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DiVCult op de Vijver
Een tentoonstelling die tot stand gekomen is met in achtneming van de code Diversiteit & Inclusie.
Sinds kort is de maatschappelijke discussie weer opgelaaid n.a.v. wereldwijde protesten i.v.m. de dood van
George Floyd. De discussie gaat over institutioneel racisme, witte privileges, Zwarte Piet, Black Lives Matter,
het slavernijverleden, enz. Ook in Nederland stellen mensen deze onderwerpen in de samenleving op
uiteenlopende manieren aan de orde en dwingen de samenleving opnieuw te reflecteren op onderwerpen
als discriminatie, diversiteit en inclusie. Kunst heeft de kracht te laten zien wat ze bijdraagt aan deze
maatschappelijke discussie en welke unieke rol ze op deze manier in de samenleving kan spelen.
Kunst verbreedt onze horizon en stelt maatschappelijke vraagstukken ter discussie.

Gedicht geschreven voor

De kunst van het drijven

de opening van de expositie
Kijk
DiVCult op de vijver bij Prins

dat is de kunst

Bernhardplantsoen Hengelo
Stap van je Only-I-exist-voetstuk
kleed je uit vergeet hoe je heet

Stichting DiVCult wil ertoe bijdragen dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de
Nederlandse samenleving representeert. Want diversiteit is een feit. De afgelopen 20 jaar is de bevolking in
Nederland met 1,5 miljoen inwoners gegroeid. 86 % van die toename betrof personen met een
migratieachtergrond. De arbeids- en studiemigratie uit EU landen en Azië is de laatste 10 jaren sterk
toegenomen. Ook kwamen er recent veel asielmigranten naar Nederland. De migratie uit traditionele
herkomstlanden als Marokko, Turkije en Suriname is gedaald.
DiVCult wil de Code Diversiteit & Inclusie actief toepassen als vast criterium voor haar denken en handelen.
Dat mag absoluut niet ten koste gaan van de artistieke kwaliteit. De artistieke en inhoudelijke kwaliteit moet
ten alle tijden voorop staan. Gezien de diversiteit van onze samenleving gaat kwaliteit altijd samen met
verscheidenheid. We proberen diversiteit en inclusie een vaste plek te geven in de wijze waarop onze
inhoudelijke en artistieke keuzes tot stand komen.

vergeet waar je vandaan komt
en waar je naar toe gaat
vergeet wat je denkt dat je weet

Kijk
dat is de kunst

De Code richt zich op alle vormen van verschil, zoals gender, beperking, afkomst, religie, sociaaleconomische
status, opleidingsniveau, kleur en leeftijd. Onze samenleving is bijzonder divers. De cultuursector kan niet
om deze realiteit heen. Je verhouden tot deze realiteit betekent inspelen op de in de samenleving aanwezige
diversiteit. Het is een noodzakelijke stap om als culturele en creatieve organisatie relevant en aantrekkelijk
te blijven. Wanneer je het potentieel op het gebied van diversiteit niet benut, dan sluit je een deel van de
samenleving uit.

Kijk hoe bijzonder
het wonder op vlonders
zie dat anders hetzelfde drijft
Het vaart zonder ja maar

DiVCult wil ertoe bijdragen dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederland
samenleving representeert. We gaan debatten en tentoonstellingen organiseren en een onderzoek in
Twente starten.

gedragen op water

Met dank aan de gemeente Hengelo voor de toegekende subsidie, Duotone voor het sponsoren van de
bordjes met de toelichting over de kunstwerken op de vijver en aan iedereen die zich op welke manier dan
ook vrijwillig voor dit project hebben ingezet.

dat niets vindt

dat niets vraagt

Water rimpelt slechts in de wind
©juni2020 | Regine Hilhorst
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CODE DIVERSITEIT
&
INCLUSIE
Wat is de Code Diversiteit & Inclusie?
De Code Diversiteit & Inclusie is een
gedragscode van, voor en door de Nederlandse
culturele en creatieve sector over diversiteit en
inclusie. De code is een instrument van
zelfregulering.
Het doel van de code is dat de culturele en
creatieve sector de brede diversiteit van de
Nederlandse samenleving representeert.
Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig
toegankelijk is voor iedereen: als maker,
producent, werkende en publiek.
Zo wordt de sector van iedereen. Iedereen
draagt er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt
gewaardeerd om wie hij of zij is, wordt
gerespecteerd en gehoord en voelt zich er thuis.
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Waarom de code?
Sociaal: de culturele en creatieve sector is van,
voor en door iedereen
Onze samenleving is bijzonder divers.
De hele sector kan niet om deze realiteit heen.
Je verhouden tot deze realiteit betekent
inspelen op de in de samenleving aanwezige
diversiteit. Dit doe je door je werk, producten en
diensten en je organisatie voor iedereen
toegankelijk te maken. Het is een noodzakelijke
stap om als culturele en creatieve organisatie
relevant en aantrekkelijk te blijven. Wanneer je
het potentieel op het gebied van diversiteit niet
benut, dan sluit je een deel van de samenleving
uit.
Artistiek en inhoudelijk: inclusief werken is een
verrijking voor kwaliteit
Een diverse en inclusieve sector brengt unieke
ervaringen en onbekende perspectieven naar
voren. De kracht van diversiteit benut je door
inclusief te zijn. Dat is een verrijking voor de
kwaliteit van je werk, voor het cultuurlandschap
en voor de samenleving. Het vereist een
stelselmatige manier om je eigen artistieke en
inhoudelijke keuzes tegen het licht te houden.
En om te weten welke rol jouw identiteit en
impliciete vooroordelen spelen bij het maken
van artistieke en inhoudelijke producten. Dat
vraagt een onderzoekende houding naar
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Stichting DiVCult
De Hengelose Stichting DiVCult is opgericht in 2019.
De stichting heeft ten doel: Een beweging te realiseren die leidt tot een gelijke aanwezigheid van
professionele kunst van alle groepen uit de samenleving ( zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie,
religie, sociaaleconomische status, afkomst, opleidingsniveau en leeftijd) en zo bij te dragen aan een
culturele diversiteit & Inclusie conform de landelijke code.www.codeculturelediversiteit.com
Een professioneel netwerk te vormen waarbij mensen met verschillende achtergronden kunnen
deelnemen aan evenementen, waaronder tentoonstellingen waar ze hun werk presenteren en ideeën
uitwisselen.
Om een stap te zetten naar het realiseren van de doelstelling van de stichting willen we de kans
benutten om op een voor het publiek zeer toegankelijke plek in Hengelo een expositie te organiseren.
Het Prins Bernhardplantsoen in hartje Hengelo is hier uitermate geschikt voor. Het is een plek voor
alle Hengeloërs, hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en kennis maken met kunst, ofwel kunst gemaakt
door een diversiteit aan kunstenaars. Op de vlonders in de vijver zal deze expositie plaatsvinden.
Stichting DiVCult initieert initiatieven die aan professionele beeldende kunstenaars een podium biedt.
De Stichting wil diversiteit en inclusie onderdeel laten zijn van haar inzet en dit zichtbaar
maken in de tentoonstelling “DiVCult op de Vijvers”.
We willen de code culturele diversiteit & Inclusie actief toepassen als vast criterium voor ons denken
en handelen. Dit zal zeker niet ten koste gaan van de artistieke kwaliteit.
De artistieke en inhoudelijke kwaliteit staat voorop. Gezien de diversiteit van onze samenleving gaat
kwaliteit altijd samen met verscheidenheid. We proberen diversiteit en inclusie een vaste plek te geven in
de wijze waarop onze inhoudelijke en artistieke keuzes tot stand komen. We willen ons bewust zijn van de
invloed van onbewuste vooroordelen en onze identiteit op artistieke en inhoudelijke keuzes.
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Árpád Szombathelyi Hongarije / Hengelo
10

Artur Sztejn Polen / Hengelo
11

Barsoum Barsouma Syrië / Enschede
12

Bas van der Linde Nederland / Enschede
13

Daniela Klooster Curaçao / Enschede
14

Derya Zenginoglu Turkije / Hengelo
15

Grietje Bouman Nederland / Achterhoek
16

Hettie Franken Nederland / Hengelo
17

Kimon Kirligitsis Griekenland / Enschede
18

Lynne Greenway Canada / Hengelo
19

Metin Yirtici Turkije / Hengelo
20

Pier van Dijk Nederland / Hengelo
21

Ricardo Liong-A-Kong Suriname / Hengelo
22

Saïda Goriya Syrië / Enschede
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Susanne Maria Wolf Nederland / Hengelo

Viktoria Gudnadóttir IJsland / Hengelo
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DiVCult op de Vijver
Copyright © 2020 DiVCult
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde
gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van DiVCult

www.divcult.nl
Met dank aan

