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Mirjam de Zeeuw Gratis infoblad

Afspiegeling

Zaterdag 78 deeembu 199i t/m woensdag 9 februai 1994

In algemene àn is het werk van Mi{am de Zeeuw te omschrijven als een

mengeling van fotografie, sculptuur en instdlatie. Deze drie elementen worden,
in elk werk opnieuw, zeer neuwkeurig op elkaar afgestemd en dragen elk voor
z.:ch aan de inhoud van het werk bij.

In de situaties en locaties waar De Zeeuw haar foto's maakt, spelen de identiteit
en individualiteit - ofjuist het ontbreken daarvan- van de (afwezige) gebruikers
een belangrijke rol. Dik\ilijls is sprake van een wisselwerking tussen het private en

het openbare, bijvoorbeeld in de foto's van plekken waar deze beide zich
vermengen, zoals hotelkamen of paskamers. Het penoonlijke gaat over in het
algemene en andersom. Zo ook in de reel<s foto's die Mirjam de Zeeuw maakte

van de plaatsen van haarjeugd in Gouda. Door het ontbreken van personen en

andere strikt persoonlijke details kregen de beelden echter het karakter van

collectieve herinneringen.
Bij haar foto;s oon".1pt Mirjam de Zeeuw een context, een wijze van
presenteren die hun betekenis onderstreept: een bepaalde omlijsting of de

vennrerking in een object of installatie, in de vorm van bijvoorbeeld een vitrine-
kast, een kaptafel, een passpiegel of een draaideur. Hierin worden de foto's, als

nveedimensionale beelden, gepresenteerd in een driedimensionale context.
Ook de plaats waar het werk getoond wordt kan in inhoudelijke zin deel
uitmaken valn deze context. Soms is deze plaats gelijk aan de plaats waar het werk
zijn oorsprong vindt.

In Diepenheim is sprake van twee zeer versctrillende plaatsen, waar het werk
van Mi{am de Zeeuw wordt gepresenteerd, namelijk de Kunswerenigrog en het
plaatselijke huis-aan-huis blad'Twenth Nieuws van de 'Week'. Gedurende
de acht weken dat de tentoonstelling'A6piegeling' in de Kunswereniging is te

zien, wordt elke week een foto van Mirjam de Zeeuw paginagroot afgedrukt in
het'Nieuws van de'Week'. De foto's komen zo terecht in een openbaar netwerk,
dat gebruik maakt van een voor Diepenheim en omgeving bekend en vertrouvvd
distributiesysteem. ÉIierdoor komt het kunst'werk als het ware ieden huiskamer
binnen.
De foto's tonen acht verschillende kaptafels, gefotografeerd in privésituaties.

Deze 'intieme stillevens' worden in het huis-aan-huis blad afgedrukt temidden
van de advertentie-pagina's, waarin artikelen zoals op de foto's zichtbaar
(cosmetica en dergelijke) een volstrekt anoniem aanzien hebben.
Deze anonimiteit contrasteert met het persoonlijke karakter dat deze artikelen in
hun werkelijke -private- functioneren hebben. Dit werkelijke functioneren
wordt door Mirjam de Zeeuw paginagroot getoond.
Fliermee becommentarieert nj de schijnwereld, zoals die ons in reclame-uitingen
wordt voorgesteld en die zich onder meer baseert op het waarheidsgehalte dat

hetgeen gedrukt staat wordt verondersteld te bevatten.



De foto's en de tegenover geplaatste advertentiepagina's worden elke week
in de Kunstverenigng opgehangen, zodat ze deel gaan uitnaken van de

tentoo Írstelling aldaar.
Behalve een overzicht van De Zeeuws werk uit de afgelopen jaren, is hier het
meest recente object te Àen, een wandobject bestaande uit een lichtbak met een

studio-opname van een kapafel. De vorm van het object, de lichtbak, refereert
aan in de openbare ruimte uitgedragen reclameboodschappen. Beeld en wljze van
presenteren vorÍnen ook hier formeel en inhoudelijk één geheel.

Het krantenproject, de krantenpagina's zelf en dit object vorÍnen tezamen één
instdlatie (Instdlktie 27 ).

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een bijzondere
uitgave van lnstallatie 27.Deze uitgave bestaat uit de acht kranten-
pagina's uit het 'Nieuws van de Week', genummerd en gesigneerd
door Mirjam de Zeeuw, gebundeld in een map in een oplage van 55.
Het formaat van de map is 60 x 42 cm.
De prijs is / 125,00. Leden Kunstvereniging / 100,00.

Uitnodigrrrg

hndag 76 januad 1994, 16.00 uur

I*zing door Mirjam de Zeeuw

Entree: f 5,00 lleden f 2,50.

Programma:

dinsdag 18 januari, 1 en 15 februari en 7 maat 7994
Cursus'Modetne en hedendaagse beeldhouwkunst'

wijdag 18 februari tlmzondagT3 maart7994
Educatieve tentoonstelling over Joop Ktuip

zaterdagl9 maa* t/m woensdrtgll mei 7994
Marc Ruygrok

zondeg 6 maert, 1 5.00 uur
Poëzie in muzikaal passe-pattout

Kunstvereni ging Diepenheim
Grotestraat 17

478 AA Diepenheim
(0547s) 2743
Openingstijden:
maandag t/m wijdag 9.00-1ó.30 uur,
zarerdeg74.00-16.30 uur en zondag 12.00-16.30 uur.


