
Persbericht

UITNODIGING
voor de teotoonstelling

.EEN PORTRET VÀN DE WERELD'
eartografirch werk van Urbain Mulkers

{1 2 mei tot èn mot 9 juni 1999)

nasr aanlciding van de ofÍioiöle opening van het

GAZEBO VAN DIEPENHEIM
op zaterdag 29 mei 1999

.EEN PORTRET VAN DE WERELD'
cartograÍirch werk van Urbain Mulkerr

Land- en zeekaerten spelen al jaren een hoofdrol in het werk van de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers

(rS+S). In rg85 creëerde hij een fictieve wereld, WACXS. Hetwoord is gevormd met de restletters van het

atfabet. Fonecisch en visueel is het verwant met untds en u»rld. W@CXS heeft de vo(m aangenomen vaÍl

zeer uiteenlopende voorwerpen, beplakt met landkaarten: dozen, kabouters, schotels, keien. Mulkers ver-

knipt en plakt kaarten en reorganiseert aldus de wereld. Grenzen verdwijuen, geografische gebieden wor-

den door elkaar gehaald en gerangschikt naar kleur en toon. Mulkers' materiaal - de landkaart, de namen

van steden, de contouren rran landen, de venchillende structuren en kleuren van gebergten en laaglanden -
is vertrouwd. De ordening echter die hij in dit materiaal aanbrengt, is onverwacht en brengt nieuwe samen-

hangen en betekenissen aan. Toch is ook in werkelijkheid de wereld voortdurend onderhevig aan herorde-

ning. Een grens is een relatiefbegrip. Europa wordt één, maar tegeiijkeaijd eisen kleine regios's hun auto-

nomie op. Er wordt gevochten om de kaart. Mulkers scelt deze problemariek niet expliciet aan de orde,

ÍÍtalÍ zethet fenomeen van de kaart met al zijn betekenissen wel in als communicatiemiddel.

Het Gazebo van Diepenheim
is een bijzondere tuin, ontworpen en onrwikkeld door Urbain Mulken. Het Gazebo is in onrwikkeling

sinds 1994. De door Mulkers bepaalde vormgeving van het Gazebo komt voort uit de cartogra§e van het

grondgebied van Diepenheim en uit de door vele nuances groen bepadde landschappelijke omgeving.

De eerste stap in de aanleg van de tuin was het aanplanten vaÍI een dubbele rij van honderdzesendertig rode

beuken rondom het circa 16oo m2 grote perceel. Door de rode bomen onderscheidt de tuin zich van zijn

omgeving. De binnenruimte van het Gazebo wordt aangeplant met een uitgebreide Hostacollectie die, op

haar beurt in contrast met de rode beuken, door een uitzonderlijk breed scala aan groentinten gekenmerkt

wordt.

De Hostacollectie is in de afgelopen jaren door Urbain Mulken bijeengebracht en telt nu ruim duizend

verschillende soorten. Op grond van dit aantal kan de collectie het predikaat Europese Referentiecollectie

veru/ervcn.

Verkoop horta'e
In de periode I juni tot r oktober 1999 worden Hosta's verkocht aan de Raadhuisstraat z6 te Diepenheim.

Openingstijden: zondag en dinsdag t/m wijdag r2.oo-r7.oo uur, zarerdag r4.3o-r7.oo uur.



Dank

Veel dank is verschuldigd aan alle wijwilligers die hielpen met de aanleg van het Gazebo en het inplanten

van de Flosta's. Meer dan driehonderd sympathisanten ondersteunden het Gazebo met de adoptie van

FIosta's.

De geadopteerde scheurlingen vaa de moederplant kunnen zaterdag z9 mein arssen ró.3o en

r7.3o ugr, worden afgehaald in de Kunstvereniging tegen inlevering van hot toegezonden

garantiebewlis.

Voorlopig kunnen belangtellenden het project nog steunen door de adoptie van een ofmeerdere Hostà's

I Í So,- uit de originele Gazebocollectie.

Zaterdag 29 mei 1999

PROGRAMMA
I,Y

r j.oo uur Ontvangat in de KunswerenigingDiepenheim. :t,.

Verwelkoming door Urbain Mulkerc en bezichtiging ven zijn tentoonstelling ,-*:

'Een portret van de wereld'. r#

rJ.3o uur Vertrek naar het Gazebo onder leiding van de Diepenheirrue Harmonie.

16.oo uur Openingsreronade. Àansluitend: rondwandeling door het Gezebo.

r7.oo ugr Borrel in de Kunswerenigingen presentatie van de nieuwe serie vouwblrden

over kunstwerken op buitenlocaties in Diepenheim.

Àansluitend koud buffot I f ry,5o.
Telefonisch reserveren is dringend ge\Àrenst, in veóand met het beperkte aanml

couverts, vóór zJ mei a.s. ':y:

lnformatie (penmapmetfoto'sbeschikbaar)

Kunstverenigi ng Diepenheim
Grotestraat 17

l+18 AA DiepenheimNL

Telefoon oí4t3szt43 Fax oj+7 3Szzzs

Urbain Mr:lken

Telefoon *32 1355 zoSo


