
-
/\

d
J

J
n
-t
rl
\
\
§
\
r\
è
rl .
\It
§.
§
è
\\í

-J
-)
-{o

D
rlJ
D
J
:r
D
J
.J

J

Maria Roosen Persbericht
Home is where the heart is

Zeterdrg 19 juni t/mwoensdag 8 septembeÍ rggg

Het materiaal dat Maria Roosen het meest gebruikt is glas. In samenwerking met glasblazers die haar

werken uiwoeren ondokt zij dit materiaal een uitbundig scala aan vormen met een onbekommerde
erotische uitstraling: glimmend en glanzend, druipend en uitstulpend, uitbottend en bollend, vooral
bollend.Veel zachte,'aaibare'tinten: melkwit, licht blauw, geel, groen of oranje en roze,vooral roze.
Borsten en penissen reden op in het werk, maar vooral ook'borstachtigen'en'penisachtigen':
vormen met een meer zelGtandige en minder direct aan de menselijke sexualiteit ondeende erotiek.
De sterke 2inluiglijkheid van het werk is eerder visueel dan tactiel: glas is, als het'af is, op zictvelf
keihard en koud. Het zijn de voluptueuze vormen en de sensuele kleuren die het materiaal een ster-
ke lichamelijkheid verlenen. Soms wordt die lichamelijkheid nog versterkt door de objecten niet
'naakt'te laten, muer ze aan te kleden met een wollen trui of door ze in bed te leggen, zoals Maria
Roosen deed met twee glazen borsten tijdens de Biennale vanVenetië i, r99J, wear zij samen met
Marlene Dumas en Marijke'Warmerdam Nederland vertegenwoordigde.
De tentoonstelling Home is where the heart is in de Kunswereniging Diepenheim is omgeven met een
opmerkelijk toeral.Tegen het einde van de tentoonstellingsperiode moet Maria Roosen, zoals ze het
zelf formuleert, hear huis uit. De oude school in Arnhem weaÍ ze wooÍrt en werkt, wordt ontruimd.

Jaren geleden nam zij daax haar intrek in een gymzeal,,die door een peeï simpele ingrepen zowel
ruimte biedt aan een atelier als aan de esentialia rnn het dagelljkse, huiselijke bestaan. Beide functies
en sferen lopen bijna ongemerkt in elkaar over en lijken voor Maria Roosen onverbrekelfk verbon-
den. Zo legt ze haar objecten niet alleen in een bed, maar plaatst ze ook fier rechtop in de zitting van
een Chesterfield fauteuil in haar atelier. En op het met uitbundige fruitmotieven gedecoreerde kleed
van haar eettafel zet ze twee van haar roze vezen, waaruit ongegeneerde roze uitstulpingen steken.
Dergelijke'settings'zijn niet uitsluitend voorbehouden ean Roosens privésfeeq maar treden ook in
de openbaarheid.Ze worden letterlijk herhaald in tentoonstellingen en foto's ervan zijn rijkelijk
opgenomen in publicaties ran het werk. Een foto van de twee vuen op het tafelkleed bijvoorbeeld is

over tw'€e pagina's afgebeeld in het boekje Ziem uit 1998, dat als een voorlopige oeuvrecatalogus
fungeert. De foto kan met de roze uitstulpingen en het fruit naar wens geinterpreteerd worden als

een wolijk wuchtbaarheidsbeeld, maar kan ook worden gezíen als een gewoon huiselijk kiekje: wie
ooit bij Roosen is geweest, herkent de situatie.
Het ligt voor de hand dat zij ook naar de Kunstvereniging haar eigen situatie'meeneemt'.Zeker ntt
ze vrcet dat de nauwe relatie tussen leven en werk, tussen het eigen, dagelijkse bestaan en hetgeen als

kunstwerk de wereld ingaat, zo niet verstoord, dan toch in elk geval gewijzigd wordt als ze binnen-
kort haar gymzul moet verlaten. Daarom richt ze de Kunstvereniging in bij wijze van tijdelijke ver-
blijfplaats, met alle attributen die daarbij horen.
Het gebouw leent zich eryoor. Ontworpen als kunstruimte biedt het in beginsel evenmin als

Roosens gymnal een decor van huiselijkheid. Maar het heeft wel - net zoals een huis - nadrukkelijk
'plekken': een beneden- en een bovenverdieping, een serre, er is een keuken en er zijn toiletten.
Dus neemt Maria Roosen een stoel mee en een bed en misschien ook een rv. Op de vloer ligt een
schaapsvacht, in de ruimte hangt een enorme bedelarmband met glazen bedels, als de slingers die
Roosen thuis ophangt als ze haar verjaardag viert.Aan de wand hangen tekeningen en op een lange
plank staan drinkglazen in de kleuren van alle bij de glasblazer beschikbare pigmenten.
Op een tafelrje houdt een presse-papier van glas een stapeltje uitnodigingen voor tentoonstellingen
bijeen, zods dat bij Roosen thuis ook het geval is. De wc-potten zijn vervangen door haar eigen,
met groente en fruit gedecoreerde potten. De cuin van de Kunstvereniging is opnieuw aangelegd en
beplant met zonnebloemen.
Met Hone is uhere the heart ls doet Maria Roosen meer dan het overbrengen van spullen - zowel
kunstwerken als alledaagse voorwerpen en combinaties daarvan - naar een andere locatie. Zijlnt de

toeschouwer niet alleen haar werken àen,zoa7s in principe van haar als kunstenaar wordt verwacht,
r-lraeÍ ze herschept haar eigen leefwereld zoals die de afgelopen jaren heeft bestaan. Daarmee reageert
Maria Roosen gevoelsmatig en ook heel praktisch op haar aanstaande verhuizing als een omstandig-
heid die zich nu eenmaal voordoet. Dat maakt haar invulling van de tentoonstelling logisch en vooral
ook zeer consequent, voorbeeldig voor de essentie van haar werk.

Lisette Pelsus

z.o.z.



Biografie Maria Roosen

Geboren in Oisterwijk, 1957 Groepstent@nstellingen (selectie)

Woont en werkt in Arnhem Peiling 92, Museum Boiimans van Beuningen,

Möller lnstitr.rut, ïlburg, 197G1981 Rotterdam, 1992

Academie voor Beeldende Kunsten, Arnhem, '1981-1983 WATT,Witte de With, Rotterdam, 1994

Solotentoonstéllingen This is the show and the show is many things,

Hooghuis, Arnhem, 1986 Museum van Hedendaagse Kunst, Gent, 1994

Virtu l.B.K., Nijmegen, 1 988 46e Biennale di Venezia, 1995

Gemeentemuseum, Helmond, 1994 Exchanging lnteriors, Museum van Loon,

De Cilinder, Goes, 1994 Amsterdam, 1996

Galerie Fons Welters, Amsterdam, 1996 Magritte and Contemporary Art,

De Vleeshal, Middelburg, t 997 Museum voor Moderne Kunst, Oostende, 1998

Kunstvereniging Diepenheim, 1999 'SerendipiU'Borders of Europe), Watou, 1999

itnodiging
voor de opening van de tentoonstelling

Maria Roosen
Hone is where the heart is

op ztterdag 19 juni rggg,vanaf ró.oo uur

Programma

16.00 uur
Ontvangst
16.30 uur
Jos Smits, cultuurfilosoof en beeldend kunstenaar, houdt een poètische voordracht.
Aansluitend
Bezichtiging van de zonnebloemtuin.
Vanaí 17.30 uur
Vicbarbecue à f 20,00 (ln verband mèt het beperkte aantal couverts is opgave bij de Kunstvereniging,
tot uiteÍliik woensdag 16 juni, dringend gewenst.)

Ter gelegenheid van de tentoonstelling maakte Maria Roosen een multiple, een presse{apier van glas in een oplage
van 25 exemplaren. Prijs f 225,00. Leden Kunstvereniging Diepenheim f 2@,00. Exclusief 67o btw.

ll',ezing enrondleiding
I Zondeg 5 september tggg. tó.oo uur

Lezing door Maria Roosen
Entree: f 5,oo / leden f z,5o

lAgenda
I z^rraarS september t,/m woerxdag 3 november 1999

Pieter Laurens Mol

Zondag 3r oktober en zondag 7 november 19561

Uitzending AvRo's Kunstblik
In de weken rcnil ile uieendilata unrilt een raute uiÍgezet langs aulim uaa ile betokken leunstrnaar en anilere lomtia waar uerk uan

hm te zien is.

Zaterdagzo november t/m woensdag 8 december 1999

err Beeldhouwen

Yertzdzercrdeg 18 december 1999

Peter Buggenhout

Kunstvoreniging Diepenheim
Grotestraat t7 7478 aa Diepenheim Telefoono54T 352143 Telefix oJ47 3Jr4Sr
Opmingstijdn Zr:lfiag en dinsdag t/m wijdag van r2.oo tot r7.oo uur. Zaterdag en feestdagen van r4.3o tot r7.oo uur.

Op maandag en op 2j december, 3r december en r januari gesloten.


