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Verlenging project ‘  Verenigen’   van Mirjam de Zeeuw in Cultural Boxes,
Diepenheim

De foto’s van stillevens met bloemen van de hand van de Amsterdamse 
kunstenares Mirjam de Zeeuw zullen nog tot en met midden mei 2005 de her en 
der in Diepenheim geplaatste ‘Cultural Boxes’ sieren.
Het project is mede vanwege de vele positieve reacties verlengd tot aan het begin
van de Jubileumtentoonstelling van de Kunstvereniging Diepenheim, midden 
juni 2005.

De zo zorgvuldig gecomponeerde fotowerken van Mirjam de Zeeuw zijn in nauw 
contact met bewoners van Diepenheim tot stand gekomen. Mirjam de Zeeuw 
benaderde daarvoor enkele families die sterke banden hadden met het 
verenigingsleven in Diepenheim. Zij vroeg hen welke bloemen voor hen symbool 
stonden voor de verschillende seizoenen en op welke wijze dit in hun interieur tot 
uiting kwam. Daarvan maakte Mirjam de Zeeuw een fotoserie. Interieurs (van 
bewoners in Diepenheim) en bloemstillevens zijn nauw op elkaar afgestemd en 
vormen een harmonieus geheel, dat in bepaalde gevallen tijden van weleer lijkt te 
doen herleven. De afgebeelde bloemen; seringen, dahlia’s, chrysanten en kerststerren
symboliseren de vier seizoenen.
De ‘Cultural Boxes’ (naar een idee van Arno van der Mark en op initiatief van de 
Kunstvereniging Diepenheim) staan op verschillende locaties in Diepenheim 
opgesteld, onder meer bij de jeugdsoos, de waterpomp aan de Grotestraat, naast het 
oude gemeentehuis en aan de Borculoseweg.  Het zijn er acht in totaal. De 
Kunstvereniging Diepenheim heeft speciaal voor dit project een kunstfolder 
uitgebracht met informatie betreffende het project.

Indrukken van de plek en/of contact met haar bevolking spelen een uitermate 
belangrijke rol in de totstandkoming van het werk van Mirjam de Zeeuw. Zij 
vergaart hierdoor niet alleen cruciale informatie voor haar projecten, maar kweekt 
tegelijkertijd betrokkenheid van bewoners bij het kunstwerk. 
Zo werkt de kunstenares momenteel in Almelo aan een project waarbij oude foto’s 
van bewoners van de wijk de basis vormen voor een uit meerdere onderdelen 
bestaand kunstwerk, dat de wijk als het ware nieuwe, herkenbare referentiekaders 
geeft.
En in de plaats Loppem, in België heeft Mirjam de Zeeuw naar aanleiding van haar 
werk in Diepenheim een kunstwerk in de openbare ruimte gecreëerd, waarbij 
chrysanten in bloei en verval centraal staan (zie ook: www.locusloppem.be).
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact op nemen met de 
Kunstvereniging Diepenheim, tel. 0547-352143 e-mail 
info@kunstverenigingdiepenheim.nl , www.kunstverenigingdiepenheim.nl. 

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags gesloten

De toegang is vrij.
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