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Lezing Margret Wibmer over eigen werk in Kunstvereniging Diepenheim

Ter gelegenheid van haar expositie ‘0,33% of a collection’ in de Kunstvereniging 
Diepenheim houdt beeldend kunstenaar Margret Wibmer een presentatie van 
haar werk. U wordt van harte uitgenodigd deze bij te wonen op zondag 2 april 
vanaf 11.00 uur in de Kunstvereniging Diepenheim te Diepenheim. 

De tentoonstelling ‘0,33% of a collection’ vormt de neerslag van een bijzonder kunstproject. 
Eind vorig jaar vertrok de kunstenaar naar New York en nam haar intrek in een pakhuis van 

zeven verdiepingen hoog aan 33 Flatbush Avenue in Brooklyn (Breukelen), hetzelfde 
gebouw waar zij ruim twintig jaar geleden ook woonde. In dit gebouw bevond zich De 
Collectie, een enorme verzameling spullen van zeer uiteenlopende aard. Sommige 
verdiepingen stonden boordevol oude meubels, andere waren tot aan het plafond gevuld
met spullen uit een restaurant, duizenden borden en antieke drankflessen. En alles had 
een verhaal. 

Anno 2005 stond het gebouw op de nominatie om te worden afgebroken en De Verzameling 
zou uiteenvallen. Margret kwam terug om materialen en spullen voor haar tentoonstelling uit 
te zoeken. Zij bestudeerde De Verzameling, nam foto’s, maakte keuzes, reinigde de spullen, 
pakte ze in, maakte ze klaar voor transport, vulde papieren in en hoopte dat de zending in 
goede staat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan zou aankomen. 
In haar atelier waren de spullen vervreemd van hun functie en oorsprong. Margret 
transformeerde de onderdelen van wat ooit De Verzameling was geweest, tot iets nieuws. Zij 
gaf de vele fragmenten en onderdelen een nieuw leven en een nieuwe samenhang. Het 
resultaat is een bijzondere installatie bestaande uit verschillende sculpturen en foto’s.
Zondag 2 april vertelt Margret Wibmer u meer over dit unieke project evenals over haar 
andere werk.

De tentoonstelling ‘0,33% of a collection’ van Margret Wibmer is nog te bezichtigen t/m 26 
april 2006.

De entree voor de lezing bedraagt € 2,50, leden van de Kunstvereniging betalen 
€ 1,50. Zoals gebruikelijk wordt u onthaald op koffie met lekkers. 

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

Entrée € 2,50 Leden en onder de 18 jaar gratis 

EINDE PERSBERICHT

 Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen 
met Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl
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