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PERSBERICHT

'Full House'van Mari Boeijen in de Kunstvereniging Diepenheim

Van zaterdag 20 sèptember Um woensdag 5 november 2003 is in de Kunstvereniging Diepenheim "Full

House,, van-Mari gireijen {Mook Í95í) te iien. Op deze tentoonstelting is receni werk van deze Haarlemse

kuníenaar te zien. oe teriiàon"t"ltinó wordt ingileid door beeldend liunstenaar Àrno Kramer. U vindt de

Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim'

De installatie "Full House" is een van de werken op de gelijknamige tentoonstelling' He-i werk bestaat.uitdrÍe

íJUrno*ig" deten die enigszins doen denken aan propctbren en uit twee "troggen"., op e:l-:1_"L"]:1_T: 
,,,,

[t"iir"r" r"Éi" *n brons. iegelijkeÉijd roepen ze de associatie op met futuristische bouwwerken. De troggen lUKen

g"ruÈ i" 
=ijn 

mei een zwaÉe-vloeistof aie Oe ruimte weerspiegelt- Er gaat een zuigende we*ing van uitals van een

ËÉÈ g"hÀi"rinnige poel. Ooi in àe proiectoren is op de bodém een glanzend zwaÉ oppervlak te zien' He-t geheel

ióirt J* sfeer opkn vertatenheid en begte. De tÍtei "Full House" is Éiermee in tegenspraak en is !oyen!ie.n,1n
vè-rw-ijzing naar het raartspei àiÀ ae verhoiding tussen de losse elementen van het beeld aangeefi: drie staat tot

twee.

Naast ruimtelijkwerk is er in de Kunstvereniging Diepenheim ooktweedimensionaal werkvanl\Iari Boeiien tezien'

Onder meerriverken uit de serie "Oronsko gÉssems'. Tijdens een reis naar Polen maakte de kunstenaarfoto's in de

bossen rondom het plaatsje oronsko. Eenmaal thuis weiden deze foto s gespíegeld en geprint op aquarelpapier-

óàaingreep geefi Èet boi letterlijk een gezicht. ogen kijken je aan vanuit de donkere schaduwen van het

lebndeÍe, lrnal eerst het schijnsei van zàn[cht op Àet gÉs was lij6 nu op vingers die zich dreigend naar.je

iitJràm."n. Ter gelegenheid van de tentoonstelling stelde Mari Bóeijen een werk uit deze serie, met de titel

"Strange Blossom" beschikbaar als editie.

Maí Boeijen maakt in zijn werk veelvuldig gebruik van spiegelingen, .biivoorbeeld 
in de serie "Oronsko Blossams "

maar ook dmr het genruix vàn 
=piegeÈn"dé 

oppervtakkà zóab óe ghmend zwarte glasplatel in "Full House, of

Joàinet genruit và venstergta= *à"fn elementen uit de sculptuuren de omgeving weerkaatsen' ïel mgtielÏn
twee ge^sói"getde stoelen duiK eveneens rqelmatig op in het werk van de kunstenaar, zowel in de tekeningen als

in n"i*i*tóf."werk. Een voorlreeld hiervan is delnstallatie'studio Chair/Pinocchio Chaif die ook in de. 
.,.. .

Èrn",W"i"nigíng te zien is. Het is alsoí de kunstenaar van hieruit zijn positie kest ten opàchte van de werkeli.ikheid'

De stoelen vormen een imaginaire zetel voor de beschouwer, van waaruit zich de wereÍd op het ene moment nog

"l;;;., voordoet, maar aiË JÀ ueschouwer op hetselfde moment uitdaagit om van gezichtspunt te wisselen'

dgenschijnlijk gewone zaken kijgen hierdoor opeens een buitengewone betekenis.

Openinqstiiden Kunstvereniqinq Biepenheim
Zondag en dinsdag tt?n vriidag í2.00 uur tJ?n Í7'00 uur
Zaterdag en feestdagen van í4.30 uurUm 17.00 uur
's Maandags gesloten

De toegang is vrij-

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: voor nadere iníormatie oÍ beeldmateriaal kunt u contact opnemen met

Tine Zeyenhuizen. Telefoon 05zt?-S2143 oÍ E-mail ii'ríU#iq!-il:st','erqn!§i*gC!Elei"!hei*r'nl

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat I 7

7478 AA Diepenheim

T 0sa7 352143
F 0547 3s14s1

E info@kunstverenigingdiepenheim.nI

Posthank 5251482
Rabobank 32 21 30 03t1

KvK 40075008

BTW 80225ó831 801

www..kunstvere n ig ing diepen heim. n I
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