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PERSBERICHT

Kunstvereniging Diepenheim toont "Normality is Obscene Nowadays" van
Tracy Mackenna en Edwin Janssen

Deze lente exposeert het Schots-Nederlandse kunstenaarsechtpaar Tracy Mackenna en Edwin
Janssen tekeningen, muurschilderingen en tekstdekens in de Kunstvereniging Diepenheim. De
titel van de tentoonstelling is 'Normality is Obscene Nowadays'en is te bezichtigen van
dinsdag 25 april Um zaterdag 11 mei 2003 in de Kunstvereniging Diepenheim aan de
Grotestraat 17 te Diepenheim.

Tracy Mackenna en Edwin Janssen werken samen sinds 1997. Ult hun tekeningen, wandschilderingen
en de tekstdekens blijkt een interesse voor taal, niet alleen literair, maar ook in de vorm van beeldtaal,
zoals bijvoorbeeld afbeeldingen uit de populaire cultuur die in de loop der tijd tot iconen zijn verworden.
De meest prominente plek in de tentoonstelling in Diepenheim wordt ingenomen door een enorme
poster die bij nadere beschouwing op de muur blijkt te zijn geschilderd. 'War as ever!" staat er op te
lezen. Een toepasselijke tekst in deze tijd. Het werk is gebaseerd op een van van de War is over!
posters van John Lennon en Yoko Ono uit het begin van de jaren zeventig. Destijds bedoeld als
protest tegen de verschrikkingen van de Vietnam oorlog. Vlakbij hangt een grote foto van John en
Yoko tijdens hun 'bed-in' voor de vrede. Of toch niet? Wie niet klakkeloos aan dit icoon van de
zeventiger jaren voorbij gaat en goed kijkt ziet dat dit niet het beroemde echtpaar is, maar Tracy en
Edwin, gefotografeerd in hun eigen bed. War as ever: inderdaad. Alleen zijn we ons er nu van bewust
dat het wel wat naief is om te denken dat je vrede bewerkstelligt door samen in bed te kruipen.

Op 'Normality is Obscene Nowadays' laten Tracy Mackenna en Edwin Janssen bovendien een aantal
tekstdekens zien: grote kleurige dekens met daarop in verschillende lettertypen en kleuren Engeltalige
zinnen. De dekens vormen het resultaat van projecten die zij op verschillende plaatsen in Europa en
Japan uitvoerden. Gedurende een langere periode werkten zij in openbare ateliers aan een deken. Het
publiek speelde in deze projecten een belangrijke rol. Op de dekens staan citaten uit de gesprekken
die Tracy en Edwin voerden met het publiek over een bepaald thema. Tijdens een
groepstentoonstelling in Londen over reizen maakten zij een deken met de titel "Go away". En in een
galerie in Battersea Park werkten zij aan een deken over het gebruik van groen in een grote stad als
Londen. Ook kond men brief,es of fax- en e-mail berichten achterlaten en de vorderingen van het werk
op internet volgen. Degenen die een bijdrage hadden geleverd kregen als dank de tekstdeken een
periode in gebruik.

Anders dan gebruikelijk is er bij deze tentoonstelling geen opening maar een feestelijke afsluiting met
lezing op zaterdag 10 mei 2003.

Openinqstiiden Kunstvereniqinq Diepenheim
Zondag en dinsdag Um vrijdag 12.00 uurUm 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van '14.30 uur Um 17.00 uur
's Maandags gesloten

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