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Peggie Breitbarth
Kunstvereniging Diepenheim, Monica de Miguel Rubio

Je weet niet wat je ziet' overal in de Diepenheimse tentoonstellíngsruímte liggen en hangenvreemde gevallen Veel vleeskeurig textÍel, erastiscne oaÀààÀ, gtaz"n kotven, píastic clips,metalen gespen' Aan de wand fotJs en tekening*n ,"n 
""n;onge 

vrouw gehuld in ondergoed,die de vreemde kledinsstukken oilrutóit;rrË"àï. 
|i"t rïrïirigt. Ares uiteist Gcent overisens.

ffJ:[*:il:8,y,:ï::l;"ig;',,:*u:i;i;;ï,iË§5,.o,*, oost kwetsbaar en tese,ijk

Laten we wel wezen: voor de kiiker, die houdt van kleur, vorm, materiaal, noem maar op, valt erweínig te beleven' Het materíaal en de kleur t an worààÀ ,à*",rg"rrt onder de noemer oudeteveelgedragen corsetten, donkere bivakmusten ; Ë;;;'gewassen baby- en onderkreding,die bovendien te vaak verdwaald g"ràrkiirlÀ;; ili" rris.'baaroil gevoegd de inventaris vaneen vreemd en allang vergeten la6oratorium ;;;;;;irIJnà rorrer uit de oude materiaarkistvan de sportvereniging.
De vormen zijn zoals bÍi de meeste textiele voorwerpen op zich niet duidelijk aanwezig, pa§ ophet lichaam' en hier oué op de foto';, i;nen zr1 nun óàoó[Jr-uirnt t,ltteid. En bij at deze vetetientallen voorwerpen, kledingstukr<en, Ër<ening"n 

"n 
iotËËi.L, maar één oie mrln oog betovert,mijn aandacht vasthoudt, waà1 k mei piàzier rËà." 

5ur,. 
à.-t"rrgïui.ïàrj; ;Ë, ,"1i, ilr",.tegelijkertijd besef ik dat om oie roto ËÀaken eerstàrdat and'ere werk verzet moest worden.

Het gaat om een le,vgnsgrote foto. De jonge. vrouw, eigenlijk nog steeds een meisje, staat voorons' op haar hoofd een badmutt 
"n "àn 

veiligheídsb.Ï. iË àru"gt een lange mouwroze jurkgemaakt van ouderwetse vleeskleurige corsetlen met zwartà bergschoenen er onder. om hetmiddel een zilvergriize zwemband, hàar onderrr"n g.Àriíin'ptastic a'nbeschermers en aanbeide handen stevige bokshandschoón"n, een jonle]àilr;l; de ongewone outfit, eteganteverschijning, een ikoon van kwetsbaarheid èn strijdvaardigheid.

Monica de Miguel Rubío is nu zo'n tíen jaar bezig als beeldend kunstenaar. wat zij doet is vooralonderzoek.'onderzoek naar het ticnaàÉ, urtg3"fo" oà,,, Ëi!Ën-".u"ri,.,g, maar geriónt op eenalsemenere betekenis ondezoek nàrr io",''iit"t, ,ióËoiröËn àoo. "r";;t;"iril;m. Natuurrijkzijn dergelijke onderzoeken vanuit ae soàorogie en historiàvan de mode vorop gedaan, maar dit
;:iffi:ïJ::;':',li:Hi."&ï:fÈiàLt oiép", ilkrilj; ÀIa, tentooÀsiài,sö;" manier
we ontdekken ons lichaam, 

99ràÀen het, om.dan bíj de eerste zwemlessen te ontdekken dat erhulpmiddeÍen zt'jn, zwembandjes ugvooiËeero, aie o'niÀ ri"nààï"runctie kunnen ondersteunen enverder ontwíkkelen' En dat er'oescr,ermNg mogeríjk is: een Éomuts, bijvoorbeeld om niet al tenat te worden' De zwemmer staat 
"rn 

r,"io".qii ,àn à"llníJie"r" sporters die van aresontwikketen óm binnen.hun uport UËi"r'"i,'r"iïge, d ËilË..urar het terrein is veet breder.Monica kijkt goed omzich r'eàn 
"n 

io olimoetén we borcoó nziatische toerisien màlmondkapjes
ic}ifl"*ningen' 

wie de oescnerming verontachtzaamt toopt ímrners kans sÍachtoffer te
Het slachtoffer is eenrweede categorie in haar werk. Vandaar natuurlijk de op orthopedischeaanpassingen gelijkende o§ectenïf ae óp draagb"i" rrnààorià r4r."noe schoudertassen. Alshet líchaam hapert' om wat voor reoen oà[, *oet de medisché wetenschap daar iets opverzinnen' Het kind en de eerste 

=*À*ràíliir,*n n, ,"ià";Ë;o;" te riggen. ongemerkt zijn wevezeild geraakt in de grotem"n."r*"r"1à óer ethiscn"ïr"öàn n"ar van kan enwat mag in degezondheidswetenschappen' Nog 
""n 

itrp verder 
"n 

*" uËrinden ons onder tenoristen. Zijdragen patroongordeE.gP. het ricn"aam, oill"n *un grrnàJi;ilr nun hart en maken hun richaamtot een revende bom Ztl kiezen 
"""i.àniiiàit oià iicïàiirà,iiËtïgt.

Terug naar de foto va.n het meisje met de o.ojsjlaschoenen. op de vtoer ernaa§t tigt eenkeurige stapervan schoene, 
"íÀrnàà.Àór-i gl een netjes opgevouwen vreeskreurige

:lJt",if#:h'ffiJl"tjï=e zwemband. rr/làÀi"r'" identitet or 
""ïrrn oe verscnlËÀàË ioentiteiten


