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^ "Objecten, foto's en tekeningen" van Mónica de Miguel Rubio te zien in de
ï Kunstvereniging Diepenheim
J

Op zaterdag 20 maaÉ om 16.00 uur opent de tentoonstelling "Objecten, foto's
/) en tekeningen" van Mónica de Miguel Rubio (salamanca í970). De kunstenaar

geeft b'lj die gelegenheid een toelichting op haar werk. Haar werk is te
+ bezichtigen van zaterdag 20 maart Um woensdag 5 mei 2004 in deI Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 17 te Diepenheim.

it
- - ln het werk van Mónica de Miguel Rubio speelt het menselijk lichaam een

i belangrijke ral. Zij maakt OaarOil onder meer gebruík van klédingstukken,
\) verschillende attributen en beschermende sportaccessoires. ln haar woege

=}, 
sculpturen, die zij maakte in 1993 - 1994, riep zij de aanwezigheid op van de

*. menselijke figuur door kledingstukken te sluiten en deze op te vullen met

§ bijvoorbeeld zand en gips. Haar latere werk bestaat uit vreemde objecten die

§ bedoeld lijken om het kwetsbare lijf te beschermen of die als een soort van

À medische en orthopedische hulpstukken onze gebreken trachten te compenseren.
. Ze liiken functioneel, maar sluiten nauwelijks aan bij de menselijke anatomie.r\.

\ ln het dagelijks leven dient kleding om anderen te laten zien wie we zijn en waarweYf staan in het leven, maar ook om te laten zien wie we willen zijn en bij welke groep§ . we willen horen. De manier waarop wij ons presenteren zegt iets over onze

§ identiteit. Daamaast dienen kledingstukken en accessoires ter bescherming tegen
è allerlei invloeden van buitenaf: weer en wind, pech, ongelukken, epidemieën,

\ tenoristische aanslagen enzovoort.
\t Monica de MÍguel Rubio stelt vragen over al deze aspecten en speelt met de

vreemde dubbelzinnige relatie tussen kleding en identiteit, lichaam en object.
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L ) Openingstiiden Kunstvereniqino DiepenheimY 17.oo uur
J . Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur Um 17.00 uur

's Maandags gesloten

D De toegang is vrij.
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ï\ Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal kunt u contact
V opnemen met ïine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of E-mail
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