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Verenigen
De vier seizoenen van Mirjam de Zeeuw

Lente, zomer, herfst en winter. Op uitnodiging van de Kunstvereniging Diepenheim exposeert
Mirjam de Zeeuw een jaar lang in de 'Cultural Boxes'. Met het verenigingsleven als ingang
zocht de kunstenaar contact met inwoners van Diepenheim. Zij vroeg hen naar het gebruik van
bloemen in hun interieur. Met deze informatie als uitgangspunt ontstond een fotoserie van
bloemen die geassocieerd kunnen worden met de jaargetijden: seringen voor de lente, dahlia's
vocr de zomer, chrysanten voor de herfst en kerststerrer voor de winter. Samen met een aantal
Diepenheimers realiseerde Mirjam de Zeeuw een bijzondere sociaalsculptuur met als tite!
'Verenigen'.

Het begon allemaal ín 1995 toen Amo van der Mark zijn 'Cultural Boxes' plaatste op het braakliggende
teneintje naast het oude gemeentehuis van Diepenheim. De 'Diepenheim Tapes / Types', zcals ze
officieel heten, hestaan uit acht staande vitrines van gespaten metaal op een kleine sokkel. Beeldend
kunstenaar Arnc van der Mark plaatste ze in 1995 op het braakliggende terreintje naast het oude
gemeentehuis van Diepenheim. De 'Cultural Boxes' waren voor Van der Mark echter geen doel op
zich, maar een middel voor het presenteren van ideeën op het gebied van landschappelijke of
culturele ontwikkelingen in ?iepenheim. Hij gaf de Kunstvereniging Diepenheim de vrijheid om de
boxes telkens opnieuw ter beschikking te stellen aan derden. De acht vitrines zïn een va§staand
gegeven, maar de invulling en zelfs de plek kan veranderen.
Sindsdien zijn de Cultural Boxes drager geweest varr zeer divers werk. Na Van der Mark nodigde de
Kunstvereniging Diepenheim achtereenvolgens FortuynlO'Brien, Karin Peulen en Mirjam de Zeeuw uit
om de Cultural Boxes een jaar lang van een nieuwe invulling te voorzien en eventueel te verplaatsen.

Wie bekend is in Diepenheim is het ongetwijfeld al ogevallen; de acht vitrines zijn wederom
verplaatst en voozien van kleurrijke foto's van seringen, dahlia's, chrysanten en kerststenen, Ditmaal
was het de beurt aan beeldend kunstenaar Mirjam de Zeeuw. Voor haar project'Verenigen'ging zij uit
van het sociaal-culturele leven van Diepenheim. Zij zocht contart met verschillende verenigingen en
benaderde acht leden met het vezoek om bij hen thuis foto's te mogen maken. ln nauwe
samenspraak met hen ontwikkelde zij door middel van fotografie vier tweeluiken waarin het interieur
centraal staat. Haar onderzoek spitste zich toe op het gebruik van bloemen bij de mensen thuis of op
het *erk. Voor elk tweeluik fotografeerde zij bloemen behorende bij een van de vier seizoenen. De
acht fcto's vverden paasgewijs geëxpcseerd in de 'Cultural Boxes' die op vier verschillende plaatsen
in Diepenheim staan cpgesteld.

Vier seizoenen lang werkte Miflam de {eeuw intensief samen met inwcners yan Diepenheim, met
mensen die actieÍ zijn in diverse verenigingen en die op allerlei manieren hun steentje bijdragen aan
het culturele leven. Zij gunden haar een kijkje in hun bestaan. Via hen kwam de kunstenaarveelle
weten over hoe zij omgaan met hun interieur en met de voorwerpen die belangrijk voor hen zijn en die
deel uit maken van hun eigen geschiedenis. De foto's die zrl maakte zijn niet zomaar s[illevens van
bloemen, zij vertellen iets over de mensen zelf en de sociale context waarin zil zich bewegen.

Naar aanleiding van het yoiect 'Verenigen' van Mirjam de Zeeuw in de 'CulturalBoxes' verschijnt
binnenkort een vouwblad. Deze wordt aan het publiek gepresenteerd op zondag 25 april 2004 en is
vanaf dan verkrijgbaar bij de KunstuereniEng Diepenheim in Diepenheim.
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