PERSBERICHT
Lezing Martina Klein in de Kunstvereniging Diepenheim
Ter gelegenheid van haar tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim houdt
Martina Klein (Trier, 1962) op zondag 8 augustus 2004 om 11.00 uur een lezing over
haar werk in de Kunstvereniging Diepenheim. De voertaal bij de lezing is Duits.
Het is alsof de zon is doorgebroken in de Kunstvereniging Diepenheim. Eenmaal binnen valt
het oog van de bezoeker meteen op twee schilderijen in een helder, bijna fluorescerend geel.
De twee haaks op elkaar geplaatste doeken staan op de verhoging achter in de
Kunstvereniging. Eén ervan steekt er een stukje overheen. De schilderijen weerkaatsen het
licht dat door de hoge ramen naar binnen valt. Als de zon op de doeken schijnt, baadt de
ruimte in een citroengeel licht.
Het is het enige werk in de tentoonstelling dat zich rechtstreeks op de beschouwer richt. De
andere werken, waarvan de meeste eveneens bestaan uit twee haaks op elkaar staande
schilderijen, keren in eerste instantie de beschouwer de rug toe. Zij richten zich nadrukkelijk
op het gebouw en op de vensters. Kleur kan niet zonder licht. De werken van Martina Klein
lijken er zo veel mogelijk van te willen opvangen.
Martina Klein overschrijdt de grens tussen schilder- en beeldhouwkunst en beïnvloedt met
haar werken de architectuur waarin deze zich bevinden. Door hun kleurintensiteit vormen ze
als het ware een eigen ruimte in het gebouw. Een ruimte van kleur, elk met zijn eigen sfeer.
Wie het aandurft om deze werken te ondergaan, kan zich er volledig in verliezen.
Entree lezing € 2,50 / leden € 1,50
Met koffie en lekkers
De tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim is nog te bezichtigen t/m woensdag 18
augustus 2004
De tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe duurt nog t/m 12 september 2004
Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags gesloten
De toegang tot de tentoonstelling is vrij.
EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: voor nadere informatie of beeldmateriaal bij de tentoonstelling kunt u
contact opnemen met Tine Zevenhuizen. Telefoon 0547-352143 of e-mail
info@kunstverenigingdiepenheim.nl

