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'La fusion' (detail)
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Mirka Farabegoti was nog maar net terug van een

lang verblijf in Bolivia toen zij in maart voor AanZet!
aan de slag ging in Diepenheim.
Als'artist-in-residence' werkte Mirka in Cochabamba,

Bolivia mee aan een grote muurschildering.

Muurschilderingen zijn in grote delen van Zuid-
Amerika een belangrijke kunstuiting. De motieven
refereren vaak aan de geschiedenis van het [and en

zijn maatschappijkritisch van aard. Denk bijvoorbeeld
aan het werk van Diego Rivera.

ln Bolivia leerde Mirka de rijke cultuur van het [and

kennen en zag zij vete muurschilderingen. ln haar
werk verwerkt zij die indrukken in het gebruik van

kleurrijke maskers en kostuums die tijdens het
carnavaI en zelfs bij voetbalwedstrijden worden
gedragen. Zo maakte zij een tekening van een

voetba[[er in actie, wiens gezicht schui[ gaat achter
een veelkleurig masker. De voetbatler is geen

voetballer meer, maar wordt een karakter in het
grote verhaaI van Mirka Farabegoli.

ln haar werk gaat Mirka Farabegoli uit van de

menselijke figuur, verhuld achter maskers en

gewaden. Gasmaskers bijvoorbeeld, of de gewaden
met puntvormige kappen die de Nazarenos in Spanje

dragen tijdens de heitige week voor Pasen. (Niet te
verwarren met de gewaden van de Klu Klux Clan).

Ook zijn haar figuren vaak getooid met herten-
geweien die tijken te verwijzen naar attributen uit
een sjamanistische cultuur. Het zijn elementen uit
het dagetijkse leven die verwijzen naar een wereld
para[teI aan de realiteit, een weretd voI fantasie,
religie, tegenden en volksverhalen.

ln de maanden maart en aprilwerkte Mirka in
haar gastatelier aan nieuw werk voor de tentoon-
stetting 'God made me funky'in Kunstvereniging
Diepenheim.
Daar presenteert zij nu groot formaat tekeningen
op papier, installaties van kleinere tekeningen en een

grote muu rschildering.
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'Hijo de Mictecacihuat['

Mirka Farabegoli
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'God made me funky'

Rewizzited
muurtekening, 2010

Entremundos
gemengde techniek, zolo

La fusion
gemengde techniek, zoto

Hijo de Mictecacihuatl
gemengde techniek, zoto

\14.1 t"r1tr: !,1t nnv\ l\itt.vrffv

llatie 'God made me funky'

5 Takers and leavers
gemengde techniek, zoto

6 Centinela
gemengde techniek, zoto
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Mirka Farabegoti is één van de genomineerden

voor
§§*§*Èl §*§*.
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De tentoonstetlingen van de drie andere
genomineerden Emilio Novani, Damian Kapojos en

Henk Lammers zijn respectievelijk te zien in AkkuH

in Hengelo, CBK Celderland in Arnhem en Kunstenlab
in Deventer.

De kunstenaars zijn afgestudeerd aan één van

de ArtEZ academies. De kunstenaar met de meest

veetbelove nde te ntoo nstetli n g wint de g e td prijs

van € 4.ooo,-. Bovendien krijgt de winnaar de
gelegenheid om zijn of haar werk te exposeren in
Stichting outLlNE te Amsterdam.
Saxion Hogeschoten verstrekt een van de
genomineerden een kunstopdracht voor de eigen
kunstcot[ectie.

De andere genomineerden...
Emilio Novani exposeert van 2 mei t/m 3o mei
in AkkuH, Hengelo.
Damian Kapojos toont zijn werk van 1 mei

tlm tzjuni in Centrum Beetdende Kunst Getderland,
Arnhem. CBK Celderland is alteen geopend op vrijdag
en zaterdag van 12.00 - 77.oo uur en op afspraak.

Henk Lammers zijn werk is van 24 april t/m 3o mei

te zien in Kunstenlab, Deventer.

Vrijdag z8 mei a.s. om 17.oo uur is de prijsuitreiking
in Twentse Welte in Enschede.
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Crotestraat r7
7478 AA Diepenheim
T (0s47) 352 !43
infoG ku nstvereni gin g. n I

www. ku nstverenigi n g.n I

Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

ACENDA
Zaterdag r mei t/m woensdag 2 juni 2o1o

Sl§:'§* §*r***g*ài Cenomineerde AanZet!

in het kader van AanZet! zoro

Vrijdag z8 mei zo:.0
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Zaterdag 1g juni t/m woensdag 8 september zoto
Zomertentoonstelling en opening
van Drawing Centre Diepenheim
§**à*g* §**à*y
Miscellanea

De Canadese kunstenares Shetagh Keeley kreeg internationate

erkenning vanwege haar dynamische tekeningen en de manier

waarop zijdeze, vaakin grote hoeveelheden, presenteert.

Naast series van tienta[[en tekeningen maakt Shelagh Keeley voor

Drawing Centre Diepenheim ook ter plekke nieuw werk.

ln de series is een explosie van beelden te zien, die in hun

expressieve kracht zijn weerga niet kent. Expressie is overigens

geen doel op zich. Afhanketijk van het soms sluimerende

onderwerp kiest Keeley ook we[ voor een meer poëtische uitwer-

king. De onderwerpen in het werk zijn betrekkelijk eenvoudig,

Zo kan zowel een stoel ats een fragment van een tak of een boom

zijn visueet beslag krijgen. De meeste werken zijn getekend in een

intens zwart. Ze doen daardoor aan a[s silhouetten die dwarrelen

over het papier. Door de manier van presenteren van de series

werken tijken die onderwerpen elkaar beeldend te versterken en

ontstaat een spanning tussen het abstractie en het figuratieve.
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Shetagh Keeley geeft in het weekend van 12 en

r3 juni een masterclass in Kunstvereniging
Diepenheim. Kunstenaars kunnen zich hiervoor
aanmelden door documentatie en een cv in te
zenden.

Kijk voor meer informatie op de website
www.kunstvereniging. n[.
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Shetagh Keeley geeft een nieuwe invu[ling en bepaalt
een nieuwe [ocatie aan de Raadhuisstraat.

Vanaf zaterdag 12 juni.


