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Salad days

Op zaterdag 14 maart vindt de feestelijke opening plaats van de tentoonstelling Salad days van 
beeldend kunstenaar Eva-Fiore Kovacovsky in Kunstvereniging Diepenheim. Eva-Fiore 
Kovacovsky toont foto's. Zij houdt bezig met de grote en klassieke motieven uit de schilderkunst 
als het stilleven, het landschap en het ruiterstandbeeld. De mens ontbreekt als motief in haar werk.
Salad Days is te zien van zaterdag 14 maart t/m woensdag 29 april 2009 in Kunstvereniging 
Diepenheim te Diepenheim.

Wat opvalt, is de lichte en milde toon van het werk. Hier geen ironie maar verwondering en verbazing. Die 
verbazing lijkt te gaan over de zonderlinge en vreemde, haast bovenzinnelijke verschijning van die wereld 
om ons heen.

Open en verwonderd kijkt Eva-Fiore in haar werk naar de werkelijkheid. Door de wereld af te tasten, na te 
bouwen en vast te leggen ontstaat een soort bezwering. Alsof ze - door met huis-tuin-en-keuken materiaal
de wereld na te maken en door middel van fotografie vast te leggen - grip wil krijgen op haar omgeving. 

Het werk van Eva-Fiore Kovacovsky is zeer menselijk. Het houdt ons een spiegel voor. Met milde en 
genadige toon wijst het onze plek. Fotografie is het middel, stilleven en landschap het motief, en de 
zachtmoedige verwondering over kleinheid en nietigheid van de mens is het onderwerp. Gelukkig is het 
met een glimlach want de kleinheid vormt geen belemmering, kleinheid is eerder een voorwaarde voor 
verwondering.

Feestelijke opening
De tentoonstelling Salad days op zaterdag 14 maart wordt ingeleid door fotograaf Johannes Schwartz. 
De opening wordt afgesloten met een kleurrijke maaltijd.

Tweegesprek
Naar aanleiding van de tentoonstelling Salad days gaan Eva-Fiore Kovacovsky en fotograaf Michiel van 

Nieuwkerk op zondag 19 april met elkaar in gesprek.

Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.kunstvereniging.nl
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Voor meer informatie:
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
0547-352143

Noot voor de redactie: voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met 
Tine Zevenhuizen T 0547-352143 of 
E zevenhuizen@kunstvereniging.nl
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