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Starting a universe

Op zaterdag 13 december 2008 opent de tentoonstelling Starting a universe  van 
beeldend kunstenaar Lizan Freijsen in Kunstvereniging Diepenheim. Zij schept 
een nieuw universum van plekken, die aangetast zijn door een natuurlijke 
tekening. De tentoonstelling duurt van zaterdag 13 december 2008 t/m woensdag 
28 januari 2009.

In haar werk toont Lizan Freijsen hoe via vocht, schimmels en mossen beeldende 
patronen in onze leefomgeving binnendringen. Daarin vormen ze het begin van het 
universum dat Lizan Freijsen voor zich ziet. Het gaat erover hoe vlekken plekken 
worden. Deze tentoonstelling omvat onder meer werken op papier, foto’s en 
handgetufte tapijten die in samenwerking met het Audax Textielmuseum in Tilburg 
worden gemaakt.

Lizan Freijsen is opgeleid aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en de Jan
van Eyck Academie in Maastricht. Zij is van jongs af aan gefascineerd door groei en 
verval, door lekkages, vochtplekken in plafond en schimmels in de kelder. 
Vooral de aangetaste interieurs van de zomerhuisjes waar ze tijdens vakanties 
verbleef, brachten een combinatie van weerzin en affectie boven. Vochtkringen in 
zachtboard plafonds zijn een ramp voor de huiseigenaar, maar ze vormen tegelijkertijd 
een schilderij dat je als achtergebleven koffiedik in een kopje de toekomst voorspelt. 

Publicatie
Bij deze verrassende tentoonstelling verschijnt een kunstboek met de 
gelijknamige titel Starting a Universe in ontwerp van Studio Renate Boere (Den 
Haag), met het vlekkenarchief en een tekstbijdrage van Cornel Bierens 
(Amsterdam). 

Feestelijke opening
Inleiding en presentatie kunstboek door Albert van der Weide, kunstenaar, 
docent en adviseur.
Burgemeester Hans Kok van de gemeente Hof van Twente zal de publicatie 
Starting a Universe in ontvangst nemen.

Openingstijden Kunstvereniging

www.kunstvereniging.nl

NIET VOOR PUBLICATIE
Voor meer informatie:
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
0547-352143
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