‘In Lijn Bewogen’

Brief

Monique, geboren in Ede, woont sinds 1975 in
Kampen en is Cum Laude afgestudeerd in grafiek.
Ze exposeert vanaf 1993. Onder andere een paar
keer per jaar in de GSA galerie in Hilversum en ze
heeft de laatste drie jaren werk verkocht tijdens
Printfest in Ulverston in Engeland. Vorig jaar juni
heeft Monique geëxposeerd in de Broerenkerk in
Zwolle met leden van Stichting Werk in
Uitvoering.

Meer informatie en werk is te zien op www.moniqueborst.nl,
www.huysderkunsten.nl en www.galeries.nl

Bodybags

Laatste glas

van 6 april t/m 21 mei
opening zondag 9 april
door Henk van Middelaar,
radiopresentator van o.a.
Dias, RVU-Teleac

Beekstraat 5, 8162 HA Epe

Gelaagde levenstekens

De thema’s ruimte, tijd en stilte zijn permanent
aanwezig in haar werk, waarbij naast de kleur
blauw, de directe zwarte lijnvoering een kenmerk
is.
Haar nieuwste werk bestaat uit een serie objecten
met als titel ‘Levenstekens in Gelaagdheid’, waarin
de bezoeker de levenslagen kan ervaren. Zelf zegt
ze daarover: ‘Ik probeer gebeurtenissen in mijn
leven te ordenen, vast te leggen. Het leven laat
sporen na, zowel positieve als negatieve ervaringen maken het leven rijker, de kleuren dieper, de
lijnen sterker’.
Ook laat Monique Borst zien welk effect gruwelijk
onverwacht sterven heeft op het denken en handelen van de mensheid. Oorlog, ziekten, natuurrampen, terrorisme en verkeer kunnen, met alles
wat daar helaas bij hoort, onverwacht tot de dood
leiden. De doodsoorzaken zijn verbeeld in hangende bodybags van verschillende materialen.
Onder de bodybags is te zien hoe mensen door
gruwelijkheden beïnvloed kunnen worden in
woorden als onverschilligheid, passiviteit, verzet
en angst. ‘Ik wil de dood mooier maken. Gun het
niemand om op die manier te sterven’. Wonden
zijn verzacht met pluizig textiel. Van deze installatie, die vooral bestaat uit textiel- en schildertechnieken is eerder een deel te zien geweest in
Hilversum en Zwolle. Hij breidt zich uit.

adressticker

monique borst

kunsthuis KEK

Beekstraat 5, 8162 HA Epe T 0578 615105
openingstijden:
donderdag, vrijdag, zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas

monique borst ‘In Lijn Bewogen’ kunsthuis KEK

van 6 april t/m
21 mei 2006
opening zondag
9 april 15.00 uur

Duinen bij zonsopgang

Samen

Beekstraat 5, 8162 HA Epe T 0578 615105
openingstijden:
donderdag, vrijdag, zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur

kunsthuis KEK

Materiaal: Schuimrubber, autolak en textiel.
Formaat: Levensgroot

Deinende drijvende lichamen. Schotwond Samen.
De lichamen zijn met geweld om het leven gekomen,
de wonden verzacht met roosjes en pluizig textiel.
Ik gun het niemand om zo te sterven.

monique borst ‘In Lijn Bewogen’

vormgeving: studio de pal, Koos van der Meer, Emst

