Mirjam de Zeeuw (Gouda, 1959)
Mirjam de Zeeuw toont in haar werk een fascinatie
voor het alledaagse, zowel in heden als verleden.
Zelf spreekt zij van “iconen uit het gewone leven”.
Deze “iconen” bieden de kijker een inzicht in het
leven van mensen van zowel vroeger als nu, in het
hoe en waarom van hun handelen. Uit het werk van
Mirjam de Zeeuw spreekt een gevoelsmatige
betrokkenheid bij haar onderwerpen, een fascinatie
voor kleine menselijke geschiedenissen. Zij pleegt
voor al haar werk grondig vooronderzoek Door
beelden uit het verleden te combineren met
hedendaagse beelden, bereikt de kunstenares in
haar foto-installaties vaak een vervreemdend effect.
Mirjam de Zeeuw tast het schemergebied tussen
het private en openbare af. Dat kun je ook zien aan
haar serie in een verzorgingstehuis. Ze duikt diep in
haar onderwerp.Voor haar serie bloemenkransen
gebruikt ze door de Amsterdamse bevolking
verwaarloosd materiaal dat zij een nieuw leven
geeft.
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Mirjam de Zeeuw (Gouda., 1959)
Mirjam de Zeeuw’s work reveals a fascination with
the everyday, both past and present. She herself
talks about “icons from daily life”. These “icons”
offer the viewer an insight into people’s lives, past
and present, and what motivates them. An intuitive
involvement with her subjects, a fascination with
personal histories of ordinary lives is evident in
Mirjam de Zeeuw’s work. She always does
extensive research before starting a project. Her
use of images from the past combined with
present-day images produces an alienating effect in
her photo-installations.
Mirjam de Zeeuw explores the grey area between
private and public, as evidenced in her photo series
taken in a nursing home. She goes into her subject
in depth. In her series of floral wreaths she uses
material discarded by the Amsterdam public and
breathes new life into it.

Quirlande 4
Awards:
1988 Charlotte Köhlerprijs Prins Bernhard Fonds
Amsterdam
1992 Aanmoedigingsprijs Beeldende Kunst
Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst
Amsterdam

More information can be found at: www.galeries.nl/kunstenaar.asp?artistnr=2791

