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Peggy Franck
Sudden parallels between the sky and the concrete
Tientallen zilverkleurige, spiegelende vellen papier hangen naast elkaar in het atelier van de
kunstenaar. In een intuïtieve zoektocht, voegt de Nederlandse kunstenaar Peggy Franck losse streken
toe, in wit en felgekleurd acrylverf, gouache en spuitverf. De artistieke gebaren – visuele gedachten
in vegen, vlekken, spetters, lijnen en rondingen – bedekken en vouwen de oppervlaktes tegelijkertijd
open, totdat ze onbewust tot een zeer precieze stilstand komen.
Voor haar eerste solotentoonstelling
tentoonstelling in Galerie Fons Welters verplaatst Franck deze
schilderingen op reflecterend chromolux papier van het atelier naar de galerieruimte. Als kleine
interrupties, voegt ze aan deze serie schilderingen meerdere foto’s van dezelfde werken in hun
studiocontext toe. In haar foto’s hanteert Franck een ander werkproces, waarin ze zorgvuldig het
juiste moment uitzoekt om de werken als het ware in hun ontstaansproces te vangen. Samen trekken
deze veertig werken een rigide, lineaire lijn over de muren, die op het eerste gezicht een onbepaalde
compositie vormt.
ormt. Waar de foto’s de studioreflectie eeuwig vasthouden, lijken de schilderingen
continue te veranderen. Als schermen brengen ze hun materialiteit en tweedimensionaliteit naar de
voorgrond. Maar tevens zijn ze vensters die je uitnodigen in hun dieptes te dwalen, alsof ze geduldig
wachten om door slechts een blik in beweging gezet
gezet te worden. Met elke beweging verandert het
tijdelijk geconstrueerde ‘beeld’. De installatie weerspiegelt zo het onverwachte moment,
moment waarin een
gedachte vorm krijgt of een vorm logica.
Franck voegt echter nog een volgende laag toe in deze doorlopendee echoes van tijd en
ruimte. In hun reflecterende oppervlakte vangen de schilderingen namelijk de galerieruimte die ze
omringen. Hier zal Franck ter plekke ook een driedimensionale assemblage
assemblage maken van materialen uit
haar studio en een vloerwerk, dat aan de houten vloer van haar atelier refereert; een voormalige
dansstudio. Omvatten deze ‘spiegels’ een denkbeeldige dans?
Peggy Franck geeft haar verkenning van gelaagde dimensies telkens opnieuw vorm. In plaats
van het uitbreiden van tweedimensionale beelden in de ruimte zoals in haar eerdere werken,
werken
absorbeert ze nu subtiel de ruimte in het vlak. Onvermijdelijk zie je jezelf, terwijl je onderdeel wordt
van een intrigerend spell van reflectie,
reflect echo en licht, dat de onverwachte en schitterende
verbindingen binnen en tussen deze bewegende
be
stillevens belicht.
[Rosa Juno Streekstra]
Peggy Franck (Zevenaar, NL, 1978) woont en werkt in Amsterdam en Berlijn. In 2006 sloot ze een residentie aan
de Rijksakademie af. Recente solotentoonstellingen zijn:: Marion Scharmann, Cologne (2012); Kuenstlerhaus
Bethanien, Berlin (2011); 'In Rocking Motion', Westfälischer Kunstverein, Münster (2009); ‘The conversation you
and I never had’, Klerkx,
x, Milano (2008).
(2008) Ze nam onlangs deel aan meerdere groepstentoonstellingen,
waaronder:: ‘Zippy Zippy’, Dorothea Schlüter,Hamburg (2012); ‘Objects of dismissal', Autocenter, Berlin (2012);
'Still/Life', FOAM, Amsterdam (2011); ‘Brabant Now 2011’, Museum de Pont,
Pont, Tilburg (2011); 'The shape we're
in', Zabludowicz Collection, London (2011)

