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Saskia Noor van Imhoff

14.00¹
# + 14.00
¹ A. A violent order is disorder; and
B. A great disorder is an order. These two things are one. (Pages of illustrations.)
(Wallace Stevens, “Connoisseur of Chaos” in Collected Poems. Faber & Faber.)

Inzoomen, uitzoomen, vergroten, verkleinen; verwijzen, vertalen en uitvouwen.
Het is slechts een korte opsomming van het formele en associatieve systeem dat
Saskia Noor van Imhoff (1982) toepast op bestaande kunstwerken en artefacten,
om ze vervolgens een nieuwe plaats toe te bedelen in haar landschappen van
sculpturen en foto’s. Voor de kunstenaar staan de elementen die men normaliter
met de ‘achterkant’ van het museale gebeuren associeert centraal: conservering,
reconstructie, replica’s, het depot, de opzet van een tentoonstelling, de
architectuur en de museale plattegrond. Wat gebeurt er met de betekenis en
lezing van het oorspronkelijke werk in deze telkens wisselende situaties? En hoe
verhouden die verschillende contexten zich tot elkaar in een nieuwe ruimte? Van
Imhoff doorbreekt de bestaande of verwachte hiërarchie, speelt de afzonderlijke
elementen tegen elkaar uit en voorziet ze van een hernieuwde betekenis en
waarde.
Voor #+14.00¹ – haar eerste solo tentoonstelling in Galerie Fons Welters –
bouwt Van Imhoff voort op haar voorgaande tentoonstelling #+12.00 in Burg
Bentheim. Hierin onderzoekt zij de formele eigenschappen van een schilderij van
Ruisdael (n.a.v. een installatie van Willem de Rooij), ontleedt afmetingen,
materialen, kleurgebruik; en ontvouwt het origineel in een nieuwe installatie. In de
galerie wordt onder andere de documentatie van #+12.00 bevraagd en overlegd
door een geometrisch patroon van primaire kleuren, die op zichzelf weer
verwijzen naar de opbouw van een kleurenfoto. Directe architecturale elementen,
metalen frames, staan her en der verspreid opgesteld, verwijzend naar hun
voorgaande context vormen ze nu zowel een tekening in – als van de ruimte.
Die ruimtelijke tekening keert terug in de plattegrond die zich in de galerie
ontvouwt, gevormd door strak uitgesneden marmeren platen. De soms kalme,
soms wilde tekening op het marmer, lijkt zelf als een landkaart te worden, terwijl
de lijnen tegelijkertijd een ruimte afbakenen en verwijzen naar de bestaande
plattegrond (van het Berlijnse archeologie museum, Het Pergamon).

Hoewel de numerieke titel van deze tentoonstelling #+14.00¹ in eerste instantie
wellicht weinig informatie blootgeeft, verwijst deze naar de systematische
aanpak die Van Imhoff zich heeft eigen gemaakt, en de serialiteit die daarin
besloten ligt. De voetnoot speelt met dat systeem door de directe verwijzing naar
de gelaagdheid, maar ook de referentialiteit binnen haar installaties. In #+14.00¹
lijkt Saskia Noor van Imhoff deze uiteenlopende elementen volgens een geheel
eigen gulden snede met elkaar te verbinden.
[Laurie Cluitmans]

Saskia Noor van Imhoff woont en werkt in Amsterdam en Berlijn. Zij studeerde
aan de Rietveld Academie (2004-2008) en De Ateliers (2010-2012). Bij haar
afstuderen in 2008 won zij de GRA prijs (Gerrit Rietveld Academie Prize). In 2013
werd zij genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs, waarvoor zij haar
werk toonde in het Stedelijk Museum Schiedam. Recent nam zij deel aan
tentoonstellingen als Ruisdael Stipendium i.s.m. Willem de Rooij, Bad Bentheim,
(2013), 'Language Leaps', Plan B, Berlijn; 'Less is More, More or Less', TENT,
Rotterdam; Jeanine Hofland Gallery, Amsterdam; R&D Department of Black
Mountain College show, W139, Amsterdam (2012). Aankomende
solotentoonstelling: De Appel Art Centre Amsterdam (2014).
Saskia Noor Van Imhoff’s installatie #+14.00¹ kwam tot stand tijdens een
residentieperiode in Kunstlerhaus Bethanien, Berlijn, welke werd mogelijk
gemaakt door het Mondriaan Fonds.
Met speciale dank aan Gert Jan van Rooij en Contronics.

