Persbericht
PLAYSTATION @ Galerie Fons Welters
3 november 2012 – 12 januari 2013
Opening: 3 november, 17.00 – 19.00
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag, 13:00 – 18:00
De tentoonstelling is gesloten van 26 – 29 november en van 24 december – 2 januari

Edward Clydesdale Thomson
Causa Finalis
Galerie Fons Welters nodigt u uit voor de Playstation tentoonstelling 'Causa finalis' van Edward Clydesdale
Thomson. Verspreid door de ruimte staan staalconstructies – poorten of delen van poorten in verschillende
maten en vormen – leunend tegen de muur, rustend op kussens, liggend op de vloer, en staande bovenop
tapijten. Het is alsof de ruimte is veranderd in een tijdelijke opslagplaats. Een van de poorten blokkeert de
doorgang van de galerieruimte en dwingt zodoende de bezoeker er doorheen te lopen, waardoor het gangachtige karakter van de architectuur wordt versterkt. De vormen van deze structuren lijken te verwijzen naar
minimalistische sculptuur, maar door hun decoratieve tegenhangers in het geprinte textiel, wordt een andere
lezing mogelijk gemaakt.
Door middel van een proces van abstractie en vertaling, leidde Clydesdale Thomson deze vormen af
uit de negentiende eeuwse ‘topiary’ tuin (snoeivorm), ontworpen door de Schotse architect Robert Lorimer
(1864-1929) voor Earlshall Castle in Schotland. Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat ‘topiary’ –
het snijden en buigen van ‘ever greens’ in specifieke vormen – al lange tijd uit de mode is, wellicht zoals de
uitnodigingskaart voor deze tentoonstelling ook al aangeeft: in 1713 kondigde de Engels dichter Alexander
Pope (1688-1744) met zijn satirische opsomming van mogelijke ‘topiary’, een keerpunt aan in de toen
populaire topiary. Met zijn spottend bedoelde inventaris: ‘The Tower of Babel, not yet finished’; ‘St

George in box; his arm scarce long enough, but will be in condition to stick the dragon by next April’,
luidde hij een meer natuurlijke vorm in van landschapsarchitectuur, totdat ‘topiary’ opnieuw in de mode kwam
met de Cottage Gardens en de Arts and Crafts Movement, die o.a. door Lorimer werd gepromoot.
Wat betekent het beeld dat we landschap noemen? Hoe bewegen we ons tussen de natuur van de natuur, een
culturele constructie verbonden met zijn tijd en diens voorkeuren, en een gecommodificeerd product? Deze
vragen staan centraal in de praktijk van Edward Clydesdale Thomson en zijn tentoonstelling in Playstation.
Inzicht in deze vragen is voor de kunstenaar net zo politiek als het esthetisch is. Hij scherpt de grenzen van
design, functionaliteit en visuele kunst aan, terwijl hij tegelijkertijd de deur opent voor een meer open lezing.
Als zodanig refereert de titel van deze tentoonstelling 'Causa finalis' misschien niet zozeer aan dat waarvoor
alles in het productieproces wordt gedaan, zoals de taxus planten worden geteeld in bepaalde vormen. Deze
laatste oorzaak lijkt echter in een continue flux.

[Laurie Cluitmans]
De Schots/Deense kunstenaar Edward Clydesdale Thomson (1982) studeerde aan het Piet Zwart Instituut in
Rotterdam, en het architctuur programma van Glasgow School of Art, momenteel is hij resident kunstenaar
aan de Rijksakademie, Amsterdam. In 2011 won hij de Lecturis Award en werd hij genomineerd voor de Prix de
Rome. Recente tentoonstellingen zijn: ‘Secret Gardens’, TENT, Rotterdam; ‘There was a Country where They
were all Thieves’, Jeanine Hofland Contemporary Art, Amsterdam; 'Borderline Picturesque & the Recounting
Prospect’, Tromsø Kunstforening, Tromsø, Norway; ‘Observing Construction’, Netherlands Architectuurinstituut
(NAi) Rotterdam. ‘My Travels with Barry’, Tent, Rotterdam. Op zaterdag 1 en zondag 2 december is zijn werk
tevens te zien op de Rijksakademie als onderdeel van de Open Studio’s.

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door de steun van:

