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Lily en Maria
Best mooi
Galerie Fons Welters nodigt u met trots uit voor de bijzondere duo tentoonstelling van
Maria Roosen en Lily van der Stokker: ‘Best mooi’.
Meisjesachtige pasteltinten, sensueel roze en vleesachtige kleuren; ronde, bollende,
vloeiende, zachte vormen. Lily en Maria delen een zekere verleidingskracht. Zo één die
aanvankelijk naïef aan doet, direct communiceert in zijn taal en vormen, maar in zijn
onbeschaamdheid, ontwapenend open en gelaagd is, bij tijd en wijle zelfs venijniger dan
verwacht. Beiden spelen met diepgewortelde vooronderstellingen van – en associaties
met – het vrouwelijke. De muurschilderingen van Lily met hun vrolijke, lichtvoetige, lieflijke
teksten en ongegeneerd decoratieve patronen. De glazen sculpturen en geborduurde
handwerken van Maria direct verwijzend naar vruchtbaarheidsvormen en kunstnijverheid.
Voor de tentoonstelling ‘Best mooi’ brengen Roosen en Van der Stokker hun beider
praktijk samen. Kronkelige lichtblauwe contouren omlijnen een verticale pastelgele
wandschildering op de achterwand van de galerie. Met het voor haar zo typerende
handschrift, schilderde Van der Stokker haar cartooneske tekstwolken, versierd met
kronkels, bloemen en stralen. De muurschildering is ontworpen als decoratieve, directe
achtergrond voor een constellatie van sculpturen van Roosen: een gebreid krukje van
roze lullen; een boomstam met felle, spiegelende rode zwammen erop; een
opeenstapeling van felgekleurde glazen stenen.
Bij de muurschildering van Van der Stokker staat een serie glazen zelfportretten
van Roosen centraal. Het is een letterlijke materiële vertaling van de bladspiegel van haar
boek ‘Monsters’ uit 2009, waar op elke pagina een aquarel zelfportret werd
gecombineerd met haar glazen sculpturen. Deze laatste dienen nu als miniatuurdecoraties op de in glas uitgevoerde aquarellen, zo vormt de tros van hangende
borstenbessen (uit 2009) een oorbel, en vormen ‘Jean, Pierre et Claude’ (de glazen lullen
uit 2004) haarlokken die voor de ogen hangen. Zoals het vloeien van de waterverf altijd
aan de basis staat voor de geblazen objecten van Roosen, vindt er nu een verdubbeling
plaats, waarin de nieuwe glazen zelfportretten tevens een samenvatting van haar oeuvre
als werkwijze door de tijd heen vormen.
In deze tentoonstelling staan de werken van Roosen en Van der Stokker bij elkaar in een
onorthodoxe nabijheid, communiceren ze vanuit een directheid die zich echter nooit
vertaalt naar simpliciteit, noch zich makkelijk laat plaatsen als decoratief en vrouwelijk. In
al hun directheid leggen ze zelfs een subtiele agressiviteit bloot.
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