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Magali Reus
Highly Liquid
Galerie Fons Welters presenteert met trots de derde solo tentoonstelling van Magali Reus,
bestaande uit een nieuwe video en een serie sculpturen.
Direct bij binnenkomst van de galerie, wordt de video ‘Highly Liquid’ gepresenteerd. Gefilmd
in high definition en slow motion, toont het werk het lichaam van een man in extreme close
up. De details van zijn lichaam wringen met de continue stroom van water uit een
ongedefinieerde bron. De man zelf blijft neutraal en afstandelijk; zijn leeftijd, karakter en
locatie ongedefinieerd, irrelevant haast. De camera functioneert als een mechanische voyeur
die obsessief de contouren en de huid van het lichaam, telkens opnieuw ondergedompeld,
aftast. De ritmische vormen van het water spelen met het idee van lust en verlangen, op het
netvlies gebrand. Doordat de afzonderlijke momenten echter zo vluchtig zijn, verdwijnt elk
idee van ‘sexiness’ naar de achtergrond, buiten het bereik van lichamelijke warmte of
aanraking.
In de achterruimte van de galerie, wordt de fysieke activiteit naar de marge bewogen door
een serie uitklapbare stoelen die laag op de muur gemonteerd zijn. Deels gepaard in
groepen, deels op zichzelf staand, vormen de stoelen modulaire elementen. Ze doen
onvermijdelijk denken aan hun functionele gebruik, maar uiteindelijk is elke menselijke
operatieve kracht afwezig. De platte oppervlaktes van de stoelen worden doorbroken met
elementen die een ironisch knikje geven naar onpersoonlijke efficiëntie. Door hun platte,
haast lege kleuren en de voorzichtig in hars gegoten vormen, verkrijgen de stoelen een
zachtheid die doet denken aan zowel een zakelijke verpakking als een kinderkamer. Blinkend
schoon, ze ademen noch absorberen, zijn ze afgesloten en terughoudend. Deze stoelen
nodigen niet uit tot zitten of rust nemen, maar fungeren als platform voor objecten. Gestikte
plastic hoezen, geperforeerde aluminium buizen en hoogwaardige materialen suggereren
alle op de een of andere manier een uitbreiding of verbetering van de beweging van het
lichaam. Maar net als de slow-motion high definition van de video, is de belofte van
vervulling en snelheid geïsoleerd, net buiten de fysieke greep.

Een glazen container, die zich naadloos heeft genesteld in de muur tegenover het bureau,
werkt als de verbindende factor tussen de twee tegengestelde ruimtes van de galerie.
Vastgehouden binnen de compacte omgeving worden afgegoten zwarte, rubberen horloges
getoond die in een laag van verstild water zijn gestrand, als dode vissen in een koele cocktail.
De niet-functionerende horloges in dit aquarium registreren geen enkel verstrijken van tijd
of beweging. Zoals een versoberd stilleven zijn de horloges accessoires binnen een oneindige
cyclus tussen vaste bevriezing en vloeibare ineenstorting, in deze abstracte tank met zijn
rigide vloeibaarheid, zowel onpersoonlijk als berekenend en verleidelijk.
Magali Reus woont en werkt in Amsterdam (NL) en Londen (UK). Reus studeerde aan Goldsmiths in
Londen en is momenteel resident artist aan de Rijksakademie. Solotentoonstelligen zijn o.a.: Hands
Down, unosolo project room, Milaan (2013), ON, The Approach, Londen (2012); Weekend, Galerie
Fons Welters (2010), Background, IBID Projects Londen, La Salle de Bains, Lyon, Frankrijk
(2009/2010); Recente groepstentoonstellingen zijn: Heavy duty, silent haze, racing hearts,
FreymondGuth LTD, Zurich, CH (2013); Material World, NEST, Den Haag, NL (2013); Painting Without
Paint, David Risley Gallery, Kopenhagen, DK (2012); superpositions, New Wight Biennial 2012, New
Wight Gallery, Los Angeles, USA; Rain, curated by Nicolas Deshayes, Cell Project Space, Londen, UK
(2011), Young London, V22 Collection, Londen, UK (2011), Rehearsal, curated by Nazil Gurlek, Galeri
NON, Istanbul, Turkije (2011).
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en de Rijksakademie van
Beeldende Kunsten.

