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Femmy Otten
If you were coming in the fall
De titel van Femmy Otten’s tentoonstelling in Playstation ‘If you were coming in the fall’ – ontleent
aan een gedicht van Emily Dickinson – verwijst naar een verontrustend geduld en de esthetiek van
het wachten. In constellaties aan de muur,
muur komen afgezonderde, en bij tijd en wijle, vervreemde
figuren bij elkaar. In zachte olieverfkleuren schildert Otten een strenge man met een snor en een
Oriëntaalse hoed, op zijn schouders balanceren twee naakte krullende vrouwen of nymfen. De man
lijkt zich echter niet bewust van hun bestaan en staart afwezig voor zich uit. Wacht hij op een
aankomst, een terugkeer, een beloofd teken?
Ottens figuren worden vaak gekenmerkt door een symboliek en mysterie die
d buiten onze
hedendaagse (h)erkenning staan
n, maar ons toch ook, op de een of andere manier, als bekend
voorkomen.. Wie zijn deze twee naakte vrouwfiguren? En waar komen ze vandaan? Als uitsnedes van
de tijd, dragen ze een haastt mystieke transparantie. Misschien ligt het mysterie niet in de eerste
ee
plaats in haar (vaak) archaïsche referenties, maar juist in de gezichtsuitdrukkingen van haar figuren,
figuren
die telkens in de verste verte lijken te staren. Ook in haar studio, waar de kunstenaar wordt omringd
doorr gezichten uit het verleden, versmelten temporaliteiten, visualiteiten en afstanden:
afstanden
negentiende-eeuwse
eeuwse fotografische portretten, gevonden op een markt ergens in Bombay;
eenvoudige geometrische tekeningen
ningen van toen ze nog maar een kind was; perfect symmetrisch
uitgesneden gezichten van klassieke Egyptische prinsessen; de naïeve silhouetten van Bill Traylers
tekeningen; een boek met daarin de intense blikken van Pierro della Francesco’s figuren.
De scenografie
enografie van het wachten die zich langzaam ontvouwt in Otten’s studio is verplaatst
naar de wanden van de galerieruimte. De verstilling van de figuren herbergt een eindeloze
doorwerking van de materialen.. Een niet opgespannen doek wordt met een gipslijm geprepareerd,
g
geschuurd, geprepareerd, telkens opnieuw,
opnieuw totdat het de perfecte glans heeft en voordat Otten
überhaupt het doek met de eerste penseelstreek aanraakt;
aanraakt; een houten buste wordt geduldig
gebeiteld totdat de perfecte rondingen verschijnen. Langzaam vormen de portretten
ortretten en uit het
verleden zich om tot figuren zoals de kunstenaar had gehoopt of zich deze had voorgesteld, alsof ze
een visie zijn uit een parallellee werkelijkheid. Wachtend
achtend op de herfst, ‘they brush the summer by,
1
with half a smile and half
alf a spurn’.
spurn’

Femmy Otten (1981)) studeerde aan HISK Gent en is momenteel resident artist aan de Rijksakademie.
Onlangs heeft ze haar werk o.a. tentoongesteld in P///AKT; Museum Tot Zover; Royal Awards for
Painting en Gasworks, Londen
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Emily Dickinson, ‘If you were coming in the fall’, 1924

