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Martin Westwood
Supermen Made You, But Only Superfluity Will Release You
Galerie
erie Fons Welters presenteert met trots de eerste solotentoonstelling van de Britse kunstenaar
Martin Westwood. Verspreid door de ruimte vormen uiteenlopende, op zichzelf
hzelf staande sculpturen
een
en constellatie die een sluier van speelse alchemie creëert waarin de natuurlijke en architectonische
elementen versmelten. Het herkenbare omarmt in
i het werk van Westwood het abstracte en
materialiseert de vertrouwde vervreemdende van het alledaagse. In de serie 'Boneus' wordt
bijvoorbeeld een hoedenplank van een auto in polyesterhars gegoten en naast een afgietsel van een
bladerdeeg-kronkel geplaatst. De hoedenplank
hoe
is ondergeschikt aan de mechanische werking van de
auto. Het type auto waar deze hoedenplank op gebaseerd is, bevindt zich onderaan het spectrum
van de auto als statussymbool,, zowel qua mobiliteit als luxe of status.. De hoedenplank is in zijn
nieuwe gedaante niet langer verbonden met deze mobiliteit, noch met de luxe die de auto zou
kunnen symboliseren. In plaats daarvan
daar
hangt het nu aan de muur, wachtend op de dromen die de
machine nooit vervulde.
Kenmerkend voor Westwood’s
Westwood praktijk en artistiek onderzoek is de analyse van het object als
een product van economische uitwisseling. Als zodanig richt hij zich op het afgieten
gieten van voorwerpen
die zich aan de randen van de reguliere economie bevinden, maar die er tevens nauw mee zijn
verbonden: hoedenplank en hoofdsteunen,
hoofds
pepermuntjes uit wachtkamers,, liefdadigheidsliefdadigheid
collectebussen en luchtverfrissers. Door hun bewerking worden de alledaagse
ledaagse voorwerpen
onherkenbaar, maar tevens vervreemde
vervreemd vanzelfsprekendheden. In 'Pere and Terre hang out in Bistro
RePeTerre', staan twee keramische afgietsels stevig op een rechthoekigee sokkel van walnoten fineer
met daarop een donker gerookte glasplaat.
glasplaat De zakelijke sfeer van de sokkel gaat zowel een contrast
als een versmelting aan met de organisch ogende keramische afgietsels,, waarvan de oppervlakte
oppervlak
tegelijkertijd solide en zanderig overkomt,
overkom alsof ze elk moment kunnen oplossen.. Westwood
refereert fijnzinnig aan de mythen
en van verschillende economische uitwisselingssystemen
systemen, die niet
alleen als gevolg van wiskundige berekeningen mogelijk worden gemaakt, maar voornamelijk door
het geloof dat we in hen hebben.
Martin Westwood (Sheffield, Verenigd Koninkrijk, 1969) woont en werkt in Londen. Recente
tentoonstellingen zijn o.a.: ‘These Hands are Models’, Stanley Picker Gallery, Londen, UK (2011); ‘Der
Menschen Klee’, Kunst Im Tunnel, Dusseldorf, DL (2011); ‘Acute Melancholia’, Studio 44, Stockholm,
SW (2010); ‘Comma13 (Hysteresis)’,
is)’, Bloomberg Space, Londen, UK (2009); ‘Silt Inter Lace’, Approach,
Londen, UK (2008); ‘Prospects and Interiors: Recent Acquisitions of Sculptors’ Drawings’, The Henry
Moore Institute, Leeds, UK (2008); ‘Fade held Art Now’, Tate Britain (2005).
[De werken in de tentoonstelling werden ontwikkeld tijdens een residentie in het Europees
Keramisch
eramisch Werk Centrum (EKWC) en als onderdeel van Westwoods’ Stanley Picker Fellowship in
Londen]

