Persbericht
Galerie Fons Welters
18 januari – 1 maart 2014
Opening: zaterdag 18 januari: 17:00 – 19:00
Openingstijden: di-zat: 13:00 – 18:00

Jennifer Tee

Heart Ferment
Galerie Fons Welters nodigt u met trots uit voor Jennifer Tee’s solotentoonstelling ‘Heart
Ferment’. Tee’s sculpturen en installaties balanceren tussen hun concrete vormen en de
vooruitblik op een moment waarin deze vormen geactiveerd of geanimeerd zouden kunnen
worden, als in een rituele meditatie. Haar artistieke praktijk benadrukt de behoefte aan zowel
oppositie als evenwicht, om de materiële wereld en de innerlijke ziel te kunnen begrijpen. Neem
bijvoorbeeld de titels van een serie keramische urnen die het beginpunt van deze tentoonstelling
vormt:
‘Oracle Bones’; ‘Wild Patience’; ‘Practical Magic’; ‘Occult Geometry’; ‘Heart Ferment’
Deze taalkundige combinaties lijken tegelijkertijd willekeurig en essentieel; ze zouden samen zelfs
een concreet gedicht kunnen vormen. Het koppelen van woorden roept een scala aan associaties
op die verder dan onze dagelijkse perceptie van de werkelijkheid gaan. ‘Heart Ferment’ is het paar
dat de tentoonstelling haar titel verleent, en ons doet afvragen of dit een schimmelend of
bevruchtend hart is. Deze keramische vazen, met kleurrijke gedraaide vormen bovenop en blanke
onderkanten, kennen een wijd spectrum aan referenties, zoals typisch voor Tee’s werk, waarin
verschillende geloofsystemen en overtuigingen samenkomen met het sculpturale object. De
vazen lijken wellicht op vingerhoedskruidbloemen, DNA strengen, of op Egyptische canopische
vazen die organen dragen om naar een volgend leven mee te nemen.
Samen kan deze serie dienen als metafoor voor de symbolen en structuren in Tee’s
tentoonstelling. In het midden van de hoofdruimte liggen vier subtiel gebreide en handgeverfde
vloerkleden, omringd door keramische kegels met titels als ‘Selfhood Meltdown’ and ‘Sensuous
Interiority’ en een balancerend bamboe sculptuur, ‘Spirit~Matter’. De kleurenschema’s van de
kleden vormen een abstracte geometrie die onmiddellijk voorbij puur formalisme gaat, maar
zinspeelt op een bepaalde verwachting. Hun stilte lijkt te anticiperen op een actie, een soort
ceremonie of meditatie die elk moment kan plaatsvinden. In eerdere installaties heeft Tee deze
vloerwerken geactiveerd met gechoreografeerde performances; nu zullen ze functioneren als een
ontmoetingsplek tijdens de duur van de tentoonstelling.
Zoals curator Tessa Giblin aangaf: ‘the crucial integrity of Jennifer Tee’s ongoing body of work, is
that although it is informed by all sorts of esoteric ideas, cultural artefacts from her wide
wanderings and the theosophical underpinnings of charged matter, it is also a poignant
exploration of the fundamental contradictions we are all composed of – the rational and irrational,
knowing and not-knowing, believer or sceptic, spirit and matter’.

Deze tentoonstelling is een voortzetting van Jennifer Tee's recente solo show in Project Arts Centre in Dublin
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