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Sven Kroner
‘I’m just a dream’
dream ’
Galerie Fons Welters nodigt u met trots uit voor Sven Kroners tentoonstelling I’m
just a dream. Kroner kan beschouwd worden als een klassieke
landschapsschilder, wiens landschappen van verf voortkomen uit persoonlijke
belevingen. In zijn meest recente werk bekijkt hij de buitenwereld nu letterlijk van
binnenuit.
In Lörick (2014) staren we uit het open raam van Kroners atelier. Over een
vlak landschap wordt onze blik direct naar het hoge flatgebouw in de verte
getrokken. Kroner lijkt een speelse draai te geven aan de schilderkunstige
veduta, het vanuit een raam geschilderde vergezicht, of te verwijzen naar de
Duitse Romantische schilderkunst waarin het open venster symbool stond voor
een verlangen. Maar nog prominenter dan het uitzicht, schildert hij het raam zelf.
Het glas van de gesloten ruiten is licht beslagen, waardoor we de omgeving net
niet scherp kunnen zien. Juist de binnenruimte, dat wat buiten beeld valt, treedt
zo als het ware ook naar voren.
Het licht dat Kroner schildert is zo helder en fel, werpt haar schaduwen zo
realistisch naar binnen, dat het schilderij ondanks de snelle verfstreken haast
levensecht lijkt. Maar dan slaat de twijfel toe. Waar komt de reflectie van een huis
in het openstaande raam eigenlijk vandaan? Linksonder, binnen op de
vensterbank, blijkt bovendien een miniatuur huisje te staan, waardoor het beeld
plotseling verandert in een ondefinieerbaar moment tussen werkelijkheid en
visioen. Zoals Simone Lucas in Kroners laatste catalogus schreef: “Sven tovert
het banale om in een werkelijke droom.”
Naast een serie vensterschilderijen toont Kroner panorama’s waarin
schepen in botsing met de natuur geraakt zijn. Soms overheerst het dreigende
gevoel dat er iets op handen is, dan weer aanschouwen we de kalmte na de
storm. Lege binnenvaartschepen liggen als ruïnes in ondergelopen weilanden.
Een schip is gestrand in een rotsig woud, of hangt elders verstild in de lucht; wat
gebeurt hier precies? Het is dit moment van onzekerheid en spanning dat
Kroner’s werk kenmerkt. In onstuimig weer vliegt een zeppelin laag over het
grasland. “Fuji Film”, prijkt prominent op het luchtschip. Als provocerend
contrast, laat Kroner het fotografisch realisme hier wegzweven.
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