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Persbericht
PLAYSTATION @ Galerie Fons Welters
Galerie Fons Welters
23 oktober – 20 november 2010
Opening: zaterdag 23 oktober, 17:00 – 19:00
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 13:00 – 18:00

Flurin Bisig
The First Rendez-Vous
Hoe bereid je je voor op de eerste rendez-vous? Je wil een onvergetelijke indruk maken en
verwacht op hetzelfde moment dat de ander inderdaad zo bijzonder is, als je had gehoopt.
De jonge Zwitserse kunstenaar Flurin Bisig (Samedan, Zwitzerland, 1982) ontmoet vol
verwachting het Amsterdamse publiek en hoopt dat deze eerste rendez-vous voor beide
partijen betoverend wordt. Hij laat onze blik liefdevol glijden langs de strakke lijnen van zijn
indrukwekkende ruimtelijke constructies, maar laat het tegelijkertijd verdwalen in het
labyrint van verfsporen, houtblokken en kleine onopvallende formele ingrepen. De totale
ervaring lijkt daarom op een zoekpoging naar een soort avontuurlijke stabiliteit; tussen
trashy details en neonkleuren valt er in deze sculpturen een bijna klassieke tekening te
ontdekken.
Met zijn werk wil Bisig een nieuw hoofdstuk van de sculptuurgeschiedenis schrijven.
Terwijl het centrale principe van de klassieke sculptuur, de eenheid van het beeld,
onaangetast blijft, experimenteert hij naar hartelust met de hedendaagse beeldhouwtaal.
Zijn vertrekpunt is altijd een concreet materieel gegeven: een stuk draad, houtblokken,
tafels, provisorische steigers of planken, welke hij intuïtief – maar zeer geconcentreerd – op
zo’n manier omvormt dat het naar een abstract niveau wordt getild. Geen vastomlijnde
thema’s in zijn werk, maar een ideeënlaboratorium. Natuurlijk wordt het werk niet volstrekt
aan het toeval overgelaten: de sculptuur is eerder een experimenteel veld van denk- en
realisatiemogelijkheden, waarbij er voor elk nieuw werk een nieuwe dynamiek wordt
gezocht en een nieuwe eigen logica ontworpen. In deze context ontstijgt het werk niet
zelden de oorspronkelijke intenties van de maker en gaat het een verrassende dialoog met
de ruimte aan. Hoe verschillend de gebruikte materialen ook zijn, ze delen allemaal dezelfde
eigenschap, de lichtheid. De nadruk op juist deze kwaliteit ontstond uit Bisig’s behoefte
werken te maken die draagbaar en verplaatsbaar zijn. Hun identiteit houdt daarom het
midden tussen een voorstelling, een model en een eenvoudigweg nadrukkelijke
aanwezigheid. Alsof hij wil zeggen dat het om mogelijkheden gaat en niet om de materie
zelf.
Volgens Bisig is de essentie van zijn werk het inzicht dat we objecten en ideeën pas
als waardevol en onvervangbaar ervaren op het moment dat ze uit elkaar dreigen te vallen
of voorgoed dreigen te verdwijnen. Hij wil dit bewuste moment niet afwachten; vandaar dat
hij de sporen van vergankelijkheid en verval alvast opneemt in zijn werk om samen met
Leonard Cohen te kunnen zeggen:
“Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.”
[Marta Gnyp]

