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‘Elephant in the room’ *
Galerie Fons Welters nodigt u hierbij uit voor de tentoonstelling ‘Elephant in the Room’, samengesteld door
gastcurator Louise Schouwenberg.
Meubels? Gebruiksvoorwerpen? De dingen in de tentoonstelling Elephant in the Room bevinden zich in het
schemergebied tussen nut en betekenis. Ze verwijzen naar een basaal gebruik, toch zijn het vooral vreemde
wezens die niet verdwijnen in hun dienstbare functionaliteit
functionaliteit zoals we dat doorgaans verwachten van
gebruiksvoorwerpen.
Ze zijn oud, eeuwenoud. Ze verwijzen naar hun archetypes en ze verwijzen naar de betekenissen die
ze in de loop van de tijd hebben verzameld. Die betekenislagen reiken ver voorbij het dagelijks gebruik.
Culturele en sociale verschillen, vigerende opvattingen over smaak, esthetiek en moraal; de dingen vertellen
iets over het tijdperk en de context waarin ze zijn geboren en over de tijd waarin we (opnieuw) waarde aan hen
toekennen.
Veel kunstenaars betrekken bestaande gebruiksvoorwerpen in hun werk om te spelen met de
emotionele en symbolische connotaties die aan hen kleven. De ooit beoogde functionaliteit speelt alleen nog
een marginale rol als idee. Bij ontwerpers ligt de balans meestal
meestal anders, zelfs als het verschil uitermate subtiel
is. Ontwerpers werken bewust zowel met de connotaties als met de denotaties, de concrete, functionele
betekenissen van hun producten. Ongeacht of hun producten daadwerkelijk ‘functioneren’, krijgen de grotere
verhalen primair substantie binnen de marges van een functionele setting.
Ditmaal is bewust een andere setting opgezocht. Binnen de context van de beeldende kunst vertellen
deze opmerkelijke Elephants in the Room iets wezenlijks over de relatie diee mensen hebben met de dingen
waarmee ze zich dagelijks omringen.
[gastcurator Louise Schouwenberg]
Alicia Ongay Perez bevraagt in haar werk zowel de functionele essentie van bestaande objecten, als hun
iconische, sculpturale en symbolische betekenis. Hoe
Hoe verhouden al die aspecten zich tot elkaar binnen de
besloten wereld van design, en welke rol spelen zij in de wereld daarbuiten? De ondefinieerbare objecten van
Mathieu Frossard laten ruimte voor eigen interpretaties, zowel wat betreft hun schoonheid en betekenis, als
hun gebruikswaarde. De uit stukjes staalpijp samengestelde kast van Tuomas Tolvanen herinnert niet alleen
aan de verbrande kast die diende als mal, maar ook aan de menselijke conditie, die verre van perfect maar juist
uitermate fragiel is - een realiteit die doorgaans wordt ontkend in de perfecte wereld van hedendaags design.
De maskers van Bertjan Pot staren blind naar de objecten die niet zijn wat ze lijken te zijn. Tamar Shafrir en
Louise Schouwenberg redigeerden tekstfragmenten van de ontwerpers
ontwerpers en schreven nieuwe teksten waarin zij
ingaan op de spanning tussen de connotaties en denotaties van gebruiksvoorwerpen.
*’elephant in the room’ is een metafoorvoor een onvermijdelijke waarheid die gewoonlijk wordt genegeerd.

