Bloemstraat 140
1016 LJ Amsterdam
tel (+31)20 423 30 46
fax (+31)20 620 84 33
mail@fonswelters.nl
www.fonswelters.nl

Persbericht
PLAYSTATION @ Galerie Fons Welters
Galerie Fons Welters
13 maart – 24 april
Opening: zaterdag 13 maart, 17:00 – 19:00
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 13:00 – 18:00

Jan Wattjes
I as painter
Twee houten constructies vullen de Playstation ruimte van Galerie Fons Welters. In de
eerste wordt een film geprojecteerd, in de tweede staan schilderijen losjes geordend op
de grond. Het is zijn eigen identiteit als schilder die Jan Wattjes (1981, Den Haag) in I as
painter onderzoekt en die de twee ruimtes met elkaar verbindt. Zo brengt hij
zelfbedachte en werkelijke idolen bij elkaar: van Michael Jackson tot de secret painter –
een anonieme, autistische, kunstenaar die vanuit het instinctieve haast automatisch
schildert – tot een symbolische vaderfiguur. Alle drie voeden ze Wattjes’ ideeën over
het kunstenaarschap en zijn vraagtekens bij het idee van het scheppend genie.
Het silhouet van de Michael Jackson-achtige figuur die in de film in de spotlight staat,
komt als een formele leidraad in enkele schilderijen terug. Summier weergegeven
refereert het silhouet onmiskenbaar aan de King of Pop. Voor Jan Wattjes zijn
schilderijen ‘twijfelachtige beelden, vluchtige gedachtes’. En dat uit zich in de opzet.
Losjes geschilderd, weet hij met enkele verfstreken zijn onderwerp doeltreffend op het
doek te zetten. De werken staan op de grond, hier en daar zelfs over elkaar heen, in
plaats van statisch aan de muur. Ze lijken geduldig te wachten tot iemand ze uiteindelijk
op komt hangen.
Toch is dat geenszins de bedoeling. Eigenlijk lijkt het alsof de werken in de houten
constructie nog exact zo staan zoals in zijn eigen studio. Alsof het atelier de
galerieruimte is binnen gehaald en de werken binnen het grotere geheel tot hun recht
komen. Wattjes gunt ons daarmee een blik in de privéwereld van het creatieproces,
tegelijkertijd benadrukt hij dat zijn schilderijen altijd in ontwikkeling zijn, net zoals zijn
identiteit als kunstenaar.
Jan Wattjes studeerde aan de Koninklijke Academie in Den Haag en volgt op het moment
een opleiding aan het Frank Mohr Instituut in Groningen.
[Laurie Cluitmans]

