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Persbericht
PLAYSTATION @ Galerie Fons Welters
21 april – 26 mei 2012
Opening: zaterdag 21 april, 17:00 – 19:00
Openingstijden: dinsdag – zaterdag, 13:00 – 18:00

Vincent Verhoef
The Depths of a Purple Sea
Playstation presenteert met trots 'The Depths of a Purple Sea’, een tentoonstelling van de
Nederlandse kunstenaar Vincent Verhoef. In Verhoefs sculpturen en installaties,, worden klassieke
artistieke materialen zoals marmer, olieverf, messing en koper, blootgesteld aan een zich herhalend
proces van agressieve en subtiel gecontroleerde destructie. Deze materialen – die zowel gezegend
als bevlekt zijn door de geschiedenis – worden onderworpen aan corrosieve krachten. Telkens
opnieuw behandeld, verschijnen ze in het werk van Verhoef als nieuw en onthullen ze zich als
overblijfselen van een orde waarvan de symbolen niet langer leesbaar zijn.
In ‘Zonder titel’ (2011) drupt een met zuur gevuld infuus, zijn gif traag op een marmeren plaat.
Geduldig dringen de gewelddadige chemicaliën door tot de poriën van de solide materie en eten ze
zich een weg door het marmer. In deze krachtenstrijd verslaat de één echter nooit volledig de ander
omdat de kunstenaar het proces plotsklaps tot een halt roept. Een messing plaat van gelijke grootte
completeert de sculptuur. De versnelde erosie op het marmer vormt kunstmatige aderen die worden
gespiegeld door het glanzende oppervlak van de messing plaat, alsof het landschap van de
vernietiging naar perfectie zoekt in een zachte en plotselinge reflectie.
reflectie
In een serie van kleine koperen
operen platen, waarin het zuur zorgvuldig met krassen en olieverf accenten
wordt gecombineerd, ontstaat een ander tijdelijk ritme van verval en abrupte vernieuwing. Terwijl
het giftige zuur het materiaal net lang genoeg aantast om een spoor achter te laten - een gebroken
lijn op het marmer -,, ontstaan er op de koperen platen nieuwe picturale ruimtes door de schade van
de tijd. Elke gravering reflecteert licht anders, laat haar pasgeboren beeld op mysterieuze en haast
fysieke wijze zweven boven de werkelijke oppervlakte. Hier wordt het bekende opnieuw
geïntroduceerd door middel van architectonische elementen, dieren en vegetatie. Een kalm beeld
van een slapende hond, een eenzame boom, een ei of de steen van keizer Heliogabalus. Noch een
einde, noch een begin, maar een poging opgesloten in zijn eigen propositie, lijken ze op symbolen die
in hun isolement een gevoel van onschendbaarheid dragen.
[Laurie Cluitmans]
Vincent Verhoef (1982) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit
iteit van Amsterdam in 2006 en studeerde af aan de afdeling Beeld en Taal aan de Rietveld
Academie in 2010. Zijn beeldend werk werd eerder tentoongesteld in Rongwrong, De Brakke Grond,
De Veemvloer en Pakhuis De Zwijger.

