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R a q u e l M aul w ur f - The Wake, 2012
h o u t s k o o l p a s t e l o p m u se um k ar t on , 117 x 153cm

BLACK & WHITE
17 MAART T/M 28 APRIL 2013
Onder de noemer Black & White presenteren we bijna alle kunstenaars die in onze
galerie vertegenwoordigd zijn. Het wordt een boeiende keuze uit schilderijen, foto's,
beelden en tekeningen waarbij we ons focussen op het monochrome pallet van zwart,
wit en subtiele schaduwtinten.
Veel kunstenaars komen tijdens een bepaalde periode van hun carrière tot de
diepgang van hun werk. Meestal gaat men bij het kleurgebruik over tot het reduceren
naar een minimum aan kleur. De kracht van compositie en spanning met sterke
contrasten of laagjes in het schaduwspel wordt een belangrijk onderdeel. Deze
beperking om met minder meer te zeggen, is vaak het moeilijkste.
Een bezoek aan de Black & White van Picasso te New York in Guggenheim was de
aanleiding tot het idee van deze tentoonstelling. Meerdere grote meesters, zoals Goya,
Velazquez en El Greco hebben hun oeuvre grotendeels hierop gebaseerd. Doorheen
de kunstgeschiedenis sluiten zich bij dit thema heel veel kunststromingen aan oa.
constructivisme, abstracte kunst, Op -Art. Ook in de Nul -- en Zero -Art zien we het
herleiden van gevoel en kleur tot een strikt minimum. Dit sterk minimalistische pallet is
vandaag nog steeds actueel in de hedendaagse kunst.
Vanuit deze visie zagen wij een uitdaging om deze tentoonstelling op te bouwen en
nodigen u van harte uit deze zelf te aanschouwen.

Preview zaterdag 16 maart van 16 tot 20 uur
Tijdens deze preview zullen enkele kunstenaars aanwezig zijn.

We nodigen u uit voor de officiële opening op zondag 17 maart 2013
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur

Ontvangst
Welkomst woord en inleiding door Roland Janssen en Marleen
van Duyse
Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling in
aanwezigheid van enkele kunstenaars

J an ni s Ko une l li s - Mandoline, 2012
K ol en /s ta al /s ta l en ki s t , 2 5 v a r i a t i e s, 101,5 x 70,5 x 18,5 cm

Lid Antwerp ART Galleries
Deel name Nocturne donderdag 14 maart 2013 van 18 tot 21 uur
www.antwerpart.be
*Parkeertip bij de galerie aan het Willemdok:
Zon- en feestdagen gratis parking. Ondergrondse Parking Godefriduskaai,
Zeevaartstraat 11 Antwerpen (aan de overzijde van het Willemdok vind u de galerie)

Galerie Schoots + Van Duyse
International Contemporary Art
Napoleonkaai 15 B 2000
Antwerpen België
T: 0032 (0)3 689 13 14
M: 0032-(0)497 90 49 35
E: info@galerieschoots-vanduyse.com
I: www.galerieschoots-vanduyse.com

Igor Verpoorten - M an w i t h g r ey c oa t, 20 12
olieverf op doek, 130 x 85cm
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