Raquel Maulwurf (Madrid, 1975) is een Nederlandse kunstenaar die met haar, vaak enorme, monumentale
houtskooltekeningen de gevolgen van destructief menselijk handelen in beeld brengt. Zowel het stedelijk
landschap als de natuur zelf vormen in haar werken het decor van het menselijk tekort. Haar werken zijn
gelaagd en zwart van karakter, veroorzaakt door de tragiek van de onderwerpen en de heftigheid waarmee de
kunstenaar het oppervlak van de tekening met een mes bewerkt. Het beschadigde museumkarton waarop zij
tekent, de huid van het werk, veroorzaakt een intensivering van het thema. Het licht in het werk versterkt het
drama van het onderwerp; het sluipt er als een fantoom van stilte doorheen. Door dit clair-obscur ademen de
tekeningen een beklemmende sfeer die versterkt wordt door de prominente afwezigheid van de mens zelf.
Raquel Maulwurf werkt in series met thema's als Trümmerfelder, FLAK, Going Nuclear, Burning en Black Sea.
De tentoonstelling die op 21 oktober 2012 bij Galerie Schoots + Van Duyse geopend wordt draagt de titel The
Wake. Letterlijk betekent dit het kielzog, het spoor dat de kiel van een schip in het water achter zich aan trekt,
wanneer de boot voortvarend vooruit stevent. Nietsvermoedend van wat het achter zich laat. Een motief dat in
het verlengde ligt van eerdere series.

At el i er R aq uel M aul w u r f

We nodigen u uit voor de officiële opening op zondag 21 oktober 2012:
15.00 uur Ontvangst
15.30 uur Welkomstwoord Roland Janssen en Marleen Van Duyse
15.45 uur Inleiding Drs. Rick Vercauteren, directeur van Museum van Bommel van Dam in Venlo (NL)
16-18.00 uur Gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling en kennis te maken met Raquel Maulwurf
Voorbezichtiging zaterdag 20 oktober van 16 tot 20 uur
Tijdens deze voorbezichtiging zal Raquel Maulwurf aanwezig zijn.
Tentoonstelling 21 oktober t/m 2 december 2012
1 en 2 november gesloten (Nationale Feestdag)
Lid van "Antwerp Art Galleries"
Deelname "Nocturne", donderdag 25 oktober 18 tot 21 uur.
www.antwerpart.be
*Parkeertip bij de galerie aan het Willemdok:
Zon- en feestdagen gratis parking. Ondergrondse betalende 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

In onze benedenzaal presenteren wij:
Igor Verpoorten, Jan Henderikse, Cornelia Schleime, Daniel Spoerri en Yvan Theys
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