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Met  de  tentoonstelling  Promising  staat  Met  de  tentoonstelling  Promising  staat  PARK  stil  bij  het  
tienjarige  bestaan  van  Kunstpodium  T  en  het  langlo-
pende  Apprentice  Master  project.  Onder  begeleiding  van  
honderdvijftig  meesters  passeerden  meer  dan  vijfhon-
derd  jonge  talenten  de  revue.  PARK  selecteerde  hieruit  
zeven  veelbelovende  jonge  kunstenaars  en  biedt  ze  een  
podium.

Bij  de  tentoonstelling  schreef  Rebecca  Nelemans  deze  
tekst:  Als  er  een  gemene  deler  is  in  de  tentoonstelling,  
dan  is  het  die  van  de  onderzoekende  en  aftastende  hou-
ding  van  de  jonge  makers.  Op  zoek  naar  eigenheid  
nemen  ze  niets  als  vanzelfsprekend,  en  zeker  de  kunst  
niet.  Dit  is  duidelijk  een  generatie  kunstenaars  die  op-
groeide  met  het  moderne  dogma  van  maakbaarheid.  Ze  
stellen  er  het  eenvoudige  en  kwetsbare  ‘zijn’  tegenover.

Het  werk  van  Vince  Donders  (1991)  roept  zowel  de  gra-
vures  van  Giovanni  Battista  Piranesi  als  het  duistere  film-
decor  van  Blade  Runner  in  herinnering.  Hij  toont  ons  een  
onheilspellend  en  macaber  toekomstbeeld:  het  is  er  
donker,  vies,  vervallen  en  uitgestorven.  In  zijn  tekenin-
gen  gebeurt  dat  nog  vrij  illustratief,  maar  de  installaties  
met  hout,  technologisch  afvalmateriaal  en  druipende  
teer,  worden  steeds  abstracter  en  moeilijker  te  duiden.  
Donders  schetst  ons  schrijnend  hoe  we  de  wereld  van  
morgen  vorm  aan  het  geven  zijn.  

Danny  Foolen  (1985)  bevraagt  in  installaties  met  schaal-
modellen  en  fotografisch  materiaal  het  gegeven  ruimte.  
Hij  stapelt  fragmenten  van  maquettes  (groot)  op  elkaar  
in  een  zaal  om  zo  de  zwaartekracht  te  tarten,  of  stopt  ze  
(klein)  in  een  doos  als  mogelijkheden  voor  later.  Hij  
plaatst  reconstructies  van  hoeken  omgekeerd  in  die-
zelfde  hoek,  of  in  een  andere,  en  maakt  ons  zo  bewust  
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van  de  ruimte  waarin  we  ons  bevinden  en  die  we  ge-

woonlijk  nauwelijks  meer  bewust  waarnemen.

Janine  van  Oene  (1988)  verwondert  zich  over  de  manier  

waarop  wij  gehecht  zijn  aan  een  bepaalde  vaas  of  kan-

delaar  en  hoe  we  die  een  plek  geven  in  onze  interieurs.  

In  krachtige  maar  sensuele  kwaststreken  laat  ze  zich  

voor  deze  tentoonstelling  inspireren  door  het  fenomeen  

‘fontein’:  het  is  een  architectonische  en  tegelijkertijd  

decoratief  sculpturale  vorm,  die  we  in  allerlei  culturen  

zzowel  in  privétuinen  als  op  openbare  pleinen  terug  zien.

Annemarie  Slobbe  (1990)  werkt  vanuit  een  grote  aan-

dacht  voor  begrippen  als  ‘oneindigheid’,  ‘leegte’,  ‘ruimte’  

en  ‘tijd’.  De  beschouwer  krijgt  een  haast  filmische  be-

weging  te  zien  die  digitaal  aandoet  als  hij  of  zij  van  

standpunt  verandert.  Dichter  bij  ontwaart  men  echter  

dat  het  werk  op  minutieuze  wijze  met  kleine  penseel-

streken  of  potloodstreepjes  tot  stand  is  gekomen,  ter

wijl  de  kunstenaar  zonder  sturing  het  materiaal  volgde.

  

Marthe  van  de  Grift  (1990)  werkt  vanuit  een  kinderlijke  

verwondering:  "hoe  bepaalde  dingen  voor  ons  zo  lo-

gisch  zijn,  alleen  maar  omdat  we  er  niet  meer  over  na-

denken.”  Met  een  ander  standpunt,  een  ander  ‘omgaan  

met’  daagt  ze  de  kijker  uit  tot  een  spel  met  hardnekkige  

denkpatronen.  Zo  poogt  ze  “de  harde  grondvesten  van  

ons  intellect  een  klein  beetje  te  verkruimelen."  

Wouter  van  der  Laan  (1993)  breidde  de  eenvoudige  

handeling  van  een  penseelstreek  met  olieverf  al  snel  uit  

naar  acrylverf,  spuitverf,  het  zagen  van  hout,  tekenen,  

printen  en  het  gebruik  van  alledaagse  voorwerpen.  Zo  

creëert  hij  een  berg  materiaal  waaruit  hij  bij  elke  ten-

toonstelling  op  collageachtige  wijze  opnieuw  een  instal-

latie  componeert.  Alsof  hij  steeds  opnieuw  –  en  in  een  

continue  stroom  van  beeldend  denken  –  voor  zichzelf  

moet  uitvinden  wat  een  kunstwerk  is,  of  wanneer  een  

compositie  geslaagd  is.

Ook  Johnny  Wiekhart  (1994)  begeeft  zich  op  het  grens-

vlak  tussen  twee-  en  driedimensionaal  werk:  zijn  schil-

derijen  worden  reliëfs  aan  de  wand,  komen  vervolgens  

van  de  muur  en  worden  object.  De  nieuwste  stap  is  die  

van  beweging  en  daarmee  tijd.  In  deze  tijd  –  waarin  we  

door  het  internet  het  gevoel  krijgen  dat  alles  maakbaar  

en  binnen  handbereik  is  –  vormt  een  soort  van  digitale  

schaduw  iemands  identiteit.  Tegenover  die  alledaagse  

surrealiteit  plaatst  Wiekhart  concrete  abstracties  waarin  

hij  juist  de  tastbare  kwaliteiten  van  materialiteit  onder-

zoekt.  

Janine  van  Oene

-  Apoca  Lips  (links)
2017,  200  x  150  cm

-  Mental  Honey  (rechts)
2017,  200  x  180  cm,

beiden  mixed  media  

op  top  transparante  doek

(bovenverdieping)

-  Seabird  (links)
2017,  40  x  30  cm

-  Objecthing  (rechts)
2017,  75  x  70  cm

beiden  mixed  media  

op  caop  canvas

Annemarie  Slobbe

allen  Zonder  titel,  
-  2018,  100  x  80  cm  /

-  2017,  80  x  125  cm  

(tweeluik)/

-  2018,  120  x  100  cm  /

-  ...-  ....,  61  x  61  cm  

Marthe  van  de  Grift

-  Blauwe  muisjes,
2017,  40  x  40  cm  

-  Zonder  titel  (plastic  
tas),  2018,  63  x  63  cm
-  Melk,
2018,  80  x  58  cm2018,  80  x  58  cm

allen  inkjet  print

Wouter  van  der  Laan

-  Untitled  (NET)
2017,  200  x  150  cm

-  Untitled  (SDFSD)
2017,  200  x  150  cm

-  Untitled  (FDSADD)
2017,  170  x  145  cm2017,  170  x  145  cm

allen  olie,  acryl,  spuit-

verf,  marker  en  laser-

print  transfer  op  doek

  
Johnny  Wiekhart

-  Tannenwald,
2017,  150  x  100  cm

epoxy,  autolak,  

verhard  doek  op  frame

-  Latex  Installation,
2018  2018  

hout,  zand  en  latex

op  frame

(bovenverdieping)

-  Untitled  2
2017

  


