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PPARK toont het werk van Anneke Eussen 
(1978) en Bram Braam (1980) in een 
nieuwe, speciaal voor PARK ontwikkelde in-
stallatie die de ruimte transformeert tot een 
abstract landschap. De grote monumentale 
installatie is opgebouwd uit verschillende 
architectonische vormen en laat een Sol 
LewitLewitt-achtige constructie zien die doet 
denken aan een samenkomst van modernis-
tische architectuur, verlaten gebouwen en 
vandalistische sporen uit de stedelijke om-
geving. De installatie is een metafoor voor 
de eeuwige cyclus van de mensheid en het 
transformatieproces van geboorte tot de 
dood. Ook onze gebouwen en steden zijn 
onderhevig  aan deze constante cyclus  van 
opbouw, verval en destructie.

Bram Braam onderzoekt de grensgebieden 
van het sculpturale in onze stedelijke omge-
ving door gevonden materialen en objecten 
- zoals straatmeubilair en bouwafval - te 
herdefiniëren. Hij plaats deze in een nieuwe 
context van functie-non functie en buiten- 
binnen en zoekt daarmee de grenzen op 
vvan de sculptuur, de abstractie en de reali-
teit. In PARK presenteert Braam naast de 
grote site specific installatie Cycle zijn werk 
The flow of present (2020). Het werk is ge-
maakt door nieuwe sporen op betonnen 
wandplaten aan te brengen, gebruikmakend 
van een speciale techniek die is ontwikkeld 
om verf aan te brengen op de mallen 

Bram Braam
In balance
2020
110 x 30 x 20 cm
baksteen, neonbuis,
metaal

Bram Braam
[centraal]
Cycle
2020
hout, verf, tegels, 
spuitbus

Bram Braam
[bovenruimte]
Quarantaine
2020
123,5 x 97 x 3 cm
metaal, spuitbus, hout, 
betonbeton

Bram Braam
[bovenruimte]
PARK-editie
On site
2020 
19 x 19 cm (7x)
hout, spuitbus, beton,hout, spuitbus, beton,
tegels

Bram Braam
The flow of present
2020
200 x 220 x 3 cm
beton, spuitbus, staal,
hout



waarin beton gegoten wordt. Zodoende 
speelt Braam’s werk met realiteit en ab-
stractie. Is het een ready made, een schil-
derij, is het gemaakt of wellicht gewoon ge-
vonden? Een vraag die symbool staat voor 
onze dagelijkse realiteit waarbij het vaak 
onduidelijk is of iets in onze omgeving of 
landschap oorspronkelijk is of nagemaakt, 
echt of nep, oud of nieuw.

Het werk van Anneke Eussen is een door-
lopend onderzoek. Geïntrigeerd door de 
vraag naar het ontstaan en het veranderen 
van waardes in het leven duidt Eussen tran-
sitie als ‘iets loslaten om open te staan voor 
nieuwe invullingen’. Haar werk visualiseert 
vergankelijkheid, tijdsbeleving, ideaalbeel
den, herwaardering en herinnering, en be-
weegt zich tussen architecturale installa-
ties, objecten en tekeningen. Eussen wordt 
daarbij gedreven door de marktgerichte 
consumptiemaatschappij waarin we leven 
en waarin gevonden materiaal veelal als 
waardeloos wordt bestempeld: voor haar 
een gebrek aan verbeelding. Eussen’s re-
cente serie werken is ontstaan uit gevon-
den autoruiten, veelal afkomstig uit naoor-
logse bouw- en legervoertuigen. In een 
oude industriële hal lagen de ruiten ruim 60 
jaar lang opgeslagen. De glasplaten zijn  
door lekkages in het dak van de hal verstoft 
en aangetast door weersomstandigheden. 
Eussens’ werktitel Zeitzeichnungen is het 
Duitse woord voor ‘tijdstekeningen’, waar-
mee zij het belang van tijdsbeleving binnen 
haar werk onderstreept.

Bij gelegenheid van CYCLE maakten Eussen 
en Braam beiden een PARK-editie van een 
serie originele werken. De werken zijn te 
bezichtigen in de tentoonstelling en zijn te 
koop. 

                    

Anneke Eussen
Shifting perception
2020
175 x 320 cm
marmer, zwarte koorden
(alle werken: courtesy 
the artist & Galerie the artist & Galerie 
Tatjana Pieters)

Anneke Eussen
24 hours
2020 
112 x 86 cm
4 verweerde autoruiten

Anneke Eussen
3 leaps second
2020 
105 x 285 cm
glasplaten en verweerde
autoruiten

Anneke Eussen
Nothing gets lost in time
2020 
26 x 26 cm (24x)
gebroken antiek glas in
4 kleurnuances samen-
gesteld tot een nieuwe gesteld tot een nieuwe 
omtrek

Anneke Eussen
PARK-editie
Fragile Freedom
2020
27 x 20 cm (10x)
glasplaat met gaatje, 
metalen hametalen haken, veer, 
hout

Anneke Eussen
[bovenruimte]
Second Leap
2020
95 x 76 cm
2 2 verweerde autoruiten 
en 4 glasplaten


