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STORY OF THE 
MOUNMOUNTAIN 
THAT GREW 
TOO FAST (AND 
A DOG CALLED 
CANDIDE)
Vincent Dams NL

Een pick-up truck wordt van onderaf door Een pick-up truck wordt van onderaf door 

een berg gespietst en omhoog getild. Daar 

waar bergen normaliter een paar centimeter 

per jaar groeien, kreeg deze een ware groei-

spurt: de berg heeft er zin in! Het model 

voor dit werk ‘Story of the Mountain that 

grew too fast’, maakte kunstenaar Vincent 

Dams (1983, Eindhoven) een jaar geleden. Dams (1983, Eindhoven) een jaar geleden. 

De replica van de klassieke truck is voor de 

ruimte van PARK vele malen vergroot.  “Dat 

is de uitdaging”, zegt Dams. “Kijken of we 

die auto kunnen maken!” 

Over bijna elk onderwerp kan hij wel iets uit zijn 

zogenoemde lade trekken, als een ware biblio-

theek van dingen in zijn atelier. Dams haalt zijn 

inspiratie uit literatuur, kunstgeschiedenis en het 

dagelijkse leven. Het brengt hem tot installaties, 

collages, objecten, schilderijen en teksten die po-

etisch en surrealistisch aandoen. De werken zijn 

vaak gevuld met een grote dosis plezier. 

1

Vincent Dams
The Mountain that 
grew too fast
2022
h. 440 cm
gemengde techniek

Vincent Dams
A Dog called Candide
2022
100 x 268 cm (3x)
acryl op doek

Vincent Dams
Feest bij Fam. Van 
den Berg
2022
b. 172 cm
acryl op slinger

Vincent Dams
The Mountain 
Variations
2022
A4 (22x)
potlood en viltstift op
papierpapier

GROTE ZAAL

Vincent Dams
La Grande Bologna /
The Big Baloney / 
Ondergaande Boter-
hamworst
2022
doorsnee 420 cmdoorsnee 420 cm
wandschildering



In PARK werkt de kunstenaar met drie centrale 

elementen: een muurschildering, een schilderij-

endrieluik en de door een berg gespietste truck. 

Ook toont hij andere nieuwe schilderijen en teke-

ningen en een serie multiples. De expositietitel is 

daarmee uitgebreid: ‘(and a dog called Candide)’.

Met deze titel verwijst Dams naar het gelijkna-

mige boek van Voltaire (‘Candide’), dat als onder-

titel ‘of het optimisme’ draagt. Als er iets of 

iemand blij of optimistisch kan worden genoemd, 

dan is het een hond. Kijk naar de schilderijen van 

hond Candide, de protagonist in dit verhaal. Zijn 

tong en oren wapperend in de wind, zijn neus 

vooruit, niks aan de hand. Het drieluik ligt in het 

verlengde van een allereerste schets die Dams 

maakte op de afhaalmenukaart van een plaatse-

lijke Chinees. Hij vergeleek de nieuwe prijskaart 

met de oude en maakte een tekening die later het 

affiche voor zijn show werd.

Alle werken in de tentoonstelling bevatten dit 

frisse en gezonde absurdisme. Want waar het 

enerzijds bijna idioot is om maar door te blijven 

lopen - alsof er niks aan de hand is - levert nog 

meer ellende verbeelden tegelijkertijd niks op. In 

tijden van crisis en ellende, aldus de kunstenaar, 

kan eenieder wel wat positivisme gebruiken. Om 

ononze mondhoeken te laten krullen, zoals een 

hond kwispelt door een plakje boterhamworst. 

Het vormt een belangrijk uitgangspunt in Dams 

praktijk.

PARK-EDITIES

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling maakte 

de kunstenaar twee speciale PARK-edities. De 

werken zijn te bezichtigen in de tentoonstelling en 

zijn te koop. Zie ook onze online-shop.

Vincent Dams
Lazy Mountain
2010
70 x 48 cm
inkt op papier

Vincent Dams

PARK-EDITIES
Aah! 2022
25 x 50 cm, opl. 9
Oeh! 2022
40 x 29,5 cm, opl. 12
linodruklinodruk

Vincent Dams
Pick-up Truck 
(voor Dj Shadow & 
Cut Chemist)
2021
43 x 24 x 13 cm
gemengde techniekgemengde techniek

Vincent Dams 
Taillight
2023
31 x 20 x 17 cm
assemblage

Vincent Dams
Geile Hond
2018
70 x 100 cm
olieverf op papier

Vincent Dams 
- Salami Sunset
- Baloney!
2022
100 x 70 cm (2x)
olieverf op papier

Vincent Dams
Het rokende spookje 
wat met zijn hoofd uit
een plakje fuet kwam
gekropen.
2021
55 x 47 x 28 cm55 x 47 x 28 cm
gemengde techniek    
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