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Atlas, 2017, huis-afval, hout, verf, 30x30x60cm / 30x30x120cm / 30x30x160cm
Atlas is een werk dat de basis vormt voor het nieuwe onderzoek dat moet starten in de tweede helft van 2018. Het werk bestaat uit drie sokkels
gemaakt van mijn eigen afval. Elke sokkel draagt een glanzend witte kubus gemaakt van gelakt hout.
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details van ‘Atlas’
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In a distorted world, 2017, 10 gevonden jerrycans
Voor IPIHAN #7 in Zeitz, een project dat plaats vindt in verlaten fabrieksgebouwen, maakte ik dit werk. Tien Jerrycans, allemaal gevonden in
het betreffende gebouw, zijn geplaatst in een lege ruimte. Sommige bevatten nog vloeistoffen en ruiken sterk. Elke jerrycan heeft een andere
vorm en elke inhoud lijkt haar eigen functie te hebben. Welke dat is blijft een mysterie.
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Detail van ‘Natural wonders’, een geënsceneerrde lekkage in het plafond,
recht boven een klein plantje.
Natural wonders, 2017, onkruid, aarde, lekkage.
Voor IPIHAN #7 in Zeitz maakte ik ook dit werk. Een geënsceneerde lekkage met recht daaronder een klein plantje dat spontaan lijkt te groeien
in een scheur in de tegelvloer.
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Sweet Nothing, Galerie Frank Taal, Rotterdam, 2017
Tentoonstellings overzicht. De tentoonstelling is gemaakt als één grote installatie, speciaal gemaakt voor de ruimte van de galerie. Hert werk
bestaat uit schilderijen gemaakt met alleen maar witte muurverf en een monumentale sculptuur. Elke tekening op elk schilderij wordt slechts
gemaakt door licht en schaduw, veroorzaakt door verschillende diktes van verf, slechts zichtbaar als de toeschouwer dicht op het schilderij
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Detail van ‘Concetto Spaziale’

Concetto Spaziale, 2017, verf op metaal, 52x42 cm
Een onderdeel van de tentoonstelling Sweet Nothing. Het werk is deel van een serie gebaseerd op de werken van minimalist Lucio Fontana.
In plaats van het canvas open te snijden heb ik 5 spontane lijnen gemaakt die worden veroorzaakt door licht en schaduw. Deze worden
veroorzaakt door verschillende diktes van de verflaag.
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Detail van ‘Lost inspirations’

Lost Inspirations, 2017, muurverf op doek, 450x150 cm (3 panelen van 150x150 cm)
Een werk dat speciaal gemaakt is voor de tentoonstelling Sweet Nothing. Het werk is geinspireerd op al mijn favoriete werken die ik verkocht
heb gedurende de 4 jaar ervoor. Op het doek zijn in witte verf rechthoekige vormen geschilderd die overeenkomen met de maten van de
doeken die verkocht werken. Ook bij dit werk zijn de vormen alleen zichtbaar door de dikte van de verf en het licht en schaduwspel dat hier-
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Boven: drie details van ‘Perfect Intentions’

Perfect Intentions, 2017, gelakte houten zuilen, maten variabel.
Deze sculptuur bestaat uit 6 witte zuilen. Elke zuil bevat een kleine, bewust
gemaakte fout. Elke foutje is gebaseerd op fouten die gebeuren bij het
bouwen van sokkels voor tentoonstellingen. Ik gebruikte deze fouten als
esthetische qualiteit in deze sculptuur.
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Natural Outreach, 2016, Klimpot, staalkabel en gaten door 6 verdiepingsvloeren.
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Cool Calm Collected, Gilla Loercher Gallery, Berlijn, 2016
Tentoonstellingsoverzicht. De tentoonstelling toont een serie werken die zijn gemaakt met overblijfselen die ontleent zijn aan mijn bijbaan als
tentoonstellingsbouwer voor verschillende galeries en kunstinstellingen.
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Remains/Stolen footage
(After AA Bronson #3), 2016,
Gevonden materiaal, hout, lak
110x110 cm
Dit werk is gemaakt met materiaal dat gebruikt werd tijdens de installatie van een
grote solo tentoonstelling van AA Bronson
bij Witte de With, Rotterdam. Dankzij mijn
werk daar als tentoonstellingsbouwer
kon ik dit materiaal mee nemen naar mijn
studio. Hier gebruikte ik een uitsnede van
het materiaal om tot dit werk te komen.
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Holier then Thou, 2015, photoprint, 150x100 cm
Een zelfportret gemaakt tijdens IPIHAN #5 in een verlaten fabriek in Leipzig.
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The white cube remains, 2015, mixed media, 400x400x220 cm
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het bouwen, stucen en schilderen heb ik een uitsnede uit de stucloper gemaakt en hier een werk mee gemaakt dat gepresenteerd wordt aan
de zelfde muur.
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The
white
Detail
vancube
‘The remains
white cube remains’.
2015, wood, paint, floor cover, frame (30x40 cm)
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Little Remains, 2014, gevonden materiaal, karton, verf, 16x11 cm
Een tweeluik gemaakt uit een half vergane verpakking van sigarettenvloeitjes en een rood geverfd stukje karton. De rode kleur komt overeen
met kleine details op de verpakking.
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boven: twee overzichtsfoto’s van ‘remains of the white cube’
onder: detail van ‘remains of the white cube’.
Remains of the white cube, 2014, mixed media, size 400x400x240 cm
Een installatie gemaakt van schroothout gevonden in een verlaten fabriek.
De muren lijken een ruimte te vormen die van binnen geheel wit is. Tijdens
het bouwen van de muren lag er zwarte stucloper op de grond waaruit
uiteindelijk een stuk werd gesneden. Dit stuk is gebruikt voor een werk dat
gepresenteerd werd aan de muur die aan de oorsprong van het werk ligt.
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Parallel Encounters, 2014, tweeluik van foto’s, 100x60 cm per stuk.
Twee foto’s gemaakt van een ‘site-specific’ werk. De foto’s zijn het resultaat van het project IPIHAN #3 in Leipzig. In de verlaten graansilo vond
ik deze kleine tunnel waarvan de muren bedekt waren met graffiti. Ik schilderde de muren wit en bedekte zo de schilderingen op de muren om
zo de schoonheid van het persectief weer meer te benadrukken.

