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Galerie Frank Taal presenteert: SNOWFLAKES, 114, 272, 309-14, 312-313
solo tentoonstelling met nieuw werk van Marilou van Lierop
Het werk van Marilou van Lierop (NL, 1957) bestaat uit foto's of fotocollages die ze beschildert. Hierdoor
wordt de betekenis veranderd. De oorspronkelijke context verdwijnt en wordt vervangen door een
nieuwe. Doorgaans worden kleine of grote groepen mensen getoond, soms immense massa's. Niet het
individu, maar de groep staat centraal. Aanvankelijk schilderde zij natuurbeelden, landschappen zonder
begrenzing, waarbij verschillende standpunten in één werk gecombineerd werden. Zo leidt de natuur een
eigen leven, dat niet ondergeschikt is aan de menselijke blik. Op deze manier wordt de complexiteit en
de chaos uitgedrukt. En het zijn deze complexiteit en chaos, te vinden in onze sociale realiteit, die het
onderwerp zijn van het recente werk. Beter gezegd: ons onvermogen daarmee om te gaan, en de
strategieën die we ontwikkelen als antwoord daarop.
De constructies die we maken, de verhalen die we bedenken, het zijn manieren om aan deze
complexiteit te ontsnappen. Deze collectieve denk- en werkwijzen worden blootgelegd. Plannen en
rasters worden als een sluier over de werkelijkheid geplaatst; niet omdat ze er noodzakelijkerwijze ermee
overeenstemmen, maar het zijn de ordeningen waarmee we de wereld te lijf gaan. Het is als het
projecteren van het bekende in het onbekende, in het "wilde". Het is het aftasten van/ zoeken naar de
zwevende, onuitgesproken verhalen die tussen mensen/ werelden te vinden zijn.
Marilou van Lierop woont en werkt in Antwerpen.

Repeating the snap, olieverf op papier op doek, 117 x 74 cm

Total recall of mundane conversations, 2016, olieverf op papier op doek, 120 cm x 200 cm

Detail

Total recall of mundane conversations II, 2016, olieverf op papier op doek, 140 x 200 cm

Detail

Zonder titel, 2016, mixed media, diameter 122 cm en 15 cm diep

Detail

Zonder titel, 29 x 23 cm,

Zonder titel, 30 x 23 cm,

Zonder titel, 35 x 26 cm,

Showdown, 2015, papier en karton, 28 x 50 cm

Zonder titel, 2016, 29 x 35 cm

Zonder titel, 2016, 31 x 48 cm

Zonder titel, 2016, 27 x 32 cm

Zonder titel, 2016, 26 x 32 cm,

Fotoprint, editie 5 +1 AP, 190 x 153 cm,
zonder lijst

No bush, no stone, no person and no animal, 2014, olieverf op papier op doek, 119 x 198 cm

Detail uit titel

Galerie Frank Taal is een eigentĳdse galerie. Met acht tot tien tentoonstellingen per jaar
vertegenwoordigt zĳ het brede bereik dat de verschillende disciplines uit de hedendaagse kunst
bieden. Gevestigd in het Oude Westen in Rotterdam, op steenworp afstand van de Nieuwe
Binnenweg centrumzĳde, toont Galerie Frank Taal werk van opkomende en internationaal
gevestigde kunstenaars. In elke presentatie ligt de nadruk op de totaalbenadering van de
tentoonstelling. Gezocht wordt naar de perfecte harmonie of de combinatie van spannende
tegenstellingen

Galerie Frank Taal
Van Speykstraat 129
3014 VH Rotterdam
Nederland
Telefoon
Frank Taal +316 41400927
Leo de Bie +316 30175783
Mail
frank@franktaal.nl
leo@franktaal.nl
Openingstijden
woe-vrĳ 12:00 - 18:00
za 13:00 - 18:00

