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IDENTITY
2 mei – 22 j uni 2013
met werk van: Marie Aly, Sander Breure & Witte van Hulzen, Chaim van
Luit, Marc Oosting, Anna Ostoya, Emma van der Put, Sanne Rous,
Fernando Sánchez Castillo, Frederik van Simaey, Dieuwke Spaans, Rinus
Van de Velde

Een zeilbootje in de verte aan de horizon, heen en weer varend op het fel
glinsterende water van de zee, ononderbroken bewegend in het kader
dat de lens heeft afgebakend. In de videoloop Ship (2012) van Emma van
der Put komen, anders dan in haar andere werken, geen mensen voor:
toch suggereert een schip de aanwezigheid van mensen. Zoals het heen
en weer varen associaties oproept met verre reizen, flexibiliteit,
openheid en avontuur. Ship van Emma van der Put zou een metafoor
kunnen zijn voor Identity, de eerste groepstentoonstelling waarin
werken van alle kunstenaars van de galerie zijn opgenomen.
Het begrip ‘identiteit’ klinkt in eerste instantie als een tamelijk
statisch, vast-staand concept. Toch wordt vaak gezegd dat identiteit
‘gemaakt’ wordt, als het ware toegeschreven aan iets of iemand en
ontstaan in de loop van de tijd. ‘Culturele identiteit’ wordt door
wetenschappers gezien als synoniem voor een ‘verbeelde gemeenschap’,
een verbondenheid waar door een groep voor gekozen wordt, op grond
van gemeenschappelijke normen en waarden en een besef van een
gedeeld verleden.
Met ‘identiteit’ wordt eenheid gesuggereerd, homogeniteit en daarbij
ook een zekere continuïteit. Zoals uit de tentoonstelling Identity zal
blijken draait het hier eerder om heterogeniteit, het onderscheidene dat
zich niet in het keurslijf van een gecreëerde verbondenheid vast laat
ketenen. In Identity draait het – geheel in de geest van Ship -juist om
het avontuur dat het runnen van een galerie in eerste instantie behelst:
de inspirerende ontmoeting met uiteenlopende kunstenaars en hun
onderscheiden oeuvre.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de galerie of onze
website raadplegen: www.tegenboschvanvreden.com
U kunt ons ook volgen op facebook via tegenboschvanvredengallery

