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“Chroma Key’’
Esther Janssen

											
Esther Janssen ontwikkelt, telkens voor een serie van werken, afwijkende
nieuwe technieken om te ‘schilderen’. Zo maakte ze 3d voorstellingen met het 2d beeldbewerking programma Photoshop: Digital
Paintings. Naaide ze met de hand, steek voor steek, van kunstleer, overrompelend mooie taferelen van natuurrampen: Sewn Paintings. Nu snijdt ze geschilderde kleurvlakken uit papier, die ze ingenieus verlijmt tot een herkenbare voorstelling: Paper Paintings.
Deze maaktechnieken zijn zo complex, haast onmenselijk in uitvoering, dat haar werkwijze iets heeft van een boetedoening.
Het bevragen van schijnbaar gangbare (taboe)codes lijkt een hoofdthema in het werk van Esther Janssen. Ze zoekt niet naar het
obligate, maar verkent de randjes van wat we vinden. Zo kan overdreven gelukzaligheid al snel doen bevroeden dat er een keerzijde
is. Veel lijkt vooral een alibi om angst voor de leegte of te onwenselijke driften te verbergen. Dat zegt natuurlijk en vooral alles over
onszelf en de krappe jas van onze burgerlijke of persoonlijke conventies.
In de tentoonstelling ’Chroma Key’ presenteren wij de nieuwe Paper Paintings. De beelden zijn soms beklemmend, soms bevrijdend.
Esther Janssen toont onze streng georganiseerde en gecultiveerde omgeving en zoekt daarin onbeschaamd naar schoonheid, een
hogere orde en licht. Hiermee transformeren onze vertrouwde woonwijken, voortuinen en bossen tot decors waarin iets groots staat te
gebeuren...
Maastricht 2016 februari, Mathieu Bruls architect

Opening 4 maart 2016, 17.00 tot 19.00 uur,
in Alex Battalaan 51, Maastricht.
Laurens Landeweerd zal een openingswoord doen.
Het werk is verder nog te zien van 4 maart tot en met 6 april tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00 uur.

Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en gebruikers van Ondernemershuis Alex51.
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