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‘Onbekende bekenden’, Sander van Deurzen

BenC Gallery 09 toont werk van kunstenaar Sander van Deurzen (*1975). Het werk van Sander van Deurzen verraadt 
een aangeboren schildershand; een honger ook om te produceren. Alsof zijn wereld vastgelegd wil worden. Meer en 
meer duiken in de schilderijen podia op, met “waardevol” veronderstelde taferelen. Vaak minstens zo surrealistisch als 
bij De Chirico of beter Alberto Savinio; en qua attributenarsenaal minstens zo pregnant als bij collega Philip Guston. Vol 
met persoonlijke- en algemene hedendaagse iconen. 

Bovenal neergezet in die typische materiaalbehandeling van van Deurzen. Het schilderslinnen ligt op de grond en de 
kunstenaar baant zich met penselen, borstels en sponsen een weg door de vochtrijke substantie. Eenmaal aangezet 
is er weinig weg terug. Spontaniteit en vitaliteit lijken hand in hand te gaan. Een gevecht dat veel weg heeft van action 
painting à la Pollock. 

De snelle “verfstreek” voert ook naar het verre Azië, waar de schildersubstantie vaak veel waterrijker is dan in onze 
Westerse schildertraditie, en waar dan ook een andere verhouding tussen nu en eeuwigheid beleeft wordt.

De laatste tijd worden schilderijen dikker van verf en wordt duidelijk dat een geheel eigen en unieke schildertechniek aan 
het ontstaan is. Het oogt spontaan, maar dit is in toenemende mate een gevolg van perfect acteerwerk. Een meester in 
wat hij doet.

Ook de scènes worden minder spontaan. Vaak zijn ze er eerst in het hoofd van de kunstenaar. Sander van Deurzen lijkt 
dan ook steeds meer toe te komen aan zijn volstrekt eigen geesteswereld.
Komt het zien: Een lust voor het oog.

 
Bruls en Co toont met plezier in deze 9e presentatie in haar atelier werk van Sander van Deurzen.

De tentoonstelling loopt van 10 maart t/m 11 april 2012.
U bent van harte welkom tijdens de opening en/of tijdens kantooruren 09.00 - 17.00 uur.

Opening op vrijdag 9 maart 2012 van 16.30 - 19.00 uur
De kunstenaar zal bij de opening aanwezig zijn en over zijn werk vertellen.

Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje;
Mathieu Bruls, Björn de Munck, Loek Rinkens en medewerkers.


