
 
 

 

 

PRESS RELEASE  
 
 
Krijn de Koning, 
17 november – 22 december 2007 
 
Mijn werk gaat over lijken 
 
Vanaf zaterdag 17 november t/m 22 december 2007 toont Krijn 
de Koning (*1963, NL) nieuw werk bij Slewe. Er zal een groot 
autonoom architecturaal beeld te zien zijn, dat bestaat uit  
een aantal banken en wanden in rood, groen en bruin formica.  
Het publiek kan er op gaan zitten om zo de ruimte te ervaren.  
Het functioneert als een soort wachtruimte. Daarnaast wordt  
er een nieuwe multiple getoond, bestaande uit vijf zachtgele 
kunststoffen vormen, die je op eigen wijze kunt samenstellen.  
 
Op 1 december krijgt Krijn de Koning in Rotterdam de prestigieuze 
Sikkensprijs uitgereikt. Ter gelegenheid hiervan wordt in opdracht 
van Sikkens Foundation voor het CBK Rotterdam een groot semi-
permanent werk gerealiseerd. Tevens zal in samenwerking met 
Veenman Publishers een nieuwe publicatie van zijn werk verschijnen 
met teksten van Sven Lütticken en Bas Heijne. 8 december vindt  
een speciale boekpresentatie in de galerie plaats. 
 
Het werk van Krijn de Koning gaat over de vraag hoe we 
architecturale ruimte ervaren. Voor zijn beelden laat hij zich 
meestal inspireren door de architectuur van bepaalde locaties. Het 
zijn vaak ter plekke gemaakte installaties, die tijdelijk van aard 
zijn. Wat resteert zijn de foto’s en tekeningen. Daarnaast maakt 
hij soms autonome beelden. Deze beelden zijn niet specifiek  
in relatie met de architectuur ontstaan, maar fungeren als 
zelfstandig sculptuur. Ze zijn demontabel, waardoor ze ook nog op 
andere plekken geïnstalleerd kunnen worden. Naast een persoonlijke 
en directe manier van werken grijpt De Koning in zijn werk bewust 
terug op de modernistische erfenis van De Stijl en de conceptuele 
en minimalistische kunst van de vorige eeuw. 
 
Krijn de Koning woont en werkt in Amsterdam. Na zijn opleiding  
bij de Ateliers ’63 in Haarlem en in Parijs bij Pontus Hulten en 
Daniel Buren, maakt hij verschillende architecturale installaties 
in Nederland en daarbuiten, waaronder Berlijn, Parijs en Helsinki. 
Zijn werk is in verschillende belangrijke particuliere en openbare 
collecties vertegenwoordigd, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam, 
Museum Boijmans van Beuningen en het Centraalmuseum in Nederland 



 
 

 

 

en de collecties van de FNAC en FRAC’s in Frankrijk. Sinds 1996 
wordt zijn werk vertegenwoordigd door Slewe Gallery. 
 
De galerie is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13:00 tot 18:00 
uur, de eerste zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 uur en 
volgens afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met Martita Slewe op onderstaand adres 
 
 
Amsterdam, 6 november 2007 
 


