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Robbert-Jan Gijzen, archeologie 
Guillame Le Roy 
12 januari – 9 februari 2008 
 
Vanaf zaterdag 12 januari t/m 9 februari is er bij Slewe nieuw 
werk te zien van twee kunstenaars, de schilder Robbert-Jan Gijzen 
en de graficus Guillaume Le Roy. Beiden bereiken met beperkte 
middelen een grote expressieve kracht. Ook klinkt in beider werk 
een duistere ondertoon. 
 
De schilderijen van Robbert-Jan Gijzen (*1974, Weert) zijn een 
combinatie van abstract expressionisme en conceptuele kunst. Voor 
zijn all-over composities gebruikt hij teksten, die als graffiti 
tot beeldelement zijn gemaakt. Ze worden verhuld opgenomen in het 
ritmische patroon van pasteuze verfstreken. De woorden zijn 
ontleend aan popsongs, die gaan over de rauwheid van het bestaan. 
Na een ‘zwarte’ en een ‘gele’ periode werkt hij de laatste tijd 
uitsluitend met een hard kleurcontrast van helder rood en blauw.  
 
Robbert-Jan Gijzen was in 1999 winnaar van de Koninklijke 
Subsidie. Hij studeerde aan de Ateliers in Amsterdam, waarna hij 
regelmatig exposeerde bij Slewe. Hij woont en werkt wisselend in 
Maastricht, Antwerpen en Berlijn. 
 
Guillaume Le Roy (*1938, NL) is bekend van zijn grote, diep zwarte 
houtdrukken. Reeds meer dan veertig jaar houdt hij zich bezig met 
deze grafische techniek. Hij heeft de houtdruk teruggebracht tot 
de meest essentiële verschijningsvorm in zwart en wit. De kleur is 
echter nooit verbannen geweest. Subtiel zijn hier en daar primaire 
kleurtoetsen aangebracht. In zijn vele doorwerkte (voor)studies 
van acrylverf op papier, waarvan een aantal op de tentoonstelling 
eveneens te zien zullen zijn, zoekt hij op informele wijze naar 
een ruimtelijk werkende vorm, die hij naderhand vertaalt in het 
weerbarstige medium van de houtsnede.   
 
Guillaume Le Roy woont en werkt in Amsterdam. Zijn werk is 
vertegenwoordigd in verschillende particuliere en openbare 
collecties, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam. Dit is de tweede 
keer dat Slewe zijn werk toont. 
 
De galerie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13:00 
tot 18:00 uur, de eerste zondag van de maand van 14:00 tot 17:00 
uur en op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Martita Slewe op onderstaand adres en telefoonnummer.  
 
Amsterdam, 12 januari 2008 


