PRESS RELEASE
Dan Walsh
6 september – 4 oktober 2008
Galerie Slewe opent zaterdag 6 september het nieuwe seizoen met
nieuw werk van de Amerikaanse kunstenaar Dan Walsh (*1960). Het
is zijn derde solotentoonstelling bij Slewe en hij duurt t/m 4
oktober.
In het oeuvre van Walsh, die bekend is van zijn minimalistische
schilderijen, nemen tekeningen en grafiek een belangrijke plaats
in. Vooral in dat laatste medium heeft hij door de jaren heen veel
geëxperimenteerd met zelf gevonden druktechnieken in eigen kleine
uitgaven. Afgelopen jaar heeft hij op uitnodiging van de Pace
Gallery in New York de mogelijkheid gekregen deze ervaring op
ruimere schaal uit te diepen in kleurige houtsneden en zeefdrukken
en een serie van tien doorwerkte lijnetsen op Japans papier. Deze
worden nu getoond, aangevuld met enkele tekeningen op groot formaat van een meter bij een meter en handgemaakte boeken.
Dan Walsh is een van de meest opvallende abstracte schilders op
dit moment in de Verenigde Staten. In zijn werk gaat hij op een
vrije manier om met de erfenis van het (Amerikaanse) modernisme
van de afgelopen vijftig jaar. Vlakken en lijnen in lichte kleuren
bewegen zich in een los raamwerk over het vlak. Evenals zijn voorgangers uit de jaren zestig en zeventig nodigt hij de bezoeker
uit om te kijken; de eigenschappen en onderlinge verschillen in
de werken te beschouwen. Op lichtvoetige, soms cartooneske wijze
weet hij hieraan een persoonlijke emotie toe te voegen.
Dan Walsh woont en werkt in Brooklyn, New York. Hij exposeert
regelmatig bij Paula Cooper Gallery in New York en bij verschillende galeries in Europa. In 1999 had hij een tentoonstelling
van zijn werken op papier in het Musée des Estampes et Dessins in
Genève. In 2003 nam hij deel aan de biënnale van Lyon. In 2006 was
zijn werk vertegenwoordigd in de tentoonstelling ‘USA Today’
van de Saatchi collectie in Londen.
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 nummer en adres.
Amsterdam, 28 augustus 2008

