
 
 

 

 

PRESS RELEASE  
 
 
Ian Davenport, nieuwe schilderijen en werken op papier  
4 september – 2 oktober 2010 
 
Van 4 september t/m 2 oktober zijn bij Slewe nieuwe schilderijen 
en werken op papier te zien van de Engelse schilder Ian Davenport. 
 
Davenport, geboren in 1966, is bekend geworden met schilderijen 
waar de verf wordt opgebracht door middel van het uitgieten van 
blikken huisverf. Hierin heeft hij in de loop der jaren een grote 
mate van perfectie bereikt. Ragfijne lijnen, subtiele kleurnuances 
zijn het resultaat van een controlerende hand en een esthetisch 
oog. Davenport wordt gerekend tot een jongere generatie Colour-
field Painters, die conceptuele en pure schilderkunstige principes 
op een subjectieve wijze combineren. 
 
Op de tentoonstelling toont Davenport zijn recente zogenaamde 
‘Puddle Paintings’, waarbij de vele straaltjes verf aan de 
onderkant van het schilderij uitlopen in een gestolde poel van 
kleuren, die grillige vormen maken. Eenzelfde beeld komt voor 
op zijn werken op papier, tekeningen en etsen (voornamelijk 
monoprints), die het vakmanschap van de relatieve jonge, maar 
inmiddels ervaren kunstenaar laat zien. 
    
Ian Davenport woont en werkt in London. Na zijn opleiding aan 
Goldsmiths' College in London kreeg hij in 1990 zijn eerste 
solotentoonstelling bij Waddington Galleries en werd hij in 1991 
reeds genomineerd voor de Britse Turner Prize. In 2000 had hij een 
solotentoonstelling in de Tate Liverpool en in 2004 een overzicht 
in de IKON Gallery te Birmingham. In 1992 was zijn werk voor het 
eerst in Nederland te zien, toen hij deelnam aan de tentoon-
stelling Dumb Painting in het Centraalmuseum. Dit is zijn derde 
solotentoonstelling bij Slewe. 
 
 
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 volgens afspraak.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martita Slewe 
op onderstaand adres. 
 
  
Amsterdam, 4 september 2010 


