PRESS RELEASE
Alice Schorbach
19 februari – 19 maart 2011
Vanaf zaterdag 19 februari tot en met 19 maart toont galerie
Slewe nieuw werk van de kunstenares Alice Schorbach (*1940, DE).
Schorbach, die in Duitsland is geboren en sinds 1970 in Amsterdam
woont, werkt in de traditie van de modernistische minimale
schilderkunst. Zij houdt zich bezig met de zintuiglijke ervaring
van het picturale. Haar oeuvre heeft zich de afgelopen 40 jaar
consequent ontwikkelt en verdiept.
De monumentale werken van Alice Schorbach bestaan uit meerdere
tegen en over elkaar heen geplaatste panelen van verschillend
formaat en met verschillende diktes. De voorzijde van deze panelen
is met vele dunne lagen eitempera beschilderd tot een genuanceerd
wit of witgrijsachtig kleurvlak, terwijl de zijkanten meestal in
een van de primaire kleuren zijn opgebouwd.
Hoewel de werken als sculpturale objecten aan de wand hangen,
zorgt de kleur en haar reflectie voor een sterke ruimtelijke werking en soms zelfs iriserend effect. Deze werking wordt nog eens
versterkt doordat de kleuren het sculpturale element teniet doen.
Het object gaat op in de omgeving en wat resteert is de kleurweerschijn die een mysterieuze en contemplatieve werking heeft.
Alice Schorbach (*1940, DE) nam in 1977 deel aan Documenta VI.
Naast tentoonstellingen in Duitsland en Zwitserland exposeert
zij sinds 1994 regelmatig bij Slewe. In 2007 had zij een
solotentoonstelling in het Rijksmuseum Twente, waarbij een
catalogus is uitgegeven.
De galerie is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13:00
tot 18:00 uur en volgens afspraak.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martita Slewe
op onderstaand adres.
Voorafgaand aan de opening op zaterdag 19 februari zal drs. Pauli
Snoeks, die onlangs een uitgebreide studie naar het werk van Alice
Schorbach heeft gemaakt, om 16:30 uur een toelichting geven op
haar werk. U bent hiervoor van harte welkom.
Amsterdam, 19 februari 2011

