
 
 

 

 

PERSBERICHT 
 
Adam Colton, Cliffhanger 
08.09 – 06.10.2012 
 
Vanaf zaterdag 8 september t/m 6 oktober heeft galerie Slewe een 
solotentoonstelling van de in Haarlem woonachtige Engelse beeld-
houwer Adam Colton (*1957) onder de titel Cliffhanger.  
 
Na zijn tentoonstelling Love Arises from the Foam in het Museum 
Boijmans van Beuningen en zijn solotentoonstelling bij Slewe op Art 
Amsterdam in 2009, heeft Adam Colton zich verder toegelegd in het 
maken witte organische vormen in kunstof. Deze zogenaamde ‘blobs’, 
die aan sterk uitvergroten druppels doen denken, liggen op de grond 
of hangen tegen een grijszwarte muur. Daarnaast laat hij een 
aantal nieuwe tekeningen op papier zien.  
 
Aanvankelijk werkte Colton met traditionele materialen als gips, 
zandsteen en hout, maar de laatste vijftien jaar beperkt hij zich 
doelbewust tot kunststof. Niettemin blijft hij zich als een 
klassieke beeldhouwer bezighouden met ruimte, volume en 
zwaartekracht. Het tekenen naar een 'model' ligt aan de basis. Het 
behoedzaam driedimensionaal uitvergroten van deze tekening, vormt 
het belangrijkste onderdeel in het ontstaansproces. Colton werkt 
lang aan zijn sculpturen. Na van een blok polyurethaanschuim eerst 
de grote stukken weggezaagd te hebben, schaaft hij vervolgens 
stukje bij beetje weg tot het voldoet aan het beeld van het model. 
Uiteindelijk krijgt het artificiële materiaal een natuurlijke 
melkwitte kleur.  
 
Adam Colton geboren in Manchester, woont en werkt al sinds 1981 in 
Nederland. Na zijn opleiding aan Ateliers 63 had hij in 1983 zijn 
eerste solotentoonstelling bij Art & Project. Hij maakte verschil-
lende museale solotentoonstellingen in het Bonnefantenmuseum, 
Maastricht, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Rijksmuseum 
Twenthe, Enschede, Commanderie van St.Jan in Nijmegen en Haags 
Gemeentemuseum. In 2001 had hij een tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.  
 
De galerie is open van woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 18.00 
uur en volgens afspraak. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martita Slewe op 
onderstaand adres. 
 
 
Amsterdam, 8 september 2012 



 
 

 

 

 


