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F

Eurekagevoel bij
een oudheidsles

el bij

F rancis Alÿs, Donald Judd,
Ellsworth Kelly, Yves Klein,
Claes Oldenburg en Vasare-
ly. Deze en andere beroem-

de namen duiken onverwacht op
in de expositie die momenteel bij
Galerie Judy Straten in Horst te
zien is. Léopoldine Roux heeft ze
bijeengebracht in een serie fotopor-
tretten. Maar ze neemt op ludieke
wijze afstand van deze iconen door
hun hoofden telkens weg te wer-
ken met een proportioneel grote
kleurvlek. Kleur is een wezenlijk
element in haar eigen werk, getui-
ge twee schilderijen die er vlakbij
hangen: Bubble painting, waarin
bonte bolletjes in een witte ruimte
zweven en Cosmic trip, waarop gro-
te en kleine stippen als een menig-
te samendrommen.
Roux is een van de ruim twintig
deelnemers aan de expositie, sa-
mengesteld door gastcurator Luc
Theuwis. De smaak van deze Bel-
gische kunsthandelaar en -adviseur
vormt de enige samenhang tussen
de getoonde werken. Die variëren
van figuratief tot abstract en van
kleurrijk tot sober. Als in een mu-
seum loop je rond tussen de schil-
derijen, foto’s, beelden, objecten en
installaties, en kunt aangenaam ver-
rast worden.
Neem het schilderij van Tjen Mey-
lemans van een verzameling ar-
cheologische voorwerpen, zoals va-
zen, kommen en schalen, in een
strakke compositie. Op de zwarte
ondergrond zijn witte cijfers en
woorden geschreven. Het doet den-
ken aan een schoolbord. En jawel:
de titel - An ancient lesson - zorgt
voor een eurekagevoel. Even later

sta je lang te kijken naar een blau-
we sculptuur met welvingen en uit-
steeksels, mooi opgesteld in het
midden van de galerie. Die is min-
der abstract dan het op het eerste
gezicht lijkt, want ineens ontwaar
je er een voorovergebogen mensfi-
guur in. En nog een tweede liggen-
de gestalte, zo lijkt het wel. Het is
een kunstwerk van LMG Ploem.
Aan de wand erachter hangen
twee abstracte schilderijen in ‘ber-
kenschors-tinten’. Rechts loop je
naar minimalistische landschappen
en een zwart monochroom doek
met een vaag vegetatiepatroon.
Links hangt een serie kleurrijke
composities, nu op acrylglas, waar-
bij vierhoekige vormen een driedi-
mensionale ruimte suggereren.
Vlak naast deze werken staat een
kleine caravan die in vier stappen
verzwolgen wordt door lagen van
piepschuim (of daaruit naar boven
komt). Aan diezelfde caravan moet
je denken bij een schilderij in de
achterste ruimte, waar weer totaal
andere kunst te zien is. Het schilde-
rij heet Architectural portrait en
toont een huisje dat deels ver-
dwijnt achter kleurlagen.dwijnt achter kleurlagen.
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Gezien: groepsexpositie ‘De
keuze van Luc Theuwis’.
In: Galerie Judy Straten (Horst)
Nog te zien: tot en met 6 april

‘An ancient lesson’ van Tjen Meylemans.  foto galerie Judy Straten
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