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Bram De Jonghe Grist to the mill
tentoonstelling

 

22 juni – 17 augustus 2014
opening: zaterdag 21 juni 2014, 17 uur
locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

“Beste A,
Mijn werk laat mij alle hoeken van de studio zien. Ik kamp met
technische probleempjes, maar die zijn er altijd. Sommige fouten
probeer ik te omarmen, het verkeerde idee tot uitvoering te
brengen, alert blijven, een ommetoertje maken om dan uiteindelijk
het werk te maken dat ik voor ogen had…..”
Bram De Jonghe staat op scherp. Er resten nog maar enkele
weken voor zijn solotentoonstelling Grist to the mill opent bij
Stroom Den Haag.

 

Nu te zien bij Stroom

Trevor Paglen Seeing Secrecy
31 mei t/m 27 juli 2014

Ondertussen: Risk Hazekamp
3 mei t/m 21 juni 2014

OpZicht: David Powell
27 mei t/m 7 juli 2014

Koninginnenbank
1 juni t/m 1 september 2014

 

Bram De Jonghe is kunstenaar, ingenieur en uitvinder tegelijkertijd.
Een nieuw talent met een optimistische mentaliteit die zelforganisatie,
associatief schakelen, wilskracht en een sterk arbeidsethos omvat. Hij
zet sculpturale equivalenten op van redeneringen ad absurdum,
beweringen die tot in het ongerijmde worden doorgevoerd om het
tegenovergestelde te bewijzen. Een voorbeeld is zijn obsessieve
ambitie om een machine te maken die een brandende kaars net niet uit
blaast. De inspanning die dat vergt, brengt verwondering teweeg over
een schijnbaar futiele menselijke handeling. Alles wat hij ziet, vindt en
maakt is koren op de molen (grist to the mill) van zijn ‘absurde’
bewijsvoering. Met authentieke verwondering als doel. Zoals een kind
naar de dingen kijkt, onbevangen en met een ongebonden blik, zonder
de duiding van de volwassenen te begrijpen, zo wil Bram De Jonghe
dat zijn werk gezien wordt.

De Jonghe beweegt zich tussen traditie, ambacht en concept, tussen
architectuur, beeldhouwkunst en performance, tussen doen en
reflecteren; koestert de white cube als vrijplaats, maar ondermijnt deze
ook. Stroom plaatst de tentoonstelling van Bram De Jonghe vanwege
diens ruimtelijk denken en zijn vermogen om schaalsprongen te maken
op een lijn met eerdere sleutel-tentoonstellingen van kunstenaars Toby
Paterson (UK), Navid Nuur (NL), Cyprien Gaillard (F) en Adrien Tirtiaux
(B).

Voorafgaand aan de opening van Grist to the mill bij Stroom, vindt
eveneens in Den Haag de onthulling plaats van De Speler, het eerste
permanente werk in de openbare ruimte van de Nederlandse
beeldhouwer Folkert de Jong.
Onthulling: za 21 juni 2014, 14 uur
Locatie: Koningsplein, Den Haag

Grist to the mill komt tot stand met dank aan de gemeente Den Haag en
Billytown.

Noot voor de pers (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, of om een interview met de kunstenaar aan te vragen, kunt u
contact opnemen met Hildegard Beijersbergen-Blom, pers@stroom.nl of
hblom@stroom.nl. Tel. 070-3658985.
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Afmelden nieuwsbrief?
Stuur een email naar: info@stroom.nl  


