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Links: André Stempfel, li-igne 2, 2019. Acrylique sur panneaux / Acrylic on canvas. 100 x 80 cm.
Rechts: Mary Sue, Practice 3, 2019. Color marker on paper and passepartout. 30 x 40 cm.

In reactie op de gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de culturele sector, gaat TMH door met het bieden van een
podium voor haar vele kunstenaars. Ze maken weliswaar heel verschillend werk, maar de vijf kunstenaars in deze
generatieoverschrijdende tentoonstelling delen een voorliefde voor materiële textuur en een niet-lineaire geometrie
om met kleuren tot een krachtige beeldtaal te komen. Dit is avontuurlijke en spraakmakende kunst op haar best.
André de Jong (1945, NL) zoekt met zijn magistrale oeuvre al meer dan vijftig jaar de grenzen op van het

van de natuur in onze verbeelding doen oplichten. Pino Pinelli (1938, IT) is geroemd om zijn ‘pittura con corpo’,
oftewel schilderkunst met ‘een uitnodiging tot aanraken’: ritmische panelen van tastbaar gips tegen de muren,
gekenmerkt door zijn eigen, herkenbare patronen en kleuren. André Stempel (1930, FR) is een kunstenaar
die concrete kunst opnieuw interpreteert, maar dan als een beeldenstormer. Hij maakt poëtische objecten die
gekenmerkt worden door een bevrijdend en speels minimalisme. Recentelijk beperkt hij zich tot één kleur, geel, en
een eenvoudige vorm.
Deze kunstenaars worden vergezeld door twee jongere kunstenaars die de kunstwereld pas na het jaar 2000
betraden, maar ook de missie hebben om met kleur te experimenteren. Mary Sue (‘in het leven geroepen tussen
performances. Elsa Tomkowiak (1981, FR) is een schilder die met groot lef de functionele waarde van kleur en
abstractie benadrukt in haar enorme muurschilderingen en grote installaties.
Deze tentoonstelling, die kunstenaars van verschillende generaties verbindt, is tevens een verdieping en voortzetting
van het onderzoek van TMH naar hedendaagse schilderkunst. Het oorspronkelijke, moedige en uitdagende
gebruik van kleur in relatie tot het oppervlak doet het beeld van het schilderij als commercieel aangeboden object
medium, maar ook raakt aan een emotioneel domein dat ons verbindt – kunst als aanleiding voor een gedeelde
ervaring of een inspirerend moment van bezinning.
Samengesteld door Marsha Plotnitsky, oprichter en artistiek directeur van The Merchant House

