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Expositie: 01 Februari > 09 Maart 2019
Vernissage: Donderdag 31 Januari - van 18u tot 21u

OVER DE EXPOSITIE
Lagoas … als een toestand,
een moment van beweging,
van textuur en oppervlakte
als een muzikale stroom,
in stilte, binnenin,
in details - rust
als lagen, zichtbaar, onzichtbaar
duisternis eronder
als een bedding water, vol …
herinneringen, nostalgie
als een deining, zacht, van handen
transparant - oneven
als een vlakte van kleur,
duisternis in het licht,
pigment en as
als afwezigheid van oordeel
- niets - niet nu
niet toen.
Stan

OVER DE KUNSTENAARS
Het werk van Stan Van Steendam legt de deconstructie van de materialiteit van de schilderkunst bloot, en komt
intuïtief tot uiting. Door de vele lagen plaaster en puur pigment, versterkt de kunstenaar de ruimtelijke verhoudingen
van het schilderij – de traditionele focus op het oppervlak wordt achterwege gelaten – om het volume van het object
te vergroten, het krijgt een zekere aanwezigheid in de ruimte van de kijker. Dit resulteert in een gedaante die de grens
tussen schilderij en sculptuur doet vervagen, met de nadruk op de fysieke aanwezigheid van het object in de ruimte,
met een tastbaarheid van alle zijden. Zijn gebruik van textuur, tactiliteit en solide monochrome werken prikkelen de
toeschouwer: een verhoogde perceptie, een innerlijke absorptie en een vereeniging met de materialen zelf. Van
Steendam tast de limieten van de schilderen af door af te stappen van de conventionele werkwijze en materiaalkeuzes
en een nieuwe persoonlijke aanpak te hanteren met een zuiver minimale esthetiek. Hij verwerkt het materiaal
sculpturaal, legt zijn persoonlijke werkwijze bloot, waardoor het object in zijn huidige gedaante simultaan bestaat met
zijn historie.
Stan Van Steendam (België 1985) leeft en werkt in Brussel en Lissabon.
Het werk van Stan Van Steendam is tentoongesteld op solo-exposities in 2018 in Barbé Urbain (Ghent), Theca Gallery
(Athene), Asphodel (New-York), en in 2017 in Boeckercontemporary (Heidelberg), in Galerie Loof (Jubbega) en Lifeisart
(Antwerp). Ook nam hij deel aan groepstentoonstellingen in Collectible (2019 - Brussels), The future has no presence
(2018 - New-York), Composition et couleur (2017 - Paris), I-A-M (2016 – Berlin)… Hij is in residentie geweest in
Cripta747 (Torino), Syntax en Prainha-Pico (Portugal). Zijn werk is opgenomen in privaat collecties in België, in de
Nederland, in Italië, in Frankrijk, in Oostenrijk, in Duitsland, V.S.A.
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OVER DE GALERIE
Archiraar Gallery werd in 2012 opgericht door Alexis Rastel. Architect van opleiding, combineert hij ruimtelijke praktijk
met kunstzinnig onderzoek. De Galerie vertegenwoordigt opkomende kunstenaars, en streeft naar langdurige
samenwerkingen. Gepresenteerde werken gaan van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, foto’s, video’s tot
installaties.
De White Cube van de Galerie, werd in 2013 geopend in Brussel. Volgens de ideologie van een neutrale plek,
reflecteert de ruimte van 3x3x9 meter op onze gebruikelijke, contemporaine manier om kunst tentoon te stellen. De
Black Cube, geopend in 2014, vult de White Cube aan als zijn complementaire ruimte. Zijn gesloten ruimte geeft een
intieme ervaring van het getoonde werk. Tussen 2013 en 2018 hebben kunstenaars, met parallelle solo-exposities, hun
werk in beide ruimten van de galerie getoond.
Vanaf 2016 zal de Galerie de programma’s van beide ruimten combineren, en curators en kunstenaars uitnodigen om
aan groepsexposities deel te nemen. Daarnaast komt de Galerie met publicaties om het werk van de kunstenaars te
promoten en te verspreiden. Met elke expositie komt Archiraar met artistieke, aangrijpende projecten.
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