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Tentoonstelling van 18 tot 23 februari 2008
Vernissage op donderdag 17 januari

aliceday is verheugd u aan het begin van dit nieuwe jaar de recente
werken van Walter Swennen te presenteren (woon-en werkplaats in
Antwerpen). Bovendien tonen we in de project rooms ook schilderijen en
enkele installaties van Mon Colonel en Pica Pica, een artiestencollectief
dat deels opgeleid is aan de Académie de Liège, en zijn oorsprong vindt
in de graffitibeweging.

De picturale kunst van Walter Swennen is op het eerste zicht naïef.
Maar al vlug blijkt dat zijn werk een grote poëtische kracht bezit en een
heel eigen verhouding heeft met woorden en taal. Vroeger was hij
immers dichter en enorm geboeid door de dadaïstische typografie en
grafische poëzie.
Dikwijls liggen een anecdote of een passage uit een boek aan de
oorsprong van zijn schilderijen . We vinden in zijn werk beelden terug uit
de populaire cultuur, uit stripverhalen en uit de abstract-figuratieve
media. Hij vindt een nieuw soort poëzie uit, doordrenkt met scherpe
humor.

Walter Swennen gaat op een héél eigen manier om met kleuren, met de
drager, de verf en de doorzichtige delen. De drager is letterlijk tastbaar
door laag op laag te schilderen of door de aandacht te leiden naar de
structuur van het werk. Swennen gebruikt zowel gasfornuisplaten als
houten deuren, of opnieuw opgeviste doeken die hij dan overschildert.
Met al dat materiaal brengt hij een "schilderij in wording" tot stand.



Walter Swennen
Persbericht

Zijn werk is uniek en bijtend. Het ligt in het verlengde van de pop art,
maar ook in dat van de grotschilderingen en het stelt de fundamenten
van de schilderkunst in vraag. Swennen voegt hier nog een wantrouwen
tegenover de wereld à la Magritte aan toe én poësie als die van
Broodthaers.

PROJECT ROOMS

PICA PICA
Mon Colonel and Friends.

Aan de basis van Pica Pica liggen The Ers, een groep van zeven
graffitikunstenaars opgericht in 2000. Ze stonden voor een aparte
beweging in de kunst. Graffiti versmolten ze met naïeve kunst en hun
eigen persoonlijke stijl. Uit deze vrolijke en sympathieke smeltkroes
werd in 2007 Pica Pica geboren. Drie leden van The Ers maken hier
deel van uit. De overigen vervolgden elk hun eigen weg.

Omdat er in België niet echt een graffitiscène bestaat konden ze zich
een eigen toon en een breed actieterrein veroorloven. Zo konden de drie
afstand nemen van iets wat teveel een “trend” aan het worden was.

Na hun eerste tentoonstellingen in de Recyclart en in de Plintub deden
ze vele projecten in Frankrijk. Aliceday wijdt twee project rooms aan
hen: één met een installatie in situ van Mon Colonel and friends, en een
andere met schilderijen van Pica Pica.


