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Op zondag 12 september, 2021 opent de nieuwe 
tentoonstelling van Alex van Warmerdam bij GRIMM. 
De tentoonstelling draagt de titel Verschijningen en toont 
schilderijen van figuren, ten voeten uit, in een landschap 
of een interieur.

Deze figuren, beter gezegd: schijngestalten, lijken 
vaak niet thuis te horen in hun omgeving. Sommigen 
zijn te groot voor de ruimte waarin zij opduiken. Van 
anderen lijken de verhoudingen van de ledematen 
niet helemaal te kloppen. In Landschap 1 en Landschap 
2 zien we een vrouwengestalte op een snelweg die 
door een berglandschap kronkelt. Met haar sluier en 
volumineuze jurk van vele lagen stof, lijkt zij zelf ook op 
een berg. 

De Verschijningen zijn gebaseerd op verschillende 
afbeeldingen die Van Warmerdam sinds jaar en 
dag verzamelt en vervolgens samenvoegt. Het zijn 
combinaties van personages en portretten, gevonden 
in boeken of op internet, interieurs en landschappen 
uit oude tijdschriften, of uit zijn eigen fotoarchief. De 
beelden moeten hem schilderkunstig iets te bieden 
hebben en elementen bevatten waarmee hij aan de haal 
kan gaan, die hij kan versterken of juist kan vervagen, 
zowel in kleur als in vorm.

Over de kunstenaar
Alex van Warmerdam (1952, Haarlem, NL) is sinds 
zijn opleiding Vrije Grafiek en Schilderen aan de 
Rietveld Academie in Amsterdam werkzaam als 
film- en theatermaker, schrijver en schilder. Hij 
ontving hiervoor verscheidene prijzen, waaronder 
de Johannes Vermeerprijs in 2010. In datzelfde jaar 
was zijn multidisciplinaire oeuvre het onderwerp 
van een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum 
Schiedam en in 2018 maakte hij speciaal voor het 
EYE Filmmuseum in Amsterdam een tentoonstelling 
van geschilderde animaties, installaties en objecten, 
aangevuld met fragmenten uit zijn films. 

Zijn nieuwste film N.10 gaat op 30 september 2021 in 
première. 
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