Persbericht
Eerste tentoonstelling bekende kunstenaars Kalki, Tokarski en Hildebrandt in
Nederland
Amsterdam, 20 oktober 2008 – Grimm Fine Art presenteert de eerste
tentoonstelling van deze drie Duitse kunstenaars in Nederland. De
tentoonstelling is te zien van 22 november 2008 tot en met 3 januari 2009.
Michael Kalki (1969),
geboren in Ravensburg, woont en werkt in Berlijn, hij staat bekend om zijn
expressieve schilderijen met als voornaamste thema de relaties tussen individuen en
hun gezamenlijke relatie tot de wereld waarin zij leven. Kalki is in 1998 afgestudeerd
aan de Kunstakademie Düsseldorf en heeft daarna verschillende postgraduates
gedaan oa. aan de Central Academy of Fine arts Beijing. Vorig jaar had hij zijn
tweede solotentoonstelling bij Galerie Jan Wentrup in Berlijn.
Wawrzyniec Tokarski (1968),
geboren in Gdansk, Polen, woont en werkt momenteel in Berlijn. Zijn schilderijen
focussen zich vooral op het typografische element van emblemen, logo’s en
merknamen. Tokarski studeerde aan de Academy of Fine Arts in Gdansk, de State
Academy of Fine Arts in Stuttgart en de State Academy of Fine Arts in Karlsruhe. In
ontving hij de DAAD-preis en een jaar later de Förderpreis des Kulturreisses der
Deutchen Wirtshaft, (BDI), Köln. Tokarski heeft veel in Europa geëxposeerd, onder
andere in Luxemburg, Londen, Parijs en Berlijn.
Gregor Hildebrandt (1974),
geboren in Bad Homburg, woont en werkt momenteel in Berlijn. Hildebrandt’s foto’s,
installaties en objecten zijn gebaseerd muziek, film, literatuur en geschiedenis. Hij
maakt gebruik van magnetische audio-en videotapes die hij aan elkaar lijmt, om zijn
Tonbilder “geluidsfoto’s” te maken, die zinspelen op de muziek van onder andere
Hildegard Knef, Wilhelm Furtwängler en The Cure. Met zijn kleine schetsen, grote
doeken of het volledig bekleden van façades van gebouwen, transformeert hij
audiofragmenten tot visuele belevenissen. Hildebrandt heeft al wereldwijd
geëxposeerd, onder andere in Milaan, Parijs, Berlijn en New York. Afgelopen jaar
stond hij met een solo tentoonstelling op Art Basel.
Grimm Fine Art is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
en op afspraak via 020 4227227 of info@grimmfineart.com
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
De kunstenaars zullen aanwezig zijn op de opening van de voorstelling op zaterdag
22 november. Pers is van harte welkom tussen 15.00 en 17.00 uur. Voor een
voorbezichtiging of interview met één van de kunstenaars kunt u contact opnemen
met Jorg Grimm, 06 14 88 38 34.

