
DE PONT MUSEUM PAKT UIT MET MONSTER CHETWYND

Performance view, Marvin Gaye Chetwynd, The Panther Ejaculates, Parcours Night, Art Basel, 17

June 2017.  Fotocredit Monster Chetwynd, courtesy Sadie Coles HQ, Londen.  

 

Monster Chetwynd 
Toxic Pillows
19 okt - 15 mrt
Live performances tijdens de opening op zaterdag 19 oktober, 15.00 uur

De Pont museum presenteert de eerste uitgebreide solotentoonstelling van Monster
Chetwynd (Londen, 1973) in Nederland: Toxic Pillows. Monster Chetwynd,
voorheen bekend als Spartacus Chetwynd en Marvin Gaye Chetwynd, geniet vooral
bekendheid om haar extraverte performances, waarvoor ze de decors en kostuums
zelf vervaardigt. Voor haar optredens, die zich kenmerken door improvisatie en
bewust amateurisme, werkt ze vaak samen met een groep vrienden en
familieleden. Humor is hierbij een belangrijke motor. Zoals ze zelf zegt: 'het is een
radicale, opbeurende politieke handeling om prioriteit te geven aan humor'. 

Voor haar werk ontleent Chetwynd elementen aan popcultuur en folklore, maar ook
aan de kunstgeschiedenis, film en literatuur. Ze omschrijft zichzelf als 'anti-
establishment maar pro-society'. Via haar werken hoopt ze bezoekers een positieve
energie mee te geven waarmee maatschappelijke problemen geadresseerd kunnen
worden. Zoals het plastic en de giftige stoffen die het milieu vervuilen. Ze zitten
zelfs in de kussens waarop wij ons 's nachts te ruste leggen: 'Toxic Pillows'.

Persbericht: Monster Chetwynd in De Pont



'Ik maak performances en kunst die goed zijn voor
het moreel: een natuurlijk tonicum, een toegang tot
opgewektheid en verbondenheid tussen mensen, een
onstuitbare stortvloed van moed en bravoure, die
onverantwoordelijk lijkt in het licht van de huidige
realiteit, maar ook een nuttig ingrediënt is om ons te
stimuleren veranderingen door te voeren', aldus
Chetwynd.

Uit het overzicht in De Pont blijkt de veelzijdigheid
aan disciplines waarin Chetwynd zich uitdrukt:
schilder- en beeldhouwkunst, theater, muziek en
film. Chetwynd combineert ze moeiteloos.

Zo krijgen de subtiele Bat Opera-schilderijtjes een extra dynamiek doordat ze ook
als storyboard te lezen zijn, terwijl overblijfselen van performances in autonome
'schilderijen' aan een nieuw leven beginnen. In de grote hal gaan twee kolossale
installaties een dialoog met elkaar aan: de monsterbek Hell Mouth staat oog in oog
met een serene studeerkamer, gebaseerd op het schilderij De heilige Hiëronymus in
zijn studeervertrek van Antonello da Messina (ca.1475). De tentoonstelling is een
hybride Gesamtkunstwerk waarin alles vloeiend in elkaar overloopt.

Bekijk hier de video met Monster Chetwynd in De Pont.

Monster Chetwynd - Toxic Pillows
Opening op zaterdag 19 oktober, 15-17 uur
Performance om 15.00 uur

Meer informatie, fotomateriaal of interviewverzoeken via h.zeedijk@depont.nl
 

--------
Openingstijden De Pont museum: 
Dinsdag tm zondag: 11.00 – 17.00
Donderdag tot 20.00 uur, vanaf 17.00 uur gratis toegang
www.depont.nl 
info@depont.nl
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