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Na Vloedlagen in de zeereep van Karin van
Dam (2015) is Phantasms van Ed Pien de
tweede samenwerking van Stichting Centree
en CBK Zeeland waarbij de verschillende
verdiepingen van de Dikke Toren van Zierikzee
de locatie vormen van immense installaties van
internationale kunstenaars.
Phantasms bestaat uit twee nieuwe sitespecific installaties speciaal gerealiseerd
voor de Dikke Toren. Handbeschilderde
vleermuizen beheersen de 15 meter hoge
ruimte. Deze monsterlijke en hybride wezens
verwijzen naar waterspuwers en, in onze
collectieve verbeelding, geconstrueerde
wezens. In de 10 meter hoge ruimte schijnt
licht op ovaalvormige spiegels en transparant plexiglas die vrij in de ruimte hangen
en kunnen draaien. Deze vormen veroorzaken slagschaduwen en schitteringen die
de ruimte veranderen in een universum.
Het is een verkennen van zichtbaarheid
en onzichtbaarheid, stilte en beweging,
dit werk plaagt de grenzen van de visuele
waarneming.
De Canadees Ed Pien realiseerde eerder
installaties in China, Verenigde Staten, Canada,
Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk. Ed Pien
wordt in Nederland vertegenwoordigd door
Galerie Maurits van de Laar in Den Haag.
Phantasms is een installatie op grote hoogte
en blijft voor beklimmers van de Dikke Toren
te bezoeken tot en met 6 november 2016.
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[EN] Phantasms comprises two new sitespecific installations realized for the tower.
Hand-drawn and cut out bats negotiate
the soaring, 15 meter high space. These
monstrous and hybridized creatures allude
to gargoyles and the constructed Others,
shaped by our collective imaginary. In the
10 metre high chamber, glaring lights shine
onto suspended rotating oval-shaped mirrors
and transparent plexiglass. The emanating
light and cast shadows float and slowly
traverse the surrounding walls to create a
complex, and mesmerizing environment.
Exploring the boundary between visibility
and invisibility; stillness and movement,
this work teases the limits of one’s visual
perception.

