Persbericht

Shadow of Life
Twee kinderen met één roze badmuts, een zwijn op
orchideeën, vlinders op de rug van zilveren leeuwen.
Eén blik op Jackie Slepers nieuwe werk is niet voldoende
om haar verrassende objecten te kunnen‘zien’.
‘Shadow of life’, de nieuwe expositie van de altijd
in beweging zijnde beeldend kunstenaar Jackie Sleper,
kun je niet oppervlakkig bekijken.
Na Jackies succesvolle Mexico-tour ‘Dulce y Amargo’,
met impressies van haar reizen in en door het land,
maken we nu kennis met een veel persoonlijker kant
van deze veelzijdige kunstenares.
Jackie Sleper is in 1962 in Amsterdam geboren. Zij timmert, schildert, etc. al lang
aan de weg. Om haar hele oeuvre op deze plek de revue te laten passeren zou haar
tekort doen (zie daarvoor haar website).
De tentoonstelling in Mexico ‘Dulce y Amargo’ is daar in acht musea te bezichtigen
geweest en was een enorm succes. In gedachten was ze al bezig met werk over India.
Ook daar heeft ze haar gevoelige antenne al uitgestoken om zich te laten inspireren tot
volgend werk. ‘Shadow of life’ vormt een soort van tussenfase, waarin Sleper de kijker haar
schaduw laat zien. Waar het in voorgaand werk eerder om indrukken van landen, mensen,
e.d. ging, gaat het voor het eerst over haarzelf. Stelde Sleper eerst de politieke invalshoek
aan de kaak, nu vraagt ze aandacht voor een blik op haar eigen leven. Geen zwarte kant met
onverwerkte trauma’s, maar een facet van haar leven dat onderbelicht is gebleven. Geen
afrekening met…, maar - met een vleug van humor - die afrekening presenteren. Jackies
nieuwe werk is het product van die afrekening: helend en verzachtend.

‘Shadow of Life’ van Jackie Sleper wordt geopend op
6 november 2009 in Galerie 10, Schoutenstraat 10 Utrecht.

Voor meer informatie en een overzicht van haar beeldend materiaal: www.jackiesleper.com

Atelier:

Schalkwijkstraat 4
3512 KS Utrecht • The Netherlands
T.0031(0)30-2322820
M.0031(0)653610417
art@jackiesleper.com
www.jackiesleper.com

