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Persbericht

De zomertentoonstelling bij PS

Op zondag 28 juni opent in PS de jaarlijkse zomer groepstentoonstelling. Dit keer met werk van 
Matthew Allen (AU), Harry Markusse (NL) en Coen Vunderink (NL). De tentoonstelling combineert 
werken op doek van de drie kunstenaars.

Herhaling, huid en ruimtelijkheid zijn begrippen die door mijn hoofd gaan bij het kijken naar de diverse 
werken van de drie kunstenaars. Hoewel het bij alledrie de kunstenaars begrippen zijn waar ze bewust 
mee spelen doen ze dit ieder op een heel eigen manier. 
Uitgaand van het lege canvas als zowel het medium als de eerste laag, voegt Coen Vunderink                          
vibrerende lagen gespoten ei tempera toe door alledaagse voorwerpen en materialen zoals tapijten, 
kant, bloemen of deurmatten als sjabloon te gebruiken. Dit creëert fotogram-achtige, monochrome 
beelden die zowel vertrouwd zijn als abstract. Vervolgens worden door Vunderink hier en daar 
expressieve penseelstreken toegevoegd eveneens met ei tempera vanwege zijn transparante kwaliteit.
Bij Markusse is deze zichtbare gelaagdheid in materiaal bewust afwezig. Geïnspireerd door het             
minimalisme streeft hij ernaar met zo min mogelijk acties een beeld te creëren. Het is de compositie die 
een ruimtelijkheid suggereert en je in het werk meeneemt.
Voor de serie werken die Allen toont in de tentoonstelling maakt hij gebruik van het zeefdruk proces om 
te werken op doek. Voor Allen is herhaling een strategie om in subtiliteit en nuance te evolueren. Bin-
nen zijn herhaalde afbeelding zijn structuur, het gebaar - die hier ontstaat als een agressieve duwen / 
trekken van inkt door de zeefdruk - en kleur de wild cards die de werken hen ervaringsgerichte karakter 
verlenen, van zware, korrelige aardsheid tot strakke kleurovergangen. Elk werk blijft een structurele 
dialoog maar blijft tegelijkertijd trouw aan zijn eigen materiaal uniciteit.
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Voor meer informatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt contact opnemen met: Jan van der Ploeg
(06 47830952) of Cindy Moorman (06 27398691). Of via email: info@psprojectspace.nl.

Noot voor de redactie

Matthew Allen, Harry Markusse, Coen Vunderink, 28 juni – 30 augustus 2015 (in augustus alleen op                  
afspraak), opening 28 juni 16.00 – 18.00 uur.

PS heeft tot doel een platform te bieden voor het werk van aankomende internationale kunstenaars in 
een omgeving die bestaat tussen de conventies van een artist-run ruimte en een commerciële galerie. 
PS staat voor Post Scriptum, Project Space, Openbare Ruimte of Private Ruimte en wil een andere    
formule toe te voegen aan de reeds bestaande manieren van presenteren van kunst. Sinds januari 1999 
organiseert PS tentoonstellingen. PS staat open voor het publiek elke donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Na de zomer zal Gerold Miller het galerieseizoen bij PS openen met een solo tentoonstelling.

Harry Markusse
Zonder titel, 2015
80 x 110 cm. 
acryl op linnen

Coen Vunderink
Untitled, 2014
100 x 68 cm.
egg tempera op linnen    

Matthew Allen
Drift III 2014
70 x 60 cm.
zeefdruk op canvas 
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Pressrelease

The summershow at PS 

On Sunday June 28 PS opens the yearly summer groupshow. This time with works by                            
Matthew Allen (AU), Harry Markusse (NL), Coen Vunderink (NL). The exhibition combines works 
on canvas of the three artists.

Repetition, skin and spaciousness are concepts that go through my head when looking at the various 
works of the three artists. Although all three artists play with these concepts in their work they each do 
this in their own way. 
Using bare canvas as both the medium and the first layer, Vunderink applies vibrating layers of             
spray-painted photographic negatives picturing everyday objects and materials like carpets, lace, 
flowers or doormats. This creates photogram-like, monochrome imagery that is both familiar and 
abstract. To these images, Vunderink adds sparse, expressive brushstrokes, using traditional 
homemade egg tempera because of its transparency and subdued lighting.
In the work of Harry Markusse this visible layers in materiality is deliberately absent. Inspired by             
minimalism he strives to minimize actions to create an image. It is the composition that suggests a 
spaciousness.
For the series of works Matthew Allen shows in the exhibition he uses the silkscreens process to work 
on canvas. For Allen repetition is a strategy to evolve subtlety and nuance. Within his repeated image 
structure, gesture – which here exists as an aggressive pushing/pulling of ink through the silkscreen 
– and colour are the wild cards which lend each work its experiential character, from weighty, granular 
earthiness to sleek tonal transitions. Each piece continues a structural dialog while attending to its own 
material uniqueness.
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For more information and high resolution images please contact: Jan van der Ploeg (+31 6 47830952) 
or Cindy Moorman (+31 6 27398691). Or via email: info@psprojectspace.nl  

Note to editors

Matthew Allen, Harry Markusse, Coen Vunderink, 28 June - 30 August 2015 (in August only by appointment), 
opening 28 June. 16.00 – 18.00 hrs.

PS projectspace aims to provide a platform for the work of upcoming international artists in an                      
environment that exists between the conventions of an artist-run space and a commercial gallery.               
PS stands for Post Scriptum, Project Space, Public Space or Private Space and wants to add another 
formula to the already existing ways of presenting art. Since January 1999 PS organizes exhibitions.    
PS is open to the public every Thursday, Friday and Saturday from 13.00 to 17.00 hrs.

Gerold Miller will open the next gallery season of PS with a solo exhibtion.

Harry Markusse
Zonder titel, 2015
80 x 110 cm. 
acrylic on linen

Coen Vunderink
Untitled, 2014
100 x 68 cm.
egg tempera on linen    

Matthew Allen
Drift III 2014
70 x 60 cm.
silkscreen on canvas 


