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Met trots presenteert Zeno X Gallery een nieuwe solotentoonstelling van Kees Goudzwaard (°1958, 
Utrecht), getiteld Walled Garden.
 
In tegenstelling tot de meeste tentoonstellingen in de galerie start de tentoonstelling van Kees 
Goudzwaard deze keer achter de balie. Een volledige wand werd bekleed met een risoprint die de 
kunstenaar zelf vervaardigde. Het vraagt geduldige observatie van de toeschouwer om te ontdekken 
dat het hier niet gaat om de herhaling van één patroon. Het oog gaat constant heen en weer, op zoek 
naar de gelijkenissen en verschillen omdat ons geheugen ons in de steek laat. Er is een verlangen 
om de code te kraken van dit speelse tafereel. Waar is het begin en het einde? De vorm van de 
elementen doet denken aan afgescheurde stukjes kleefband maar evenzeer aan organismen die 
elkaar aantrekken of afstoten, muteren of uiteenvallen. Door de ritmische afwisseling in grootte van 
de partikels wordt de indruk gewekt van diepte. Bepaalde onderdelen zijn slechts stippen die verder 
van ons verwijderd lijken. Andere verraden dat deze print in een aantal lagen tot stand kwam door de 
superpositie van kleur en vormen. Hierdoor wordt een ruimtelijke spanning gecreëerd. 
In totaal bestaan er 256 variaties die afgeleid zijn van zes basispatronen en van de mogelijke 
kleurcombinaties binnen het kleurenschema geel, groen, paars, oranje en grijs. Hiervoor ontwikkelde 
Goudzwaard een systeem opgebouwd uit cijfers dat verwantschap vertoont met een muziekpartituur.
De compositie is gebalanceerd verspreid over het oppervlak maar is niet rigide. Er ontwaren zich 
stromen zoals in de zee of in de lucht. Het is een prikkelende voorstelling die onze zintuigen streelt. 
Het werk van Kees Goudzwaard balanceert zich constant in een ambigue tussenruimte. Er is orde 
en wanorde, rust en onrust, structuur en chaos - de compositie is zowel statisch als dynamisch. De 
witruimte verbindt het geheel en zorgt tegelijkertijd voor pauze en ademruimte. Positieve vormen 
bestaan er slechts door de aanwezigheid van het negatieve. 
Deze muurinstallatie kwam oorspronkelijk tot stand in Maastricht waar de Jan Van Eyck Academie 
de kunstenaar uitnodigde een permanent werk te installeren. Enkele maanden geleden was er een 
variatie te zien in een tentoonstelling van ROMA publications in het National Museum of Modern and 
Contemporary Art in Seoul. Eerder installeerde hij een tijdelijke wand in het S.M.A.K. in Gent, het 
Programa Art Center in Mexico en in Culturgest in Lissabon. Volgend jaar komt er een nieuw werk in 
de inkomhal van Villa Croce in Genua. 
 
De tentoonstelling gaat verder in de twee meer intieme ruimtes van de galerie waar de kijker zich 
steeds een nieuwe positie dient aan te nemen om één of meerdere schilderijen te bekijken. De 
kunstenaar wil de kijker verlangzamen door middel van zijn schilderijen en zo herinneringen en 
emoties prikkelen. Zijn eigen referentiekader en inspiratiebronnen behoren tot de intieme sfeer van 
het atelier. Hij wil in geen geval de kijkervaring of interpretatie beïnvloeden en gaat bijgevolg elke 
vorm van anekdotiek of narratie uit de weg. Goudzwaard zoekt telkens naar een overbrugging van 
visuele en mentale hier-en-nu ervaring in tijd en ruimte. Een schilderij is voor hem als een object dat 
een metafoor en voorstelling in zich draagt. Het beeld valt samen na een proces in het atelier waarbij 
tijd en twijfel zijn bondgenoten zijn. 
 
Het atelier van Kees Goudzwaard is een grote witgeschilderde ruimte die gevuld wordt door 
neutraal noorderlicht. Op een lange tafel liggen tubes verf. De vloer is bedekt met kleine en grote 
stapels gekleurd papier en transparant acetaat die met kleefband worden samengehouden. Dit is 
hoe Goudzwaard schetsen en modellen maakt ter voorbereiding van zijn schilderijen. Hij stelt eerst 
een kleurenpalet samen en gaat nadien schuiven met vormen en formaat om tot een compositie 
te komen waarin de gewenste spanning opgebouwd is. Goudzwaard is een kunstenaar die niet in 
extremen spreekt maar iemand die met een open geest mogelijkheden aftast en met een intuïtieve 
en filosofische houding aan het werk gaat. Niets is eenzijdig. Hoewel hij een aantal parameters heeft 
geformuleerd om de vellen en vormen te organiseren, blijft het voornamelijk een intuïtief proces dat 
gestuurd wordt door twijfel. Tijd zorgt ervoor dat die twijfel wordt scherpgesteld. De kunstenaar gaat 
uit van een model omdat dit enerzijds inhoudt een voorbeeld te stellen en anderzijds staat het voor 
het voorlopige. 

 
Het beeld domineert de materie, die vlak is, althans op het eerste zicht. Schilderen is een proces dat 
Goudzwaard koppelt aan plezier en vrijheid. Overwegingen over zaken als compositie, beweging of 
tijdelijkheid worden eerst vanuit verschillende perspectieven bekeken en onderzocht in een papieren 
model dat vervolgens duurzaam wordt vastgelegd in olieverf. Dit geeft hem de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld de kleurintensiteit, die hij kan dempen of versterken, te nuanceren. Hoewel het zelf 
schilderen cruciaal is, wist hij elke betrokkenheid van zijn eigen hand, dat zou kunnen worden 
veroorzaakt door een extraverte of nadrukkelijke penseelvoering, uit. Zijn schilderijen gaan niet enkel 
over zichzelf maar ook over de toeschouwer waardoor zijn werken een evenwichtsoefening zijn 
tussen het persoonlijke en het afstandelijke om ontmoetingen mogelijk te maken. Goudzwaard zegt 
het volgende over het geschilderde oppervlak: 
 
‘De voorstelling vormt een sensible laag, een overgangszone tussen de materiële werkelijkheid 
voor het beeld en een onzichtbare, maar wellicht voorstelbare daar achter. Je zou het geschilderde 
kunnen zien als een soort huid, in feitelijke en in overdrachtelijke zin. Zoals een kledingstuk, een 
gevel van een huis of een gordijn. Iets dat kan verhullen of juist iets tonen, een toegang bieden. 
Op een vergelijkbare manier fungeren mijn schilderijen als afscheidings- en projectiescherm tussen 
de reëele waarneembare ruimte waar individueel verlangen of herinnering een tegengewicht vorm.’ 
(Kees Goudzwaard)
 
Kees Goudzwaard had reeds solotentoonstellingen in S.M.A.K. in Gent, Culturgest in Lissabon, 
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem, Stedelijk Museum Schiedam en de Kabinetten van De 
Vleeshal in Middelburg. In 2013 werd hij uitgenodigd voor de Biënnale van Rennes. Zijn werk behoort 
tot museale collecties waaronder: S.M.A.K. in Gent, Mu.ZEE in Oostende en Museum Kunstpalast 
in Düsseldorf. 
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Zeno X Gallery is proud to present a new solo exhibition, Walled Garden, by Kees Goudzwaard 
(°1958, Utrecht). 
 
In contrast to most exhibitions in the gallery, Kees Goudzwaard’s already starts behind the reception 
desk. An entire wall is covered with a Risograph made by the artist himself. It requires patient 
observation on the part of the viewer to discern that it is not the repetition of a single pattern. The 
eye travels constantly to and fro, in search of similarities and differences, because memory lets us 
down. There is a desire to crack the code of this playful scene. Where is the beginning and where 
the end? The shapes of the elements recall torn pieces of tape, but also organisms that are drawn 
to one another only to be repelled, to mutiny or disband. The rhythmic alternation of the size of the 
particles gives the impression of depth. Some components are little more than dots that seem further 
away from us. Others betray the fact that this print was created in layers by superimposing colors and 
shapes, thus creating spatial tension.
In total there are 256 variations derived from six basic patterns and the possible color combinations 
within a color scheme comprising yellow, green, purple, orange and gray. To create them, Goudzwaard 
developed a numerical system akin to a musical score.
The composition is evenly spread across the surface but is not rigid. There are perceptible currents, 
as in the sea or the air. It is a stimulating representation that caresses our senses. The work of Kees 
Goudzwaard constantly balances in an ambiguous, interstitial space. There is order and disorder, 
peace and unrest, structure and chaos; the composition is both static and dynamic. The whitespace 
connects the whole and at the same time ensures rest and breathing room. Positive forms only exist 



FRONT DESK

GALLERY 3

Walled Garden
2016
dimensions variable
Riso print on eos 2.0 paper (100g/m²)

Mouches Volantes
2016
150 x 120 cm
oil on canvas

Atmospheric Perspective II
2016
180 x 150 cm
oil on canvas

thanks to the presence of negative forms.
This mural installation was originally created in Maastricht, where the Jan Van Eyck Academie invited 
the artist to install a permanent work. Several months ago, a variant was on view in an exhibition by 
ROMA publications in the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul. Previously, 
he installed a temporary wall in the S.M.A.K. in Ghent, the Programa Art Center in Mexico and in 
Culturgest in Lisbon. Next year a new work will be shown in the entrance hall of Villa Croce in Genoa. 
 
The exhibition continues in the two more intimate spaces of the gallery, where the viewer has to take 
different positions in order to look at one or several paintings. The artist wants to make the viewer 
slow down by means of his paintings, and in this way stimulate memories and emotions. His own 
frame of reference and sources of inspiration belong to the intimate atmosphere of the studio. Under 
no circumstances does he wish to influence the experience of viewing or interpretation, and as a 
consequence avoids any form of anecdote or narration. Goudzwaard constantly seeks to bridge 
the visual and mental experience of the here and now in time and space. A painting is for him like 
an object that carries a metaphor and representation within itself. The image comes together after a 
studio process in which time and doubt are allies.
 
Kees Goudzwaard’s studio is a large, white space filled with neutral northern light. Tubes of paint are 
arrayed on a long table. The floor is covered with small and large stacks of colored paper, transparent 
acetate held together with tape. This is how he makes sketches and models in preparation for his 
paintings. First he assembles the palette and then he experiments with shapes and formats in order 
to arrive at a composition in which the desired tension is constructed. Goudzwaard is not an artist 
who speaks in extremes, but one who tests the possibilities with an open mind and goes to work 
with an intuitive, philosophical attitude. Nothing is one-sided. Although he has formulated a number 
of parameters for organizing the layers and shapes, it remains a primarily intuitive process driven by 
doubt. Time ensures that this doubt is focused. The artist starts from a model because on the one 
hand it involves positing an example and on the other because it stands for the temporary.
 
The image dominates the material, which is flat – at least, at first sight. Painting is a process that 
Goudzwaard links to pleasure and freedom. Considerations concerning things like composition, 
movement or temporality are first examined from a variety of perspectives and investigated in a 
paper model that is subsequently captured permanently in paint. This gives him the opportunity to 
nuance the intensity of the color, for example, which he can temper or amplify. Although it is crucial 
that he paint the work himself, he erases all trace of his own involvement that might be caused by 
extroverted or emphatic brushwork. His paintings are not only about himself, but also about the 
viewer, becoming a balancing act between the personal and the distant in order to make encounters 
possible. Goudzwaard says the following of the painted surface:
 
‘The representation forms a sensible layer, a transition zone between the material reality before the 
image and an invisible but probably imaginable reality behind it. You could look at what is painted 
as a sort of skin, in the factual and the metaphorical sense. Like a garment, the façade of a house 
or a curtain. Something that can conceal or actually reveal, offer access. In a comparable way, my 
paintings function as dividing and projection screens between the real, observable space where 
individual desires or memories form a counterweight.’ (Kees Goudzwaard)
 
Kees Goudzwaard has already had solo exhibitions at S.M.A.K. in Ghent, Culturgest in Lisbon, 
Museum voor Moderne Kunst in Arnhem, Stedelijk Museum Schiedam and the Kabinetten van De 
Vleeshal in Middelburg. In 2013 he was invited to participate in the Biennale of Rennes. His work 
belongs to museum collections including: S.M.A.K. in Ghent, Mu.ZEE in Oostende and Museum 
Kunstpalast in Düsseldorf.



Ascending / Descending
2016
180 x 150 cm
oil on canvas

Three Horizons
2016
140 x 280 cm
oil on canvas

Large Sketch
2016
140 x 380 cm
oil on canvas

Defining Green
2016
120 x 100 cm
oil on canvas

GALLERY 4

Loosely Woven
2016
70 x 50 cm
oil on canvas

Panorama
2016
140 x 280 cm
oil on canvas

Documented Colours
2016
100 x 80 cm
oil on canvas

Array
2015
100 x 150 cm 
oil on canvas
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