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persbericht

Groep B was een klasse in de rallysport tussen 1982 en 1986. De klasse was zo
ontworpen dat constructeurs alle ruimte kregen om zeer krachtige en geavanceerde
machines te ontwikkelen. Alleen uitzonderlijke coureurs kropen achter het stuur in
Groep B, dat dankzij de moeilijk te besturen auto’s en vele gevaarlijke situaties dikwijls
werd omschreven als de harde kern van de rallysport. Het fatale ongeluk van coureur
Henri Toivonen leidde uiteindelijk tot de onmiddelijke stopzetting van de volledige klasse.
Kort daarvoor stelde Toivonen tijdens een interview nog eenvoudigweg dat ‘het moeilijk
is om de snelheid bij te houden’.
Voor de tweede tentoonstelling van de galerie zijn de kunstenaars verbonden door
hun eigen radicale standvastigheid. Hun werk wordt soms omschreven als moeilijk en
hermetisch, al is het in werkelijkheid zeer vrijgevig. Ieder van hen werkt soms jaren
toegewijd aan een werk en zij verwachten slechts een soortgelijke toewijding van de
toeschouwer. Terwijl het werk tot stand komt maken zij vele afwegingen en om deze
keuzes zichtbaar te maken neemt het werk een extreem gereduceerde vorm aan. Het werk
oogt niet sober en afstandelijk om de toeschouwer te slim af te zijn, maar om de nadruk
te leggen op de haarfijne afwegingen. Alleen betekenisvolle elementen worden toegelaten
en daarna zorgvuldig geplaatst, zodat wat overblijft in staat is om onconventionele
standpunten duidelijk naar voren te brengen. Opvattingen die het waard zijn om gezien
te worden, zelfs wanneer dit meer inspanning vereist dan op het eerste gezicht nodig lijkt.
Groep B bestaat uit:
Robin Waart
Daniel Eatock
Willem Oorebeek
Tim Bruggeman
gerlach en koop

°1975, woont en werkt in Londen, Engeland
°1953, woont en werkt in Brussel, België
°1983, woont en werkt in Gent, België
wonen en werken in Den Haag, Nederland
		
en in Brussel, België

