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Red  Stamp  Art  Gallery opent  Zaterdag  5  December  2015  OTHER  LIGHTS,   de  eerste
solotentoonstelling van Francesco Candeloro in Nederland. 

De  galerie,  gevestigd  in  het  hart  van  het  historische  centrum  van  Amsterdam,  zal  vanaf  5
december 2015 tot en met 25 februari 2016 5 kunstwerken en 6 fotografische werken van de
Venetiaanse kunstenaar presenteren,  waarbij op eenduidige wijze de meervoudige aspecten van
een  productie  worden  getoond.  Verschillende  en  euritmische  manieren  van  expressie  worden
binnen een origineel en zeer persoonlijk onderzoek verenigd, waarbij de intensiteit van licht / kleur
als het medium bij uitstek en het lichte en transparante plexiglas als het meest geschikte materiaal
worden beschouwd.

Voor de Nederlandse expositie in noordelijke hoofdstad heeft Candeloro het werk "Suspensions
of Light (Amsterdam)" gecreëerd, een geheel nieuw stuk in gekleurd plexiglas dat behoort tot een
reeks van kunstwerken die voortkomen uit plaatsen bezocht tijdens trips, waarbij de kunstenaar
verschillende skylines van eenzelfde stad  tekent (door het lasersnijden) en stratificeert.

Plexiglas, dit keer bedrukt met de industriële verfspuit, speelt een hoofdrol in de kubieke werken
"Eyes  49  Kay"  en  "Eyes  7"  uit  de  serie  "Eyes",  waarin  Candeloro  close-up  gezichten  van
onbekende of bekende mensen vastlegt, personen die hij heeft ontmoet in de straat en bij andere
gelegenheden. Aan de hand van plaatsen en personen geeft de starende blik van de kunstenaar
ons visioenen van de continue stroom van een complexe en veelzijdige realiteit. 

Een intiemere dimensie, als een chromatisch dagboek uit dynamische tekens, wordt uitgedrukt in
de  kunstwerken  "boek"  ,  met  dubbel  gebruik  van  open  en gesloten  werken  van plexiglas  en
decoupage van papier en zwart krijt op acetaat: het delicate en narratief-poëtische wandtapijt van
"Alternate Movements" en de glanzende doos-kist van "Directions (Free 6)". 

De 6 foto's uit de cyclus "Times of the Light", gerangschikt om een uniek werk te componeren,
ontwikkelen dezelfde poëzie en interpretatie van het tastbare en vervolgen op de voorgrond de
dynamieken van licht en tijd: landschappen, vergezichten en perspectieven -bijna altijd gevangen
in  een  stille,  nachtelijke  dimensie-  waarbij  de  lichtbronnen,  gefotografeerd  met  een  lange
belichtingstijd, worden gemarkeerd door paden en verblindende grafische elementen in het visuele
veld. 

OTHER  LIGHTS  is  een  niet  te  missen  show  en  belangrijke  ontmoeting  met  Francesco
Candeloro, een unieke kunstenaar die in staat is om een ongewone en evenwichtige aspecten te
vereniging in twee tegengestelde spanningen:  kleur vs. tekening. 

Francesco Candeloro,  geboren  in  Venetië  in  1974,  volgt  al  jaren  een  gericht  en  diepgaand
onderzoek;  de oorsprong van een grote en relevante artistieke productie.  De kunstenaar heeft
internationaal  geëxposeerd  in  talrijke  belangrijke  solo-  en  collectieve  tentoonstellingen  en
installaties in bouwkundige en landschappelijke contexten.  Belangrijk evenement dit  jaar is zijn
aanwezigheid in het  Fortuny Museum in Venetië,  als onderdeel van de prestigieuze expositie
"Proportio",  op  de  locatie  waar  in  2010   de  magnifieke  solotentoonstelling  "City  of  Cities"
plaatsvond.
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Francesco Candeloro – Times of the Light Venice v2 – Lambda print on photographic paper - cm.
40 x 23 – 2015
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Francesco Candeloro – Alterations (Paris) – Laser cut on plexiglass – cm. 80 x 100 – 2013

Francesco Candeloro – Eyes 7 – Industrial airbrush on plexiglass / Mixed technique – cm. 42 x 42
x 42 – 2004



Francesco  Candeloro  –  Directions  (Free  6)  –  Decoupage  and  marker  on acetate,  paper  and
plexiglass – cm. 29, 7 x 21 x 6 (closed artwork) / cm. 210 x 208 (open artwork) – 2006


