ICH BIN WIE DU
Ich bin wie du
Wir sind wie Sand und Meer
Darum brauch ich dich so sehr
Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, 1975
Voor zijn eerste individuele tentoonstelling bij Rossicontemporary presenteert de Belgische kunstenaar Eric
Croes een recente reeks skulpturen gemaakt van diverse materialen zoals beton, papier-maché en
aardewerk. De keuze van de techniek is een doel op zich. Het telkens opnieuw oproepen van de
volksconstructies die opduiken in de tuin van de buren, de kindercreaties die aan de keukentafel blijven
plakken of de kruiken die schoonmoeder maakt in haar creatieve atelier.
Verwoede verzamelaar en bezoeker van onwaarschijnlijke musea, Eric Croes vermaakt zich met de
magische ontmoeting tussen de kunst en het alledaagse. Door zijn fascinatie voor volkskunst ontwikkelt hij
een taal die zowel primitief als extreem geraffineerd naar voor komt, die slingert tussen vrijwillige
onhandigheid en toevallige virtuositeit. Zoals voor zijn aardewerk - zijn lievelingsmedium sinds enkele jaren waarvan de glazuren tegelijkertijd druipend en precies zijn.
Overblijfsels van een sprookje of van een magische gebeurtenis, verschillende kleurenmassas palmen de
tentoonstellinsgruimte in. Hangend aan het plafond, ontspruitend aan de grond, in elkaar verweven of
lukraak op rekken geplaatst, het zijn maskers, totems, stokken monsters, fetisjen, antropomorfische
creaturen. Het zijn emotionele puzzelstukken voor eigen interpretatie vatbaar die hun bron vinden in de
persoonlijke mythologie van de kunstenaar.
Zoals in zijn cadavres exquis - de techniek van collectief tekenen geliefd door de Surrealisten - die Eric
Croes samen met zijn vriend creeërt en die hij dan overzet in aardewerk met al de oneffenheden van de
aarde en het glazuur.
De onderwerpen zijn niet het belangrijkste maar wel de animistische metamorphose in een object die zijn
energie vindt in de spontaneiteit en de compliciteit die de kunstenaar opbouwt met zijn omringende wereld.
De titel van de tentoonstelling letterlijk vertaald Ik ben zoals jij refereert naar de populaire schlager van
Marianne Rosenberg zowat de hymne van de Duitstalige LGTB gemeenschap. De kunstenaar gebruikt deze
titel om zijn samenhorigheid te duiden met een spontane, creatieve en regenererende beweging voor
iedereen vrij, zonder beperking of veroordeling.
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