


Voor Erwin Cattoor zijn de werken uit de ‘Cover reeks’ een onderzoek van een beeldtaal, trouw aan de geometrie, 
polychromie en serialiteit. Hij zoekt hoe je een vlak abstract motief  kan voorstellen als een ruimtelijk werk. Erwin 
concentreert zich hier vooral op de relatie tussen verf  en de drager.  Uit de verf  schijnt een klaarheid, een picturaal 
licht die de werken emotionele kracht bij brengen. Door leeftijd doordrongen materialen zoals hout, ijzer, schroeven 
evenals de oneffen randen verkregen door zijn verfpasta geven de werken een ingetogen excentrisch karakter. 
Kleurvlakken opgebouwd in een gelaagde eenvoud, het spel van hoog tonige tinten zorgen voor frictie. Dimensies 
verdoezelend en raakpunten afgekant. Dit alles zorgt voor het tegenstrijdige spel tussen oog en geest.  

For Erwin Cattoor, the works from the ‘Cover series’ are a research of  a visual language, faithful to geometry, 
polychromy and seriality. He is looking for ways to imagine a flat abstract motif  as a spatial work. Erwin mainly 
focuses on the relationship between paint and carrying surface. From the paint shines a clearness, a pictorial light 
that brings emotional strength to the works. Age-impregnated materials such as wood, iron, screws, as well as the 
uneven edges obtained by his paint paste, give the works a subdued eccentric character. Colour surfaces built up in a 
layered simplicity, the play of  high tones gives friction. Dimensions obscured and edges torn off. All this creates the 
contradictory game between eye and spirit.

iedere dag open - gesloten op dinsdag  / open every day - closed on Tuesday
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Herman van den Bogert
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de tentoonstelling van 

Herman van den Bogert 
is pleased to invite you to visit the exhibition of

vernissage
zaterdag 5 mei van 17 tot 20 uur

in aanwezigheid van de kunstenaar
6 mei - 25 juni 2018

preview
Saturday May 5 from 5pm to 8pm 

the artist will be present
May 6 - June 25, 2018

Zeedijk-Het Zoute 732 · B-8300 Knokke-Heist
T. +32 (0)50 68 82 36 · knokke@bogertgallery.be · www.bogertgallery.be
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