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Persbericht 
 
JOSHUA SMITH 
 
Tentoonstelling van 8 Juni tot 17 Juli 2018 
Opening 7 Juni, van 18 tot 21h 
 
 
Albert Baronian heeft het genoegen een nieuwe tentoonstelling met schilderijen van 
de in Los Angeles gevestigde kunstenaar Joshua Smith aan te kondigen. 
 
Hoewel de kunstenaar met diverse media en formaten heeft gewerkt, waaronder 
schilderijen, foto’s, spraak en het organiseren van projecten, zal deze 
tentoonstelling volledig gewijd zijn aan de karakteristieke monochrome schilderijen 
die hij in 2009 in New York begon te maken.  
 
Sommige van de tentoongestelde werken dateren van de eerste reeks monochrome 
werken van de kunstenaar. 
 
De werken van Smith verwijzen naar niets in het bijzonder, en ze zijn niet gemaakt 
met bijzondere procedés. De kleuren van de schilderijen zijn ofwel « uit de tube » 
gekozen, of op intuïtieve wijze vermengd. De meeste werken hebben geen titel.  
 
Smith produceerde enkel rechthoekige monochrome schilderijen van 50x40 cm en 
76x60 cm van 2009 tot 2013. Toen begon hij de eerdere rechthoekige werken af te 
wisselen met grotere, gemodelleerde doeken, in een groepstentoonstelling bij Albert 
Baronian, genaamd « Monocrime. » 
 
Hij herintroduceerde toen ook foto’s, kant-en-klare schilderijen en politiek 
engagement in zijn werk. In het afgelopen jaar is hij een campagne gestart om het 
Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet in te trekken, in gedrukte 
werken, toespraken enz.  
 
Dit wordt de grootste en meest gefocuste tentoonstelling van de monochrome 
schilderijen van Smith tot op heden.  
 
Het werk van Smith is tentoongesteld in MoMA (PS1), Artists Space, White Columns, 
White Flag Projects, Art Production Fund, Albert Baronian Gallery, Anton Kern 
Gallery, John Connelly Presents, Essex Flowers, West Street Gallery, Nicole 
Klagsbrun, en vele andere. Hij was medeoprichter van de tentoonstellingsprojecten 
Apartment Show en Essex Flowers in New York. 
 


