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Persbericht 
 
« THE DARK POOL », David Panos  
 
Tentoonstelling van 16 januari tot 7 maart 2015 
Opening donderdag 15 januari, van 18 tot 21u 
 
Albert Baronian is verheugd om u de  eerste solotentoonstelling van David Panos in Brussel aan te 
kondigen met als titel “The Dark Pool”. In deze tentoonsteling  zullen een reeks werken te zien zijn die 
podiumimprovisatie, gemanipuleerde HD-videobeelden en sculpturale assemblages met elkaar 
verenigt om de theatrale aspecten van het gebruiksvoorwerp te onderzoeken. 
 
De reeks vertrekt vanuit op film vastgelegde improvisaties in het bezette Teatro Valle in Rome waarbij 
performers en technici gebruikmaakten van willekeurige voorwerpen van het bewoonde theater (Ikea-
tafels, lampen, kampeermatjes enz.). Dit vormde de basis voor een evoluerende formele taal die 
onderzoekt hoe materialiteit en metafysica verweven zijn in onze beleving van voorwerpen. 
 
De herhaalde motieven van objecten en lichaamsdelen die Panos gebruikt roepen het verborgen 
karakter van het gebruiksvoorwerp op, of ze nu in beweging op video worden weergegeven of 
bevroren op bedrukt perspex, afgewisseld met fragementen van consumptiegoederen. Een 'Dark Pool' 
is een ondoorzichtig forum voor handelsfinanciering waar financiële transacties voor het publiek 
verborgen blijven. De kunstenaar stelt de relatie tussen subjecten/objecten voor als een surreëel, 
verborgen universum van illusies waarin de toegang tot het object of de fysieke processen die het 
omvat, wordt geweigerd. In deze werken botsen en spelen een veelvoud aan referenties op mekaar in, 
waarbij vluchtige toespelingen en registers samen worden gebracht. De mechanismen van het theater 
worden een symbool voor de magische enscenering van de werkelijkheid door het kapitaal. Lichamen 
op de ‘green screen’ worden abstract weergegeven door verdraaide vectoren van vlees. 
Massaproducten worden omgevormd en opnieuw samengevoegd tot nieuwe gegeerde objecten of 
blijven in hun beschermende folie ingepakt die hun allure verhult, terwijl de sporen van de arbeid op 
het oppervlak zichtbaar blijven.  
 
Het beeld van het groene scherm dat Panos steeds weer herhaalt, verwijst naar abstracte 
uitwisselbaarheid. Door de software waarmee het groene scherm kan worden verwijderd en 
vervangen door een andere afbeelding op een andere manier te gebruiken, creëert hij een fysieke en 
tegelijk spookachtige visie van objecten en lichamen die door een groene 'substantie' worden 
geconsumeerd. Deze verwijzing naar een abstraherende abstracte substantie is geïnspireerd op de 
term Gallerte (gelatine) van Marx. Hiermee wordt de 'abstracte menselijke arbeid' bedoeld die in elk 
object aanwezig is. Deze poëtische vaktaal duidt op een visceraal proces van lichamelijke ontleding 
en heropbouw. The Dark Pool is een creatie van oplossende delen die in een bevroren abstracte vorm 
zijn vastgelegd.  
 
Recente solotentoonstellingen: Liste, Basel 2014, Artists’ Film Club, ICA, Londen 2014, Neuer Berliner 
Kunstverein, Berlijn, 2013; Secession, Wenen, 2012; Artist Space, New York, 2012; castillo/corrales, Parijs, 2011; 
Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart, 2011; Kunsthall Oslo, Oslo, 2011 
Een greep uit zijn groepstentoonstellingen: Acting Truthfully Under the Circumstances, Tenderpixel, Londen, 
2014, Metal: AV Festival 14, 2014, The Magic of the State, Lisson Gallery, Londen 2013; Liverpool Biennial, 2012 
en British Art Show 7. In 2011 won David Panos (samen met Anja Kirschner) de Jarman award. 


