
MARIE 
POP

THE OPULENT
TEMPLE OF THE 
LOST PARADISE



 Upward       65 x 55,5 cm                    Mephisto    35 x 43 cm   
€ 1600,-                     *verkocht*



Fish in the water     64 x 53 cm
*verkocht*



Opulence             89,5 x 76 cm
€ 2.100



Wasn’t me     53,5 x 44 cm                    Retreat   28 x 34 cm   
€ 950,-                     *verkocht*



A wish and a prayer   54 x 44 cm                    Maypole  45 x 34 cm   
€ 1.000,-              € 500



Marie Pop is het pseudoniem voor de samenwerking tussen Anique Weve en Inge 
Aanstoot, wiens werk een combinatie vormt van fotografie en schilderkunst. 
In deze expositie reflecteren en reageren zij in beeld en performance op de 
lockdown periode: Hoe gaan mensen nu om met gangbare rituelen en sociale 
samenkomsten, zoals begroeten, afscheid nemen en feest vieren? Ook onderzoek 
naar, en documentatie van hoe een arsenaal aan coronamaatregelen tot stand 
konden komen, zullen een wezenlijk onderdeel van de expositie zijn.

Bovenstaande speelt zich af tegen een achtergrond van dualiteit waarmee Marie 
Pop zich al langer bezig houdt: twee individuele kunstenaars die samen ook één 
entiteit willen zijn. Continu wordt een spanningsveld gecreëerd waarbinnen vervol-
gens weer een balans wordt gezocht. Enerzijds zijn er veel raakvlakken: in beeld, 
onderwerp en concept, zoals de interesse in (zelf)portretten, symboliek, surrealisme, 
absurdisme en zwarte humor. Anderzijds zijn er verschillen: Weve’s schilderwerk 
kenmerkt zich door eenvoud, terwijl in Aanstoot’s foto’s overdaad centraal staat. 

Waar eindigt fotografie en waar begint schilderkunst? Is hier sprake van een nieuw, 
autonoom medium? Wat voegt deze combinatie toe? Deze vragen zijn een drijfveer 
die in de ontwikkeling van Marie Pop naar voren blijven komen. Zelf refereren ze 
veel aan ‘elkaars’ medium; Anique’s foto’s refereren aan de schilderkunst, en Inge 
gebruikt fotografie als input voor haar schilderijen. Het levert een buitengewoon 
bijzonder geheel van kunstwerken op die alleen vanuit deze samenwerking 
gecreëerd konden worden.

Alle prijzen zijn inclusief btw en exclusief lijst, tenzij anders aangegeven

 

Contact gegevens:

Contour Gallery
- Muriel Mager
Josephstraat 164,
3014 TX Rotterdam
muriel@contour.gallery

0031-614794219



Guardian     65 x 53,5 cm
*verkocht*

Medicine Man    40 x 32,5 cm
€ 500



Paradise     53,5 x 65 cm
€ 1.200

Waiter, there’s a fly in my soup          28 x 33 cm 
*verkocht*

Rouge Feu - Light it up    55 x 50 cm
€ 1000



Land chief            100 x 115 cm
€ 3.500,- inclusief lijst



Water chief            115 x 100 cm
€ 3.500,- inclusief lijst



Shaman           126 x 100 cm
*verkocht*



Butterflies     42,5 x 33 cm                    Bacchus            54 x 44 cm   
€ 500,-                 €975,-



Totem   57,5 x 28 cm                  Fountain   53 x 64 cm    
 *verkocht*      € 1.200                 



www.contour.gallery


