
‘All day every day’ 
Maurice van Tellingen en Jelle Slof 
overzicht van werken

In de duotentoonstelling ‘All day every day’ van Maurice van Tellingen en 
Jelle Slof zijn recente werken, objecten en schilderijen, te zien.  

De objecten van Maurice van Tellingen tonen alledaagse vergeten ruimten. 
Door de isolatie van een raam, garagedeur of wasmachine concentreert hij 
ons gezichtsveld. Het suggereert of neemt de ruimte, al naar gelang. Hij ver-
beeldt de gebouwde omgeving. Illusies die werkelijkheid verbeelden. In zijn 
representatie van een putdeksel, een schijnbaar onbenutte zolderruimte en 
door betonnen schuttingen omgeven achtertuintjes. Eén en ander krijgt vorm 
in reliëfs, beeld verhogende weergaven, letterlijk en figuurlijk. Er is diepte, 
maar meer dan het object effectief meet. In een desolate parkeerplaats met 
enkele ijle lantaarnpalen, herkennen we de lichtbronnen en accepteren we 
zonder meer de schaduwen en verlichte plekken. Het lijkt in orde te zijn, maar 
iets klopt er niet. Zeventiende eeuwse kunstenaars verleidden ons al met een 
fenomeen dat ‘trompe-l’oeil’ heet: gezichtsbegoocheling. Werk waar je door-
heen kan kijken. Hij creëert ruimtes achter de ruimtes. De oorsprong van het 
werk ligt in de persoonlijke geschiedenis van de kunstenaar. Hij heeft ze vanaf 
zijn vroege jeugd gezien: de stoeptegels, de witte caravan, het grid van bak-
stenen en cement. In deze objecten maakt hij zijn ontelbare, achteloze waar-
nemingen absoluut en universeel.

Maurice van Tellingen (1957, Hilversum) volgde de Rietveld Academie en Rijks 
Academie, Amsterdam. Hij exposeerde o.a. bij Ron Mandos Gallery, MOTI Mu-
seum Breda, Landgoed Anningahof, Zwolle, Collectie De Groen, Arnhem. Werk 
is opgenomen in collecties van o.a. Rijksacadamy Art Collection, AKZO-Nobel, 
KPN, City of Almere, CBK-Groningen, Atlantic University Boca Raton Florida, 
Neuer Berliner Kunstverein, Collection De Groen en veel privécollecties.
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Jelle Slof heeft in het alledaagse een onderwerp gevonden wat hem nieuwe 
schildertechnische uitdagingen geeft. Hij legt als een ‘conceptueel ambachts-
man’ bestaande beelden opnieuw vast. Waaronder het naschilderen van huis 
aan huis verspreide reclamefolders. Een vluchtig onbeduidend fetisj uit ons 
dagelijks leven in opperste concentratie geschilderd. De reclamefolder, een 
uitbundig vertoon van overvloed, als een artistieke echo van het stilleven uit de 
Gouden Eeuw. Jelle Slof heeft altijd belangstelling gehad voor het naschilde-
ren en replica’s, en ziet het stilleven van de folders dan ook als een studiewerk 
of proefstuk. Het laat de vaardigheid en ontwikkeling van de schilder zien. 
“Ambachtelijk schilderen is immers allang niet meer wat het ooit was: een 
vanzelfsprekende constellatie van meesters en gezellen met een vanzelfspre-
kende techniek omdat er geen alternatieven zijn. Ambachtelijk schilderen is 
tegenwoordig een van de vele mogelijke keuzes en daarom een conceptuele 
keuze.

Jelle Slof (1990, Zevenhoven) volgde ArtEZ, Arnhem. Hij exposeerde o.a. bij 
Galerie Wit, Galerie 158, Kunstmagazijn Nijmegen, Kunstgemaal, 38CC Delft.



1. 
Jelle Slof 
Replica 7 (Ruysdael), 2014
olieverf op katoen
59 x 59 
E
 
960,-   



2.  
Jelle Slof 
AH Folder(s), 2017/20219
olieverf op paneel
30 x 16,5 
E
 
520,- per stuk

18.
Come to me, 2016
(Wintertuin nr 43)
olieverf op linnen
70 x 60 
E
 
2.800,- 



3.
Jelle Slof
Doe-Het-Zelf 3, 2019
olieverf op katoen
140 x 100
E
 
1.920,- 



4.
Jelle Slof
zonder titel, 2016
olieverf op katoen
80 x 40
E
 
960,- 

5.
Jelle Slof 
Replica 8 (Rembrandt), 2015 
olieverf op katoen
98 x 68
E
 
1.250,-  

6.
Jelle Slof 
Mobiles, 2016
(HTC One 1-12)
tempera op paneel /staal 
17 x 50
E
 
450,- per 6

1 plankje verkocht



1.
Maurice van Tellingen
Eigen haard, 2018
mdf, hout, alkydverf
20x35x10
E
 
3.500,-

 

2.
Maurice van Tellingen 
Wasmachine, 2018  
(intenso 6” digitale fotolijst)
mdf, alkyd verf, lcd-monitor 
60x75x27
E
 
8.750,-



3.
Maurice van Tellingen
Utopia III, knock on wood, 
2016/2019
mdf, hout, alcyd verf, formica,  
bladkoper, led spot
42x25x23 
E
 
6.500,-

4.
Maurice van Tellingen
Hinterhof, 2018
mdf, glas, alkyd verf 
74x100x12
E
 
8.250,- 



5.
Maurice van Tellingen
Zijraam, 2017 
mdf, glas, plastic, alkyd verf
20x25x2
editie 15 en 2 artist proof 
E
 
950,-

          1 verkocht

6.
Maurice van Tellingen 
Voordeur, 2017 
mdf, glas, alkyd verf
13x25x2 
editie 15 en 2 artist proof 
E
 
950,-



7.
Maurice van Tellingen
Garage, 2017
mdf, alkyd verf
55x45x22 
E
 
7.500,-

8.
Maurice van Tellingen
Same old wall, 2016
mdf, alkyd verf, bladgoud 22 krt
50x48x4 
editie 5 en 1 artist proof
E
 
1.375,-



10.
Maurice van Tellingen
Putdeksel, 2013
mdf, alcydverf
205x121x11
E
 
8.500,-

11.
Maurice van Tellingen
Same old footpath, 2016
mdf, cement, bladkoper, 
alkyd verf 
50x45x3
editie 5 en 1 artist proof
E
 
1.375,-



13.
Maurice van Tellingen
Bootje, 2018
polyesther giethars, triplex
18x35x2
editie 10 en 2 artist proof 
E
 
1.275,-

14.
Maurice van Tellingen 
Hondenkot, 2019
mdf, alkyd verf,  
decoratiemateriaal
35x15x12
editie 5 en 1 artist proof 
E
 
1.300,-



16.
Maurice van Tellingen 
Lichtbak-salon, 2007
potlood op papier, glas,  
tl-lampen
60x60x8
editie 3 
E
 
1.100,- 

15.
Maurice van Tellingen 
Gordijn, 2019 
acryl plaat, stof, mdf, verf, led licht
28x32x1,5 
Editie 10 en 2 artist proof  
E
 
850,- 



7.
Maurice van Tellingen 
Keuken, 2019
mdf, alkyd verf, metaal, 
mp3-speler met geluid van  
druppelende kraan  
23x32x20
E
 
4.500,- 

18.
Maurice van Tellingen
Venster, 2020
mdf, alkyd verf, textiel, tl,  
straatgeluiden
38x3x8
E
 
4.100,- 


