persbericht
outLINE presenteert
aflevering vijf van ‘the artists’ artists’, the guest curator selection

yvonne grootenboer ‘zeigt salmiakgeist’
op uitnodiging van gastcurator katharina grosse

opening zaterdag 17 februari 17.00 - 20.00 uur
u bent van harte welkom!
expositie t/m 17 maart 2007
The artists’ artists bestaat uit zes ‘afleveringen’ waarin zes gerenommeerde kunstenaars [Uwe
Laysiepen, Ulay D, John Hilliard GB, Roy Villevoye NL, Marijke van Warmerdam NL, Katharina
Grosse D en Paul Kooiker NL] optreden als gastcurator en ieder een jongere collega kunstenaar
introduceren.
Katharina Grosse verbonden als docent aan de Kunsthochschule Berlin-Weissensee presenteert
Yvonne Grootenboer [NL 1979]. Grootenboer is opgeleid aan de academie in Kampen,
Kunsthochschule in Berlin-Weissensee en de Ateliers in Amsterdam.
‘Grootenboer grijpt schilderen aan als de meest directe manier om de complexiteit van de wereld
om haar heen te kunnen bevatten. Ideeën over verhalen vertellen, verwerkt ze tot iconische
narratieve scenario’s in grotendeels monochromatische, alomvattende beeldende structuren.
Deze samensmelting van verhalende en beeldende vorm zet een informatie ervaring in gang.
Het resulteert in raadselachtige schilderijen dat iedere specifieke of definiërende interpretatie
logenstraft. Het gevolg is een kloof tussen de door haar gebruikte iconische verhaaltrant en de
manier waarop ze deze schildert, dit veroorzaakt een leegte. Ze gaat tot op de bodem van zowel
de verhaal structuur als ook de schilderactiviteit op zich. Dit is precies de positieve essentie van
haar werk.’ [Katharina Grosse 2006]
In outLINE toont Grootenboer monumentale figuratieve werken op papier. De vormen waar ze
toe komt zijn het resultaat van intensieve studies, uiteenlopend van middeleeuwse miniaturen
tot lingerie advertenties op billboards. Grootenboer schildert met zelf gemaakte verf zodat ze de
kwaliteiten ervan naar haar hand kan zetten.
De kunstenaar is aanwezig op de opening.
Data van afleveringen van ‘the artists’ artists’
23 | 09 | 2006 - 21 | 10 | 2006 Dorcas Müller door Uwe Laysiepen
28 | 10 | 2006 - 25 | 11 | 2006 Laura Medler door John Hilliard
02 | 12 | 2006 - 30 | 12 | 2006 Naro Snackey door Roy Villevoye
13 | 01 | 2007 - 10 | 02 | 2007 Claudia Sola door Marijke van Warmerdam
17 | 02 | 2007 - 17 | 03 | 2007 Yvonne Grootenboer door Katharina Grosse
24 | 03 | 2007 - 21 | 04 | 2007 Daya Cahen door Paul Kooiker
Voor meer info | beeldmateriaal : info@outlineamsterdam.nl
contact: Christine van den Bergh [curator]
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