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Ulay, pseudoniem voor Uwe Laysiepen, [*Duitsland 1943, sinds 1968 in Amsterdam] maakte in het kader 
van zijn Waterfonie project een expeditie naar Patagonië. Doel was het documenteren van water in al zijn 
facetten; wolken, gletsjers, ijsbergen en rivieren. De 36 unieke foto’s die in kunstenaarspodium outLINE 
gepresenteerd worden, zijn gemaakt met twee Nokia N82 mobiele telefoons soms in combinatie met een 
Leica verrekijker als telelens. Het beeld dat hiermee gecreëerd wordt heeft een bijzondere uitstraling, 
vergelijkbaar met de impressionistische landschapschilderkunst en beeldtaal. Door de gebruikte apparatuur 
krijgen deze foto’s van imponerende wolkenpartijen, woeste ijsbergen en smaragdkleurige rivieren en meren 
een fraaie nuance, onvergelijkbaar met high definition natuurfilms. 

Sinds 2002 houdt Ulay zich bezig met Waterprojecten. Hij initieerde het multi dimensionele kunstproject 
Watertoall. Water als essentiële levensbron en de uitdagingen binnen de mondiale waterproblematiek, 
vormen voor hem een eindeloze inspiratiebron. Met zijn projecten tracht hij het algemene bewustzijn te 
vergroten en het onderwerp op een beeldende en metaforische wijze te openbaren. Met de kracht van 
fotografie wil Ulay communiceren over het vitale belang van water.  

Waterfonie is een vervolg op Watertoall, waarbinnen hij de verschillende aspecten van water verbeeldt 
via een interactieve multimedia website, een platform voor digitale mediaproducties met als topic water. 
Op de site www.waterfonie.nl worden kunstenaars uitgenodigd na registratie, hun water gerelateerde 
beeldmateriaal te uploaden en aan de discussie op het forum deel te nemen. De werken die met behulp van 
mobiele mediatechnologie worden gemaakt zijn via de Waterfonie site te bekijken.

Ulay geniet al sinds de jaren zeventig internationale bekendheid door zijn spraakmakende performances die 
hij eerst alleen en later samen met Marina Abramovic uitvoerde en fotografisch vastlegde. Veelbesproken 
zijn hun ‘Relational Works’, waarin zij hun nomadisch en kunstenaarsbestaan deelden met het publiek.  
[bijv. ‘In Space’ uit 1976, ‘Breathing in - Breathing out’ uit 1977, ‘The Lovers’: de beroemde Grote Chinese 
muur wandeling uit 1988 etc.] .Evenzeer bekend is Ulay van de legendarische diefstal van Hitler's favoriete 
schilderij ‘De arme dichter’ van Karl Spitzweg uit de National Gallery in Berlijn [gefilmd en gefotografeerd].  
Hij hing het in het appartement van Turkse immigranten en nodigde de museumdirecteur uit om het 
kunstwerk in een andere setting te bezichtigen.

In de jaren zeventig specialiseerde Ulay zich verder in polaroid fotografie gefascineerd door het directe 
en eenmalige karakter van het medium. Vanaf de jaren tachtig werkte hij met een unieke polaroid camera 
waarmee hij levensgrootte afdrukken kon maken. Hij maakte er talloze zelfportretten, auto polaroids mee. 
Sindsdien richt hij zich uitsluitend op de fotografie en zoekt daarbinnen steeds naar andere, nieuwe vormen 
om existentiële vraagstukken conceptueel vorm te geven. 

‘cold hare AT dawn’ video van Jurriaan Löwensteyn

De 36 unieke foto werken zullen tijdens de tentoonstelling te koop zijn voor een speciale prijs van € 500, 
[normaal voor € 590]. De opbrengst van de werken ‘stromen terug’ naar het project Waterfonie.
Formaat beeld: 18x24 cm, lijst 29x35 cm.
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