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outLINE presenteert

sachi miyachi 'hair washer district'

opening zondag 13 mei van 16.00 - 18.00 uur
expositie loopt t/m 16 juni 2012

Performance en installatie kunstenaar Sachi Miyachi is gefascineerd door de  
[dis]functionaliteit van openbare en stedelijke ruimtes. Ze verkent de mens en zijn rituelen 
en vertaalt deze naar tekeningen, performances en monumentale sculpturen. Met haar 
site specific installaties, onderzoekt zij tevens haar directe omgeving, alledaagse rituelen 
en handelingen door haar interactie met de bezoeker. Het publiek gaat daardoor zowel 
de ruimte als de alledaagse bezigheden anders ervaren. Ze gebruikt dus ruimtelijke 
vormen en de locatie zowel conceptueel als perceptueel.

Sachi Miyachi heeft in outLINE, in situ een monumentale installatie gemaakt. Zij heeft 
daarbij de unieke architectuur van de galerie ruimte als uitgangspunt genomen en 
heeft outLINE getransformeerd in een Hair Washer District. Door deze transformatie 
biedt de kunstenaar de bezoeker een nieuwe manier om de ruimte en de omgeving 
te ervaren. Als Hair Salon wordt outLINE als ontmoetingsplek toegankelijker voor de 
buurt en zijn bewoners. De salon is iedere vrijdag en zaterdag open voor een gratis 
haarwas+massage van de kunstenaar. Met deze artistieke interventie creëert Miyachi 
een context voor interactie, sociale betrokkenheid, participatie en reflectie.

Sachi Miyachi [Tokyo, Japan, 1978]  studeerde Kunst en Antropologie aan de Wako 
universiteit in Tokyo. Vervolgens kwam ze naar Nederland om Beeldende Kunst te 
studeren aan de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ze won 
in 2008 de AIAS Prize of Honour, een prijs van de Alliance of Independent Art Schools. 
Onlangs won ze de Grote KiK Prijs 2012. De prijs bestaat uit een geldbedrag, dat 
wordt aangewend voor de realisering van een AiR in KiK, gedurende de maanden 
november/december 2012. De kunstenaar woont in Amsterdam en heeft in binnen- 
en buitenland geëxposeerd.

outLINE is gedurende deze tentoonstelling open op vrijdag en zaterdag van 
13.00 - 17.00 uur en volgens afspraak.
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