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

laura medler ‘continuum’

op uitnodiging van gastcurator john hilliard
opening zaterdag 28 oktober 16.00 - 20.00 uur
expositie t/m 25 november 2006

The artists’ artists bestaat uit zes ‘afleveringen’ waarin zes gerenommeerde kunstenaars [Uwe
Laysiepen 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.
John Hilliard, docent en hoofd Graduate Fine Art Media van de Slade School of Fine Art, UCL in
London presenteert zijn oud-studente Laura Medler [GB 1970]. ‘Gezien de uitgebreide toepassing
van fotografie door kunstenaars is het moeilijker geworden om binnen dat medium echt innovatief
en origineel werk te signaleren. In het geval van Laura Medler kan ik eerlijk zeggen dat ik nooit
eerder zoiets heb gezien.[...] Dit is analoge fotografie op zijn creatiefst van iemand die altijd bereid
is te experimenteren en om risico’s te nemen.’ [John Hilliard, London, 2006]
Medler gebruikt camera’s die speciaal zijn aangepast om belichting van een volledige film in
één enkele ‘shot’ toe te staan. Registraties van complexe systemen van beweging resulteren
in buitengewone visuele transformaties door de correlatie tussen de gelijktijdige beweging van
onderwerp [lichaam] en camera. In één enkele beeldruimte ontstaan panoramische beelden in een
combinatie van ‘vervormde’ eenheden en ‘conventionele’ elementen. Onderwerp is een onderzoek
naar het lichaam op basis van het Cartesiaanse begrip van dualiteit. De synthese tussen binnenen buitenkant, het lichaam als voertuig, als container en als identiteit komen aan bod.
In outLINE zal Medler zes verschillende beelden tonen in speciaal ontworpen ‘light boxes’. Verder
een videoprojectie met een cyclische herhaling en een fotografische print van zes meter lang dat
verticaal vanuit de koepel in de centrale ruimte hangt.
Laura Medler’s werk is getoond bij o.a. Lisson Gallery, The news Landsdowne Club en Capital
Culture in London, Philips Contemporary Art Gallery in Manchester en Festival de Live Art in
Portugal. Voor haar werk heeft ze verscheidene prijzen ontvangen.
Laura Medler wordt vertegenwoordigd door Sparshatt Galleries in London.
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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