
BRADWOLFF PROJECTS
presenteert

paula albuquerque
beyond the violet end of the spectrum
visual documents in the age of cctv and drones

opening 13 mei 16.00 - 18.00 uur
introductie door jeroen boomgaard, lector art & public space, gerrit rietveld academie en
programmamanager van het amsterdam research institute for the arts and sciences

tentoonstelling loopt t/m 9 juni 2018

Paula Albuquerque is geïnteresseerd in de documentaire, registrerende en esthetische kenmerken 
van beelden die door bewakingscamera’s worden gemaakt. Door de jaren heen heeft ze een grote 
collectie beeldmateriaal verzameld. Deze verzameling beelden was het begin van haar Webcam 
Research Lab project en resulteerde in 2016 in haar PhD in Artistic Research.

Haar tentoonstelling Beyond the Violet end of the Spectrum - Visuele documenten in het 
tijdperk van CCTV en drones is een nieuw project, waarin Albuquerque een vervolg presenteert 
van haar PhD onderzoek. Haar onderzoek begint bij de vooronderstelling die mensen lijken te 
hebben dat registraties door beveiligingscamera’s, zowel digitale als analoge, waarheidsgetrouwe 
registraties van de werkelijkheid maken. Echter, dit is niet het geval. Mensen kunnen beelden 
manipuleren, de camera’s kunnen onverwachte visuele effecten produceren, en beide komen niet 
voort uit de geregistreerde situatie.

De tentoonstelling in Bradwolff projects toont de eerste fase van Albuquerque’s nieuwe project 
met foto- en videoregistratie experimenten. Dat de registratietechnieken niet neutraal zijn en altijd 
sporen achterlaten in de beelden is een belangrijk onderdeel van haar onderzoek: de camera 
obscura produceert niet alleen een omgekeerde lichtprojectie, een digitale registratie met behulp 
van drones toont meer dan de gemedieerde werkelijkheid.

Paula Albuquerque is een experimentele filmmaker en onderzoeker. Na haar studie aan het 
Sandberg Instituut (Beeldende Kunst) heeft zij haar PhD behaald in Artistic Research van de 
Amsterdam School for Cultural Analysis (Universiteit of Amsterdam). Albuquerque’s werk was 
o.a. te zien op het Rotterdams International Film Festival, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 
de Calouste Gulbenkian Foundation (Lissabon) en het Today Art Museum (Beijing). Albuquerque 
presenteert haar werk ook regelmatig tijdens conferenties (o.a NECS en NWO Smart Cultures). 
Momenteel doceert ze aan de Universiteit van Amsterdam (Master of Artistic Research) en de 
Gerrit Rietveld Academie (Moving Image Department) en geeft masterclasses (o.a. Pratt Institute, 
New York, Nederlandse Film and Televisie Academie, Amsterdam).

Paula Albuquerque is tijdens de tentoonstelling iedere donderdag in de galerie aanwezig tussen 
13:00 en 17:00 uur om de bezoekers persoonlijk te ontvangen bij de presentatie van haar 
performatieve artistieke interventies.

Wees welkom voor een ontmoeting!
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 oetewalerstraat 73  |  1093 md  |  amsterdam 
 open    donderdag t/m zaterdag van 13.00 - 17.00 uur 

[tijdens expositie] en volgens afspraak
 contact +31 [0]6.513 999 54  |  info@burobradwolff.nl 
  www.bradwolffprojects.nl
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1
From Above: A Beginning Archive 
of Drone Footage
Video installation loop
Five 21” flat monitors
wooden boxes; grey paint

2
Black & White, Green, Colour
11 min.
Screen Capture
Colour / Stereo
55” flat monitor

3
Stills in Motion
Room-size Camera Obscura
Wooden panels, aluminium foil,  
gaffer tape


