PERSBERICHT

BRADWOLFF PROJECTS in samenwerking met UNSEEN AMSTERDAM
presenteert

boek presentatie
małgorzata stankiewicz

cry of an echo

opening en boek presentatie 2 augustus, 19:00 - 21:00 hrs
expositie 3 t/m 5 augustus 2018, 13:00 - 17:00 hrs
Op de opening, zet Malgorzata Stankiewicz haar project uiteen. Daria Tuminas, hoofd van
Unseen boekenmarkt, modereert een korte vraag en antwoord sessie met de kunstenaar.

Eeuwenlang, tegen alle bedreigingen in, wist het Woud van Białowieża in Polen onaangetast
te blijven. Het was uitgesloten van barbaarse menselijke handelingen. Tot er in 2016 een
beslissing werd genomen door Jan Szyszko de minister van milieu die uit naam van de
nieuwe Poolse regering vond dat er grootschalig gekapt mocht worden dit onder het mom
van goed bosbehoud.
Terwijl er de afgelopen jaren veel over het milieu is gezegd en de grote en achterstallige
noodzaak om het te beschermen duidelijk is, werd het laatste oerbos van Europa gedurende
twee jaar deels verwoest, nota bene door het besluit van degenen die het moesten beschermen.
cry of an echo is mijn persoonlijke protest. De beelden zijn een metafoor voor mijn kwelling.
Het is mijn stille roep.
Het project omvat in totaal 46 beelden die opzettelijk zijn mishandeld door maskering, chemische
´aantasting´, ongelijkmatige ontwikkeling, bleken en retoucheren. Oorspronkelijk bedacht als een
met de hand gemaakt kunstenaarsboek, won cry of an echo in 2017 de Unseen Dummy Award.
Het boek is uitgegeven door Lecturis en gedrukt door Wilco Art Books.De tentoonstelling en
de boek presentatie zijn georganiseerd door Unseen Amsterdam en Bradwolff Projects.
Beeldend kunstenaar Ola Lanko, die met haar nieuwe project Ludo & Hedo experimenteert
met koken onder 0℃, presenteert speciaal op dit event een ijssmaak van medicinale kruiden,
die te vinden zijn in het Bialowieza National Park (Polen). Het publiek wordt uitgenodigd de
vergankelijkheid van de natuur te ervaren tijdens een gratis proeverij.
Deze speciale avond wordt voortgezet met een live 30 minuten durende performance
van Dymph, die haar alternatieve album Blu introduceert.

BRADWOLFF
PROJECTS

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

