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THE BODY LINK
EERSTE DEEL
ARMIDA GANDINI | LORY GINEDUMONT | VIRGINIA MONTEVERDE
JEAN SADAO | ELLEN SCHIPPERS | SARA TIRELLI | MARILENA VITA
VERNISSAGE: ZATERDAG 19 MEI 2018 – 17:00 / 21:00
TENTOONSTELLING: 19 MEI – 16 JUNI 2018
CURATOR: SONIA ARATA
ADRES: RUSLAND 22 – 1012 CL AMSTERDAM – NL – Plattegrond >

Red Stamp Art Gallery is blij u THE BODY LINK I te mogen presenteren, het eerste
deel van een tentoonstelling die, door middel van de persoonlijke gevoelens en
lezingen van hedendaagse kunstenaars, een onderzoekende blik werpt op het brede
en universele thema van het lichaam, fysieke band die het menselijk bewustzijn
verbindt met de laag van de materie, met de zintuigen, met ons identiteitsbesef, met het
ervaren van het leven en het in de wereld zijn, binnen de dimensie van ruimte en tijd.
De eerste fase van de expositie, die op zaterdag 19 mei van 17.00 tot 21.00 uur
geopend wordt en tot en met 16 juni 2018 bezocht kan worden, toont de visie en
inzichten over zeven internationale auteurs (uit Italië, Frankrijk, Japan en Nederland):
Armida Gandini, Lory Ginedumont, Virginia Monteverde, Jean Sadao, Ellen
Schippers, Sara Tirelli en Marilena Vita.
THE BODY LINK, gecureerd door Sonia Arata, suggereert, met een open titel, de
predispositie en interesse om de meerdere mogelijke interpretatieve lezingen van elk van
de gepresenteerde werken te verwelkomen: video- en fotokunstwerken, in het laatste
geval altijd verbonden met een dynamische sequentie of een performatieve actie.
De tentoonstelling, die bestaat uit twee delen, krijgt in oktober 2018 een vervolg,
waarbij het perspectief van een tweede groep kunstenaars gepresenteerd wordt.
Event partner:
Radisson Blu Hotel, Amsterdam
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Opmerking op afbeeldingen: neem contact met press@redstampartgallery.com om foto's of
om hoge resolutie beelden te vragen

Armida Gandini, "Pregnant Silence", 2008, still frame from the video / still frame dal video

Lory Ginedumont, one image of the series / una immagine dalla serie "J'ai pas envie d'etre un ange", 2017, print on
photographic paper / stampa su carta fotografica, ed. 5, cm. 47 x 34 x 5 (framed / con cornice)

Virginia Monteverde, two images from the series / due immagini dalla serie "CodeLife","The Artists / Gli Artisti", (left / sinistra “D.
Kalepyros”, right / destra “F. Merkel”), 2015/2018, fine art inkjet print, Hahnemühle paper on dibond / stampa fine art a getto
d'inchiostro, carta Hahnemühle su dibond, cm. 30 x 35, ed. 3

Jean Sadao, "The Multi-sensory Impossibility of a Worm", 2017, HD video, stereo sound - Still frame from the video / Still
frame dal video

Ellen Schippers, "The Birth of Venus"Tryptich, ChromaLuxe on aluminium, video sequence on screen / Trittico“La Nascita di
Venere”, ChromaLuxe su alluminio, sequenza video su schermo, 2012, cm. 40 x 32,5 / 82 x 32,5

Sara Tirelli, "Picnolepsy", 2010, HD stereoscopic video, binaural sound - Still frame from the video / Video stereoscopico HD,
suono binaurale - Still frame dal video

Marilena Vita, "Non essendo è", 2015, still frame from the video / still frame dal video

For information about prices, shipping and other requests please contact:
info@redstampartgallery.com / Tel.: +31 20 4208684 Cell. NL: +31 6 46406531 / Cell. IT:
+39 347 1917003
Per
informazioni su prezzi, spedizioni e altre richieste si prega di contattare:
info@redstampartgallery.com / Tel.: +31 20 4208684 / Mob. NL: +31 6 46406531 / Mob. IT:
+39 347 1917003
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