JOHNNY AMORE: PERFORMERS & PERFORMING GROUNDS
27.09.2013–24.11.2013 MEDIApiste
Tiedotus- ja kirjanjulkistamistilaisuus medialle torstaina 26.09.2013 kello 11.00
Taiteilijapuheenvuoro perjantaina 27.09.2013 kello 12.00 sekä lauantaina 28.09.2013 kello
14.00
Näyttelyn avajaiset perjantaina 27.09.2013 kello 18.00
Valokuva- ja performanssitaiteilija Johnny Amoren valokuvaprojekti Performers on merkittävä
kuvakokonaisuus performanssi- ja esitystaiteen kansainvälisestä kentästä viime vuosina. Projektissa
yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla valokuvataide, performanssitaide ja taiteellinen valokuva-arkisto.
Johnny Amore on vuodesta 2009 lähtien ottanut muotokuvia taiteilijoista, jotka toimivat
kansainvälisellä performanssi- ja esitystaiteen kentällä. Projekti jatkuu ja tällä hetkellä se sisältää 150
muotokuvaa. Kuvatut taiteilijat edustavat 37 eri kansallisuutta. Kansainvälisellä performanssi- ja
esitystaiteen kentällä etabloituneet taiteilijat kuten Ben Patterson, Boris Nieslony, Timm Ulrichs, BBB
Johannes Deimling, Lillie Fischer, Esther Ferrer ja Brian Catling esiintyvät rinta rinnan nuorempien,
vielä uraansa aloittelevien tekijöiden kanssa. Suomesta mukaan ovat valikoituneet Roi Vaara, Irma
Optimisti, Mimosa Pale, MVET, Peter Rosvik, Lauri Luhta, CW01, Arttu Palmio, Kimmo Kanerva, Sari
Kivinen, Akashapushpa, Essi Kausalainen, Terho Sire, Eero Yli-Vakkuri ja Aapo Kustaa Korkeaoja.
Pääosa Performers-sarjan muotokuvista on otettu välittömästi esityksen päättyessä, jolloin
intensiivinen lataus ja tunnelma ovat luettavissa taiteilijan kasvoilta. Sarjassa ei ole kyse
dokumentaatiosta, vaan se on kuvakokoelma persoonista, jotka ovat valinneet performanssitaiteen
oman taiteellisen ilmaisunsa päävälineeksi. Performers-sarjan myötä avautuu näkökulma taiteilijoihin,
joille performanssi- ja esitystaide on elämäntapa.
Performing Grounds -valokuvasarjan aiheena ovat visuaaliset jäljet, jotka ovat syntyneet ihmisen
toiminnan tuloksena erilaisiin julkisiin ja yksityisiin tiloihin. Performers ja Performing Grounds näyttelyssä kuvasarjat käyvät dialogia kaksikanavaisen videoinstallaation muodossa synnyttäen uusia
yhteyksiä, tilanteita sekä tulkinnan mahdollisuuksia.
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan Johnny Amore: Performers -kuvateos, johon on valittu sarjasta 58
muotokuvaa. Taiteilijoiden kommentit avaavat näkökulmia esitystaiteeseen liittyvistä erityispiirteistä
sekä heidän omaan taiteen tekemiseensä.
Yhteistyössä: museum FLUXUS+ (Potsdam)
Näyttely on osa kansainvälistä performanssitaiteen sarjaa I Perform, Therefore I amI
Kuraattori: Pia Hovi-Assad
Sarjan toinen osa: 29.11.2013–19.01.2014 Cherie Sampson: Puut punalle, maat sinelle
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