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Jedithja de Groot en Tamara Sterman nodigen u van
harte uit voor de opening van
SCHEMER
Parterre:
Barbara Guldenaar (NL) - tekeningen
Katsutoshi Yuasa (JP) - houtdrukken
Souterrain:
Kyoko Inatome (JP) - video
Spaarnestad Photo - 19e-eeuwse fotografie uit Japan
Op zondag 10 februari om 16.00 uur wordt de
tentoonstelling geopend door Jannie Regnerus,
beeldend kunstenaar en winnaar van de
Bob den Uyl prijs 2007 met het boek
“Het geluid van vallende sneeuw”.
De tentoonstelling is te zien t/m 9 maart 2008.
Galerie 37 Spaarnestad
Groot Heiligland 37
2011 EP Haarlem
galerie37@spaarnestadphoto.nl
www.spaarnestadphoto.nl

Openingstijden:
Donderdag t/m zondag: 12-17 uur
en op afspraak
023-551 84 32
www.de40eurogalerie.nl

KYOKO INATOME
Kyoko Inatome (Hiroshima, 1973) toont in
SCHEMER videowerk met het karakter van
een performance. Inatome observeert in films
met een verstikkende schoonheid haar eigen
gedrag in een andere cultuur. De verhouding
tussen binnen en buiten, tussen de eigen ik en
de buitenwereld is altijd het spanningsveld in
haar werk.

The future is full of nostalgia for the past # 2,
houtsnede, 75 x 105 cm, 2007
Als de schemer ligt te wachten in de oksels van de
bomen # 2, aquarel en krijt op papier, 56 x 67 cm, 2007

BARBARA GULDENAAR
De tekeningen uit de serie Dromen voor mijn
zoon van Barbara Guldenaar (Krommenie,
1971) zijn dragers van verhalen. De aquarellen
en krijt tekeningen ontstaan uit haar archief
met computertekeningen waarin Guldenaar
haar overpeinzingen over het leven vastlegt.
Elk beeld uit het archief krijgt een eigen leven
in het heden. Het zijn poëtische tekeningen
met vreemde vormen, objecten en figuren,
soms lieflijk, soms huiveringwekkend.

Still uit Portrait of Breakers, video, 5.36 min, 2005

KATSUTOSHI YUASA
Het werk van Katsutoshi Yuasa (Tokyo, 1978)
is een weerspiegeling van zijn blik op de
wereld. Basis van de verstilde en gelaagde
houtsnedes vormen foto’s van momentopnamen uit het dagelijks leven van Yuasa.
In SCHEMER toont Katsutoshi Yuasa nieuw
werk. De figuratieve houtsnedes tonen een
glimp van zijn werkperiode in London.

De collectie van Spaarnestad Photo herbergt
nog verborgen schatten, zoals handgekleurde
albuminedrukken uit het Japan van 1860-1880
bijvoorbeeld. Waarschijnlijk zijn de meeste
foto’s gemaakt door de Japanse fotograaf
Kusakabe Kimbei (1841-1934) of de Oostenrijkse Baron Raimund von Stillfried, maar
enkele kunnen met zekerheid toegeschreven
worden aan hun leermeester Felice Beato
(1834-1907).

Handgekleurde albuminedruk, circa 1880
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