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Indian Summer
Frederique Pisuisse and Evita Vasiljeva
Playstation nodigt u met trots uit voor de tentoonstelling Indian Summer die werk
samenbrengt van Frederique Pisuisse en Evita Vasiljeva. Op het uitnodigingsbeeld kijken
twee silhouetten elkaar aan, en vormen daarmee een negatieve ruimte die tegelijk open
en omvattend is. Als een visuele metafoor geeft dit beeld het karakter weer van de twee
kunstenaars als ook hun samenwerking. Beide kunstenaars studeerden dit jaar af aan de
Gerrit Rietveld Academie (Amsterdam), waar hun werk afzonderlijk opviel. Ze blijken met
zeer verschillende uitingsvormen ook gelijkgestemd te zijn.
Hoewel ze geen duo vormen, is de tentoonstelling in Playstation alweer hun derde
gezamenlijke project. Telkens vertrekken ze vanuit de condities van de ruimte en context.
Waar dit eerder de situatie in een sauna, een lift of een tennisbaan was, spelen ze in dit
geval in op de nazomerse dagen van september en oktober en schijnen daar zowel een
“koud” tl- als een winters kaarslicht op. Playstation wordt zo door Pisuisse en Vasiljeva
omgevormd tot een tegendraadse totaalinstallatie – een ruimtelijke collage. Hun werk, dat
‘samen op vakantie gaat’, overlapt en gaat met elkaar in gesprek. Over 2- en 3D,
tussenruimtes, representatie en abstractie. Menselijke karakters kunnen haast objecten
worden, en heeft abstractie niet ook altijd een lichamelijke kant?
‘Ik gebruik green screens en cut-outs om een tweede laag te onthullen.’
Frederique Pisuisse (Groningen, 1986) maakt video’s die binnen zichzelf ruimtes en
betekenissen openleggen, en de omliggende ruimte in beslag nemen. Ze projecteert op
de muur, op een gebouwde constructie, op het oppervlak van andere objecten. Hoe is
alles onderling verbonden? In haar two-channel video The Rock trekken gesuis en
klokgelui ons een dromerige sfeer binnen, waarin alles ‘echter’ is dan in de werkelijkheid.
Een vrouw, Pisuisse zelf met pruik en gehuld in een grote bontjas, is gevangen in een
absurde logica. Het landschap raast door een treinraam voorbij. Er verschijnt een
anonieme hand die in het beeld knipt. We zien en horen hoe een hak een gat in papier
drukt, of hoe houtskool naarstig wordt bijgeslepen. De vrouw blaast een oog als
kauwgombel uit haar mond.
‘Het materiaal is een psychologische en fysieke uitbreiding van gedachten. Dat is
helemaal niet abstract’, zegt Evita Vasiljeva (Riga, 1985) stellig. Haar werk ontstaat uit een
spel en gevecht met materiaal. ‘Het maken geeft het materiaal een stem.’ In Indian
Summer toont Vasiljeva meerdere witte, gipsen sculpturen die de lucht in golven, deels
door door een soort net gesluierd. Krachtige bodies met fragiele randen. Het lijkt alsof de
rondingen voorheen iets omhulden. Maar wat is binnen en wat buiten? Van dichtbij blijkt
dat er ook afbeeldingen verschijnen en verdwijnen in Vasiljeva’s sculpturen; zo bespelen
de roodgekleurde pianovingers die op A4 papier geprint zijn, het gips dat ze omhullen.
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