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Precious Burns
Travis Boyer & Matthew LutzLutz-Kinoy
Met trots nodigt Playstation u uit voor de tentoonstelling ‘Precious Burns’, die
werken van Travis Boyer ( 1979 , New York ) en Matthew Lutz-Kinoy ( 1984 , Berlijn
en New York ) samenbrengt. Hun sculpturen, video’s en schilderkunst komt bij
beide kunstenaars voort uit een performatieve benadering. De werken citeren die
momenten waarop hun maatschappelijke betrokkenheid letterlijk betekenis en
vorm kreeg.
Boyers ‘Belt Paintings’ zijn het resultaat van cyanotypie, een fotografisch proces
waarbij twee stoffen in gelijke delen worden gecombineerd om een blauw-witte
fotogram te produceren; of een negatieve schaduw. Dit proces werd veel
gebruikt tijdens de eerste onderzoeken in het Amerikaanse Westen toen foto's
van inheemse volkeren werden gemaakt en ontwikkeld in overdekte donkere
kamer-wagens. Door dit een-op-een, object-op-object procedé ontstaat er een
direct beeld en vertaling. De werken markeren de werkelijke fysieke
aanwezigheid van riemen die schaduwen achterlaten die veranderen in
compositorische lijnen, architectuur, figuren en karakters.
De keramische werken van Lutz-Kinoy dragen titels als 'Culp, DHEBP' en 'Lewis,
STARS' die naar de performances verwijzen die hij door de jaren heen in
Amsterdam, Berlijn en New York heeft gehouden. Deze werken, die herdenkings
trofeeën worden, zijn portretten van de performers. De objecten zijn onderdeel
geweest van een uitputtende dans performance die afgelopen lente
gepresenteerd werd op een parkeerplaats van OUTPOST Studios in Norwich,
Engeland. Tijdens deze performance werden de figuratieve reliëfs uit de serie van
in totaal negen sculpturen gezamenlijk in brand gestoken als onderdeel van de
performance. De fysieke sporen van het vuur zijn achtergelaten als schaduwen
van het live moment waarin de individuele karakters samenkwamen.
Deze tentoonstelling is samengesteld door Mels Evers.
Matthew Lutz-Kinoy is geboren in Brooklyn, New York in 1984, woont en werkt in Berlijn
en Amsterdam sinds 2008. Lutz-Kinoy’s recente tentoonstellingen zijn een performance in
Stedelijk Museum Amsterdam, een rondreizende keramiek tentoonstelling met Natsuko
Uchino, in Elaine MGK Basel, Villa Romana Florence en Kunsthalle Baden-Baden, en
solotentoonstelling in Silberkuppe, Berlijn, Galerie Van Gelder, Amsterdam en Deweer,
Ottegem, België. Zijn video’s zijn getoond in Kunstlerhaus Stuttgart, New Museum,
Berlinale Film Festival and White Chapel Gallery.
Travis Boyer is geboren in 1979 in Fort Worth, Texas. Hij ontving zijn MFA van Bard
College in New York. Zijn schilderijen, sculpturen en performance, als ook
samenwerkingsprojecten, zijn getoond in musea en instituten zoals Stedelijk Museum,
Amsterdam; Goethe Institute, New York; High Desert Test Sites, Joshua Tree, Californie,
SOMA Arts, San Francisco; en CAMH, Houston. Boyer woont en werkt in New York.

