de Luz a Luz

SCULPTURES
12 CHILDREN
AGE 10-12
3 sessions of walking/ collecting wood, rocks or other
parts taken from the plains,
the sea shore and the mountains surrounding us.
3 sessions of composing these elements together
3 sessions in way finding trough architecture of our
imagination by sound.

Together we created a temporary exhibition. A place
where joined objects became
sulptures build of the surrounding environment.
Placed in the space Tadao Ando build to connect the
mountains with the shore
by lightfall and sound. Where empty space was equally
important as the one we filled. From the odd shaped
rock to the sticks that appointed the direction of the
winds.

A Luz de Luz

Mede dankzij jullie genereuze steun heb ik de reis naar Mexico en daarmee de Artist in Residentie in
Casa Wabi succesvol kunnen maken. Ik ben jullie daar meer dan dankbaar voor. Ik wil het verslag opdelen in; de plek/ de residentie, de samenwerking met de communities, de uiteindelijke werken/tentoonstelling en het vervolg.
Casa Wabi
De architectuur van Tado Ando maakte zowel letterlijk als figuurlijk dat het landschap waarin we werkte
in tweeën werdt gedeeld. Het gebouw was ontworpen als een lange muur. Aan weerzijde van de muur
waren er studio en woon ruimten. Met de bergen aan de achterzijde van de muur en de zee aan de voorzijde werdt de ervaring van het landschap als vanzelf tweeledig. Eenerzijds hoe de natuurlijke omgeving
inwerkt op de belving van ruimte/tijd. Anderzijds de elementen als wind en (helle )zonlicht die het leven
in de ruimte choreografeerd. Ik heb het onderwerp van mijn aanvraag - licht van de tijd heel direct kunnen ervaren en inzetten in het uitwerken van een nieuwe serie werk.
Ook in de samenwerking met de communities heeft de architectuur van het gebouw in omringende landschap de toon gezet.
Het samenwerken met de verschillende gemeenschappen was een bijzonder
rijke ervaring. Het beduidende verschil tussen de kinderen die die in de bergen opgroeien ofwel aan de
kust, in de open ruimte was opmerkelijk. Je wegvinden terwijl je aan het stijgen of dalen bent in een ruimte waar om iedere hoek een volgende berg wacht maakt dat licht en ruimte een heel andere impact hebben
op de bewegingen die we maakte dan aan de kust waar de horizon oneindig ver en helder in het licht
opging.
Eenmaal in Puerto Escondido aangekomen besloot ik het idee van fotografie
los te laten. En mezelf zonder gereedschap in het landschap te plaatsen waar de kinderen waarmee ik zou
werken wonen. Samen maakte we lange wandelingen waar het idee was om 2 of 3 objecten uit de omgeving te verzamelen. De textuur, vorm, geur kon de reden van de keuze zijn. Met deze gevonden voorwerpen
wilde ik sculpturen maken en de kinderen de ruimte geven voor een experiment met vorm en energie.
Daarnaast hebben we de uiteindelijke werken bijeen gebracht in de ruimte van Casa Wabi om de interactie met het gebouw en het publiek op te zoeken.
De sculpturen waren een onderdeel van de samenwerking met de gemeenschappen . De Sonificatie van
het landschap een tweede. Met kwasten gemaakt van takken, struiken en ander natuurlijk materiaal hebben we in een beweging
(lichaam) vorm gegeven aan verschillende plekken in de natuurlijke omgeving.
Om met de kinderen te kunnen werken heb ik allereerst mezelf de opdracht gegeven door het landschap
te lopen en een kleine serie sculpturen te maken. Uiteindelijk zijn deze sculpturen tot een tentoonstelling
geworden gelijktijdig met kunstenaar Izumi Kato, een bekende kunstenaar in en buiten Japan.
Tijdens de opening heb ik de kans gekregen mijn werk aan een breed publiek te tonen, van journalisten
(Art Review) tot Galleries uit New York en Mexico waarmee ik nu contact onderhou.
Uiteindelijk heb ik mijn werken in expositie op middenformaat vastgelegt. Deze prints zullen naar een
aantal grotere kunst/foto beurzen afreizen volgend jaar.

EXHIBITION 10/02- 10/03
CASA WABI
2019
Roosmarijn Pallandt

SCULPTURES
The basic idea was to work with what there is to be found in the surrounding
environment. Nothing would have to be bought.
We would find all we need by walking trough the environment, together in
silence. From the mountain, trough the dusty wind swept plains towards the
ocean.
Or the other way around.
As for my own experience during this shared practise, I let go of my usual tool,
the camera. Gathering shapes that catch my eye and interest. Walking, listening, wayfinding trough the form and textures that were surrouding me.
Walking for as long as the sharp sunrays allowed me, the natural shapes invited
me to build a form out of a compostion made up by two or three elements. I
wanted to exercise what I indended to ask from the children. I became a very
welcome fresh breath of air to incorporate in my future practise.

Sculptures Casa Wabi, Silver gelatin 30x40 ed 3 (2 AP)

sculpture on show in Mexico City, Titiana Bilbao

The photographs will be shown:
Art Rotterdam 2020, Gallery Bavink
Photo LA, Gallery Club 202
Photo Chicago, Gallery Club 2020
The sculputres of the children have been placed inside the villages they live.

