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Bekijk hier het volledige persbericht.

Meer informatie over Patricia
Johanson vindt u op haar website.

Patricia Johanson

The World as a Work of Art

29.09.2013 - 26.01.2014
 

Met trots presenteert Museum Het Domein de eerste
museumsolo in Europa van de Amerikaanse kunstenares
Patricia Johanson (New York City, 1940). Tegen het einde van
de jaren zestig ontwikkelde Johanson zich tot pionier op het
gebied van ecologische kunst. Haar werk en gedachtengoed
vormen sindsdien een tastbaar en hartstochtelijk bewijs dat
kunst een bijdrage kan leveren aan een betere leefomgeving.

Patricia Johanson. Snake in the Grass for Philip Glass - Pattern
of Water, 1985; acrylic, ink and gouache on vellum, 107 x 175
cm; collection of the artist.

Al in 1969 ontwikkelde de kunstenareseen visionair,
samenhangend ecologisch programma waarin zij sculpturale
oplossingen bedacht voor milieuproblemen, planologische
vraagstukken, stedelijke ontwikkeling en het verlies van
natuurlijke leefgebieden van planten en dieren. Haar werk is
telkens gedacht op landschappelijke schaal en gericht op
praktische uitvoering. Zij ontwerpt complete landschappen of
habitats, waarin locale planten- en dierengemeenschappen
hersteld worden en waarin zij ontmoetingsplaatsen creëert
tussen mens en natuur. Ondanks de onverminderde actualiteit
ervan, is Johansons werk tot op heden betrekkelijk onbekend
gebleven bij een breder publiek.

Patricia Johanson. Stephen Long, 1968; Buskirk, NY: paint on
plywood, 48768 x 5 x 1,2 cm; photo courtesy of the artist. 

De tentoonstelling in Museum Het Domein heeft het karakter
van een beknopt retrospectief. Zo’n 130 kleurrijke
ontwerptekeningen, maquettes, foto’s en video’s geven een
beeld van de ontwikkeling van haar oeuvre tot heden –
Johanson bouwt onverminderd energiek voort aan nieuwe
landschappen en reist nog voortdurend de hele wereld rond. 

Patricia Johanson. Garden of Sulphur and Tar (for Bob), 1969;
43.18 x 58.42 cm. Collection of the artist.
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