PRESS RELEASE
Pameran fotografi FREE FALL & peluncuran buku HERE*NOW
Vanessa van Houten
Salam hangat dari Art:1
Mengawali program di tahun 2018, Art:1 dengan bangga mempersembahkan sebuah pameran fotografi FREE FALL
dan peluncuran buku HERE*NOW oleh Vanessa van Houten. Acara pembukaan pameran akan berlangsung pada hari
Jumat, 23 Februari 2018 pukul 19.00 WIB di Artspace, G2, Art:1, Jl. Rajawali Selatan Raya No. 3 Jakarta.
Lebih dari satu tahun, Vanessa mengerjakan buku terbaru berjudul HERE*NOW. Buku ini memotret wajah-wajah
Indonesia dan menampilkan kejujuran dari wajah yang ia bekukan dalam foto. Vanessa menemukan berbagai
keragaman dan perbedaan yang akhirnya ia menemukan alasan kebersamaan yang terjalin. Di dalam studionya di
Jakarta, Vanessa memotret 50 orang Indonesia. Ia memilih subyek foto baik wanita, pria, trans gender dengan
rentang usia 20 – 80 tahun. Ia menentukan barista, seniman, musisi terkenal, artis, perancang busana, atlet dan
beragam profesi lainnya yang tak luput menjadi perhatiannya. Setiap orang ia foto dua kali dalam balutan baju favorit
mereka, dan satu lagi ia foto dengan balutan kain putih yang khusus dibuat untuk proyek ini. Kain putih ini adalah
kolaborasi dengan Sejauh Mata Memandang, yang dikembangkan oleh Chitra Subyakto, jiwa kreatif dan terus
produktif untuk mengolah menjadi kain nusantara dan mendekatkan kepada publik.
Dari sesi foto ini, terpilih 39 orang yang dikurasi ke dalam buku HERE*NOW, diantaranya: Ananda Sukarlan, Kaka
Slank, Ridho Slank, Ivanka Slank, Jay Subyakto, Tri Handoko, Reti Ragil, Poppy Sovia, Rama Dauhan, Alexander
Siregar, Sari Kusumaningrum, Triyaningsih dan Ayla Dimitri. Seiring dengan penerbitan buku HERE*NOW karya
potret ini juga akan dipamerkan di Art:1 hingga tanggal 18 Maret 2018. Kurator pameran ini adalah Oscar Motuloh
dan Jay Subyakto. Pameran ini juga menampilkan potret terpilih dari seri buku sebelumnya RAW, instalasi video, dan
workshop.
Vanessa lahir di San Rafael, California pada tahun 1971. Ketertarikannya pada foto membawa Vanessa untuk
memutuskan mengambil studi fotografi di Polytechnic, University in Dortmund, Jerman hingga kemudian ia
melanjutkan studi di New York, dan belajar di jurusan The Anthology Film Archives. Tahun 2007 ia belajar membuat
film di The Film Academy, Munich, Jerman. RAW adalah buku pertama yang ia terbitkan. Karya seri fotografi
Vanessa telah dipamerkan di berbagai pameran seperti Paperfold (2012), Taboo (2010), Remembering Whats Lost
(2009). Sebagai direktur film, karyanya telah berputar di layar, di antaranya Paper Bird (2007), Karma Cowboy (2001),
Mona (1998), New York Images (1996), Alps (1995) dan Growing Silently (1994). Debut film Vanessa telah diputar
televisi di Jerman dan diputar di perhelatan festival film internasional. Saat ini, Vanessa tinggal dan berkarya di
Jakarta, Indonesia.
Pembukaan pameran berlangsung pada tanggal Jumat, 23 Februari 2018 pukul 19.00 WIB. Acara ini berlaku khusus
bagi undangan dan media. Art:1 telah mengirimkan undangan melalui email dan whatsapp kepada rekanan galeri, ,
institusi, media, dan database pengunjung. Bagi Anda yang ingin hadir dalam acara ini, diharapkan menunjukkan
email / whatsapp tersebut di meja registrasi. Jika Anda ingin hadir dan belum mendapatkan undangan, daftarkan diri
Anda melalui email info@mondecor.com atau bisa melalui whatsapp di nomor 0813 1954 3349 sebelum acara
berlangsung. Acara malam pembukaan ini tidak dikenakan biaya.
Untuk berkunjung selama masa pameran, berlaku sejak tanggal 24 Februari – 18 Maret 2018 berlaku harga tiket
masuk dan kami buka selama jam operasional berikut: Selasa-Sabtu pukul 10.00 – 18.00 WIB dan Minggu 10.00 –
16.00 WIB. Dalam durasi pameran Free Fall, kami hanya tutup pada hari Senin. Apabila akan berkunjung dan
memerlukan guide, silakan hubungi kami di 021 64700168 / 0813 1954 3349 (WA) atau email info@mondecor.com.

