
zaaloverzicht Maya Watanabe, Liminal, 2019

MAYA WATANABE
 LIMINAL

 Projectruimte WOOL
 tm 5 september 2021

Bij de heropening van het De Pont museum beleeft de video-installatie Liminal (2019)
van de Peruaanse kunstenaar Maya Watanabe de Nederlandse première. Watanabe
transformeert de projectruimte WOOL tot een immens videolandschap. Op een scherp
hellende wand projecteert zij monumentale beelden die verwijzen naar een nationaal
trauma van haar geboorteland: de Peruaanse burgeroorlog (1980-2000), waarbij
zestienduizend burgers vermist raakten. Voor deze installatie volgde de kunstenaar
het onderzoek naar twee massagraven uit 1984, in Ayacucho en Huánuco. In het ene
liggen slachtoffers van de linkse guerrillabewegingen, in het andere mensen die door
militairen zijn omgebracht.

Maya Watanabe, Liminal, 2019, videostill



De camera tast traag een stuk grond af: rulle aarde, rotsen, wortels – afwisselend
haarscherp en out of focus. Abstract ogende extreme close-ups, doen soms denken
aan mineralen die schitteren in het zonlicht. Dat beeld kantelt wanneer je plots een
liniaal ziet en de camera stilhoudt bij fragmenten van beenderen, tanden,
kledingstukken... Vanaf dat moment zijn de out-of-focusbeelden onmisbare
adempauzes die je de tijd geven om de pijnlijke waarheid te overdenken.

Honderden massagraven in de Peruaanse hooglanden werden nooit onderzocht en
talloze slachtoffers zijn nimmer geïdentificeerd. Daardoor houdt deze pijnlijke
geschiedenis het land nog dagelijks in zijn greep. De titel Liminal refereert aan
de 'tussenstaat' van rouw en onzekerheid waarin families van verdwenen personen
zich bevinden. Een situatie die ook van toepassing is op de staat tussen vermissing en
identificatie van de slachtoffers zelf.
 

Liminal werd geproduceerd door de Han Nefkens Foundation met ondersteuning van het Mondriaan

Fonds.

 

Over de kunstenaar:
Maya Watanabe (Lima, Peru, 1983) heeft de afgelopen jaren solotentoonstellingen
gehad in onder meer het MAXXI in Rome (2019), MALI – Museo de Arte de Lima
(2019), Rose Art Museum, Massachusetts (2019), La Casa Encendida, Madrid (2019),
Kyoto Art Center, Kyoto (2017), Palais de Tokyo, Parijs (2019) en Matadero, Madrid
(2014).
Het werk van Watanabe werd vertoond op diverse internationale festivals, waaronder
Videobrasil, 13th Havana Biennial, Asian Art Biennial, 2nd Wuzhen Contemporary Art
Exhibition en de Beijing Biennale. In 2018 ontving zij de Han Nefkens Foundation-
ARCOmadrid Award.
Watanabe woont en werkt in Amsterdam en doet haar promotieonderzoek momenteel
aan het Goldsmiths College (University of London), Departments of Visual Cultures.

 

 

 

 

Voor meer informatie, foto's, interviewverzoeken of een preview: h.zeedijk@depont.nl
 

Controleer de website voor actuele informatie!

Openingstijden De Pont museum: 
dinsdag tm zondag: 11–17 uur
Wilhelminapark 1, Tilburg
reserveren: www.depont.nl 
---

De Pont museum, 22 april 2021
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