
Chanty and Jaco in Frankfurt (Weekend Warriors) - Gioia de Bruijn
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Gioia de Bruijns visuele kakofonie

7 mei tot 18 juni is de groepstentoonstelling Gardening in Flatland Gallery te zien. Over het
goede leven, het tuinieren van de ziel en de mysterieuze natuur van de wereld. De Bruijn sluit
bij dit thema aan met rauwe, sensuele foto’s van de moderne ongewortelde existentie.

Gioia de Bruijn (1986, Curaçao, Nederland) fotografeert de visuele kakofonie van straten, gebouwen, vliegvelden,

wolkenkrabbers, party people, zwervers, junkies en gewoon mooie koppen.

Gioia de Bruijn
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LAX landing - Gioia de Bruijn

Weekend Warriors - Gioia de Bruijn

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/LAX-landing.jpeg
http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/weekendwarriorsIII.jpg


Als enigszins controversieel fotograaf, maakt De Bruijn intieme, sensuele beelden zoals de wat rauwe foto’s van haar

vrienden op hun derde dag van een after-party in haar serie Weekend Warriors. Voyeuristisch zijn ze niet. Hetzelfde

geldt voor de snapshots van haar familie; ze voelen vertrouwd, maar er is ook afstand.

Weekend Warriors - Gioia de Bruijn

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/rsz_h700_31_1766.jpg


Amber (Weekend Warriors) - Gioia de Bruijn

De Bruijn zoekt de abstractie en de formele kwaliteit op. De ervaring van loslaten en high worden vindt ze in

seksueel realistische beelden, maar ook in haar straatfotografie. In haar werk Transit headspace vormen de

wolkenkrabbers en hun eindeloze glazen wanden in de moderne steden mooie composities met hoge hoeken die

ons een micro-wereld voorschotelen waarin het verstrijken van de tijd en de intensiteit van het geluid anders is.

Hiermee herinnert haar werk aan de zwart-wit beelden van Gary Winogrand (1928-1984) of Berenice Abbott

(1898 – 1991), maar natuurlijk doet De Bruijn ook denken aan de kleurzachte snapshot esthetiek van Nan Goldins

intieme werk.

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/Amber.jpg


Untitled (building), St. Etienne, 2016

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/winter-2015_16-09_07092.jpg


Loaf & Jug, Colorado, 2016

33 roaches, Breckenridge CO, 2016

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/winter-2015_16-scans067.jpg
http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/extra-winter-2016177.jpeg


Unmade bed, Antwerpen, 2016

Gioia de Bruijn studeerde cum laude af aan het Camberwell College of Arts in Londen. Haar werken zijn

tentoongesteld bij Found Reality, Amsterdam; Flatland Gallery (group show hunting) Amsterdam; The Fence,

Fotofestival Naarden; Pakhuis de Zwijger (solo), Amsterdam; Van Gogh Museum, Amsterdam; Camberwell College

of Art, London; the Underground Gallery, Charing Cross station, London and Bermondsey Biscuit Factory, London.

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/winter-2015_16-09_07063.jpg


Liam's butt, curaçao, 2015

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/winter-2015_16-hasselbla013.jpg


A classy place to rest, st. Etienne, 2016

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/winter-2015_16-hasselbla107.jpeg


Note to stewardess, Philly to AMS, 2016

Outside the Granny's house, Lyon, 2016

http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/extra-winter-2016115.jpg
http://ssba-salon.nl/site/wp-content/uploads/2016/05/Image-14.jpg


 
Niet alleen is Gioia de Bruijn vanaf 7 mei a.s. te zien in de groepsshow GARDENING in Flatland, ook debuteert ze

op Amsterdam Art Fair (Museumplein) 25-29 mei.

 
 
— WEBSITE: Gioia de Bruijn

— WEBSITE: Flatland Gallery

— WEBSITE: Dazed Digital

Door Redactie op 04/05/2016

http://gioiadebruijn.com/
http://www.flatlandgallery.com/artists/gioia-de-bruijn/
   http://www.dazeddigital.com/photography/article/25820/1/what-you-wish-your-weekend-looked-like   
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