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Gallery Louiza Antwerp presenteert de premiere van WINDOWS, een tentoonstelling
door Julia Winter.
Winter uit zich in deze tentoonstelling in verschillende media. Haar kunstwerken bestaan uit
combinaties van fotografie, schilderkunst, collages en installaties met uiteenlopende
materialen.
In haar werk is zij voortdurend bezig om betekenisvolle lagen over elkaar te schuiven, of in
elkaar over te laten vloeien in verschillende transparante lagen. Deze gelaagdheid van
beelden en betekenissen zijn op te vatten als vensters of ramen waar meerdere realiteiten
achter elkaar en tegelijkertijd zichtbaar worden. Soms gebruikt zij beelden uit het heden,
soms zijn die ontleent aan het verleden. Het verleden wordt als het ware opnieuw tot leven
gebracht in een reconstructie, opgebouwd uit scherven, flarden van herinneringen. Haar
omgang met het verleden is altijd een eigentijdse interpretatie.
Binnen dit proces van transformatie daagt de kunstenares ons uit om de nieuwe beelden
zowel gevoelsmatig als analytisch te interpreteren. Dit resulteert in schilderijen, collages en
assemblages die reageren op onze huidige wereld en op de manier hoe wij omgaan met
herinneringen.
Bezoek WINDOWS opening event op 19 April 2013 in Gallery Louiza Antwerp.
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JULIA WINTER
BIOGRAFIE
Julia Winter werd geboren in 1965 in Moskou. Ze leeft gedurende haar eerste 12 jaren op de Noordpool.
Haar moeder, een dokter in de scheikunde werd onder het communistische regime om politieke redenen
gedeporteerd naar Vorkuta. Het minimalisme van de Nordic tundra en de zware leefcondities versterkten
het karakter van deze toekomstige kunstenares.
Na haar terugkeer in Moskou werd Julia toegelaten in "The college of Applied Art Moscow" waar ze vanaf
haar 16de "bone carving" leerde. Ze werkt gedurende enkele jaren in de fabriek buiten Moskou waar ze haar
ambacht toepast.
Later zet ze haar studies verder aan "The Moscow Academy of Art" waar ze afstudeert in 1993. Als één van
de veelbelovende studenten in Moskou, werd ze na haar studies uitgenodigd om deel te nemen aan een
kunst uitwisseling programma in Nederland.
Vervolgens gaat zij studeren aan de "Academie of Art-Direction & Vormgeving" in Amsterdam en studeert af
in 2000.
Sinds 1996 woont en werkt zij als kunstenares in Amsterdam, Nederland. Ze exposeerde reeds
verschillende malen in China, Duitsland, Italië, Rusland, Nederland en nu voor het eerst in België.

“Using photos from my childhood and family photos I restore the ties with my motherland and create
a transformed history connected with the country where I live now – Holland.”
- Julia Winter

3

G allery Louiza A ntw erp | Louizastraat 13, 2000 Antw erpen | w w w .gallerylouiza.com | info@ gallerylouiza.com | + 32 (0)477.97.08.87

LISTING

JULIA WINTER

TENTOONSTELLINGEN

4



“Parade” - Percherska Gallery; Kiev, Ukraine (2012)



“Nieuws is altijd gekleurd, altijd gecensureerd” – Sociëteit De Kring; Amsterdam, The
Netherlands (2012)



“PastpresenT” – Other Gallery; Beijing, China (2012) - ARTLINKART



“Made in Russia” – Other Gallery; Shanghai, China (2012) – WALL STREET
JOURNAL



“Live Atelier: Julia Winter” – Museum van Bommen van Dam; Venlo, Holland (2011)



“Producing Censorship” – Fabbrica del Vapore (Via Procaccini 4); Milan, Italy (2011)



“Impossible Community” – Moscow Museum of Modern Art; Moscow, Russia
(2011)



“from DaDa til WinTer” – Press Museum; Amsterdam, The Netherlands (2010)



“Another Face” – Stedelijk Museum Kampen; Kampen, The Netherlands (2010)



“The Darwin’s Origin” – State Darwin Museum; Moscow, Russia (2010)



Gallery Benden; Cologne, Germany (2009)



“Dormitory District” – 3rd Moscow Biennale of Contemporary Art (2009)



“Reflection” – Art Gallery Erwin Seppi; Milan, Italy (2009)



“ARXIV 09” – Museum Gemak; Den Haag, The Netherlands (2008)



“Pravda” – Galerie Willy Schoots / Patio International Modern & Contemporary Art;
Eindhoven, The Netherlands (2008)



“Archive 09” – Museum of Modern Art; Moscow, Russia (2008)



“[Dis]connected” – Museum van Bommel van Dam; Venlo, The Netherlands (2007)
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CONTACT
GALLERY LOUIZA ANTWERP

Tel: +32 (0)3. 337.10.59
Mob: +32 (0)477. 97.08.87
Email: info@gallerylouzia.com

www.gallerylouiza.com
Louizastraat 13, 2000 Antwerp, Belgium

