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Eva-Fiore Kovacovsky Satad Days

Eva-Fiore Kovacovsky toont fotot. Haar werk verhoudt zich tot grote en klassie-
ke motieven uit de schilderkunst als het stilleven, het landschap en het ruiterstand-
beeld. De mens ontbreekt als motief in haar werk.

Wat opvalt, is de lichte en milde toon van het werk. Hier geen ironie maar ver-
wondering en verbazing. Die verbazing lijkt te gaan over de zonderlinge en vreemde,
haast bovenzinnelijke verschijning van die wereld om ons heen.

Een verwondering zoals ik die soms ook in de klank van woorden tegenkom: dan
luister je nog eens opnieuw naar een woord en opeens klinkt 'sneeuw' of 'braam' bui-
tenaards vreemd of hilarisch obscuur. Zo open en verwonderd kijkt Eva in haarwerk per-
manent naar de werkelijkheid. Door de wereld af te tasten, na te bouwen en vast te leg-
gen ontstaat een soort bezwering. Alsof ze - door met huis-tuin-en-keuken materiaal
de wereld na te maken en door middel van fotografie vast te leggen - grip wil krijgen
op haar omgeving. Mij werkt deze poging van de kunstenaar om de werkelijkheid te
vatten enigszins op de lachspieren. Niet om de wijze waarop ze dat doet, maar meer
om hoogmoedige poging en zelfrelativering die eruit spreekt. Want uiteindelijk lijkt de
uitkomst uitsluitend te bevestigen hoe klein en onmachtig wij staan tegenover de
grootsheid van de schepping.

Dit aspect maakt het werk van Eva zeer menselijk. Het houdt ons een spiegel
voor. Met milde en genadige toon wijst het onze plek. Fotografie is het middel, stille-
ven en landschap het motief, en de zacht-moedige verwondering over kleinheid en nie-
tigheid van de mens is het onderwerp. Gelukkig is het met een glimlach want de klein-
heid vormt geen belemmering, kleinheid is eerder een voorwaarde voor verwondering.

Gijs Assmann

'Out of the ordinary'

ln het tentoonstellingsprogramma van de Kunstvereniging Diepenheim vormen
volkskunst en volkscultuur een rode draad. Uitmuntende kunstenaars, die liefde hebben
voor dlt thema, worden uitgenodigd voor het maken van een tentoonstelling waarbij
nadrukkelijk gevraagd wordt in het werk dat zij laten zien zich tot dit onderwerp te ver-
houden. Dat kan doordat kunstenaars nadrukkelijk op een ambachtelijke manier wer-
ken, doordat zij verwijzen naar amateurkunst of populaire cultuur of door nadrukkelijk
in te gaan op lokale tradities en gewoonten. Maar boven alles onderkennen de kun-
stenaars in het tentoonstellingsprogramma van de Kunstvereniging dat volkskunst en
volkscultuur zich in de eerste plaats verhouden tot het leven. ln hun pogingen de
belangrijke en tijdloze thema! van het leven als liefde, hoop, angst voor de dood en
geloof te verbeelden, biedt het hen een handvat om op een directe manier vorm te
geven aan deze onderwerpen.

Geen intellectuele exercities en conceptuele plaatsbepalingen, maar een direct-
heid die je bij het kijken raakt in je onderbuik en niet in je hersenen. Precies zoals in het
leven.

'Out of the ordinary' is een presentatie van voorwerpen die de manier waarop
kunstenaars zich verhouden tot volkskunst en volkscultuur probeert de visualiseren. Dat
kan een verzameling van voorwerpen zijn die de kunsten aar zelí heeft aangelegd. Ook
kunnen verzamelingen van Diepenheimers of andere streekgebonden folklore op deze
plek worden tentoongesteld.

Eva-Fiore Kovacovsky toont haar zelfgemaakte 1-plants-kas, fruit dat is geor-
dend op kleur en haar verzameling vensterbank-speelgoedbeesten.
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A-l
Plates 2009
C-print

A
Plate P 50 x ó0 cm
B

Plate Y 50 x ó0 cm
c
Plate G 50 x ó0 cm
D
Plate U 110 x 87 cm
E

PlateOll0xBTcm
F

Plate BG 50 x ó0 cm
G
Plate RO 50 x ó0 cm
H

Plate C 50 x ó0 cm
I

Plate M 100 x B0 cm

K-N
Fashion 1- 4
gouache on Magazine pages
Framed
ca 35 x26 cm

o

Ptattegrond

Shadow
2009
lnsta llation
Paper

P

Untitled
2009
lnkjet on Hahnemrihle
ó0 x 120 cm
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Ptatteg rond verd ieping

o-v
Shadows
2009
C-print / I n kjet-print-paint

o
Dog 30 x 40 cm
R

Bottles 150 x 200 cm
s
Post it ó5 x B0 cm
T
Ricola 50 x ó0 cm
U

Beans 50 x ó0 cm
v
Tomato ó5 x 82 cm
w
Palace
2009
lnsta llation

x
Archivo
Publication
€ 2.50 per exemplaar
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Eva-Fiore Kovacovsky Curricu[um vitae

1980 born ir §witzerland,
lives and works in Amsterdam, The §etlerlaids

EDUCAï]ON

2003-2006 Bachelor's degree of fine art, Photography Department, Gerrit Rietveld Academy (GRA), Amsterdam

1997-2001 Design class and basic year A, Schule fUr Cesialtung Basel

REPRESENÏED BY

Van Zoetendaal Collections, Keizersgracht 488, 1017 EH Amsterdam / NL

Galerie STAMPA, Spalenberg 2,4051 Basel / CH

GRANïS / AWARDS / NOMINATIONS

2008 Startstipendium, Fonds voor Beelderde Kunsten, Vormgevirg en Bouwkunst

20A7 Nominated íor the Thieme Art Award, Art Amsterdam

Honorable menlioning, Photography Award, Netherlands Architectuurinstituut, Rotterdam

2006 Nominated for the Steenbergen Stipendium, Netherlands Fotomuseum, Rotterdam

SOLO EXHIBITIONS

2009 Salad days, Kunstvereniging Diepenheim, NL

2008 Die dritte NaÍur, Galerie STAMPA, Basel

2007 Amsterdams Centrum voor Fotografie, Amsterdam {with Jelle Ooijevaar)

Non Lieu, Bieler Fototage, Galerie Quellgasse, Biel/Bienne

The Factory, Van Zoetendaal Collections, Amsterdam

GROUP EXHIBIïIONS (selection)

2008 Work in progress, Amsterdams Centrum voor Fotografie, Amsterdam

Power of Pl ace, Nettenlabriek,Triënnale Apeldoorn

Nerar Vrsrbns. Gerrit Rietveld Academie zu Gast im Kunsthaus Essen, Kunsthaus Essen

C/osed F-Stop Festival, Leipzig

expanding the City, Foam, Amsterdam

Aft 39/2008, Galerie STAMPA, Basel

2007 Paris Photo 2007,Yan Zoetendaal Gallery at Paris Photo 2007

I heai ?ltotograph, Higher Pictures Gallery, New York

Hier, vandaag, mor7en.......... kortfragment. RC de Ruil.nte, iJmuider

G ebouwG ez ichÍen, Netherlands Arch itectu u rinstitu ut, Rotlerdam

Hotel Y Boulevard, Artists initiative, Amsterdam
' Plat(t)fornt 0Z', Portfolio presentation, Fotomuseum Winterthur, CH

2006 Steenbergen Stipendium Nomination, Nederlands Folomuseum, Rotterdam

RegionaleT, Kunsihalle 3asel, Basel

De Appel - Machinekamor / Engine Room, De Appel, Amsterdam

Eindexamens fotagrafie 2006, en seleclie, Amsterdams Centrum voor FotograÍie, Amsterdam

DeadDarlings lÍ, The €1A.AA0 show, W139, Amsterdam

Graduationsshow 2046, GRA, Amsterdam

PUBLICATIONS

2008 Architecture Bulletin #4, Netherlaads Architecture lnstitute, Rotterdam

2007 Archivo #í, Harold Strak / Eva-Fiore Kovacovsky, Van Zoetendaal Collections, Amsterdam

Capricious#6, Capricious Magazine, New York

2006 Remote Monitoring 06, Warks from students who graduate, will graduate and graduated, GRA

Flyby, in collaboration with Patrick Healy, Photography Department, Gerrit Rietveld Academie


