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AIR Antwerpen is een internationaal residentieproject voor kunstenaars, gevestigd in de voormalige sasmeesterwoning op het Eilandje. AIR Antwerpen is méér dan een
receptieve werkplek voor buitenlandse kunstenaars. De organisatie profileert zich als een broedplaats voor hedendaagse kunst, een plek waar kunst ontwikkeld wordt en
waar aan artistieke research wordt gedaan. Elk jaar organiseert AIR Antwerpen het OPEN AIR festival. Gedurende één dag krijgt een externe interdisciplinaire curator carte
blanche in de residentie. Het programma van die dag wordt volledig door hen bepaalt. De eerste editie gebeurde met Mauro Pawlowski. Erna volgden Mark Ruyters, Chantal
Pattyn en Angelique Campens & Rob Leurentop.
Op vraag van AIR Antwerpen nodigt OHNO COOPERATION (Maarten Seghers & Jan Lauwers) 8 kunstenaars in de residentie uit. De gekozen kunstenaars ‐ Michael Fliri,
Pontogor, Rachel Lowther, Nicolas Field, Idan Hayosh, Mind Over Mirrors, Roberta Gigante en Fritz Welch ‐ komen o.m. uit de Verenigde Staten, Brazilië, Italië, Israël,
Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en werken vanuit een confrontatie met elkaar en in volle eenzaamheid sinds mei 2011 tot oktober 2011 in Antwerpen.
Op zaterdag 27 augustus 2011 vindt de 5de editie van het OPEN AIR festival plaats, waarbij AIR Antwerpen haar kelders en tuinen opent. Het Belgische OHNO COOPERATION ‐
een samenwerking tussen de kunstenaars Jan Lauwers en Maarten Seghers – stelt er kunstenaars van over de hele wereld voor. OPEN AIR #5 wordt een ongeziene, radicale
performance‐ en muziekavond, met videomatige, sculpturale, muzikale en performatieve werken van de residerende kunstenaars, allen internationaal gereputeerde
beeldende kunstenaars en muzikanten. Ook komt de Amerikaanse cultband Peeesseye, na 3 jaar geografisch afdwalen, voor het eerst weer samen tijdens OPEN AIR #5. Fritz
Welch (vocalist/percussionist), Chris Forsyth (gitarist) en Jaime Fennelly (harmonium, elektronica, keyboards, tape) richtten in Brooklyn de legendarische band Peeesseye op.
De band werd omschreven als "the most remarkable smorgasbord of back porch minimalism, sound poetry and urban decay of recent memory” in Signal to Noise Magazine
en "post‐everything" in The Wire Magazine. Zij confronteren hun eigenzinnige geluid met dat van OHNO COOPERATION en de deelnemende kunstenaars.
Een eenmalige kans, een radicaal alternatief en hoe dan ook een vibrerende clash van geesten, beelden en geluiden.
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CURATOR
OHNO COOPERATION (BE, 2006) is een splintergroep binnen Needcompany en belichaamt de samenwerking tussen Maarten Seghers en Jan Lauwers als curator‐ en
kunstenaarsduo. Zij nemen de functie van nar ernstig. De nar die alles mocht zeggen tegen de koning, zonder gestraft te kunnen worden. Tot op heden heeft zich dat geuit in
het bekijken van, denken over en maken van muziek, beeldend werk en performances: The Grenoble Tapes (2006), O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. (2006), So man, (2007), The
OHNO Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 0ntology (2007). Variaties van de installaties en de performances waren reeds afzonderlijk te zien in Temps
d’Images (La Ferme du Buisson, 2006), SPIELART (München, 2007), BOZAR (Brussel, 2007). Samen werden deze installaties/performances voor het eerst getoond als an OHNO
cooperation evening in künstlerhaus mousontum (Frankfurt) en CAMPO (Gent). Voor De Tragedie Van Het Applaus nodigen zij een aantal kunstenaars/muzikanten uit en
vragen zij zich af waarom popmuziek zich nooit in vraag heeft gesteld. Een tentoonstelling/happening opgebouwd onder hun curatorschap.
Maarten Seghers (BE, 1982) is kunstenaar, muzikant en performer. Needcompany's Images of Affection (2002) was zijn eerste samenwerking met Jan Lauwers. Daarna
componeerde hij muziek voor verschillende producties van Needcompany.
Jan Lauwers (BE, 1957) is een kunstenaar die zowat elk medium hanteert. De afgelopen twintig jaar werd hij wereldwijd bekend met zijn baanbrekend theaterwerk en zijn
legendarische gezelschap Needcompany, opgericht in Brussel in 1986. Ondertussen bouwde hij aan een aanzienlijk oeuvre beeldend werk dat o.m. in een
overzichtstentoonstelling in BOZAR (Brussel, 2007) te zien was.
www.needcompany.org
www.maartenseghers.com
www.janlauwers.be

GUEST BAND
Peeesseye (VS) alias Perfect Salvation Initiation alias p.s.i. alias Parental Suicide Initiative alias Pee‐Ess‐Eye bestaat uit Dark Starly (gitaar), Skunk Swastika (harmonium) en
Semihuman Sacrifice (drum). De groep werd opgericht in 1968 in opdracht van Black Panther leider Huey P. Newton maar begon pas actief met muziek na een terugzien in
1999 in Brooklyn. Ondertussen hadden Jaime en Chris ruim de tijd gehad om geboren te worden, op te groeien en om Fritz te leren kennen, om niet te spreken van de
klappen die ze hadden leren uitdelen – voldoende om een hoop boze spoken of corrupte politici dood te meppen. Het corpus van geluidsgolven van de band migreerde van
geïmproviseerd kaf van koren over bloedfragmenten naar zelfontplooiingstherapie. Hoewel ze nog niet eerder samen speelden, belooft Peeesseye meedogenloze aroma’s uit
het stenen tijdperk. In 2010 releasede Peeesseye de LP Pestilence & Joy (Evolving Ear).

www.peeesseye.com

RESIDENTEN
Nicolas Field (UK/CH, 1975) is geluidskunstenaar en drummer. Hij werkte mee aan diverse projecten van hedendaagse muziek tot jazz, van improvisatie tot elektronica voor
dans‐ en theaterperformances. Daarnaast bouwt hij geluidsinstallaties. Recente samenwerking was er o.m. Buttercup Metal Polish met Alexandre Babel, Phô met Morten J.
Olsen & Bjornar Habbestad, Le doigt de Galilee met Jaime Fenelly, The Same Girl met Gilles Aubry. Nicolas was mede‐oprichter van N‐Collective. Hij werkte samen met o.m.
Peeesseye, Damo Suzuki, Otomo Yoshihide Jazz ensemble, Keiji Haino, Antoine Chessex, Æthenor, Jacques Demierre, Michel Doneda, Seijiro Murayama, Rova 4tet, Tom
Tlalim, Robert van Heumen en Anthony Pateras en speelde concerten in Europa, Japan, Korea, Australië en USA.
http://www.myspace.com/buttercupmetalpolish

Idan Hayosh (ISR, 1979) construeert installaties geïnspireerd door teruggevonden films van militaire formaties en opstellingen. Een integraal deel van deze constructies wordt
gevormd door de synergie tussen het beeld en het eigen, versterkte geluid. Het werkproces van Hayosh vormt tegelijkertijd een directe en een indirecte reactie op beelden
waarvan de essentie een treffende visuele conductiviteit uitdrukt. Hij grijpt hoofdzakelijk agressieve en intimiderende beelden aan die gevaar impliceren door hun inherente
symbolische (en actuele) functie of meer nog, door hun doordachte opstelling. Geïnspireerd door deze verzamelde beelden construeert hij tijdelijke sculpturen en installeert
deze in een zeer gestructureerde vorm. Deze constructies nemen uiteindelijk de vorm aan van een platform voor confronterende incidenten.
Idan Hayosh stelde reeds tentoon in Outpost (Amsterdam), Centraal Museum Utrecht, Dienstgebaeude (Zurich), Il ponte contemporanea (Rome), PHB (Berlijn), de Waag
(Amsterdam), De Service Garage (Amsterdam), BYETHEWAY projects (Amsterdam), Bergen Kunsthall, W139 (Amsterdam), Kunsthaus Essen, Arti et Amicitiae (Amsterdam),
ZEMOS98 (Sevilla) en werd bekroond met de Esther Kroon Prijs (2005).
www.idanhayosh.com
Pontogor (BR, 1981) volgde schilderkunst aan The Fine Arts College ‐ Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ). In 2007 kreeg hij de ‘PRODEN’‐prijs op de Internationale
Biennale Siart in La Paz, Bolivia. Hij heeft deelgenomen aan de volgende vervolmakingsprogramma’s voor kunstenaars: Batiscafo in Havana, Cuba, 4Territórios in Brazilië en
V::E::R – Terra Una in Minas Gerais. Zijn eerste solotentoonstelling vond plaats op AÇÃO, in het Centro Cultural Banco do Nordeste in Fortaleza. Pontogor heeft ook
deelgenomen aan de volgende groepstentoonstellingen: Festival Performance Arte Brazilië (MAM‐Rio), de 29ste Biennale van São Paulo, Latidos Urbanos (National Museum of
Contemporary Art van Santiago, Chili), Live Cinema (Oi Futuro), Radiovisual, de 7de Mercosur Biennale, Zoation Painting (National Art Museum van La Paz, Bolivia),
Performance Present Future (Oi Futuro) en Abre Alas (A Gentil Carioca). Sinds 2005 legt hij zich met zijn research toe op media zoals video, performance, sound en installaties.
Volgens uitzonderlijke processen ontwikkelt hij zijn werk met uitrusting zoals oude televisietoestellen, platendraaiers, VCR’s, VHS‐camera’s, favoriete apparatuur en
gewijzigde elektronica. Afwijkingen en toeval worden daarbij ingezet als werktuigen.
pontogor.blogspot.com

Rachel Lowther (UK/USA, 1967) wil ermee ophouden de dood tegemoet te razen en wil kunst produceren zuiver voor het plezier zonder rekening te moeten houden met
oorlog, corruptie of kindermishandeling. Ze wil liever niet nadenken over bijvoorbeeld de vlamachtige kromming van kapmessen en andere theoretisch mooie rurale
werktuigen die mogelijk in gebruik waren in Worcestershire, Engeland, in 1780. Maar in plaats daarvan wil ze objecten creëren die verkenners zijn van een andere plaats die
hard, glanzend, wreed en felgekleurd of broos, vergankelijk en aandoenlijk, groot, zwaar, dood, grof, dom, geslachtsloos, belachelijk, lelijk, wild‐agressief, traag en vol van
liefde is. Ze heeft ook sculpturen gepland en getest die haar kinderen omhullen, begraven en verbergen – met hun occasionele assistentie. Zij is een derde van
DEATHANDDADA (met Amalia Thoedorakopoulos en Fritz Welch), een alternatieve ruimte in Glasgow die door artiesten gerund wordt en die zich soms ook in het buitenland
manifesteert en werkt samen aan feministische kunstwerken met artiesten uit Glasgow zoals Anne‐Marie Copestake, Kate Davis, Lorna MacIntyre en curator Kitty Anderson.
Zij studeerde kunst aan het Chelsea College of Art in London, de Staedelschule in Frankfurt en het Hunter College in New York City en nam deel aan en organiseerde
internationale tentoonstellingen waaronder Participant Inc. en Thread Waxing Space in New York City, Momenta Art in Brooklyn, Atlanta Contemporary Art Center en
Maschenmode in Berlin.

Mind Over Mirrors (VSA, 2010) is de solitaire werveling van harmoniumspeler/elektronische muzikant Jaime Fennelly. Fennelly werd hoofdzakelijk bekend als oprichter en lid
van de trans‐Atlantische gothic junk folk expressionisten Peeesseye, en psychedelische free jazz trio Acid Birds. Hij ontwikkelde Mind Over Mirrors tijdens zijn verblijf van
2007 tot 2010 op een afgelegen eiland in de Salish Zee in Washington State. Fennelly maakt gebruik van een op maat gemaakte Indiaanse pedaalharmonium, oscillatoren,
vertragingen van tapes en een reeks van synthetiserende gitaarpedalen waarmee hij traag opbouwende, repetitieve melodieën ombuigt tot massieve geluidsbergen die onder
te brengen zijn ergens tussen het American Primitive, Drone en Kosmisch auditieve territorium en die volgens de eulogie van XXJFG klinken als ‘een of andere drum‐loze‐
technotitaan die de gezandstraalde bazaars van een toekomstige oosterse stad stalkt.’ In juni 2011 releasede Digitalis Recordings de debuutvinyl‐lp van dit project met de titel
The Voice Rolling en Gift Tapes, dat cassettes uitgeeft in Seattle, releasede het bijhorende album High & Upon.
www.mindovermirrors.com

Fritz Welch (VSA, 1967) is een kunstenaar die zijn praktijk gelijk verdeelt tussen het sonische en het visuele. Zijn installaties maken gebruik van muurtekeningen, sculpturen
en geluid om thema’s van anarchistische mutatie en sociale transformatie te exploreren. Dit werk is typerend specifiek voor de locatie en zet vaak performatieve acties in om
uitvoerbare materiële residuen te genereren.
De muziek‐ en geluidsactiviteiten van Welch zijn primair gebaseerd op improvisatie en schakelen samenwerking in als een manier om de individuele creatieve impuls te
decentraliseren. Zijn eerste solotentoonstelling vond plaats in de A/C Project Room in New York City in 1997 en hij stelde tentoon in talloze internationale solo‐ en
groepstentoonstellingen in galeries, goedkope gastverblijven en openbare plaatsen waaronder onder andere The Drawing Center (New York City), The Winter Garden van het
World Financial Center (New York City), Participant Inc. (New York City), Momenta Art (Brooklyn, New York), Kunsthalle Exnergasse (Wenen), TRACE Gallery (Cardiff), Jeleni
Gallery (Praag), Alma Enterprises (Londen), Westgermany Gallery (Berlijn) en La Condition Publique (Roubaix). Welch trad op op talrijke concerten en festivals in Noord‐
Amerika en Europa. Hij maakt momenteel ook deel uit van Peeesseye, Brittle Hammer Trio, FvRTvR, Lambs Gamble, With Lumps en The Glasgow Improvisers Orchestra. Hij
speelde onder andere met John Butcher, Helhesten, Clare Cooper, Neil Davidson, Maya Dunietz, Jazzfinger, Michael Vorfeld en Iain Campbell. Hij is afkomstig uit Texas,
woonde lang in Brooklyn maar verblijft momenteel in Glasgow, in Scotland.
www.humansacrifice.net

Michael Fliri (IT, 1978) woont en werkt sinds 2007 in Wenen. Na zijn diploma aan de Academie voor Schone Kunsten in Bologna in 2006 wordt hem een vervolmakingscursus
aangeboden door het Oostenrijkse ministerie van cultuur en verhuist bij naar Wenen. In 2008 is hij de winnaar van de Artist Prize van de Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano en wordt hij gepromoveerd door Museion. Hij is momenteel verbonden aan het Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets Paris in het kader van het
Residency Program van de Dena Foundation for Contemporary Art. In 2007 wordt hij uitgenodigd voor solotentoonstellingen ‐ waaronder Gravity, EURAC, Projectroom
Museion ‐ en neemt hij deel aan diverse collectieven in Europa: From From & To, Kunsthaus Merano en Looking for the Border, De Garage in Mechelen, Cultureel Centrum
Strombeek in België en Fondazione Stelline, Milaan.
www.galleriaraffaellacortese.com

Roberta Gigante (IT, 1986) behaalde haar bachelor in de visuele en uitvoerende kunsten aan de universiteit IUAV in Venetië en volgt momenteel het tweede jaar van haar
masterstudie in het atelier stedelijke ruimte aan La Cambre, École nationale supérieure des arts visuels, in Brussel. Haar interessedomein is de kunst van het geluids‐visuele,
het sonoor‐plastische. In haar artistieke zoektocht exploreert ze de relatie tussen de openbare ruimte, het beeld en de klank. Zij is geboeid door tussenruimtes in het
stedelijke weefsel, plaatsen met een ambigu sociaal karakter en waardevolle locaties voor het behoud van de diversiteit; plaatsen waarvan de definiëring van de betekenis
continue mogelijk blijft, daar waar het kunstwerk blijft plakken waardoor het een leven kan leiden via de individuele of collectieve verbeelding. Roberta Gigante is de
winnares van de prijs voor de Masterproef 2010, georganiseerd door Peter Swinnen, Bouwmeester van de Vlaamse Gemeenschap. Ze stelde tentoon in het Cultuurcentrum
Strombeek (Brussel), nam deel aan de Performance exhibition OrganOOn (Electrified Festival georganiseerd in Vooruit en S.M.A.K. in samenwerking met CC Strombeek‐
Bever), City Sonic, Maison des folies (Mons), Nuit Blanche (Brussel), Boom Scalamata Gallery (Venice), Postera Forte Marghera, Mestre (Ve), Cristallino Video festival
Fondazione Bevilacqua La Masa (Venezia).
tramzwart.wordpress.com/2010/05/02/roberta‐gigante‐organoon
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