Werk van Krystyna Ziach in Collectie Rijksmuseum
Amsterdam
In het najaar van 2012 zijn werken van Krystyna Ziach opgenomen
in de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam in het kader van
de uitbreiding ervan met moderne kunst uit de XXe en XXIe eeuw.
Heropening van het gerenoveerde Rijksmuseum in het voorjaar
van 2013
Het Rijksmuseum Amsterdam is het grootste museum van Nederland en
één van de belangrijkste musea ter wereld. Het museum is vooral
beroemd geworden door de collectie schilderkunst uit de XVIIe eeuw, de
Gouden Eeuw van Nederlandse meesters zoals Rembrandt, Frans Hals en
Vermeer.
Het imposante gebouw waarin het museum vanaf het einde van de XIXe
eeuw is gehuisvest, staat op de Top 100 Lijst van Nederlandse
Rijksmonumenten. Sinds 2003 ondergaat het museumgebouw de grootste
verbouwing uit zijn geschiedenis. De opening van het vernieuwde
museum zal plaatsvinden op 14 april 2013.
Aansluitend op het karakter van de reeds bestaande collectie, wil het
museum komen tot een verbreding met kunst uit de XXe en XXIe eeuw en
op deze wijze een dialoog initiëren tussen de oude en de nieuwe kunst.
Krystyna Ziach is de eerste kunstenaar van Poolse afkomst van wie werk
is opgenomen in de afdeling moderne kunst van het Rijksmuseum
Amsterdam.
Na haar opleiding aan het Kunstlyceum van Krakau (1968-1973)
studeerde Krystyna Ziach, in de periode 1973-1979, eveneens in Krakau,
beeldhouwen aan de Academie van Beeldende Kunsten en tegelijkertijd
kunstgeschiedenis, met als specialisatie moderne kunst, aan de
Jagiellonien Universiteit bij prof. M. Porebski.
De beeldhouwwerken van haar afstudeerproject werden, in het kader van
de expositie “Het beste werk van afgestudeerden van de Academies van
Beeldende Kunsten van Polen in 1979”, getoond in de Zacheta National
Gallery of Art in Warschau.
Na afronding van beide studies vertrok Krystyna Ziach in 1979 naar
Nederland, om in Enschede haar opleiding te vervolgen aan de Academie
van Beeldende Kunsten (AKI), met de specialisaties fotografie, video en
grafiek die zij voltooide in 1982. Vanaf 1983 woont zij in Amsterdam en
is als beeldend kunstenaar werkzaam op het gebied van de autonome
fotografie en de foto- en video-installatie.
De werken van Krystyna Ziach die zijn opgenomen in de collectie van het
Rijksmuseum, zijn afkomstig uit twee series: Geometry I en Baroque uit
de serie “Metamorphosis” (1983-1985) en Inner Eye I en Inner Eye II uit
de serie “Inner Eye” (2004-2010).
Naar aanleiding van de tentoonstelling “A Chamber of Mirrors” uit 1994,
schreef Reinhold Misselbeck, curator fotografie en nieuwe media van het
Museum Ludwig te Keulen:

“/…/ Met de serie “Metamorphosis” (1983-1985) werd Krystyna Ziach voor
het eerst door de kunstcritici beschouwd als vroege vertegenwoordiger
van de ‘geënsceneerde fotografie’ en ‘foto-performance’. /.../ Voor
Krystyna Ziach is fotografie het medium dat haar helpt om verschillende
aspecten van haar werk samen te voegen:het concept, schilderkunst,
performance, en later ook beeldhouwkunst en ruimtelijke opstellingen,
vormen samen een nieuwe totaliteit.”
De fotowerken uit de serie “Inner Eye” (2004-2010), hebben een
conceptueel karakter en zijn geïnspireerd door het werk van de
Surrealisten. De beelden benadrukken datgene wat verborgen is en niet
wat de camera toont.
“/…/ Het zijn beelden van alle tijden, die, doordat ze een beroep doen op
onze persoonlijke verbeelding, een onvermijdelijke wissselwerking creëren
tussen het universele en het individuele. /.../ Beelden die zich schijnbaar
aanbieden in een bemiddelende rol tussen geest en materie, natuur en
cultuur, het bewuste en het onbewuste, tussen droom en werkelijkheid.”
(Tekstfragmenten uit het boek “Infinity & Archê/ Krystyna Ziach” 2006,
geschreven door Florent Bex, Ere-directeur van het Museum van
Hedendaagse Kunst MuHKa te Antwerpen.)
Krystyna Ziach exposeerde vanaf 1984 in Europa, de VS en Japan.
Met de serie “Metamorphosis” nam zij in 1986 deel aan “The Second
International Portfolio of Artists’ Photography” in Gallery Litget in
Budapest, Hongarije; in 1987 exposeerde zij deze zwart-wit serie in de
ZPAF Gallery in Krakau en in Gallery Graphic Station in Tokyo, Japan.
In 1988 had zij de solotentoonstelling “Japan” bij Arti et Amicitiae te
Amsterdam en in 1989 volgde de tentoonstelling “Géographies Humaines”
in het Musée de la Photographie te Charleroi, België.
Verder toonde zij haar werk o.a. in het Camden Arts Centre (“Outer
Space” 1992) en de Whitechapel Art Gallery (“Worlds in a Box” 1995), in
Londen, in het Museum of Fine Arts in Houston Texas (“Tradition and the
Unpredictable” 1994) en in het Fotomuseum te Sittard, Nederland (“A
Chamber of Mirrors/ Ten Years of Photoworks by Krystyna Ziach” 1994).
In 1996 volgde de solotentoonstelling “Archê” in het Nederlands
Fotomuseum te Rotterdam en in hetzelfde jaar nam zij deel aan
“Container ’96, Art Across Oceans” in Kopenhagen, Culturele Hoofdstad
van Europa in 1996. In 1998 toonde zij haar video-installatie “Blue Core”
tijdens het 18e Nederlandse Film Festival in Utrecht.
In 2000 volgde haar tentoonstelling “Aqua Obscura” in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en in hetzelfde jaar maakte haar werk deel
uit van de tentoonstelling “Cos-Play” in Arti et Amicitiae te Amsterdam.
In de periode 2002-2007 nam zij deel aan de jaarlijkse “Grosse
Kunstausstellung NRW” in het Museum Kunst Palast in Düsseldorf en in
2004 aan de tentoonstelling “Hypegallery” in het Palais de Tokyo in Parijs.
In 2008 werd haar solotentoonstelling “Infinity & Inner Eye” opgenomen
in “Photoquai, 1ère Biennale des Images du Monde” in Parijs en in 2009
nam ze deel aan de tentoonstelling “Water-Currents” in het Thessaloniki
Museum of Photography in Thessaloniki, Griekenland.

In 2010 toonde zij haar werk in het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam,
in 2011 in Arti et Amicitiae te Amsterdam en in 2012 bij de Stichting
Beeldende Kunst Amsterdam.
Werken van Krystyna Ziach zijn opgenomen in diverse collecties zoals die
van het Rijksmuseum Amsterdam, Museum Kunst Palast Düsseldorf,
Museum van Hedendaagse Kunst MuHKA Antwerpen, Maison Européenne
de la Photographie Parijs, Bibliothèque Nationale de France Parijs, Musée
de la Photographie Charleroi, Museum Ludwig Keulen en Museum of Fine
Arts Houston Texas.
Haar werk is gepubliceerd in verscheidene persoonlijke catalogi o.a. :
“Japan”, “Melancholie” en “A Garden of Illusion”; catalogi o.a.: “Outer
Space” en “Worlds in a Box”, The South Bank Centre, Londen, “Container
96, Art Across Oceans”, Kopenhagen, Culturele Hoofdstad van Europa,
“Grosse Kunstausstellung NRW”, Düsseldorf, “Photoquai, 1ère Biennale
des Images du Monde”, Parijs; tijdschriften o.a: “Camera International”,
Parijs, “Connaissance des Arts”, Parijs; kranten o.a.: “The Guardian” en
“The Financial Times”, UK, “Westdeutsche Zeitung”, Duitsland, “De
Volkskrant”, “Het Financieele Dagblad” en “Trouw”, Nederland; boeken
o.a: “Fotografie als Visuele Communicatie”, Nederland, “L.F. Gruber-A
Photographic Homage”, Duitsland, “Le Portrait Photographique depuis
1960”, Parijs.
In 2006 verscheen het boek “Infinity & Archê/Krystyna Ziach” met teksten
van Flor Bex en Janneke Wesseling bij Thieme Art in Nederland.

