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FRESH AND CLEAN ART
FROM AUSTRIA
IN THE NETHERLANDS
AND BACK.

SEPTEMBER 17 - OCTOBER 4
VONDELBUNKER - AMSTERDAM
www.wearenotsisi.com
schijnheilig.org

WeAreNotSisi - Fresh and Clean Art from Austria in the Netherlands. And Back.
Op 17 september opende “We are not Sisi” haar deuren: een uitdagend expositie project
met moderne Oostenrijkse kunst in de Vondelbunker in Amsterdam. De tentoonstelling
toont werken van 25 Oostenrijkse kunstenaars, jong en aanstormend talent, maar ook
gevestigde kunstenaars uit verschillende disciplines. Curator Manuel Schmaranzer, uit een
klein alpendorp afkomstig maar sinds anderhalf jaar in Amsterdam, probeert met de tentoonstelling een antwoord te vinden op de vraag ‚Wie zijn wij – de Oostenrijkers?‘.
Van avant-garde film en abstracte schilderkunst tot broodjes worst van keramiek; en van
een kroonluchter van schnappsglazen tot performance kunst. Gedurende de expositie verandert deze steeds van vorm en gezicht doordat er steeds nieuwe kunstwerken bijkomen.
Bovendien zorgt het reguliere programma van stichting Schijnheilig in de Vondelbunker
ervoor dat er telkens nieuwe ruimtelijke situaties ontstaan: de oude atoombunker is niet
zomaar een expositieruimte, maar een dynamisch podium waar Oostenrijkse moderne kunst
en Amsterdamse underground elkaar ontmoeten.
Op 4 oktober vindt de grote opening/afsluiting plaats: tussen 13:00 en 01:00 zal de expositie in haar volledigheid te zien zijn.
We Are Not Sisi zal in het najaar van 2015 in Wenen opnieuw plaats vinden.
Featured artists:
Breaded Escalope
Catharina Bond
Christoph Parzer
Doris Prlić
Evalie Wagner
fri.bar + Bernhard Loibner
Gottfried Haider
Gernot Höll
Götz Bury
Hari Schütz
spacem
Sebastian Koch

Hon zhi Wörtl
Garacek
Werner Baldauf
Julia Seyr
Kristin Tabea Kelich
Mara Mattuschka
Maria Walcher
Melanie Zipf + Louis Woratschek
Micha Wille
Michael Bürgermeister
Ödögidöggö
Sappy Rauth
Helena Sanders

For full details visit: www.wearenotsisi.com
Facebook: WeAre NotSisi | Blog: aufderhausbank.at
Noot voor de pers: voor informatie, rondleiding en interviews neem contact op met curator en projectmanager Manuel Schmaranzer 06- 12 824105.
manuel.s@aufderhausbank.at

