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Op uitnodiging van Daniela Apice resideren Elena Capra (1984, IT) en Guido de Pooter (1982, NL) in het 
Gastatelier. Startpunt voor de samenwerking is een nieuwsgierigheid naar de individuele kunstenaarsprak-
tijken en de wens om op een procesmatige manier te komen tot een aanknopingspunt voor een gezamenlijke 
presentatie.

DA: De uitnodiging om als ‘tentoonstellingsmaker’ in het Gastatelier te werken, weerspiegelt voor mij de 
vraag wat het betekent om een onderzoeksperiode van een kader te voorzien, hoe moet ik mij verhouden 
tot een artistiek werkproces? De meest transparante en eerlijke manier om toe te werken naar een publiek 
presentatiemoment is mij bewust te zijn van de specifieke context, het werkproces als het ware naar binnen 
halen. Ik wil voor de komende periode een atelier situatie creëren door te reflecteren op de verschillende 
artistieke intenties, ons verbinden met het materiaal en definiëren wat we daadwerkelijk zien en wat kan 
transformeren tot een werk.

GdP: Ik wil graag een specifieke situatie uit de tekst van Mark Manders (Why Do We Have Time to Think 
About Our Bodies, 2004, red.) aanhalen, deze situatie toont een structuur. Zoals wij nu ook in een dergelijke 
structuur zitten.  Een structuur van denken en handelen met de hoop ergens toe te komen, van A naar …b? 
Of van A naar …? Een structuur die denk ik veelal vanuit toevalligheden en onderbuikgevoelens beweegt. Dit 
verhaal  spreekt mij aan, niet noodzakelijk om het succes of de overwinning van deze figuur maar meer om de 
poging zelf, het menselijke aspect van het toch maar proberen tegen beter weten in. Ik heb hierbij een beeld 
in mijn hoofd van een figuur met een getrokken zwaard die een voor hem onbekende ruimte betreedt.



GdP: Deze gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid symboliseert ook een iconisch moment omdat 
hier hand en hoofd, of het fysieke en het mentale elkaar lijken te ontmoeten. We kunnen dit moment als een 
geplande gebeurtenis omschrijven, maar ik denk dat hier sprake is van veel toevalligheden. Mij fascineren 
die onzichtbare momenten of keuzes, de meer fysieke structuren in het verhaal: de (menselijk relatie tot) de 
steen – waarom deze specifieke steen, dit formaat, hoe voelt het in de hand, stond het de steen aan dat het is 
opgepakt en verplaatst? In staat worden gesteld om objecten los te zien van hun materiële context, dwz in een 
causaal verband te beoordelen, is wat mij betreft een verlies of ontkenning van een zekere elementaire waarde 
van het object. Het is door de status van de dingen dat we überhaupt kunnen spreken van een voortgang.

EC: [ENG] I can relate to above separation of body and mind, for me it talks about ideals (the head) in com-
parison with the experience of everyday life (the hand). The text resonates a certain moment, a ‘thinking gap‘ 
within a system, an error maybe, when something is not measurable it makes an abstraction more. Color for 
example, a topic I’m recently interested in, deals with a system based on profound mathematical knowledge 
– translating this almost scientific language for everyday use is very different than relating to it in real life, 
when color becomes part of your personal space. How can I execute this gap?
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Guido de Pooter (1982, NL)

Ik ben geïnteresseerd in hoe de tentoonstellingsruimte - en de elementen in de tentoonstellingsruimte – zijn gebruikt in 

het verleden ten opzichte van nu. Er zijn vandaag de dag nog altijd veel klassieke of academische verwijzingen te vinden 

in de manier van tentoonstellen. Deze vormen en denkwijzen uit het verleden die bewust of onbewust doorsijpelen naar 

het heden, fascineren mij. Wat is in essentie het tentoonstellen, de essentie van het tentoongestelde en uiteindelijk de 

kern of de essentie van het gemaakte object? Voor mijn werk maak ik gebruik van verschillende materialen: hout, papier 

en inkt (tekenmaterialen). Deze zet ik in om te maken én om tegelijkertijd los te kunnen komen van het gemaakte. Het 

verleden is voor mij in constante voortgang. (interview nav een presentatie bij Stichting Electron, Breda. Auteur: Marjan 

Kieboom).

Guido de Pooter, untitled, 2016, collage (black and white copies from own works), approx. 840 x 84 cm, detail, 
Breda Electron, Breda



Guido de Pooter, Scavenger, 2016, mixed media installation, overview open studio AKV / St. Joost, Den Bosch
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Elena Capra (1984, IT)

My practice is photography based and stretches its boundaries into sculpture, installation and video. I am interested in 

how the reliability of mathematical systems serve as certain facts for the perception of everyday life. Fascinated by the 

strong double “face” of colors - the emotional connotation on the one hand and the more rational, objective classification 

on the other -  I take the language of color as a starting point for my research which explores the process of meaning and 

its shifting frame of reference (which from time to time flow into paradox).

Elena Capra, What color should we paint the bedroom - #Magenta, 2016, 
C-print, 130 x 105 cm



Elena Capra, Additive Synthesis, 2015, light projection, studio view, Den Bosch



Elena Capra, 2016, installation view, open studio, AKV / St. Joost, Den Bosch



Elena Capra, 2016, installation view, open studio, AKV / St. Joost, Den Bosch



Elena Capra, CI 77891 - Titanium white, C-print, 130 x 105 cm, 2016, 
installation view, open studio, AKV / St. Joost, Den Bosch



Elena Capra, 2016, installation view, open studio, AKV / St. Joost, Den Bosch



Elena Capra, Relatie-Symbol, 2016, Installation view detail, 200x40cm ca., C-print, color sample, tape, lino-
leum and tape measure. Opens Studios,  AKV / St. Joost, Den Bosch (NL)



above: Elena Capra, libro di famiglia, 2013, Ostkreuzschule graduation show, Uferhalle, Berlin
below: Elena Capra, libro di famiglia, 2013, Lamda prints framed, 40x40 cm/ 60x60cm



Elena Capra, Libro di famiglia, 2013, with a short story of Matthias Nizinski, limited edition of 75, Self-published, 





Apice for Artists 

Daniela Apice 

Paulus van Hemertstraat 19 

1064 LJ Amsterdam 

www.apiceforartists.com


