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Persbericht 
21- 24 september 2017 
Vermibus – In Absentia 
An In4Art Spotlight Exhibition  
 

 
 
‘In Absentia’ is een spotlight tentoonstelling in de nieuwe In4Art project Space in 
Amsterdam met als doel om kunstenaar Vermibus in Nederland te lanceren. Het 
is geprogrammeerd als onderdeel van het Unseen City Programma als een show 
die de grenzen van fotografie op onverwachte en provocerende manieren onder 
de loep neemt. Het omvat werken op papier en video, verrijkt met een diepgaand 
programma om het publiek ook persoonlijk het verhaal van de kunstenaar te 
laten horen. De tentoonstelling laat de recente ontwikkelingen zien in 
Vermibus's werk. ‘In Absentia’ toont hoe door middel van reengineering van 
modefotografie echte schoonheid kan worden onthuld.  
 
Vermibus werkt typisch vanuit een idee over mentale vervuiling door publiciteit 
en verbindt hier ook zijn kunst activistische praktijk aan. Vermibus heeft mode- 
of reclamefotografie gekozen als het ideale canvas. Met behulp van een 
zelfontworpen oplosmiddel gebaseerde techniek, verandert de kunstenaar het 
oorspronkelijke beeld, waardoor de eerste betekenis een ander bericht krijgt. Hij 
maakt het beeld, maar verwerpt de oorspronkelijke bedoeling. Het uiteindelijke 
resultaat is de blootstelling van de waarheid achter de kunstmatige schoonheid, 
de pure lelijkheid van de ontmenselijke, agressieve reclame. 
 
Vermibus heeft de afgelopen vijf jaar intensief ingezet om deze boodschap zowel 
activistisch las ook kunstzinnig te presenteren. Hij verzet zich tegen het 
onrealistische schoonheidsparadigma en biedt een alternatief perspectief. 
Vermibus is sinds 2011 actief op het gebied van identiteit, consumentisme en 
opgelegde schoonheidsnormen. Zijn achtergrond in straatkunsten en fotografie 
heeft bijgedragen aan de definitie van zijn uitbraakpraktijk, bepaald door een 
zeer herkenbare uitdrukking. Vermibus' creatieve proces omvat het verzamelen 
en verdelen van publieke reclameplakkaten waarop hij ingrijpt, gevolgd door ze 
opnieuw te installeren op hun oorspronkelijke locatie in het openbaar. Hij jaagt 
op modeadvertenties met mooie, maar nepmodellen. 
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De tentoonstelling vindt plaats in de In4Art project space aan de Nieuwe 
Keizersgracht 54. Dit geeft de show een extra dynamiek. Hoe resoneert straat- en 
publieke kunst in een woonhuis? Geen witte kubus instelling. Een leefomgeving 
omringd door kunst. Dit leidt tot onverwachte ontmoetingen en combinaties. 
Ondersteund door een intens programma, waardoor het publiek de mogelijkheid 
krijgt om kennis te maken met Vermibus, zijn visie en techniek. 
 
In4Art is van mening dat er verhalen moeten worden verteld om zinvolle 
verbindingen tussen getalenteerde kunstenaars en een nieuw publiek van 
potentiële verzamelaars te maken. Verhalen die het radicale potentieel, het 
grondige onderzoek en de vonk van verandering tonen. In4Art Spotlights zijn 
gemaakt om kunstenaars uit de In4Art-collectie te ondersteunen en te promoten 
en maakt deel uit van het ‘artist incubation track’. De kunstenaar wordt de 
projectruimte aangeboden om aandacht te vestigen en verbindingen in 
Nederland te creëren. De In4Art collectie omvat twee werken van Vermibus. 
 
De show is gecureerd door Guillaume Trotin van de Open Walls gallery. Open 
Walls Gallery is gericht op Public Art en presentatie hiervan in gecureerd shows. 
 
Vermibus (geb. 1987, Palma de Mallorca, Spanje) woont en werkt momenteel in 
Berlijn, Duitsland. Zijn meest opmerkelijke adbusting-serie is "Unmasking Kate", 
"Dissolving Europe" en recentelijk "Unveiling Beauty" met interventies in New 
York, Parijs, Londen en Milaan. Hij is vertegenwoordigd door de Open Walls 
Gallery in Berlijn en de Galería Carles Tache in Barcelona. 
 
Vermibus is aanwezig op zaterdag 23 en 24 en zal een artist talk en 
rondleidingen geven.  

 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Open Walls Gallery op 
guillaume@openwallsgallery.com of op +49 30 22355435. Voor de 
persverzoeken kunt u contact opnemen met lija@in4art.eu of bel +31 6 149 27 
555 
 

#vermibus 
#in4art 
#openwallsgallery 
#unseencityprogramme 
 
Web: http://www.in4art.eu/spotlights/vermibus/ 
Instagram: @In4Art 
Facebook: in4art 
 
 
Openingstijden: 
donderdag 21- zondag 24 september : 13.00- 20.00 
zaterdagavond geopend tot 22.00 
Artist Talk – Zaterdag 23 sept. om 20.00 
Guided Tour - Zondag 24 sept. om 14.00 & 16.00 
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