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Oscar Murillo

Oscar Murillo Parc Night at the Serpentine Gallery

Ossie’s Bingo Boutique
Data: 25 januari – 24 maart 2013
Opening: Donderdag 24 januari 2013,
19:00-23:00
Kunstenaar: Oscar Murillo (CO, 1986)
Locatie: Showroom MAMA, Witte de Withstraat 29-31, 3012 BL Rotterdam

Ossie’s Bingo Boutique
Dates: 25 January – March 24 2013
Opening: Thursday 24 January 2013,
19:00-23:00
Artist: Oscar Murillo (CO, 1986)
Location: Showroom MAMA, Witte de
Withstraat 29-31, 3012 BL Rotterdam

MAMA opent het jaar met onder andere een solopresentatie van de Colombiaanse kunstenaar Oscar
Murillo. Murillo gebruikt de tentoonstellingsruimte
als studio en als plaats voor performances waarin
de participatie van derden een belangrijke factor
is. In zijn performances onderzoekt Oscar Murillo
hedendaagse lifestyle clichés. Zijn werken laten een
politieke benadering zien ten opzichte van onderwerpen als klasse, rijkdom, economie en macht.

MAMA begins the year with three projects including a solo show by the Colombian artist Oscar Murillo. Murillo uses the exhibition space as
a studio and as a place for performances where
the participation of others is an important factor. In his performances, Oscar Murillo examines
contemporary lifestyle clichés. His work demonstrates a political approach in its comparison
of subjects such as class, wealth, economy and
power.

Oscar Murillo maakt voor MAMA een ‘participant
activated’ installatie, actieve deelname van het publiek is een noodzakelijk onderdeel van het Ossie’s
Bingo Boutique. Gedurende de tentoonstelling zijn
er bingo middagen en avonden waar de bezoekers
kans maken op een exclusief gezeefdrukt en geborduurd T-shirts van Murillo. De T-shirts zijn afkomstig van diverse kringloopwinkels in Rotterdam en
worden geüpgrade tot een exclusief COMME des
GARÇONS shirt. In totaal zijn er unieke 50 T-shirts
te winnen.
Eerdere werken van Murillo bestonden uit grote
graffitistyle schilderijen en betonnen afgietsels van
fitness apparatuur. Voorbeelden van performances
waarin grote groepen mensen betrokken werden bestonden onder meer uit yoga klassen, bingo avonden en dansavonden met Colombiaanse muziek. 		

For Showroom MAMA Oscar Murillo has created
Ossie’s Bingo Boutique, an installation activated
through public participation. During the exhibition, his bingo afternoons and evenings give
the visitors the chance to win exclusive screenprinted and embroidered T-shirts by Murillo.
The T-shirts are from various Rotterdam charity
shops and are upgraded to exclusive Comme
des Garçons shirts. In total there are 50 unique
T-shirts to be won.
Earlier works of Murillo consisted of large graffiti style paintings and concrete casts of fitness
equipment. Previous examples of his performances involving large groups of people range
from yoga classes, to dance evenings with
Colombian music.

Samen met Joey Verberkt en Jon Rafman bijt Oscar
Murillo het spits af van MAMA’s nieuwe programmering. Vanaf 2013 programmeert MAMA vanuit
drie inhoudelijk verwante lijnen.
In ‘All Together Now’ is er aandacht voor ‘participant activated’ installaties’ en performances waarin een rol is weggelegd voor participatie van het
publiek maar de kunstenaars de aanjagers zijn van
evementen en avonden die anders nooit zouden
bestaan.
In het thema ‘Eyes Wide Open’ zoeken we kunstenaars die zich richten op de sociale, politieke en
economische realiteit en dit incorporeren in hun
werk.
De laatste inhoudelijke lijn heet ‘Internet Aware’
waarin de focus ligt op de online en offline cultuur
en kunst en waar objecten en beelden niet begrepen kunnen worden zonder kennis te hebben van
de systemen, symbolen en mogelijkheden die het
internet biedt en creëert.

Together with Joey Verberkt and Jon Rafman,
Oscar Murillo starts off MAMA’s new program.
From 2013 MAMA’s program comprises three
strands of related content.
In ‘All Together Now’ the focus in on ‘participant
activated’ installations and performances in
which public participation plays a role, but the
artists are the catalyst of the events.
In the theme ‘Eyes Wide Open’ we seek artists
who incorporate social, political, and economic
reality into their work.
The third strand of content is called ‘Internet
Aware ‘ and focuses on online and offline art
and culture, where objects and images cannot
be understood without knowledge of the systems, symbols, and possibilities created and
offered by the Internet.

For more information and images please contact Gerben Willers (gerben@showroommama.nl)
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact
opnemen met Gerben Willers (gerben@showroommama.
nl).
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