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Petr Lovigin, What a wonderful World! My Louis!,
archival pigment print on Hahnemühle paper, ed. 3/3, 40x50cm, 2012

“Dream a Little Dream of Me”
Petr Lovigin ● solo exhibition

Vernissage vrijdag 12 juni 2015, 17u - 21u
Expositie van 13 juni tot en met 6 september 2015
open van donderdag tot zondag, 10u - 21u
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Dream a Little Dream of Me
“Dream a Little Dream of Me" is de titel van de tentoonstelling met fotografisch
werk van Petr Lovigin. “Dream a Little Dream of Me” is bovendien een
uitnodiging om te dwalen in de fantasiewereld van de kunstenaar.

In zijn eerste serie “Fall in Love” hanteerde Petr Lovigin analoge, zwart-wit
fotografie. Een koppel lijkt te zweven in surrealistische situaties, als in een droom,
enkel door henzelf geleid. De twee geliefden overstijgen het alledaagse en ze
nodigen ons uit om hun universum te delen.
In 2011 stapte Petr Lovigin over op digitale kleurenfotografie. Het is complex
werk van handmatig bewerkte montages en opeenvolgende filters. In de serie
“ What a Wonderful World! My Louis !” toont de kunstenaar imaginaire
landschappen geïnspireerd door zijn geboorteland Rusland op een
achtergrond van fragmenten uit een Tibetaanse gebedsboek. Hierin wandelt
het icoon van de jazzmuziek Louis Armstrong met een koffer in de hand of zie je
de reïncarnatie van de jonge Louis in een fantasiewereld van Petr Lovigin.

Petr Lovigin is geboren in 1981 in Yaroslavl, Rusland. Hij is een van de bekendste
bloggers van de jonge Russische generatie. Zijn krachtig visuele werk haalde
tweemaal de cover van Courrier International. Dit is zijn eerste
solotentoonstelling in België. Zijn fotoseries werden eerder geëxposeerd in het
Museum voor Fotografie in Thessaloniki, op de Biënnale voor Fotografie in
Moskou, in het Museum voor Moderne Kunst in Istanbul, maar ook in Parijs,
Rome , München, Israël en China.

Deze tentoonstelling werd georganiseerd met medewerking van

www.clair.me
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Petr leek zo ver weg van de alledaagse realilteit dat ik de neiging had
hem in een hoek te duwen om zo zijn wereld, zijn planeet beter te
begrijpen. Is zijn wereld een manier om te ontsnappen aan de ‘echte’
werkelijkheid en om zich ertegen te beschermen? Ik vroeg hem of hij
geen spijt had niet aanwezig te zijn in Rusland op het moment van de
rellen in Moskou
Petr antwoordde me per e-mail, bijna een brief: “Anna, Ik ken de koers
van dollar en euro. Ik ben op de hoogte van alle wereldrampen en
zelfs van voetbalresultaten. Enkel, in mijn wereld wordt werkelijkheid
verhaal en verhaal mengt zich met de werkelijkheid. In dit universum
leven personages uit de ‘echte’ wereld met en bij ons; personages
zoals Sathya Sai Baba, Takeshi Kitano en Leo Tolstoy of de jonge
Louis Armstrong. Er is genoeg ruimte in deze wereld, en voldoende
plaats om naar de dingen te kijken.
Er zijn zeker meerdere manieren om in de wereld te staan. Net zoals
er misschien twee Lovigins zijn: een eerder romantische en een
ironische. Zoals u zegt: zijn virtuele wereld en fotografie en een andere
cynische wereld met twijfels en gebreken. En ik weet niet welke
werkelijk het dichtst bij me aansluit. “
De ontmoeting met en het leren kennen van Petr Lovigin, de dromer
over wat echt is, gebeurde stapje per stapje, afbeelding na afbeelding.
Je komt er fris, gesterkt en vol vertrouwen uit; wetende dat dromen
borg staan voor vrijheid.
Anna-Patricia Kahn, Saint-Paul de Vence
« Planet Lovigin», editie Verlag 2012, p.8

Petr Lovigin, Falling in love,
archival pigment print on Hahnemühle paper, 40x50cm, edition 3/3, 2006

ifagallery • 藝法畫廊
rue des renards/vossenstraat 28 • 1000 brussels • belgium
中国上海市万航渡路 733 号 / 733 wanhangdu road • shanghai 200040 • china
+32 2 502 40 58 • contact@ifa-gallery.com

ifa-gallery.com

Petr Lovigin

Geboren in 1981 in Yaroslavl, Rusland.
Petr Lovigin studeerde architectuur aan de Technische Universiteit
van Yaroslavl vooraleer hij zich wijdde aan fotografie.
Zijn werk benadrukt de bijzondere schoonheid van Rusland door
middel van onverwachte culturele contrasten. Lovigin wil ons laten
zien hoe zijn land in het buitenland zou moeten gezien worden.
Zijn creativiteit is door fotomontages nauw verbonden met muziek, in het bijzonder met
jazz en Louis Armstrong.
Sinds 2006 werden zijn fotoseries in tal van exposities getoond. Meest recent in het
Museum voor Fotografie in Thessaloniki, tijdens de Biënnale voor fotografie in Moskou
en in het Modern Art Museum van Istanbul.
Petr Lovigin woont en werkt in Moskou (Rusland).

exhibitions
2015 – « Dream a little dream of me », ifa gallery, Brussels, Belgium
2014 – Mia Art Fair, Galerie ºCLAIR booth, Singapore
2013 – Art Paris, Galerie °CLAIR booth, Paris, France
2013 – Art Paris, Galerie °CLAIR, Paris, France
2013 – « My Louis », MAMM, Moscow, Russia
2013 – « Winter trip through a dozen of Latin America’s countries », MMMA, Moscow,
Russia
2012 – « Planet Lovigin », Russian Culture Centre, Rome, Italia
2012 – « Solo Show Planet Lovigin », Galerie °CLAIR, Munich, Germany
2012 – « Babie leto », Gallery Meglinskaya, Moscow, Russia
2012 – Avant Première of Planet Lovigin at ART PARIS, Galerie °CLAIR, Paris, France
2011 – Lovigin’s Arbeit wird bei ART Paris, Galerie °CLAIR, Paris, France
2012 – « Time within us », Museum of Thessaloniki, Gallery-na-Solyanke, Istanbul
Modern Art Museum, Turquie
2009 – « Wolf with Emerald Heart (°CLAIR) », Gallery Meglinskaya, Moscow, Russia
2009 – « Takeshi Kitano and other icons », Galerie °CLAIR, Munich, Germany
2009 – « On the road », Passage de Retz, Paris, France
2009 – « On the road », Ashdod Museum of Art, Israel
2009 – « Fall in love » Fashion and style in Photography, MMOMA, Moscow, Russia
2008 – « Takeshi Kitano and other icons » Moscow Photo-biennale, James,Russia
2008 – « Simple motions Jamaica » Festival International of Photography, Pinqyao, China
2008 – « Simple motions Jamaica » Photo-biennale, Tsereteli Gallery, Moscow, Russia
2007 – « Takeshi Kitano and other icons/ part 2 », Loft Project Etaji, St.-Petersburg,
Russia
2007 – « Takeshi Kitano and other icons », Nabokov’s Museum, St.-Petersburg, Russia
2007 – « Costarica-Jamaica », Fotodepartament, S.-Petersburg, Russia
2006 – « Costarica-Soul », Arsforum, Yaroslavl, Russia
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publications
P.LOVIGIN « Planet Lovigin », Kehrer Verlag, 2012
P.LOVIGIN « Indian Summer», Evgeniy Grishkovets, 2012
P.LOVIGIN « Odnovremenno », Maxaon, 2009
P.LOVIGIN « Costarica-soul», Maxaon, 2009

Hardcover, 24 x 22cm, 112 pages, 53 colour illustrations, English/French
Publisher: Kehrer Verlag, Author: Petr Lovigin, Texts by Anna-Patricia Kahn, Petr Lovigin
ISBN 978-3-86828-287-0 • 40euros • available for sale at ifa gallery
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ifa gallery
ifa gallery werd door Alexis Kouzmine-Karavaïeff in 2006 in Shanghai opgericht,
in het kwartier van de hedendaagse kunstgaleries. De galerie heeft, na
intensieve bezoeken aan tal vankunstenaarsstudio’s, de meest belovende
kunstenaars weten te selecteren ;kunstenaars met een unieke taal en
beheersing van expressiemiddelen, ver verwijderd van alle clichés en
conventies, met krachtige artistieke visies en concepten.
In de loop der jaren heeft ifa gallery vele opmerkelijke en immer originele
tentoonstellingen gebracht, waarin werken van een kunstenaar binnen een
bepaalde periode of groepstentoonstellingen georganiseerd rond doordachte
thema’s worden gebracht. De galerij heeft internationale erkenning verworven
door actieve deelname aan beurzen zoals Art Basel Hong Kong, Art Paris, Art
Stage Singapore, de Asian Contemporary Art Fair in New York, of SH
Contemporary (Shanghai).
In december 2013 is ifa gallery verhuisd naar het hart en de hoofdstad van
Europa, Brussel. De galerie is gevestigd in de historische wijk van de Marollen,
en brengt een dynamisch programma met belangrijke kunstenaars die ze heeft
ontdekt in China, samen met opkomende kunstenaars uit de regio.
Wij vertegenwoordigen gevestigde kunstenaars zoals Dai Guangyu, een
boegbeeld van de Chinese avant-garde, de Gao Brothers of Wu Junyon; maar
ook opkomende kunstenaars zoals Fan Jiupeng en Li Rui, of buitenlandse
kunstenaars die in China zijn gevestigd, zoals Christophe Demaître of Zane
Mellupe.
In haar wens om een brug te vormen tussen Europa en China, opende ifa
gallery in maart 2014 een nieuwe tentoonstellingsruimte in de wijk Jing'an in
Shanghai, waar lokale kunstenaars zullen tentoongesteld worden.

°CLAIR
CLAIR Gallery specialises in fine art photography and hosts exhibitions
worldwide.
Our gallery was founded in 2008 Munich, Germany by Anna-Patricia Kahn and
Markus Penth. It is dedicated to representing and supporting classical and
contemporary photographers and their estates. °CLAIR opened a second
gallery in Saint-Paul-de-Vence, Côte d’Azur, in 2011 to respond to growing
demand.
The °CLAIR Gallery represents some of the most important photographers of
the 20th and 21st century including Phillipe Halsman, Jacques Henri Lartigue,
Alvin Langdon Coburn, and Lee Miller. It also represents elite contemporary
photographers such as Oliver Mark and Petr Lovgin, while also working closely
with photographers from the prestigious Magnum Agency.
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contact

Alexis Kouzmine-Karavaïeff
director
alexis@ifa-gallery.com
+32 485 71 98 51

ifa gallery • brussels
rue des renards / vossenstraat 28
1000 brussels, belgium
contact@ifa-gallery.com
+32 2 502 40 58

Angélique Demur
associate director brussels
angelique@ifa-gallery.com
+32 475 86 36 60

donderdag tot zondag • 10:00-19:00

ifa gallery • shanghai
733 wanhangdu road
shanghai 200040, china
contact@ifa-gallery.com
+86 187 2193 0368
open op afspraak
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