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Elodie Ledure,

Apnée

Elodie Ledure toont recent fotowerk en presenteert haar eerste fotoboek, dat wordt uitgegeven bij Editions YELLOW NOW.
De presentatie reist hierna o.a. naar Parijs, Praag, Sion en Liège.
Elodie Ledure (*Liège, 1985), woont en werkt in Liège. Zij maakt foto’s van uitzonderlijke schoonheid. Uitsnede en motief vormen
vaak een welhaast abstract beeld. Toch is de voorstelling van om de hoek. Het is de kwaliteit van de fotografe, die het uitzonderlijke
boven haalt in het vanzelfsprekende.
We weten dat zo’n subliem moment maar voor even kan zijn, zoals dat voor zoveel schoonheid geldt. We houden de adem in, net
zoals de fotografe doet vlak voordat ze afdrukte. Veel meer nog, omdat we de verpletterende indruk van schoonheid niet verwachten
reageert ons lichaam in een reflex, adembenemend op dit onaangekondigde uitzonderlijke.
Elodie Ledure (*Liège, 1985) lives and works in Liège. Her photo’s are of exceptional beauty. Framing and scenery give birth to an
almost abstract still. Although we recognise that what we see is a general event form around the corner. It is the keen photographers
eye that restrain the exceptional from the general.
We all know that such a sublime moment can only be for an instant, like most beauty is anyway. We hold our breath, just as the
photographer did right before closing the shutter. Or even more, since this experience of beauty is unexpected, it is our body that takes
over in a breathtaking reflex.
Mathieu Bruls architect
De gebruikers van Ondernemershuis ALEX51 nodigen u uit voor de tentoonstelling
en presentatie fotoboek van Elodie Ledure, op Alex Battalaan 51, Maastricht.
De bijbehorende tentoonstelling is daarna nog te zien t/m 14 januari 2015.
U bent van harte welkom tijdens kantooruren, 09.00 – 17.00 uur.

Opening tentoonstelling en presentatie fotoboek
21 november 2014 om 17:00 uur
De fotografe is bij de opening op 21 november aanwezig.
De tentoonstelling wordt geopend door curator, publicist, docent en photoholic Emmanuel d’ Autreppe.
Wij zorgen voor gespreksstof en een drankje, namens medewerkers en directies van;
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