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An English-style garden, a plot of earth in New York’s Central Park, a garden and a cemetery in Maastricht:
Plantarians asks, 'what does it mean to have a garden?' Divided into episodes, the film studies the capacity of
garden plants to respond to the particularities of their surroundings; at the same time, it tracks the lives of the
contemporary men and women who cultivate, enjoy, eat, obsess over, and even grieve with and for these plants.
Plantarians invites audiences to witness the codependent existence of Earth’s living organisms and to reflect on
how this interdependence can be characterised by both conflict and intimacy.
Ellie Kyungran Heo is an artist and filmmaker. Based on research conducted in the field, Heo's film and art
practice combine elements from the genres of documentary and performance into experimental settings to
explore points of tension between the anthropological and the ecological. Heo's work is influenced by the
writings of the French philosopher Emmanuel Levinas, who theorised the interface between the Self and the
Other in terms of a meeting between singularities. Harnessing Levinas’s insights into the relationship between
humans and their environment, Heo conducts artistic experiments to illuminate those dimensions of the
sustainability conversation that arise in our everyday lives and that relate to how we meet the Other ‘face-to-face’.
This exhibition is supported by the Arts Council Korea.
www.elliekyungran.com
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En trädgård i engelsk stil, en bit land i Central Park i New York, en trädgård och en kyrkogård i Maastricht:
Plantarians ställer frågan, ’vad betyder det att ha en trädgård’? Filmen som är uppdelad i episoder studerar
förmågan hos trädgårdsväxter att svara på enskildheterna i deras omgivningar; samtidigt följer den de samtida
män och kvinnor som odlar, uppskattar, äter, fixerar sig på, och till och med sörjer med och över dessa plantor.
Plantarians bjuder in besökarna till att bevittna den medberoende existensen av jordens levande organismer och
till att reflektera över hur detta ömsesidiga beroende kan karakäriseras både av konflikt och av intimitet.
Ellie Kyungran Heo är konstnär/filmare. Heos filmer är baserade på forskning i fältet och kombinerar element från
genrerna dokumentärfilm och performance för att undersöka spänningspunkter mellan det antropologiska och
det ekologiska. Heos arbeten är influerade av den franska filosofen Emmanuel Levinas som utvecklade en teori
om samspelet mellan Det Egna och Den Andre i termer av ett möte mellan singulariteter. Genom att överföra
Levinas insikter på förhållandet mellan människan och hennes miljö försöker Heo belysa de dimensioner av
samtalet om hållbarhet som uppkommer i vårt dagliga liv och som relaterar till hur vi möter Den Andre ’ansikte
mot ansikte’.
Utställningen stöds av Arts Council Korea.
www.elliekyungran.com

