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De Colombiaanse/Spaanse videokunstenares Laura Colmenares Guerra, gespecialiseerd in numerieke 
kunst, behaalde in 2002 een master audiovisuele media aan de universiteit van Bogota en in 2008 een 
postmaster transmediale studies aan de Hogeschool Sint- Lukas van Brussel. 
Op 18-jarige leeftijd was ze actief als VJ. Ze surfte mee met de opkomst van de technomuziek en mixte 
live video’s tijdens raves en underground parties in Bogota. Sindsdien is ze voornamelijk bezig met video. 
Ze realiseert onafhankelijke video’s en audiovisuele instal- laties, waarbij ze heel bewust omgaat met 
ruimte en beeld en de manier waarop de toe- schouwer dit bewustzijn ervaart. Ze creëert omgevingen 
die de deelnemer stimuleren om de relatie met het eigen lichaam actief te beleven, waarbij de installatie 
een tussenschakel is tussen het menselijk lichaam en de manier waarop het wordt gepercipieerd. Met 
haar werk wil ze een aantal elementen blootleggen zoals de politiek van het menselijk lichaam, de 
waarneming van het lichaam en het engagement van de toeschouwer tegenover het kunstwerk. Die 
uitgangspunten zijn onder meer terug te vinden in de installaties Ajna’s Journeys, Lungs [The Breather] 
en Territoires Instables, en in de video’s Golden Delicious en Beyond the Divide. 
De laatste jaren ontwikkelt Laura Colmenares Guerra zowel individuele als collectieve mediaprojecten: 
verscheidene video’s voor het museum In Flanders Fields te Ieper, een beeldenmuur voor de 20e 
verjaardag van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, een installatie met 12 schermen op 360° voor het 
Antwerpse Museum aan de Stroom, een beeldenmuur voor de stad Sint-Truiden en documentaires in het 
kader van onderzoeksactiviteiten van het Institut Numediart en van het Mundaneum te Bergen. 
Recentelijk was werk van Laura Colmenares Guerra te zien in het Parijse Cube (Centre de Création 
Numérique), op de International Computer Music Conference te Huddersfield, in Brussel (Nadine, iMal, 
het Erasmusmuseum en de Sint-Lukasgalerie), op het festival Crea Numerica in het kader van de Jeux de 
la Francophonie (Beiroet, Libanon), in het Centre des Arts van het Franse Enghien-les-Bains, in City Sonic 
te Bergen en Bozar te Brussel. 
 

 


