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Grimanesa Amorós during the installation of the exhibition “Light between the Islands”, 2013

גרימאנסה אמורוס בעת הקמת התערוכה "אור בין האיים", 2013
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Uros House, 2011
LEDs, diffusion material domes, silkscreen, aluminum, custom lighting sequence, electrical hardware, 152.4 x 304.8 x 152.4 
Installation at Times Square, New York City
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Off the coast of Puno, Peru, are the Uros islands. These floating islets are made of totora reeds that grow  in 

Lake Titicaca. Everything ranging from houses to boats to watchtowers is made of these reeds. 

Uros House embodies the beauty of the sea foam, while maintaining the traditional technique and shape of the 

Uros islands houses.

The project was commissioned by the Nina Menocal Gallery and the Armory Show, and sponsored by Art 

Insurance Now and Reaction Lighting Inc.

UROS HOUSE
Installation at Times Square, New York, 2011

בית אורו
הצבה בטיימס סקוור, ניו-יורק, 2011

איי             שבאגם טיטיקקה בפרו, בסמוך לּפ  נ , הם איים צפים העשויים קני טוטורה. כל סביבת המחייה של בני האורו עשויה מקני 

טוטורה, הצומחים באגם – בתים, סירות ומגדלי שמירה. בית אורו מתייחס לטכניקת הבנייה המסורתית של הבתים באיי האורו ולצורתם, 

ונותן ביטוי ליופיו של קצף גלי הים.

פרויקט בתמיכת "טיימס סקוור אליאנס"; "הארמורי שואו"; גלריה נינה מנוקאל, מקסיקו-סיטי; "ארט אינשורנס נאו"; ו"ריאקשן לייטינג"

ו ..   ו  
..האו רו

נורות לד, כיפות מחומר דיפוזיה, הדפס רשת, אלומיניום, מערכת חשמלית ורצף תאורה ייחודי,                                     

LEDs, diffusion material domes, silkscreen, aluminum, custom lighting sequence, electrical hardware, 152.4 x 304.8 x 152.4

152.4 x 304.8 x 152.4
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Installing the exhibition Light between the Islands, 2013
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