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Voor u ligt een dubbelnummer van Stedelijk Museum Bulletin.
Het staat in het teken van twee grote tentoonstellingen in
Stedelijk Museum CS dit najaar, die van Vito Acconci enYang
Fudong. Gastauteur Lily van Ginneken beschrijft de
verschillende ontwikkelingen in Acconci’s artistieke carrière: van
dichter naar een van de grondleggers van de performance- en
videokunst rond 1970 en, tot slot, architect van opvallende
landschapselementen, paviljoens en gebouwen. Daarnaast
inventariseert Jan Kappers de verschillende werken in
Nederland waarbij Acconci in de loop van 30 jaar betrokken is
geweest.
De video-installaties vanYang Fudong zijn niet los te zien van de
drastische veranderingen op economisch en cultureel gebied in
China. Na bespreking van zijn werk op de tentoonstelling door
Maarten Bertheux wordt daaraan aandacht besteed door Saskia

Dubois, die de kunstenaar interviewde in zijn woonplaats
Sjanghai, en door Ingrid Commandeur, die het huidige
kunstklimaat in China beschrijft, Sjanghai in het bijzonder.
Tot slot ook aandacht voor het museumwerk achter de
schermen: de schoonmaak van het schilderij The Gate van
Barnett Newman.

Pagina 35
Vito Acconci
Van schrijver naar architect
Lily van Ginneken

Pagina 66
Persbericht

Pagina 41
Acconci in Nederland
Jan Kappers
Pagina 51
Yang Fudong
Recente films en video’s
Maarten Bertheux
Pagina 55
China tussen twee generaties
Saskia du Bois

Pagina 59
China uit de eerste hand
Ingrid Commandeur
Pagina 64
Schoonmaak
The Gate
Emilie Froment

P.S. Voor wie het nog niet wist: de klassiek-moderne kunst uit de
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toe lenen. Des te meer aandacht voor de eigentijdse en actuele
kunst dit najaar met behalve de exposities van Acconci en
Fudong natuurlijk ook de retrospectief van Rineke Dijkstra, die
op 4 november opent.
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VITOACCONCI
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SCHRIJVER
NAAR
ARCHITECT
Lily van Ginneken

Als geen ander uit zijn jaargang blijft hij tussen de jongere
generaties figureren op internationale tentoonstellingen. Vito
Acconci (1940, NewYork) produceert, tegenwoordig met zijn
studio, steeds weer nieuw, verrassend en verontrustend werk.
Met een kunstenaarsontwikkeling van schrijver naar architect,
bouwde hij in de afgelopen veertig jaar een praktijk op die de
criteria ten aanzien van kunstwerk en kunstenaarschap, zoals die
sinds de negentiende eeuw worden gehanteerd, uitholt.
Eigenlijk begon Acconci als een outsider. Hij werd als schrijver
opgeleid aan de rooms katholieke Holy Cross University in Iowa.
Zijn houvast ligt in woorden, in teksten en bij schrijvers als
Samuel Beckett, maar ook bij de litanieën die hij in eindeloze
herhalingen tijdens de mis leerde prevelen. Niemand onder de
kunstenaars die zo scrupuleus en uitvoerig zijn werken beschrijft
en toelicht in essays als Acconci. ‘(...) Ik wil mijn methoden
duidelijk maken. Ik wil dat mijn werk mijn methoden duidelijk
maakt – de kijker moet in staat zijn om ze heel duidelijk waar te
nemen. In ieder geval moeten de feiten niet weggemoffeld of
verhuld worden.’ (1)
Toen hij in 1964 vanuit de Amerikaanse midwest in NewYork
terugkwam, wilde Acconci schrijver worden en zocht hij
aansluiting bij de NewYork School-dichters, onder wie Peter
Schjeldahl en Anne Waldman. Het waren de hoogtijdagen van
de happenings, de anti-Vietnam sit-ins en de ‘Poetry Events’ in
café’s, clubs en galeries en hij deed daaraan mee, net zoals
Dennis Oppenheim en Dan Graham dat deden. ‘(...) Ik kwam
vanuit een andere context. Ik kende de kunstregels niet.(...) ik
weet niet wat ‘het weten’ zou kunnen betekenen. (...) Als het
waar is dat kunstenaars van vandaag een wereld willen
binnenkomen waarin zij iets tot uitdrukking kunnen brengen,
dan is het verschil met mijn generatie, dat wij helemaal die
kunstwereld niet binnen wilden komen, wij wilden die
onderweg tegenkomen, en gebruiken en manipuleren als een
instrument in de wereld als geheel. En wij, wij wilden niet iets tot
uitdrukking brengen, wij wilden richting geven aan iets –
situaties, dingen, de manier van denken.’ (2)
‘(...) Eind jaren zestig waren kunst en kunstenaars een soort
autoriteiten. Dit waardesysteem moest worden aangepakt, op

dezelfde manier als je je tegen de Vietnam oorlog van de
Amerikaanse regering moest verzetten, tegen de macht, en de
commercie die de galeriewereld beheerste. Al die voetstukken
moesten worden neergehaald en gedemystificeerd.
Terugbrengen naar het niveau van heel gewone activiteiten die
niet langer als buitengewoon worden beschouwd. Laten zien dat
er niets goddelijks, magisch of buitengewoons is aan kunst.’ (3)
Als schrijver/dichter bewoog Acconci zich in de conceptuele
kringen van NewYork waar kunstenaars als Lawrence Weiner en
Joseph Kosuth tekstwerken in galeries exposeerden. Acconci’s
experimentele teksten beperkten zich in die periode tot over het
papier bewegende woorden die alleen nog naar de bladzijde zelf
verwezen: ’hier’, ‘daar’, ‘dan’, ‘daar naartoe’, maar op een
gegeven moment was voor hem de ruimte op een A-4tje niet
meer genoeg. ‘(...) als ik dan zo geïnteresseerd ben in beweging,
waarom was ik dan bezig met het bewegen over een A-4 velletje.
Daarbuiten is een vloer, er is de grond, er is de straat, er is een
hele stad. En toen ik dat werk, ‘Following Piece’, deed, was dat
een manier om mijzelf van achter de schrijftafel weg te krijgen,
de stad in. Alsof ik de mensen smeekte me ergens mee naar toe
te nemen. Ik wist niet hoe ik dat zelf moest doen.’ (4)
Following Piece (1969) is een bekend werk geworden omdat het,
achteraf gezien, toen al zo duidelijk Acconci’s lijfelijke overgang
naar de openbare ruimte en zijn fascinatie voor de spanning
tussen openbaar en privé weergeeft. Op straat zocht hij een
willekeurige voorbijganger uit die hij net zo lang volgde totdat
hij of zij in een huis of kantoor verdween. Dit deed hij 23 dagen
lang. Die tochten door de stad konden variëren van een paar
minuten tot soms wel zeven tot acht uur. In deze Street Works,
vastgelegd in notities en foto’s, waren het de omstandigheden
die hem als bewegend object regisseerden.
Toen Acconci zelf de regie van het object, dat zijn lichaam was, in
handen nam, ging hij video en film gebruiken. Zijn zelfonderzoek kon er soms erg heftig aan toegaan. Hij streek net zolang
met zijn hand over de binnenkant van zijn arm tot er een wond
ontstond, probeerde zijn hand steeds verder in zijn mond te
stoppen tot hij de uitputting nabij was en ging zichzelf naakt op
de grond zitten bijten en maakte vervolgens met drukkersinkt
afdrukken van die beten, als waren het vingerafdrukken.
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Vito Acconci
Seedbed, 1972
Installatie / Performance
Installation / Performance

Het waren werken die een ‘zelf’ probeerden te vinden en dat
‘zelf’ tegelijkertijd ook weer onderuit haalden. Zij verwezen naar
een mannelijk zelf, maar dan op een karikaturale manier. Op een
gegeven moment realiseerde hij zich dat hij hiermee het
tegendeel bereikte van wat hij wilde en geïsoleerd raakte van de
toeschouwer. In plaats van een voor ieder herkenbaar kwetsbaar
mens te laten zien, creëerde hij een in zich zelf opgesloten object
zonder culturele of politieke context.
Nog confronterender werd het toen Acconci begin jaren
zeventig anderen in zijn performances en videowerken ging
betrekken.Tijdens de op video vastgelegde live performance
Pryings (1971) probeert hij twintig minuten lang de ogen van zijn
vriendin open te wurmen. Op het scherm ziet het publiek het
gezicht van Kathy Dillon, die krampachtig haar ogen dicht houdt
voor Acconci’s manipulerende vingers. Hij heeft meerdere
performances met zijn vriendin gedaan, waarbij de cliché’s van
het sekseverschil soms behoorlijk pijnlijk en over de top werden
uitgelicht.
Ook de galeriebezoekers kregen hun confrontatie en werden als
materiaal gebruikt, bijvoorbeeld in Claim (1971). Bij de entree
van de galerie hing een monitor waarop men Acconci
geblinddoekt onder aan de keldertrap dreigend zag zwaaien met
een koevoet en ijzeren staaf, bezoekers waarschuwend dat ze er
aan zouden gaan als ze de trap af durfden te komen.
Hij herhaalde zijn teksten met zijn diepdonkere, haperende
stem, zichzelf hypnotiserend, zo zelfs dat hij veronderstelt dat
hij, na drie uur, tot het uiterste zou zijn gegaan.
Het meest opmerkelijke werk uit de jaren zeventig was Seedbed
(1972). Acconci had gemerkt dat de aandacht van het publiek bij

zijn acties vooral op zijn persoon gericht was en helemaal niet
op de bijbehorende ruimte. Kon hij niet in plaats van blikvanger
in de ruimte, onderdeel van de ruimte worden? Zo ontstond
Seedbed in de Sonnabend Gallery in NewYork. ‘(...) Halverwege
de lege galerie loopt een vloer schuin op tegen de achterwand;
bezoekers lopen over de helling naar boven. Onder de helling lig
ik, ik kruip onder de vloer waarover de bezoekers lopen, ik hoor
hun voetstappen boven mij.
Ik bouw seksuele fantasieën naar aanleiding van hun
voetstappen, ik masturbeer van de ochtend tot de avond... Mijn
stem komt van onder de vloer: (...). Nu en dan kun je me horen
klaarkomen: Ik heb dit voor jou gedaan, ik heb dit met jou
gedaan, ik heb je dit aangedaan....’ (5)
Men zou kunnen zeggen dat Seedbed een van de eerste werken
was waarin Acconci de galerie in een installatie veranderde.
Hierna maakte hij reeksen installaties, waarin de door hem
uitgesproken teksten een belangrijke rol gingen spelen. ‘(...) In
het gunstigste geval moet de geluidsapparatuur (speakers enz.)
functioneren als een ander evenwaardig onderdeel in de gehele
constellatie van het werk: de stem krijgt zo fysiek gewicht – de
taal wordt ingezet als een instrument om druk uit oefenen.’ (6)
Langzaamaan begonnen de intenties van zijn werk te
veranderen. Nu het niet meer om hemzelf en zijn relaties hoefde
te gaan, vond hij dat zijn optredens zich meer moesten
verhouden tot de culturele context waarin ze plaatsvonden. Hij
werd inmiddels regelmatig uitgenodigd om in Europa, waar
Amerikaanse kunst begin jaren zeventig zeer geliefd was, werk
te komen maken. In die zin voelde hij zich bijna een vertegenwoordiger van de Amerikaanse handelsbelangen. Dat het
tegendeel waar was, wilde hij in zijn werk door laten klinken.
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Vito Acconci
Following Piece, 1969
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(...) Een werk moet ontworpen worden voor een specifieke
geografische, historische, politieke plek: een werk in NewYork
bijvoorbeeld, moet anders zijn dan een werk in Los Angeles, dat
ook weer anders is dan een werk in Milaan.Tegelijkertijd moet ik
dan wel mijn functie als kunstenaar duidelijk maken: als ik een
werk in Europa maak, kan ik laten zien dat ik een Amerikaan ben
met een Amerikaanse kijk op de plek waar ik naar toe ga – ik ben
een bezoeker, een indringer, een importeur.... (7)
Dergelijke ‘Cultural Space Pieces’ maakte hij niet alleen voor
binnenruimtes, musea en galeries, maar ook voor openbare
ruimtes, zo maakte hij in 1979 Peoplemobile, een project voor
stadspleinen in Nederland (Amsterdam, Middelburg,
Rotterdam, Eindhoven en Groningen). Peoplemobile bestond
uit een pick-up Volkswagen, die van stad naar stad reed en zich
drie dagen opstelde midden op een stadsplein. Elke dag werd
uit de stalen panelen die op de pick-up lagen een andere
constructie opgebouwd die de bedoeling had de psychologische
betekenis van de publiek gecreëerde privé-ruimte te laten
voelen: een plek waar je je in moest werken, kon schuilen en
elkaar kon ontmoeten.Tegelijkertijd zag de cabine, met een
maskerachtige outfit met ogen, neus en tanden, er dreigend uit,
wat versterkt werd door teksten, claxongeluiden en andere
alarmgeluiden die van tijd tot tijd uit de op het dak gemonteerde
speakers kwamen. ‘Dames en heren.. is er een terrorist onder
u…’ Een raadselachtige agressor die van buiten kwam, de
passieve burgers waarschuwend maar ook eventuele
zwervenden onderdak biedend.
Dit werk, waartoe de Amsterdamse stichting De Appel initiatief
nam, is typerend voor de richting die Acconci in de jaren ’80 en
’90 uit zou gaan: het maken van installaties, meubel-, huis- en

mobielobjecten en kunstprojecten in de openbare ruimte, en
tegenwoordig: het ontwerpen van architectonische werken.
Daarbij blijft het zijn voorkeur hebben situaties te creëren
waarbij het niet-kunst publiek actief wordt betrokken, ontmoetingsplekken ontstaan en de spanning tussen intimiteit en
openbaarheid, het persoonlijke en het publieke voelbaar is.
Het laatste wat hij wil, is zijn ideeën uitvoeren op een geruststellende en esthetisch verantwoorde manier. Acconci
provoceert en ondermijnt en behaagt niet met goede smaak.
Consequent en alert blijft hij analyseren hoe de machtsverhoudingen in de samenleving liggen, op sociaal en politiek gebied
en in het brede culturele veld van beeldende kunst, vormgeving,
architectuur, filosofische literatuur, film en popmuziek.
Voordat Acconci zich halverwege de jaren ’80 volledig op de
openbare ruimte ging concentreren, ontwierp hij een reeks
nogal ongemakkelijke installaties en bouwsels. Geen werken
om naar te kijken, integendeel, ze functioneerden pas als de
passanten er gebruik van maakten door er aan te trekken en te
hangen, er tegen te duwen of erop te schommelen. Het waren
objecten die spotten met representatieve zaken als meubels,
huizen en mobielen, en die bovendien waren voorzien van
beelden en teksten met sociaal-politieke en seksuele signalen.
Het maken van kunst in de openbare ruimte, was voor Acconci
net zo vanzelfsprekend als de consequenties hiervan: het
opgeven van zijn autonoom kunstenaarschap en het zich vanaf
1988 presenteren als Acconci Studio, waarin hij onder anderen
samenwerkt met architecten. Voor de kunstwereld was dat
onbegrijpelijk, een ontheiliging van de kunst. Zoals Acconci
steeds de marges van systemen aftastte, deed hij dat nu ook met
het kunstsysteem. Hij maakt gebruik van het feit dat kunst een
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Vito Acconci
Island in the Mur, 2003
Landschapsarchitectuur /
Landscape Architecture
Graz, Oostenrijk / Austria

zeer ruim te definiëren begrip is, waarin het mogelijk is
complexe opvattingen te hanteren.
Acconci Studio ontwierp tientallen voorstellen voor kunstprojecten voor straten, pleinen en parken voordat er iets van werd
gerealiseerd. Niet helemaal onbegrijpelijk, de overwegend
Amerikaanse bedrijven, banken en gemeenten die een ontwerp
nodig hadden kregen vaak met nogal guerrilla-achtige ingrepen
te maken. Een verwaarloosde tennisbaan op de campus van een
universiteit werd veranderd in een landschap van omgeslagen
huizen, boten, auto’s en vrachtwagens in een, in beton
versteende, modderpoel bedoeld om te zitten of te schuilen.
Het World Financial Center in NewYork kreeg, ter vervanging
van de obligate fontein met bloembakken, het plan aangereikt
om een stapel gekantelde betonnen auto’s te installeren
waarvan de motorkap met een waterstraal omhoog werd
gehouden. De gesloten voorgevel van het stadhuis in Las Vegas
werd voorzien van een gigantisch spiegelend kruis. Het was
hierbij de bedoeling het stadhuis het uiterlijk van een kerk te
geven en vraagtekens te plaatsen bij de Amerikaanse politiek
van scheiding tussen kerk en staat. Ook werd het congrescentrum van St Louis als cadeautje ingepakt met de
Amerikaanse vlag waarvan de banen van geschilderd roestvrij
stalen gaas horizontaal en verticaal om het hele gebouw heen
slingerden, af en toe uitstulpend tot zitbanken, tunnels en
galerijen.
In die periode, begin jaren ’90, realiseerde Acconci Studio in
Nederland zowel een tijdelijk als een permanent werk. Voor de
tentoonstelling ‘Allocaties’ (1992) op de Floriade in Zoetermeer
werd Personal Island ontworpen, een bijzonder elegant werk dat
bestond uit een klein boomeiland waarmee over de plas geroeid
kon worden als het zich losmaakte van het vasteland. Op het
land bleef een identiek vissersbootje achter, samen met de
peddels onbeweegbaar ingebed in het gras, en een jong
boompje op een meegegroeid stukje gras in de voorplecht.
Een jaar later ontstond voor het gebied aan Laakhaven Hollands Spoor in Den Haag, op initiatief van Stroom Den Haag,

een plan waarin het thema land en water opnieuw werd
aangepakt. De oevers van de U-vormige waterstrook werden in
stukken gehakt zodat het reeksen van aan elkaar gekoppelde
eilandjes werden. ‘(...) Het land wordt aan het water
teruggegeven, als om de monumentale gebouwen te
vernederen en hun bestaansrecht in twijfel te trekken. Als het
land schuift, neemt het alles mee wat erop staat: gras, bomen,
plaveisel.’ (8)
Vier jaar later werd Park in het Water opgeleverd. Slechts een
fragment van het oorspronkelijke onbetaalbare plan, maar wel
met alles erop en eraan. Het omvat een in het water geschoven
drijvend landfragment dat is gekanteld, waardoor de
lantaarnpalen en bomen erop schuin staan. Op de breuklijn
waar het landlichaam van de oever is losgesneden zijn treden
ontstaan waar je teruggetrokken kan zitten, maar ook het water
in kan lopen. Met een sprong kom je op het eiland.
Voor menigeen is het feit dat een oorspronkelijk concept zo
wordt gereduceerd nauwelijks acceptabel. Maar voor Acconci
hoort dat erbij. ‘(...) Er is sprake van een intrinsiek probleem bij
een voorstel dat als ‘kunst’ wordt benoemd. Dat suggereert dat
het om een onwrikbare zekerheid gaat, waaraan niets meer kan
worden veranderd – de kunst is onschendbaar, de kunstenaar
mag niet lastig gevallen worden. Dus als er bezwaar is tegen een
onderdeel, dan moet het hele voorstel verworpen worden.
Maar een voorstel van kunst in de openbare ruimte is als
onderhandelen over een contract, alsof het een zakelijke
ontmoeting is. Een voorstel voor kunst in de openbare ruimte
vormt het begin van een discussie: met de cliënt, met de
gemeenschap, met de gemeentelijke regelingen (...). Als wij een
voorstel presenteren, presenteren wij een essay, een theorie
over openbare ruimte toegespitst op onze fantasie over een
bepaalde stad. En dan moet de theorie omgezet worden in de
praktijk, en moet die fantasie werkelijkheid worden.’ (9)
Dat deze projecten van kunst in de openbare ruimte bijna als
vanzelfsprekend zijn overgegaan in architectonische werken
mag dus niet verwonderlijk heten. Architectuur is voor Acconci
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Vito Acconci / Acconci Studio,
Park in het water / Park in the water, 1997
Landschapsarchitectuur / Landscape Architecture
Laakhaven / Hollands Spoor, Den Haag
Courtesy: Stroom Den Haag
Foto / Photo: Jannes Linders

een instrument voor interactie. Met zijn jonge medewerkers
ontwikkelt hij voorstellen voor steeds grotere projecten die lang
niet altijd een illusie blijven.
Zo werd het oorspronkelijk tijdelijke Island in the Mur, dat
Acconci Studio voor de Oostenrijkse stad Graz ontwierp ter
gelegenheid van de culturele hoofdstad van Europa in 2003, een
zodanig succes dat men er alles aan doet om het daar
permanent te houden. Island in the Mur is een multifunctioneel
platform midden in de rivier in het centrum van Graz dat de twee
stadsdelen met elkaar verbindt. De kenmerkende omdraaiing
van vorm en functie werd hier toegepast door in een transparante, flexibel ontworpen ruimte een openluchttheater te
creëren naast een café en een kinderspeelplaats. Alles kan er
door elkaar lopen, terwijl je naar de voorstelling kijkt hoor je de
spelende kinderen en tijdens de koffie weet je dat ze boven je
hoofd springen. En als er geen voorstelling is, kan het
amfitheater gebruikt worden om te zonnen.
Van schrijver naar architect, een ontwikkelingsgang van vier
decennia, zonder opleiding in de beeldende kunst en zonder een
opleiding in de architectuur. Steeds opnieuw gaat Acconci met
zijn studio risico’s aan, gebruikmakend van de stroom aan
ideeën die van werk naar werk vloeit en trouw aan zijn
uitgesproken opvattingen waarmee hij van het begin af aan zijn
onafhankelijkheid heeft behouden. ‘(...) Wat me aan de gang
houdt is het idee dat ik een soort van situatie kan creëren,
waardoor mensen nog eens opnieuw kijken, een situatie die de
mensen een beetje uit hun zekerheid stoot en uit hun gevoel van
macht. (Anders gezegd: een situatie waardoor mensen anders
gaan lopen).’ (10)

Lily van Ginneken is freelance publicist. Zij werkte onder meer
als redacteur beeldende kunst bij de Volkskrant, als hoofdredacteur van Kunstschrift, Openbaar Kunstbezit en nam
onlangs afscheid als directeur van Stroom Den Haag.
De tentoonstelling Vito Hannibal Acconci Studio - Word / Action /

Architecture is geïnitieerd door het Museu d’Art Contemporani
de Barcelona, en georganiseerd met het Musee des Beaux-Arts
de Nantes, in samenwerking met het Stedelijk Museum
Amsterdam. De Engelstalige catalogus ‘Vito Hannibal Acconci’
is uitgegeven door het MACBA, Barcelona.
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ACCONCI
IN NEDERLAND
Jan Kappers
Begin jaren zeventig, wanneer het werk van Vito Acconci in de
Verenigde Staten veel aandacht krijgt, komt hij ook in Nederland
voorzichtig in de belangstelling te staan. In eerste instantie blijft
dit beperkt tot deelname aan een aantal groepstentoonstellingen, tot in1978 in het Stedelijk Museum ‘Hoofdlijnen &
verschijningsvormen’ te zien is, de eerste solotentoonstelling
van Acconci in Nederland. Vanaf dan wordt zijn werk met
regelmaat bij een aantal Nederlandse kunstinstellingen
getoond, of worden er projecten met de kunstenaar op touw
gezet. Naast dat het onderstaande een reconstructie is van
Acconci’s meest voorname Nederlandse projecten laat het ook,
hoewel schetsmatig, een boeiend verloop zien van zijn artistieke
carrière de laatste 35 jaar.
Het programma van de veel bekritiseerde maar baanbrekende
expositie ‘Sonsbeek buiten de perken’ in 1971 richtte zich, in
tegenstelling tot voorgaande edities, op een breder aanbod van
actuele kunstvormen. Zo werd ‘Sonsbeek’, in plaats van enkel
een beeldententoonstelling, een plek waar relatief nieuwe
media als videokunst en performance een podium vonden.
Onder leiding van toekomstig Stedelijk directeur Wim Beeren
werd toekomstig Groninger museum directeur Frans Haks
aangetrokken om het videoprogramma samen te stellen.

Vito Acconci,
Head Capsule (For Mind
and Body),1984

Haks, toen reeds goed bekend met hedendaagse videokunst uit
de V.S., selecteerde voor dit evenement twee video’s van
Acconci. Eén daarvan was het nu zeer bekende Adaptation
Study (Blindfolded Catching), waarin de kunstenaar
geblinddoekt een aantal ballen tracht te vangen. Een klein jaar
later wordt hetzelfde werk opnieuw door Haks vertoond op de
tentoonstelling ‘Toeval’ (1972), georganiseerd door de
commissie vormingswerk van de Universiteit van Utrecht. De
introductie van Acconci’s werk op Nederlandse bodem was
hiermee een feit. Het bleef echter een bescheiden aanloop, want
in navolgende jaren blijft de vertoning van Acconci’s werk
beperkt.
Pas in 1978 komt Acconci, mede doordat hij een aantal maanden
in Nederland verblijft, weer volop in de belangstelling te staan.
Zo wordt in het Stedelijk Museum onder leiding van conservator
Dorine Mignot, ook verantwoordelijk voor de huidige tentoonstelling, zijn eerste Nederlandse solotentoonstelling georganiseerd. Onder de naam ‘Hoofdlijnen & verschijningsvormen’
worden er een groot aantal video’s, dia’s en foto’s geëxposeerd.
Opvallend voor Acconci’s werk in deze periode is de
verschuiving van performances en video’s naar een meer
sculpturale vormentaal. De installatie Monument For the Dead
Children die hij in de hal van het museum bouwde was daar een
indrukwekkende demonstratie van. Een enorme loden kogel
hield via een touw en katrol een zware plank in balans die
horizontaal vanaf de grote trap de ruimte instak. De fysieke
aanwezigheid van de kunstenaar, die zo kenmerkend is voor zijn
vroege werk, was met deze verandering van medium echter niet
zomaar verdwenen. Onder de plank was een speaker geplaatst
waaruit de stem van Acconci te horen was die doorlopend
mededeelde: ‘Warning: not one person more’. Bij elke herhaling
werd zijn stem verdubbeld totdat er een brei van stemgeluid te
horen was, en de plank ‘overbeladen’ werd met geluid.
Acconci bleef in zijn werk dus waarneembaar via geluidsfragmenten en/of televisies. Niet altijd tot ieders tevredenheid
overigens. De marktkooplui van de Grote Markt in Groningen
zagen Acconci´s Peoplemobile liever gaan dan komen. Dit door
Wies Smals van kunstinstelling De Appel geïnitieerde project
deed in de zomer van 1979 vijf grote Nederlandse stadspleinen
aan. Het werk bestond in hoofdzaak uit een pick-up Volkswagen
met 24 metalen platen. Deze konden achterop de wagen in
verschillende combinaties opgebouwd worden. Zodoende
ontstonden er een picknicktafel-achige constructie, een
overkapte beschutting en een grote trap. Elk van de drie dagen
dat de wagen op het plein stond werd de opbouw gewijzigd. In
de zwarte kunstleren overtrek die over de cabine gedrapeerd
was, had Acconci ogen en een mond geknipt zodat de auto ‘een
grijnzend mombakkes’ kreeg. De geluidsinstallatie op de cabine
maakte het geheel er niet veel dragelijker op door continue
kreten van een vrouwenstem, klokgelui, dreigend gepraat van
Acconci en autogetoeter over het plein te schallen. Het werk is
vandaag de dag, 26 jaar na dato, alsnog angstig actueel gebleken, aangezien Acconci met zijn stem terroristen adresseert
die zich in de menigte schuilhouden, waar ze door het gewone
volk gevoed, beschermd en verzorgd zouden worden.
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Vito Acconci,
Monument for the
Dead Children,
November 1978
Installatie / Installation
Stedelijk Museum Amsterdam

43 Vito Acconci

Vito Acconci,
Peoplemobile, Mei / May 1979
Mobiele installatie / Mobile Installation
Foto / Photo: Cathrien van Ommen, Velp

Na deze belangrijke gebeurtenissen blijft het in de jaren tachtig
rustig rond Acconci in Nederland. Wel worden er af en toe
video’s vertoond in bijvoorbeeld De Appel, en bouwt hij de
video-installatie Head Capsule (For Mind and Body) voor de
tentoonstelling ´Het lumineuze beeld´ (1984) in het Stedelijk,
maar van grootschalige gebeurtenissen of projecten is geen
sprake.
Desalniettemin zijn deze jaren erg belangrijk in de ontwikkeling
van zijn werk. De installaties waarmee hij zich eind jaren
zeventig bezighield maken steeds meer plaats voor architecturale ingrepen in de openbare ruimte. In 1988 presenteert het
MOMA in NewYork een belangrijke overzichtstentoonstelling
van dit werk, getiteld ´Public Places´. In datzelfde jaar richt hij het
collectief Acconci Studio op, een broeiplek voor vormgevers en
architecten waarbij theorievorming over, en ontwerpen van
openbare ruimtes een centrale positie innemen.
Het werk dat in de jaren negentig in Nederland te zien is, wordt
gekenmerkt door deze fascinatie voor architectuur en openbare
ruimte. Zoals in 1992 wanneer Acconci door Maria-Roza Boezem
gevraagd wordt om voor ‘Allocaties’, het artistieke programma
van de Floriade in Zoetermeer, een project te realiseren. Boezem
was als artistiek leider van Forum, een Middelburgs platform
voor het uitwisselen van ideeën tussen kunst en samenleving,
goed met het werk van Acconci bekend. Dit kwam doordat zij
(in hechte samenwerking met Wies Smals) de realisatie van
Peoplemobile aldaar op zich had genomen. Het karakter van de
Floriade, een grootschalig openluchtevenement, bood een
goede mogelijkheid om het nieuwe werk van Acconci te tonen.
En hoewel Personal Island misschien eerder een sculpturaal
object is dan een echt utopisch ontwerp, waarmee Acconci rond

deze tijd bekendheid kreeg, is het een van de meest innemende
werken uit zijn repertoire. Personal Island is later aangekocht
door de gemeente Zwolle waar het jarenlang in het stadsbeeld
aanwezig is geweest. Helaas bevindt het zich tegenwoordig
wegens vandalismegevoeligheid in opslag, maar er wordt
gezocht naar een nieuwe, veiligere locatie.
Naast de reeds genoemde personen en instellingen heeft ook
Stroom in Den Haag, toen nog onder leiding van Lily van
Ginneken, vanaf de jaren negentig een aantal belangrijke
projecten met Acconci opgezet. Van Ginneken, die in
voorgaande jaren door onder andere haar werk bij de kunstredactie van de Volkskrant veel over Acconci had geschreven, en
goede contacten had met bijvoorbeeld Dorine Mignot en Wies
Smals, organiseerde in 1993 de tentoonstelling ´Modellen,
projecten voor straten, pleinen en parken´. Het publiek kreeg
niet minder dan 25 maquettes van Acconci te zien, waarin zich
zijn ideeën over stedelijke en/of publieke ruimtes openbaarden.
Vier jaar later echter zou Stroom het meest ambitieuze project
tot dusver met Acconci opzetten. Naar aanleiding van de eerdere
Stroom-tentoonstelling werd hij gevraagd om een voorstel te
doen voor het terrein Laakhaven/ Hollands spoor in Den Haag.
Het plan waarmee Acconci op de proppen kwam was zo
fenomenaal in omvang en kosten, dat een eventuele uitvoering
ervan per definitie onmogelijk leek.Toch was Hans van Beek,
werkzaam bij architectenbureau PRO en verbonden aan het
project, erg gecharmeerd van Acconci’s ideeën en wisten ze er
een weliswaar kleinschaliger, maar uitvoerbaar project van te
maken. Park in het water werd in het najaar van 1997
opgeleverd. De kantelende, van het vasteland wegbrekende
‘taartpunt’ waar het werk uit bestaat, neemt in zijn beweging de
lantarenpalen en esdoorns mee. In de scheur die daardoor

Vito Acconci / Acconci Studio,
Personal Island, 1992
Floriade, Zoetermeer
Landschapsarchitectuur
Landscape Architecture
Foto / Photo: Pieter Boersma
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Vito Acconci / Acconci Studio,
Project for Grift Park, 1996
Landschap Architectuur (maquette) /
Landscape architecture (model)
Foto / Photo: Gemeente Utrecht,
fonds stadsverfraaiing

tussen de twee delen land ontstaat, zweven een aantal
bloempotvormige ‘brokstukken’ die als stepping stone naar de
andere zijde kunnen dienen. Prachtig detail is dat de contravormen die in de betonnen rand achterblijven kunnen
functioneren als zitplekken, waardoor het sculptuur ook een
sociale functie krijgt.
Acconci’s werk in de openbare ruimte ontging ook de stichting
Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten (PBK) niet. Zo waren
er een jaar voor de oplevering van Park in het water al besprekingen tussen het PBK en de gemeente Utrecht over de
herinrichting van het Griftpark. Deze opdracht ging echter uiteindelijk, ten koste van Acconci’s innovatieve plan, naarThomas
Schütte. Een aantal jaren later, wanneer het PBK ondertussen
omgedoopt is tot Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR),
komt het in de groepsprojecten ‘Tales of theTip’ in Breda en
‘Parasite Paradise’ in Utrecht, beide in 1999, wel tot een
succesvolle samenwerking. Hoewel beide initiatieven van
tijdelijke aard waren wist Acconci meer nog dan daarvoor zijn
fascinatie voor de grens tussen publiek en privé in een utopische
sfeer tot uiting te brengen. Zijn bijdrage aan het project ‘Tales of
theTip’ is hier misschien wel het meest sprekende voorbeeld
van. Aan diverse kunstenaars werd gevraagd een visie te
ontwikkelen voor het inrichten van de in onbruik geraakte
vuilstortplaats Bavel, nabij Breda. De resultaten hiervan werden
vier maanden lang op grote billboards rondom het terrein
geplaatst. Het project probeerde hiermee een handreiking te zijn
voor de voor het terrein verantwoordelijke beleidsmakers.
Acconci´s bijdrage bestond uit een zeer futuristisch ogende
woonvorm onder de titel A City that Rides the Garbage Dump.
Zes ‘tapijten’, elk bestaande uit een groot aantal halfronde
schalen op palen, werden in een stervormige formatie over de
vuilstortplaats geplaatst. De schalen bewogen op en neer door

de toevoer van methaangas dat uit de berg vrijkwam. Elk van de
tapijten had een eigen (sociale) functie zoals landbouw, wonen
of werken.
In 2000 werd door Stroom het project ‘Fiets&stal’ geïnitieerd.
Aan twaalf binnen- en buitenlandse kunstenaars werd gevraagd
om een ontwerp te leveren voor de specifieke huisjes die men
vaak bij bewaakte fietsenstallingen aantreft. Hoewel de andere
ontwerpers binnen deze opdracht zeer diverse modellen ontwikkelden, waarvan er thans acht daadwerkelijk gerealiseerd zijn
door onder andere Atelier van Lieshout en Frank Halmans,
ontwierp Acconci meteen maar een hele fietsenstalling die op
een aantal meters van de grond door de bomen slingert. Hoewel
het een indrukkwekkend futuristisch ontwerp was, waren de
middelen om het te realiseren helaas te beperkt, waardoor het
slechts bij een maquette is gebleven (welke te zien is op de
huidige tentoonstelling in het Stedelijk).
Passende hekkensluiter in dit overzicht is voorlopig de tentoonstelling ‘Vito Hannibal Acconci Studio - Word / Action /
Architecture’ in het Stedelijk Museum CS. Bijzonder aan dit
retrospectief is dat er naast het hedendaagse werk ook veel
poëzie te zien, maar vooral te lezen is. Hiermee begon Acconci
zijn artistieke loopbaan in feite. Merkwaardig genoeg is dit deel
van zijn werk tot op heden altijd onderbelicht gebleven. Ook
wordt er, in tegenstelling tot de vorige musea waar deze
tentoonstelling te zien was, aandacht geschonken aan zijn meest
recente projecten.

Jan Kappers is student kunstgeschiedenis en loopt stage bij het
Stedelijk Museum.
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Vito Acconci / Acconci Studio,
A City that Rides the Garbage Dump, 1999
Architectuur (conceptueel) / Architecture
(conceptual)
Foto / Photo: Peter Cox

Bicycle-Parking Lot and Guardhouse, 2000
Architectuur (maquette) / Architecture (model)
Foto / Photo: Stroom Den Haag

Shanghai, China,
Foto / Photo: Michael Prince, /TCS
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RECENTE
FILMS EN
VIDEO’S
Maarten Bertheux

In januari 2004 waren Gijs vanTuyl, toen nog directeur van het
Kunstmuseum Wolfsburg, en Stedelijk-conservator Maarten
Bertheux gelijktijdig in Sjanghai. Daar brachten ze onder meer
een bezoek aan het atelier van de fotograaf, video- en filmkunstenaarYang Fudong (1971). Beiden waren direct onder de
indruk van zijn authentieke werk. Inmiddels kanYang Fudong
zich verheugen in een brede belangstelling uit de kunstwereld
en wordt hij getoond in verschillende toonaangevende musea.
Zo ook in Stedelijk Museum CS, in het kader van het Chinafestival in Amsterdam.
In zijn films en video’s reflecteertYang Fudong op de vele
veranderingen die zich binnen korte tijd in de Chinese
maatschappij en vooral binnen de metropolen zoals Sjanghai
hebben voorgedaan. Hij toont bijvoorbeeld hoe de jonge
stadsmensen vooral gericht lijken te zijn op productie en
consumptie en hoe dat ten koste gaat van een emotionele relatie
met hun omgeving. Zo gaan de jonge stadsmensen in zijn film
Seven Intellectuals in Bamboo Forest (Part 1) gekleed in
Burberry jassen en met aktetassen de bergen in om zich daar te
verwonderen over de schoonheid van de appelbloesem met als
gevolg dat de tranen over hun wangen vloeien. Of zij kleden zich
uit en liggen naakt op de rotsen om dromerig te staren naar een
bergbeek. Dit verlies aan aandacht voor echte beleving is een
terugkerend onderwerp in het werk vanYang Fudong. Hij ziet dit
verschijnsel vooral optreden bij een jonge groep stadsmensen,
die goed opgeleid en met een zekere economische onafhankelijkheid toch op zoek lijkt te zijn naar verdieping en ontroering.
De titel Seven Intellectuals in Bamboo Forest verwijst naar een
legende uit de tijd van de Wei en Jin Dynastieën (vierde en derde
eeuw voor Chr.), waar geestelijken en liberale burgers uit
onvrede met de corrupte keizerlijke regimes de bergen introkken
om te discussiëren en de geestelijke verdieping zochten in de
natuurlijke en afgezonderde omgeving. OokYang Fudongs
intellectuelen raken verstrikt in de contradicties van de oude en
nieuwe wereld, inclusief de snel verlopende verandering in
politieke zin van een staatsgeleid communisme naar een
nieuwe vorm van kapitalisme. Veranderingen die al vanaf de tijd
van de Maoïstische culturele revolutie plaatsvinden en waarin
de regering nog steeds worstelt met tegenstrijdige liberale en
strenge regels op het gebied van persoonlijke vrijheden en
waarden. In Seven Intellectuals in Bamboo Forest (Part 2) zijn de
zeven jonge intellectuelen in een soort communale samenlevingsvorm in een stadswoning gesitueerd. De vijf mannen en
twee vrouwen praten, maken muziek, eten, drinken en vrijen.

Slechts sporadisch is er contact met de stad zelf. Wanneer dat er
wel is, bestaat het uit een tocht met een motor met zijspan door
de stad en zien we vanuit de bijrijder de stad in een snelle
stroom aan ons voorbijgaan. In het huis lopen de figuren soms
langs elkaar zonder een duidelijk contact met elkaar en het lijkt
of zij op zoek zijn naar een zingeving van hun handelen.
Het geheel heeft een decadent-hedonistische sfeer.
Yang Fudong werkt in deze, maar ook veel van zijn andere films
en video’s, in een narratieve trant, zonder dat daar een conventionele dramaturgie aan ten grondslag ligt. Er is geen duidelijke
vertellijn. Flarden van dialogen komen nauwelijks tot een pointe
of het is een commentaarstem die de beschouwer met
associatieve zinnen voedt. De protagonisten in zijn films zijn
meestal jonge mensen in afwachting van dingen die komen en
gaan, soms bijna grenzend aan regelrechte verveling. In deze
werken komt Fudong dicht in de buurt van de Nouvelle Vague
met bijvoorbeeld Jean-Luc Godard, die ook een scherp beeld gaf
van zijn generatie jonge (quasi-)intellectuelen. De collageachtige stijl, waarin tekst, beeld en beweging onafhankelijk van
elkaar zijn, heeftYang Fudong gemeen met Godard. Hij past
constant en afwisselend suggestieve picturale beelden toe zoals
close ups, tableaux vivants of landschappen, met op de
achtergrond gecomponeerde muziek, of een vertelstem. Zijn
narratieve werk past in een ontwikkeling binnen de videokunst
waarin het verhalende element steeds belangrijker lijkt te
worden – vergelijk bijvoorbeeld het werk dat Jeroen de Rijke en
Willem de Rooij op de huidige Biënnale van Venetië tonen, of de
video-installaties van de Finse Eija-Liisa Ahtila.
Meer nog dan in zijn films benutYang Fudong in zijn videoinstallaties de mogelijkheden van het scheiden van geluid en
beeld. Hierin werkt hij samen met componisten. In Close to the
Sea wordt de toeschouwer zich bewust van de onmogelijkheid
om alle tien (!) projectieschermen gelijktijdig te bekijken.
Doordat simultaan verschillende vertellingen naast elkaar
worden getoond, is er geen lineaire ontwikkeling te volgen. In
het centrale projectiedoek is een jong paar te zien dat langs de
kust op een paard rijdt. Op de andere zijde van het projectiescherm lijdt een jong paar schipbreuk. Dit centrale scherm wordt
op de wanden geflankeerd door projecties van blazers op de
rotskust, die afwisselend hoorn en trompetstoten voortbrengen.
Naast de a-synchrone vertelling werkt ook de muziek als een
disharmoniërende factor.
Close to the Sea is op een bepaalde manier te vergelijken met
een Zen-tuin, die ook niet met één blik te bevatten is. Alleen door
een meditatieve beschouwing kan men doordringen tot de

Yang Fudong
Seven Intellectuals in Bamboo Forest,
Part 1, 2003
Courtesy the artist, ShangART Gallery, Shanghai
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essentie van het geheel en volgens deTaoïstische leer is die
essentie ook nog eens in een in voortdurende staat van
verandering. Eenzelfde intensieve aandacht wordt ook vereist
bij het werk Jiaer’s Lifestock. Deze installatie is in twee ruimtes
onderverdeeld en bevat behalve projecties en monitoren twee
vrijwel identieke vitrines met daarin een koffer vol boeken en
stropdassen. De verhalende suggestie wordt gevoed door de
beelden van drie mannen die in de bergen wandelen en
waarvan één man plotseling een lijk in een rivier vindt.
De beelden op de kleine videomonitoren lijken hierop aan te
sluiten, maar direct vergelijken is niet mogelijk omdat je telkens
van de ene naar de andere ruimte moet lopen. Het gegeven is te
vergelijken met de film Kagemusha van Akira Kurosawa waar
het verhaal over een moord door zeven verschillende personen
wordt verteld.
In City Light gebruiktYang Fudong eerder een slapstick-achtige
vorm. We zien een jonge, keurig geklede klerk, die met een
identiek bewegende dubbelganger over straat of door een
kantoor loopt. De heren lijken goed geprogrammeerde robots,
die perfect passen in een schijnbaar ideaal georganiseerde
omgeving.Toch voelen we de gespletenheid in hun heroïsche
gedrag en in de film groeien zelfs uit tot twee gangsters die een
schimmengevecht opvoeren. De video Honey heeft een
humoristische verwijzing naar de thriller, of beter nog de spionagefilm. Alle clichés van spanning, erotiek, sigaretten rokende

gewichtigheid en de suspense oproepende muziek worden
benut.
In al deze media en genres steltYang Fudong existentiële
thema’s aan de orde, zoals escapisme, geloof, hoop en liefde en
het zoeken naar een sociale zingeving in een snel veranderende
maatschappij. Hij toont dit met beelden die geënt lijken op de
nieuwste golf van Chinese films, gekoppeld aan de Westerse
videokunst. Veel van zijn beelden hebben de kracht om diep in
het geheugen gegrift te blijven. En juist de mengvorm van
Chinese en een Westerse tradities leiden bijYang Fudong tot
geheel nieuwe concepten, die publiek uit beide regio’s
aanspreken.

Maarten Bertheux is curator van de tentoonstelling.
‘Yang Fudong - Recente films en video’s’ duurt van 1 oktober
2005 tot en met 15 januari 2006. Bij de tentoonstelling is een
catalogus verschenen, een uitgave van de Kunsthalle Wien.
Verkrijgbaar in de museumwinkel. (86p., ISBN 3-85247-056-0,
DU/EN)
Het Amsterdam China Festival wordt mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage uit het HGIS-Cultuurprogramma.

Yang Fudong
City Light, 2000
By courtesy of the artist, ShangART Gallery,
Shanghai
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CHINATUSSEN
TWEE
GENERATIES
Saskia du Bois

Komende maanden toont Stedelijk Museum CS recente
fotografie, video’s en videoinstallaties van de Chinese
kunstenaarYang Fudong, in het kader van het China Festival in
Amsterdam.Yang Fudong (1971) woont en werkt in het
snelkloppende commerciële hart van China: Sjanghai. Daar ziet
hij de economische productiemachine gestaag voortdenderen
en hoe oude Chinese idealen en tradities erdoor dreigen te
worden platgewalst. “De huidige generatie jongeren raakt
vervreemd van de maatschappij, van hun wortels. Met mijn
werk wil ik het publiek stimuleren hierover na te denken.”
Freelance journalist Saskia du Bois zochtYang Fudong op –
een kunstenaar op zoek naar reflectie in een land in de hoogste
versnelling.
In de serie foto’s Don’t worry. It will be better... zien we vijf
zelfbewuste stadsjongeren. Goedgekleed en cosmopolitisch.
Ze kijken met een gelaten vrolijkheid in de lens van de camera.
Het tafereel had op een van de duizenden gigantische reclamebillboards van Sjanghai kunnen staan. De groep symboliseert
de nieuwe white collar-middenklasse van Sjanghai. Jonge
mensen die dankzij beter onderwijs, meer keuzevrijheid en
groeiende carrièremogelijkheden, optimaal profiteren van de
economische voorspoed in hedendaags China. Om deze indruk
te bevestigen staat onderin de hoek van de foto nogmaals de
geruststellende titel: Don’t worry, It will be better... “Het gaat
over hoop op werk, geluk in de familie, de liefde die komt”,
vertelt Fudong in zijn woning annex atelier in Sjanghai.
“Dit groepje mensen representeert het verlangen naar een
levensstijl die we allemaal wel willen hebben.”Toch is het werk
niet vrij van enige scepis. “Je kunt je afvragen of deze levensstijl
ook de voorwaarden schept voor een betere toekomst”, zegt
Fudong. Zelf weet hij het namelijk niet meer zo zeker. “Het lijkt
erop of de jonge generatie haar idealen heeft verloren.
Ik probeer hier niet over te oordelen, maar ga in mijn werk op
zoek naar wat er van over is.” De manier waarop Fudong in zijn
films, video’s en foto’s de actuele gemoedstoestand van
twintigers en dertigers in China blootlegt, viel al op tijdens
eerdere exposities in Europa, waaronder de Dokumenta XI in
Kassel (2002) en de Biënnales van Venetië (Chinese Paviljoen en
‘Utopia Station’, 2003) en Liverpool (2004).
Samen met generatiegenoten als Xu Zhen,Yang Zhenzhong,
Feng Mengbo en Zheng Guogu vormtYang Fudong de
voorhoede van een snel groeiende groep jonge, moderne
kunstenaars in China. Wonend en werkend in de urbane
omgeving van metropolen als Sjanghai, Peking en de zuidelijk
gelegen stad Guangzhou, heeft deze groep met eigenzinnige
kunst de laatste jaren de aandacht van de internationale
kunstwereld weten te vangen. Opgegroeid in een tijd waarin
oude communistische idealen en een grote rol voor traditie en
historie in snel tempo plaatsmaakten voor het moderne
kapitalisme, toont hun werk een grote mate van reflectie op hun
eigen generatie en het hedendaagse China. De explosief

Portret vanYang Fudong bij het werk: Honey, 2003
Courtesy the artist, ShangART Gallery, Shanghai,
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groeiende economie, vierentwintiguurs consumptiemaatschappij en de razendsnelle culturele globalisering, heeft voor
veel jonge Chinezen een grotere vrijheid en meer kansen met
zich meegebracht, maar heeft ook veel twijfel en onzekerheid
gezaaid. Nu met de overgang naar het moderne kapitalisme de
bekende, veilige basis van de Chinese cultuur is weggeslagen,
raken jongeren volgens Fudong er langzaam van vervreemd.
Ze moeten opnieuw aansluiting zien te vinden. Daarom is het
volgens hem nodig af en toe op de rem te trappen en het publiek
te confronteren met de onrust die de huidige ontwikkelingsspurt
met zich meebrengt.
Fudong doet dat met sterk introspectief werk. In zijn video’s,
fotoseries en films schept hij een dromerige wereld waarin de
innerlijke toestand van de personages centraal staat. Flarden
van herinneringen, gedachten en fantasieën lopen er door
elkaar. In zijn werk maakt hij, net als veel van zijn generatiegenoten, veel gebruik van nieuwe media als digitale fotografie
en film, sinds in de jaren negentig de digitaliseringsgolf ook
China overspoelde.
Fudong pikte de liefde voor de computer echter pas relatief laat
op. Hij specialiseerde zich in zijn academiejaren in schilderkunst.
Nadat hij in 1995 was afgestudeerd aan Academy of Fine Arts in
Hangzhou, van oudsher een van de meest progressieve
kunstacademies van China en met een grote afdeling Nieuwe
Media, kwam hij als ontwerper terecht bij een bedrijf dat
computerspellen produceerde. “Ik haatte computers in de tijd
dat ik nog studeerde, maar ik had na mijn afstuderen een baan
nodig om rond te komen. Kunst was toen een bijzaak.

56 Yang Fudong

Als gamedesigner begon ik de mogelijkheden van het medium
te ontdekken.Toen is de liefde geboren”, vertelt hij. “Maar ik kon
mijn creativiteit niet echt kwijt in het werk. Mijn baas begreep
dat. Hij gaf mij drie maanden loon mee en de boodschap dat ik
mij voortaan beter fulltime op het maken van kunst kon gaan
richten.”
Een van de meest complexe multimediale werken van Fudong
tot nu toe, is de omvangrijke videoinstallatie Close to the Sea uit
2004. Op tien schermen voltrekken zich simultaan verschillende
scènes uit een liefdesverhaal. Het beeld is romantisch en
utopisch; een jongen en een meisje rijden op een wit paard over
het strand en mijmeren over de liefde. Ook spelen de muzikanten van de soundtrack, gecomponeerd door Jin Wang, een
rol. Zij staan op de rotspartijen die de kuststrook markeren. De
relatie van de twee geliefden strandt uiteindelijk op een
onbewoond eiland. Ondertussen filosoferen ze verder over hun
idealen en verwachtingen.
Opvallend aan Close to the Sea is dat het verhalende van de
installatie niet in de eerste plaats ontstaat door conventionele
stijlmiddelen zoals montage, voice over of dialoog. Het zijn de
atmosferische veranderingen in het beeld en de muziek die de
kijker door de kleine, persoonlijke liefdesgeschiedenis heen
leiden. Het gaat Fudong in zijn films dan ook niet om een
sluitend plot. De beelden moeten werken als ankerpunten.
“Soms sla je een boek open en word je onmiddellijk gevangen
door een stuk tekst”, legt Fudong uit. “Je ogen blijven dan haken.
Met mijn video’s jaag ik dit effect ook na. Ik probeer een
impressie van een gebeurtenis met een universele betekenis te
geven.”
In City Light (2000) zoomt hij in op het leven van een jonge
stadsbewoner wiens dagelijkse rituelen zich ontwikkelen tot een
sleur van mechanische handelingen. Het stadsleven wordt door
Fudong weergegeven als een geordend bestaan met materiële
voorspoed, maar ook als eenzaam en zonder werkelijke inhoud.
Een abstracte, ambigue wereld in zwart-wit. Deze stilistische
keuze is bewust. “Ik wil in mijn werk afstand scheppen, alsof je
door een glas naar de werkelijkheid kijkt”, aldus Fudong. “Het

moet herkenbaar zijn en tegelijkertijd verstoren. Daarom heb ik
voor zwart-wit opnames gekozen. Het creëert het gevoel in een
droom, in een flashback te zijn beland’.
De zoektocht naar moderne idealen en het contrast tussen de
meditatieve innerlijke leefwereld van de personages en de
chaotische dynamiek van het stadsleven, keert ook terug in
Seven Intellectuals in Bamboo Forest. Dit is een ‘work in
progress’, een 35mm zwart-wit film die momenteel uit twee
delen bestaat en de sfeer oproept van de oude Franse Nouvelle
Vague films uit de jaren vijftig. “Seven intellectuals moet uiteindelijk in vijf verschillende stadia weergeven hoe een groep
jongeren zoekt naar betekenis. Eerst in de stad, dan op het
platteland, vervolgens op een utopisch onbewoond eiland en
uiteindelijk weer tijdens hun dagelijkse bestaan in de stad”, zegt
Fudong. Het is vooral de moderne intellectueel die zich volgens
hem gemarginaliseerd voelt in een maatschappij die draait om
geld. Het is de groep die daarom de neiging heeft zich terug te
trekken uit de hectiek van het dagelijkse leven en zijn eigen
wereld te scheppen.Tegelijkertijd valt er voor jonge stadsbewoners niet te ontsnappen aan de ogenschijnlijk onvermoeibare
24uurs-economie, de nieuw verworven vrijheden en de
decadentie. Dat is wat Fudong fascineert. De opkomende
stedelijke middenklasse speelt volgens hem bovendien een
grote rol in de verdere ontwikkeling van China. “Deze groep
wordt steeds groter en belangrijker, heeft goed onderwijs
genoten en weet wat er te koop is in de wereld. Zij zijn het die de
toekomst van China gaan bepalen.”
Momenteel werkt Fudong aan het derde deel van Seven
Intellectuals die in 2007 uiteindelijk een ruim drie uur durende,
vijfdelige film moet gaan worden. Het eerste deel is gebaseerd
op een oude Chinese geschiedenis die verhaalt over een groep
intellectuelen en filosofen uit de tijd van een van de vroege
dynastieën. Getergd door de politiek van corrupte keizers trok
de groep liberale geesten, met idealen als vrijheid en individualiteit hoog in het vaandel, zich terug op de mistige spitse
heuvels van Huangshan, de ChineseYellow Mountain.
Daar konden ze in vrijheid zingen, discussiëren en drinken.
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Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 2, 2004
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In Fudongs film zien we een groep jonge intellectuelen, gekleed
in ouderwetse, maar gedistingeerde kleding, opnieuw de
heuvels van deYellow Mountain beklimmen. Later zien we hen
naakt in een van de moderne kabelbanen van het natuurpark
zitten. De groep geniet van de schoonheid van het landschap.
Ondertussen horen we in voice over hoe twijfels en onzekerheden hun gedachten domineren: ‘I’m destined to lose him.
Our constellations do not match’, en hoe trouw in de liefde heeft
plaatsgemaakt voor onmiddellijke behoeftenbevrediging:
‘If you leave me next week, be my lover this week’.
In het tweede deel van Seven Intellectuals in Bamboo Forest
heeft de groep zich verplaatst naar een modern appartement in
een hedendaagse metropool, zoals Sjanghai. Een setting die
gevoelens oproept van isolatie. Ook hier staan de onzekerheden
en twijfels die zij ervaren weer centraal. Fudong zoomt in op de
emoties en gevoelens die de zich ontwikkelende vriendschappen en seksuele spanning tussen de jongens en meisjes in
het appartement met zich meebrengen. In het derde deel
verhuist het groepje naar het platteland. “Hier exploreren ze de
oude communistische idealen. Ze ervaren hoe het is om in je
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, je eigen voedsel te
verbouwen en het land bewerken. Vervolgens komen ze erachter
dat ook dit niet het soort leven is dat bij hen past. Niet meer.”
Sinds Fudongs werk onder de aandacht is gekomen van het
internationale kunstpubliek is er veel discussie ontstaan over de
duiding ervan. De mistige pieken van deYellow Mountain zijn
door de eeuwen heen een zeer geliefd onderwerp geweest in de
Chinese schilderkunst. In de introspectieve werelden kunnen we
de meditatieve cultuur van het Boeddhisme enTaoïsme teruglezen. De jongeren zijn daarentegen modern, met universeel
herkenbare idealen, twijfels en onzekerheden, maar ook een
liberale moraal, en een hang naar materialisme dat aan het
westerse kapitalisme en de nieuwe seksuele vrijheid kan
worden toegeschreven. Maar de vergaande vermenging van de
verschillende elementen in Fudongs werk maakt dat een
dergelijke benadering misschien wat al te simplistisch klinkt.
Fudong geeft zelf in eerdere interviews aan dat veel westerse

kunstcritici de neiging hebben het werk van zijn generatie
moderne kunstenaars vooral op te vatten als een poging
aansluiting te vinden bij het internationale kunstpubliek. Dat
Chinese kunstenaars hun werk zo ‘westers’ mogelijk maken, om
serieus genomen te worden. Een nogal paternalistische lezing
die Fudong dan ook tegen de borst stuit. “Het internationale
kunstpubliek heeft de neiging te denken dat we als kunstenaars
het liefst weg willen uit China. Maar politiek interesseert mij niet.
We gaan naar het buitenland om te kijken wat daar gebeurt en
nemen dat vervolgens mee terug naar China om er onze eigen
invulling aan te geven. We doen het voor China.” Bovendien gaat
de nogal cynische notie volgens hem voorbij aan de complexe
manier waarop ideeën ontstaan. “Ik geloof niet dat er directe
bronnen van invloed aan te wijzen zijn. Natuurlijk word je
geïnspireerd door de dingen om je heen, maar je eigen ideeën
zijn altijd individueel en oorspronkelijk.”
Yang Fudongs werk geeft een soms adembenemende en vaak
ongemakkelijke inkijk in het leven van jonge mensen in een
groots land in beweging. Werk dat het stempel draagt van
internationaal georiënteerde metropolen als Sjanghai en
Peking, waar Chinese folkloristische liedjes worden voorzien
van een housebeat en waar je op elke willekeurige rommelmarkt
Zwitserse koekkoeksklokken kunt vinden met de afbeelding van
een lachende Mao Zedong. In plaats van de afkomst te herleiden
of te zoeken naar de oorsprong van het werk, lijkt het inderdaad
slimmer Fudongs kunst vooral te ervaren. De uitdaging aan te
gaan om de bril van culturele globalisering op te zetten en je te
wanen in de cosmopolitische steden van het nieuwe China.

Saskia du Bois is freelance journalist.
Met medewerking van Sarah Stallard.
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CHINA UIT DE
EERSTE HAND
Ingrid Commandeur

Niet alleen op economisch gebied is China booming. Ingrid
Commandeur bezocht enkele van de grotere steden voor een
verkenning van de hedendaagse kunstwereld en schreef op
grond daarvan onder meer het hier afgedrukte artikel.
Eind 2003 opende met veel tamtam een nieuw museum in
China: het Sjanghai Duolun Museum voor Moderne Kunst. Het
was het eerste museum voor hedendaagse kunst en in die zin
een gebeurtenis met ‘de impact van een culturele aardbeving’,
zoals een plaatselijke politicus het omschreef. De eerste
tentoonstelling in het nieuwe gebouw werd samengesteld door
Gu Zhenqing, van oorsprong Sjanghainees maar nu woonachtig
in Peking. Gu Zhenqing profileerde zich in 2000 als één van
China’s meest vooruitstrevende curatoren met tentoonstellingen als ‘Man/Animal’ (2000) and ‘Usual/Unusual’ (2000).
Sindsdien maakt hij talloze tentoonstellingen over hedendaagse, Chinese kunst waarin hij een relatie legt tussen het werk
van de kunstenaars en een culturele kritiek op de Chinese
maatschappij. Gu’s opvattingen zijn te vergelijken met die van
de laatste Documenta-directeur Okwui Enwezor. ‘Kunstenaars
moeten een rol spelen in de gemeenschap tussen mensen

Sjanghai Duolun Museum voor Moderne Kunst,
Shanghai Duolun Museum for Modern Art,
Courtesy Duolun Museum

afkomstig uit verschillende disciplines: economen, sociologen,
politici. Ik ben niet geïnteresseerd in kunst die alleen met zichzelf
bezig is. Die alleen over het esthetische gaat. (...) De kunst ligt
ingebed in de maatschappij’, aldus Enwezor in een interview in
de Volkskrant vorig jaar.
Zulke woorden zijn waarschijnlijk een kolfje naar de hand van
Gu. Naar zijn mening is de culturele balans in China verdwenen
door de nieuwe markteconomie. Aan de kunst de nobele taak
deze balans te herstellen en de bevolking een intellectueel en
geestverruimend tegenbod te doen voor deze eenzijdige werkelijkheid. Zijn tentoonstellingen, met overwegend werk van jonge
Chinese kunstenaars, tonen zijn toenemende bezorgdheid over
de invloed van de massamedia, globalisering, consumentisme
en ongebreideld materialisme op het leven in de grote steden
van China. De moderne markteconomie heeft de omwenteling
van de Chinese maatschappij in een stroomversnelling gebracht
en ervoor gezorgd dat de ervaring van de cultuur voortdurend
verandert. Men kan steeds moeilijker om de beeldlawines van
de consumptiemaatschappij heen, vooral de advertenties die
oprukken in het stadslandschap en op televisie.
De afbeeldingen van de fictieve cultuur die hier worden voorgeschoteld, die een nieuwe, pure ruimte symboliseren, zijn vooral
geproduceerd om romantische sentimenten aan te wakkeren. In
die zin is de persoonlijke, sociale ervaring in feite een afgeleide
van een voorgeschreven ideologie, het collectieve geheugen en
de massacultuur. Maar voor veel mensen is dit onbereikbare
Utopia een soort realiteit geworden. Hun zogenaamde
werkelijkheid is tweedehands. Kunstenaars zijn volgens Gu in
staat om door deze tweedehandse werkelijkheid heen te
prikken, schrijft hij in de catalogus van de expositie ‘Second
Hand Reality’ die hij 2003 in Peking maakte. Vlak voor de officiële
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Two Pieces, 2004
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opening van het gloednieuwe Sjanghai Duolun Museum voor
Moderne Kunst zocht ik Gu Zhenqing op. De setting van de
ontmoeting was exemplarisch voor de Chinese methode: het
gebouw is volkomen leeg, de hele tentoonstelling zal in een dag
of drie worden opgebouwd.
Behalve een paar assistenten van Gu Zhenqing is er geen
personeel. Wat er staat is een architecturaal omhulsel naar
model van de gemiddelde, westerse kunstinstelling, met een
goed geoutilleerd koffierestaurant en een boekwinkel in strak
design. Gu vertelde dat toen hij nadacht over de titel van de
tentoonstelling ‘Open Sky’, hij de typische, glossy reclamebeelden van Sjanghai met de spectaculair hoge Jian Mao toren
voor ogen had. Wat deze reclamebeelden in feite laten zien is dat
er bijna geen groene ruimte meer te vinden is in de stad. Dat
hedendaagse kunstenaars hierover hun weerwoord geven en
een intellectueel discours bevorderen, is belangrijk voor de
Chinese maatschappij. ‘Open Sky’ dient als een ‘open ruimte’
voor de mensen in deze gemeenschap, in deze stad.
Deze tentoonstelling vormde een uitdaging want Gu Zhenqing
wilde zowel de gevestigde generatie kunstenaars laten zien als
de nieuwe generatie. Hij probeert altijd een team van
kunstenaars samen te stellen dat gezamenlijk een cultureel idee
kan uitdragen. De meeste Chinese kunstenaars kennen de ins en
outs van de internationale kunstscene, maar Gu vindt het
belangrijker dat de kunstenaars de Chinese hedendaagse
maatschappij reflecteren. Elke tentoonstelling zou volgens Gu
Zhenqing een nieuw statement moeten zijn dat probeert te
reflecteren op een actuele stand van zaken in de maatschappij
en hoe kunstenaars hierop reageren. Een werk moet een
persoonlijke waarheid uitdrukken en niet alleen decoratief of
esthetisch zijn. Slechts een paar kunstenaars slaagt erin om hun
reactie op de maatschappij te vertalen naar echt goed werk.
Zij kunnen ons iets leren over onze cultuur.
Earth Quake
In Shanghai is het de jonge, getalenteerde kunstenaar Xu Zhen
die hierin lijkt te slagen. Speciaal voor ‘Open Sky’ maakte hij het
werk Earth Quake. Hij ironiseert het aura van het grote, culturele
belang van het nieuwe museum door over de hele oppervlakte
van de zolderverdieping een nieuwe vloer leggen, met één
verschil: elke paar minuten beweegt de vloer met een korte,
hevige schok. Volgens Gu hoort Xu Zhen bij de nieuwe generatie
post-sensation kunstenaars die ‘proberen een duidelijke reactie
van het publiek te ontlokken, maar niet al te diep nadenken’.Toch

was het uiteindelijk het werk van Wang Hui wat de meeste
opschudding veroorzaakte tijdens de opening. Hij maakte een
grote ‘triomfboog’ bekleed met kippengaas en opgevuld met
sinaasappelen. Een wild enthousiaste menigte verzamelde zich
rondom de ‘triomfboog’ om allemaal, het gaas wegtrekkend en
er doorheen wroetend, een paar gratis sinaasappelen te
bemachtigen. Het verkeer in de straat kwam stil te liggen en de
politie moest eraan te pas komen. Gratis fruit: wie zou daar in
Europa nou van wakker liggen, maar in Sjanghai maakte dit
werk echt iets los.
De Chinese curatoren zijn zich maar al te zeer bewust van de
veranderende verhouding tussen hedendaagse kunst en de
maatschappij en het gaat ze er dan ook vooral om deze te
versterken. Met het vinden van nieuwe kanalen voor het tonen
van hedendaagse kunst probeert men niet alleen de
beperkingen van de overheid te ondermijnen. Curatoren hopen
dat deze nieuwe kanalen een sociale basis zullen gaan vormen
voor de legitimering van hedendaagse kunst, die op haar beurt
zou kunnen bijdragen aan de sociale transformatie van China.
In die zin gelooft men nog steeds in de bijdrage van kunst als
onderdeel van een sociale revolutie. Alleen is nu een professionele, wellicht deels commerciële structuur van culturele
instellingen het belangrijkst te behalen wapenfeit. Men probeert
in China met het museum en de tentoonstellingen een nieuw
medium te ontwikkelen, dat in de huidige consumptiemaatschappij erg belangrijk is om mensen een persoonlijke realiteit
te laten ervaren. In dat opzicht zijn curatoren als Gu Zhenqing in
China een belangrijk onderdeel geworden van een onafhankelijke, intellectuele gemeenschap.
Nog maar een jaar geleden werd hedendaagse kunst in China
geassocieerd met underground en beschouwd als illegale en
officieuze kunst. Een aantal musea heeft weliswaar het stempel
‘museum voor moderne kunst’gekregen, maar in de praktijk
behoren alle bestaande musea nog tot het oude systeem.
Met de opening van dit nieuwe museum in Sjanghai laten de
Chinese autoriteiten zien dat ze de moderne/hedendaagse kunst
nu ook formeel beginnen te accepteren.
De creatieve klasse
Het nieuwe museum wordt twee jaar financieel ondersteund
door de Chinese overheid en daarna moet het zichzelf
bedruipen.Twee jaar is net genoeg om de basisfuncties van een
museum te ontwikkelen. Maar dan? Gu maakt er zich niet echt
zorgen over. Hij wil jonge, experimentele Chinese curatoren
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uitnodigen in dit museum en ze de gelegenheid geven een
professionele tentoonstelling te maken. Bij het opbouwen van
een collectie zal de nadruk liggen op hedendaagse, Chinese
kunst. Financiële middelen moeten voortkomen uit sponsering
en de collectie kan verder opgebouwd worden door
schenkingen van kunstenaars en verzamelaars. Het perfecte
museum met een uitgebreid team, getalenteerde kunstenaars
en de financiële mogelijkheid om elke gewenste tentoonstelling
te kunnen maken is in China eenvoudig nog niet mogelijk, ook al
vertegenwoordigt Chinese kunst internationaal gezien een
nieuwe, artistieke mode. Maar het werken zonder een vaste
basis of een hiërarchische museumstructuur heeft ook
voordelen. Gu is als onafhankelijk curator heel flexibel.
Hij organiseert bijvoorbeeld een reeks tentoonstellingen voor
een museum in een tijdsduur van twee á drie jaar, dan kan hij,
wanneer het team in het museum zijn eigen dynamiek heeft
gevonden, weer vertrekken en met een ander team gaan
samenwerken om zijn ideeën school te laten maken.
Voor een museum is die voortdurende verandering een
belangrijke kracht. In China maakt men soms een tentoonstelling in drie weken, maar dat betekent niet dat er onprofessioneel wordt gewerkt: men reflecteert snel, is gewend om altijd

naar nieuwe tentoonstellingslocaties te zoeken en ter plekke
problemen op te lossen.
Roeien met de riemen die je hebt, daar zijn de Chinezen expert
in. Sjanghai is binnen China bij uitstek de stad van competitie en
vooruitgang en men begint zich hier te realiseren dat culturele
ontwikkeling hiervan een belangrijke component is. Niet voor
niets heeft men voor Rem Koolhaas als architect gekozen voor
het nieuwe hoofdkantoor van de staatstelevisie CCTV in Peking
en verrijst in Pudong, het nieuwe industriële gedeelte van
Sjanghai, het ene na het andere architecturale hoogstandje.
Rem Koolhaas staat symbool voor de nieuwe moderne,
culturele en creatieve klasse die China maar wat graag
binnenhaalt. Misschien zijn de theorieën over de ‘Rise of the
Creative Class’ van de Amerikaanse economiegoeroe Richard
Florida al diep doorgedrongen in China. Maar ook zonder hem
kunnen de Chinezen de kunst afkijken van Europa en zien dat
cultuur een motor kan zijn voor economische ontwikkeling.
Het Sjanghai Duolun Museum voor Moderne Kunst is het
walhalla voor iedere beginnende curator: een blanco museum
zonder hiërarchische structuur en vaste medewerkers die al
jaren de dienst uitmaken. De flexibele en inventieve houding die
de Chinezen zich noodgedwongen hebben aangemeten bij het
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maken van tentoonstellingen, lijkt nu in hun voordeel uit te
pakken. Heel wat Westerse curatoren zouden deze dynamiek
maar wat graag ook weer in het museumbeleid geïncorporeerd
zien. Waarom lukt dat eigenlijk niet en waarom blijven de ‘crisis
in de kunst’-debatten ons daarentegen maar teisteren? Feit is
dat de overontwikkelde Westerse kunstwereld krampachtig op
zoek is naar een vorm van engagement die niet wordt
aangepraat, opgelegd of doodgepraat in een door- en door
geïnstitutionaliseerde kunstwereld, maar een engagement dat
rechtstreeks voortkomt uit het geloof in de maatschappelijke
relevantie van beeldende kunst. China mag misschien jaren
achter lopen in culturele ontwikkeling, en misschien komt haar
ideologische benadering van de kunst bij sommigen van ons
achterhaald over, maar het is ook iets om jaloers op te zijn.
Tegelijkertijd lonkt ons rijk gesubsidieerde kunstbestel ook naar
het Verre Oosten. Het zou wat dat betreft eigenlijk mogelijk
moeten zijn om eens in de paar jaar stuivertje te wisselen.

Ingrid Commandeur is eindredacteur bij Metropolis M.
Dit artikel werd in andere versies gepubliceerd op www.artlog.nl
en in Metropolis M en kwam tot stand dankzij een financiële
bijdrage van het fonds BKVB.

Ingang Sjanghai Duolun Museum voor
Moderne Kunst, met op de voorgrond:
Entrance Shanghai Duolun Museum for
Modern Art, on the foreground:
Sui Jianguo
Cloth Wrinkle Studying - Right Hand, 2003
Foto / Photo: Ingrid Commandeur
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64 Barnett Newman

SCHOONMAAK
THEGATE

Barnett Newman
The Gate, 1954
Olie op doek / Oil on canvas

Emilie Froment

In verband met de sluiting van het Stedelijk Museum aan de
Paulus Potterstraat vindt momenteel een restauratie-inhaalslag
plaats. Het gaat om klassiek-moderne werken die doorgaans op
zaal hingen en nu zijn teruggekeerd in de depots. Voor deze
gelegenheid heeft het Stedelijk Museum twee restaurateurs
aangenomen, waaronder Emilie Froment. Het afgelopen half
jaar heeft deze in 1973 geboren Française zich bezig gehouden
met de grondige schoonmaak vanThe Gate van de Amerikaanse
abstract expressionist Barnett Newman. Froment studeerde
kunstgeschiedenis in Parijs en heeft vervolgens de studie
restauratie/conservering aan de universiteit (Sorbonne)
gevolgd. Na een stage van drie maanden in het restauratieatelier van het Stedelijk heeft ze hier nog negen maanden
gewerkt. In dit artikel beschrijft zij de behandeling dieThe Gate
onderging.
Barnett Newman maakte het schilderij The Gate in 1954.
Het werk behoort tot de serie schilderijen die hij tussen 1953 en
1955 realiseerde en die gekarakteriseerd worden door een
contrast van een licht groenachtig turkoois met donkere kleuren.
In 2002 werd The Gate uitgeleend aan het Museum of Art in
Philadelphia en aan deTate gallery in Londen voor een
retrospectief van Newman. Deze tentoonstelling vormde een
unieke kans om een uitgebreid overzicht te krijgen van de gehele
serie werken. Zo konden de restaurateurs van het Stedelijk
Museum het schilderij vergelijken met de andere werken uit de
serie en in het bijzonder met het schilderij Uriel, een werk uit een
privécollectie. Hierbij viel onmiddellijk op dat het turkoois van
The Gate veel donkerder was dan dat van Uriel: er bleek een
aanzienlijke laag vuil overheen te zitten. Het schilderij moest
schoongemaakt worden en in februari 2005 begonnen de

restaurateurs van het Stedelijk met deze taak.
Alvorens de schoonmaak begon moest er eerst een studie
gedaan worden naar de schildertechniek van Newman. Om hier
een completer beeld van te krijgen werd contact gezocht met
conservatoren van andere musea die werk van Newman in hun
collectie hebben zoals het MoMA en het Whitney Museum for
American Art. Voor het empirisch onderzoek werd de hulp
ingeroepen van het Instituut Collectie Nederland (ICN).
Dit artikel is een samenvatting van de studie, aangevuld door
enkele wetenschappelijke data. Het beschrijft het schilderij
vanuit een technisch oogpunt, hoe het opgebouwd is in
verschillende lagen en geeft een beeld van het restauratieproces.
Tijdens het eerste onderzoek bleek dat het schilderij was
opgespannen op een spieraam van zeer hoge kwaliteit. Uit de
archieven werd duidelijk dat het originele spieraam van het
schilderij vervangen was vlak voordat het in de collectie van het
Stedelijk terecht kwam. Barnett Newman heeft zijn schilderijen
altijd met grote zorg behandeld en toen hij enige verandering in
de verflaag opmerkte gaf hij onmiddellijk opdracht tot het
ontwerpen van een nieuw spieraam dat de vorming van
craquelé in de toekomst voorkomt. Orin Riley, een restaurateur
van het Solomon R. Guggenheim Museum was verantwoordelijk voor de behandeling.
Newman heeft The Gate geschilderd op ‘Cotton Duck’, een veel
voorkomend type canvas. Veel Amerikaanse kunstenaars kozen
in die tijd voor dit type omdat het, vanwege de enorme breedte,
schilderijen van extreem formaat mogelijk maakt. Het doek was
met de hand gesneden en door de kunstenaar zelf
geprepareerd.
Het schilderij is gecomponeerd uit drie gekleurde verticale
banen: de meest rechtse strook is bruin, de middelste heeft een

65 Schoonmaak

licht turkooize kleur en de linker is zwart. Elke zone heeft zeer
nauwsluitende proporties, welke aangegeven staan aan de
randen van het doek op de ondergrond: 5/10 (38 inches), 4/10 (30
inches), 1/10 (8 inches). Een inch is 2,54 cm.
De aanwezigheid van de zeer lichte kleur tussen de twee donkere
zones zorgt voor een sterk optisch effect. Als beschouwer kun je
het gevoel krijgen dat de donkere gedeelten het lichte vlak
wegdrukken in een sluitende beweging. Maar ook de illusie dat
het middelste gedeelte door zijn helderheid de donkere zones
wegduwt is mogelijk. Deze tweedimensionale effecten worden
nog aangevuld en versterkt door de illusie van diepte. Het
lichtere deel lijkt hierbij naar voren te komen of juist naar de
achtergrond te zakken wat zorgt voor een driedimensionaal
effect.
Langs de twee ‘zips’ (de term die Newman gebruikte voor de
scheidslijnen tussen de kleurvlakken) is een onregelmatige,
onderbroken bruinrode lijn te zien die over het turkooize
gedeelte heen is geschilderd. Naast de ‘zip’ tussen het bruine en
het turkooize vlak, in het midden van de compositie, is nog een
zwart glanzende, onregelmatige lijn over het lichte gedeelte
aangebracht. Dit onregelmatige effect langs de ‘zips’ versterkt
het dynamische effect van de compositie.

zichtbaar zijn geworden in het vroegtijdige craquelé dat al
ontstaan is bij het drogen. Newman was technisch erg ervaren
en daarom kan ervan uit gegaan worden dat deze reactie van de
verflagen van te voren zijn uitgedacht om een speciaal
esthetisch effect te verkrijgen.

De restaurateurs hebben veel tijd besteed aan de observatie van
het schilderij om zo de stappen die genomen zijn bij de tot stand
koming ervan te kunnen begrijpen. Alhoewel de compositie en
de realisatie van het werk heel recht voor zijn raap lijken, is uit de
langdurige studie met het blote oog, met de microscoop en met
behulp van ultraviolet duidelijk geworden dat er een zeer
verfijnde techniek aan ten grondslag ligt.
Uit het onderzoek bleek dat de turkooize zone als eerste is
geschilderd, in een dunne laag waarbij de structuur van het doek
zichtbaar is gebleven. Ook de verfstreken zijn duidelijk te
herkennen en het oppervlak is glanzend. De vlakken aan
weerszijden werden bij deze handeling afgeplakt.
Vervolgens is het zwarte vlak aangebracht. Na het turkooize stuk
afgeplakt te hebben bracht Newman hiertoe eerst een dunne
bruinrode laag aan. De tape was met opzet niet heel goed
aangedrukt waardoor de verf over het turkooize oppervlak
vloeide. Voor de tweede laag zwarte verf, die de roodbruine laag
bijna geheel bedekt, werd de tape wel goed aangedrukt. Ook
onder deze laag blijft het canvas zichtbaar.
Voor het bruine gedeelte heeft Newman weer eerst bruinrode
verf aangebracht dat net als aan de andere zijde doorvloeide, op
de lichte zone. Dit gedeelte werd vervolgens bijna compleet
bedekt met een witte laag die niet doorvloeide. In deze fase werd
ook de zwarte lijn aangebracht. De restaurateurs denken dat de
zwarte lijn gecreëerd is met behulp van twee naast elkaar
geplakte stroken tape (een op de turkooize zone en een op de, in
deze fase, witte laag). In de opening die tussen de twee stroken
tape is ontstaan heeft Newman een extra laag wit en zwart
aangebracht.
De witte zone werd tenslotte overschilderd met bruine verf. Dit
oppervlak is gladder dan de turkooize en zwarte zone vanwege
de verschillende lagen verf. Deze onderlagen spelen bovendien
een belangrijke rol in het karakter van het schilderij aangezien ze

De behandeling werd half juni 2005 voltooid. Het licht
groenachtige turkoois kreeg haar oorspronkelijke toon terug
waardoor ook de relatie tussen de drie kleurvlakken was
hersteld. Het optische effect, zoals Newman dat voor ogen had
kan nu weer volledig gewaardeerd worden – in het nieuwe
Stedelijk aan de Paulus Potterstraat.

De eerste tests in februari hebben volgens verwachting
uitgewezen dat er een flinke laag vuil op het doek zat,wat de
toon van het lichte turkoois dramatisch veranderde en zo ook de
relatie tussen de drie kleurvlakken. Het gevolg was dat het
optische effect niet meer functioneerde. Er waren nog slechts
drie naast elkaar liggende kleurvlakken te zien, zonder enig
dynamisch effect. De aanwezigheid van een dikke laag vuil werd
ook bevestigd door de analyse van het ICN, dat vond een verontrustende hoeveelheid bruine deeltjes die vanwege hun kleur de
toon van het lichte gedeelte aanzienlijk konden veranderen.
De grootste hoeveelheid vuil is mechanisch verwijderd met een
speciale zachte spons die vochtig werd gemaakt. Maar het water
alleen was niet genoeg om het oppervlak goed schoon te
krijgen. Daarom werd er nog een zeer lage concentratie van een
zout gebruikt dat hielp om de juiste kleur weer terug te krijgen en
een gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

66

PERSBERICHT
JB/17.08.05
Stedelijk stelt Manager Collecties & Presentaties aan
Met ingang van 15 augustus 2005 is Nicole Delissen in dienst
getreden bij het Stedelijk Museum Amsterdam als manager
Collecties & Presentaties.
Delissen (35 jaar) was voordien hoofd collecties en plaatsvervangend directeur bij Museum de Fundatie in Heino/Zwolle. Zij
studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
De nieuwe manager Collecties & Presentaties zal zich vooral
bezighouden met het managen van de gecompliceerde
processen op het gebied van collectiebeheer en tentoonstellingen. Daarnaast zal zij dagelijks leiding geven aan
verschillende sectoronderdelen in de organisatie. Delissen
maakt deel uit van het ManagementTeam van het Stedelijk
Museum.

Meer informatie:
pressoffice@stedelijk.nl #020-573 26 56

Partner
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STEDELIJKLAB
FACEYOUR
WORLD
Stedelijklab Face Your World
15 oktober - 6 november

Gedurende de eerste helft van dit jaar vond in Slotervaart een
bijzonder project plaats, geïnitieerd door de Rotterdamse
kunstenaar Jeanne van Heeswjik. Het betrof het ontwerpen van
het Staalmanpark dat, samen met de naastgelegen Brede
School, het nieuwe hart van deze wijk in Amsterdam West zal
gaan vormen. Uitgangspunt van het project was niet alleen om
tot een parkontwerp te komen dat als ontmoetingsplek zal
fungeren voor verschillende bewonersculturen en -generaties,
maar bovenal om dit tot stand te brengen op basis van
participatie van de toekomstige gebruikers, zoals kinderen,
scholieren en andere buurtbewoners.
Het project Stedelijklab Face your World liet jongeren hun eigen
leefomgeving onderzoeken en gaf hen instrumenten om hun
omgeving, als echte stedenbouwkundigen, te veranderen.
Belangrijk onderdeel van FaceYour World is de zogenaamde
Interactor. Deze speciaal ontwikkelde multi-user 3D ontwerpsoftware stelt de gebruikers in staat om in een netwerkomgeving zelf hun wijk in te richten en waar nodig aan te passen op
elk willekeurig moment in het proces. Afgelopen zomer vond de
– door de buurt drukbezochte – presentatie van het eindresultaat
plaats in bijzijn van deelraadpolitici en staatssecretaris Medy
van der Laan van cultuur. Het mooie is dat het ontwerp, inclusief
de vele details die door het buurtteam zijn uitgewerkt, zeer
waarschijnlijk wordt uitgevoerd.
Het Stedelijk Museum heeft Van Heeswijk vanaf het begin
medewerking toegezegd aan het project. Dit gebeurt door
middel van een presentatie van het proces en het eindresultaat
in de Sandbergzaal rondom de herfstvakantie.Ter gelegenheid
daarvan vinden er ook verschillende workshops en rondetafeldiscussies plaats. De Sandbergzaal wordt in feite omgebouwd
tot een informatiestudio waarin bezoekers over het project en
vervolgtraject geïnformeerd worden. (Buurt)participatie,
politieke besluitvorming en creatieve verbeelding worden met
elkaar verweven. In deze discussies is achtereenvolgens
aandacht voor de complexe verhouding tussen beeldende kunst
en bewonersparticipatie; de problematiek rondom de
grootschalige operatie van de stedelijke vernieuwing en de
uitdaging om een culturele dimensie in de stedelijke ontwerpopgave te betrekken. Ook tijdens de Museumnacht is er ‘inloopspreekuur’. Meer informatie over het programma op
www.stedelijk.nl en www.faceyourworld.nl
Zie voor het werk van Jeanne van Heeswijk ook Stedelijk
Museum Bulletin nr. 1, 2004.

Stedelijklab Face your World is in Nederland opgezet als VMBOscholenproject onder begeleiding van Jeanne van Heeswijk en
architect Dennis Kaspori, in opdracht van Stichting Kunst in de
Openbare Ruimte, het Amsterdams Fonds voor de Kunst,
stadsdeel Slotervaart, de Dageraad en Digitale Pioniers. Het
project vond plaats in samenwerking met het Calvijn Junior
College, de Professor Einsteinschool enTeC Amsterdam en met
medewerking van het Stedelijk Museum en IJsfontein
Interactieve Media.
Te zien in Stedelijk Museum CS van 15 oktober tot en met
6 november 2005.

Stedelijklab Face your World
presentatie / presentation in Slotervaart
zomer / Summer 2005
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BEST
VERZORGDE
BOEKEN 2004

21 oktober - 4 december 2005

Jaarlijks selecteert de Stichting Best Verzorgde Boeken,
onderdeel van het CPNB, de 50 bestverzorgde Nederlandse
boeken die in het Stedelijk worden geëxposeerd.
De opening van deze presentatie is 20 oktober. Als annex maakt
het Stedelijk daarnaast een kleine presentatie van grafisch werk
van René Knip.
Van de 50 Best Verzorgde Boeken uit Nederland hebben er dit
jaar vier ook een prijs bij de Schönste Bücher aus aller Welt, de
internationale variant, gekregen. Bronzen medailles waren er
voor de bestandscatalogus van de meubelcollectie van het
Stedelijk Museum Amsterdam en een boekje met familiefoto’s
van Otto Frank. Het jaarverslag van de Mondriaan Stichting en
het advies voor het Kunstenplan 2005-2008 van de
Amsterdamse Kunstraad kregen eervolle vermelding.
In totaal streden meer dan dertig landen met hun Best Verzorgde
Boeken om de veertien prijzen die deze jury in Leipzig uitreikte;
er werd dus gekozen uit meer dan zeshonderd boeken. In
Nederland werden de 50 Best Verzorgde Boeken geselecteerd
door Nikki Gonnissen (grafisch ontwerper), Paul Hefting
(publicist), Kees van den Hoek (uitgever), Ron van Roon
(grafisch ontwerper) en Koos Schuurman (drukker).
De catalogus, die bij de expositie verschijnt, is tweetalig (De Best
Verzorgde Boeken /The Best Dutch Book Designs) en ontworpen
door -SYB-. De Best Verzorgde Boeken wordt georganiseerd
door het CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse
Boek) en financieel ondersteund door Grafisch Papier, Andelst
en Van Heek Scholco, Losser.

Meer grafisch ontwerp is te zien in een kleine tentoonstelling
van René Knip (1963). Het Stedelijk Museum vertoonde eerder al
werk van hem. Zo was in 1999 zijn Laundry Sans te zien in de
tentoonstelling “Mooi maar goed” en kocht het Stedelijk
Museum twee tafels van Knip. In zijn ontwerpen gaat het Knip
om de letter op zich, zonder dat deze deel uit moet maken van
een woordbeeld. Hij ontwerpt alfabetten met een specifieke
ruimte of plaats in gedachten, onder andere voor de lettertegels
in de restaurants van de Hema. René Knip ontwerpt naar eigen
zeggen in 2 1/2 D, waarin de tweede en derde dimensie elkaar
ontmoeten en waaruit ‘ruimtelijke typografie’ of ‘architecturale
grafiek’ ontstaat. Lege ruimte geeft vorm aan wat zich in die
ruimte bevindt.Tweedimensionaliteit is volgens Knip beperkend
en geeft de letters niet die ruimte om zichzelf te vinden.
Knip ontwerpt niet alleen alfabetten, maar ook ‘typografische
meubelen,’ zoals een stenen bank met een geëtste haiku erop
die hij ontwierp als huwelijkscadeau voor zijn broer, Edgar Knip.
Met hem samen maakte hij ook letterobjecten als een vuurkorf
en een letterlamp.

Beide presentaties zijn van 21 oktober tot en met 4 december in
het Stedelijk Museum te zien zijn.
Het inrichtingsontwerp is van Event Architects
(Herman Verkerk)
Bij het ter perse gaan van dit nummer werd bekend dat
de presentatie van René Knip is uitgesteld.
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WEL IN SMCS:
FUDONG
NAUMAN
MAJERUS
JUDD
DIJKSTRA
DUMAS
MIYAKE
KISMAN
KNIP
MECHANICUS
OLAF
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PHILIP
MECHANICUS

Philip Mechanicus
zelfportret als 100-jarige / Self-portrait
as a 100 years old, 1962

Op 30 juli jongstleden overleed fotograaf en culinair journalist
Philip Mechanicus, op 68 jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend
met zijn portretten van schrijvers, maar daarnaast ook met
stillevens en met foto’s van zijn geboortestad Amsterdam.
Mechanicus, oorspronkelijk grafisch ontwerper, vestigde zich in
1959 als zelfstandig fotograaf. Eind jaren zeventig begon hij met
zijn schrijversportretten, voor het Cultureel Supplement van
NRC Handelsblad, onder het motto dat je beter maar beroemde
mensen kon fotograferen dan onbekende. Al in 1981 was van dit
werk een presentatie te zien in het museum, dat ook werk van
Mechanicus in de collectie heeft.
Mechanicus liet de schrijvers overduidelijk poseren, wat in die
tijd niet erg gebruikelijk was. “Je moest je in een prullenbak
verstoppen en in het geheim een foto nemen van een persoon,
terwijl die aardappelen zat te schillen, of in zijn neus peuterde”,
zei hij eens in een interview. Mechanicus heeft bijna alle
Nederlandse schrijvers op de gevoelige plaat vastgelegd,
“behalve W.F. Hermans en Jan Wolkers”, aldus een
woordvoerder van uitgeverij Voetnoot. Bij dezelfde uitgeverij
verschijnt eind oktober het boek ‘De laatste keuze uit het
fotografisch woordenboek van Philip Mechanicus’, waaraan de
fotograaf ook tijdens zijn lange ziekbed nog heeft gewerkt.

Het boek wordt op 20 oktober in Stedelijk Museum CS ten doop
gehouden.Ter gelegenheid hiervan is tevens van 21 oktober t/m
4 december een kleine tentoonstelling te zien van zijn portretten.
Eind juli werd de Stichting Philip Mechanicus opgericht om
blijvend bekendheid te geven aan zijn fotografisch oeuvre. Het
negatievenarchief van Philip Mechanicus is ondergebracht bij
het Maria Austria Instituut te Amsterdam.
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AGENDA
Michel Majerus
what looks good today may not look good
tomorrow
24 juni - 16 oktober 2005
In samenwerking met Kunsthaus Graz
organiseert het Stedelijk Museum een
overzichtstentoonstelling van de op jonge
leeftijd overleden kunstenaar Michel Majerus
(1967-2002). Met behulp van het traditionele
medium van de schilderkunst verbeeldde
Majerus de populaire gedigitaliseerde cultuur
van de jaren ’90.
Catalogus.
Michel Majerus
what looks good today may not look good
tomorrow
June 24 - October 16, 2005
In cooperation with Kunsthaus Graz, the
Stedelijk Museum organizes a survey
exhibition of work by Michel Majerus who died
at a young age (1967-2002). In his work he
visualized the popular digitalized culture of the
nineties through the traditional medium of
painting.
Catalogue.
Zomeropstelling
‘Bock mit Inhalt’
16 juli - 6 november 2005
Keuze uit de collectie. Directeur Gijs vanTuyl
koos kunst en vormgeving van de laatste
decennia die losjes thematisch zijn
gegroepeerd. Ging in etappes open en gaat in
etappes dicht, de laatste zaal sluit na 6
november.
Summer presentation
“Bock mit Inhalt’
July 16 - November 6, 2005
Choice from the collection. Stedelijk Museum
director Gijs vanTuyl chose art and design from
the last decennia which are freely grouped in a
thematic way. Opened in stages and will close
in stages, the last gallery closes after
November 6.

Vito Hannibal Acconci Studio
Word / Action / Architecture
1 oktober 2005 - 8 januari 2006
Poëzie, performances, fotografie, film, video,
installaties en architectuurprojecten van deze
Amerikaanse kunstenaar. In zijn baanbrekende
performances van de jaren ’60 en ‘70
reflecteerde Acconci (NewYork, 1940) op de
fysieke en psychologische existentie. In zijn
latere werk richt hij zich op monumentale
ingrepen in de omgeving en de architectuur. In
samenwerking met MACBA, Barcelona.
Catalogus / dvd

Vito Hannibal Acconci Studio
Word / Action / Architecture
October 1, 2005 - January 8, 2006
Poetry, performance, photography, film and
video, a selection of installations, models and
architectural projects of Vito Acconci (NewYork,
1940). In his ground breaking performances he
reflected on the physical and psychological
being. In his later work he started focussing on
monumental interventions in the environment
and architecture. A collaborative project with
MACBA, Barcelona.
Catalogue / DVD
Yang Fudong
Recente films en video’s
1 oktober 2005 - 15 januari 2006
Solotentoonstelling van (video)kunstenaar
Yang Fudong (1971) die woont en werkt in
Sjanghai. Fudong behoort tot een generatie die
dagelijks de radicale veranderingen in de
huidige Chinese maatschappij meemaakt.
Een terugkerend thema in zijn werk is de
vervreemding bij zijn generatie. Overname uit
de Kunsthalle, Wenen, met extra toegevoegd
werk. Onderdeel van het Amsterdam China
Festival.
Catalogus.
Yang Fudong
Recent films and video’s
October 1, 2005 - January 15, 2006
Solo exhibition of (video) artistYang Fudong (b.
1971) who lives and works in Shanghai. Fudong
belongs to a generation which experiences the
radical changes in the contemporary Chinese
society daily. A returning theme in his work is
the alienation of his generation.The exhibition
was to be seen earlier in Kunsthalle, Vienna, but
has some additions. Part of the Amsterdam
China Festival.
Catalogue.

Verwacht / Expected:
Jeanne van Heeswijk
Stedelijklab
15 oktober 2005 - 6 november 2005
Presentatie in de Sandbergzaal van een nieuw
ontwerp van het Staalmanpark in Slotervaart,
tot stand gekomen dankzij lagere en
middelbare scholieren. Gedurende de
presentatie zijn er verschillende activiteiten,
workshops en rondetafelgesprekken. Met dank
aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Jeanne van Heeswijk
Stedelijk Lab
October 15, 2005 - November 6, 2005
Presentation in the Sandberg Room of a new
design for the Staalman Park in Slotervaart
area, made by elementary and grammar school
students. During the presentation there are
various activities, workshops and discussions.
Thanks to Amsterdam Fund for the Arts
Best Verzorgde Boeken 2004
21 oktober - 4 december, 2005
Tentoonstelling van de 50 Best Verzorgde
Boeken 2004 en een presentatie van grafisch
werk van René Knip.
Catalogus.
Best Dutch Book Designs 2004
21 October - 4 December, 2005
Exhibition of the 50 Best Dutch Book designs
2004 and a presentation of graphic work by
René Knip.
Catalogue.
Philip Mechanicus
21 oktober - 4 december, 2005
Kleine tentoonstelling van de portretten van
Philip Mechanicus.
Boek.
Philip Mechanicus
21 October - 4 December, 2005
Small exhibition of portraits by Philip
Mechanicus.
Book.
Rineke Dijkstra
4 november 2005 - 6 februari 2006
Reizende retrospectieve tentoonstelling,
georganiseerd door het Stedelijk Museum, met
ca. 75 fotowerken en enkele video-installaties
die de Nederlandse fotografe Rineke Dijkstra
tussen 1992 en 2003 heeft gerealiseerd.
Publicatie verschenen bij Schirmer & Mosel.
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt
door de Mondriaanstichting.
Rineke Dijkstra
November 4, 2005 - February 5, 2006
Travelling retrospective exhibition, organized
by the Stedelijk Museum, of c. 75 photo works
and some video installations produced
between 1992 and 2003 by the Dutch
photographer Rineke Dijkstra.
A publication appeared at Schirmer and Mosel
publishers.
This exhibition has been made possible by the
Mondriaanstichting.
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STEDELIJK
ELDERS/
ELSEWHERE
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59,Amsterdam
Melvin Moti,The Black Room
11 september - 23 oktober 2005
Presentatie van een nieuwe filminstallatie van
Melvin Moti, die in 2004 bij Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam op de KunstRAI debuteerde
met het werk No Show.
Melvin Moti,The Black Room
September 11 - October 23 2005
Presentation of a new film installation by
Melvin Moti, who made his debut with the work
No Show which was shown at the KunstRAI
2004 for Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.
Jill Magid - Libration Point
13 november - 31 december 2005
Een verdwijning wordt gedocumenteerd in
verschillende werken.
Gastconservator Jelle Bouwhuis.
Jill Magid - Libration Point
November 13 - December 31 2005
A documentation of a disappearance.
Jelle Bouwhuis guestcurator.

Terugblik en komende activiteiten:
SMCS op 11
SMCS op 11 is het programma van lezingen,
debatten, film- en videovertoningen van
Stedelijk Museum CS. Hieronder vindt u een
overzicht van het programma in voorgaande
maanden en, voor zover vastgesteld, komende
activiteiten. Het actuele programma is te
vinden op www.stedelijk.nl. Hier kunt u zich ook
aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief.
In retrospect and upcoming activities:
SMCS on 11
SMCS on 11 is the programme of lectures,
discussions, film and video presentations of
Stedelijk Museum CS. Here you find a survey of
its activities in previous months.The up-to-date
program is on the website www.stedelijk.nl,
where you also can subscribe to the regular
SMCS newsletter.

Tracey Emin,Top Spot
4 augustus / August 4, 2005
Reprise vanTracey Emins film Top Spot (2004)
met Nederlandse ondertiteling.
Reprise ofTracey Emin’s film Top Spot (2004)
with Dutch subtitles.

Artists Talk
Julika Rudelius en / and Matthieu Laurette
30 juni / June 30, 2005
In het kader van de tentoonstelling 'Populism'
vertellen Julika Rudelius en Matthieu Laurette
over hun werk.
As part of the exhibition ‘Populism’, Julika
Rudelius and Matthieu Laurette will talk about
their work.

Andrea Fraser, Museum Highlights
8 september / September 8, 2005
Ter gelegenheid van de publicatie van haar
nieuwe boek Museum Highlights geeft Andrea
Fraser een presentatie op SMCS op 11. Daarna
gaat zij in discussie met kunsthistoricus en
-criticus Sven Lütticken.
Presentation by Andrea Fraser at the occasion
of the publication of her new book Museum
Highlights. Afterwards, she will have a
discussion with art historian and critic Sven
Lütticken.

Lezing ‘Tropical Curating’ door Pablo Leon de la
Barra / Lecture ‘Tropical Curating’ by Pablo
Leon de la Barra
14 juli / July 14, 2005
In het kader van de tentoonstelling ‘Tropical
Abstraction’ in het Stedelijk Museum Bureau
Amsterdam wijdt De la Barra uit over
‘tropicalisme’ in de kunst.
At the occasion of the exhibition ‘Tropical
Abstraction’ at the Stedelijk Museum Bureau
Amsterdam, De la Barra talks about
‘tropicalism’ in art.
Lars von Trier, Breaking the waves
21 juli / July 21, 2005
Filmvertoning / Film presentation

ROBOTS!
25 augustus / August 25, 2005
Avond met lezingen en robotdemonstraties,
met o.a. kunstenaar Leonel Moura, Christoph
Bartneck, RoboDock en het AIBO-team van de
Universiteit van Amsterdam. In samenwerking
met socialfiction.org
Evening with lectures and robot
demonstrations, with Leonel Moura, Christoph
Bartneck, Robodock and the AIBO team of the
University of Amsterdam. In cooperation with
socialfiction.org

After 9/11
11 september / September 11, 2005
Films over de verwerking van 9/11 met de
première van NewYork is eating me &The
Cactus Dance van Jeroen Kooijmans. Verder
werk van Stefan Ruitenbeek/Tarik Sadouma,
Marc Bijl, Christian Jankowski en een korte
animatie van Herman Helle.
Movies about dealing with 9/11 featuring New
York is eating me &The Cactus Dance by Jeroen
Kooijmans. Also videoworks by Stefan
Ruitenbeek/Tarik Sadouma, Marc Bijl, Christian
Jankowski and a short animation movie by
Herman Helle.
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SMCS OP 11/
SMCSON 11
Symposium Urban Screens
23-24 september / September 23-24, 2005
Symposium over de toenemende invloed van
grote beeldschermen op het stedelijk
landschap. Met o.a. Mirjam Struppek, Geert
Lovink, Jeroen Boomgaard, Lev Manovich,
Scott McQuire en vele anderen.
www.urbanscreens.org
Symposium on the rapidly evolving influence
of large display screens on the urban
landscape. With Mirjam Struppek, Geert
Lovink, Jeroen Boomgaard, Lev Manovich,
Scott McQuire and many others.
www.urbanscreens.org
Food design
27 september / September 27, 2005
In het kader van Inside Design Amsterdam
besteedt SMCS op 11 aandacht aan het
fenomeen 'Food design', met presentaties door
‘eetontwerper’ Marije Vogelzang, hoogleraar
Hans vanTrijp en de Catalaanse ‘ex-designer’
Marti Guixé.
At the occasion of Inside Design Amsterdam,
SMCS op 11 pays attention to the phenomenon
of 'Food design' with presentations by food
designer Marije Vogelzang, Professor Hans van
Trijp, and Catalan ex-designer Marti Guixé.
Vito Acconci / Yang Fudong
29 september / September 29, 2005
De dag voor de opening van hun beider
tentoonstellingen gaat lector Dr. Jeroen
Boomgaard (UvA/Rietveld Academie) in
gesprek met Vito Acconci en Stedelijk-directeur
Gijs vanTuyl metYang Fudong.
The evening before the opening of their
exhibitions Dr. Jeroen Boomgaard
(UvA/Rietveld Academy) will have a
conversation with Vito Acconci and Stedelijk
director Gijs vanTuyl will have a talk withYang
Fudong.

Mondo Veneziano
6 oktober / October 6, 2005
Filmvertoning: Antoine Prum - Mondo
Veneziano. Nederlandse première van deze
kunst- en splatterfilm die momenteel ook te
zien is op de Biënnale van Venetië (paviljoen
Luxemburg).
Film presentation: Antoine Prum -Mondo
Veneziano. Dutch premier of this art and
splatter movie which is also being shown at the
Venice Biennial (Luxemburg pavilion).
Documentaires uit het Stedelijk-archief
13 oktober / October 13, 2005
Melvin Moti, exposant in Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam, selecteerde een aantal
kunstdocumentaires uit het archief van het
Stedelijk Museum.
Melvin Moti, who’s work is currently being
shown at Stedelijk Museum Bureau
Amsterdam, selected a couple of art
documentairies from the archive of the
Stedelijk Museum.
Best Verzorgde Boeken 2004 /
Philip Mechanicus
20 oktober / October 20, 2005
Opening van de tentoonstelling van de Best
Verzorgde Boeken 2004 en presentatie van ‘De
laatste keuze uit het fotografisch woordenboek
van Philip Mechanicus’ in samenwerking met
uitgeverij Voetnoot.
Opening of the exhibition of the Best Dutch
Book Designs 2004 and presentation of ‘De
laatste keuze uit het fotografisch woordenboek
van Philip Mechanicus’ in cooperation with
Voetnoot Publishers.
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WORDVRIEND
PROGRAMMA
Steun het Stedelijk Museum met uw
vriendschap.Vriend zijn kent zijn voordelen!
U kunt kiezen uit twee categorieën:
Belangstellende of Donateur
Belangstellende
/ gratis toegang tot het museum
/ gratis toegang tot de bibliotheek
/ gratis abonnement op het Stedelijk Museum
Bulletin
/ kortingsacties
/ speciale aanbiedingen
/ activiteiten bij de tentoonstellingen
U wordt uitgenodigd voor
/ openingen
/ rondleidingen
/ middag- en avondontvangsten
/ museumcursussen
/ excursies naar musea in binnenen buitenland
Donateur
/ alle bovenstaande voordelen
/ gratis toegang voor een introducé
/ 20% korting in de museumwinkel op
publicaties en artikelen uitgegeven door
het Stedelijk Museum
/ gratis internationale ArtPass
Aanmelden
dagelijks tijdens kantooruren
T (020) 57 32 788 / 57 32 710
F (020) 57 32 789
E vrienden@stedelijk.nl
I www.stedelijk.nl
Kosten jaarlidmaatschap
Belangstellende Euro 37,50
Donateur vanaf Euro 75,Uitgebreide informatie
www.stedelijk.nl

Noggeen
Vriend?
U kunt al
Vriend worden
vanaf
Euro 37,50
per jaar
Na 1 juli: 50%
korting

Bel
020-5732788 /
5732710
of e-mail naar
vrienden@
stedelijk.nl

Is uw bedrijf geïnteresseerd
in moderne kunst?
Word dan lid van de Stedelijk Museum Business Club!
SMBC biedt u een uitstekende mogelijkheid om een inspirerende relatie
met het Stedelijk Museum aan te gaan.
Het lidmaatschap kunt u benutten voor imago-ondersteuning,
relatiemarketing en corporate communicatie.
De mogelijkheden en de tegenprestaties vormen het uitgangspunt
voor samenwerking.
SMBC op SMCS betrekt uw bedrijf bij de nationale en internationale
kunstwereld.

Voor meer informatie neemt u contact op met:
Nelleke van den Bosch
coördinator SMBC
tel: 020-5732.710
e-mail: smbc@stedelijk.nl
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PROGRAMMA
WORDVRIEND
Museumcursus
6 en 7
oktober t/m
december op
woensdag,
donderdag en
zaterdag.
tijd:
9.45-11.00 uur
kosten: 60,vijf lessen per
cursus
Preview: Rineke
Dijkstra
donderdag
3 november
16.00-17.00 uur
Museumn8
zaterdag
5 november
Voor Vrienden
gratis toegang
SMCS

Zondagochtend rondleidingen
september t/m
december op de
laatste zondag
van de maand.
tijd:
11.00 -12.00 uur
kosten: 4,50
Lezing: Vito
Acconci door
Dorine Mignot
donderdag
17 november
16.30-17.30 uur
kosten: geen
Eindejaarsborrel
woensdag
14 december
18.00-20.00 uur
kosten: geen

Buitenlandse
excursies
5 dagen
St. Petersburg
13 -17 oktober
kosten: 935,-
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Editorial
You have before you a double issue of the
Stedelijk Museum Bulletin. It is dominated by
two large exhibitions in Stedelijk Museum CS
this autumn: by Vito Acconci andYang Fudong.
Guest author Lily van Ginneken describes the
various developments in Acconci’s artistic
career: from poet to one of the founders of
performance and video art around 1970, and
finally as architect for striking landscape
elements, pavilions and buildings. In addition,
Jan Kappers inventories the various works in
The Netherlands with which Acconci has been
involved in the course of three-plus decades.
The video installations byYang Fudong cannot
be understood apart from the drastic changes in
the fields of culture and economics in China.
In addition to a discussion of his work in the
exhibition, he receives further attention from
Saskia Dubois, who interviewed the artist on
his home ground in Shanghai, and from Ingrid
Commandeur, who discusses the current
artistic climate in China, and in Shanghai in
particular. And finally there is attention for
work going on behind the scenes in the
Museum: the cleaning of Barnett Newman’s
painting The Gate.

P.S.
For those who have not yet heard: classicmodern art from the collection is hardly, if ever,
to be seen in Stedelijk Museum CS, because the
circumstances in the building do not lend
themselves for it.Thus there is all the more
emphasis on contemporary and current art, for
which there is major attention this fall with, of
course, the Acconci and Fudong exhibitions,
and also the retrospective for Rineke Dijkstra,
opening November 4.

Vito Acconci
From writer to
architect
Lily van Ginneken

Unlike anyone else of his age, he continues to
appear in international exhibitions among the
younger generations. Vito Acconci (b. 1940,
NewYork), together with his studio, constantly
produces new, surprising and disturbing work.
With his development as an artist from writer to
architect, over the past forty years he has built
up a practice that undermines the criteria
regarding artworks and what it is to be an artist,
as these have operated since the 19th century.
Actually, Acconci began as an outsider. He was
trained as a writer at Holy Cross University, a
Roman Catholic institution in Iowa. Words were
what anchored him, words in texts, by writers
like Samuel Beckett, but also in the litanies that
he learned to mumble in the endless repetitions
of the Mass.There is no one among the artists
who so scrupulously and comprehensively

describes and explains his work in essays as
Acconci. ‘I want to reveal my methods. I want
my work to reveal my methods – the viewer
should be able to perceive them quite clearly.
At any rate, the facts should not be covered up
or disguised.’(1)
When he returned from the American Midwest
to NewYork in 1964, Acconci wanted to become
a writer, and sought affiliation with the New
York School poets, among them Peter
Schjeldahl and Anne Waldman. It was the
heyday of the happenings, the anti-Vietnam

As a writer/poet, Acconci moved in the
conceptual circles of NewYork, where artists
such as Lawrence Weiner and Joseph Kosuth
showed text works in galleries. In that period
Acconci’s experimental texts were limited to
words moving over the paper, still only referring to the page itself: ‘here’, ‘there’, ‘then’, ‘to
there’. But at a certain point the room on a sheet
of typing paper was no longer enough:
‘If I was so interested in movement, why was I
moving over a 8 1/2 x 11inch piece of paper?
There’s a floor out there, there’s a ground,
there’s a street, there’s a whole city. And when I
did that piece, Following Piece, it was sort of a
way to get myself off the writer’s desk and into
the city. It was like I was praying for people to
take me somewhere I didn’t know how to go
myself.’ (4)

Following Piece (1969) has become a famous
work because, seen in retrospect, it then
already clearly presaged Acconci’s physical
transition to public space and his fascination
with the tension between the public and the
private. On the street he chose a random
passer-by, who he then followed until he or she
disappeared into a house or office. He did this
for 23 days in a row.The followings could vary
from a couple of minutes up to sometimes as
much as seven or eight hours. In these ‘Street
Works’ recorded in notes and photographs, it
was the circumstances which directed him as a
moving object.

Vito Acconci
Open Book, 1974
Videoinstallatie / Video installation

sit-ins and the ‘Poetry Events’ in cafes, clubs
and galleries, and he participated in them, just
as did Dennis Oppenheim and Dan Graham did.
‘I came from another context; I didn’t know the
art rules (…) I don’t know what ‘knowing it’
might mean... If it’s true what you say that
artists today want to enter a world in which they
can express something, then the difference in
my generation is that we didn’t want to enter
the art world, we wanted to meet it on the go,
and use it and manipulate it as a tool in an
overall world. And we didn’t want to express
something, we wanted to shape something –
situation, manner, mind.’ (2)

‘In the late 60s, art and artists were authority
figures of a kind.The idea was to attack this
value system, in the same way that you had to
attack the American government’s war on
Vietnam, attack patriarchy, or the mercantile
system that ruled the art galleries.There were
all these pedestals that had to be knocked
down, and in order to do that, they had to be
demystified. Brought down to the level of
perfectly ordinary activities, and no longer
considered extraordinary. Show that there was
nothing divine, magical or exceptional about
art.’ (3)

When Acconci took on the direction of the
object that was his body, he began to use video
and film. His self-investigation could sometimes be very intense. He stroked the inside of
his arm with his hand until it became a wound,
tried to stick his hand further into his mouth
until he was close to exhaustion, and sat naked
on the ground biting himself, then made prints
of these bites with printer’s ink, as through they
were fingerprints.These were works which
attempted to find a ‘self’ and that at the same
time bring that ‘self’ down.They refer to a
masculine self, but in a caricatural manner.
At a certain point Acconci realised that he was
accomplishing the very opposite of what he
intended, and was becoming isolated from the
spectator. Rather than revealing himself to
everyone as a recognisably vulnerable person,
he was creating an object shut up within itself,
without cultural or political context.
Things became even more confrontational
when in the early 1970s Acconci began to
involve others in his performances and video
works. During the performance Pryings (1971),
recorded live on video, he tried for twenty
minutes to prise open the eyes of his girlfriend,
Kathy Dillon. On the screen the audience sees
Dillon’s face, as she grimly holds her eyes shut
against Acconci’s manipulating fingers.
He did a number of performances with her, in
the course of which the clichés about the differences between the sexes were spotlighted in a
sometimes quite painful and over-the-top
manner.
Gallery visitors too had their confrontation and
were used as material, for instance in Claim
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(1971). At the entrance to the gallery hung a
monitor on which visitors saw Acconci
blindfolded under the cellar stairs, threateningly brandishing a crowbar and iron bar,
warning visitors that he would have a go at
them if they dared to descend the stairs. He
repeated his warnings with his deep, faltering
voice, hypnotising himself so that after three
hours even he believed that he would have
stopped at nothing.
The most remarkable work from the 1970s was
Seedbed (1972). Acconci had noted that the
public’s attention at his actions was focused
chiefly on his person, and not at all on the space
where the action took place. Was it not possible
for him to become a part of the space instead of
the focus of attention in the space?This is how
Seedbed came into being in the Sonnabend
Gallery in NewYork. ‘Halfway across the empty
gallery room, the floor ramps up to the far wall;
viewers walk across the floor and up the ramp...
Under the ramp, I’m lying down, I’m crawling
under the floor over which viewers are walking,
I hear their footsteps on top of me... I’m
building up sexual fantasies on their footsteps,
I’m masturbating from morning to night... My
voice comes up from under the floor:.. Now and
then, you can hear me come: “I’ve done this for
you, I’ve done this with you, I’ve done this to
you...”’ (5)
One might say that Seedbed was one of the first
works in which Acconci changed the gallery
into an installation. After this he made a series
of installations in which texts delivered by him
began to play an important role. ‘Ideally, the
audio components (speakers, etc.) should
function as another equal element in the overall physical construction: the voice, then, can
gain physical weight – the language is analyzed
as an instrument of oppression...’ (6)
Slowly the intentions behind his works began
to change. Now that they no longer had to be
about him or his relationships, he found that
his performances had to connect more with the
cultural context in which they took place.
He regularly began to be invited to come and
make work in Europe, where American art was
then very popular. In that sense, he almost felt
himself a representative of American
commercial interests.That the opposite was
true was something that he wanted to come
through clearly in his work.
‘A piece should be designed for a specific
geographical/historical/political space: a piece
in NewYork, say, should be different from a
piece in Los Angeles, which should be different
from a piece in Milan. At the same time I should
clarify my function as “artist”: if I’m doing a
piece in Europe, I can reveal my position as an
American with an American-oriented view of
the place I’m going to - I’m a visitor, an invader,
an importer...’ (7)
Such ‘Cultural Space Pieces’ were done not
only for indoor spaces such as museums and
galleries, but also for public spaces.
For instance, in 1979 he made Peoplemobile, a
project for city squares inThe Netherlands
(Amsterdam, Middelburg, Rotterdam,

Eindhoven and Groningen). Peoplemobile
consisted of a flat-bed truck which was driven
from city to city, to be set up in each for three
days, in the middle of an urban square. Each of
the days the steel panels which lay on the truck
were used to build a different construction,
which was intended to have the psychological
effect of creating a sense of private space in the
public space: a place you had to wriggle in,
where you could take shelter and could meet
others. At the same time the cab, with a masklike cover with eyes, nose and teeth, had a
threatening appearance, which was reinforced
by texts, sounding horns and other alarm
signals which periodically came from the
loudspeakers mounted on its roof. ‘Ladies and
gentlemen, there is a terrorist in the crowd...’: a
mysterious aggressor coming from outside;
the passive citizens warned;
but also affording shelter to possible drifters.
This work, created at the initiative of
Amsterdam’s De Appel Foundation, is typical
of the direction that Acconci would go in the
1980s and 1990s: producing installations,
furniture, household and mobile objects and art
projects in public space, and presently,
designing architectonic works. In all this he
prefers to create situations which actively
involve the non-art public, out of which meeting
places arise, and where the tension between
intimacy and public openness, the personal
and the public, becomes tangible.
The last thing that he wants is to realise his
ideas in a reassuring and aesthetically
responsible manner. Acconci provokes and
undermines and does not seek to please with
good taste. Consistent and alert, he continues
to analyse how political and social power
relationships work in the world at large, and in
the broad cultural fields of the visual arts,
design, architecture, philosophic literature, film
and pop music.
Before Acconci began to concentrate fully on
public space in the mid-1980s, he designed a
series of rather uncomfortable installations and
structures.They were not works to look at; on
the contrary, they functioned only when
passers-by made use of them by coming over
and hanging on, pushing against or swinging
on them.They were objects that poked fun at
representative things such as furniture, houses
and mobiles, and moreover were provided with
images and texts with social/political and
sexual signals.
Making art in public spaces was as obvious for
Acconci as the consequences of doing so:
giving up his role as an autonomous artist,
and since 1988 presenting himself as Acconci
Studio, in which he collaborates with architects
and others. For the art world that was
incomprehensible, a desecration of art. Just as
Acconci had always explored the margins of
systems, he now did that with the art system.
He made use of the fact that art can be defined
in a very broad manner, in which there is room
for complex views.
Acconci Studio produced dozens of proposals
for art projects for streets, squares and parks
before any of them were realised.This is not

entirely inexplicable; the businesses, banks
and communities, mainly American, that
needed a design were often faced with rather
guerrilla-like interventions. A derelict tennis
court at a university was turned into a
landscape of overturned houses, boats and
lorries in a puddle of mud petrified in concrete,
intended to sit or shelter in. In place of its
obligatory fountain and flower boxes, the World

Vito Acconci
5th Ave Give &Take, 1997

Financial Center in NewYork was given a plan
for installing a pile of concrete autos tipped on
their side, from the bonnets of which jets of
water shot up.The closed street façade of the
Las Vegas City Hall was provided with a gigantic
reflecting cross, intended to give the city hall
the appearance of a church, thus raising
questions about America’s supposed policy of
separation of church and state.The convention
center in St. Louis was wrapped up like a
present with an American flag, the stripes of
which, made of painted stainless steel wire
mesh, wound around the whole building,
horizontally and vertically, with benches,
tunnels and galleries protruding here and
there.
In this period, the early 1990s, Acconci Studio
realised both temporary and permanent work
inThe Netherlands. Personal Island was
designed for the exhibition ‘Allocations’ (1992)
at the Floriade in Zoetermeer, a particularly
elegant work that consisted of a small tree
island which could be rowed across the pond if
it was detached from the shore. On the land
there was an equally small fishing boat,
immovably embedded in the soil, with the oars
stuck in the ground, and a sapling growing
from a piece of turf in the bow. A year later on
the initiative of Stroom Den Haag, a plan was
prepared for the area near Laakhaven –
Hollands Spoor inThe Hague, which again
addressed the theme of land and water.The
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banks of the U-shaped strip of water were cut
into pieces to create a series of little islands
connected to one another. ‘The land is given
back to water, as if to spite and call into
question the monuments of buildings. As the
land shifts, it takes with it whatever is on it,
grass, trees, pavement...‘ (8)
Four years later Park in the Water was
delivered. It was only a fragment of the original,
prohibitively expensive plan, but with everything that made the plan so attractive packed
into it. It comprises a floating fragment of land,
shoved out into the water and tipped so that the
lamp posts and trees stand at an angle. At the
line of fracture where the island breaks lose
from the bank, steps have been created on
which one can sit in seclusion, but also can walk
into the water. A good jump brings you onto the
island.
For many, the fact that the original concept was
so reduced was hardly acceptable. But for
Acconci that goes with the territory: ‘There’s an
inherent difficulty in a proposal that’s categorized as “art”.The implication is that it’s a
finished fact, it can’t be modified – the art is
inviolable, the artist can’t be interfered with. So,
then, if a part is objectionable, then the whole
has to be rejected. But a public art proposal is
like bargaining for a contract, it’s like a business
meeting. A public art proposal is the beginning
of a discussion: with the client, with the
community, with city regulations... When we
present a proposal, we’re presenting an essay,
a theory of public space applied to our myth of
a particular city. Now the theory has to be
converted into practice, now the myth has to
come down to earth.’ (9)
That these projects of art in public space
almost naturally pass over into architectonic
works thus cannot be said to be surprising.
For Acconci, architecture is an instrument for
interaction. With his young staff he develops
proposals for ever larger projects that do not
always remain in the realm of the imagination.
For instance, the originally temporary Island in
the Mur, which Acconci Studio designed for the
Austrian city of Graz to mark its being the
Cultural Capital of Europe in 2003, proved such
a success that people there are doing everything they can to keep it permanently. Island in
the Mur is a multi-functional platform in the
middle of the river in the heart of Graz that
connects the two parts of the city with each
other.The characteristic reversal of form and
function was here employed by creating an
open-air theatre next to a cafe and a children’s
playground in a transparent, flexibly designed
space. Everything runs through everything
else: while you watch a performance you hear
children playing, and while having a coffee you
know that they are jumping above your head.
When there aren’t any performances the
amphitheatre can be used for sun bathing.
From writer to architect, a development over
four decades, without training in the visual arts
and without training in architecture.Time and
again Acconci and his studio take on risks,
using the stream of ideas that flow from work to

work, and always faithful to the clear-cut ideas
with which he has kept his independence from
the very start. ‘What keeps me living is this: the
idea that I might provide some kind of situation
that makes people do a double-take, that
nudges people out of certainty and assumption
of power. (Another way of putting this: some
kind of situation that might people walk
differently.)’ (10)

Lily van Ginneken is a freelance writer. She has
been visual arts editor for de Volkskrant,
editor-in-chief for the magazine Openbaar
Kunstbezit/Kunstschrift, and recently took leave
as director of StroomThe Hague.
The exhibition ‘Vito Hannibal Acconci Studio’
was initiated by the Museu d’Art Contemporani
de Barcelona and organised by the Musee de
Beaux-Arts de Nantes in association with the
Stedelijk Museum Amsterdam.The English
catalogue ‘Vito Hannibal Acconci Studio’ is
published by MACBA, Barcelona.
Notes:
1. Vito Acconci, The City Inside Us,
MAK Vienna, 1993, A conversation between Vito
Acconci and Peter Noever, 1992.
2. Vito Acconci, ‘I never wanted to be political;
I wanted the work to be politics’, Jeff Rian, Flash
Art, no. 174, Jan./Feb., 1994.
3. Victor Hannibal Acconci Studio,
catalogue Musée des Beaux Arts de Nantes
(2004) and Museu d’Art Contemporanu de
Barcelona (2005), Vito Acconci andYvonne
Rainer, interviewed by Christophe Wavelet,
(2003).
4. Victor Hannibal Acconci Studio,
catalogue Musée des Beaux Arts de Nantes
(2004) and Museu d’Art Contemporanu de
Barcelona (2005),Thurston Moore interviews
Vito Acconci.
5. idem.
6. Vito Acconci, text,The Foundation of Art
Performances and Projects Inc. NewYork,
ca 1976.
7. idem.
8. Vito Acconci, Making Public,
Stroom Den Haag, 1993.
9.Tom Finkelpearl, Dialogues in Public Art,
Interview: ‘Vito Acconci on Art, Architecture,
Arvada and Storefront’, MIT 2000.
10. Vito Acconci, The City Inside Us,
MAK Vienna, 1993,
Richard Prince interviews Vito Acconci, 1992.

Acconci in
The Netherlands
Jan Kappers
Early in the 1970s, when work by Vito Acconci
was garnering lots of attention in the United
States, there was also cautious interest inThe
Netherlands. At first this remained limited to
participation in a number of group exhibitions,
until in 1978 Acconci’s first solo exhibition in
The Netherlands, ‘Headlines & image’, took

place at the Stedelijk Museum. After that his
work was regularly shown at a number of Dutch
art institutions, or projects were launched with
the artist. In addition to the article below being
a reconstruction of Acconci’s most notable
Dutch projects, it also, however sketchily, gives
a fascinating look at the course of his artistic
career for the past 35 years.
In contrast to the previous editions, the
programme of the much criticised but groundbreaking exhibition ‘Sonsbeek buiten de
perken’ in 1971 focused on a wider offering of
current forms of art.Thus ‘Sonsbeek’, rather
than being merely a sculpture exhibition,
became a place where relatively new media
such as video art and performance found
exposure. Under the leadership of future
Stedelijk director Wim Beeren, the future
Groningen Museum director, Frans Haks was
recruited to compile the video programme.
Haks, who was then already highly familiar
with contemporary video art in the U.S.,
selected two videos by Acconci for this event.
One of them was the now very famous
Adaptation Study (Blindfold Catching), in which
the blindfolded artist tries to catch a number of
balls. Less than a year later the same work was
once again shown by Haks at the exhibition
‘Toeval’ (1972), organised by the socio-cultural
education committee at the University of
Utrecht. With this the introduction of Acconci’s
work onto Dutch soil had taken place.
Its introduction remained modest, however,
because in the years to follow the showings of
Acconci’s work were limited.
Only in 1978 did Acconci again stand fully in the
limelight, in part because he stayed inThe
Netherlands for several months. It was at this
point that his first Dutch solo exhibition was
organised at the Stedelijk Museum, under the
guidance of curator Dorine Mignot, who is also
responsible for the present exhibition.
Under the title ‘Headlines & image’ a large
number of videos, slides and photographs
were shown. What was striking about Acconci’s
work during this period was the shift from
performances and videos to a more sculptural
formal language.The installation Monument
for the Dead Children which he constructed in
the entry hall of the Museum was an
impressive demonstration of this. A heavy
plank thrusting into the space horizontally from
the great stair was balanced by an enormous
lead bullet, connected to it by a rope and pulley.
The physical presence of the artist, which was
so characteristic for his early work, did not
however disappear with this change of
medium. Under the plank a speaker had been
placed, from which Acconci’s voice was heard,
continuously announcing, ‘Warning: not one
person more’. With each repetition the volume
was doubled until the voice became only a roar
of noise, and the plank became ‘overloaded’
with sound.
Acconci thus continued to be perceptible in his
work via audio fragments or television.This
was not always to everyone's satisfaction,
however.The stallholders on Groningen’s Grote
Markt were more than pleased to see the back
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of Acconci’s Peoplemobile.This project,
initiated by Wies Smals of the art institution
De Appel, visited five large Dutch city squares
during the summer of 1979.The work consisted
principally of a Volkswagen pick-up with
24 metal sheets.These could be assembled on
the back of the vehicle in various combinations.
These might produce a construction like a
picnic table, a covered shelter or a large stair.
Each of the three days that the vehicle stood on
the square, the structure was changed. Acconci
had cut out eyes and a mouth in the black
artificial leather cover that was draped over the
cab of the vehicle, giving it ‘a grinning mask’.
The sound installation on the cab did nothing to
make the whole more bearable, broadcasting a
continuos cacophony of women’s voices,
ringing bells, threatening talk by Acconci and
the sound of auto horns across the square.
Today, 26 years later, the work still remains
frighteningly relevant, since Acconci’s voice
advises terrorists to hide among the crowd,
where they will be fed, protected and cared for
by ordinary people.
After these important events, in the 1980s
things remained quiet around Acconci in
The Netherlands.There were indeed videos by
him shown every now and then, for instance at
De Appel, and he constructed the video installation Head Capsule (For Mind and Body) for
the exhibition ‘The Luminous Image’ at the
Stedelijk in 1984, but there were no large-scale
events or projects.
Nevertheless, these years were very important
for the development of his work.The installations with which he occupied himself at the
end of the 1970s increasingly made way for
architectural interventions in public space.
In 1988 the MoMA in NewYork presented an
important survey exhibition of his work entitled
‘Public Places’. In the same year he founded the
Acconci Studio collective, a breeding ground
for designers and architects where working out
theories about, and the design of public spaces
played a central role.
The work that was to be seen in the 1990s inThe
Netherlands was characterised by this
fascination for architecture and public space.
One instance was in 1992, when Acconci was
asked by Maria-Roza Boezem to realise a
project for ‘Allocations’, an artistic programme
accompanying the Floriade in Zoetermeer.
As the artistic director of Forum, a Middelburg
platform for the exchange of ideas between art
and society, Boezem was well acquainted with
Acconci’s work.This was because she, in close
cooperation with Wies Smals, had been
responsible for the realisation of the
Peoplemobile in Middelburg.The nature of the
Floriade, as a large-scale open-air event,
offered a good possibility for showing a new
work by Acconci. Although Personal Island is
perhaps rather a sculptural object than a real
utopian design of the sort for which Acconci
was making his reputation around this time, it
is one of the most engaging works from his
repertoire. Personal Island was later purchased
by the city of Zwolle, where it was part of the

townscape for years. Unfortunately, because of
its susceptibility to vandalism it is presently in
storage, but a new, safer location for it is being
sought.
In addition to the persons and institutions
already mentioned, beginning in the 1990s
Stroom, inThe Hague, then still headed by Lily
van Ginneken, arranged a number of important
projects with Acconci. In 1993 van Ginneken,
who in the preceding years had written considerably about Acconci in her capacity with the
art department at de Volkskrant newspaper,
among other places, and had good contacts
with, for instance, Dorine Mignot and Wies
Smals, organised the exhibition ‘Models,
projects for streets, squares and parks’.The
public got to see some twenty-five maquettes
by Acconci, in which he revealed his ideas
about urban and/or public spaces.
Four years later however Stroom would set up

however, this commission went toThomas
Schütte, at the expense of Acconci’s innovative
plan. Several years later, when the PBK had in
the meantime been rebaptised the Art and
Public Space Foundation (SKOR), a successful
outcome was achieved in the group projects
‘Tales of theTip’ in Breda and ‘Parasite Paradise’
in Utrecht (both 1999). Although both initiatives
were temporary in nature, in them Acconci was
able to express his fascination with the
boundary between the public and private in a
utopian sphere more than ever before. His
contribution to the ‘Tales of theTip’ project is
perhaps the most striking example of this.
Various artists were asked to develop a vision
for the disused Bavel rubbish dump, near
Breda.The results of the project were placed on
large billboards around the site for four
months.
The competition was intended to assist the

Vito Acconci / Acconci Studio,
Park in the water /
Park in het water, 1997
Landschapsarchitectuur /
Landscape Architecture
Laakhaven / Hollands Spoor,
Den Haag
Courtesy: Stroom Den Haag
Foto / Photo: Jannes Linders

the most ambitious project to date with
Acconci. As a follow-up to the previous Stroom
exhibition he was asked to make a proposal for
the Laakhaven / Hollands spoor site in
The Hague.The plan with which Acconci came
forward was so phenomenal in size and cost
that possible realisation seemed by definition
impossible.Yet Hans van Beek, working at the
PRO architectural studio and connected with
the project, was very taken with Acconci’s
ideas, and was able to make a project – smaller
in scale, it is true, but realisable – of them.
Park in the water was delivered in the autumn
of 1997. In its movement, the tilting ‘pie slice’
breaking away from the shore which comprises
the work takes the lampposts and maple trees
with it as it goes. In the gap that is created
between the two sections of land float a
number of flowerpot-shaped pieces of ‘debris’
which serve as stepping stones to reach the
other side. A nice detail is that the contraforms
that are left behind in the concrete edge can
function as seats, giving the sculpture a social
function too.
Nor did Acconci’s work in public spaces escape
Public Art Commissions (PBK) foundation.
A year before Park in the water was delivered
there were already discussions ongoing
between the city of Utrecht and the PBK on
renovations for the Grift Park. Ultimately,

policy-makers responsible for the future of the
site. Acconci’s contribution consisted of a very
futuristic-looking residential form entitled
A City that Rides the Garbage Dump.
Six ‘carpets’, each comprised of a large number
of half-round plates on piles, were spread over
the rubbish tip in a star-shaped formation.The
plates moved up and down through the supply
of methane gas that was generated by the
mountain of rubbish. Each of the ‘carpets’ had
its own social function, such as agriculture,
homes or workplaces.
In 2000 the ‘Bike & Store’ project was initiated
by Stroom.Twelve artists fromThe Netherlands
and abroad were asked to provide a design for
those peculiar little houses that one often
encounters at guarded bicycle lots. Although
the other designers within this commission
developed very diverse models, of which eight
have now actually been realised by Atelier Van
Lieshout and Frank Halmans, among others,
Acconci straightaway designed a whole bicycle
storage that swung through the trees several
metres from the ground. Although it was an
impressively futuristic design, the means to
realise it were alas limited, so that it exists only
as a maquette, which is to be seen in the
present exhibition in the Stedelijk.
Fittingly bringing up the rear in this survey is
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the exhibition ‘Vito Hannibal Acconci Studio’ at
Stedelijk Museum CS. What is special about
this retrospective is that alongside the current
work there is also a lot of poetry to be seen, but
even more, to be read. In fact, it was with poetry
that Acconci began his artistic career, before his
famous performances. Remarkably enough,
until now very little attention has ever been
given to this part of his oeuvre. Also, unlike the
other museums where this exhibition was
previously to be seen, attention will be given to
his most recent projects.

Jan Kappers studies Art History and currently
works as an intern at the Stedelijk Museum.

Yang Fudong:
Recent films and
videos
In January, 2004, Gijs vanTuyl – then still
director of the Art Museum at Wolfsburg – and
Stedelijk curator Maarten Bertheux were in
Shanghai at the same time. Among the things
they did there was to pay a visit to the studio of
the photographer, video and film artistYang
Fudong (b. 1971). Both were immediately
impressed by the authenticity of his work.
Since thenYang Fudong has come to enjoy
wide interest from the art world, and has been
shown at various leading museums. It is now
the turn of the Stedelijk Museum, as part of the
China Festival in Amsterdam.
In his films and videosYang Fudong reflects on
the many changes that have occurred within a
short time in Chinese society, and particularly
in metropolises such as Shanghai. He shows,
for instance, how the young urbanites appear
to be principally concerned with production
and consumption, and how that is at the
expense of an emotional relation with their
surroundings. For example, in his film Seven
Intellectuals in Bamboo Forest (Part I), his
young urbanites, clad in their Burberry jackets
and briefcases in hand, go into the mountains
to admire the beauty of the apple blossoms,
and are so moved that the tears flow down their
cheeks. Or they undress and lie naked on the
rocks, to stare dreamily at a mountain stream.
This absence of real experience is a recurrent
theme in the work ofYang Fudong.
He sees it as manifesting itself particularly in a
group of young city-dwellers who are well
educated and have a certain degree of financial
independence, but who still seem to be
searching for depth and emotion.The title
Seven Intellectuals in Bamboo Forest refers to
a legend from the time of the Wei and Jin
dynasties (the fourth and third centuries B.C.),
when, dissatisfied with the corruption of the
imperial regime, priests and liberal citizens
withdrew into the mountains for discussion,
and the priests could seek profundity in the
remote, natural environment.Yang Fudong’s
intellectuals also are caught up in the contradictions of the old and new worlds, including

the rapidly occurring changes in the political
sense, from a state-led Communism to a new
form of capitalism.These changes, which were
already under way from the time of the Maoist
Cultural Revolution, have the government
wrestling with contradictory liberal and strict
rules regarding personal freedoms and values.
In Seven Intellectuals in Bamboo Forest (Part II),
the seven young intellectuals are settled into a
sort of communal form of living in an urban
dwelling.The five men and two women talk,
make music, eat, drink and have sex. Only
sporadically is there contact with the city itself.
When that does occur, it consists of a journey
through the city on a motorcycle with a sidecar,
and from the sidecar we see the city flash past
us in a rapid stream of images. In the house the
characters sometimes move past one another
without any definite contact, and it appears
they are in search of the meaning of their
actions.The whole is redolent of a
decadent/hedonistic sphere.
In this work, but also in his other films and
videos,Yang Fudong works in a narrative
fashion, without it having a foundation in
conventional dramaturgy or script writing.
There is no clear story line. Scraps of dialogue
hardly come to a point, or there is a
commentator’s voice that feeds the viewer with
associative sentences.The protagonists in the
films are generally young people waiting for
things which are still to come, sometimes in a
state that borders on downright boredom.
In these works Fudong comes close to the
Nouvelle Vague, and with Jean-Luc Godard,
for instance, who also offers a sharp look at a
generation of young (quasi-) intellectuals.
Yang Fudong also shares with Godard his
collage-like style, in which text, images and
movements are independent of one another.
He employs recurrent and varying suggestive
pictorial images such as close-ups, tableaux
vivants or landscapes, with composed music or
a narrative voice in the background.
His narrative work fits into a development in
video art in which story-telling seems to be
becoming increasingly important – compare
for instance the work that Jeroen de Rijke and
Willem de Rooij are showing at the present
Venice Biënnale, or the video installations of
the Eija-Liisa Ahtila, from Finland.
Even more than in his films, in his video installationsYang Fudong utilises the possibilities of
separating sound and image. In this he works
together with composers. In Close to the Sea,
the viewer becomes aware of the impossibility
of watching all ten (!) projections screens at the
same time. Because various narratives are
being shown alongside one another simultaneously, there is no linear development to
follow. On the central projection screen a
young couple is seen raiding along the coast on
a horse. On the other side of the projection
screen, the young couple are involved in a
shipwreck.This central screen is flanked on the
walls by projections of musicians standing on a
rocky coast, playing wind instruments,
producing alternating blasts on horns and

trumpet calls. Alongside the asynchronous
narrative, the music also acts as a disharmonic
factor.
In a certain sense, Close to the Sea can be
compared with a Zen garden, which also
cannot be comprehended in one glance. Only
through meditative reflection can one
penetrate the essence of the whole – and
according toTaoist doctrine, this essence is also
in a state of constant change.The same sort of
intensive attention is demanded by the work
Jiaer’s Lifestock.This installation is divided into
two spaces, and in addition to projections and
monitors includes two almost identical glass
display cases with a suitcase full of books and
neckties in them.The narrative suggestion is
fuelled by the images of three men wandering
in the mountains, one of whom suddenly finds
a body in a river.The images on the small video
monitors appear to connect with this, but direct
comparison is not possible because one always
has to walk back and forth between the two
spaces.The situation could be compared with
Akira Kurosawa’s film Kagemusha, where the
story of a murder is told by seven different
persons.
In City LightYang Fudong prefers to use a
slapstick-like form. We see a young, neatlydressed clerk walking along the street or
through an office with a double who perfectly
duplicates his movements.The men seem wellprogrammed robots, who fit perfectly into an
apparently ideally organised environment.
Yet we feel the schizophrenia in their heroic
conduct, and in the film itself they even develop
into two gangsters who shadow-box with one
another.The video Honey has a humorous
reference to the thriller, or better yet, the spy
film. All the clichés of tension, eroticism,
cigarette-smoking gravity and music that whips
up the suspense are called upon.
In all these themes and genresYang Fudong
raises existential subjects such as escapism,
faith, hope and love, and the search of social
meaning in a fast-changing society.
He visualises this through images that appear
to be derived from the newest wave of Chinese
films, grafted into Western video art.
Many of his images have the power to engrave
themselves deeply in your memory. And it is
precisely this hybrid form of Chinese and
Western traditions that leadsYang Fudong to
entirely new concepts which appeal to
audiences from both regions.

Maarten Bertheux is the curator for the
exhibition.
‘Yang Fudong – recent films and videos’ runs
from October 1, 2005, through January 15,
2006. A catalogue has appeared to accompany
the exhibition, published by the Vienna
Kunsthalle. It is available in the Museum Shop
(86 p., ISBN 3-85247-056-0, Ger/Eng).
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Yang Fudong:
China between
two generations
Saskia du Bois

The coming months Stedelijk Museum CS is
showing recent photography, videos and
video installations by the Chinese artistYang
Fudong, in conjunction with the China Festival
in Amsterdam.Yang Fudong (b. 1971) lives and
works in the fast-beating commercial heart of
China, Shanghai.There he sees the economic
production machine steadily hurtling forward –
and how old Chinese ideals and traditions are
threatened with being steamrollered under it.
‘The present generation of young people are
becoming alienated from their society, from
their roots. With my work I want to stimulate
people to reflect on this.’ Freelance journalist
Saskia du Bois visitedYang Fudong – an artist in
search of reflection in a country in high gear.
In the series of photographs Don’t worry. It will
be better... we see five self-conscious urban
young people, well-dressed and cosmopolitan.
They gaze into the lens of the camera with a
resigned cheerfulness.The scene could have
been from any of the thousands of gigantic
advertising signs in Shanghai.The group
symbolises that city’s new white collar middle
class, young people who, thanks to a better
education, more freedom of choice and
growing career possibilities, have profited
optimally from the economic prosperity in
today’s China. As if to confirm this impression,
at the bottom of the photograph, in the corner,
there is once again the reassuring title,
Don’t worry. It will be better... ‘It is all about the
hope for work, happiness in the family, the life
to come,’ says Fudong in his home-cum-studio.
He himself is no longer so sure. ‘It seems as if
the younger generation has lost its ideals. I try
not to make judgements about it, but in my
work I go in search of what is left of them.’
The manner in which Fudong exposes the
current state of mind among twenty- and thirtysomethings in China has already been noted in
previous exhibitions in Europe, including
Dokumenta XI in Kassel (2003), and the Venice
(Chinese Pavilion and ‘Utopia Station’, 2003)
and Liverpool (2004) Biënnales.
Together with others of his generation such as
Xu Zhen,Yang Zhenzhong, Feng Mengbo and
Zheng Gougu,Yang Fudong makes up the
vanguard of a fast-growing group of young,
modern artists in China. Living and working in
the urban environment of metropolises such as
Shanghai, Beijing and the southern city of
Guangzhou, with their distinctive art this group
has been able to catch the attention of the international art world in recent years. Growing up
in a time in which the old Communist ideals and
the large role played by tradition and history
were rapidly making way for modern
capitalism, their work displays a large measure

of reflection on their own generation and
contemporary China.The explosively growing
economy, twenty-four hour consumer society
and lightning-fast cultural globalisation have
brought with them greater freedom and more
opportunities for many young Chinese, but at
the same time have also sown doubt and
uncertainty. Now that with the transition to
modern capitalism the safe foundation of
Chinese culture is being swept away, according
to Fudong young people are slowly becoming
estranged from it.They must find something
new to connect with.Therefore, according to
him, it is necessary to touch the brakes now and
then, and to confront the public with the
disquiet that the present spurt of development
is bringing with it.
Fudong does that with strongly introspective
work. In his videos, photo series and films he
creates a dreamy world in which the inner state
of his figures is central. Scraps of memory,
thoughts and fantasies flow through one
another. In his work he makes use of new
media such as digital photography and film,
just as many of his contemporaries have since
the wave of digitisation swept over China too in
the 1990s. Fudong himself picked up his love of
the computer only relatively late, however. In
his years in art academy he specialised in
painting. After he graduated in 1995 from the
Academy of Fine Arts in Hangzhou –
traditionally one of the most progressive art
academies in China, with a large New Media
department – he began working as a designer
for a firm that produced computer games.
‘During my student years
I hated computers, but after graduating I had to
get a job to earn a living. Art was then secondary. As a game designer I began to discover the
potential of the medium. It was then that the
love affair began,’ he says. ‘But I couldn’t really
satisfy my creativity in the work. My boss
understood that. He gave me three months pay
and told me that I would henceforth be better
off devoting myself to making art full-time.’
One of the most complex multi-medial works
by Fudong to date is the large video installation
Close to the Sea, from 2004. On ten screens
different scenes from a love story take place
simultaneously.The sphere is romantic and
utopian: a boy and a girl ride along a beach on a
white horse and daydream about love.The
musicians who perform the soundtrack,
composed by Jim Wang, also play a role.They
stand on the masses of rocks that mark the cost.
The relation between the two lovers ultimately
is cast ashore on an uninhabited island. In the
meantime they ponder further about their
ideals and expectations.
What is striking about Close to the Sea is that
the narrative element in the installation is not
primarily created through conventional stylistic
tools such as montage, voice-over or dialogue.
The viewer is rather led through the small,
personal love story by changes in the atmosphere of the images and the music. In his films
Fudong is not concerned with a tight plot.The
images must work as points of anchorage.
‘Sometimes you open a book and are

immediately caught by a passage of text,’
explains Fudong. ‘Your eyes are hooked. I also
go after this effect with my videos. I try to give
an impression of an event with a universal
significance.’
In City Light (2000) he zooms in on the life of a
young urbanite whose daily rituals develop
into a routine of mechanistic actions. Fudong
depicts urban life as an orderly existence with
material prosperity, but also as lonely and
without real content, an abstract, ambiguous
world in black and white.This stylistic choice
was deliberate. ‘I want to create distance in my
work, as though you are looking at reality
through a glass,’ Fudong told me. ‘It must be
recognisable, and at the same time disturbing.
Therefore I chose to shoot in black and white. It
creates the feeling of having landed in a dream,
in a flashback.’
The search for modern ideals and the contract
between the meditative inner world of the
characters and the chaotic dynamic of urban
life also recurs in Seven Intellectuals in
Bamboo Forest.This is a work in progress, a 35
mm black and white film that at present
consists of two parts, and evokes the atmosphere of old French Nouvelle Vague films from
the 1950s. ‘Ultimately, in five stages Seven
Intellectuals will depict how a group of young
people seek meaning – first in the city, then in
the countryside, then on a utopian, uninhabited
island and ultimately, again, during their daily
life in the city,’ says Fudong. He believes that it
is especially the modern intellectual who feels
marginalised in a society that revolves around
money.They are therefore the group who have
the inclination to withdraw from the hustle and
bustle of everyday life to create a world of their
own. At the same time it is not possible for
young urbanites to escape from the apparently
untiring 24-hour economy, the newly acquired
freedoms and decadence.That is what
fascinates Fudong. Moreover, according to
him, the rising urban middle class will play a
large role in the further development of China.
‘This group is steadily becoming larger and
more important.They have been well educated
and know the ins and outs of the world.They
are the ones who are going to determine the
future of China.’
At present Fudong is working on the third part
of Seven Intellectuals, which by 2007 should
finally be a five part film that will run over three
hours.The first part is based on an old Chinese
story that tells of a group of intellectuals and
philosophers from the time of one of the early
dynasties. Provoked by the policies of corrupt
emperors, this group of liberal minds, for
whom ideals like freedom and individuality
were of paramount importance, withdrew to
the sharp, misty hills of Huangshan, the
ChineseYellow Mountain.There they could
sing, discuss and drink in freedom. In Fudong’s
film we see a group of young intellectuals, clad
in old-fashioned but distinguished clothing,
once again climbing the hills of theYellow
Mountain. Later we see them sitting naked in
one of the modern cable cars in the nature
reserve, enjoying the beauty of the landscape.
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and then take that back to China and fill it in for
ourselves. We do it for China.’ Moreover,
according to him, this rather cynical notion also
ignores the rather complex manner in which
ideas come into being. ‘I don’t think that there
are direct sources of influence that you can
point to. Of course who you are is inspired by
the things around you, but your own ideas are
always individual and original.’

Yang Fudong
Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 2, 2004
Courtesy the artist, ShangART Gallery,
Shanghai

In the meantime, in a voice-over we hear how
doubts and uncertainties dominate their
thoughts (‘I’m destined to lose him. Our constellations do not match.’), and how fidelity in
love makes way for instant gratification of
desires (‘If you leave me next week, be my lover
this week.’)
In the second part of Seven Intellectuals in
Bamboo Forest the group have moved to a
modern apartment in a contemporary
metropolis like Shanghai. It is a setting which
evokes feelings of isolation. Here too the
uncertainties and doubts that they experience
are central. Fudong zooms in on the emotions
and feelings that the developing friendships
and sexual tensions between the boys and girls
in the apartment bring with them. In the third
part the group moves to the countryside.
‘Here they explore the old Communist ideals.
They experience how it is to provide for
yourself, to grow your own food and work the
land.Then they discover that this is not the sort
of life that suits them. Nothing more.’
Since Fudong’s work has come to the attention
of the international art audience, there has
been considerable discussion about its interpretation.The misty peaks ofYellow Mountain
have been a favourite subject through the
centuries for Chinese painting. In the introspective worlds we can find the meditative
culture of Buddhism andTaoism. On the other
hand, the young people are modern, with
universally recognisable ideals, doubts and
uncertainties, but also a liberal morality, an
inclination toward materialism that can be
ascribed to Western capitalism and the new
sexual freedom. But the radical mixing of the
various elements in Fudong’s work makes such
an approach perhaps sound all too simplistic. In
previous interviews Fudong himself has
suggested that many Western art critics have
the inclination to regard work by his generation
of modern artists as an attempt to connect with
the international art audience, that Chinese
artists are making such ‘Western’ work in order
to be taken seriously.That is a rather paternalistic reading that is repugnant to Fudong.
‘The international art audience is inclined to
think that as artists, we want to escape China.
But I am not interested in politics. We go to
other countries to see what is happening there,

Yang Fudong’s work gives a sometimes breathtaking, and sometimes uncomfortable look into
the lives of young people in a vast, quickly
changing country. It is work that bears the
imprint of internationally oriented metropolises such as Shanghai and Beijing, where
Chinese folk music is given a house beat, and
where at any flea market you can find Swiss
cuckoo clocks with a picture of a laughing Mao
Zedong. Rather than tracing back the sources or
seeking the inspiration of the work, it would
indeed seem that the better part of wisdom
would be to just experience Fudong’s art,
accepting the challenge of seeing it through the
lens of cultural globalisation and getting
accustomed to the cosmopolitan cities of the
new China.

Saskia du Bois is a freelance journalist.
With thanks to Sarah Stallard.

China First Hand
Ingrid Commandeur

It is not only China’s economy that is booming.
Ingrid Commandeur visited several of China’s
large cities to explore its contemporary art
world, and wrote up her findings in the article
printed here.
At the end of 2003 a new museum opened in
China with great fanfare: the Shanghai Doulun
Museum for Modern Art. It was the first
museum for contemporary art, and in that
sense the event had ‘the impact of a cultural
earthquake’, as one local politician described it.
The first exhibition in the new building was
assembled by Gu Zhenqing, originally from
Shanghai but now living in Beijing.
Gu Zhenqing put himself on the cultural map in
2000 as one of China’s most progressive
curators, with shows like ‘Man/Animal’ and
‘Usual/Unusual’. Since then he has done
numerous exhibitions on contemporary
Chinese art in which he draws connections
between the work of the artists and a cultural
critique of Chinese society. Gu’s views can be
compared with those of the latest Documenta
director, Okwui Enwezor. ‘Artists must play a
role in the community, between people coming
from various disciplines: economists, sociologists, politicians’, said Enwezor in an interview
in the Volkskrant last year. ‘I am not interested
in art that is only concerned with itself, that is
only about the aesthetic... Art is embedded in
the society. ‘
Such words would apparently be right up Gu’s

alley. In his opinion, the cultural balance in
China has disappeared with the new market
economy. It is up to art to perform the noble
task of restoring the balance, and making
people an intellectual and mind-expanding
counteroffer against this one-sided reality.
His exhibitions, predominantly with the work of
young Chinese artists, reveal his concern about
the influence of mass media, globalisation,
consumerism and unchecked materialism on
life in China’s great cities.The modern market
economy has quickened the pace of the
upheaval in Chinese society and assured that
the experience of culture is constantly
changing. One has ever-increasing difficulty in
getting around the landslide of images in
modern consumer society, particularly the
advertisements that pop up everywhere in the
urban landscape and on television.The
depictions of a nominal culture which are
dished up here, that symbolise a new, pure
space, are primarily produced to stir up
romantic sentiments. In that sense personal,
social experience is in fact a derivative of a
prescribed ideology, collective memory and
mass culture. But for many people this
unattainable utopia has become a sort of
reality.Their so-called reality is second hand.
According to Gu, artists are able to puncture
this second-hand reality, as he wrote in the
catalogue for the exhibition ‘Second Hand
Reality’ which he curated in Peking in 2003.
Just before the official opening of the brandnew Shanghai Doulun Museum for Modern Art
I looked up Gu Zhenqing.
The setting for our meeting was exemplary for
the Chinese method: the building is completely
empty; the whole exhibition will be put up in
two or three days. Except for a couple of Gu’s
assistants, there is no staff. What there is, is an
architectural shell along the lines of the
average Western art institution, with a wellequipped coffee shop/restaurant and a book
shop designed to the nines. Gu tells me that
when he thought about the title of the
exhibition, ‘Open Sky’, he had the typical,
glossy advertising images of Shanghai with the
spectacular, high Jian Mao tower in mind. What
these advertising images in fact show is that
there is almost no green space to be found in
the city.That contemporary artists answer back
to this and foster an intellectual discourse is
important for Chinese society. ‘Open Sky’
serves as an ‘open space’ for people in this
society, in this city.
This exhibition was a challenge, because Gu
Zhenqing wanted to show both the established
generation of artists and the new generation.
He always tries to put together a team of artists
who collectively can disseminate a cultural
principle. Most Chinese artists know the ins and
outs of the international art scene, but Gu
thinks it is more important that the artists
reflect contemporary Chinese society.
According to Gu Zhenqing, each exhibition
should be a new statement that tries to reflect
on the actual state of affairs in society and how
artists are reacting to it. A work must express a
personal truth, and not just be decorative or
aesthetic. Only a handful of artists succeed in

Yang Fudong
Seven Intellectuals in Bamboo Forest, Part 1, 2003
Courtesy the artist, ShangART Gallery, Shanghai
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translating their reaction to the society into
really good work.They can teach us something
about our culture.
Earthquake
In Shanghai it is the talented young artist Xu
Zhen who appears to have succeeded in this.
He made the work Earth Quake especially for
‘Open Sky’. He treated the aura of great cultural
importance adhering to the new museum with
irony by laying a new floor through the whole
area of the top floor – with one difference: every
couple of minutes the floor moves with a short,
sharp shock. According to Gu, Xu Zhen belongs
to the new generation of post-sensation artists
who ‘try to elicit a clear reaction from the
public, but not to reflect all to deeply’.Yet it was
ultimately the work of Wang Hui that caused the
most commotion during the opening.
He made a large ‘triumphal arch’ covered with
chicken wire and filled with oranges. A wildly
enthusiastic crowd collected around the ‘arch’,
pulling aside the chicken wire or rooting around
in it, to all get their hands on a couple of free
oranges.Traffic on the street came to a halt, and
the police had to step in. Free fruit: that
wouldn’t keep anybody in Europe awake nights
any more, but in Shanghai this work really
created a stir.
Chinese curators are all too aware of the
changing relationship between contemporary
art and society, and what is important for them
is therefore chiefly to enhance this. In the
finding of new channels for showing contemporary art, they are not merely trying to undermine the restraints imposed by the government.The curators also hope that these
channels will begin to form a social basis for the
legitimisation of contemporary art, which in
turn can contribute to the social transformation
of China. In that sense, people still believe in
the contribution of art as an element in a social
revolution. It’s just that now it is a professional,
perhaps partly commercial structure of cultural
institutions that is the most important
achievement to be attained. In China there is an
effort to develop a new medium with the
museum and exhibition, one that enables
people to experience a personal reality,
something that is very important in the present
consumer society. In that respect, curators like
Gu Zhenqing in China have become an
important part of an independent, intellectual
community.
As little as a year ago in China contemporary art
was associated with the underground and
regarded, if not as illegal, then certainly as
unofficial art. It is true that a number of
museums have been designated as a ‘museum
for modern art’, but in practice all existing
museums belong to the old system. With the
opening of this new museum in Shanghai the
Chinese authorities are showing that they are
also now beginning to formally accept
modern/contemporary art.
The creative class
The new museum is being supported for two
years by the Chinese government, and after
that must pay its own way.Two years is just

Sjanghai Duolun Museum voor Moderne Kunst,
Shanghai Duolun Museum for Modern Art,
Courtesy Duolun Museum

enough to develop the basic functions of a
museum. But then? Gu is not really concerned
about it. He wants to invite young, experimental Chinese curators into the museum and
give them the opportunity to make a professional exhibition. In building a collection the
emphasis will lie on contemporary, Chinese art.
Financial resources will have to come from
sponsoring, and the collection can be developed further by gifts from artists and collectors.
The perfect museum, with a large team,
talented artists and the financial potential to
make any exhibition it wants is simply not yet a
possibility in China, although in the international perspective Chinese art already represents a new artistic fashion. But working
without a permanent base or a hierarchical staff
also has its advantages. As an independent
curator, Gu is very flexible. For example, he can
organise a series of exhibitions for a museum
in a period of two to three years, and then,
when the team in the museum has developed
its own dynamic, he can depart and begin to
work with another team in order to gather a
following for his ideas. For a museum, that
continual change is an important strength. In
China people sometimes put together an
exhibition in three weeks, but that doesn’t
mean that they work unprofessionally; people
reflect quickly, are used to always seeking new
locations for exhibitions and solving problems
on the spot.
The Chinese are experts in managing with what
they’ve got. In China, Shanghai is preeminently the city of competition and progress,
and people there are beginning to realise that
cultural development is an important part of
this. It is not for nothing that Rem Koolhaas has
been chosen as the architect for the new headquarters of the state television CCTV in Beijing,
and in Pudong, a new industrial neighbourhood of Shanghai where one architectural tour
de force after another is rising. Rem Koolhaas is
a symbol of the new, modern, cultural and
creative class that China wants to draw in.

Perhaps the theories of the American economic
guru Richard Florida about the Rise of the
Creative Class have already penetrated China
deeply. But even without his ideas the Chinese
are capable of learning a trick or two from
Europe, and can see that culture can be a motor
for economic development.
The Shanghai Doulun Museum for Modern Art
is the beginning curator’s dream: a blank
canvas of a museum, without a hierarchy and
regular staff who have been there for years.The
flexible and inventive attitude that the Chinese
have been forced to assume in putting together
exhibitions appears to work out to their
advantage.There are a whole lot of Western
curators who would be tickled pink to have this
dynamism incorporated in their museal policy
again. Why doesn’t that happen, and why, on
the contrary, does the ‘crisis in art’ debate
continue to plague us?The fact is that the
overdeveloped Western art world is frantically
in search of a form of engagement that is not
palmed off or imposed on them and that hasn’t
been talked to death in an art world institutionalised through-and-through, but an
engagement that arises directly from the belief
in the social relevance of visual art. China may
be years behind in cultural development, and
perhaps its ideological approach to art seems
old-fashioned to some of us, but it is also
something that we can envy. At the same time,
our generously subsidised art system has its
eye on the Far East. With regard to that, it really
must be possible for us to trade places in a
couple of years.

Ingrid Commandeur is editor-in-chief of
Metropolis M. Other versions of this article
were published on www.artlog.nl and in
Metropolis M. It was prepared thanks to
financial support from the BKVB Fund.

Cleaning
The Gate
Emilie Froment

During the closure of its building on the
Paulus Potterstraat the Stedelijk Museum has
been catching up with maintenance on classicmodern works which generally hung in the
museum, but have now returned to the depot.
For this the Stedelijk Museum hired two
restorers, one of whom is Emilie Froment.
This French woman, born in 1973, has been
occupied for the past six months with the
thorough cleaning ofThe Gate, a painting by
the American abstract expressionist Barnett
Newman. Fromant studied art history in Paris
and subsequently took up the study restoration/conservation at the Sorbonne University.
Following an internship of three months in the
restoration atelier of the Stedelijk Museum, she
worked there for nine more months.
In this article she describes the treatment that
The Gate received.
Barnett Newman painted The Gate in 1954.
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It belongs to a series of paintings realised
between 1953 and 1955 that is characterised by
the confrontation of a ‘pale greenish turquoise’
with dark colours.
In 2002, The Gate was loaned to the Museum of
Art in Philadelphia and to theTate Gallery in
London for a Barnett Newman retrospective.
This exhibition was a unique chance to have an
overall look at almost the whole series of
paintings gathered in one place.This proximity
allowed the Stedelijk’s painting restorers to
compare The Gate with the other paintings,
and more specifically with Uriel, a painting
from a private collection.The restorers noticed
a difference in brightness between the two
paintings: the pale greenish turquoise of The
Gate looked darker and seemed dirty.
With an eye to possible cleaning, and to extend
our knowledge about Newman’s technique,
The Gate was first extensively studied by the
Stedelijk’s painting conservators. Curators
from other museums (MoMA, Whitney
Museum for American Art) were also consulted
for this project.The Instituut Collectie
Nederland (ICN) was in charge of the scientific
aspect.This paper is a collection of our
observations and some scientific data. It
describes the painting from a technical point of
view and presents its condition of conservation
and the restoration process.
The painting was stretched on a high quality
stretcher.Thanks to our archives we know that
the original stretcher of the painting was
replaced just before its arrival at the Stedelijk
Museum Amsterdam. Newman treated his
paintings with great care, and when he noticed
an alteration appearing in the paint he ordered
a specially designed stretcher that avoids the
cracks caused by ageing. Orin Riley, a restorer
of the Solomon R. Guggenheim Museum, took
care of the replacement.
The type of canvas chosen as support by
Newman for his painting is a cotton duck.This
quality of canvas was very much appreciated
by American artists in those days because of its
great width, that permitted extreme formats.
The canvas was hand sized and grounded by
the artist himself.
The painting is composed of three vertical
coloured zones: the right-most zone is brown,
the middle part is light turquoise and the left
zone is black. Each zone has very precise
proportions which are drawn on the raw canvas
on the edges of the painting: 5/10 (38 inches),
4/10 (30 inches), 1/10 (8 inches).
The presence of this very light colour between
the two dark zones creates a strong optical
effect that acts on a two-dimensional level but
also on a three-dimensional level. Actually, the
viewer has the feeling that the dark parts are
pressing in against the light one in a closing
movement, but also that the middle part,
because of its strong brightness, is pushing
away the dark ones in an opening movement.
These two-dimensional effects are complemented by the illusion of depth. In effect, the
light part seems to move to the foreground or
to sink into the background, creating a third
dimension.

Along the two ‘zips’ (Newman’s own term for
the lines dividing the colour zones) we can
distinguish an irregular and interrupted brownred line on top of the turquoise paint.The zip
between the turquoise and the brown is
situated in the middle of the composition and is
underscored by an interrupted and irregular
shiny black line which also touches the
turquoise zone.This irregular effect along the
zips emphasises the dynamic effect of the
composition.
A lot of time was spent observing the painting
to understand the steps in its creation.This long
observation with the naked eye, the
microscope and the help of the ultraviolet light
made it very clear to the restorers that even
though the composition and the realisation
seem straightforward, the painting hides a very
refined technique.
The restorers have determined several steps in
the way The Gate was built up:
The light turquoise zone was painted first.
During this the two adjacent parts were
protected by tape.This turquoise layer is thin
and therefore structured by the pattern of the
canvas.The brushstrokes are obvious and the
surface is glossy.
Next, Newman worked on the black zone. After
protecting the light turquoise with tape, he
applied a brown-red paint onto the whole zone.
This colour was applied at considerable
dilution; due to this, but also because the tape
was not pressed down tightly, the paint bled on
top of the turquoise surface. Using the same
tape, or a new one pressed down more firmly
this time, the black paint was applied almost
completely covering the brown-red layer.This
matte surface is also structured by the pattern
of the canvas.
For the brown part, Newman first applied a
brown-red paint to the whole surface of the
brown zone. As before, it also bled onto the
turquoise zone.
Then this first layer was almost completely
covered by a thick white paint.
This layer did not bleed.The shiny black line
was also applied in this phase. Although the
restorers are not sure, they think that the
appearance of the line is the result of the use of
two tapes, one on top of the turquoise zone and
another on the white layer. In the gap created
between the two tapes Newman applied an
extra layer of white and black.
In the final phase the brown paint was applied
on top of the white surface.This zone is
smoother than the turquoise or the black zone
because of the superimposition of several
layers of paint.
Like the black side, this surface is matte and the
brushstrokes are easy to detect.The undercoats
play an important role in the overall character
of the painting because of the premature cracks
that almost immediately appeared during the
drying process.This allows the white and the
brown-red to shine through, and emphasises
the brushstrokes. As Newman was a very good
technician it is assumed that the reaction of the
paint was planned to create this special
aesthetic effect.

As expected, the first tests in February, 2005,
revealed the presence of a dirt layer which
changed the tone of the light turquoise dramatically, and thus also the relation between the
three coloured zones.The consequence was
that the optical effect was not functioning
anymore. What the viewer saw were merely
three colours next to each other, without any
dynamic effect.
The presence of a thick layer of dirt was
confirmed by the analysis undertaken by the
ICN.They found a striking amount of brown
particles on the surface which, because of their
colour, considerably changed the tone of this
pale colour.
The largest amount of this dirt was removed
mechanically with a special, very smooth
sponge, slightly dampened.The water alone
was not enough to clean the surface
thoroughly, so the addition of a very low
concentration of a chelating agent (a kind of
salt) helped to retrieve the right colour and
achieve an even surface.
The treatment was completed in mid-June,
2005.The ‘pale greenish turquoise’ regained its
proper tone and the relation between the three
colours the intended balance.The optical effect
desired by Newman can now be fully appreciated.

Press Release
JB/17.08.05
Stedelijk appoints Manager of Collections &
Presentations
As of August 15, 2005, Nicole Delissen has
taken up her new post at the Stedelijk Museum
as Manager of Collections & Presentations.
Delissen, thirty-five years of age, previously
served as head of collections and deputy
director of the Museum de Fundatie in
Heino/Zwolle. She studied art history at the
University of Utrecht.
The new Manager of Collections &
Presentations will be chiefly occupied with
managing the complicated processes in the
field of collection administration and
exhibitions. In addition she will be responsible
for the day-to-day running of various
components in the museum organisation.
Delissen will be part of the ManagementTeam
of the Stedelijk Museum.

Stedelijk Lab:
FaceYour World
October 15 - November 6
During the first half of this year an unusual
project took place in Slotervaart, initiated by
the Rotterdam artist Jeanne van Heeswijk.
It involved the design of the Staalman Park,
which, together with the Brede School which
stands next to it, is to form the new heart of this
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neighbourhood in Amsterdam West.The point
of departure for the project was not only to
arrive at a design for the park, so that it could
function as a meeting place for residents of
various ages and cultures, but above all else,
to bring this about with the participation of the
future users, including children, students and
other neighbourhood residents.
The Stedelijk Lab project FaceYour World
allowed young people to investigate their own
surroundings, and gave them instruments for
changing their environment, as real urban
planners. An important facet of FaceYour World
is what is called the Interactor.
This specially-developed multi-user 3D design
software enables users to themselves design
their neighbourhood in a network environment, and to make adjustments as necessary at
any random moment in the process.
This past summer the presentation of the final
results – well attended by the neighbourhood –
took place in the presence of district politicians
and the Secretary of State for Culture, Medy
van der Laan.
It is nice to report that the design – including the
many details that were worked out by the
neighbourhood team – will apparently be
realised.
The Stedelijk Museum had pledged its
cooperation with Van Heeswijk from the beginning of the project.This will happen through
a presentation of the process and the end
results in the Sandberg Auditorium around the
autumn vacation. In connection with this, there
will also be various workshops and panel
discussions held.The Sandberg Auditorium will
in fact be rebuilt as an information studio in
which visitors will be informed about the
project and where it will be going from here.
Neighbourhood participation, political
decision-making and creative thinking are
intertwined with one another. In these
discussions there will be attention given to,
successively, the complex relationship
between visual art and resident participation,
the problems surrounding the large-scale
operation of urban renewal, and the challenge
of involving a cultural dimension in an urban
design assignment.There will also be a ‘walk-in
consultation’ during the Museum Night.
For more information on the programme, see
www.stedelijk.nl and www.faceyourworld.nl
For further information on the work of Jeanne
van Heeswijk, see also Stedelijk Museum
Bulletin nr. 1, 2004.
Stedelijk Lab FaceYour World was set up in
The Netherlands as a post-secondary professional education project under the guidance of
Jeanne van Heeswijk and architect Dennis
Kaspori, commissioned by the Art in Public
Space Foundation (SKOR), the Amsterdam
Fund for Art, the Slotervaart District Council,
the Dageraad, and Digital Pioneers.
The project was realised in collaboration with
Calvijn Junior College, the Professor Einstein
School, andTeC Amsterdam, and with the
cooperation the Stedelijk Museum and
IJsfontein Interactive Media.

To be seen in Stedelijk Museum CS from
October 15 through November 6, 2005.

Best Dutch Book
Design 2004
October 21 - December 4

Every year the Best Verzorgde Boeken
Foundation, a component of the CPNB,
selects the fifty Best Designed Dutch Books,
which are shown in the Stedelijk. The opening
of this presentation is October 20. As an
adjunct, the Stedelijk is adding a small presentation of the graphic work of René Knip.
Of the 50 Best Designed Books from The
Netherlands this year, four have also won a
prize at the Schönste Bücher aus aller Welt, its
international variant. There were bronze
medals for the catalogue of the furniture collection of the Stedelijk Museum Amsterdam,
and a book of family photographs by Otto
Frank. The annual report of the Mondriaan
Foundation and the recommendations for the
Art Plan 2005-2008 of the Amsterdam Art
Council both received honourable mentions.
In total more than thirty countries competed
with their Best Designed Books for the forty
prizes that the jury in Leipzig awarded;
thus the choices there were made from over
600 books. In The Netherlands the 50 Best
Designed Books were chosen by Nikki
Gonnissen (graphic designer), Paul Hefting
(freelance writer), Kees van den Hoek (publisher), Ron van Roon (graphic designer) and
Koos Schuurman (printer).
The catalogue which accompanies this exhibition is bilingual (De Best Verzorgde Boeken /
The Best Dutch Book Designs), and is
designed by -SYB-. The Best Designed Books
is organised by the CPNB (Collective
Promotion for the Dutch Book), and supported
financially by Grafisch Papier, and Andelst
and Van Heek Scholco, Losser.
More graphic design can be seen in the exhibition of the work of René Knip (b. 1963). The
Stedelijk Museum has previously shown his
work. For instance, in 1999 his Laundry Sans
was seen in the ‘Beautiful but good’ exhibition, and the Museum purchased two tables
by Knip. What interests Knip in his design is
the letter itself, without this having to form
part of a word. He designs alphabets with a
specific space or place in mind – for instance,
for the letter-tiles in the HEMA restaurants.
As he himself puts it, René Knip designs in
2 1/2-D, in which the second and third dimension meet one another, and from which ‘spatial typography’ or ‘architectural graphics’
arise. Empty space gives form to what finds
itself in space. According to Knip, two-dimensionality is limiting, and does not give letters
room to discover themselves.
Knip not only designs alphabets, but also
‘typographic furniture’, such as a stone bench
with a haiku etched into it, which he designed

as a wedding present for his brother Edgar
Knip. Together with him he also designed
letter-objects such as a fire basket and a letter
lamp.
Both presentations run from October 21
through December 4 at Stedelijk Museum CS.

Philip
Mechanicus
On July 30, 2005, the photographer and
culinary journalist Philip Mechanicus passed
away at the age of 68. He was principally known
for his portraits of writers, but also for his stilllifes and photographs of the city where he had
been born, Amsterdam.
Mechanicus, originally a graphic designer,
established himself as an independent photographer in 1959. He began with his portraits of
writers toward the end of the 1970s, for the
cultural supplement of the NRC Handelsblad,
with the thought that it was better to
photograph people who were famous than
unknowns. Already in 1981 this work was to be
seen in a presentation in the Museum, which
also collected the photographer’s work.
Mechanicus allowed the writers to pose
obviously, which was quite unusual in that
time. “You’re supposed to hide in the
wastebasket and take a photo of a person
secretly, while they are peeling potatoes, or
picking their nose,” he once commented in an
interview. Mechanicus recorded almost all
Dutch writers on the light-sensitive plate,
‘except W.F. Hermans and Jan Wolkers”,
according to a spokesperson at Voetnoot
publishers. At the end of October this publisher
will be bringing out the book De laatste keuze
uit het fotografisch woordenboek van Philip
Mechanicus, on which the photographer kept
working during his long illness.
The book will be launched on October 20 in
Stedelijk Museum CS.To mark the occasion
there will also be a small exhibition of his
portraits from October 21 through December 4,
2005. At the end of July the Philip Mechanicus
Foundation was established to give lasting
recognition to his photographic oeuvre. His
negative archive has been housed with the
Maria Austria Institute in Amsterdam.

Geef cultuur de kans
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