Bron: sonsbeek 2008: grandeur - een jubileum, Stichting Sonsbeek Internationaal, Arnhem, Thieme Art, Deventer, 2008
De Sonsbeek-processie van zondag 8 juni 2008 door
Arnhem staat in een lange traditie. Wie in de kunstgeschiedenis duikt, stuit op een explosie aan processies in de jaren
1910-’20, ’60-’70 en ’90-2000. De dada-kunstenaars schopten begin vorige eeuw tegen het establishment aan door
allerlei non-senskunst te maken, en de processie, die als
een bourgeois-ritueel werd beschouwd, was doelwit van
hun spotternij. Francis Picabia, René Clair en Erik Satie
veranderden in hun film Entr’acte (1924) een gedragen
begrafenisstoet in een mallotige optocht waarmee zij
geldende waarden en normen onderuit haalden (pag. 251
linksboven). Ook kunstenaars uit andere stromingen
grepen de processie aan om hun onvrede over de maatschappij
te uiten. James Ensor voerde in zijn schilderijen, tekeningen
en etsen mensenmassa’s in carnavalsoptochten en processies op. Via hen gaf hij zijn mening over het naargeestige
en bekrompen Vlaanderen, verbeeld in zijn groteske en
onbehouwen figuren, en verwoord op de spandoeken met
leuzen die zij ronddragen. In Ensor’s favoriete schilderij
De intocht van Christus in Brussel (1888) kwam zijn zwartgalligheid in bonte kleuren samen (pag. 251 onder).
De kunstenaars uit de jaren ’60 en ’70 hadden deels
een ander motief voor hun interesse in de processie. Zij
wilden de kunst ‘bevrijden’ uit de musea die zij als gesloten
bastions beschouwden. Deze bastions schermden de kunst
af van het dagelijks leven, terwijl de kunstenaars vonden
dat kunst midden in de samenleving moest staan. In
musea werden kunstwerken volgens hen behandeld als
relikwieën, wat een directe kunstervaring in de weg stond.
De kunstenaars gingen met hun kunst de straat op om in
direct contact met hun publiek te komen. Zij rekenden
tevens af met de verering van het kunstwerk door geen
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tastbare objecten als schilderijen en sculpturen meer te
maken. De kunstervaring kwam voorop te staan en die
ervaring was immaterieel en vervliegend. Er werden allerlei
benamingen gegeven aan de vormen waarin deze kunstenaars hun nieuwe werk in de openbaarheid brachten:
performances, happenings en ‘aksies’, waarvan sommige
het karakter hadden van een processie. Dat was een uitstekend middel om een grote groep mensen bijeen te
brengen en iets uit te dragen, en daar was het de vooraanstaande kunstenaars om te doen. Ze namen de als burgerlijk
en traditioneel te boek staande processie over en zetten die
naar hun hand. Het publiek zou deze vorm op straat direct
herkennen en daardoor geneigd zijn open te staan voor de
inhoud van het werk en er zelfs actief aan mee te doen.
Onder invloed van het postmodernisme, dat een hoogte-punt kende in de jaren tachtig, verdwenen de meeste van
dit soort acties. De kunst trok letterlijk weer naar binnen,
het museum in, en de nadruk kwam opnieuw te liggen op
het kunstobject. De invloed van kunst die vooral uit ideeën
bestond nam af, en kunstenaars gingen weer schilderen en
beeldhouwen. Maar in het laatste decennium van de 20ste
eeuw zocht een nieuwe generatie kunstenaars wederom
naar een manier om hun publiek direct te bereiken en hun
kunst in te bedden in de maatschappij. De processie werd
opnieuw ingezet.
Jean Tinguely
Toen Jean Tinguely (1925-1991) uitgenodigd werd een
tentoonstelling te houden in zijn Parijse galerie Des Quatre
Saisons, verenigde hij het praktische met het aangename.
Aangezien zijn bewegende, machinale sculpturen toch
van zijn atelier naar de galerie verplaatst moesten worden,

Processie | Procession - Nanda Janssen
The Sonsbeek Procession of Sunday,
June 8, 2008, through the streets of
Arnhem is part of a long tradition.
As any exploration of art history will
reveal, an explosion of processions took
place during the years 1910-’20, ’60’70 and ’90-2000. At the beginning of
the last century the dada artists took
aim at the establishment by producing
nonsense art of all kinds, and the
procession − which was regarded as a
bourgeois ritual − was the target of their
mockery. In their film Entr’acte (1924),
Francis Picabia, René Clair and Erik
Satie turned a solemn funeral cortege
into a silly parade, taking a swipe at
prevailing norms and values (p. 251 top
left). Artists from other schools also
seized on the procession as a way of
expressing their dissatisfaction with
society. James Ensor, in his paintings,
drawings and etchings, depicted throngs
of people participating in Shrovetide
parades and processions. He used them
to express his opinion of the gloomy
and narrow-minded Flemish, reflected
in grotesque and lumbering figures
and articulated in the slogans on the
banners they carry. In Ensor’s favorite

painting, The Entrance of Christ into
Brussels (1888), his bleak views converged in a burst of gaudy colors (p. 251
bottom).
Some of the artists of the ’60s and
’70s had another motif in mind as they
pursued their interest in the procession.
Their goal was to ‘liberate’ art from
the museums, which they regarded as
closed bastions. These bastions screened
art off from daily life, while the artists
felt that art should have a place in the
midst of society. In museums, they
argued, works of art were treated like
relics, which got in the way of a direct
experience of art. The artists took to
the streets with their work to establish
direct contact with the public. Another
way of expressing their disdain for the
veneration of art was to stop making
tangible objects, such as paintings and
sculptures. It was the experience of art
that mattered most, and that experience
was immaterial and ephemeral. The
forms these artists used to bring their
work before the public were known
by a variety of names: performances,
happenings and actions, some of which
had all the earmarks of a procession.
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The procession was an excellent vehicle
for bringing large groups of people
together and drawing their attention
to something, and that’s exactly what
the leading artists set out to do. They
adopted the procession, which had
acquired a bourgeois and traditional
reputation, and gave it a twist of their
own. The public would immediately
recognize the procession as a form of
street communication and would be
more inclined to accept the contents
of the work and even to join in themselves.
Under the influence of post-modernism, which reached its apex in the ’80s,
most of these kinds of actions disappeared. Art moved back into the
museum, and the emphasis was shifted
to the art object once again. Art that
consisted chiefly of ideas declined in
influence, and artists returned to painting and sculpting. But during the last
decades of the 20th century, a new
generation of artists began searching
for a way to have a more direct impact
on the public and to embed their art in
society. The procession was deployed
once more.

besloot hij er maar direct een feestje mee te bouwen.
Wielen eronder en rijden maar! Vergezeld en bereden door
een schare vrienden en kennissen trokken zijn ludieke
sculpturen op 13 mei 1960 in een vrolijke stoet door de
straten. Tot het moment dat Tinguely werd ingerekend
wegens het verstoren van de openbare orde en Transportation, zoals hij de verhuizing gedoopt had, abrupt ten
einde kwam (pag. 255 onder).
Wim T. Schippers en Willem de Ridder
De Mars door Amsterdam op vrijdag 6 december 1963 van
Wim T. Schippers (1942) en Willem de Ridder (1939) kan
begrepen worden als een viering van de zinloosheid of
leegte van het bestaan. Om 15.00 uur precies beenden zes
mannen, twee aan twee, vanaf het Centraal Station naar het
Rembrandtplein. Hoewel grote affiches waren aangeplakt
om de actie aan te kondigen, zal slechts een enkeling deze
mars gesignaleerd hebben. De zes mannen, gekleed in
dagelijks tenue, vielen weg tegen het drukke stadsdecor.
Deze ridicule actie, waarin de erfenis van dada doorklinkt,
was, om met Schippers te spreken, ‘waarachtig oninteressant’. De mars had geen doel, was geen protest, hij was er
gewoon en dat was genoeg. Schippers was zeer ingenomen
met het resultaat en het plan werd opgevat de mars ook in
andere wereldsteden te houden. Op 29 mei 1964 ging een
mars in Stockholm van start. De twee geestelijke vaders
waren er niet bij aanwezig, die hadden hun aandacht
alweer gericht op andere zaken.
Allan Kaprow
Allan Kaprow (1927-2006) organiseerde in augustus 1966
een serie happenings in de Hamptons (Long Island), waar-

aan grote groepen mensen deelnamen. De Hamptons, het
favoriete oord voor New Yorkers die even op adem willen
komen, was een ideale locatie voor Kaprow om mensen bij
de kunst te betrekken. De happening Gas was een curieuze
processie waarin kinderen met grote ballonnen liepen
en volwassenen olievaten voortduwden. Allan Kaprow
voer als een soort wraakengel op een hovercraft voorbij.
Ook in zijn andere processie-achtige happenings zoals A
Service for the Dead II (augustus 1962) voerden de participanten ogenschijnlijk onzinnige handelingen uit, zoals het
in brand steken van een draagbaar, het voortbrengen van
vreemde geluiden of het ingraven van andere deelnemers.
De betekenis van de handelingen, in het schemerduister op
het strand van Bridgehampton uitgevoerd, bleef duister.
Het was Kaprow ook niet te doen om de ontcijfering ervan,
hij was er vooral in geïnteresseerd de mensen door middel
van rituelen met elkaar te verbinden.
James Lee Byars
Tijdgenoot James Lee Byars (1932-1997) nam het verbinden
van mensen in een aantal werken letterlijk. Voor de
opening van zijn tentoonstelling op 12 september 1968
nodigde hij een paar honderd New Yorkers uit om hun
hoofd in de uitsparingen te steken van tientallen meters fel
gekleurde stof. Gevat in deze Mile Long Garment maakten ze
een wandeling dwars door de stad. Byars riep geëxalteerd
uit: ‘We’re changing the landscape of New York!’ Hij ontwierp een soortgelijke ‘psychosculptuur’ voor Antwerpen, getiteld 75 in a Hat. Op 18 april 1969 wachtte een groep
giechelende mensen in lichte nervositeit op het moment
dat de opgewonden Byars hen een ‘hoed’ aanmat. Ook in
dit werk is een lange strook stof het materiaal. De hoeden

zijn simpelweg gevormd door de stof om de paar meter
te plooien, en zo staat iedereen in verbinding met elkaar.
Wanneer de een te veel uit de pas gaat, wordt bij de ander de
hoed afgetrokken, zodat er voorzichtig en in overeenstemming gemanoeuvreerd moet worden. Byars’ commentaar
toen hij de stoet aanschouwde: ‘Are they 75 or 1?’

verschillende omgevingen een andere betekenis en status
verwerft. De neutraliteit van het ‘teken’ dat Buren gebruikte (de borden), legde de regels en codes van de omgeving
bloot. Het werk heeft geen betekenis in zichzelf, maar krijgt
een betekenis afhankelijk van de politieke en maatschappelijke overtuiging van de toeschouwers.

Daniel Buren
Met werken als Hommes Sandwiches (1968) en Seven Ballets
in Manhattan (1975) wilde Daniel Buren (1938) aantonen
dat de kijker een vooropgezette blik heeft, en dat niet
alleen in het museum maar ook op straat allerlei kijkregels
en -codes van kracht zijn. In zeven New Yorkse wijken
organiseerde Buren van 27 mei tot 2 juni 1975 elke dag een
optocht van vijf mensen die een verticaal gestreept bord
droegen (pag. 255 boven). In iedere wijk varieerde hij de
kleuren, de volgorde van de borden en het tijdstip waarop
het ‘ballet’ startte. Het werk lokte in iedere wijk verschillende reacties uit. De toeschouwers in Wall Street
begonnen spontaan te applaudisseren toen de bordenstoet
tijdens de lunchpauze passeerde. In China Town werd
de kleurcombinatie rood-wit-groen beschouwd als een
provocatie door de Italianen uit Little Italy, aangezien
kort daarvoor een rel had plaats gevonden tussen de twee
wijken. In SoHo, waar het ‘ballet’ direct als kunstwerk werd
herkend, kwam nauwelijks reactie, blasé als men was door
de hoge concentratie kunst in deze museumwijk. De
kunstenaar had de performers nadrukkelijk geïnstrueerd
geen vragen te beantwoorden die informeerden naar de
reden van de ‘demonstratie’. Hij wilde verhinderen dat
het antwoord de blik van de toeschouwers zou kleuren.
Buren’s werk maakte duidelijk dat een kunstwerk in

Joseph Beuys
In 1977 ging Joseph Beuys (1921-1986) in op de uitnodiging
van de Baselse carnavalsvereniging Clique Alti Richtig,
om door middel van een optocht de spot te drijven met de
aankoop van zijn eigen werk. Heel Basel was gestruikeld
over het feit dat het Kunstmuseum tegen een exorbitant
bedrag van 300.000 Zwitserse frank Beuys’ kunstwerk
Feuerstätte (1968-1974) had aangekocht. Maar liefst 23
carnavalsverenigingen kozen dit gegeven als onderwerp
voor hun jaarlijkse stoet. Een ervan kwam op het idee de
kunstenaar te betrekken bij de optocht. Beuys, die altijd
naar mogelijkheden zocht om gesprekken aan te zwengelen
over kunst en maatschappij, schrok er niet voor terug in
het spervuur van de kritiek te gaan staan. De kunstenaar
ontwierp naar voorbeeld van zijn Filzanzug, een multiple
uit 1970, grijze vilten pakken voor de optocht, en daarbij
stokken. Deze koperen en ijzeren staven, die met een leren
bandje om de pols bevestigd werden, waren replica’s van
elementen uit het bekritiseerde werk. In de film en op
de foto’s die van de tweedaagse optocht bewaard zijn
gebleven is een breed glimlachende Beuys te zien die
protestfolders uitdeelt. Saillant detail: na afloop van de
processie (op 15 februari 1978) zamelde Beuys de pakken en
stokken in en maakte er een nieuw werk van, Feuerstätte II
(1978-1979), dat hij schonk aan het museum.
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Jean Tinguely
When Jean Tinguely (1925-1991) was
invited to mount an exhibition in
his Paris gallery Des Quatre Saisons, he
decided to kill two birds with one stone.
His mobile, mechanized sculptures
had to be moved from his atelier to the
gallery anyway, so why not combine
business with pleasure? Stick it on wheels
and send it on its way! Accompanied
and ridden by a group of friends and
acquaintances, his playful sculptures set
out on a lively procession that made its
way through the streets on May 13, 1960
− until Tinguely was arrested for disturbing the peace and Transportation, as
he had christened the move, came to an
abrupt end (p. 255 bottom).

up announcing the action, only one or
two people actually took notice. The
six men, dressed in everyday attire,
disappeared against the backdrop of
the crowded city. This ludicrous action,
which rang out with the dada heritage,
was (in Schippers’s words) “genuinely
uninteresting.” The march had no objective and was not a protest; it was just
there, and that was enough. Schippers
was very pleased with the result, and it
was decided to hold the march in other
major world cities as well. On 29 May
1964 a march was started in Stockholm.
The two spiritual fathers were not
present; they had already turned their
attention to other things.

Allan Kaprow
Wim T. Schippers and Willem de Ridder In August 1966, Allan Kaprow (1927The March through Amsterdam on 2006) organized a series of happenings
Friday, 6 December 1963, of Wim T.
in the Hamptons on Long Island in
Schippers (1942) and Willem de Ridder
which large groups of people took part.
(1939) can be understood as a celebration
In choosing the Hamptons, the favorite
of the pointlessness or the emptiness
spot for New Yorkers to pause and catch
of existence. At exactly 3 p.m., six men
their breath, Kaprow had come upon
− walking two by two − marched from an ideal place for involving people in
Central Station to Rembrandt Square. art. The happening Gas was a curious
Although large posters had been hung
procession in which children walked

with big balloons and adults pushed
drums of oil. Allan Kaprow sailed past
on a hovercraft like a kind of avenging
angel. In his other procession-like
happenings, such as A Service for the
Dead II (August 1962), the participants
also performed apparently absurd activities such as setting fire to a bier,
making strange noises and burying other
participants. The meaning of the activities, which were carried out at dusk on
the beach at Bridgehampton, remained
obscure. Kaprow did not see it as his job
to come up with explanations; he was
mainly interested in bringing people
together by means of rituals.
James Lee Byars
Kaprow’s contemporary James Lee
Byars (1932-1997) took the connecting
of people literally in a number of his
works. For the opening of his exhibition on September 12, 1968, he invited
a few hundred New Yorkers to stick
their heads through the holes made
in dozens of yards of brightly colored
fabric. Caught in this Mile Long
Garment, they walked through the city.
“We’re changing the landscape of New

York!” Byars exclaimed rapturously.
He designed a similar “psychosculpture” for Antwerp, entitled 75 in a Hat.
On April 18, 1969, a group of giggling,
slightly nervous participants waited for
the excited Byars to measure them for a
“hat.” This work also consisted of a long
strip of fabric. The hats were formed
by making simple pleats in the fabric
every couple of yards, so everyone was
connected. If one person fell too much
out of step, the hat of another person
would be pulled off, which meant that
everyone had to maneuver cautiously and in unison. As he watched the
procession Byars commented, “Are they
75 or 1?”
Daniel Buren
With works like Hommes Sandwiches
(1968) and Seven Ballets in Manhattan
(1975), Daniel Buren (1938) hoped to
demonstrate that the viewer has a
preconceived notion of things and that
all sorts of rules and codes apply to the
act of seeing, not only in the museum
but also in the street. From May 27 to
June 2, 1975, Buren organized a procession through seven New York neigh-

borhoods, each consisting of five people
wearing vertically striped signs (p. 255
top). In each neighborhood he varied the
colors and the order of the signs and the
time at which the “ballet” was to start.
The work provoked different reactions
in each neighborhood. The viewers in
Wall Street broke into spontaneous
applause when the procession of signs
passed through during lunch break.
The residents of Chinatown saw the
red-white-green as a provocation by
the Italians of Little Italy, since a riot
had broken out between the two neighborhoods shortly before. In SoHo, where
the “ballet” was immediately recognized
as a work of art, the reaction was mild
because the high concentration of art in
this museum district had cause people
to become blasé. The artist had expressly instructed the performers not to
answer any questions about the reason
for the “demonstration.” He wanted to
prevent the answer from coloring the
viewers’ way of seeing. Buren’s work
clearly showed that a work of art acquires
a different meaning in different environments. The neutrality of the “symbol”
that Buren used (the signs) exposed the

rules and codes of the environment.
The work has no meaning in itself, but a
meaning is imposed on it according to
the political and social convictions of
the viewers.
Joseph Beuys
In 1977 Joseph Beuys (1921-1986) accepted the invitation of the Shrovetide association Clique Alti Richtig
of Basel to use a procession in order
to poke fun at the acquisition of his
own work. All of Basel was up in arms
over the fact that the Kunstmuseum
had purchased Beuys’s work Hearth /
Feuerstätte (1968-1974) for the exorbitant price of 300,000 Swiss francs.
At least 23 Shrovetide associations
chose this as the subject of their annual
carnival float. One of them came up with
the idea of involving the artist himself in
the procession. Beuys, who was always
looking for ways to start conversations
about art and society, had no qualms
about returning to the critical crossfire.
The artist designed gray felt suits for
the procession based on the example
of his Felt Suit / Filzanzug, a multiple
work from 1970; he also designed sticks

Daniel Joseph Martinez
Daniel Joseph Martinez (1957) maakte in 1993 een werk in
de West Side van Chicago. Deze wijk was veronachtzaamd
door de gemeente en verdeeld door de tegenstellingen
tussen de Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse
bevolking. Diverse aanknopingspunten wezen Martinez
in de richting van een processie. De krachtige arbeidsbeweging in Chicago, die vervlochten was met de immigratiegeschiedenis, had in het verleden veelvuldig gebruikt
gemaakt van processieachtige protesten en demonstraties.
De nog altijd gehouden parade op de dag van de arbeid, May
Day Parade, was daar een uitvloeisel van. De kunstenaar
gaf geen dwingende vorm aan zijn processie maar boog
zich alleen over de logistiek. Zo’n 120 groepen, scholen,
dansclubs, gospelkoren en brassbands namen deel. Op een
kruispunt ontmoette de stampende, hossende menigte van
Martinez een begrafenisstoet. Een van de processies zou
voorrang moeten verlenen aan de andere. De begrafenisstoet kwam langzaam tot stilstand. Een heer stapte uit de
lijkwagen en maakte na enige minuten een wuivend gebaar
ten teken dat Martinez en zijn gevolg door konden. De
doden gaven voorrang aan de levenden. De processie kende
overigens geen lineair verloop, maar werd op verschillende
plekken afgebroken. De mensen werden in bussen naar
een andere locatie gereden, waar de stoet de draad weer
oppakte. De nomadische processie doorkruiste de hele
stad, waardoor de wijkbewoners niet alleen elkaar maar
ook elkaars buurt leerden kennen. Een onoverbrugbare
afstand werd in één dag geslecht.
Lucy Orta
Voor de tweede Johannesburg Biënnale in 1997 werkte

Lucy Orta (1966) samen met een groep van ruim twintig
vrouwen. Allen waren ze vanuit omliggende townships,
steden of landen naar Johannesburg getrokken om, tevergeefs, werk te zoeken. Ze verbleven in een opvanghuis.
Orta huurde deze vrouwen, die nog nooit een naaimachine
hadden aangeraakt, in om een speciaal pak te maken. Ieder
kledingstuk was door een soort navelstreng verbonden
met de kleding van wie ervoor of erachter liep. Er werden
niet alleen uit Afrikaanse batikstof vervaardigde pakken
gedragen, maar ook kostuums die de kunstenaar had meegenomen van eerdere processies. Nexus Architecture is de
titel van de reeks optochten, die de kunstenaar over de hele
wereld organiseert. Door steeds nieuwe pakken te voegen
bij reeds bestaande kostuums creëert zij een gemeenschappelijke band tussen mensen en volkeren overal ter wereld.
En door de Afrikaanse vrouwen te betalen voor hun werk,
verschafte ze hen toegang tot de maatschappij waarin zij
tot dan toe buitenstaanders waren. Tijdens de drie of vier
uur durende tocht door Johannesburg sloten voorbijgangers zich spontaan aan bij de parade en vormden nieuwe
schakels aan de ketting. Vanuit het niets begonnen de
vrouwen het lied God Bless Africa te zingen, dat tijdens
de apartheid verboden was. Na afloop verwerkte de kunstenaar de kostuums in een installatie die op de biënnale werd
tentoongesteld.
Yvonne Dröge Wendel
De Black Ball (2000-nu) van Yvonne Dröge Wendel (1961)
is al heel wat straatjes en steegjes doorgerold (pag. 254
onder). De kunstenaar broedde op een neutrale vorm
die door anderen kon worden opgeladen met betekenis.
Het werd een zwarte vilten bal met een diameter van 3,5

meter, die werkt als lokaas voor allerlei mensen. Bewoners,
de wijkagent, de buurtoma en voorbij skatende jongeren
vormen een kortstondig samenwerkingsverband wanneer
de bal in hun nabijheid komt. Steeds vallen er mensen af en
komen er nieuwe bij. De passanten bepalen welke avonturen
de bal gaat beleven: de Black Ball rolde ondermeer over de
Erasmusbrug in Rotterdam, dronk een kopje koffie bij een
café in Leeuwarden, ging dwars over een politieauto heen
in het Italiaanse Bolzano en stond op een plat dak uit te
puffen van zijn Istanbulse avonturen. Altijd was de kunstenaar op de achtergrond aanwezig, als chaperonne. De
Black Ball is een verplaatsbare ontmoetingsplek, de bal
kan alle verhalen opzuigen en met zich meedragen. De
voorbijgangers delen een moment met de bal, en daardoor met elkaar. Deze processie is niet zo ernstig of strak
gepland als sommige andere maar een vrolijke belevenis,
die de mensen zich nog lang herinneren.

kers uit de moderne kunst de plaats liet innemen van heiligenbeelden wees Alÿs erop dat kunstwerken relieken zijn
geworden. Het icoon van de Heilige Madonna was vervangen door de in statig zwart geklede en met blond
engelenhaar getooide kunstenaar Kiki Smith, een levende representant van de hedendaagse kunst. Alÿs ruilde
het museum waarin deze topstukken bewierookt worden gedurende een ochtend in voor de straat, waar de
kunstwerken opnieuw hun positie en betekenis moesten
bevechten.

Nanda Janssen is kunsthistoricus en gastcurator van de
tentoonstelling Carried Away - Procession in Art in het
Museum voor Moderne Kunst Arnhem (ten tijde van
Sonsbeek 2008)

Francis Alÿs
The Modern Procession (2002) werd door de Antwerpse
kunstenaar Francis Alÿs (1959) gemaakt op uitnodiging van het Museum of Modern Art in New York. Geïnspireerd door Mexicaanse processies (hij woonde toen in
Mexico-stad) kwam hij op het idee een processie te organiseren waarin de iconen van de moderne kunst werden
meegedragen. Op zondagochtend 23 juni 2002 droeg
een groep van zo’n honderd personen drie replica’s van
topstukken uit de museumcollectie in processie door
de New Yorkse straten: het schilderij Les Demoiselles
d’Avignon van Picasso, Giacometti’s sculptuur Femme
debout en Marcel Duchamps readymade Bicycle Wheel
(pag. 249 boven en pag. 254 boven). Doordat hij klassie-
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to go with the suits. These copper and
iron rods, which were fastened to the
wrist by leather bands, were replicas of
elements from the criticized work. In
the film and the photos that have been
preserved from the two-day procession, Beuys can be seen with a broad
grin on his face, handing out protest
folders. Salient detail: after the procession (on February 15, 1978), Beuys
gathered the suits and the sticks and
used them to make a new work, Hearth
II / Feuerstätte II (1978-1979), which he
donated to the museum.
Daniel Joseph Martinez
In 1993 Daniel Joseph Martinez (1957)
produced a work in the West Side of
Chicago, a neighborhood that had been
neglected by the city and divided by differences between the African American
and the Latin American populations.
There were several factors that pointed
Martinez in the direction of a procession. Chicago’s powerful labor movement, which was interwoven with the
city’s immigration history, had made
heavy use of procession-like protests
and demonstrations in the past. One

result of this was the May Day Parade,
the traditional event that is still being
held to honor the working community.
The artist did not impose a specific form
on his procession but concentrated
only on the logistics. About 120 groups,
schools, dance clubs, gospel choirs and
brass bands took part. At one intersection, Martinez’s stomping, swaying
throng came face to face with a funeral
cortege. One of the processions was
supposed to yield right of way to the
other. The funeral cortege slowly came
to a halt. A gentleman stepped out of
the hearse and after a few minutes
waved his hand as a sign that Martinez
and his retinue could pass: the dead
giving precedence to the living. The
procession did not follow a linear
route but was interrupted at several
points. The participants would then
be driven in buses to the next location,
where the parade once again picked up
the thread. The nomadic procession
traversed the entire city, enabling the
residents of each district to get to know
each other as well as each other’s neighborhood. An unbridgeable gap was
eliminated in one day.

Lucy Orta
For the second Johannesburg Biennale
in 1997, Lucy Orta (1966) worked with
a group of more than twenty women.
They had all come to Johannesburg
from surrounding townships, cities or
countries to look for work, but without
success. They were put up in a reception
house. Orta hired these women, who
had never touched a sewing machine
before, to make a special suit. Each
garment was connected by a kind of
umbilical cord to the clothing of the
adjacent person. Some of the suits
were made of African batik fabric while
others were outfits that the artist had
brought with her from previous processions. The title of the series of processions, which the artist organizes all over
the world, is Nexus Architecture. By
adding more and more new suits to the
existing outfits she creates a communal
tie between individuals and peoples the
world over. And by paying the African
women for their work, she gives them
access to the society from which they
had been excluded. During the three- or
four-hour procession through Johannesburg, passers-by spontaneously joined

the parade and formed new links in the
chain. Suddenly, out of nowhere, the
women began singing “God Bless
Africa,” which was forbidden during
apartheid. Afterwards, the artist worked
the outfits into an installation that was
shown at the Biennale.
Yvonne Dröge Wendel
The Black Ball (2000-present) by Yvonne
Dröge Wendel (1961) has already been
rolled through a great many little streets
and alleys (p. 254 bottom). The artist
came up with a neutral form on which
others were free to impose meaning.
It was a black felt ball, 3.5 meters in
diameter, which acted as a means of
luring people of all sorts and descriptions. Residents, the local policeman,
the neighborhood granny and youngsters on skates all form a fleeting
alliance when the ball approaches them.
People keep dropping away as new ones
join in. The passers-by determine what
adventures the ball is going to have: the
Black Ball has rolled across the Erasmus
Bridge in Rotterdam, drunk a cup of
coffee at a café in Leeuwarden, rolled
straight over a police car in the Italian

city of Bolzano and stood on a flat roof
to catch its breath during its Istanbul
adventures. The artist was always
present in the background, acting as
chaperone. The Black Ball is a mobile
meeting place; the ball can absorb every
story and carry them along. Passers-by
share a moment with the ball, thereby
doing the same with each other. This
procession is not subjected to the kind
of serious or tight planning that govern
some processions; it’s just a happy
experience that people will remember
for a long time to come.
Francis Alÿs
The Modern Procession (2002) was made
by the Antwerp artist Francis Alÿs
(1959) at the invitation of the
Museum of Modern Art in New York.
Inspired by Mexican processions (he
was living in Mexico City at the time),
he came up with the idea of organizing
a procession that would involve carrying icons of modern art. On Sunday
morning, June 23, 2002, a group of about
a hundred persons carried three replicas
of top pieces from the museum collection in a procession through the streets

of New York: the painting Les Demoiselles d’Avignon by Picasso, Giacometti’s
sculpture Femme debout and Marcel
Duchamp’s readymade Bicycle Wheel
(p. 249 top and 254 top). By replacing
holy images with classic works of
modern art, Alÿs was suggesting that
such works had become relics. The icon
of the Holy Madonna was replaced by
the artist Kiki Smith, dressed in dignified black and with blond angel’s hair,
making her a living representative of
contemporary art. Alÿs swapped the
museum, where these top pieces were
incensed during a morning ceremony,
with the street, where the works once
again had to fight for a position and
significance.

Nanda Janssen is an art historian and
guest curator of the exhibition Carried
Away - Procession in Art in the
Museum of Modern Art Arnhem
(simultaneously with Sonsbeek 2008)

The Modern Procession, Francis Alÿs, 2000
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Maquette voor de Derde Internationale | Model for the Third International, Vladimir Tatlin, St. Petersburg, 1920

Entr’acte, Francis Picabia, dadaïstische begrafenisperformance | dadaist funeral

Stamhoofd wordt rondgedragen in houten auto | Tribal chief is carried

performance, 1924

around in a wooden car, Ghana

Op weg naar crematietoren slingeren Balinese mannen een doodskist in de vorm van een stier heen en weer als laatste onderdeel van het rouwritueel |
On the way to the cremation tower, Balinese men swing a coffin in the shape of a bull back and forth, the last part of the mourning ritual
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De verzoeking van de heilige Antonius | The temptation of Saint Anthony, Salvador Dalí, 1946

Christus’ intocht in Brussel in 1889 | Christ’s entrance into Brussels in 1889, James Ensor, 1888

Processie op Bali | Procession on Bali

Begrafenisprocessie in Ghana met sardine als doodskist | Funeral procession in

Paasprocessie nabij Koersk | Easter procession near Kursk, Ilya Repin, 1880-83

Ghana with sardine as coffin
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Chamula-indianen dragen beeld van de Heilige Johannes door de straten van
San Juan Chamula | Chamula Indians carrying statue of Saint John through
Mars voor Aidspreventie | March for AIDS prevention, Chéri Samba. Schilderij | painting, 1988

the streets of San Juan Chamula, Mexico

Kerk in Azerbeidzjan | Church in Azerbaizhan, Rena Effendi, 2007

The Modern Procession, Francis Alÿs, 2000

Seven Ballets in Manhattan, Daniel Buren, 1975
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Black Ball, Yvonne Dröge Wendel, vanaf | from 2000

Processie van werken uit Tinguely’s atelier | Procession of workers from Tinguely’s studio, Jean Tinguely, 1960

Processie in Sri Lanka ter nagedachtenis van de tsunami-slachtoffers in 2004 | Procession in Sri Lanka to
commemorate the victims of the tsunami of 2004, 2007
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Atlas Procession I, William Kentridge, 2000

Atlas Procession I (Variation), William Kentridge, 2000

