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SACHIKO ABE
De Japanse kunstenaar Sachiko Abe (Japan, 1975) verknipt hagelwit A4 papier tot
flinterdunne stroken. Ze begon ruim tien jaar geleden met deze obsessieve handeling toen
zij gedwongen werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Het verknippen van
papier is een poging om de onrust in het hoofd te bezweren en grip te krijgen op de
werkelijkheid. Zonder deze hypnotiserende handeling loopt Sachiko Abe gevaar zichzelf
geweld aan te doen of zelfs haar eigen leven te beëindigen. Het knippen stelt haar in staat
om de woekerende en naargeestige gedachten die zich in haar brein ophopen in goede
banen te leiden. Het geluid van de knippende schaar heeft op Sachiko Abe het effect van
een kalmerende mantra.
In veertig minuten tijd verknipt de kunstenaar één vel papier. De breedte van de
papierstrook is afhankelijk van haar gemoedstoestand: in ‘gewone’ omstandigheden 0,5
mm, tijdens depressieve perioden slechts 0,3 mm. Het sneeuwwitte papier wordt geknipt
zoals een appel geschild wordt. Een papierflinter kan maximaal vijf meter en dertig
centimeter lang worden. Wanneer Sachiko´s gedachtestroom stokt, wordt het papier
afgeknipt. De flinters zijn dus even lang als haar gedachtestroom. Het doel van Cut Papers
is evenwel niet om papier in bepaalde lengten of diktes te knippen. Het papier is slechts
een uiting van de gedachten die door Sachiko’s hoofd zwerven tijdens het knippen.
Tijdens Silence! presenteert Sachiko Abe voor de negende keer haar live-installatie. Cut
Papers heeft op iedere locatie een andere vorm. De aankleding van de ruimte en het
kostuum van Sachiko Abe varieert. Maar altijd is de ruimte in spierwitte stilte gehuld. Het
geluid van de knippende schaar versterkt deze stilte. De witte doeken waarmee de
kunstenaar de ruimten vaak afbakent lijken alle prikkels en kleur uit de omgeving te weren.
De kunstenaar doemt op uit deze witte nevel als was zij iemand van een andere wereld. Ze
lijkt zich onbewust van de haar omringende wereld terwijl het papier in haar handen
transformeert en neerdwarrelt als een oneindige sneeuwbui.
Sachiko Abe voerde Cut Papers voor het eerst op als kunstwerk in PS1 in New York
(2004). Daarna volgden uitvoeringen in Japan (Gallery Soap) en Engeland (Laura Bartlett
Gallery en Royal College of Art Galleries, beide in Londen; Bluecoat Art Center, Liverpool;
Ms Stubnitz, Baltic). De duur van haar live-installatie varieerde van een aantal dagen tot
zes weken. In Cut Papers #03 (2004, Liverpool) verwijst Sachiko Abe naar de origine van
het werk. Ze hulde zich in een soort ziekenhuistenue en zat voor een ziekenhuisbed op de
grond. Tijdens Cut Papers #06 (2005, Baltic), dat plaats vond op de boot Ms Stubnitz, is de
installatie voor één keer in het zwart gehuld. De bezoeker werd door het versterkte geluid
van de knippende schaar door een lange, donkere gang naar de installatie geleid. Het
enige dat verlicht was waren de handen van de kunstenaar, deze keer in het zwart
gekleed, en het witte tapijt van papier dat onder haar aanzwol. Sachiko Abe verwacht nog
jarenlang, dag in, dag uit, papier te knippen.
Sachiko Abe woont en werkt in Fukuoka. Ze is zowel kunstenaar als curator. Voordat ze
aan Cut Papers begon, maakte ze veelal performances waarin zijzelf als middelpunt optrad
en waarmee ze de gedragingen in de Japanse maatschappij onderzocht. Ze wordt
vertegenwoordigt door Laura Bartlett Gallery, Londen.
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MATTHIJS BOSMAN
Matthijs Bosman (Nederland, 1976) werkte aanvankelijk vooral als beeldhouwer. Hij
maakte overwegend grootschalige, uit bouwmaterialen opgetrokken sculpturen waarmee
hij trachtte bepaalde plaatsen op te roepen. Het ging hem daarbij vooral om het gevoel,
de geur of een herinnering die aan zo’n plek kleeft. Voor het werk A(r)t Home (juli oktober 2001) plaatste hij oproepen in een huis aan huis blad: 'Gratis kunst in huis?'
en 'Hooguit een gaatje in de muur...'. Matthijs Bosman koos vijf mensen uit die hadden
gereageerd. Hij bezocht ieder van hen, wisselde met verhalen uit en sprak met hen over
kunst. De voorwaarde voor deelname aan het project was dat de kunstenaar
ongehinderd zijn werk kon maken en dat het twee maanden intact zou blijven. Daarna
was het aan de bewoner. Bij één mevrouw besloot Matthijs Bosman ‘flarden’
logeerkamer na te bootsen. Hij plaatste enkele herkenbare elementen zoals plinten,
delen van deurposten en waterleidingen, telefooncontacten, deurstoppers, stopcontacten
en behang halverwege de wand. De bewoonster vertelde dat het fragment van de
'verdwenen logeerkamer' haar deed herinneren aan hoe ze in haar kindertijd de kamers
in haar ouderlijk huis bekeek vanuit datzelfde lage perspectief.
In datzelfde jaar ontstond bij de kunstenaar het verlangen om een ruimte vorm te geven
zonder dat er ook maar één schroef of spijker aan te pas zou komen. Hypnose leek hem
daarbij een ideaal voertuig. De kunstenaar wilde een herinnering aan een belevenis
creëren door mensen onder hypnose te brengen. Tijdens zijn afstudeertentoonstelling
voerde hij met hulp van een hypnotherapeut een zéér select gezelschap mee naar de
zolderetage van een onbekend huis. Deze hypnose sessie vond plaats in de kille witte
tentoonstellingsruimte van de kunstacademie. Doordat de deelnemers in een verhoogde
staat van concentratie werden gebracht ervoeren ze de rondleiding als zeer werkelijk
ervoeren, alsof ze fysiek de opgeroepen ruimten hadden betreden. Matthijs Bosman: “Ik
deel met hun de herinnering aan een plek die niet fysiek bestaat, die niemand verder ooit
heeft gezien en waar niemand anders ooit is geweest behalve wij.” In het kader van
Silence! is de kunstenaar benaderd om het werk Hypnose (2001) weer op te pakken. In
Hypnose #002 (2006) werkte Matthijs Bosman een nieuwe herinnering uit die dagelijks
voor een aantal uitverkoren bezoekers in het verschiet ligt.
Inmiddels maakt Matthijs Bosman afwisselend tastbare en immateriële kunstwerken. Wat
hen samenbindt zijn de verhalen die de kunstenaar verzamelt, creëert en verspreidt. Hij is
geïnteresseerd in ‘urban legends’ en ‘chinese whispers’, verhalen die zichzelf lijken voort
te planten en te vermenigvuldigen. Dat geldt ook voor de anekdote: een kort verhaal dat
vaak alleen bestaat in gesproken vorm, dus in de gedachten en de herinnering van degene
die de anekdote ooit gehoord heeft. Een anekdote wordt vaak doorverteld op het moment
dat er iets besproken wordt dat ‘de drager’ doet denken aan een andere anekdote in zijn
hoofd. De kunstenaar maakte het werk Anekdote (2006) voor zijn solotentoonstelling in
W139, Amsterdam (2006). Hij pende een gloednieuwe anekdote neer en richtte die aan de
directeur van de instelling. Aan haar de gelegenheid om, als het moment daar is, de
anekdote mondeling de wereld in te helpen en de keten op gang te brengen. Tijdens de
tentoonstelling prijkte op een sokkel, onder een glazen stolp, de bruine, opengescheurde
envelop die de brief met de anekdote nog bevatte. Op het titelbordje viel te lezen: 'In
omloop gebrachte anekdote'. Matthijs Bosman: “Het mooiste resultaat van dit werk zou zijn
wanneer ik over een tijd deze anekdote ergens terughoor.”
Matthijs Bosman woont en werkt in Den Bosch. Hij studeerde aan de St. Joost academie in
Den Bosch en volgde daar de afdeling ‘Beeldhouwen en andere Media’. Eerder dit jaar
maakte hij zijn solotentoonstelling Korte Verhalen in W139, Amsterdam. Momenteel werkt
de kunstenaar aan een aantal kunstwerken in de openbare ruimte van Houten-Vinex. Later
dit jaar exposeert hij in galerie West in Den Haag.
www.matthijsbosman.nl
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NATHALIE BRUYS
In haar onderzoek naar stilte stuitte Nathalie Bruys (Nederland, 1975) op het begrip
‘monkey mind’. Een term uit het boeddhisme waarmee een rusteloze geest wordt
aangeduid. Stilte is een middel om de eeuwig doorratelende ‘monkey mind’ stil te zetten en
om naar de innerlijke dialoog te leren luisteren. Maar ook voor de gewone geest kan stilte
voor verdieping zorgen en ertoe bijdragen jezelf beter te leren kennen en antwoorden bij
jezelf te vinden. In het geluidswerk Monkey Mind (2006) dat Nathalie Bruys voor Silence!
maakte, wordt de bezoeker ondergedompeld in deze op hol geslagen geest. Flarden
gedachten en een waterval van associaties wordt uitgestort: “Wanneer ik praat, mijn beste,
luister dan niet naar de woorden. Luister naar de Stilte.” Muziek wordt afgewisseld door
citaten, oerklanken, aapachtige geluiden en stilte. “Everything is made from mind alone.”
Nathalie Bruys pikt met haar talent signalen uit de wereld(ether) om deze vervolgens in
kunstwerken te vertalen. Ze probeert de beeldende kracht van geluid visueel te maken:
performances, installaties, (muur)tekeningen en hoorspelen zijn dragers voor haar
ideeën. “Sound opens space for other things to appear”, aldus de kunstenaar. Zij laat
zich leiden door intuïtie en toeval wanneer ze haar oor te luisteren legt bij de rijke bron
die geluid is. In de ‘muurtekening’ 2012 (2005) tekent geluidstape, dat langs een aantal
spoelen wordt geleid, de contour af van aantal vogels in vlucht. Zonder taperecorder
zwijgt de tape. Je verbeelding kan de muziek afspelen. De vogels vliegen met het
nummer ‘In a world called music there I see’, een compositie van de kunstenaar, weg
naar een andere dimensie.
In het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan werkte de kunstenaar
gedurende vijf maanden aan Silence At Work (2005), een kunstwerk in wording. De
medewerkers werden regelmatig getrakteerd op een werk dat hun werkzaamheden
vanuit een ander perspectief liet bezien. Een alledaagse vergadering werd bijvoorbeeld
ruw onderbroken doordat twee vrouwen, gehuld in toga, op pompende muziek de
vergaderkamer binnenstormden en met een sprong op de vergadertafel belandden. Als
cowboys stonden deze twee ‘advocaten’ in gevechtshouding tegenover elkaar. Een
gestileerd gevecht ontspon zich voor de ogen van de aanwezige medewerkers.
Nathalie Bruys woont en werkt in Amsterdam. Ze werd opgeleid bij de afdeling Voorheen
Audiovisueel van de Rietveld Academie (2000) en aan het Sandberg Instituut (2001) in
Amsterdam. Zij specialiseerde zich in geluidskunst en maakt in dat kader muziek, radio,
performances, installaties, maar ook video’s , platen en cd’s. Ze treedt regelmatig op als dj
onder de alter ego’s KODI en Nath6lie. Haar werk was te zien in het GEM, Den Haag
(2006), Marres, Maastricht (2004), het Impakt Festival, Utrecht (2004), De Appel,
Amsterdam (2003), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (2002).
www.kvdl.nl/silenceatwork (hopelijk later dit jaar weer online)
www.wittenplaats.nl
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ALICIA FRAMIS
Alicia Framis (Spanje, 1967) bevriest in haar film Secret Strike (2004) honderden
medewerkers in het hoofdkantoor en een lokaal filiaal van de Rabobank. De kunstenaar
werd begin 2004 door de Rabobank benaderd om een opdracht te maken. Aangezien
Alicia Framis op het punt stond hen zelf te benaderen met een voorstel voor een film,
hoefde ze niet lang na te denken hoe ze invulling aan die opdracht zou geven. Door de
contacten met de Rabobank kwam Alicia Framis regelmatig in hun hoofdkantoor in
Utrecht. Ze raakte geïntrigeerd door de activiteiten van de medewerkers en kreeg de
indruk dat de beslissingen en strategieën die door mensen in dit soort gebouwen worden
gemaakt en uitgezet, werkelijk van invloed zijn op de situatie in de wereld. Ze vroeg zich
af wat gebeurt als banken en kantoren, de medewerkers incluis, worden stilgezet. Komt
de economie dan ook tot stilstand? Is chaos het gevolg? Stilstand vormt voor de meeste
van ons een bedreiging. Agenda’s staan vol met afspraken, we rennen van het een naar
het ander. “We need action because it convinces us that nothing bad will happen.”, zegt
Framis. Secret Strike illustreert hoe veilig we ons voelen in een 24-uurs economie, in een
wereld die nooit stopt. Alicia Framis: “As a performer I always tried to make actions. But
suddenly I discovered that in the 21st century, maybe the big move, the big action is
trying to freeze the world for a moment, because then we are really in a very strange
situation that makes us think.” In de film zijn alle medewerkers van de Rabobank, van de
Raad van Bestuur die bovenin het gebouw zetelt tot de koks in de kelder, bevroren terwijl
kopieerapparaten kopiëren, pannen op het vuur pruttelen, automatische deuren open en
dicht gaan en telefoons blijven rinkelen.
Secret Strike maakt deel uit van een serie ‘frozen moments’. Een gelijknamige film,
opgenomen in Tokio in 2003, vormde de opmaat voor de serie. Na de Rabobank-film
volgden ‘secret strikes’ op straat in Lérida, en in de musea CAPC in Bordeaux, de Tate
Modern in Londen, het Van Gogh Museum in Amsterdam. Op dit moment wordt een
nieuwe ‘secret strike’ gemaakt in de Zara kledingfabriek in Santiago de Compostela. De
aanleiding en het motief voor de verschillende films variëren. De aanleiding voor Secret
Strike Lerida (2006) was dat een Spaanse huisvrouw door haar echtgenoot om het leven
werd gebracht. Deze vreselijke gebeurtenis bracht een golf van verontwaardiging en
afschuw in Spanje teweeg en zette ‘huiselijk geweld’ opnieuw op de kaart. Alicia Framis’
film steekt vrouwen wiens leven wordt bedreigt door huiselijk geweld een hart onder de
riem. In de film is een groep vrouwen, hun handen in rode handschoenen gestoken,
bevroren terwijl ze juist een zebrapad overstaken. Het voetgangerslicht springt
gedurende de vier minuten durende film verscheidene malen op rood. De groep vrouwen
belemmert de doorgang, automobilisten, zich niet bewust van filmopnamen, toeteren uit
frustratie. Ook passerende voetgangers lopen verbaasd langs de groep. Wie de hele
serie wil zien spoed zich deze zomer naar het Centro Galego de Arte Contemporánea in
Santiago de Compostela waar alle ‘secret strikes’ worden vertoond. Naar aanleiding van
dit overzicht verschijnt een publicatie over de serie.
Alicia Framis volgde de Rijksakademie in Amsterdam (1995-1996) en werkte en woonde
aldaar gedurende tien jaar. De performances en installaties van Alicia Framis zijn
interdisciplinair en vertonen raakvlakken met mode, architectuur en design. Ze maakt
werk dat direct betrokken is op de maatschappij en bewust maakt van de pijnpunten
daarin. Haar werk was te zien in het Moderna Museet, Stockholm (2005), Biennale van
Venetië (2003), Palais de Tokyo, Parijs (2002), Berlin Biennale (2001), Sonsbeek 9,
Arnhem (2001). Alicia Framis wordt vertegenwoordigt door Galerie Annet Gelink in
Amsterdam, Galeria Helga de Alvear in Madrid en Galerie Micheline Szwajcer in
Antwerpen. Alicia Framis woont sinds een aantal jaren weer in Barcelona.
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IEPE
IEPE (Nederland/Duitsland, 1974) ontwricht in zijn Joker Performances Project de
geoliede 24-uurs economie. In 1999 startte hij met een actie die zou uitmonden in een
driedelige serie. Plaats van handeling was de Hackescher Markt in Berlijn. Na de val van
de muur groeide deze wijk uit tot een levendig kunstcentrum. Maar doordat sinds een
aantal jaren de ‘gentrification’ had ingezet, verdwenen de oorspronkelijke bewoners
langzaam uit de wijk. Deze ontwikkeling wilde IEPE, bewoner van de wijk, niet
ongestoord haar gang laten gaan en bedacht een actie om uiting te geven aan de
frustratie van de bewoners. Op 1 oktober werd door middel van rood-wit afzetlint het
kruispunt een kort moment stilgezet.
Een jaar later herhaalde de actie zich op een veel grotere schaal. Deze keer was het
Shibuya kruispunt in Tokio het doelwit. Op ieder moment van de dag bevinden zich hier
4.000 mensen. Dit kruispunt vormt de entree tot het Shibuya district. Shibuya staat voor
een ander Japan; het Japan van de jongere die een wat lossere levensstijl hanteert dan
de hardwerkende oudere generatie. Gebruik makend van de energie en frustratie van de
jongeren wilde IEPE deze kwestie, de tweedeling in de Japanse maatschappij, aan het
licht te brengen. Geassisteerd door wel veertig performers vond op 11 november 2000 de
actie plaats. De kunstenaar was gehuld in een geel-zwart gestreept joker tenue en
‘dirigeerde’ met zijn rood-witte vlaggetjes de actie. Binnen een paar minuten was het hele
kruispunt lam gelegd door een kluwen afzetlint. Zoals verwacht herkenden de jongeren
zichzelf in de actie, schudden de kunstenaar de hand en maakten foto’s. De ouderen
keurden de actie af. Binnen een paar minuten was de politie gearriveerd en de
kunstenaar gearresteerd. Evenals in Berlijn had hij ook hier de verkeerswet overtreden.
Dat kwam hem te staan op tien dagen cel en een boete van 50.000 Yen (500 US Dollar).
Hij werd zo lang vastgehouden omdat onderzocht werd of hij banden had met
terroristische organisaties of sektes. Diezelfde avond haalde de actie het journaal en de
voorpagina’s van verschillende kranten.
Een jaar later toog IEPE naar New York om daar de kroon op de serie te maken. Door
New York woei een gure wind sinds burgemeester Guiliani als een control freak de
straten ‘schoon’ veegde met zijn ‘zero tolerance’ beleid. Hij zaagde daarmee aan de
poten van een stad die bekend stond om haar creativiteit en vrijdenkendheid. Hier lag
een taak voor de Joker. IEPE’s voorbereidingen werden ernstig ‘verstoord’ door een
ontwrichting van geheel andere aard en schaal: 9/11, de aanslag op de Twin Towers. Hij
blies zijn actie af.
IEPE woont en werkt afwisselend in Berlijn en Rotterdam. Hij maakt performances, foto’s
en installaties. Momenteel werkt hij aan het werk Wunder of Singapore dat in september te
zien zal zijn op de Singapore Biennale. Het werk is een herneming van Das Wunder von
Berlin (2002). Een grote boom op de Hackescher Markt in Berlijn ‘regende’ wekenlang, dag
en nacht. Het Joker Performances Project is overigens nog niet afgesloten.
www.joker.iepe.net
www.iepe.net
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SANJA MEDIC
Sanja Medic (ex-Joegoslavië, 1974) probeert in haar werk de tijd te tartten. Doorgaans
vormt een oude interieurfoto het uitgangspunt. Middels de ouderwetse collagetechniek
van plakken en knippen neemt ze deze ruimte onder handen. Behang wordt van de
muren gereten, gordijnen wapperen op, meubels vliegen door de ruimte en muren
bezwijken. De kunstenaar zet deze simulaties van natuurlijke rampen - storm en
aardbeving - op gezette tijden stil om de ruimte fotografisch vast te leggen. Sanja Medic
beschouwt deze foto’s als surrogaat ‘filmstills’ die verschillende tijdmomenten - verleden,
heden, toekomst - tonen. Een bepaalde gebeurtenis wordt bevroren tot een stil moment.
De werken Event 1-3 (2004), Event - The Last Stage (2004) en How to install her interior
in Louis XVI (2005) zijn allemaal vanuit deze gedachte tot stand komen. Ze variëren van
klein formaat collage (14 x 14 cm) tot opgeblazen inktjetprints (170 x 245 cm).
Voor haar nieuwe werk New York Public Library - The Elusive Chapter (2006) is Sanja
Medic deels op dezelfde manier te werk gegaan. Ze vond een foto die betrekking had op
de bibliotheekfunctie van De Salon, haar kamer in het landhuis. Een geprojecteerde
fotosequentie is verbonden aan geluid dat op het eerst gehoor niet direct herkenbaar is
maar alras onmiskenbaar het geluid is van pagina’s die omgeslagen worden. Iemand
leest een spannend verhaal dat zich ontvouwt in de New York Public Library. In
hoofdstuk één is de bibliotheek nog een oase van rust. Wanneer het verhaal vordert en
de pagina’s sneller omgeslagen worden lijkt het alsof allerlei rampen uit Pandora’s doos
ontsnapt zijn. Het water staat aan de lippen, de lezer wordt bedolven onder brokstukken
en kroonluchters. Het beschilderde gewelf breekt open en licht stroomt tussen de
hemelschildering door naar binnen. De lezer verliest zich in het verhaal en spoedt naar
het plot. Een ‘grande finale’ blijft uit, het verhaal bijt zich in zijn staart. De lezer is weer
terug bij het begin.
Sanja Medic bezit een prachtige collectie afbeeldingen van plaatsen waar natuurlijke
rampen zich hebben voltrokken. Tijdens rampen grijpen destructie / geweld en rust / stilte
op een vreemde manier in elkaar. In het oog van de storm is het - akelig - stil. Eerder dit
jaar maakte ze samen met Bojan Faijfric de installatie The Big Bear (2006). Dit werk was
een reconstructie van een unieke situatie die was vastgelegd op een foto in 1992. De foto
was gemaakt na een aardbeving in een bibliotheek in Californië. Op het moment dat de
foto genomen is geeft de aardbeving juist vorm aan een esthetisch hoogstaand beeld: de
tektonische golf is tot in perfectie gematerialiseerd, zonder enig teken van schade. De
boekenkasten lijken van elastiek en de lange rij kasten maakt een golfbeweging zonder
een boek te morsen. Deze foto toont een unieke situatie, die in tegenspraak is met de
destructie en chaos die normaal gesproken het gevolg is van een aardbeving. De
vernietiging is bevroren in een moment van hoogspanning, slechts enkele seconden
voordat alles lijkt in te storten.
Haar door natuurgeweld verstoorde interieurs laten zich aflezen als gemoedstoestanden
of geestelijke condities. De serie tekeningen Drawings for Interior Monologue (2005) zijn
een hier een knipoog naar. In een tekening geven de met stippellijnen en pijlen aan
elkaar verbonden stoelen, banken, zetels en poefjes, een gedachtegang weer. In een
andere tekening overspoelt de barokke vitrage de hele kamer alsof de hersenpan
overstroomt.
Sanja Medic woont en werkt in Amsterdam en komt oorspronkelijk uit Belgrado. Ze is
opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag en volgde
daarna de vervolgopleidingen aan het Frank Mohr Instituut in Groningen en de
Rijksakademie in Amsterdam. Ze exposeerde in PAKT, Amsterdam (2006), Galerie Sign,
Groningen (2005), Buro Leeuwarden (2005).
www.sanjamedic.3folded.nl
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ROMAN ONDÁK
Het werk van Roman Ondák (Slowakije, 1966) wordt niet altijd opgemerkt wanneer het
getoond wordt aangezien het zich hult in eigenschappen van de ons omringende wereld.
De kunstenaar voegt een fictief element aan de realiteit toe dat, hoe minimaal ook, het
echte leven verdraaid of uitvergroot. Vaak maken bezoekers of toevallige passanten,
zonder dat zij zich hiervan bewust zijn, deel uit van zijn werk. In de geluidsinstallatie
Announcement (2002) geeft de kunstenaar een absurde invulling van ‘één minuut stilte’.
Hij nam een aantal internationale nieuwsuitzendingen op van de Slowaakse radio en
monteerde na iedere uitzending de volgende aankondiging: “Please listen to the
following announcement. As a symbol of solidarity with recent worldwide events, for one
minute, don’t stop what you are doing.” Wellicht haakt dit ‘uitgezonden’ bericht in op het
gevoel van onmacht dat vaak volgt na het horen van verschrikkelijk nieuws. Maakt een
individuele houding op wereldschaal verschil? Ook Announcement lokt de bezoeker in de
val, wie het bericht hoort, maakt automatisch deel uit van het conceptuele werk. Van
Announcement bestaan overigens een Duitse, Franse en Engelse versie.
Roman Ondák woont en werkt in Bratislava. Op dit moment heeft hij een
solotentoonstelling in gb agency, Parijs. Zijn werk was te zien in de Tate Modern, Londen
(2006), Populism, Frankfurt / Amsterdam (2005), BAWAG Foundation, Wenen (2004),
Biennale van Venetië (2003), Ludwig Museum, Keulen (2002), Manifesta 3, Ljubljana
(2000). Roman Ondák wordt vertegenwoordigt door gb agency, Parijs en Galerie Martin
Janda, Wenen.
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YEB WIERSMA
Op een achttal foto’s van Yeb Wiersma (Nederland, 1973) zijn jonge mensen afgebeeld die
tijdens het lezen van een boek door slaap zijn overvallen. Ogenschijnlijk omgeven door
zeeën van rust, maar mentaal verre reizen makend. Er is een mysterieuze wisselwerking
tussen boek en eigenaar. De lezers lijken uit het boek te zijn gestapt, andersom lijkt het
boek het vertrekpunt van hun dromen. Wie droomt wie? Yeb Wiersma maakte de reeks
portretten getiteld Departure (2001) in de Cooper Union Library in New York. De
kunstenaar studeerde destijds aan de Cooper Union School for The Advancement of
Science and Arts en werkte tevens in de bibliotheek van deze school als assistent van de
bibliothecaris. In de bibliotheek heerste opperste concentratie: het denken zinderde door
de ruimte. In het midden van de leeszaal bevond zich het ‘droomeiland’. Een oase van rust
die bestond uit acht fauteuils. Deze waren altijd bezet door slapende mensen voor wie tijd,
plaats en ruimte er niet meer toe leek te doen. Yeb Wiersma maakte van een aantal
slapers een portret.
Het werk van Yeb Wiersma gaat over 'opfrissen' en 'afdwalen', letterlijk en figuurlijk, en is
een instrument om eigen en andermans verbeelding te activeren en te intensiveren.
Literatuur is een belangrijke inspiratiebron voor Yeb Wiersma om de wereld om haar heen
met een schoongepoetste blik tegemoet te treden. Op dit moment werkt zij aan een
fotoserie waarin zij geënsceneerde portretten maakt van een serie boektitels die haar blik
op de wereld hebben verrijkt.
Yeb Wiersma woont en werkt in Amsterdam. Ze studeerde in 2001 af van de Rietveld
Academie in Amsterdam. Ze exposeerde onder andere in Foam, Amsterdam (2005),
Museum De Paviljoens, Almere (2004), Kulturzentrum Nairs/Stiftung BINZ 39, Scuol,
Zwitserland (2004) en de Cooper Union Library in New York (2001). Daarnaast verbleef zij
als artist-in-residence in Gertrude Contemporary Art Spaces, Melbourne, Australië (2005),
en Scuol, Zwitserland (2004). Later dit jaar verschijnt de publicatie ‘Op klaarlichte dag’ naar
aanleiding van het gelijknamige project.
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GESELECTEERDE WERKEN
-Sachiko Abe
Cut Papers #09, 2006
live-installatie
met dank aan Gen Sasaki en Laura Bartlett Gallery
-Matthijs Bosman
Hypnose #002, 2006
hypnose sessie
-Nathalie Bruys
Monkey Mind, 2006
geluidsinstallatie, 10’54 minuten, loop
speciale dank aan Vilbjørg Broch
-Alicia Framis
Secret Strike, Archive of Moments, Rabobank 06-09-2004 (The Netherlands), 2004
video, 9 minuten, loop
courtesy of the artist
Secret Strike is een co-productie van Alicia Framis en Rabobank
-IEPE
Joker Performances Project / Tokyo, 2000
dvd, 8 minuten, loop
courtesy of the artist
-Sanja Medic
New York Public Library – The Elusive Chapter, 2006
geprojecteerde fotosequentie van 40 beelden, geluid
-Roman Ondák
Announcement, 2002
sound installation, ghettoblaster, radio uitzending op cd
courtesy of gb agency, Parijs
-Yeb Wiersma
Departure, 2001
serie van 8 foto’s
courtesy of Museum De Paviljoens, Almere
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