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West Den Haag, NL presenteert in samenwerking met de Universiteit van Lyon, fr en de
Parking Gallery Johannesburg, ZA het project:

23 Kilograms

Siemon Allen, Francis Burger, Donna Kukama and Zen Marie
Curator: Bettina Malcomess
Een project dat zich richt op het onderwerp ‘afstand’. ‘23 Kilograms’ verwijst naar het maximale gewicht van bagage bij internationale reizen. Een groep Zuid-Afrikaanse kunstenaars werkt vanuit de
vraag hoe verafgelegen plekken nabij komen via het nieuws, de informatietechnologie, sociale media
en het ‘netwerk’.
De titel ’23 Kilograms’ is het uitgangspunt voor deze vragen en over hoe onze praktijk als beeldend kunstenaars deel uitmaakt van de uitwisselingen, vertragingen en verbindingen die het heden definiëren als
beelden en teksten door de virtuele ruimte (internet). Of hoe onze eigen lichamen en kunstwerken rondreizen om deel te nemen aan een ‘residency’ of een groepstentoonstelling.
In Zuid-Afrika hebben twee gebeurtenissen in het jaar 2012 de kwestie van informatie en de overdracht daarvan in een bepaalde context geplaatst: de Wet op de Bescherming van Staatsinformatie en de Marikana
Massamoord. Dit project reageert op de macht van de ‘informatie’ die een beeld van een plek of gebeurtenis
kan tonen, maar reflecteert ook op datgene wat niet wordt overgebracht.
Wat betekent het eigenlijk om als Zuid-Afrikaanse kunstenaar werken te maken voor een Europees publiek?
Wat zijn de kenmerken van de nationale identiteit van dat publiek? Waar kunnen zich mogelijke misverstanden en miscommunicatie voordoen?
De kunstenaars zullen in de expositieruimte en de stad Den Haag een reeks situaties, diensten en uitwisselingen opzetten. Het project zal zich geleidelijk in 6 weken ontvouwen, waarbij de ruimte zich voortdurend
verder zal ontwikkelen met elementen (teksten, objecten, pamfletten, gedrukte werken) die van buiten Nederland naar de galerie reizen en zullen culmineren in een publicatie. De tentoonstelling omvat een parallel
evenement in Parking Gallery in Johannesburg en een uitwisseling met het project ‘Fundburo’ van de Universiteit van Lyon.
23 Kilograms Evenementen
Vrijdag 25 january 19 uur: Opening
Vrijdag 25 january 20 uur: Performance ‘What is the Way Out?’ door Anne Historical
Vrijdag 1 februari 19 uur: ‘Massaging Nationalism’ door Zen Marie
Woensdag 6 februari:
‘23 (+ 6) Kilograms’ Kunstenaarsgesprek at the Parking Gallery, Johannesburg
Ma. 11 – Woens. 14 febr.: Fundburo presenteert ‘23 kilograms’ op de Universiteit van Lyon met Donna Kukama
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