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For The Common Good
Samuel Holloway, et al.
Expositie: Zaterdag 14.03.2015 t/m zaterdag 25.04.2015
Opening + performance: Zaterdag 14 maart om 17 uur.
West kondigt met trots For The Common Good aan, het meest recente project van het NieuwZeelandse collectief et al. De tentoonstelling bestudeert openbare zones in en om gebouwen, en onderzoekt
op die manier bewakingssystemen, grondrechten en de reikwijdte van het publieke domein.
Zoals de naam van het collectief aangeeft — et al. is de afkorting van de Latijnse term et alia wat ‘en anderen’
betekent, maar dan speciaal in de geslachtsneutrale vorm — brengen de leden van de groep verschillende aspecten van de kunstenaarspraktijk tot stand. De doelbewust gekozen naam maakt het mogelijk om een breed spectrum te ontwikkelen, terwijl tegelijkertijd het artistieke auteurschap en het individuele proces worden bevraagd. Het
werk van et al. geeft aanleiding om te debatteren over traditionele opvattingen over wie een kunstenaar is en
waaruit diens bijdrage aan de hedendaagse maatschappij en nationale identiteit bestaat. Die discussie kwam
duidelijk naar voren toen het collectief enorme onrust in de reguliere media van Nieuw-Zeeland veroorzaakte toen
zij in 2005 het land vertegenwoordigde op de Biënnale van Venetië.
De aanpak van et al. kenmerkt zich door grondig onderzoek van politieke en sociale systemen en deze te vertalen
naar grootschalige, ruimte vullende installaties. De donkere en broeierige opstellingen leggen verband tussen tijdgerelateerde autonome systemen, scripted Google Earth, en ge-prefabriceerde spraak om een sensitieve verschuiving te creëren. Hun benadering bestaat uit het actief archiveren van sociaal gerelateerde gebeurtenissen. Et al. wil
de kijker uitdagen en daarom vervagen zij opzettelijk de heersende esthetische verwachtingen met betrekking tot
disciplines, media, materialen en modellen in de kunst.
De nieuwe installatie bij West toont uitgebreide referenties naar het dialectische object als plekken voor neutraliteit
en betrokkenheid, transparantie en ondoorzichtigheid, kunst en niet-kunst. Het brengt documenten en stilistische
middelen zoals film, video, montage en installatie samen waardoor het project op ‘non-utopieën’, of andere plekken
binnen de cultuur reflecteert.
Steeds vaker wordt de soevereiniteit van een land of ideologie krachteloos gemaakt door verschuiving, hypocrisie
en bewaking. In For The Common Good doet et al. grondig onderzoek naar deze kwesties middels directe streaming van Google Earth, waarmee de kijkers kunnen waarnemen hoe tijd en ruimte kan worden geherinterpreteerd en
opnieuw verbeeld.
De ‘non-plek’ en terra nullius (land dat aan niemand toebehoort) worden gemarkeerd door modellen en tekeningen
van werkelijke en beoogde plekken, die gemeenschappen weerspiegelen die ernaar streven om de huidige sociale
omstandigheden te overstijgen. De verwijzingen van et al. richten zich op de landverhuizingen, (stads)gemeenschappen en op duurzame coöperaties zoals woonwagens en caravanparken.
Een eerdere, vruchtbare samenwerking met de componist Samuel Holloway wordt bij West voortgezet met een
nieuwe compositie die tijdens de opening wordt uitgevoerd op een aangepaste piano. Tijdens de tentoonstelling zal
een verslag van deze performance aanwezig blijven. De performance is niet van te voren vastgelegd, uitgeschreven
of geregisseerd; maar deze zal ter plekke ontstaan als een uitwisseling tussen kunstenaar en publiek.
et al. woont en werkt in Nieuw-Zeeland. Ze hebben wereldwijd tentoonstellingen gehad in diverse galeries en musea
zoals Auckland Art Gallery, Toi O Tamaki, Nieuw-Zeeland; Adam Art Gallery, Nieuw-Zeeland; Artspace, Nieuw-Zeeland; Crowley Gallery, Australië; Centre of Contemporary Arts, Australië; 51ste Biënnale van Venetië, Italië; en
Saatchi & Saatchi New York, VS.
Bij de tentoonstelling verschijnt een nieuwe publicatie.
Graag nodigen wij u uit voor de opening, in gezelschap van de kunstenaars, op 14.03.2015 om 17 uur.
Voor meer info, persfoto’s of een ontmoeting met de kunstenaars kunt u contact opnemen met MJ Sondeijker:
marie-jose@westdenhaag.nl
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