Persbericht 26.01.2017

Christoph Girardet & Matthias Müller
Somebody, Nobody, Anyone
Tentoonstelling: 11.03.2017 — 14.05.2017
Opening: vrijdag 10.03.2017, 19 uur
Locatie: West in Huis Huguetan, Lange Voorhout 34, 2514 EE Den Haag
Open: woensdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur
Het werk van de Duitse kunstenaars Christoph Girardet & Matthias Müller richt zich op het
re-contextualiseren van gevonden beeldmaterialen. Vaak maken zij gebruik van fragmenten
uit oudere films vanuit verschillende genres (speelfilms, reclame, bedrijfsfilms etc.) die uit
hun originele context worden gehaald. Hierdoor worden nieuwe verbanden gecreëerd en
komen nieuwe betekenissen tot stand, wat nog extra versterkt wordt door de toevoeging
van geluid.
In veel werken tonen de kunstenaars het repetitieve element van film doordat zij meerdere
gelijksoortige scenes uit verschillende films naast elkaar plaatsen. Daarnaast focust een groot deel
van het werk zich op een enkel emblematisch motief. Dit geeft de toeschouwer aan de ene kant de
mogelijkheid om kritisch te reflecteren op bepaalde cinematische representaties. Aan de andere
kant bevrijden de kunstenaars het materiaal van hun originele context, waardoor het een andere
functie krijgt en als het ware nieuw leven heeft gekregen. De video’s tonen steeds opnieuw scherpe
observaties van zowel specifieke als algemene fenomenen in film die natuurlijk tegelijk bepaalde
stereotypen en opvattingen weergeven die gelden voor de wereld waarin deze beelden tot stand zijn
gekomen. De manier van monteren zorgt regelmatig voor een zekere ironische ondertoon en
abstraheert daarnaast herkenbare situaties tot een meer vervreemdende werkelijkheid.
In Huis Huguetan vindt de eerste solo-expostie in Nederland van Christoph Girardet & Matthias
Müller plaats waarin een combinatie van gezamenlijke en individuele werken te zien is. Centraal
staat de film ‘personne’ die hier voor het eerst getoond wordt. In verschillende scenes is dezelfde
man te zien: hij is alleen, in gedachten verzonken, leidend aan een identiteitscrisis, terwijl hij zichzelf
tegenkomt op verschillende leeftijden en af en toe verandert in anderen. Tussendoor zien wij
beelden van niet werkende apparaten, een verongelukte auto, lege blaadjes papier, glazen die uit
elkaar spatten op de grond en veel deuren die leiden naar niets. Ze lijken het voorbij gaan der
dingen te symboliseren, de leegheid van het bestaan. Wat we zien is het effect van een met angst
doordesemde maatschappij op een persoon – die verandert in iemand, niemand, iedereen.
Christoph Girardet (1966) and Matthias Müller (1961) hebben solotentoonstellingen gehad bij
kunstinstellingen zoals Kunstverein Hannover; Walker Art Center, Minneapolis; Bozar – Palais des
Beaux-Arts, Brussels; Solar – Galeria de Arte Cinemática, Vila do Conde en Fotomuseum
Winterthur. Hun gezamenlijke projecten waren onderdeel van verschillende groepstentoonstellingen
bij onder andere Deichtorhallen Hamburg; EYE, Amsterdam; and Palais de Tokyo, Paris.
Daarnaast zijn werken van de individuele kunstenaars getoond bij gerenomeerde instituten zoals
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington D.C. en Tate Modern, London. Hun films zijn
meerdere malen getoond op internationale filmfestivals waaronder Cannes, Venetië, Berlijn,
Rotterdam, Toronto, New York en Oberhausen, waar zij ook verschillende prijzen hebben gewonnen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met MJ Sondeijker: info@westdenhaag.nl of 070.3925359
Huis Huguetan is eigendom van Rijksvastgoedbedrijf en wordt tijdelijk beheerd door ANNA Vastgoed & Cultuur.
Het programma van West wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag en de Mondriaan Fonds.
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