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Julian Hetzel  
There Will Be Light 

 
Project: 22.04.2022 — 30.04.2022 
Locatie: West Den Haag in de voormalige Amerikaanse ambassade, Lange Voorhout 102, Den Haag 
 
Een project over de economie van hoop. Niet hier, niet nu. Hoop gaat over toen en daar. 
Vandaag zijn de mensen die beslissen over toekomst de CEO's en de technocraten die de 
regeringen leiden - de deskundigen van de neoliberale status quo. "Het is nu eenvoudiger 
geworden om zich het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het 
kapitalisme". Vandaag beleven wij een crisis van de verbeelding. En wat als hopeloosheid 
niet het gebrek aan hoop is, maar een gebrek aan ruimte om alternatieven voor te stellen? 
 
‘There Will Be Light’ stelt mogelijke toekomsten voor die onze verwachtingen overhoop halen. Voor 
dit project stelt Studio Julian Hetzel het equivalent van een basisinkomen uit hun eigen culturele 
financiering ter beschikking aan één persoon. Met andere woorden: iemand zal €15.000,- 
ontvangen. Iets voor niets. Wat zou jij doen met €15.000,-? Dit geld is een uitnodiging om aan de 
wereld van de behoeften te ontsnappen en de wereld van de verlangens te betreden. Iedereen heeft 
een kans, iedereen kan meedoen. 
 
‘There Will Be Light’ bevordert een radicaal gebaar om de wijze waarop wij leven en hoe wij ons tot 
arbeid verhouden ter discussie te stellen. De huidige samenlevingen worden bepaald door arbeid: 
arbeid om waarde te produceren, om een gevoel van zingeving te hebben, om status te verschaffen. 
Wat zouden wij zijn als wij geen arbeiders waren? Gedurende een week wordt het publiek dagelijks 
van 12.00 - 18.00 uur uitgenodigd om een kunstmatig strand te verkennen, het interviewproces te 
volgen om de uitverkorene te vinden en in te schrijven. Alternatieve deskundigencomités kiezen de 
uitverkorene. Wij casten voor het leven. 
 
‘There Will Be Light’ is een project over leven als kunst en kunst als werk. De daadwerkelijke 
voorstelling begint na het applaus, op het moment dat de voorstelling afgelopen is en het publiek 
naar huis terugkeert. Een jaar lang, zeven dagen per week, 24 uur per dag, voert de "uitverkorene" 
een improvisatie op die leven heet. “Dus stop met werken en word kunstenaar!” 
 
Studio Julian Hetzel zit achter dit project, genaamd ‘There Will be Light’. Het bedrag is afkomstig uit eigen culturele 
fondsenwerving – wat in wezen belastinggeld is. Hetzel werkt als performance-maker, beeldend kunstenaar en muzikant. Hij 
maakt performatieve ervaringen met een politieke dimensie en een documentaire aanpak voor theaters en galeries. Zijn werk 
wordt internationaal geproduceerd en geprogrammeerd. Hetzel werd geboren in het Zwarte Woud (DE) en is momenteel 
gevestigd in Amsterdam (NL). Hij studeerde aan de Bauhaus Universiteit Weimar (DE) met een focus op beeldende 
communicatie. In 2013 studeerde hij af van DasArts Amsterdam, een artistiek onderzoekslaboratorium voor nieuwe vormen 
van theater en performatieve kunst. Tussen 2014 en 2016 was Hetzel verbonden aan SPRING Performing Arts Festival 
Utrecht. Sinds 2014 werkt Hetzel samen met Frascati Theater Amsterdam als lokale co-producent. In 2016 richtte Hetzel 
Stichting Ism & Heit op in Utrecht om zijn artistieke werk te kunnen produceren en realiseren onder de naam Studio Julian 
Hetzel. In 2017 ontving de performance ‘The Automated Sniper’ de VSCD-Mimeprijs. Vanaf 2018 werkt Hetzel nauw samen 
met het in Gent gevestigde kunstcentrum CAMPO. Hun eerste gezamenlijke productie ‘All Inclusive’ (2018) werd geselecteerd 
voor het Nederlands Theaterfestival 2019. In 2019 toonde Hetzel drie werken tijdens de Theater Biënnale Venetië. De 
performance installatie SELF werd geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de Praagse Quadriënnale 2019. Met 
ingang van 2021 ontvangt Studio Julian Hetzel structurele subsidie van de gemeente Utrecht en het Fonds Podiumkunsten. 
 
There Will Be Light is een co-productie van West Den Haag, SPRING Performing Arts Festival and Grand Theatre Groningen 
 
U bent van harte welkom voor een gesprek met de kunstenaar. Voor meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt u contact opnemen met Chloë van Diepen: chloe@westdenhaag.nl of via (0)70.3925359. 
 
Het programma van West wordt mogelijk gemaakt door: Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en het Ministerie van OCW. 


