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Neïl Beloufa: Counting on People
opening tentoonstelling

 

Installatie view van Neil Beloufa: Counting on People,
Institute of Contemporary Arts London (ICA)
(foto: Mark Blower, 2014)

26 april t/m 20 juni 2015
opening: zaterdag 25 april, 17 uur
vanaf 16 uur inleidend programma met Neïl Beloufa
locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

Stroom Den Haag presenteert dit voorjaar de tentoonstelling
Counting on People van de Frans-Algerijnse kunstenaar Neïl
Beloufa. In deze tentoonstelling staan de rationalisering en
(digitale) technologie, die steeds verder de maatschappij en ons
dagelijks leven binnendringen, centraal. Emotionele
afhankelijkheid – het rekenen op mensen – combineert hij met
andere manieren van rekenen. Met installaties en films maakt
Beloufa ervaarbaar hoe wij onze verlangens steeds meer
rationaliseren en steeds vaker beslissingen nemen die gebaseerd
zijn op big data, statistieken en algoritmes in plaats van op onze
intuïtie. Dit is de eerste solo tentoonstelling in Nederland van deze
jonge, internationaal bekende en zeer actieve kunstenaar.

 

Nu te zien bij Stroom

A Crushed Image (20 years after
Srebrenica)
22 maart t/m 12 april 2015

Ondertussen: glinting honey in the
dark, a feather tickling on my back
Project Sukebeningen, Nishiko en
Gabey Tjon a Tham
21 maart t/m 3 mei 2015

OpZicht: Nathalie Mannaerts
2 maart t/m 20 april 2015

 

Het overheersende idee dat alles in deze wereld efficiënt geregeld moet
worden wil Neïl Beloufa (1985, Parijs) in zijn werk ondermijnen. Hij
probeert de barsten in het systeem bloot te leggen en zich te onttrekken
aan de manipulerende werking van onze digitale beeldcultuur. Counting
on People toont het resultaat; een dynamische, transparante omgeving
waarin de bezoeker wordt meegenomen in een dwaaltocht langs
sculpturale installaties en films zoals Data for Desire, VENGEANCE, La
Domination du Monde en Home is Whenever I’m With You. Of, zoals
Beloufa zelf zegt, "To put it more romantically, I’m hoping the exhibition
will be about data rationalization, politics, and love."

Attempts to Read the World (Differently)
Stroom presenteert Counting on People in het kader van het tweejarig
programma Attempts to Read the World (Differently), dat vorig jaar van
start ging met de WeberWoche. Uitgangspunt is het concept van de
Entzauberung der Welt (1919), dat door de socioloog Max Weber
uiteen werd gezet. Kort samengevat schrijft hij over de onttovering van
de gemoderniseerde, bureaucratische samenleving. Attempts to Read
the World (Differently) doet een poging, met kunstenaars aan het roer,
om verder te kijken, te graven en te zoeken naar kleine scheurtjes in
het rationele systeem, op zoek naar nieuwe betekenissen, nieuwe
vormen van kennis, informatie of communicatie. Het programma wordt
mede ontwikkeld door vier kunstenaars: Neïl Beloufa, Fernando
Sanchez Castillo, Céline Condorelli en Dunja Herzog. Zij stimuleren met
hun werk het anders lezen, interpreteren en verbeelden van een
(rationele) wereld.
Tot het programma hoort ook A Burning Bag as a Smoke-Grey Lotus,
de tentoonstelling van Gareth Moore die Stroom realiseert in
samenwerking met La Loge (Brussel) en die 4 juli in Den Haag zal
openen.

Counting on People is geproduceerd door ICA in Londen en was eerder te zien bij
La Casa Encendida in Madrid en Banff Center in Canada. De tentoonstelling komt
tot stand met dank aan de Neïl Beloufa Exhibition Supporters Group, Frances
Reynolds, Zabludowicz Collection, Balice and Hertling, François Ghebaly, Galleria



Zero en Mendes Wood DM, het Mondriaan Fonds en de gemeente Den Haag.

Noot voor de pers (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, of om een interview met de kunstenaar aan te vragen, kunt u
contact opnemen met Hildegard Beijersbergen-Blom, pers@stroom.nl of
hblom@stroom.nl. Tel. 070-3658985.

Hogewal 1-9
NL-2514 HA Den Haag
T +31(0)70 3658985
F +31(0)70 3617962
www.stroom.nl

 
Afmelden nieuwsbrief?
Stuur een email naar: info@stroom.nl  


