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Ângela Ferreira. Revolutionary Traces
opening tentoonstelling
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7 december 2014 – 22 februari 2015
opening: zaterdag 6 december 2014, 17 uur
door Adri Duivesteijn, lid van de Eerste Kamer
locatie: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, Den Haag

Stroom Den Haag opent op zaterdag 6 december met
Revolutionary Traces de eerste solotentoonstelling van de
Portugees/Zuid-Afrikaanse kunstenaar Ângela Ferreira in
Nederland. Twee van haar nieuwe sculpturen verbinden het werk
van de architect Álvaro Siza in de Haagse Schilderswijk met Bairro
da Bouça in Porto. Beide woningbouwprojecten kwamen tot stand
onder revolutionaire omstandigheden waarin experiment, durf en
collectieve creativiteit centraal stonden.

 

Nu te zien bij Stroom

A Glass Darkly
28 september t/m 23 november 2014

Ondertussen: Johan Nieuwenhuize
1 november 2014 t/m 4 januari 2015

OpZicht: Arike Gill
3 september t/m 16 november 2014

 

"Buildings can be read as political texts and this is what I try to
do."

In het werk van Ângela Ferreira gaat het altijd over gebouwen en de
betekenis die ze hebben in verschillende tijden, op verschillende
plekken, voor verschillende mensen. Op die manier heeft ze ook
gekeken naar het werk van Álvaro Siza in de Haagse Schilderswijk.
Siza werd in de jaren tachtig door toenmalig wethouder
volkshuisvesting Adri Duivesteijn uitgenodigd in het kader van de
campagne 'Stadsvernieuwing als kulturele aktiviteit'. Duivesteijn kende
het werk van de architect van een bezoek aan Porto waar Siza als lid
van de groep SAAL (Serviçio Ambulatório de Apoio Local - Local
Ambulatory Support Service, 1974-1976) samen met bewoners een
aantal sociale woningbouwprojecten had gerealiseerd. Duivesteijn was
op zoek naar een eigenzinnig en visionair architect die op basis van de
bestaande culturen en woonwensen van de bewoners betekenisvolle
en kwalitatief goede woningbouw kon realiseren.

Revolutionary Traces gaat in op deze bijzondere periode in de
woningbouwgeschiedenis en stelt daarmee ook vragen over de rol van
cultuur bij stedelijke vernieuwing, de betrokkenheid van visionaire
bestuurders en de roep van de overheid om participatie van bewoners.

Naast het sculptuur worden documenten, foto's, video's en tekeningen
getoond die zowel het denkproces van Ferreira tonen als dat van Siza
in Den Haag. Er wordt tevens een indringende film getoond van
Catarina Alves Costa (dochter van Alexandre Alves Costa, een van de
prominente SAAL-leden) waarin we de bewoners van Porto de straat op
zien gaan om betere huisvesting te eisen.

Parallel aan de presentatie bij Stroom vindt in het Serralves Museum of
Contemporary Art in Porto de tentoonstelling The SAAL Process:
Architecture and Participation 1974-1976 plaats. Curator daarvan
Delfim Sardo, geeft om 16 uur -voorafgaand aan de opening- een
lezing bij Stroom.

Bij de tentoonstelling verschijnt een kleine catalogus die de historische
projecten in Porto en de Schilderswijk verbindt en wordt een verdiepend
programma georganiseerd over woningbouw en stedelijke vernieuwing
als culturele activiteit.



De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan
Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

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.
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