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Opening Christian Nyampeta How To
Live Together, Radius
op vrijdag 4 april om 17 uur

   
 

Raffia stalk zither
Fotograaf C. Duvelle, c. 1969

How To Live Together is de evocatieve titel van het langdurige onderzoek van
Christian Nyampeta (1981) naar de vraag of het mogelijk is om
gemeenschappelijke vormen van samenleven te bedenken, die ruimte laten voor
persoonlijk verlangen en solitaire acties.

De titel How To Live Together stamt af van de reeks colleges die de Franse
schrijver en filosoof Roland Barthes aan het Collège de France in 1977 gaf,
waarin hij zijn ideeën ontwikkelde over een gemeenschap waar elk individu het
recht heeft om in zijn eigen ritme te leven, zonder uit de gemeenschap gestoten
te worden.

 

 

Bij Stroom kiest Nyampeta voor de vorm van verschillende offerandes en
samenkomsten rondom een radiostation, in een installatie met zelfgemaakte
muziekinstrumenten en een muurvullend behang van tekst- en beelddocumenten. Het
resultaat is een associatieve en genereuze uitwisseling van klanken, geluiden, zacht
geruis en gemurmel, een open verbinding tussen relaties in tijd en ruimte, verleden en
toekomst.

Zo vlecht Nyampeta een web van correspondenties tussen muziek en hemellichamen,
de geboorte van het universum en de geschiedenis van verlossing, wiskundige modellen
en muziekscores, pagina's uit het boek over Afrikaanse muziek als volkskunst van de
Kamaroense dichter, musicus en radiomaker Francis Bebey en bewerkte tekeningen uit
La Naissance de l'Univers van de Rwandese priester en filosoof Alexis Kagame,
Rwandese spreuken en wijsheden, diagrammen van radiotransmissiesystemen en
filosofische overdenkingen van de kunstenaar zelf.

Aan de wand hangen ook zelfgemaakte snaar- en slaginstrumenten en er staan een
harp en klankplaat in de ruimte. Bezoekers worden uitgenodigd te musiceren, en hun
eigen instrumenten toe te voegen aan deze groeiende verzameling werktuigen.

De correspondenties aan de muur verwijzen niet alleen naar verbindingen, maar ook
naar een afstand die niet over beweging, verplaatsing of vertrek gaat, maar over verlies.
Verlies van de mogelijkheid huiswaarts te keren, verlies van de mogelijkheid om terug te
komen, uit te rusten, te blijven. Misschien, zo vraagt de in Rwanda geboren en in
Londen woonachtige kunstenaar zich af, kunnen muziekinstrumenten een vorm van
hechting aanreiken die voorbij taal gaat en een stem geeft aan hen die niet meer, of nog
niet, kunnen spreken?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Live radio-uitzendingen bij Stroom op vrijdag van 18-21 uur met Nyampeta en gasten op
11, 18 en 25 april
Uitzendingen elders op vrijdag van 18-21 uur met werk en bijeenkomsten van gasten op
2, 9, 16 en 23 mei
Live stream radio van 5 april t/m 25 mei
Live performance De Damschreeuwer bij ProDemos (Hofweg 1) op woensdag 16 april
van 17-18 uur

Zie www.seeyouinthehague.nl voor programma uitzendingen en live stream radio.
In samenwerking met ProDemos, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den
Haag, ISS, de Pasjenten en vele anderen.

See You in The Hague is een initiatief van Stroom Den Haag en mede mogelijk
gemaakt door Mondriaan Fonds, Stichting Stokroos, Stimuleringsfonds voor Creatieve
Industrie, vFonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg), Stichting
Democratie en Media, BNG Cultuurfonds en de gemeente Den Haag.



Noot voor de redactie:
Voor meer informatie of een afspraak met Christian Nyampeta kunt u bellen met curator
Brigitte van der Sande: 06-54267954
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