Céline Condorelli
Proposals for a
Qualitative Society
(Spinning)
Een zekere intimiteit met cultuur is voor Céline
Condorelli heel belangrijk, en tegelijkertijd een politiek
geladen onderwerp. In haar ogen is cultuur niet iets
waar je in stilte en van een afstandje naar kijkt, maar
wat deel uit maakt van het alledaagse leven. De werken
van Condorelli staan daarom vaak een vorm van
contact toe die intiemer en directer is dan bij de meeste
kunstwerken het geval is; ze kunnen worden gebruikt
en aangeraakt. Ze hebben vaak dubbele of driedubbele
levens, refereren aan het werk van anderen en vervullen
diverse functies, zoals een entree, een structuur om
iets tentoon te stellen, een achtergrond, zitmeubel,
boekenkast of een speelobject.
Proposals for a Qualitative Society (Spinning) presenteert de tentoonstellingsruimte van Stroom Den Haag
als een plek voor oefening en spel: carrousels en tollen
nodigen de bezoekers daartoe uit, terwijl (historische)
referenties van radicale speeltuinontwerpen het belang tonen van een cultuur van spelen voor stad en
samenleving.
Proposals for a Qualitative Society (Spinning) grijpt
terug op de opvatting van cultuur van politiek filosofe
Hannah Arendt, als “the company one chooses to keep,
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amongst people, amongst things, amongst thoughts,
in the present as well as in the past”. De tentoonstelling
is ook vol referenties aan kunstenaars en architecten
zoals Lina Bo Bardi, Palle Nielsen en Aldo van Eyck.
Hun ideeën over spel worden gepresenteerd in een
serie nieuwe werken die Condorelli samen met grafisch
ontwerper James Langdon ontwikkelt.
Céline Condorelli beschouwt tentoonstellingen als
constructies waardoor we de wereld begrijpen. Ze
stellen ons bovendien in staat om mogelijkheden te
verkennen waarop dingen publiek gemaakt kunnen
worden. In deze tentoonstelling gebeurt dat heel
direct. De carrousels die Céline presenteert zullen
na afloop van de tentoonstelling een plek krijgen
op de pleinen van twee lokale scholen, waarvan de
leerlingen als onderzoekers bij het maakproces en de
ontwikkeling van de carrousels waren betrokken. Door
de tentoonstellingspraktijk in verbinding te brengen
met de publieke ruimte, en door zowel de kunstruimte
als de school te zien als plek voor (pedagogisch)
experiment, onderzoekt en schetst de tentoonstelling
mogelijke rollen van kinderen en kunstenaars in de
maatschappij.
Céline Condorelli presenteerde een eerste editie van de
carrousels in 2016 t.g.v. de tentoonstelling Playgrounds
in het Museu de Arte de SãoPaolo (MASP); een reenactment met hedendaagse kunstenaars van de
Céline Condorelli, gelijknamige tentoonstelling die Nelson Leirner en Lina
Conversation
Bo Bardi in 1969 organiseerden bij de opening van het
Piece (2016)
installatie MASP, MASP. De tollen ontwikkelde ze voor de tentoonstelling
São Paolo, Brazil. Concrete Distractions bij Kunsthalle Lissabon in 2016.
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Beloufa, die hebben bijgedragen aan discussies en met
tentoonstellingen. In de afgelopen twee jaar hebben we
ook tentoonstellingen van Gareth Moore, Max de
Waard, Monira al Kadiri en Jean Katambayi
gepresenteerd in het kader van het programma.

Attempts to Read the
World (Differently)

Met deze kunstenaars zetten we stappen in het
anders lezen, interpreteren, verbeelden van de wereld,
het herijken van een navigatiesysteem, het zoeken
naar nieuwe vormen van kennis, informatie of
communicatie. Daarin staat niet de zoektocht naar
een overkoepelende waarheid centraal maar juist
naar een veelzijdigheid van mogelijkheden en
interpretaties.

"Al minstens 2500 jaar denkt iedere generatie dat nu
het moment is aangebroken waarop de veranderingen
niet meer te overzien zijn. De uitspraak van de
Griekse filosoof Heraclitus 'Alles stroomt, niets blijft'
is daar een voorbeeld van en alle generaties daarna
hebben dat gevoel behouden. Maar al die tijd zijn er
ook pogingen ondernomen om samen te navigeren in
die onoverzichtelijke wereld."
- filosoof René Gude

Proposals for a Qualitative Society (Spinning) is Céline
Condorelli’s bijdrage aan het programma Attempts to
Read the World (Differently) (ARW(D). Met dit
programma kijkt Stroom op zoekende, intuïtieve wijze
naar onze huidige wereld, de snelle ontwikkelingen
daarin en mogelijke toekomsten.
De proloog vond plaats in september 2014 met het
programma WeberWoche, waarvoor het gedachtegoed
van socioloog Max Weber het uitgangspunt vormde.
Kunstenaars, performers, filmmakers, componisten en
theoretici toonden het belang van het niet-rationele in
onze hedendaagse geseculariseerde Westerse
maatschappij.
Het programma heeft zich in eerste instantie
ontwikkeld in samenwerking met Fernando Sánchez
Castillo, Céline Condorelli, Dunja Herzog en Neïl
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Gesprek
Céline Condorelli
& Francien van
Westrenen
Francien van Westrenen (FvW, programmamaker
architectuur) Drie jaar geleden hebben we je
uitgenodigd om deel te nemen aan het programma
Attempts to Read the World (Differently). Na die jaren
waarin we samen gesproken en gereisd hebben, en
waarin we de tentoonstellingen Display Show en
Another Reality. After Lina Bo Bardi hebben gemaakt, is
daar nu Proposals for a Qualitative Society (Spinning).
Zouden we kunnen zeggen dat dit je voorstel (of jouw
poging) is om de wereld op een andere manier te lezen?
Céline Condorelli (CC): Absoluut. Ik ben zo lang bezig
geweest met dit programma dat het zelfs moeilijk
was om op een andere titel te komen. Natuurlijk gaat
het binnen mijn manier van lezen van de wereld over
objecten. Het gaat over de materialiteit via welke we
de wereld waarnemen en begrijpen, en die in overeenstemming kan worden gebracht met verschillende
benaderingen.

Céline Condorelli,
Conversation Piece
(2016) installatie
MASP, São Paolo,
Brazil.

FvW: Hoe lees jij de wereld?
CC: Ik ben geïnteresseerd in het idee om de
hedendaagse cultuur van bepaalde vormen van elitisme
te ontdoen. Een vierjarige weet bijvoorbeeld dat hij of
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zij niets mag aanraken in een museum. Alleen bepaalde
ingevoerde mensen mogen dat. Tentoonstellingen
worden gemaakt voor een bepaald ideaal publiek
bestaande uit hoogopgeleide volwassenen uit de
middenklasse, zij die wetenschap hebben van bepaalde
gedragsregels, zoals dat ze stil moeten zijn. Dit idee dat
cultuur iets is zijn waar je (stil) vanaf een afstand naar
kijkt, is een vreemde constructie, waarmee ik het niet
per se eens ben. Ik denk dat een zekere intimiteit met
cultuur heel belangrijk is en heel politiek: grenzen,
uitsluiting en toestemming in ons begrip van cultuur,
en het eigendom ervan en toegang ertoe.
FvW: Wat hebben de handeling van het spelen en
speelplaatsen met de wereld en cultuur te maken? In
het interview met Agnieszka Gratza in Metropolis M
(nummer 4, augustus-september 2017) zeg je: "Ik denk
dat spelende kinderen onze relatie tot de stad kunnen
veranderen." Kun je uitleggen op welke manier?
CC: Speelplaatsen en speelobjecten articuleren
bepaalde ideeën over wat spelen is, wat het betekent
om kind te zijn en wat daardoor cultuur is. Op
een direct niveau is de omgang met de bebouwde
omgeving, zoals dat bij het spelen gebeurt, erg fysiek;
worstelen en zich meten aan de wereld zoals die is,
zich ertegen verzetten, klimmen, vasthouden, grenzen
testen, uitvogelen hoe vorm gebruikt kan worden. Ik wil
niet romantisch doen over een zogenaamde onschuld
Céline Condorelli, die kinderen zouden bezitten. Integendeel; ik ben
Models for a Quageïnteresseerd in het openstellen van de mogelijkheden
litative Society
(2016) installatie
van wat cultuur is, voor wie het zou moeten zijn en wie
Kunsthalle Liservan uitgesloten wordt. Ik wil vraagtekens zetten bij
sabon, Portugal
de manier waarop instellingen bepaalde gedragingen
Foto: Bruno
Lopes.
normaliseren en definiëren wat gepast is en wat niet.
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Céline Condorelli, Conversation Piece (2016) installatie MASP, São Paolo, Brazil.

kunst in de openbare ruimte, iets dat op dit moment
ontbreekt in het hedendaagse kunstdiscours. De
categorie van kunst in de openbare ruimte staat
compleet los van het museum- en tentoonstellingswezen. Er is sprake van andere kunstenaars, andere
systemen, andere plekken en andere tentoonstellingspraktijken. Ik heb me altijd afgevraagd
waarom. Dit project adresseert deze vraag door de
tentoonstelling te zien als de eerste stap in het maken
van kunst voor de publieke ruimte.
FvW: Je bedoelt door ons de mogelijkheid te geven
om te oefenen in het publiek toegankelijk maken van
dingen?
Céline Condorelli,
Models for a Qualitative Society
(2016) installatie
Kunsthalle Lissabon, Portugal
Foto: Bruno
Lopes.

1 Zoals Chuck
Morse het stelt
in Capitalism,
Marxism and the
Black Radical
Tradition: An
Interview with
Cedric Robinson,
Perspectives on
Anarchist Theory,
Vol. 3, No. 1 (lente
1999).
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Met dit project en mijn artistieke praktijk in zijn geheel
wil ik, als is het maar op een kleine schaal, "help
define the means with which society can be rendered
adequate to the full breadth of human potentialities."1
FvW: Je vond het ook belangrijk dat de carrousels na de
tentoonstelling in de publieke ruimte terecht zouden
komen en zo kunstwerken in de openbare ruimte
kunnen worden. Waarom?
CC: De tentoonstelling is vormgegeven als een
(broodnodig) gesprek tussen tentoonstellingen en

15

CC: Ja, hoewel ik niet diegene wil zijn die beslist, stuurt
of voorspelt wat er wel of niet moet gebeuren. Ik bedoel
dus niet een oefening voor iets dat al beschreven is,
voor een idee dat al af is. De oefening zelf moet en
zal mogelijkheden scheppen, scenarios, ideeën en
gedragingen voortbrengen. Er zijn al kinderen van
lokale scholen betrokken bij dit project. Hun verhaal
kan de overhand nemen, terwijl dat van mij of dat
van jullie nog voortduurt. Dat de draaimolens straks
bestaan in al deze parallelle, gelijktijdige verhalen, is
wat ze – denk ik - werkelijk publiek maakt.

Referenties
Onder meer deze referenties hebben
geholpen om het idee van presentatie door
te denken (hoe dingen als spel of sculpturen
worden getoond en aanwezig zijn in de
wereld) en, nog belangrijker, om voorbij de
exclusiviteit van cultuur te gaan.
- Céline Condorelli

Homo Ludens
Laten we beginnen met Constant Nieuwenhuys
(1920-2005), een Nederlandse kunstenaar die in
1948 een van de oprichters was van Cobra.Constant
voorspelde de ingrijpende gevolgen van industrialisatie
Constant en Nic. en automatisering: het ontstaan van de avontuurlijke
Tummers, Proef- homo ludens die, bevrijd van werk, alle tijd had om
ruimte, (1965) op
te reizen en te spelen. Constant nam deze spelende
tentoonstelling
Nieuwe Beelden in mens als uitgangspunt voor een nieuwe vorm van
Stedelijk Museum urbanisme, die hij door middel van constructies,
Amsterdam.
maquettes, schilderijen, collages, kaarten en teksten
onderzocht en in beeld bracht in zijn New Babylon
project (1956 – 1974). De voorwaarde voor het creëren
van een nieuw soort mens was een leefruimte waarin
een puur functionele omgeving werd vervangen door
een speelveld van ruimtelijke ervaringen. Dit had niet
alleen een fysieke invloed op deze mens, maar, wat
belangrijker is, ook een mentale uitwerking.
De verandering van levensstijl en behoeften van die
persoon zou zich tegelijkertijd ook manifesteren in
het urbanisme en de architectuur, want wanneer
mensen veranderen, verandert hun leefomgeving
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1965 in het Stedelijk Museum Amsterdam neerzette.
Het was de visionaire Willem Sandberg die dergelijke
experimentele tentoonstellingen mogelijk maakte,
waarin de bezoekers werden aangemoedigd
daadwerkelijk met de kunstwerken te spelen.

Palle Nielsen,
The Model. A
Model for a Qualitative Society
(1968) tentoonstelling Moderna
Museet Stockholm,
Zweden

met hen mee (volgens Constant). De leefomgeving
wordt gevormd door de gebeurtenissen in ons leven,
en niet andersom, zoals in de functionalistische stad.
Vandaar dat de omgeving niet vast staat, maar de
nomadische en speelse levensstijl van de NewBabyloniërs reflecteert. New-Babyloniërs spelen een
spel dat ze zelf hebben bedacht; tegen een achtergrond
1 Mark Wigley,
die ze zelf hebben vormgegeven.1 Om tot deze nieuwe
Constant’s New
levensstijl te komen was moeilijker dan Constant
Babylon. The
hyper-architecture had verwacht, maar hij probeerde op verschillende
of desire,
manieren de creativiteit van de toekomstige
Rotterdam 1998.
New-Babyloniërs wakker te maken. Zoals met de
klim- en speeltoestellen voor volwassenen, die hij in
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2 Lars Bang
Larsen, Palle
Nielsen. The Model.
A Model for a
Qualitative Society
(1968), Barcelona
2010.
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The Model
Een andere visionair was Pontus Hultén, de directeur
van het Moderna Museet in Stockholm (Zweden).
In 1968 gaf hij de Deense kunstenaar Palle Nielsen
carte blanche om zijn plan voor een avontuurlijke
speeltuin voor kinderen te realiseren. Midden in wat
destijds één van de belangrijkste musea voor moderne
kunst van Europe was, zette Nielsen een houten
constructie neer waarbinnen kinderen konden spelen.
Ze kregen totale vrijheid om de houten constructie
in de tentoonstellingsruimte naar hun hand te zetten
en te doen wat ze wilden met de materialen die voor
handen waren: hamers, zagen, spijkers, hout, pruiken,
make up, muziek, camera's, verf, kwasten... Hun
spel was de tentoonstelling. Ouders stonden erbij en
keken ernaar. Misschien vroegen ze zich af waarom
hun kinderen in verf wilden zwemmen. Maar zoals
Nielsen zei: “Het feit dat ze in verf willen zwemmen
is een eerste stap in een poging om de structuur van
onze maatschappij te veranderen.” Het is een kleine,
voorzichtige stap, maar het is deel van een beweging
van wensen en acties.”2 Hij noemde het A Model for
a Qualitative Society. Daarmee wilde hij het belang
aantonen van de sociale en subjectieve verandering
die door (kinder)spel wordt gegenereerd in de
machinekamer van de maatschappij'. Het idee erachter
was om kinderen hun eigen model te laten presenteren
aan diegenen die werken met of verantwoordelijk zijn
voor de plekken waar kinderen kunnen buiten spelen

– in de grotemensenwereld. Het was met nadruk geen
educatieprogramma; het was dé tentoonstelling en
Nielsen bedoelde het echt als een case-study voor hoe
een samenleving zichzelf vormgeeft.
Speeltuinen
Ongeveer rond dezelfde tijd dat Palle Nielsen The
Model installeerde, ging het door architect Lina Bo
Bardi ontworpen Museu de Arte de São Paolo (MASP)
open. Ze ontwierp het museum als een opgetilde
structuur, en creëerde met hetzelfde gebaar een
publieke ruimte onder en rond het gebouw. Eén van de
activiteiten die Lina Bo Bardi ter gelegenheid van de
opening organiseerde was een tentoonstelling op het
voor iedereen toegankelijke plein: Playgrounds met de
sociale sculpturen van Nelson Leirner. In de hoek van
het plein stond ook een carrousel met dieren waarop
kinderen konden gaan zitten en rondjes draaien. Deze
carrousel was ontworpen door Lina Bo Bardi zelf en
was reeds door haar voorspeld in een tekening die ze in
1965 maakte van het plein als speelplaats. Bo Bardi gaf
spel de plek die het toekomt: middenin het culturele
hart van de stad met al zijn (Westerse) meesterwerken.
Bo Bardi stelde dat een cultureel museum een
collectie, populaire kunst (‘arte popolare’ waarmee ze
ambacht bedoelde) en een speeltuin zou moeten
bevatten.

Lina Bo Bardi,
carrousel (1969)
uitgevoerd door
Maria Helena
Chartuni voor
de Playgrounds
tentoonstelling in
MASP, Brazil

Instrumenten voor de verbeelding
Zo'n twintig jaar eerder was Jacoba Mulder, adjunctdirecteur van de afdeling Stadsuitbreiding en
Stadsontwikkeling van Amsterdam, al overtuigd van
het belang van speelplaatsen in het naoorlogse
Amsterdam. In 1947 startte ze een experiment waarvoor
ze de opdracht gaf aan Aldo van Eyck (1918-1999),
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die op zijn beurt weer een grote bewonderaar was van
Lina Bo Bardi. Met beton en metaal als zijn belangrijkste
materialen ontwierp hij een rechthoekige zandbak
met ronde, betonnen tafels, een klimrek en een
paar tuimelrekjes. Het zag er eenvoudig uit, maar
de mogelijkheden waren onbegrensd en er was
geen hiërarchie. Na dit eerste experiment ontving de
gemeente Amsterdam talloze brieven van inwoners met
de wens om ook zo'n speelplaats in hun buurt aan
te leggen. Wat zo interessant is, is dat de toenmalige
directeur van de Amsterdamse Dienst Publieke Werken
– Cornelis van Eesteren – een fervent voorstander was
van de grootschalige top-down planning van de
Functionalistische Stad, waarin leven, werken en
recreëren strikt gescheiden waren. Speelplaatsen

Lina Bo Bardi, Voorstudie voor sculpturen op het Trianon terras van het MASP (1965).

3 Liane Lefaivre,
Ground-Up City.
The Place of Play,
62, Rotterdam.

Aldo van Eyck,
Zandbakken en
speeltoestellen
(1960) tekening
door de Dienst
der Publieke
Werken.
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kwamen niet in zijn hoofd op als interessante elementen
in de ontwikkeling van een stad. Maar toen Van Eesteren
het resultaat zag van de experimentele speelplaatsen
van Jacoba Mulder en Aldo van Eyck paste hij zijn visie
op stadsontwikkeling radicaal aan. Hij begon te leren
van de bijzonderheden van de rommelige,
braakliggende stukjes niemandsland in de stad, en er
mee te werken in plaats van ze te negeren.3 Zo rond
1968 had Van Eesteren de opdracht gegeven voor 1000
speelplaatsen, allemaal ontworpen door Van Eyck en
deels gebouwd in vervallen tussengebieden die zo
openbare ruimte werden om te spelen. De ontwerpen
van Van Eyck laten een paar belangrijke zaken zien.
Ten eerste: geen van zijn speelplekken was afgesloten
met een hek, ze vormden integraal deel van het weefsel
van de stad en leverden een belangrijke bijdrage aan
het openbare leven. Ten tweede: zijn eenvoudige
ontwerptaal leidde tot series speelelementen die
eindeloos konden worden gecombineerd in nieuwe
opstellingen. Hij gebruikte louter abstracte vormen die
op talloze manieren geïnterpreteerd konden worden
en noemden ze: instrumenten voor de verbeelding.
Ten derde: er werd alleen een speelplaats aangelegd als
de bewoners van de wijk er zelf om vroegen.

Onderzoek
Vanaf het begin had Céline Condorelli het idee van een
publiek tweede leven van de carrousels. Dat aan het
einde van de tentoonstelling de carrousels de tentoonstellingsruimte zouden verlaten om als kunst in publieke
ruimte verder te leven. Of om de tentoonstellingsruimte
te verlaten om een infrastructuur te worden op een
aantal lokale scholen, als echte publieke objecten.
We vonden twee scholen - Yunus Emre en Nutsschool
De Morgenstond – die de komst van een carrousel op
hun schoolplein enthousiast omarmden en die ook
bereid waren er voor een langere periode zorg voor te
dragen.
Onderdeel van de overeenkomst tussen de scholen en
Stroom was de bijdrage die de leerlingen zouden leveren
aan het maakproces in de vorm van kleurexperimenten
waarvoor ze tollen gebruikten. Tollen zijn schaalmodellen van de carousels en ook Céline gebruikte ze om
tot interessante vormen en kleurcombinaties te komen.
In een workshop ontwikkeld en geleid door Krista
te Brake maakten de leerlingen simpele tollen en
experimenteerden ze met kleuren en patronen.
De resultaten zijn door Céline gebruikt in het
productieproces van de carrousels.
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Nutsschool
Morgenstond

Ibs Yunus
Emre

Amina
Jack
Rabia
Aadi
Sude
Redouane
Rose-Jenn
Emine
Jolin
Sara
Zümra
Nigel
Ranisha
Martyna
Trisha
Sheniel
Chloë
Musa
Venn
Sara
Liana
Marijn
Sophie

Suheyb
Safouane
Sara
Alishba
Salma
Bilal
Romaissa
Feyza
Sarah
Esma
Beyza
Muhammed
Youssef
Hajar
Youssef
Mohammed
Aise
Narin
Aisha
Elif
Yaren
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Play your City
Speel je stad
2 t/m 21 okt 2017
Atrium stadhuis, Spui 70, Den Haag
Gratis toegankelijk
Krijn
Christiaanse
en Cathelijne
Montens,
Seascape (2014)
bij De Opperd
foto: © Gert Jan
van Rooij

We verbinden al jaren de wereld van kunstenaars met
die van kinderen in zogenoemde kunst-opscholen-projecten. In het stadhuis tonen we maquettes
en foto’s van enkele speelobjecten gemaakt door
kunstenaars voor Haagse scholen. Bovendien zijn er
intrigerende beelden van speeltuinen over de hele
wereld te zien in de video The Voice of Children van
het Britse collectief Assemble. Bezoekers kunnen zelf
ook bijdragen aan de tentoonstelling door een foto
van hun favoriete speelplek in Den Haag te mailen
naar speeljestad@stroom.nl of op Instagram te zetten
(#speeljestad). Tot slot nodigt de architectuur van de
tentoonstelling bezoekers uit om ook zelf te spelen.

Tijdens Festival De Betovering worden speciale
workshops voor kinderen (9-12 jaar) aangeboden
[di 17, wo 18 en do 19 okt].
www.stroom.nl
Aanmelden: reserveren@stroom.nl
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Dit najaar organiseert Stroom voor het vierde jaar op
rij in het Atrium van het stadhuis in Den Haag een
presentatie die in tijd en thematiek parallel loopt aan de
tentoonstelling aan de Hogewal. Onder de titel Speel je
stad wordt dit keer ingezoomd op het belang van buiten
spelen, de fysieke omgang met de stedelijke omgeving,
hoe je de stad als speelterrein kunt beschouwen en wat
de kunst daaraan kan bijdragen.
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De Buiteltuin
Etalage Stroom
Den Haag

In 1970 bestond de Bijenkorf 100 jaar. Ter gelegenheid
daarvan gaf het warenhuis een opdracht aan Group
Ludic om een serie buitenspeeltuinen te ontwerpen
voor Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag.
Group Ludic bestond uit een Engelse architect, een
Poolse cineast en een Franse beeldhouwer die
elkaar vonden in de heimwee naar spelen. Met hun
kleurrijke en spectaculaire speeltoestellen probeerden
zij eerst volwassenen weer aan het spelen te krijgen.
Toen dat lastig bleek richtten ze zich vooral kinderen,
die in de stad maar weinig ruimte kregen voor
hun spel-uitingen.
In Den Haag werd de buiteltuin vol speeltoestanden
in het Zuiderpark gerealiseerd. Bij de opening zei
wethouder G.W. Hijlkema dat de gemeente met de
inrichting van nieuwe speelgelegenheden deze
richting van fantasierijke speeltuinen zou kiezen.
De Bijenkorf droeg tevens zorg dat haar initiatief
ingebed raakte in een bredere beweging van
buitenspelen. Het besteedde de opbrengst van de
jubileumverkoopavond (65.000 gulden) aan de
oprichting van Stichting Buitenspelen en voorzag

Group Ludic
i.s.m. Martin
Sjardijn, Buiteltuin Zuiderpark
(1970) foto:
Martin Sjardijn.

deze van werkbudget. De stichting had als
doel om, naast het realiseren van buiteltuinen,
(wetenschappelijk) onderzoek te stimuleren naar
buiten spelen vanuit ontwikkelingspsychologisch
en sociaalpedagogisch oogpunt.

Biografie

Céline Condorelli,
Models for a Qualitative Society
(2016) installatie
Kunsthalle Lissabon, Portugal
Foto: Bruno
Lopes.
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Céline Condorelli (CH, IT, UK)
woont in Londen, ze is
momenteel Professor aan
NABA Milan, en een van de
oprichters van Eastside Projects
(Birmingham, UK); ze is de
auteur en editor van Support
Structures (Sternberg Press,
2009). Condorelli ontwikkelde
Display Show bij Stroom in 2016
in samenwerking met James
Langdon en Gavin Wade.
Deze tentoonstelling begon
in de Temple Bar Gallery in
Dublin, kreeg een vervolg bij
Eastside Projects en eindigde bij
Stroom Den Haag, waar het later
dat jaar transformeerde tot de
tentoonstelling Another Reality.
After Lina Bo Bardi.
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Recente tentoonstellingen:
Corps á Corps, IMA Brisbane,
Australia (2017), Gwangju
Biennale, Liverpool Biennale,
Sydney Biennale, en Concrete
Distractions (Kunsthalle Lissabon,
2016), bau bau (HangarBicocca,
Milan, IT, 2015), Céline Condorelli
(Chisenhale Gallery, UK),
Positions (Van Abbemuseum,
inclusief de publicatie The
Company She Keeps, Bookworks,
2014). Haar eerste monografie,
bau bau is gepubliceerd door
Mousse (2017).
www.celinecondorelli.eu

Colofon
Céline Condorelli: Proposals for
a Qualitative Society (Spinning)
Teksten: Céline Condorelli en
Stroom Den Haag
Vertaling: Loes van Beuningen en
Stroom Den Haag
Grafisch ontwerp: The Rodina
Lettertype op omslag: Nero Light
door Mateo Broillet
Basisonwerp voor gids: Thonik
Beelden Condorelli: kunstenaar en
Galeria Vera Cortês, Lissabon
Beeld Constant: collectie Het
Nieuwe Insitituut
Beelden Lina Bo Bardi: collectie
Museu de Arte de São Paulo
Beeld Aldo van Eyck:
gemeentearchief Amsterdam
Beeld Palle Nielsen: collectie
Museu d'Art Contemporani de
Barcelona

Workshop scholen: Krista te Brake
(De volmaakte mislukking)
Productie carousels: Paul
Broekman, Rob Litzouw
Videoproductie: Gerrit Schreurs
Buiteltuin etalage: Collective
Works (Peter Zuiderwijk, Karin
Mientjes)
Met dank aan: Norma Nabibaks
and Emine Cetin (ibs Yunus Emre)
and Caroline Zorn en Guido van
Luijk (Nutsschool Morgenstond),
Martin Sjardijn, Gabriela
Burkhalter
Deze expositie is mogelijk gemaakt
door de genereuze steun van het
Mondriaan Fonds,
BankGiro Loterij Fonds,
BPD Cultuurfonds
en de Gemeente Den Haag.
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