
Beste voorbijganger, w
e nodigen je uit om

 kennis 
te m

aken m
et dit kunstw

erk en de gedachten die 
het oproept. W

e nodigen je uit om
 eerst te kijken. 

D
eze hand-out helpt om

, na je bezoek, verder te 
lezen over het w

erk, de context en over de 
kunstenaar.
 

D
eze zom

er m
aken vier A

m
sterdam

se kunste-
naars op uitnodiging van W

elcom
e Stranger een 

kunstw
erk op de gevel van hun eigen huis. H

ierm
ee 

geven ze iets persoonlijks bloot m
idden in hun 

eigen buurt, op het grensgebied tussen hun  
privé vertrek en de publieksruim

te. Er zijn vier 
uiteenlopende kunstenaarsobservaties ontstaan  
op verschillende plekken in de stad. D

e façades 
vorm

en een nieuw
e om

geving voor een experi-
m

entele tentoonstelling, w
aar iedere voorbijganger 

w
elkom

 is om
 kennis te m

aken m
et de kunst-

w
erken en de gedachten die ze oproepen. 

 
W

elcom
e Stranger organiseert sinds de jaren 

negentig kunstm
anifestaties en -projecten in de 

kantlijn van het o!
ciële kunstcircuit. Karakteristiek 

voor W
elcom

e Stranger is dat de kunst te zien is  
in privéw

oningen, en dat gew
erkt w

ordt m
et de 

daarm
ee sam

enhangende w
isselw

erking tussen 
het privévertrek en de publieksruim

te, openbaar-
heid en privacy. Vanw

ege de pandem
ie is de focus 

tijdelijk naar buiten verschoven: de gevel en de 
ram

en van de w
oningen.

Esther Tielem
ans

Scenery
17.06 – 15.09.2021

Esther Tielem
ans heeft de gevel van haar huis  

in A
m

sterdam
 W

est m
et carw

rap folie bekleed. 
Vanw

ege de m
etallic groene hoogglanslaag ontstaat 

een m
onochrom

e gevel. H
et fascineert haar hoe  

in de schilderkunst, op een plat vlak, de suggestie 
van een andere w

ereld w
ordt gew

ekt. D
ie schijn 

van w
erkelijkheid loopt voor haar parallel m

et onze 
m

aakbare w
ereld. D

oor het reflecterende m
ateriaal 

w
ordt de om

geving op de gevel w
eerkaatst en 

ontstaat er een andere, kunstm
atige w

erkelijkheid. 
D

e titel Scenery hint naar zow
el het landschap  

als naar achtergronden die w
orden gebruikt in  

de theater- en film
w

ereld; ook een green screen 
biedt de m

ogelijkheid om
 achtergronden te laten 

verdw
ijnen en nieuw

e lagen toe te voegen, en  
zo onze m

aakbare w
ereld verder vorm

 te geven.
 

Vanuit het w
erk buiten is een nieuw

 w
erk 

ontstaan voor de binnenruim
te: Scenery (O

ur 
house). D

e leftovers van de ram
en in het groene 

m
onochrom

e kader zijn op w
are grootte uitge-

voerd. H
et gladde oppervlak op deze panelen 

contrasteert m
et de huid van de gevel, w

aar de 
structuur van de bakstenen zorgt voor een m

eer 
subtiele schittering. D

oor de sterke spiegelende 
w

erking m
aken de raam

w
erken de kijker juist 

onderdeel van de w
erken, die zo m

edespeler  
w

ordt in Tielem
ans private ruim

te. 
 

D
e raam

w
erken gaan naar de W

hite Cube 
expositieruim

te. D
e tw

ee w
erken kunnen nooit 

gelijktijdig gezien w
orden, m

aar alleen sam
en 

vorm
en ze het com

plete groene m
onochroom

. 

Tijdens de installatie van het w
erk spraken 

kunstenaar Esther Tielem
ans en curator M

arianna 
van der Zw

aag over het w
erk. O

nderstaand een 
korte w

eergave van dit gesprek.
 

M
vdZ: Toen w

e begonnen over het m
aken van 

een w
erk specifiek voor je eigen w

oning aarzelde 
je. W

at gebeurde er? ET: H
et is een rare ervaring om

 
een w

erk zo op je huis te m
aken. H

et confronteert. 
Je bent niet m

eer anoniem
 en het w

erk is de hele 
tijd aanw

ezig, in tegenstelling tot w
anneer je w

erk 
laat zien in een m

useum
 of galerie. Bovendien is er 

dan al een bepaald publiek en een bepaalde context 
aanw

ezig. Ik realiseerde m
e pas later dat het w

erk 
echt op m

ijn eigen huis kw
am

 en hoe eng dat 
eigenlijk is. Eerst zag ik de gevel gew

oon als plat 
vlak, een potentieel schilderij. M

aar het bracht  
ook totaal nieuw

e ingangen en de om
geving kw

am
 

er als een cadeau bij. M
vdZ: W

at bracht het je?  
ET: D

ie kw
etsbaarheid liet m

e nadenken over de 
kunstbubbel w

aar ik m
isschien w

el in zit. Een w
erk 

m
idden op straat en dan ook nog in je eigen buurt 

zorgt voor een heel ander bew
ustzijn over hoe je 

m
et je w

erk bezig bent. Je krijgt ook hele andere 
vragen en opm

erkingen. Ik heb afgelopen dagen  
al m

et m
eer m

ensen gesproken dan in de jaren  
dat ik hier w

oon. Er hangt ook een leuke energie  
op straat. M

ensen zijn verrast, ze verw
achten het 

helem
aal niet. D

at m
aakt w

at W
elcom

e Stranger 
doet ook goed; m

ensen m
et kunst in aanraking 

brengen op onverw
achte plekken. M

vdZ: in je w
erk 

speelt landschap een belangrijke rol. W
aar kom

t  
dit vandaan? ET: H

et landschap is al 25 jaar een 
doorlopend them

a in m
ijn w

erk. H
et begon op de 

A
cadem

ie, toen ik regelm
atig in Zw

itserland kw
am

. 
D

aar vond ik het landschap zo onw
erkelijk. A

lsof ik 
in een decor liep. Terw

ijl ons N
ederlandse landschap 

juist gecultiveerd is. D
eze verw

arrende tegen stelling 
speelt nog steeds een rol in m

ijn w
erk. M

vdZ:  
Je ziet daarin nu dingen veranderen; het klim

aat 
veranderd, het landschap ook. W

at zie jij? ET: 
H

oew
el er steeds m

eer bew
ustzijn is vind ik de 

veranderingen helaas nog w
einig hoopgevend.  

Ik probeer in m
ijn w

erk deze problem
atiek niet 

letterlijk in te zetten, m
aar op een m

eer poëtische 
m

anier m
ee te laten spelen. Boven deze zorgelijke 

kant probeer ik vooral de m
ooie ervaring die een 

landschap kan geven m
ee te nem

en en hoe belang-
rijk dit is. Zelf kan ik naast dat soort Casper D

avid 
Friedrich m

om
enten gew

oon ook heel erg blij zijn 
m

et m
ijn (m

oes)tuin en zelfgekw
eekte D

ahlia’s in 
een vaasje. M

isschien zijn die kleine dingen w
el 

heel belangrijk om
 grotere veranderingen in gang 

te zetten.

D
ear passer-by, W

e invite you to get acquainted 
w

ith the w
ork of art and the thoughts it evokes.  

W
e are asking you to look, first. A

fterw
ards, this 

hand-out w
ill allow

 you to read m
ore about the 

w
ork, the context and the artist.

 
This sum

m
er four A

m
sterdam

 based artists’  
on invitation by W

elcom
e Stranger create an 

artw
orks on the facade of their ow

n house. Thereby 
all contri buting artists reveal som

ething personal  
in the m

iddle of their ow
n neighbourhood, on the 

border betw
een the private space and the public 

dom
ain. Four divers artistobservations com

e up, on 
di"erent places in the city. The façades form

 a new
 

environm
ent for an experim

ental exhibition, w
here 

every passer-by is w
elcom

e to becom
e acquainted 

w
ith the w

orks of art and the thoughts they evoke. 
 

W
elcom

e Stranger has been organising art 
events and projects in the m

argin to the o!
cial art 

circuit since the 1990s, as a com
m

ent. For W
elcom

e 
Stranger traditionally alw

ays the location, a house 
in the city, and w

ith it the interaction betw
een the 

private and the public space, publicness and privacy 
are the starting points. Since the ongoing pandem

ic, 
the focus has tem

porarily shifted to the outside:  
the façade and w

indow
s of artists ow

n hom
es.

Esther Tielem
ans

Scenery
17.06 – 15.09.2021

Esther Tielem
ans covers the facade of her house  

in A
m

sterdam
 W

est w
ith carw

rap foil. A
 m

etallic 
green high gloss foil, w

hich creates a m
onochrom

e 
façade. She is fascinated by how

, on a flat surface, 
the suggestion of another w

orld is created. To her, 
the appearance of this reality runs parallel to our 
w

orld. D
ue to the lum

inous m
aterial, the surroun-

dings are reflected on the façade and provide a 
di"erent, artificial reality. The title Scenery hints  
at the landscape through the green haze, but also 
to backgrounds used in the theatre and film

 w
orld; 

also a green screen o"ers the possibility to let 
backgrounds disappear and add new

 layers to 
further shape our w

orld.
 

From
 the w

ork outside on the facade, a new
 

w
ork has em

erged for the interior space: Scenery 
(O

ur house). The leftovers of the w
indow

s in the 
green m

onochrom
e fram

e are executed life-size  
on w

ooden panels (in the sam
e w

ay as Tielem
ans 

usually constructs her paintings) and covered w
ith 

the reflective car w
rap film

. The sm
ooth surface  

on the panels contrasts w
ith the skin of the façade, 

w
here the structure of the bricks provides a m

ore 
subtle sparkle. W

hile the w
indow

 w
ork, through 

their strong reflective e"ect, m
ake the view

er part 
of the w

orks, w
ho thus becom

es a fellow
 actor in 

Tielem
an’s private space.

 
Scenery (our house) returns to the m

ore 
traditional w

hite cube exhibition space. The tw
o 

w
orks can never be seen sim

ultaneously, but  
only together do they form

 the com
plete green 

m
ono chrom

e.

D
uring the construction of the w

ork outside, artist 
Esther Tielem

ans and curator M
arianna van der 

Zw
aag spoke at length about the w

ork. Below
 is  

a brief account of this conversation. 
 

M
vdZ: W

hen w
e started talking about m

aking a 
w

ork specifically for your ow
n hom

e, you hesitated. 
W

hat happened? ET: It is a strange experience to 
m

ake a w
ork for your hom

e like that. It is confronting. 
You are no longer anonym

ous and the w
ork is  

there all the tim
e, unlike w

hen you show
 w

ork in  
a m

useum
 or gallery. M

oreover, in a m
useum

 there 
is already a certain audience and context. It w

as 
only later that I realized that the w

ork w
as really  

on m
y ow

n house and how
 scary that actually is.  

A
t first I just saw

 the façade as a flat surface,  
a potential painting. But it also opened up totally 
new

 horizons, and the surroundings cam
e along 

like a gift. M
vdZ: W

hat did it bring you? ET: That 
vulnerability m

ade m
e think about the art bubble 

that I m
ight be in. A

 w
ork in the m

iddle of the street 
and then also in your ow

n neighbourhood creates  
a com

pletely di"erent aw
areness of how

 you are 
w

orking. You also get very di"erent questions and 
com

m
ents. I have spoken to m

ore people in the 
past few

 days than in the years that I have lived 
here. There is also a nice energy in the streets. 
People are surprised, they don’t expect it. That is 
w

hat m
akes W

elcom
e Stranger so good; bringing 

people into contact w
ith art in unexpected places. 

M
vdZ: Landscape plays an im

portant role in your 
w

ork. W
here does this com

e from
? ET: Landscape 

has been an ongoing them
e in m

y w
ork for 25 

years. It started at the A
cadem

y, w
hen I regularly 

visited Sw
itzerland. There I found the landscape  

so unreal. A
s if I w

as w
alking in a decor. W

hile  
our D

utch landscape is cultivated. This confusing 
contrast still plays a role in m

y w
ork. M

vdZ: You can 
see things changing now

; the clim
ate is changing, 

and so is the landscape. W
hat do you see?  

ET: A
lthough there is m

ore and m
ore aw

areness,  
I find the changes not very hopeful. In m

y w
ork,  

I try not to take this problem
 literally, but to let it 

play out in a m
ore poetic w

ay. A
bove and beyond 

this w
orrying side, I try to include the beautiful 

experience that a landscape can give and how
 

im
portant this is. A

part from
 those Casper D

avid 
Friedrich m

om
ents, I m

yself can be very happy  
w

ith m
y (vegetable) garden and hom

e-grow
n 

D
ahlias in a vase. M

aybe those little things are  
very im

portant to set bigger changes in m
otion.Scenery, 2021, Esther Tielemans,  

foto: Thomas Bennen

Scenery (Our house), 2021, carwrapfoil 
on wooden panels, 294 x 711 cm



Beste voorbijganger, W
e nodigen je uit om

 kennis 
te m

aken m
et dit kunstw

erk in de Valeriusstraat. 
D

eze hand-out helpt je aan m
eer inform

atie over 
het w

erk, de context en over de kunstenaar.
 

D
eze zom

er m
aken op uitnodiging van 

W
elcom

e Stranger vier A
m

sterdam
se kunstenaars 

nieuw
e tijdelijke kunstw

erken, speciaal voor de 
gevel van hun eigen huis. H

ierm
ee geven ze iets 

persoonlijks bloot m
idden in hun eigen buurt,  

op het grensgebied tussen hun privévertrek en de 
publieksruim

te. Er zijn vier uiteenlopende kunste-
naarsobservaties ontstaan op verschillende 
plekken in de stad. D

e façades vorm
en een nieuw

e 
om

geving voor een experim
entele tentoonstelling, 

w
aar iedere voorbijganger w

elkom
 is om

 kennis  
te m

aken m
et de kunstw

erken en de gedachten  
die ze oproepen. 
 

W
elcom

e Stranger organiseert sinds de jaren 
negentig kunstm

anifestaties en -projecten in de 
kantlijn bij het o!

ciële kunstcircuit. Karakteristiek 
voor W

elcom
e Stranger is dat de kunst te zien is  

in privé-w
oningen, en dat gew

erkt w
ordt m

et de 
daarm

ee sam
enhangende w

isselw
erking tussen 

het privévertrek en de publieksruim
te, openbaar-

heid en privacy. Vanw
ege de pandem

ie is de focus 
tijdelijk naar buiten verschoven: de gevel en de 
ram

en van de w
oningen. 

Lily van der Stokker
D

akterras m
et Bubbelbad

27.08 – 15.12.21 

Er is geen betere m
anier om

 Lily van der Stokker 
haar gedachten en ideeën over het w

erk dat ze 
voor W

elcom
e Stranger m

aakte te duiden, dan haar 
zelf aan het w

oord te laten. Van der Stokker w
erkt 

al even aan een archief w
aarin ze haar w

erk zelf 
toelicht. O

nderstaand geven w
e integraal de tekst 

m
ee die ze schreef over haar ontw

erp ‘D
akterras 

m
et Bubbelbad’. 

H
uizen kunnen ook praten

U
itspreken w

at je denkt, het eerlijk en onverbloem
d 

laten zien, en w
el zo groot m

ogelijk. G
root om

dat 
het daardoor in com

petitie kan m
et andere tekst-

w
erken hoog op gebouw

en die w
e allem

aal kennen 
via de com

m
ercie. En het is grappig, om

dat het 
verw

arrend is: zien w
e hier reclam

e of is er iets 
anders aan de hand? “D

akterras m
et Bubbelbad”  

is een kunstw
erk. H

et is een w
erk van een persoon 

op één huis. H
et is een kortstondige uiting van 

concrete poëzie. Politiek, grappig en brutaal. 
H

uizen kunnen ook praten.
 

Ik w
oon nu 33 jaar in de Valeriusstraat in een 

groot oud bovenhuis. Ik heb m
ooi uitzicht op het 

Valeriusplein, en aan de achterkant op een ruim
e 

binnentuin. In de jaren ‘80 had ik een sim
pel dak-

terras, overgehouden van de vorige huurders.  
M

aar heb er nooit veel w
erk van gem

aakt. Kon  
en m

ocht ook niet w
ant ik w

oon in een huurhuis. 
O

ok aan de overkant zag ik bescheiden dakterrasjes 
m

et aftandse hekjes en voornam
elijk veel groen.  

Toen zag ik de overbuurm
an klussen aan een nog 

groter balkon, een nog groter dakterras. Ik zag 
huizen een nieuw

e eigenaar krijgen die dan 
bestaande dakterrassen w

eer verder uitbreidde. 
A

m
sterdam

 m
ers die vierkante m

eter‘s toevoegen 
aan hun w

oningen door kelders uit te graven,  
hun balkon te verbreden. D

ie een dubbel dakterras 
m

et w
enteltrap laten aanleggen m

et bubbelbad, 
palm

boom
 en douche, m

et een TL-balk over de 
hele breedte van het huis om

 de nieuw
e aanw

inst 
te verlichten.
 

Eerdere tekst-kunstw
erken van m

ij w
aren  

heel recent te zien op de ram
en van het Stedelijk 

M
useum

, tw
ee enorm

 grote stickers m
et daarop 

“H
elp m

e help m
e, H

elp I am
 in the m

useum
” 

(2018). Van langer geleden is het troost-lichtkunst-
w

erk: “Kalm
 nou m

aar alles kom
t goed” in de tuin 

van het M
useum

 Boym
ans (2008). En de vrolijk 

gekleurde fem
inistische m

uurschildering  
“Tidy Kitchen” (de nette keuken) in het H

am
m

er 
M

useum
 in Los A

ngeles (2015). En al in 1989 laat  
ik het schilderijtje “H

oi” hallo zeggen tegen de 
toeschouw

er.
 

D
e context van dit kunstw

erk is het centrum
 

van A
m

sterdam
. H

et is de kunst van een buurt-
genoot. Een observatie van het handelen van 
m

ensen om
 ons heen. Van de bouw

w
oede in  

de buurt. En ik doe er zelf indirect aan m
ee w

ant 
ook ik w

oon graag zo ruim
 m

ogelijk. 

– Lily van der Stokker, 2021

Sinds de jaren ‘90 is Lily van der Stokker (1954,  
D

en Bosch, N
L) internationaal bekend om

 haar 
optim

istische tekeningen en m
uurschilderingen  

in felle kleuren. Van der Stokker’s schilderingen  
zijn gem

aakt in haar eigen byzondere palet van 
fluorescerende kleuren. Ze tekent vaak m

otieven 
als bloem

en, krullen en w
olken. D

it com
bineert  

Van der Stokker m
et w

oorden of zinnen die heel 
herkenbaar zijn. D

oor deze com
binatie van zoet-

gekleurde vorm
en en korte stukjes tekst lijken  

haar kunstw
erken gem

akkelijk en toegankelijk. 
M

aar dat is alleen m
aar schijn. N

aar eigen zeggen 
m

aakt ze ‘m
oeilijke kunst die er m

akkelijk uitziet’. 

D
ear passer-by, W

e invite you to get acquainted 
w

ith this w
ork of art in Valeriusstraat 176. This 

hand-out w
ill allow

 you to read m
ore about the 

w
ork, its context and the artist.

 
This sum

m
er four A

m
sterdam

 based artists’ 
are invited by W

elcom
e Stranger to m

ake new
 

tem
porary artw

orks, especially for the facade of 
their ow

n hom
e. In doing so, they are revealing 

som
ething personal in the m

iddle of their ow
n 

neighbourhood, on the border betw
een their 

private space and the public space. Four di"erent 
artist observations com

e up, at di"erent locations 
in the city. The façades form

 a new
 environm

ent 
for an experim

ental exhibition, w
here every passer-

by is w
elcom

e to becom
e acquainted w

ith the w
orks 

of art and the thoughts they evoke. 
 

W
elcom

e Stranger has been organizing art 
events and projects in the m

argin of the o!
cial art 

circuit since the 1990s, as a com
m

ent. For W
elcom

e 
Stranger traditionally alw

ays the location, a house 
in the city, and w

ith it the interaction betw
een the 

private space and the public space, publicness and 
privacy are the starting points. Since the ongoing 
pandem

ic, the focus has tem
porarily shifted to the 

outside: the façade and the w
indow

s of the hom
es. 

Lily van der Stokker 
D

akterras m
et Bubbelbad

27.08 – 15.12.21 

There is no better w
ay to interpret Lily van der 

Stokker’s thoughts and ideas about the w
ork she 

m
ade for W

elcom
e Stranger, than to let her speak 

for herself. Van der Stokker has been w
orking for 

som
e tim

e on an archive in w
hich she interprets  

all her w
ork herself. Below

 w
e give you the full  

text she w
rote about her design ‘Roof terrace w

ith 
H

ot Tub’. 

H
ouses can talk too

Saying w
hat you think, show

ing it honestly and 
openly, and as big as possible. Big, because it can 
com

pete w
ith other text w

orks on buildings that  
w

e all know
 through com

m
erce. A

nd it is funny, 
because it’s confusing: are w

e seeing advertising 
here or is som

ething else going on? “D
akterras  

m
et Bubbelbad” (Roofterrace w

ith H
ot Tub) is  

a w
ork of art. It is a w

ork of one person and one 
house. It is an ephem

eral expression of concrete 
poetry. Political, funny and cheeky. H

ouses can 
also talk.
 

I have lived in Valeriusstraat for 33 years in a 
large old upstairs flat. I have a beautiful view

 of the 
Valeriusplein, and at the back a spacious courtyard 
garden. In the 1980s I had a sim

ple roof terrace,  
left over from

 the previous tenants. But I never m
ade 

m
uch of it. I couldn’t and shouldn’t, because I live 

in a rented house. O
n the other side of the street  

I saw
 m

odest roof terraces w
ith dilapidated fences 

and m
ainly greenery. Then I saw

 the opposite 
neighbor w

orking on an even bigger balcony, an 
even bigger roof terrace. I saw

 houses getting new
 

ow
ners w

ho then extended existing roof terraces. 

A
m

sterdam
m

ers adding square m
etres to their 

houses by digging out basem
ents and w

idening 
balconies. W

ho have a double roof terrace built 
w

ith spiral staircase w
hirlpool, palm

 tree and 
show

er, and w
ith a TL beam

 across the entire  
w

idth of the house to illum
inate the new

 addition.
 

Earlier text artw
orks of m

ine w
ere recently on 

display on the w
indow

s of the Stedelijk M
useum

, 
tw

o very large stickers reading “H
elp m

e help m
e, 

H
elp I am

 in the m
useum

” (2018). From
 longer ago 

is the consolation light artw
ork: “Kalm

 nou m
aar 

alles kom
t goed” (Calm

 dow
n, everything w

ill be  
all right) in the garden of the M

useum
 Boym

ans 
(2008). A

nd the cheerfully coloured fem
inist m

ural 
“Tidy Kitchen” at the H

am
m

er M
useum

 in Los 
A

ngeles (2015). A
nd as early as 1989, I m

ake the 
little painting “H

oi” say hello to the view
er.

 
The context of this artw

ork is the centre of 
A

m
sterdam

. It is the art of a neighbor. A
n obser-

vation of the actions of people around us. O
f the 

construction frenzy in the neighbourhood. A
nd  

I indirectly participate in it, because I too like to  
live as spaciously as possible. 

– Lily van der Stokker, 2021

Lily van der Stokker (1954, D
en Bosch, N

L) has 
been internationally know

n since the 1990s for her 
optim

ist draw
ings and m

urals in bright colours. 
H

er cheerful draw
ings are m

ade in her ow
n palette 

of fluorescend colours. She often draw
s m

otifs 
such as flow

ers, curls and clouds. Van der Stokker 
com

bines these shapes w
ith w

ords or sentences 
that are very recognisable. Because of this com

bi-
nation of sw

eetly coloured shapes and short pieces 
of text, her w

orks of art seem
 easy and accessible. 

But that is only an illusion. In her ow
n w

ords,  
she m

akes ‘di!
cult art that looks easy’. 

Lily van der Stokker, Dakterras met Bubbelbad, 2021, schets voor Valeriusstraat

Lily van der Stokker, The Tidy Kitchen (detail), 2015, 
Hammer Museum, Los Angeles, VS



Beste voorbijganger, w
e nodigen je uit om

 kennis 
te m

aken m
et dit kunstw

erk en de gedachten die 
het oproept. W

e nodigen je uit om
 te luisteren. 

D
eze hand-out helpt om

, na je w
andeling, verder  

te lezen over het w
erk, de context en over de 

kunstenaar.
 

D
eze zom

er m
aken op uitnodiging van W

elcom
e 

Stranger vier A
m

sterdam
se kunstenaars nieuw

e 
tijdelijke kunstw

erken, speciaal voor de gevel van 
hun eigen huis. H

ierm
ee geven ze iets persoonlijks 

bloot m
idden in hun eigen buurt, op het grens-

gebied tussen hun privévertrek en de publieksruim
te. 

Er zijn vier uiteenlopende kunstenaarsobservaties 
ontstaan op verschillende plekken in de stad.  
D

e façades vorm
en een nieuw

e om
geving voor  

een experim
entele tentoonstelling, w

aar iedere 
voorbijganger w

elkom
 is om

 kennis te m
aken m

et 
de kunstw

erken en de gedachten die ze oproepen. 
 

W
elcom

e Stranger organiseert sinds de jaren 
negentig kunstm

anifestaties en -projecten in de 
kantlijn bij het o!

ciële kunstcircuit. Karakteristiek 
voor W

elcom
e Stranger is dat de kunst te zien is  

in privéw
oningen, en dat gew

erkt w
ordt m

et de 
daarm

ee sam
enhangende w

isselw
erking tussen 

het privévertrek en de publieksruim
te, openbaar-

heid en privacy. Vanw
ege de pandem

ie is de focus 
tijdelijk naar buiten verschoven: de gevel en de 
ram

en van de w
oningen. 

Radna Rum
ping, H

oofdw
eg (een m

ogelijke lijn)
15.07 – 15.11.21

Radna Rum
ping nodigt uit een w

andeling te m
aken, 

een lange lijn te vorm
en tussen het Surinam

eplein 
en het Bos en Lom

m
erplein en te luisteren naar 

een audio essay. Ze heeft een geluidskunstw
erk 

gem
aakt, een m

entale sculptuur die gevorm
d w

ordt 
door zow

el haar eigen observaties en associaties, 
als door die van de w

andelende luisteraar. D
aarbij 

beperkt ze zich niet tot de gevel van haar eigen 
huis, inzet is de lijn die de H

oofdw
eg m

aakt  
als langste straat van Plan W

est in A
m

sterdam
. 

Rum
ping laat er haar gedachten gaan over het 

laten groeien van je haar en Yoko O
no, over het 

idee van een lange lijn in je loopbaan vasthouden, 
over een optreden van D

e Spookrijders op het 
M

ercatorplein in 1999, over voetstappen en over 
architectuur. Verhalende en poëtische teksten 
w

orden afgew
isseld m

et flarden field recordings  
en m

uziek. A
l w

andelend kunnen m
ensen het 

geluidsw
erk ervaren. In totaal duurt het 30 m

inuten; 
de duur van de w

andeling als je in een gem
iddeld 

tem
po de hele H

oofdw
eg in A

m
sterdam

-W
est 

afloopt, van num
m

er 2 tot num
m

er 718. H
et 

startpunt is H
oofdw

eg 2.
 

Bezoek w
w

w
.w

elcom
estranger.nl/hoofdw

eg 
om

 het geluidsw
erk te dow

nloaden of direct af  
te spelen, m

et een eigen telefoon/audiospeler en 
via kop telefoon al w

andelend te beluisteren. Er is 
een Engelse en N

ederlandse versie beschikbaar.
A

ls het niet m
ogelijk is om

 langs de H
oofdw

eg  
te lopen, is het ook m

ogelijk het w
erk thuis of  

op een andere locatie te beluisteren, en de lijn  
in te beelden op afstand. 

A
ls onderdeel van het kunstw

erk ontvangen op  
15 juli 2021 alle bew

oners van de H
oofdw

eg een 
print ontw

orpen door Rietlanden W
om

en’s O
!

ce, 
m

et een tekstfragm
ent uit het geluidsw

erk. 

Kort voordat het w
erk w

erd opgenom
en spraken 

Radna Rum
ping en M

arianna van der Zw
aag elkaar 

over het w
erk. O

nderstaand een korte w
eergave 

van het gesprek. 
 

Toen w
e begonnen m

et het m
aken van het 

w
erk w

as de H
oofdw

eg zelf voor jou al zo’n uit-
gesproken beeld, je w

ist niet of je daar w
el iets aan 

w
ilde toevoegen of veranderen. W

at gebeurde er? 
Ik kon m

e niet direct een fysieke ingreep voorstellen. 
Ik denk om

 tw
ee redenen; deels om

dat ik zelf bijna 
geen fysieke kunstw

erken, zoals sculpturen of 
installaties m

aak, m
aar inderdaad ook om

dat  
de gevel van m

ijn blok aan de H
oofdw

eg zelf al  
een uitgesproken beeld is. W

aarom
 nam

 je de 
uitnodiging aan? In m

ijn eerdere teksten en geluids-
w

erken speelde een bew
egend lichaam

 en het 
observeren van een om

geving al vaker een rol, 
m

aar deelde ik deze in een tentoonstelling of  
via een publicatie. D

e uitnodiging van W
elcom

e 
Stranger w

as voor m
ij een uitnodiging om

 voor  
het eerst het luisteren in de publieke ruim

te, en  
het bew

egen van de luisteraar, onderdeel te m
aken 

van het w
erk. Bovendien ben ik al lang verbonden 

m
et deze buurt - hoew

el een groot deel van de 
tekst niet direct over de buurt gaat, zie ik dit w

erk 
ook als een ode aan de H

oofdw
eg. H

oe noem
 je 

jezelf? H
et is handig om

 onszelf iets te noem
en, 

w
ant dat geeft duidelijkheid. W

oorden kunnen  
een grote kracht hebben. Tegelijkertijd pleit ik voor 
het recht op onduidelijkheid. Ik geef m

ezelf vaak 
verschillende w

oorden, afhankelijk van de situatie 
en hoe ik m

e voel op dat m
om

ent. H
et w

oord 
kunstenaar heb ik lang niet voor m

ezelf gebruikt - 
om

dat deze m
anier van expressie w

at later op m
ijn 

pad is gekom
en - m

aar ik begin er langzam
erhand 

aan te w
ennen. In je w

erk creëer je een ruim
te,  

een tussenruim
te. W

aar kom
t dit vandaan? Ik m

aak 
het w

erk niet alleen voor de ander, m
aar ook voor 

m
ezelf. Vaak probeer ik in m

ijn schrijven iets uit te 
zoeken w

aar ik zelf het antw
oord nog niet op heb. 

H
et schrijven is voor m

ij een proces van transfor-
m

atie, en bevindt zich in die tussenruim
te van het 

‘nog niet w
eten’ m

aar dit onderzoekende denken 
w

el publiek m
aken, in dit geval door m

iddel van 
een geluidsw

erk. Ik hoop dat het delen van m
ijn 

tussenruim
te, ook een ruim

te voor de luisteraar 
opent. H

eeft dit ook te m
aken m

et hoe je deze  
tijd ervaart? Ik voel dat er in de m

aatschappij een 
constante druk is om

 snel iets te begrijpen, snel 
een uitspraak over iets doen, en dat w

e daardoor al 
gauw

 onderdeel zijn van een constante inform
atie-

stroom
 die conclusies lijkt te bieden, m

aar aan de 
oppervlakte blijft. O

ok ik ben daar onderdeel van. 
Ik w

il niet nostalgisch zijn, m
aar hoop bij te dragen 

aan een type spreken en luisteren, denken en voelen 
dat m

eer aandacht heeft voor de tussenruim
te.  

A
lle bew

oners – 2.005 adressen – van de H
oofdw

eg 
hebben een print ontvangen. H

et w
as voor jou  

een belangrijk onderdeel van je w
erk. W

aarom
? 

M
et de print w

il ik niet alleen bew
oners een ingang 

bieden tot het geluidsw
erk, en m

ijn gedachten, 
m

aar hen ook een klein kunstw
erk geven, ontw

orpen 
door Rietlanden W

om
en’s O

!
ce, dat ze kunnen 

bew
aren of ophangen bij hun thuis. H

et is een ge-
baar om

 op afstand verbinding te m
aken. Ik verm

oed 
dat bew

oners er heel verschillend op zullen re age-
ren; van achteloos tot aandachtig. D

e prints zijn 
voor een voorbijganger vanaf de straat niet zicht-
baar, m

aar de w
etenschap dat ze verspreid zijn 

m
aakt w

el onderdeel uit van het gehele w
erk, het 

nodigt ons uit alle prints en al die verschillende 
huiskam

ers in te beelden, die sam
en een geheel 

vorm
en langs de H

oofdw
eg. Zo voeg ik m

ijn beeld 
toe aan de H

oofdw
eg. 

–D
ear passer-by, W

e invite you to get acquainted 
w

ith this w
ork of art and the thoughts it evokes.  

W
e invite you to listen. A

fterw
ards this hand-out 

w
ill allow

 you to read m
ore about the w

ork, its 
context and the artist.
 

This sum
m

er four A
m

sterdam
 based artists’ 

are invited by W
elcom

e Stranger to m
ake new

 
tem

porary artw
orks, especially for the facade of 

their ow
n hom

e. In doing so, they are revealing 
som

ething personal in the m
iddle of their ow

n 
neighbourhood, on the border betw

een their private 
space and the public space. Four di"erent artist 
observations com

e up, at di"erent locations in the 
city. The façades form

 a new
 environm

ent for an 
experim

ental exhibition, w
here every passer-by  

is w
elcom

e to becom
e acquainted w

ith the w
orks 

of art and the thoughts they evoke. 
 

W
elcom

e Stranger has been organizing art 
events and projects in the m

argin of the o!
cial art 

circuit since the 1990s, as a com
m

ent. For W
elcom

e 
Stranger traditionally alw

ays the location, a house 
in the city, and w

ith it the interaction betw
een the 

private space and the public space, publicness and 
privacy are the starting points. Since the ongoing 
pandem

ic, the focus has tem
porarily shifted to the 

outside: the façade and the w
indow

s of the hom
es. 

Radna Rum
ping, H

oofdw
eg (a possible line) 

15.07 – 15.11.21

Radna Rum
ping invites you to take a w

alk, form
  

a long line betw
een the Surinam

eplein and the  
Bos en Lom

m
erplein and listen to an audio essay. 

She has created a w
ork of sound art, a m

ental 
sculpture form

ed by both her ow
n observations 

and associations, and those of the strolling listener. 
She does not lim

it herself to the façade of her  
ow

n house; instead she uses the line that m
akes  

up the H
oofdw

eg, the longest street in Plan W
est  

in A
m

sterdam
. Rum

ping shares her thoughts about 
letting your hair grow

 and Yoko O
no, about the 

idea of holding on to a long line in your career, 
about a perform

ance by D
e Spookrijders on the 

M
ercatorplein in 1999, about footsteps and about 

architecture. N
arrative and poetic texts are inter-

spersed w
ith fragm

ents of field recordings and 

m
usic. People can experience the sound w

ork 
w

hile w
alking. It takes a total of 30 m

inutes; the 
duration of the w

alk if at an average pace you w
alk 

along the entire H
oofdw

eg in A
m

sterdam
-W

est, 
from

 num
ber 2 to num

ber 718. The starting point  
is H

oofdw
eg 2.

 
Visit w

w
w

.w
elcom

estranger.nl/hoofdw
eg  

to dow
nload the sound w

ork or play it directly, 
using your ow

n phone/audio player and listening 
via headphones w

hile w
alking. There is an English  

and a D
utch version available.

If you’re not able to w
alk along de H

oofdw
eg, 

you’re w
elcom

e to listen from
 any other location, 

and im
agine the line from

 a distance. 
 

A
s part of the artw

ork, on 15 July 2021 all 
residents of H

oofdw
eg w

ill receive a print designed 
by Rietlanden W

om
en’s O

!
ce, containing a text 

fragm
ent from

 the sound w
ork. 

D
uring the process Radna Rum

ping and M
arianna 

van der Zw
aag spoke at length about the w

ork. 
Below

 a brief account of this conversation. W
hen 

w
e started m

aking the w
ork, the H

oofdw
eg itself 

w
as already such a distinct im

age for you, you 
didn’t know

 w
hether you w

anted to add or change 
anything. W

hat happened? I couldn’t im
agine any 

physical intervention right aw
ay. I think for tw

o 
reasons; partly because I hardly m

ake any physical 
artw

orks m
yself, such as sculptures or installations, 

but also because the façade of m
y block on the 

H
oofdw

eg is already a pronounced im
age itself. 

W
hy did you accept the invitation? In m

y earlier 
texts and sound w

orks, a m
oving body and the 

observation of an environm
ent often played a role, 

but I shared these in an exhibition or through a 
publication. The invitation of W

elcom
e Stranger 

w
as for m

e an invitation to m
ake listening in public 

space, and the m
ovem

ent of the listener, part of  
the w

ork for the first tim
e. M

oreover, I have felt a 
connection w

ith this neighbourhood for a long tim
e 

- although a large part of the text is not directly 
about the neighbourhood, I also see this w

ork as 
an ode to the H

oofdw
eg. H

ow
 do you call yourself? 

It is useful to call ourselves som
ething, because 

that gives clarity. W
ords can have great pow

er.  
A

t the sam
e tim

e, I advocate the right to am
biguity. 

I often give m
yself di"erent w

ords, depending on 
the situation and how

 I feel at that m
om

ent. I have 
not used the w

ord artist for m
yself for a long tim

e 
—

because this form
 of expression cam

e on m
y 

path a little later—
but I am

 slow
ly getting used to 

it. In your w
ork, you create a space, an in-betw

een 
space. W

here does this com
e from

?  I m
ake the 

w
ork not only for the other person, but also for 

m
yself. O

ften, in m
y w

riting, I try to find out som
e-

thing that I m
yself do not yet have the answ

er to. 
For m

e, w
riting is a process of transform

ation,  
and is situated in that in-betw

een space of ‘not yet 
know

ing’ but m
aking this inquisitive thinking public, 

in this case through a sound w
ork. I hope that 

sharing m
y in-betw

een space w
ill also open up  

a space for the listener. Is this also related to how
 

you experience these tim
es? I feel that in society, 

there is a constant pressure to understand 



Beste voorbijganger, W
e nodigen je uit om

 kennis 
te m

aken m
et dit kunstw

erk. W
e nodigen je uit om

 
te kijken. D

eze hand-out helpt om
 verder te lezen 

over het w
erk, de context en over de kunstenaar.

 
D

eze zom
er m

aken op uitnodiging van 
W

elcom
e Stranger vier A

m
sterdam

se kunstenaars 
nieuw

e tijdelijke kunstw
erken, speciaal voor de 

gevel van hun eigen huis. H
ierm

ee geven ze iets 
persoonlijks bloot m

idden in hun eigen buurt,  
op het grensgebied tussen hun privévertrek en  
de publieksruim

te. Er zijn vier uiteenlopende 
kunste naarsobservaties ontstaan op verschillende  
plekken in de stad. D

e façades vorm
en een nieuw

e 
om

geving voor een experim
entele tentoonstelling, 

w
aar iedere voorbijganger w

elkom
 is om

 kennis  
te m

aken m
et de kunstw

erken en de gedachten  
die ze oproepen. 
 

W
elcom

e Stranger organiseert sinds de jaren 
negentig kunstm

anifestaties en -projecten in de 
kantlijn bij het o!

ciële kunstcircuit. Karakteristiek 
voor W

elcom
e Stranger is dat de kunst te zien is  

in privéw
oningen, en dat gew

erkt w
ordt m

et de 
daarm

ee sam
enhangende w

isselw
erking tussen 

het privévertrek en de publieksruim
te, openbaar-

heid en privacy. Vanw
ege de pandem

ie is de focus 
tijdelijk naar buiten verschoven: de gevel en de 
ram

en van de w
oningen. 

Kévin Bray 
Ré-But
12.08 – 12.11.21

Kévin Bray tovert in sam
enw

erking m
et A

lexis 
Bondoux en Lou Buche het balkon van hun w

oning 
om

 tot een installatie w
aarin ze voorbijgangers 

uitnodigen een rebus te m
aken. O

p die m
anier 

brengen ze de façade, bekend als het architecturale 
gezicht van een gebouw

, in verband m
et de figuur-

lijke betekenis van ‘façade’, het doen alsof, een  
spel spelen, je verm

om
m

en. M
et hun installatie  

die gem
aakt is van gevonden m

aterialen in de 
buurt scheppen ze speelruim

te, niet alleen voor 
een publiek dat vertrouw

d is m
et kunst, m

aar voor 
iedereen, ongeacht achtergrond. D

aarbij w
ordt 

gebruik gem
aakt van een speciaal e"ect gebaseerd 

op de notie van defam
iliarization: een artistieke 

techniek uit de vroege 20ste eeuw
 om

 het publiek 
gew

one dingen op een onbekende of vreem
de 

m
anier voor te stellen. Van een ongeziene toe-

schouw
er verandert het publiek op die m

anier  
in een actieve toeschouw

er en deelnem
er. H

et 
beïnvloedde de w

ereld van kunst en theory enorm
 

en w
ordt ook gebruikt door recente bew

egingen 
zoals culture jam

m
ing.

 
Bray w

erd geschoold als grafisch vorm
gever  

en m
aakt gebruik van uiteenlopende m

aterialen  
en technieken, w

aaronder (digitale) schilderkunst, 
com

puter grafisch, sculptuur, film
 en anim

atie.  
H

ij is geïnteresseerd in de (w
issel)w

erking van 
m

edia en technologieën en hun invloed op de 
im

pact en de betekenis van beeld. 

Kort voordat het w
erk w

erd geïnstalleerd spraken 
Kévin Bray en M

arianna van der Zw
aag elkaar  

over het w
erk. O

nderstaand een korte w
eergave 

van het gesprek. 
 

D
it is geen ‘gew

one’ tentoonstelling in een 
galerie of m

useum
ruim

te; de huiselijke om
geving, 

het w
erken buiten m

et de façade van het huis 
m

aken het anders. W
at w

as je m
otivatie om

 de 
uitnodiging te accepteren? M

ijn m
otivatie om

  
deel te nem

en w
as om

 uitgedaagd te w
orden in  

de m
anier w

aarop ik om
ga m

et m
ijn eigen praktijk 

die vaak een directe link m
et m

ijn intim
iteit afw

ijst. 
H

et afgelopen jaar w
as een specifieke periode 

w
aarin w

ij (m
ijn huis genoten en ik) de kans hadden 

om
 onze buren te ontm

oeten en dichter bij hen  
te leven. D

oor in quarantaine te zijn en dezelfde 
universele ervaring van het leven te delen, w

erden 
w

e ons bew
ust van de m

anier w
aarop w

e som
s 

losgekoppeld zijn van onze realiteit. H
et m

aken  
van de installatie heeft ons doen tw

ijfelen aan  
de com

m
unicatiew

aarde van een dergelijk w
erk  

in deze context en heeft ons ertoe aangezet onze 
boodschap en de m

anier om
 die te verspreiden 

opnieuw
 te evalueren. W

elcom
e Stranger biedt  

ook een alternatief voor de gebruike lijke geïnstitu-
tionaliseerde tentoon stellingen en evenem

enten 
die het w

erk kaderen in term
en van publiek en 

ruim
tes. Ik geloof dat kunst en poëzie buiten  

deze m
uren zouden m

oeten bestaan om
 de kloof  

te overbruggen tussen onze verschillen en de 
uitsluitend inform

atieve boodschappen die w
orden 

verspreid. In je w
erk voor W

elcom
e Stranger ligt 

de nadruk ook op sam
enw

erking: 3 kunstenaars 
die sam

enw
erken en in dialoog w

erk ontw
ikkelen. 

W
at is er gebeurd en w

aarom
 w

as dit belangrijk 
voor jou? H

et w
as belangrijk voor m

ij om
 sam

en  
te w

erken m
et m

ijn huisgenoten om
dat dit huis  

niet alleen van m
ij is en m

ijn huisgenoten ook m
ijn 

vrienden zijn. W
e volgen elkaar al een decennium

. 
O

nze praktijken zijn verw
ant en ze com

m
uniceren 

m
et elkaar. W

e hebben op dezelfde school in 
Frankrijk gestudeerd. Een kleine stad genaam

d 
N

evers in Bourgondië. W
e zijn in die periode positief 

beïnvloed door een stel leraren die ons nog steeds 
dierbaar zijn. Voor m

ij had het geen zin om
 alleen 

iets op de gevel van ons huis tentoon te stellen als 
zij ook een artistieke praktijk hebben die ik respec-
teer. In je w

erk ben je geïnteresseerd in taal en 
hoe die onze w

erkelijk heid beïnvloedt en vorm
t. 

W
aar kom

t dit vandaan? D
eze interesse kom

t voort 
uit m

ijn 6 jaar durende studie grafische vorm
geving 

m
aar ook uit persoon lijke interesse voor m

edia-
w

ijsheid en geschiedenis. H
et heeft niet zozeer te 

m
aken m

et de m
anier w

aarop ik deze tijd ervaar, 
ook al w

as ik de afge lopen jaren een ongelukkige 
toeschouw

er van de opkom
st van sam

enzw
erings-

theorieën, die m
ogelijk is gem

aakt door een 
diepgaand begrip van de zw

akheden van onze 
com

m
unicatiekanalen. H

oe hoop je dat voorbij-
gangers je w

erk zullen ervaren? Ik hoop dat het 
m

ensen op een serieuze of een grappige m
anier  

zal bevragen. Ik hoop dat het de lus kan doorbreken 
w

aar het leven ons in probeert te stoppen. 

D
ear passer-by, W

e invite you to get acquainted 
w

ith this w
ork of art and the thoughts it evokes.  

W
e invite you to look. A

fterw
ards this hand-out w

ill 
allow

 you to read m
ore about the w

ork, its context 
and the artist.
 

This sum
m

er four A
m

sterdam
 based artists’ 

are invited by W
elcom

e Stranger to m
ake new

 
tem

porary artw
orks, especially for the facade of 

their ow
n hom

e. In doing so, they are revealing 
som

ething personal in the m
iddle of their ow

n 
neighbourhood, on the border betw

een their private 
space and the public space. Four di"erent artist 
observations com

e up, at di"erent locations in  
the city. The façades form

 a new
 environm

ent for 
an experim

ental exhibition, w
here every passer-by 

is w
elcom

e to becom
e acquainted w

ith the w
orks 

of art and the thoughts they evoke. 
 

W
elcom

e Stranger has been organizing art 
events and projects in the m

argin of the o!
cial  

art circuit since the 1990s, as a com
m

ent. For 
W

elcom
e Stranger traditionally alw

ays the location, 
a house in the city, and w

ith it the interaction 
betw

een the private space and the public space, 
publicness and privacy are the starting points. 
Since the ongoing pandem

ic, the focus has tem
-

porarily shifted to the outside: the façade and the 
w

indow
s of the hom

es. 

Kévin Bray 
Ré-But
12.08 – 12.11.21

Kévin Bray, in collaboration w
ith A

lexis Bondoux 
and Lou Buche, transform

s the balcony of their 
house into an installation in w

hich they invite 
passers-by to m

ake a rebus. In doing so, they  
relate the façade, know

n as the architectural face  
of a building, to the figurative m

eaning of ‘façade’, 
w

hich is to pretend, to play a gam
e, to disguise 

oneself. W
ith their installation m

ade of found 
m

aterials in the neighbourhood, they create a space 
to play, not only for an audience fam

iliar w
ith art, 

but for everyone, regardless of background.  
They use a special e"ect based on the notion of  
de fam

iliarisation: an artistic technique from
 the 

early 20th century to present ordinary things in an 
unfam

iliar or strange w
ay. From

 an unseen spec-
tator, the audience is transform

ed into an active 
observer and participant. It greatly influenced the 
w

orld of art and theory and is also used by recent 
m

ovem
ents such as culture jam

m
ing.

 
Bray w

as trained as a graphic designer and 
uses a variety of m

aterials and techniques, inclu-
ding (digital) painting, com

puter graphics, sculpture, 
film

 and anim
ation. H

e is interested in the (inter) 
functioning of m

edia and technologies and their 
influence on the im

pact and m
eaning of im

ages.

D
uring the process Kévin Bray and M

arianna  
van der Zw

aag spoke about the w
ork. Below

  
a brief account of this conversation 
 

This is not an ‘ordinary’ exhibition in a gallery 
or m

useum
 space; the dom

estic environm
ent, 

w
orking outside w

ith the façade of the house 

m
akes it di!erent. W

hat w
as your m

otivation  
for accepting the invitation? M

y m
otivation to 

participate in this project w
as to be challenged in 

the w
ay I am

 dealing w
ith m

y ow
n practice w

hich 
is often rejecting a direct link w

ith m
y intim

acy. 
This last year w

as a specific tim
e in w

hich w
e (m

y 
room

 m
ates and i) had the oppor tunity to m

eet and 
live closer to our neighbors. B

y being in quarantine  
and by sharing the sam

e universal experience of 
life it m

ade us aw
are of the w

ay w
e are som

etim
es 

disconnected from
 our living reality. M

aking the 
installation m

ades us question the com
m

unication 
value of such a w

ork in this context and pushed us 
to reevaluate our m

essage and the w
ay to access 

it. W
elcom

e stranger is also proposing an alter-
native to com

m
on institutionalized exhibitions  

and events that are fram
ing the w

ork in term
s of 

audience and spaces. I believe that art and poetry 
should be existing outside of these w

alls in order 
to bridge the gap betw

een our di"erences and  
the exclusively inform

ational m
essages being  

out there. In you case also the focus w
as on colla-

boration: 3 artist collaborating and developing 
w

ork in dialogue. W
hat happened and w

hy w
as 

this im
portant for you? It w

as im
portant for m

e  
to collaborate on this project w

ith m
y room

m
ates 

because this house is not only m
ine and m

y room
-

m
ates are also m

y friends. W
e have been follow

ing 
each other for a decade. O

ur practices are related 
and they com

 m
unicate w

ith each other. W
e have 

been studying in the sam
e school in France. A

 little 
city called N

evers in Bourgogne. W
e have been 

positively influenced in this period by a set of 
teachers that are still dear to us. To m

e it w
asn’t 

m
aking sense to exhibit som

ething on the facade 
to our house alone w

hen they have an artistic 
practice as w

ell that I respect. In your w
ork you are 

interested in language and how
 it influences and 

shapes our reality. W
here does this com

e from
? 

This interest com
es from

 m
y 6 years of study in 

graphic design but also personal interest for m
edia 

literacy and history. It is not particularly related to 
the w

ay I experience this tim
e even though I w

as 
an unfortunate spectator of the rise of conspiracy 
theories these last years w

hich has been m
ade 

possible by a deep understanding of the w
eak-

nesses of our com
m

unication channels. H
ow

 do 
you hope passers-by w

ill experience your w
ork?  

I just hope it w
ill question people in a serious or  

a funny w
ay. I hope it can break the loop in w

hich 
life tends to put us in.

Kévin Bray, Alexis Bondoux en Lou Buche, 
Ré-But, 2021 (Woutertje Pietersestraat, 
Amsterdam)


