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It Might be a Mirage
Tolia Astakhishvili, David Claerbout, Robert Kusmirowski,
Mark Leckey, Moshe Ninio, Wolfgang Plöger, James
Richards, Leslie Thornton, Danh Vo
Expositie: 08.10.2022 — 22.01.2023, Opening: 08.10.2022, 20:00 hrs.
Locatie: West Den Haag in de vml. Amerikaanse ambassade, Lange Voorhout 102, Den Haag
It Might be a Mirage’ is een serie presentaties die zich bevinden in en reflecteren op de rand van de
geschiedenis, tussen feit en speculatie, informatie en illusie. Met werk van acht hedendaagse kunstenaars
in verschillende media en technieken, variërend van sculptuur en installatie, tot videowerk, film en
fotografie, kijkt het naar verschillende geschiedenissen vanuit een obsessieve, rebelse en ontregelende
blik.
Deze verzameling van perspectieven belicht kunstpraktijken die gebruikmaken van historische verhalen, teksten en
beelden, terwijl de ideologische omstandigheden waarop deze zijn gevestigd worden bevraagd. Tegelijkertijd
ontketend elk van de getoonde werken een verhulde en geheimzinnige kracht. De gepresenteerde werken wijzen ons
op een kern binnen alledaagse chronologieën die tijdloos is. Ze reflecteren namelijk zowel op het verleden, als op
mogelijke toekomsten. Door historische verwijzingen te ontwrichten en opnieuw te construeren, bieden de werken
een nieuwe manier van kijken. Deze existentiële blik laat het ‘hier en nu’ doordringen met het ‘daar en toen’, en
ondermijnt onze gebruikelijke categorieën van tijd, ruimte en aanwezigheid.
Het brutalistische gebouw van architect Marcel Breuer, ontworpen voor de Amerikaanse ambassade van Nederland,
dient als locatie voor de tentoonstelling. Op een toepasselijke wijze gebruikt ‘It Might be a Mirage’ het pand als een
aanvullend historisch bewijsstuk. Door de presentaties wordt de vrijwel onveranderde bureaucratische omgeving op
een dubbelzinnige manier ingezet. Ongewenste, maar wezenlijke, schimmen van het verleden raken ontketend en
verstoren het heden. De beelden die opdoemen in de werken verschijnen zowel als fantastische schitteringen, als
ontregelende fantomen.
David Claerbout’s werk situeert zich tussen het informatieve beeld, fotografie en digitale animatie. Zijn werk maakt
gebruik van optische mechanismen om de relatie te onderzoeken tussen bewustzijn en waarneming, herinnering en
mythe. De integratie van technologie en mens vormt een basis voor Claerbout’s beelden, films en tekeningen, als ook
zijn werkmethode.
Robert Kusmirowski is geboren in 1973 in Łódź, Polen. Kusmirowski’s werken lijken op driedimensionale foto’s.
Hierin bootst hij ruimtes na van spektakels uit het verleden, zowel historisch als verzonnen, en wekt de suggestie van
een menselijke aanwezigheid die is gekomen en gegaan, als een scene van een verdwijning. Kusmirowski’s werken
doen denken aan weergaven uit etnografische en geschiedkundige musea. Zijn betrokkenheid op specifieke
spektakels uit het verleden en zijn beeld van de geschiedenis wordt uitgedaagd.
Mark Leckey, geboren 1964, Birkenhead, Verenigd Koninkrijk, is één van de meest kenmerkende Britse kunstenaars
van zijn generatie. Zijn werk varieert van film en video, tot sculptuur, objecten en verschillende stijlen van weergave
van elastische materialen en vormen. Ongeacht het medium past Leckey’s werk verstoringen toe op historische
beelden en voorwerpen, om zo een verhulde realiteit in te stellen die nooit volledig in haar essentie kan worden
gevat.
Sinds de late jaren zeventig is Moshe Ninio’s werk geïnvesteerd in het fijngevoelige bestaan van beelden die al in
het alledaagse voorkomen. In elke cyclus van werken vormt het ‘originele’ beeld een object dat op subtiele wijze is
aangepast, om weer tot een meta-beeld van zichzelf terug te keren dat mogelijk verschilt van haar originele functie, of
deze zelfs ontwricht. In hun nieuwe opstelling worden de beelden schimmen die noch tot de werkelijke orde behoren,
noch de orde van pure representatie.
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De praktijk van Wolfgang Plöger, geboren 1971, Münster, Duitsland, ontleedt onze kennis over technische
representatie, en in het bijzonder de representatie van geschiedenis. Zijn reeks filminstallaties reflecteren op zichzelf
en grijpen in op tijd en ruime. Zodoende wordt het mechanisme en de materiële eigenschappen van filmprojectie in
het algemeen herzien. Ze leggen de structuur van het filmische beeld bloot en confronteren ons met de
gestandaardiseerde voorwaarden van technologische representatie.
Het werk van Tolia Astakhishvili komt voort uit een tekenpraktijk, maar is interdisciplinair, collaboratief en ruimtelijk
geworden. Astakhishvili, een nieuwsgierige zwerver, nauwlettende waarnemer en gepassioneerd verzamelaar van
afbeeldingen, geschriften, objecten en materialen, bedenkt beklijvende ruimtes uit het geheugen waarin het
persoonlijke en het fictieve samensmelten op een roerend raadselachtige en niet gemakkelijk te consumeren manier.
Haar meerlagige droomlandschappen wijzen op de materiële porositeit, psychologische diepte, antagonistische
krachten en poëtica van de ruimtes die we bewonen. (Leonie Radine)
Bekend om zijn provocerende en visueel verleidelijke werken met bewegend beeld die een breed scala aan
bronnenmateriaal samenvoegen — zoals intieme homemovies, archiefbeelden, televisiesignalen en rijke muzikale
soundtracks — richt het werk van James Richards zich op de meedogenloze stroom van beelden die naar definieer
de 21e eeuw door een ruimte te scheppen waar persoonlijke politiek en digitale materialiteit elkaar kunnen
ontmoeten. Gelijktijdig met het filmmaken heeft Richards talloze tentoonstellingsprojecten gepresenteerd die zijn
gebaseerd op archiefonderzoek en op basis van voortdurende samenwerkingsuitwisselingen met andere
kunstenaars.
Met een veelomvattend oeuvre dat zich beweegt tussen film, fotografie en installatie, wordt Leslie Thornton
beschouwd als een van de voorlopers van de hedendaagse mediakunst. In haar werken verkent ze een kritische en
theoretische analyse van het bewegende beeld en daagt daarbij zowel de grenzen representatie en de relatie tussen
het beeld en de kijker.
De conceptuele en zinnenprikkelende kern van Danh Vo’s werk omvat de samensmelting van collectieve
geschiedenis met persoonlijke ervaringen. Tijdens zijn kindertijd vluchtte zijn familie uit Vietnam en vestigden ze zich
in Denemarken; dit vormt een onlosmakelijk deel van zijn kunstpraktijk. Het verbinden van persoonlijke ervaringen
met drastische politieke gebeurtenissen wekt toch vragen op over de relatie tussen identiteit, maatschappij en
historische onderwerpen. De raadselachtige installaties van objecten en beelden in Vo’s werk zijn een uitkomst van
zijn verkenningstochten in de machtstructuren van de Westerse wereld.
Gecureerd door Ory Dessau en Tal Sterngast.
Tal Sterngast studeerde fotografie en film in Jeruzalem, Londen en Berlijn, waar ze woont en werkt. De afgelopen
twintig jaar heeft ze bijgedragen aan kunsttijdschriften en catalogi, en aan Duitse en Israëlische kranten. Haar boek
‘Twelve Paintings, Excursions to the Gemäldegalerie in Berlin’ is gepubliceerd in 2020 (Hatje Cantz). ‘Boomerang.
Contemporary Art against the Spectacular Image of History’ wordt gepubliceerd medio lente 2023 (Distanz).
Ory Dessau is zelfstandig curator en schrijver gevestigd in Gent en Brussel. Hij heeft samengewerkt met musea als
Tel Aviv Museum of Art, Neue Nationalgalerie, Berlijn, S.M.A.K., Gent, en Moderna Museet Malmö. In 2021 cureerde
hij ‘Facing the Crowd: On and Around Lecture Performance’ bij West Den Haag. Dessau’s teksten worden regelmatig
gepubliceerd in verschillende kunsttijdschriften als Art Review, Flash Art, Mousse Magazine, en Metropolis M.
Voor vragen kunt u contact opnemen Yael Keijzer: info@westdenhaag.nl of 070.3925359
Het programma van West wordt mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW.

West Den Haag Lange Voorhout 102, 2514 EJ Den Haag, +31(0)70.3925359, www.westdenhaag.nl

