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Sunjung Kim @ Gwangju Biennale
Interview
dinsdag 4 september 2012

Sophia Zürcher | Op 7 september 2012 opent de negende editie van de Gwangju
Biennale. Deze biënnale werd in 1995 opgericht en is daarmee de oudste kunstbiënnale
van Azië. Dit jaar staat de biënnale onder leiding van wel zes curatoren: Sunjung Kim,
Mami Kataoka, Carol Yinghua Lu, Nancy Adajania, Wassan Al‐Khudhairi en Alia
Swastika. Kunstbeeld sprak met Sunjung Kim over haar subthema en de enige Nederlandse
deelnemer.

Gwangju Biennale Hall during the Gwangju Biennale 2010, Image courtesy of the Gwangju
Biennale Foundation
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Het thema van dit jaar is ROUNDTABLE en de tentoonstelling wordt omschreven als een
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‘non‐monumental series of narratives around such open‐ended principles as non‐
hierarchical mutuality and dialogue.’ Meerstemmigheid staat dus centraal en veel
kunstwerken gaan over hoe individuen zich tot een groep verhouden.
In de organisatie wordt dat ook zichtbaar: de zes curatoren zijn elk voor een subthema
verantwoordelijk, maar proberen toch samen één biënnale te maken. Die thema’s zijn:
Logging In and Out of Collectivity; Re‐visiting History; Transient Encounters; Intimacy,
Autonomy and Anonymity; Back to the Individual Experience; en Impact of Mobility on
Space and Time. Sunjung Kim, verantwoordelijk voor het thema Intimacy, Autonomy and
Anonymity, vertelt over de samenwerking: “Het moeilijkste was nog om een geschikte tijd
te vinden voor zo’n afspraak, vanwege alle verschillende tijdzones.” Inderdaad verblijft
Wassan AI‐Khudhairi afwisselend in Qatar, de Verenigde Staten en Korea; Nancy Adajania in
India; Mami Kataoka in Japan en Groot‐Brittannië; Sunjung Kim in Zuid‐Korea; Carol
Yinghua Lu in China; en Alia Swastika in Indonesië.

Sunjung Kim, Foto: Seeung Mu Leeklein

Jij hebt de enige deelnemende kunstenaar uit Nederland, Dick Verdult,
uitgenodigd om een kunstwerk te maken voor de biënnale. Wat sprak
je aan in zijn werk?

Toen ik Dick Verdults solotentoonstelling bezocht in het Van Abbemuseum [‘
En op zondag vieren we Vrijdag’ ‐ red.], maakten zijn werken erg veel indruk op mij, met
name Volière. Door de titel kan je het werk begrijpen als een verkenning van de kooi
versus de buitenwereld. Je kunt de kooi op verschillende manieren interpreteren, onder
andere als het verblijven op een plek waar je niet vandaan komt. Ik vroeg Verdult of hij
geïnteresseerd was in deelname; Verdult is muzikant en een outsider in de kunstwereld die
zich veel bezighoudt met ‘andere’ culturen.
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Dick Verdult, Volière, Van Abbemuseum, 2011, Foto Peter Cox.

Kan je uitleggen hoe het werk van Dick Verdult past bij jouw subthema
Intimiteit, autonomie en anonimiteit?

Ik heb kunstenaars gevraagd nieuwe werken te maken voor plekken die een belangrijke rol
spelen in de geschiedenis van de stad Gwangju. Dick Verdult gaat een installatie maken
voor de historische Daein markt getiteld Smiledoor. De buitenkant van deze winkel is niet
opvallend, maar binnen maakt Verdult bizarre beelden van lachende tandartsassistenten.
Dit werk is toegankelijk voor de marktlieden en de vaste klanten, omdat het bestaat uit
een vriendelijk en herkenbaar beeld: een glimlach. Het werk zet aan tot nadenken over
schoonheidsidealen en aanverwante zorgen over imperfectie en ironie.

Chris Marker, Level Five, 1997, Cinematographic Essay, Colour, 106 minutes, Courtesy the Artist and
Peter Blum Gallery, New York
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Heb je aanbevelingen voor de bezoekers van de biënnale?

Er zijn een paar werken die de bezoeker makkelijk kan missen omdat ze niet te zien zijn in
de biënnalehal. Ik raad de film Level 5 van Chris Marker aan, die wordt getoond in de
Gwangju Cinema. De bioscoop werd gebouwd in 1930 en is een van de belangrijkste
bouwwerken uit de periode van de Japanse bezetting. Ook raad ik de installatie van Do Ho
Suh In‐Between Hotel (2012) aan. Het werk functioneert als hotel en verplaatst iedere
dag. [Dit werk wordt gemaakt in het kader van het project Gwangju Folly, waarbij
verschillende kunstenaars gevraagd worden follies te maken in de stad –red.]. Ik kan niet
één bepaald werk uit de biënnalehal aanraden, want we proberen juist met de structuur
van ROUNDTABLE iedere bezoeker te stimuleren om zijn of haar eigen verbindingen en
gedachten te projecteren op de werken.

Do Ho Suh, Research Image for In Between Hotel, 2012. Exterior: Perforated Annodyzed Aluminum
Panel on 1.5 Ton Truck, Interior: Birch Plywood, Stainless Steel, Carpet, Glass, Stone. 3,700 x 2,300 x
3,400 cm. Courtesy of the Artist and Suh Architects

‘Gwangju Biennale’
7 sept. t/m 11 nov. 2012
111 Biennale‐ro, Buk‐gu, Gwangju (KR)
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