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Bericht uit Zuid-Korea: drie biennales en hun steden
Report
woensdag 3 oktober 2012

Sophia Zürcher | In september openden drie grote kunstbiënnales in Zuid‐Korea. Behalve de
prestigieuze Gwangju Biënnale, tevens de oudste biënnale van Azië, zijn ook de biënnales
in hoofdstad Seoul en havenstad Busan een bezoek waard.

Lees direct over de:

Gwangju Biënnale
Busan Biënnale

Mediacity Seoul 2012
In Seoul, de thuisstad van Samsung en LG, waar iedereen een smartphone lijkt te hebben
en in elke metro wifi wordt aangeboden, is een biënnale over mediakunst geheel op haar
plaats. De geselecteerde werken van de zevende editie van deze biënnale tonen gelukkig
niet louter de nieuwste technische snufjes. Kunstenaars laten zich juist inspireren door
nieuwe media en zetten met hun kunstwerken de bezoeker aan het denken over het
gebruik van technologie.
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everyware, CROWDRAW, 2012

Paintballmachine
everyware (Hyunwoo Bang en Yunsil Heo) heeft een app ontwikkeld waarmee je een
paintballmachine kunt besturen. Je mag zelf beslissen welke kleur je in welke hoek schiet
en zo maak je samen met de andere bezoekers een kunstwerk. Het is aantrekkelijk om te
zien hoe een druk op de knop wordt omgezet in een echte actie. Deze relatie tussen
virtualiteit en realiteit komt veelvuldig aan bod in de tentoonstelling.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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David Bowen, fly tweet, 2012

Twitterende vliegen
De nieuwe (sociale) media kunnen heel anoniem aanvoelen, maar feit is dat er altijd
mensen betrokken zijn bij de productie en het gebruik ervan. David Bowen laat vliegen
twitteren. Hij sloot vliegen op in een bol met een toetsenbord. Als een vlieg op een toets
landt, wordt het bijbehorend karakter in de tekstbalk van twitter ingevoerd. Na 140 tekens
worden de boodschappen op twitter gezet. Zo laat Bowen zien dat techniek onzinnig is
zonder menselijke input. Een heel ander soort vliegen is te zien in de video The Order
Electrus (2005) van Floris Kaayk. De stijl van de video doet denken aan een
natuurdocumentaire, alleen krijg je nu te horen hoe elektronische insecten zich
voortplanten. Het is bevreemdend om te kijken naar technologische wezens die ons niet tot
nut zijn, wat we immers gewend zijn van technologische artefacten.

Floris Kaayk, The Order Electrus, 2005

Bekijk het beeldverslag van Mediacity Seoul 2012
'Mediacity Seoul 2012 ‐ Spell on you'
11 sept. t/m 4 nov. 2012
Seoul Museum of Art, Seoul (KR)
www.mediacityseoul.kr

Gwangju Biënnale
Ook in Gwangju en Busan probeerden de samenstellers tentoonstellingen te maken die
passen bij de stad. In tegenstelling tot Seoul, trachten de organisatoren hier nadrukkelijk
draagvlak te creëren bij de inwoners van de stad. De artistiek directeur van de Busan
Biënnale nodigde inwoners uit om mee te denken. De zes artistieke directeuren van
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html

3/12

452015

Bericht uit ZuidKorea: drie biennales en hun steden  Kunstbeeld

Gwangju brachten de biënnale naar de inwoners van de stad toe door kunstwerken op een
markt, in een bioscoop en in een tempel te tonen. Een combinatie van deze strategieën
om de stad te betrekken bij een biënnale zou het model kunnen worden voor toekomstige
biënnales.

Noh Suntag, Forgetting Machines I, 2000

Niet erg gedurfd
De Gwangju Biënnale stelde maar liefst zes curatoren aan, een unicum in de wereld van
biënnales. De dames besloten deze samenwerking als uitgangspunt te nemen voor de
biënnale. Dat klinkt niet erg gedurfd, maar het levert wel een tentoonstelling met
interessante werken op. Het thema is ROUNDTABLE, oftewel: democratie, overleg,
samenwerking. Dat past bij de geschiedenis van de Gwangju Biënnale, die in 1995 werd
opgericht ter nagedachtenis van democratiseringsbewegingen van 1980. Toen werden
hier honderden burgers gedood door het Koreaanse leger omdat zij in opstand kwamen
tegen dictator Chun Doo‐hwan. De fotoserie Forgetting Machines I (2000) van Noh Suntag
brengt deze gebeurtenis in herinnering. Hij legde de foto’s van gevallenen op de
begraafplaats in Gwangju vast. De portretten op de begraafplaats zijn vergaan, zoals
herinneringen vervagen.

Gekleurde stippen
Iedere curator heeft een eigen subthema, maar de werken die horen bij een bepaald thema
worden door elkaar geëxposeerd. Gekleurde stippen op de bijschriftbordjes geven de
thema’s aan. Die stippen leiden eigenlijk alleen maar af, omdat je constant moet
opzoeken welke kleur ook alweer wat was. Bovendien overlappen de thema’s: allemaal
gaan ze in meer of mindere mate over de verhouding tussen het individu en de groep.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Motoyuki Shitamichi, torii, 2006‐2012. Deze foto is genomen op Saipan, een eiland dat nu hoort bij de
Verenigde Staten, maar dat ooit werd bezet door Japan.

Wael Shawky, Telematch Sadat, 2007

Politiek en geschiedenis zijn daarom zeer aanwezig in de biennale. Zo fotografeerde
Motoyuki Shitamichi de overgebleven poorten van Shintoschrijnen die Japan liet bouwen in
zijn kolonies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Šejla Kameriæ maakte een video over de
angst om een straat over te steken in Sarajevo en Wael Shawky liet op intrigerende wijze
kinderen de moord op president Sadat naspelen.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Michael Joo, Indivisble, 2012

Klei
Hoe actueel ROUNDTABLE is, wordt ook zichtbaar in het werk van Michael Joo. Hij maakte
een installatie van schilden die hangen boven kleien modellen van persoonlijke objecten
van hemzelf. Die schilden doen me denken aan de opstanden in Arabische landen en de
Occupy‐beweging en hoe mensen zich verenigen om te protesteren. De objecten van klei
benadrukken het individu dat beschermd of juist afgeweerd wordt door de schilden. Door
dit werk in de eerste zaal te plaatsen, maken de curatorens direct duidelijk waar hun
thema over gaat.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Kunst op de markt
Gelukkig wijzen borden je de weg.

Kim Beom, Yellow Scream, 2012

Bob Ross
Om de biënnale ook naar mensen te brengen die de Biennalehal niet snel zouden bezoeken,
worden kunstwerken getoond in een tempel, een bioscoop en op een markt. Verspreid over
Daein Market zijn kunstwerken te zien in winkels, waaronder een hilarische video van Kim
Beom die à la Bob Ross uitlegt hoe je schreeuwen met diverse kleuren geel kan schilderen.
In een andere kraam vraagt een medewerker namens Do Ho Suh aan bezoekers om met
een houtskooltje over een papiertje te wrijven en zo een afdruk te maken van de muur van
de kraam. Deze frottagetekeningen worden opgehangen in de Biennalehal, waardoor daar
een specifiek stukje van Gwangju te zien is. Een mooie verbinding tussen stad en
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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tentoonstelling.

Do Ho Suh, Rubbing Project III – Dae‐in Market, 2012. Een medewerker van de biënnale haalt mijn
frottage weg.

Do Ho Suh, Rubbing Project III – Dae‐in Market, 2012. Mijn tekening is nog niet opgehangen in de
Biënnalehal.

Bekijk het beeldverslag van Gwangju Biennale 2012
'9de Gwangju Biënnale 2012 ‐ ROUNDTABLE'
7 sept. t/m 11 nov. 2012
http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Gwangju Biennale Hall, Gwangju (KR)
www.gwangjubiennale.org

Busan Biënnale 2012
Bij binnenkomst van het Busan Museum of Art word je geconfronteerd met een
verzameling schoenen. Een bekend beeld, want in Korea moet je altijd je schoenen
uitdoen als je bij iemand thuis komt. Hiermee wordt de toon gezet voor een intiemere
biënnale dan die in Gwangju. Sung Hyo‐sook verzamelde de schoenen van medewerkers
van grote fabrieken. Een verdieping hoger zijn lampionnen te zien, die de kunstenaar met
dezelfde medewerkers maakte.

Sung Hyo‐sook, Requiem, 2012

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Sung Hyo‐sook, Three in the Morning, 2012

Invloed
Samenwerking speelt ook in deze biënnale een belangrijke rol. Roger Buergel, bekend van
Documenta 12, is de eerste buitenlandse artistiek directeur van de biënnale in Busan en hij
besloot van zijn gebrek aan kennis van de stad een kracht te maken: hij vroeg inwoners om
te helpen. Ingedeeld in groepjes (zogenoemde ‘Learning Councils’) van tien tot twaalf
personen, werden zij gekoppeld aan kunstenaars en aan Buergel. De inwoners werd
gevraagd wat zij verwachten van een kunstbiënnale. Een prijzenswaardig initiatief. Het
wordt alleen niet duidelijk hoe ver hun invloed reikte, behalve dat sommige kunstwerken
het resultaat zijn van samenwerking. Het is een goed middel om van de inwoners van een
stad deelnemers te maken in plaats van passieve kijkers, maar het gevolg is dat de
tentoonstelling een samenraapsel lijkt van interessante kunstwerken. Het ontbreken van
tekstbordjes helpt ook niet mee.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Ibon Aranberri, Perpetual Continent, 2012

Ines Doujak, Haute couture / Fires, 2012

Scheepsmodellen
Toch zijn er wel terugkerende thema’s te ontdekken. Een aantal werken past goed bij de
sterk geïndustrialiseerde havenstad Busan. Veel kunstwerken gaan namelijk over arbeid en
productie. Zo zijn er foto’s te zien die Alan Sekula maakte in 1993 in Zuid‐Koreaanse
havens. De rol van scheepvaart in handel en economie staat ook centraal in Ibon
Aranberri’s installatie van holle mallen voor de scheepsmodellen die het bedrijf Ulsan
maakt om aan klanten te laten zien. Met je fantasie kun je deze negatieve ruimtes
invullen. Ines Doujak brengt met haar installatie de vrouwen in herinnering die in de jaren
zestig hard moesten werken in de textielfabrieken die zoveel rijkdom brachten voor Korea.

http://www.kunstbeeld.nl/nl/nieuws/19522/berichtuitzuidkoreadriebiennalesenhunsteden.html
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Ben Cain, We Call this Work, 2012

Altijd moeten lachen
Ben Cain vroeg leden van een ‘Learning Council’ om op tegels van klei de bewegingen uit
te voeren die ze normaal op hun werkplaats maakten en maakte daar een (breekbare)
keramieken vloer van. In teksten leggen mensen uit over hun werk in de dienstensector.
Hyo Jeong Son vertelt bijvoorbeeld over het zware werk van kassamedewerkers in
supermarkten, die 4580 won (ca. 3 euro) per uur verdienen en altijd moeten lachen. Minji
Kim vertelt dat studenten honderden uren vrijwilligerswerk doen, maar de scholen maar
tien uur erkennen. Veel kunstwerken vertellen de vergeten verhalen van harde werkers. Zo
krijg je als buitenstaander een veel beter beeld van het leven in Korea dan de gemiddelde
toerist die naar Busan komt voor het strand.
Bekijk het beeldverslag van Busan Biennale 2012
‘Busan Biennale 2012 – Garden of Learning’
22 sept. t/m 24 nov. 2012
Busan‐si Haeundae‐gu U 2‐dong 1413, Busan (KR)
busanbiennale.org
gardenoflearning.info

Foto’s: Sophia Zürcher
Dit verslag is tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds.
Wil je alles weten over hedendaagse kunst? Neem nu een abonnement!
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