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NON-PROFIT AT ALL COST

Wat is een visie en hoe ontstaat het? Een visie is in zekere zin de ruim- 
te tussen een vraagteken en een voorstel. Bovenal is het een droom 
voor de toekomst. Het kunnen formuleren van een visie vraagt om 
nieuwsgierigheid, moed, fantasie en de generositeit om gedachten te 
kunnen delen. Nest vroeg kunstenaar Farida Sedoc haar visie voor de 
toekomst in een tentoonstelling te vertalen. 

Farida Sedoc identi!ceert zich met de verhalen van DJs, MCs, burger- 
rechtenactivisten en verschillende culturele gemeenschappen. Dit legt 
niet alleen de basis voor haar onderwerpen, maar bepaalt ook haar  
levenshouding en culturele positie. In haar kunstenaarspraktijk brengt 
ze de culturele wortels en erfenis van zwarte muziek en protestbe- 
wegingen samen met iconische beelden uit tijdschriften, kranten en  
digitale media. Ze samplet beelden en verhalen in haar werk en schept 
daarmee een kristalhelder beeld van de tijdgeest. Met deze beeldcom- 
binaties maakt ze collages, zeefdrukken en gra!sche uitingen, voor 
instituten als het Stedelijk Museum Amsterdam alsook in zelfgemaakte 
zines, platenhoezen en op T-shirts voor actiegroepen en kledingmerken. 
Haar kunst wordt hiermee voor een grote groep mensen beschikbaar 
en toegankelijk gemaakt.
 
Bijbaantjes, 'de hossel'; ze worden zelden meegerekend als onderdeel 
van de professionele praktijk van een kunstenaar. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen ‘dat wat professioneel is’ (de kunst) en de ‘bij- 
baan’ – dikwijls niet noemenswaardig. Voor deze tentoonstelling zijn  
de andere talenten en ‘good shitty jobs’ onderdeel van de kunstenaars- 
praktijk en wordt er niet meewarig, maar met trots naar gekeken. 
 
Sampling is een andere rode draad in deze tentoonstelling ‘Non-Pro!t 
At All Cost’. Een proces dat haar roots vindt in hiphop en urban culture, 
waarbij het citeren van het werk van anderen gezien wordt als een 
verwijzing naar de reuzen op wiens schouders je staat. De toepassing 
en uitwisseling is meer dan een artistieke vorm; het dwingt de maker 
te re"ecteren op de eigen context en de bronnen die je aanboort  



om zo jezelf onderdeel te maken van een groter verhaal. Sedoc wil met 
‘Non-Pro!t at All Cost’ een tentoonstelling neerzetten waar kunste-
naarschap, traditie (of ‘legacy’) en ondernemerschap elkaar ontmoeten 
en worden ingezet voor een hoger doel. Dat is haar visie voor de toe- 
komst. Ze nodigde Roxette Capriles, Armando D. Cosmos, Guido  
Johanns (†), Herbert Luciole, Sandim Mendes, Eline Mul en Clélia Zida  
uit om dat samen met haar te doen. Ze zijn kunstenaar, maar ook DJ, 
ontwerper, muralist, art-director, lichaamswerker en activist; afhanke-
lijk van plaats en context en het liefste allemaal tegelijkertijd.

In een interview met Alix de Massiac in Metropolis M zegt Sedoc  
over ‘Non-Pro!t At All Cost’: “Volgens mij wordt Nederland gerund als 
een BV en is het motto pro!t at all cost. Als je er ‘non’ voor plaatst 
stelt het de vraag wat het betekent om niet rendabel binnen die opvat- 
ting te zijn. Wat als winst niet het doel is, maar samenzijn? Ik zie de 
kunstenaars in Nest als de Wu-Tang Clan: iedereen is anders maar we 
zijn één crew. Wat ons bindt is dat we een maatschappelijke verant-
woordelijkheid voelen om de kijker iets te vertellen waar de wereld nu 
staat en door welke hoepels we moeten springen om dit te verbeteren.”

In ‘Non-Pro!t At All Cost’ geven de kunstenaars een bespiegeling van 
hoe zij de wereld zien en nemen ze een voorschot op de toekomst.  
Sedoc studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag en in die tijd ontmoette ze Guido Johanns. “Vanuit mijn  
achtergrond in de hiphopscene is het uitnodigen van mensen die uit de 
lokale scene komen belangrijk. Je uit daarmee respect, een eerbetoon 
aan de stad, dan maak je verbinding met de mensen die er wonen. 
Guido is in 2019 overleden. Ik kende hem al 20 jaar vanuit het nacht- 
leven. Hij reisde veel, woonde in verschillende landen, van Engeland  
tot Brazilië. Het interesseert me hoe hij met zijn levensstijl symbool 
staat voor levenskunst, maar ook voor het falen van een politiek sys- 
teem. Zijn werk is nooit serieus tentoongesteld en dus leek het me  
interessant om te kijken wat hij nou eigenlijk maakt en wat we daarvan 
kunnen exposeren.” Johanns woonde in kraakpanden en leidde een 
nomadisch bestaan. Hij zoog street art op, de Caribische cultuur en 
het ruigere deel van het straatleven waren vormend voor zijn brede 



artistieke expressie. Veel hiervan legde hij vast op foto's. Samen met 
zijn broer Marc vormde hij een soundsystem dat tot op de dag van 
vandaag wordt voortgezet door zijn broer. Hij was een vrijgevige man 
en heeft met zijn ziel veel mensen in het hart geraakt en gekleurd. 
Sedoc is voor deze tentoonstelling samen met de broer van Guido in 
zijn archief gedoken en heeft uit de vele foto’s een selectie gemaakt 
die in de tentoonstelling worden gepresenteerd in een levensgrote 
LP-cover.
 
Ook Clélia Zida is een kunstenaar die Sedoc al lang kent en volgt. 
“Wat bij haar interessant is, is dat ze een echte community builder is. 
Ze heeft tien jaar lang in Amsterdam een bar gerund, Café Belgique,  
die een belangrijke plek is geweest voor allerlei soorten kunstenaars. 
Een veilige plek met muziekprogrammering waar we elkaar konden 
ontmoeten.” Zida beoefent, net als bijna alle kunstenaars die Sedoc 
uitkoos voor deze tentoonstelling, naast haar kunstenaarschap ook 
nog andere professies. Ze is DJ en heeft daarmee een hechte gemeen- 
schap om zich heen gebouwd. Visueel komen deze ‘twee petten’  
misschien niet direct zichtbaar naar voren, maar als je het weet zie je 
het. Zida: “Binnen mijn praktijk houden muziek en kunst elkaar in 
evenwicht – ze zijn de band tussen voelen en denken, intuïtie en con-
ceptualisatie. Mijn werk is abstract, minimal en hard edge, het vloeit 
door in de abstractie die ik zoek binnen de elektronische muziek die  
ik maak. Beiden zijn compromisloos, helder, uitnodigend en meedogen- 
loos. Of het nu muziek of de beeldende kunst is, patronen, golven, 
trillingen, kleuren en frequenties nemen een centrale plaats in binnen 
mijn werk.” 

Armando D. Cosmos en Herbert Luciole studeerden samen met Se- 
doc aan het Sandberg Instituut, waar zij de tijdelijke master ‘Radical 
Cut-Up’ volgden. ‘SHTF [Shit Hits The Fan]’, het werk van D. Cosmos, 
bestaat uit meerdere geweven tapijten die ingaan op een scenario 
waarin de moderne samenleving zoals wij die kennen, instort. Of het 
nu gemeenschappen zijn die gewapende milities vormen, mensen  
die goederen hamsteren in zelfgemaakte schuilplaatsen of individuen 
die off-grid gaan en bushcraft technieken leren, er zijn vele manieren 



waarop mensen zich voorbereiden in afwachting van TEOTWAWKI (The 
End Of The World As We Know It). Gebruikmakend van de beeldtaal van 
oude propaganda voor burgerbescherming, schema's voor kernwapens 
uit de Koude Oorlog en activistische posters, tonen de fragmenten in 
zijn geweven tapijten de nutteloosheid en menselijke onbeholpenheid 
op het voorbereiden van de vermeende ineenstorting van de aarde. 

Herbert Luciole, kunstenaar, activist en ontwerper, bevraagt de fata- 
listische gedachte dat de wereld sowieso naar de klote gaat – en 
zoomt met zijn werk in op een van de grootste protestbewegingen van 
deze eeuw: Occupy Wallstreet. Verspreid over 951 steden in 82 landen 
gaf de beweging hem en velen hoop en moed. Hoe kon het gebeuren 
dat zo’n breed gedragen protestbeweging uiteindelijk toch geen stand-
houdt? Occupy Wallstreet was immers een schoolvoorbeeld van een 
sociale beweging die had moeten slagen. Een beweging die 99% van de 
mensheid verenigde tegen die 1% allerrijksten, die uiting gaf aan  
verzet tegen sociale en economische ongelijkheid en tegen het gebrek 
aan waargenomen echte democratie in de wereld. Onder schimmige 
omstandigheden werd het protest opgedoekt. Het idee dat miljoenen 
vreedzaam protesterende mensen op straat een politiek systeem  
wezenlijk kunnen sturen blijkt tot op heden een utopie. Luciole nodigt 
de bezoeker van Nest uit om via zijn digitaal gestuurde ‘Riot Shields’ 
(anti-oproerschilden), opnieuw te kijken naar protest volgens vier 
protesttheorieën van Micah White, om zo samen de vraag te beant-
woorden: Hoe en wanneer zal de echte verandering beginnen?

De Rotterdamse Sandim Mendes gooit het over een andere boeg en 
kiest ervoor een hyper persoonlijke familiegeschiedenis als uitgangs-
punt te nemen. Sedoc zag een werk van Mendes dat haar mateloos 
boeide en nodigde haar uit hierop verder te bouwen. “Het werk dat 
mij heeft aangesproken in de context van de tentoonstelling is een 
video waarin ze een vrijheidsstrijder belichaamt die zijn manifest aan 
het schrijven is. De kracht van een strijder die eigen regels creëert en 
die waarden vervolgens ook wet laat worden middels een manifest 
vond ik inspirerend.” Voor ‘Non-Pro!t At All Cost’ ontwikkelde ze een 
dialoog tussen haar twee grootvaders en de posities die zij kozen 



ten tijde van de koloniale bezetting in Kaapverdië door de Portugezen.  
De twee protagonisten, ieder hoofd van hun eigen gezin, moesten  
afwegingen maken binnen hun bestaan: persoonlijke keuzes die direct 
als een politiek statement werden geïnterpreteerd door de eigen  
gemeenschap, alsook door de kolonisten. De ene grootvader, Januari 
genaamd, hield zich vast aan zijn principes en aan zijn geloof voor 
rechtvaardigheid en streed tegen de kolonisten. De ander, Rapasinho, 
werd gezien als verrader van zijn eigen volk. Beiden maakten hun  
eigen afwegingen om te overleven, keuzes waarvan de consequenties 
nog voelbaar zijn in het leven van Mendes. Hoe werkt intergeneratio- 
neel trauma door en hoe breek je met tradities die pijnlijk zijn? Kan  
je begrip en empathie opbrengen voor keuzes van eerdere generaties, 
en hoe leven die door in de toekomstige? ‘E ka so bo, E mi ku tudu  
(= it's not only you, it's me as well)’ geeft een bespiegeling op deze  
vragen en nodigt je uit onderdeel te worden van dit gesprek.

Kunstenaar Roxette Capriles kiest ook voor een meer persoonlijke 
benadering. Ze zoekt contact met haar publiek en wil hen onderdeel 
maken van haar visie. Samen 'op-dromen', zoals je ook samen op  
kunt lopen. Dit doet ze “om met de maatschappij om te gaan, om te 
overwinnen, om betrokken te blijven en niet op te geven. Om te  
streven naar dromen buiten de economische orde. De maatschappij is 
iets om je voor te stellen, niet om te verdragen”, aldus Capriles die 
zichzelf een artiest, een professioneel amateur, een brug, vechter en 
minnaar noemt. Zij reageert op de levensverhalen en wereldbeelden 
om haar heen, en verbindt deze aan grotere verhalen over de sociale 
en economische patronen in de samenleving. Voor Nest maakt ze 
een ‘Wishful Thinking Well’. “De put is een visualisatie machine voor 
de meest waarachtige wensen. Het is de inhoud van mijn ziel. In een 
woestijn van verwaterde symbolen en ontzielde bewegingen, probeer ik 
aan de toekomst te denken, maar ik heb geen concreet plan.” Voor 
de wensput van Capriles wordt iedereen in Nest uitgenodigd om zelf 
valuta te maken, deze te drukken en in de metershoge put te gooien, 
tegelijkertijd denkend aan een wens voor de toekomst. 



En dan is er het werk van Farida Sedoc zelf. Haar interesse in de toe-
komst van geld en simultaan in de betekenis van waarde en ruilhan- 
del blijft ze voortdurend onderzoeken. Jaarlijks ontwerpt Sedoc haar  
eigen kenmerkende munt, geïnspireerd op haar eigen archief om  
alternatieve denk- en ruilpatronen te creëren. Oude, huidige en toe- 
komstige valuta's (her)print ze, zowel echte biljetten als denkbeeldige. 
Hierbij maakt ze nu uitsluitend gebruik van het beeld van een vrouwe- 
lijk boegbeeld: Marie de Man, afkomstig van het Surinaamse twee 
gulden vijftig muntbiljet, beter bekend als de ‘kotomisi’, gedateerd uit 
2 juli 1967. De vrouw op het biljet is haar eigen tante. De titel van de 
munt verwijst naar Artikel 1 van de grondwet: gespeci!ceerd als de 
rechten van de vrijheid voor ieder mens op aarde. In Nest zie je die 
nieuwe munt als grote muurschildering terug in de tentoonstelling.

Tot slot toont ze een groot doek waarop de woorden ONE LOVE (conspi- 
racy) in het midden prijken: “De wereld is complexer geworden,  
dingen zijn grijzer dan ze eerst waren. Daarbinnen is het gevoel van ‘de 
gemeenschap’ heilig; dat mensen je insluiten en laten zien hoe we  
met elkaar omgaan, wat cultuur is en dat rustig aan elkaar uitleggen. 
Alleen zo geloof ik dat je echt kunt groeien. De wereld gaat door.  
Met of zonder je en je moet je er actief voor inspannen om onderdeel 
te zijn, om plekken te creëren waar mensen kunnen zijn, waar wezen- 
lijk contact ontstaat vertrekkend vanuit gelijke waarden. En dat moet 
bevochten worden in een wereld die als een machine draait mét een 
winstoogmerk.” 

Zo zoekt Sedoc met ‘Non-Pro!t At All Cost’ naar de balans tussen  
artistieke toekomstvisies, samenkomst en economische onafhankelijk-
heid, om werk te kunnen maken dat niet alleen een maatschappelijke 
boodschap uitdraagt maar ook liefde brengt en mensen met elkaar 
verbindt.
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BIOGRAFIEËN KUNSTENAARS

ROXETTE CAPRILES
Roxette Capriles startte haar artistieke praktijk 
bij Instituto Buena Bista, Curaçao Center for 
Contemporary Art en studeerde vervolgens aan 
Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Als 
IBB-alumna werkte ze mee aan recente edities 
van het ‘All You Can Art’ summerschool project 
van Kunsthal Rotterdam. 

Haar werk bestaat uit installaties die ogen-
schijnlijk ‘waardeloze’ objecten en materialen 
samenbrengen. Met behulp van animisme (het 
toeschrijven van een levende ziel aan planten, 
levenloze voorwerpen en natuurverschijnselen) 
blaast ze nieuw leven in de objecten en kent 
ze waarde toe. Binnen haar praktijk maakt ze 
publiek vaak onderdeel van het kunstwerk of  
de installatie.

ARMANDO D. COSMOS
Armando D. Cosmos, een kunstenaar die woont 
en werkt in Manchester, speelt met het hyperop-
timistische concept van het manipuleren van  
de natuur tegen haar wil, om het genot en gemak 
van mensen te bevredigen. Door zijn complex 
gedetailleerde, kleurrijke en infographic-achtige 
wandtapijten toont D. Cosmos een beelden- 
rijke, stilzwijgende geweven visualisatie van de 
menselijke conditie, in relatie tot de catastro-
fale of ongewenste (mogelijke) realiteiten die 
ons in de toekomst wachten. 

Zijn bijdrage aan de show bestaat uit een reeks 
wandtapijten die hij zelf met de hand gewoven 
heeft, en die de menselijke geest onderzoeken 
in relatie tot onze omgeving. Daarbij wordt de 
betrokkenheid van de toeschouwers verdiept 
door nieuwe details en boodschappen te ont-
warren met elke nieuwe blik. 

Cosmos heeft een MA in Radical Cut-Up van het 
Sandberg Instituut. Zijn werken zijn o.a. ge-
toond op Liste Art Fair Basel en op Nottingham 
Contemporary.

GUIDO JOHANNS 
Guido Iwan Johanns (Den Haag 1977–2019) 
a.k.a Tonton Pela fofo Lesotho a.k.a Secou 
Preston fofo a.k.a bristoltwnty a.k.a G Studio 
Afric maakte en mixte collages, assemblages, 
readymades en teksten om zijn boodschap  
van de bevrijding van de zwarte (BIPOC)  

mens, tegen onrecht, kolonialisme, uitbuiting 
en politie-geweld te vertalen. Hij gebruikte 
zijn pseudoniemen door de jaren heen om zijn 
kunstwerken te signeren. 

De boodschap van ‘One Love One Aim’ in de 
pan-Afrikaanse geest van Rastafari en Marcus 
Garvey, duikt dikwijls op poëtische wijze op  
binnen zijn werk. Evenals zijn trots voor zijn Af- 
rikaanse afkomst en zijn strijd tegen de on-
derdrukking. Geïnspireerd door de Afrikaanse 
diaspora in de VK en VS, zoals Emory Douglas 
en Caraïbische reggae dichters LKJ en Mutaba-
ruka voegde hij vaak teksten in op Dadaïstische 
wijze toe aan zijn posters, assemblages of 
schilderijen. 

HERBERT LUCIOLE
Herbert Luciole is de artiestennaam van de in 
Amsterdam wonende en werkende kunstenaars 
Barnaby Monk en Laetitia Migliore. ‘Herbert’ 
betekent onruststoker en ‘Luciole’ is het Franse 
woord voor vuurvliegje. Sinds 2003 ontwikkelen 
ze projecten en ontwerpen die creatieve con-
cepten proberen te versmelten en uitbreiden, 
en verkennen ze de mogelijkheden van artistiek 
onderzoek en ontwikkeling tussen mode en 
product. 

Hun motto “Just because a person functions in 
society, as it is today, does not disqualify them 
for trying to change it.” is representatief voor 
hun multimediale stijl en hun honger naar het 
zoeken van nieuwe en cultureel innovatieve  
didactische projecten. Door zich bezig te hou-
den met visuele schoonheid en ‘onruststokende’  
energie, vinden ze de perfecte balans in een 
culturele structuur gebaseerd op ongemak en 
onzekerheid. Herbert Luciole heeft deelgenomen 
aan de Dubai Global Grad Show en samen- 
gewerkt met organisaties zoals FAKE ME HARD.

SANDIM MENDES
Als Nederlands-Kaapverdische kunstenaar ge-
bruikt Sandim Mendes fotogra!e, performance, 
tekenen, textiel en installaties als bouwstenen 
voor het verkennen van de geschiedenissen van 
haar voorouders en diepgewortelde culturele 
identiteit.

Mendes beschouwt fotogra!e als een middel 
voor het historiseren van geërfde herinneringen 
en culturele discoursen. Ze gebruikt het echter 
als middel voor het bevragen van de historische, 



sociaal-politieke en economische narratieven 
die aan haar zijn toegekend door het land waar 
ze geboren is. Waarin ze wordt beschouwd als 
de ‘ander’. Door middel van haar werk verhoudt 
ze zich visueel tot cultureel ingebed westers 
kolonialisme en verkent ze haar persoonlijke 
agency voorbij uitsluiting en ‘anders-zijn’, door 
haar multiculturele achtergrond en opvoeding 
te omarmen. Sandim Mendes nam deel aan vele 
groeps- en solotentoonstellingen, zoals Rotter- 
dam Photo Festival, en behaalde een BFA in 
fotogra!e aan de Willem de Kooning Academie 
in Rotterdam.

ELINE MUL
Eline Mul is een Nederlandse gra!sch ontwerper 
en art director die woont en werkt in New York. 
Ze werkt samen met kunstenaars, ontwerpers, 
merken en instellingen over de hele wereld.  
Ze werkt zowel zelfstandig alsook met gerenom- 
meerde ontwerpbureaus zoals 2x4, MoMA 
Design Studio, en Pentagram. Haar portfolio 
omvat een breed scala aan projecten, waar-
onder visuele identiteiten, tentoonstellingen, 
editoriaal ontwerp, crossmediale campagnes en 
digitale activaties. 

Mul heeft een BA in Design van de Gerrit Riet-
veld Academie, en een MFA in Design van  
California Institute of the Arts. Klanten/samen- 
werkingspartners zijn o.a. MoMA, Kunsthall  
Stavanger, Prada, Japan Society, Aritzia, Irene 
Neuwirth, Columbia GSAPP. Mul is Assistant 
Professor aan de afdeling Communication  
Design van Pratt, en Visiting Critic bij Parsons 
en FIT.

FARIDA SEDOC
Farida Sedoc is een beeldend kunstenaar geves- 
tigd in Amsterdam, Nederland. Ze studeerde  
af aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunst in Den Haag en volgde later het master-
programma Radical Cut-Up aan het Sandberg 
Instituut. 

Ze werkt met verschillende media om meer-
stemmige verhalen en site-speci!eke werken te 
creëren. Ze onderzoekt en bevraagt heden- 
daagse culturele identiteit en de invloed van 
monetaire economie, erfgoed en politiek op 
de toekomst van globalisering en het gemeen-
schapsleven. Het werk van Sedoc was o.a. te 
zien in Stedelijk Museum, Amsterdam en het 
Van Abbemuseum te Eindhoven.

CLÉLIA ZIDA
Clélia Zida, afkomstig uit Parijs studeerde aan 
de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Als 
kunstenaar/DJ werkt ze onder het pseudoniem 
Kléo en werd zo programmeur van het onder ar- 
tiesten bekende Café Belgique. Zida heeft 
muziek en kunst altijd allebei nodig gehad om 
evenwicht te houden tussen voelen en denken, 
intuïtie en conceptualisatie. De abstracte patro- 
nen en herhalende grids in haar werk refereren 
aan het experiment dat ze opzoekt in de elek- 
tronische muziek die ze maakt.  
 
Onder de naam Kléo stond ze op meerdere  
muziekfestivals zoals Dekmantel en Polifonic  
Festival. Zida’s kunstwerken verschenen in  
o.a GO Gallery Amsterdam en Mini Galerie.



SCENOGRAFIE TENTOONSTELLING EN  
GRAFISCH ONTWERP

Eline Mul, een ontwerper van wereldformaat, 
werd uitgenodigd voor ‘Non-Pro!t At All Cost’ 
om de scenogra!e te ontwikkelen, alsook de 
gra!sche uitingen. Voor het laatste heeft ze zich 
gebaseerd op slechts één tekening gemaakt 
door Farida Sedoc die in aanloop van de tentoon- 
stelling een collage maakte waar het werk  
van alle kunstenaars in voorkomt. Een Gesamt-
kunstwerk door de hand van één maker. 

Dit werk heeft Mul eindeloos vaak gesamplet, 
opgesneden, geremixt, weer aan elkaar geplakt 
en vindt zo zijn weg in vele gra!sche uitingen. 
Van poster tot shirt, van animatie tot sticker, en 
opgeblazen over de muren en vloeren van de  
tentoonstelling. Door het beeld radicaal veelvul- 
dig te kopiëren en toe te passen wordt door 
Mul de waarde van een kunstwerk onderzocht, 
met de vraag of een sample ook weer als een 
opzichzelfstaand en uniek beeld kan bestaan. 
“Het is omstreden om op deze manier van een 
autonoom kunstwerk een beeldmerk of merk  
te ontwikkelen voor een tentoonstelling, omdat 
je het er ook mee lijkt te vercommercialiseren. 
Meervoud in de kunst betekent dat de waarde 
daalt – maar wie bepaalt de waarde en welke 
factoren dragen eraan bij dat we het één han-
delswaar vinden, en het ander verheffen tot iets 
hogers? Deze tentoonstelling bevraagt ‘pro!t’ 
in vele vormen – het gra!sch ontwerp doet dit 
dan ook. Ik moest tijdens het ontwikkelen van 
het concept denken aan Andy Warhol, die zijn 
prints bijvoorbeeld liet afdrukken in de Vanity 
Fair, zodat iedereen het thuis kon uitknippen en 
wereldberoemde kunst voor een paar dollar  
aan de muur kon hangen. Hij ontwrichtte daar- 
mee het idee van de kunstmarkt en stelde de- 
zelfde vragen over kunst en waarde, over wie er 
meedoet, wie buitengesloten wordt en wie dat 
bepaalt. In deze tentoonstelling kun je ook een 
stukje gesamplede kunst mee naar huis nemen 
– voor thuis aan de muur, of om te gebruiken 
om je boterham mee in te pakken – het is maar 
welke waarde je er zelf aan geeft.”

“Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van  
de waardesystemen binnen kunst en identiteits- 
ontwerp, en deze blijven onderzoeken en be- 
vragen. Het voelde eerst ambivalent om mij in 
het ontwerp compleet op één beeld te focussen 
en deze oneindig vaak te reproduceren, maar 

door met verschillende manieren van sampling 
te werken en deze hierdoor bloot te leggen,  
zie je wel de kracht en ergens ook het risico van 
deze daad van her-productie of overproductie – 
dit moment was voor mij interessant.”

In de scenogra!e en architectuur van de ten- 
toonstelling komen drie belangrijke aspecten sa- 
men: ‘the white cube’, de openbare ruimte, en 
het idee van een winkel. “In het eerste gesprek 
met Farida gaf ze aan dat het heel belangrijk 
was dat het museale karakter benadrukt zou blij- 
ven, juist omdat de kunstwerken in deze expo- 
sitie hun oorsprong vinden op straat, in protest 
of binnen de community van muziekcultuur. We 
waarderen kunst op de muur van een tunnel im- 
mers anders dan die in een museum. Daarnaast 
gaan winkels steeds meer op musea lijken. Met 
deze ambiguïteit tussen de verschillende plek-
ken en hun betekenis heb ik gewerkt.” Je kunt de 
functionele vormgeving van de openbare ruimte 
herkennen in de tentoonstellingsarchitectuur. 
“De suggesties naar de openbare ruimte die in 
het ontwerp zitten, zoals de stoepjes, muren, 
trap, en skate ramp, zijn stilistisch en intentio- 
neel strak gehouden. De trap is een hang-out, 
expositieruimte en eveneens een winkel – je 
kunt er T-shirts en kunstoplagen kopen, prints 
en stickers pakken, even kof!edrinken en deze 
zine lezen. Zo heb ik geprobeerd de drie ver- 
schillende architectonische werkelijkheden in 
elkaar te laten overvloeien.” 

Op subtiele wijze neemt Mul hiermee een 
voorschot op de vraag: Wat is (de functie en/of 
vorm van) de kunstruimte van de toekomst? 


