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performance door jager/ferdinando
'revoking the gift'

zaterdag 9 april 
20.00 - 22.00 uur 
 

Een samenwerking van kunstenaars Dirk Jan Jager en Simon Ferdinando.

De volledige titel van deze performance is “Revoking the Gift: if it's hell for leather, then 
what's the point of heaven?” Het duo Jager/Ferdinando heeft een concept ontwikkeld, 
waarbij de kunstenaars in outLINE aan het werk zijn en het publiek buiten blijft. Binnen 
worden koude, zware metalen met behulp van een lasapparaat omgezet in licht. In dit licht 
probeert een kunstenaar foto's te maken van zichzelf met een analoge camera. Binnen is 
een hel door de hoge UV-straling, extreme temperaturen en giftige dampen.

Buiten is voor het publiek een tribune gebouwd. De expositieruimte maakt eerst een gesloten 
indruk. De ramen zijn geblindeerd met goudkleurige folie en binnen is het pikdonker. Pas 
als het lasapparaat aangaat, wordt duidelijk wat zich binnen afspeelt. De toeschouwer 
zal 'licht' fysiek kunnen ervaren. Jager/Ferdinando hebben bewust gekozen voor een 
laagdrempelig project. Niet alleen frequente galeriebezoekers, ook buurtbewoners en 
jongeren die niet vaak in een galerie of museum komen, worden uitgenodigd plaats te 
nemen op de tribune.

Het mannelijk lichaam staat centraal in het werk van Jager/Ferdinando. Ze tonen situaties 
van belichaamd zijn. Dit keer staat naakt lassen centraal. De actie van het lassen wordt 
geïsoleerd getoond: er wordt geen constructie of sculptuur gemaakt. Het gaat uitsluitend 
om extreem licht veroorzaken. Dit felle licht is nodig om een levend silhouet te projecteren 
op de ramen. Net als bij wajang wordt gebruik gemaakt van licht- en schaduweffecten. 
Revoking The Gift zet de oude traditie van het schimmenspel in een nieuw licht. Tijdens 
de performance wordt live gamelan gespeeld.

Jager/Ferdinando bestaat uit Dirk Jan Jager en Simon Ferdinando. Jager is de performance-
body, Ferdinando is de performance-mind. Eerdere gezamenlijke projecten waren 
bijvoorbeeld wax latex mud 2009 tijdens Manifestaçào Internacional de Performance MIP 
in Belo Horizonte (Brazilië) en tijdens Verbo, een jaarlijks performance festival in São Paulo 
(Brazilië) en Sugar Sickness 2010 in de Oude Kerk te Amsterdam tijdens de museumnacht.

performance: 9 April, 2011, 20.00 - 22.00 uur.
Lokatie: outLINE, Oetewalerstraat 73, Amsterdam
Gratis entree
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