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outLINE presenteert

susan haire, stephen dydo ‘watermusic’ 

opening vrijdag 19 februari 17.00 - 19.00 uur
expositie t/m 27 februari 2010
de galerie zal gedurende de tentoonstellingsperiode iedere dag open zijn van 13.00 - 17.00 uur

Van 20 t/m 27 Februari 2010 is in outLINE Watermusic, de meest recente installatie van een beeldend 
kunstenaar uit Londen, Susan Haire en een componist uit New York, Stephen Dydo te zien. Dit is hun eerste 
tentoonstelling in Amsterdam.
 
In Watermusic worden, door middel van sculptuur, schilderijen, geluid en muziek, de leven schenkende en 
vernietigende eigenschappen van water belicht. De installatie bestaat uit drie elementen; een water sculptuur 
in de grote kamer, wandreliëfs in de twee zijkamers en muziek waar de gehele galerie ruimte in wordt 
ondergdompeld. Synchroon met deze muziek die een mix is van oude Chinese melodieën, electronische 
muziek en natuurlijke geluiden van water, beweegt en borrelt er gekleurd water uit de watersculptuur.
 
Deze manier van werken, waarin verschillende media bijeen worden gebracht om een specifieke ervaring te 
creeëren, is een voortzetting van hun New Yorkse tentoonstelling in 2008, riverrun. Deze was geinspireerd 
door het 17de Eeuwse Chinese traktaat The Mustard Seed Garden Manual of Painting waarin geschreven 
staat: “Zie hoe water tegen de bergen raast en rotsen breekt, het heeft bovenatuurlijke krachten, er is 
niets  krachtigers”. Een  eerdere tentoonstelling Ten thousand currents, in Engeland in 2009  was op een 
gelijksoortig idee geinspireerd.
 
Dydo en Haire maken al meer dan drie jaar  kunstinstallaties die over water gaan. Zij zeggen over deze 
tentoonstelling: “In de afgelopen jaren zijn wij ons steeds sterker bewust geworden  van de tegenstrijdige 
natuur van water. Het is in de eerste plaats een onontbeerlijke bron van voedsel maar tegelijkertijd dreigt 
het ons ook te verwoesten. De ijslaag van de Poolkappen zijn langzaam aan het smelten vanwege het 
overmatige energie verbruik van de industriele wereld. Dit zal grote overstromingen veroorzaken in 
kuststreken over de hele wereld. Bovendien oefent de bevolkingstoename grote druk uit op ons ecosystem. 
De bevolkingsgroei heeft in grote mate bijgedragen aan het wereldwijd woestijn worden van grote stukken 
begroeid land. Gebieden die eens vruchtbaar waren kunnen de tegenwoordige bevolkingsaantallen niet 
langer onderhouden. Sinds we ons zo intensief met de vreselijke schoonheid en het beangstigende geweld 
van water bezig houden, zijn we ook met bovenstaande kwesties zeer begaan.”
 
Een van de reliëfs in de zijkamer, Desertmusic, is van 800 pagina’s oude bladmuziek gemaakt, vodjes papier 
van de bijna vergeten cultuur van de kamermuziek. Het thuis musiceren is overgenomen door de tv en 
electronische en digitale ontwikkelingen die wereldwijde samenwerkingen mogelijk maken. Zoals er steeds 
nieuwe technologieën ontwikkeld worden om onze globale water problemen op te lossen, zo moeten wij 
ons ook in onze eigen ideologieën aan de veranderende omstandigheden en tijden aanpassen.
 
Dit is de zesde keer dat Susan Haire en Stephen Dydo’s samenwerken. Zij hebben eerdere tentoonstellingen 
samengesteld in New York, Londen en Maidstone. Zij creeëren een homogene omgeving door muziek en 
beeld samen te brengen. Hun samenwerking is ongewoon omdat zij de uiteindelijke vormgeving van het 
werk niet van te voren plannen maar het al doende, in samenspraak en in respons tot de gegeven ruimte, 
laten ontstaan.
 
Voor meer informatie zie: www.dydo-haire.com.
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