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Holland Festival en Stedelijk Museum presenteren:
John Baldessari Your Name in Lights
Inschrijving is nu gestart! www.yournameinlights.nl
Vanaf vandaag heeft iedereen kans op zijn eigen 15 seconds of fame ! Dat kan door
mee te doen aan Your Name in Lights van de Amerikaanse kunstenaar John
Baldessari. Iedereen kan zijn naam opgeven via www.yournameinlights.nl, om die
vervolgens metershoog te zien verschijnen op het 30 meter lange L.E.D.-scherm op
het Museumplein in Amsterdam. Meerdere mensen inschrijven, van bijvoorbeeld een
vriendenkring of gezin, kan ook. Het werk is te zien van 1 t/m 26 juni 2011 en is een
samenwerking tussen het Stedelijk Museum en het Holland Festival.
Your Name in Lights verwijst op een speelse en licht provocerende manier naar de fascinatie voor
beroemdheid in onze maatschappij en roept herinneringen op aan Andy Warhol‟s uitspraak dat
iedereen in de toekomst zijn eigen 15 minutes of fame zal hebben. "Warhol is so yesterday”, zegt
John Baldessari, “wees een beroemdheid voor 15 seconden – een ster, een levende legende en een
idool tegelijk. Ervaar de sensatie van het zien van jouw naam op een groot lichtbord!”
Geïnspireerd door historische showbizzbeelden, zoals de neonverlichting op Broadway en in
Hollywood films, biedt Baldessari straks deelnemers uit Amsterdam, Nederland en wereldwijd, een
„instapmoment voor roem‟, zoals hij het noemt. Deelnemers die zich inschrijven op de speciale
website ontvangen in mei bericht over het exacte tijdstip waarop hun naam op het Museumplein zal
verschijnen. Het project is in juni bovendien op diezelfde site te volgen via een live stream.
ste

Baldessari‟s Your Name in Lights was voor het eerst te zien als het 23 Kaldor Public Art Project in
samenwerking met het 2011 Sydney Festival. Amsterdam is de tweede en enige andere locatie ter
wereld waar het werk gepresenteerd wordt.
John Baldessari is een van de meest vooraanstaande kunstenaars van onze tijd. Gedurende zijn
lange carrière produceerde hij een oeuvre van schilderijen, foto's, beeldhouwwerken, films, video,
boeken en teksten. Baldessari is al sinds de jaren zestig een sleutelfiguur in de conceptuele kunst en
is nog altijd een van de meest invloedrijke en productieve kunstenaars ter wereld.
Om deel te nemen aan Your Name in Lights kunt u zich registreren op www.yournameinlights.nl.
John Baldessari‟s Your Name in Lights op het Museumplein wordt mede mogelijk gemaakt door het
Amsterdams Fonds voor de Kunst.
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