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Stedelijk Museum en Holland Festival presenteren:
John Baldessari Your Name in Lights
1 tot en met 26 juni 2011
Stedelijk Museum, Museumplein, Amsterdam
Het Stedelijk Museum en het Holland Festival presenteren deze zomer Your Name in
Lights van John Baldessari, een van de meest vooraanstaande Amerikaanse
conceptuele kunstenaars, die in juni 80 wordt. Het interactieve werk zal geïnstalleerd
worden voor de nieuwbouw van het Stedelijk aan het Museumplein – de toekomstige
hoofdingang van het museum. Met dit kunstwerk benadrukt het Stedelijk Museum
deze plek niet alleen als voorportaal van het museum, maar betrekt nu ook het
Museumplein bij de presentatie van hedendaagse kunst.
Your Name in Lights gaat in op de fascinatie voor beroemdheid die in onze maatschappij een grote rol
speelt, en roept herinneringen op aan Andy Warhol’s uitspraak dat iedereen in de toekomst zijn eigen
15 minutes of fame zal hebben. Geïnspireerd door historische showbizzbeelden, zoals de
neonverlichting op Broadway en Hollywood films, biedt Baldessari straks elke toeschouwer de kans op
zijn eigen 15 seconds of fame door mensen de gelegenheid te geven hun naam op een LED-muur te
presenteren. Deelnemers kunnen hun naam opgeven via www.yournameinlights.nl, om die vervolgens
te zien verschijnen op het grote scherm op de nieuwe aanbouw van het Stedelijk Museum.
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 van
het werk.
Ann Goldstein, directeur van het Stedelijk Museum: “Na de zeer succesvolle première in Sydney zijn
we blij dit bijzondere werk te kunnen presenteren in Amsterdam. Baldessari – vooruitstrevend als altijd
– nodigt ons uit om deel te nemen aan een werk dat niet alleen ieder van ons een moment van
persoonlijke roem kan geven, maar dat ook een weergave is van zowel onze diversiteit als onderlinge
verbondenheid.”
In het kader van een langlopende samenwerking presenteren het Stedelijk Museum en het Holland
Festival een serie kunstwerken die de grens tussen beeldende- en podiumkunsten overschrijdt. De
samenwerking heeft als doel internationale kunstenaars te presenteren aan een breed publiek in
Amsterdam en werken tentoon te stellen die anders niet in Nederland te zien zouden zijn.
Eerdere projecten waren de muzikale performance Teenage Lontano van Marina Rosenfeld in 2009,
en de opera The Nose van William Kentridge in 2010. De editie van 2011 met John Baldessari zal het
eerste project zijn dat plaatsvindt op de thuisbasis van het Stedelijk Museum aan het Museumplein,
naast het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Baldessari’s installatie complementeert de
tentoonstellingen van Temporary Stedelijk 2, waarin de beroemde collectie moderne en hedendaagse
kunst en vormgeving centraal staat, en de vernieuwing van het gebouw belicht.
John Baldessari is een van de meest toonaangevende kunstenaars van onze tijd. Gedurende zijn
inmiddels vijf decennia tellende carrière produceerde hij een oeuvre van schilderijen, foto's,

beeldhouwwerken, films, video, boeken en teksten. In zijn werk onderzoekt Baldessari voortdurend de
associatieve kracht van taal. Daarbij daagt hij continu de regels en codes van de massamediale
cultuur uit, en geeft inzicht in hoe betekenis wordt gecreëerd door visuele en geschreven taal.
Baldessari is sinds de jaren 60 een sleutelfiguur in de conceptuele kunst, en is nog altijd een van de
meest invloedrijke en productieve kunstenaars.
In 2009 ontving John Baldessari op de Biënnale van Venetië de Gouden Leeuw voor zijn hele oeuvre
en werd hij verkozen tot B.A.C.A. Laureate 2008 van het Bonnefanten Museum in Maastricht.
Wereldwijd heeft hij meer dan 200 solotentoonstellingen op zijn naam staan, de grootste daarvan
georganiseerd door het Los Angeles County Museum in samenwerking met Tate Modern in Londen.

Om deel te nemen aan Your Name in Lights kunt u zich registreren op www.yournameinlights.nl.
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