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Space Time Substitution

Philippe Parreno & Liam Gillick in De Pont
4 april - 30 augustus 2020

De Pont presenteert vanaf 4 april in de grote centrale ruimte en de wolhokken een
duotentoonstelling van de Franse kunstenaar Philippe Parreno en de in New York
gevestigde Britse kunstenaar Liam Gillick. Het is voor het eerst dat de kunstenaars
een overzicht tonen van het werk dat ze sinds begin jaren negentig samen hebben
gemaakt.* De titel Space Time Substitution verwijst naar het retrospectieve karakter
van het project, waarbij vroeger gemaakte werken naar het nu worden
getransponeerd en samenkomen in een nieuwe enscenering in De Pont.

Parreno en Gillick hebben sinds de jaren negentig een eigen, zeer uiteenlopende
artistieke praktijk. Parreno kreeg wereldwijd bekendheid met zijn site-specific 
tentoonstellingen die een ruimte geheel transformeren en waarin hij de perceptie van
de bezoekers nadrukkelijk stuurt middels een scenografie van licht, geluid en film.
Gillick richt zich met zijn abstracte, architectonische structuren en tekstwerken op de
onvolmaaktheden en valkuilen van modernistische en neoliberale ideologieën. Beide
kunstenaars hebben zich echter ook intensief beziggehouden met de reflectie op het

Persbericht: Parreno en Gillick in De Pont museum



medium tentoonstelling als artistieke uitdrukkingsvorm. De orkestratie van de
tentoonstelling en de manipulatie van de ervaring van de bezoeker is voor hen vaak
belangrijker dan de afzonderlijke objecten die getoond worden.

Wie Philippe Parreno en Liam Gillick samen uitnodigt,
kan rekenen op een onconventioneel voorstel. De
kunstenaars hebben de tentoonstelling in De Pont
aangegrepen om hun gezamenlijke werk in een groot,
alomvattend gebaar te presenteren. De expositie is
wederom zélf het materiaal: van belichting tot
zaalteksten, van sokkels tot bewegwijzering -
nieuwsgierig, eigenwijs en met humor eigenen ze zich
al die elementen toe als ingrediënten voor hun werk.
De hele tentoonstelling is een kunstwerk.
Al bij de entree hebben de kunstenaars ingegrepen:
boven de draaideur prijkt de tekst BURGLED TIN POT,
een anagram van ‘De Pont Tilburg’. Het zet de toon: op
een speelse manier proberen de kunstenaars de
autoriteit en macht van het instituut onderuit te halen.

Waarom altijd de ongeschreven regels volgen, die dicteren hoe een tentoonstelling
eruit moet zien? Deze vraag loopt als een rode draad door Space Time Substitution.
Neem het licht: normaal gesproken is dat in een museum zo neutraal mogelijk, geheel
dienend aan de bezoeker die ongestoord kunst wil kijken. Maar Parreno en Gillick
draaien het om: Another Day with Another Sun bestaat uit een lichtbundel die
langzaam over een lange, gebogen rail voortbeweegt en de andere kunstwerken in de
deels verduisterde ruimte één voor één beschijnt. Het licht leidt de blik en het
kijktempo; de gestaag verschuivende schaduwen wekken de suggestie van snel
verstrijkende tijd.

To the Moon via the Beach

Parreno en Gillick kijken in De Pont terug op hun
gezamenlijke werk middels een reeks speciaal voor de
tentoonstelling ontworpen ‘museumeilanden’: sokkels
die op basis van een grid in de grote ruimte zijn
uitgezet. Op die eilanden, beschenen door het
bewegende licht, zien we een selectie van hun werken
die weer tot leven zijn gewekt, vaak in een nieuwe
vorm. Zo voerden Parreno en Gillick To the Moon via
the Beach voor het eerst uit in 2012, in de ruïnes van
het Romeinse amfitheater in Arles. Ze nodigden
zandsculptuurexperts uit om in vier dagen een
gigantisch strand van zand te creëren dat langzaam
overging in een maanlandschap. Andere kunstenaars
werden tijdens die vier dagen uitgenodigd in het
strand-maanlandschap een werk te installeren of te
performen.

In De Pont worden de twee landschappen opnieuw, op twee eilanden, uitgevoerd als
een herinnering aan het evenement.
 



Factories in the Snow

Factories in the Snow bestaat uit een zelf spelende piano waar kunstsneeuw op
neerdwarrelt. Het idee kwam voort uit een ‘running gag’ tussen de kunstenaars: ‘Het
enige wat je nodig hebt om een tentoonstelling te maken, is een piano en zwarte
sneeuw.’ Gillick maakte het werk in 2007 voor een groepstentoonstelling in de vorm

van een opera, georganiseerd door Parreno voor het
Manchester International Festival. In deze eerste versie
kun je de kunstenaars beluisteren terwijl ze Grandola,
Vila Morena tot uitvoering proberen te brengen, het
Portugese revolutionaire lied. In 2013 gebruikte
Parreno Factories in the Snow in zijn grote soloshow
Anywhere, Anywhere out of the World in Palais de
Tokyo, waar de pianomuziek Petroesjka speelde als
soundtrack van de tentoonstelling.
In De Pont worden de twee versies van Factories in the
Snow met hun twee verschillende composities
afgespeeld.
 

De kunstenaars bevragen niet alleen het proces van tentoonstellingen maken, maar
ook het proces van kunst maken. In de wolhokken is Briannnnnn & Ferryyyyyy te zien:
een serie cartoons over een kat en een muis, met een knipoog naar het Britse glam
rock-icoon. Het begon met een experiment van Gillick: wat gebeurt er als ik een
filmscript schrijf terwijl ik volledig onder invloed van alcohol ben? Parreno schetste de
storyboards voor de film. Een groep door de kunstenaars uitgenodigde ‘adviseurs’
boog zich vervolgens over juridische kwesties: kan Gillick, gezien zijn toestand, als
auteur verantwoordelijk worden gehouden? Hoe zit het met copyright? Flarden van de
adviezen, die inzicht bieden in de spanning tussen creativiteit en verdienmodellen,
komen voorbij in de aftitelingen van de films.

Space Time Substitution vormt niet alleen een ruimtelijk geheel, maar voltrekt zich
ook voelbaar in de tijd. Parreno heeft zich eens afgevraagd of een expositie niet een
soort film zonder camera is – een interessante gedachte bij het bezoeken van een
tentoonstelling die meer is dan de som der delen.
 

Philippe Parreno en Liam Gillick

Philippe Parreno (Oran, Algerije, 1964) woont en werkt in Parijs.
Recente solotentoonstellingen: Espace Louis Vuitton, Venetië (2019), Gropius Bau,
Berlijn, Art Institute, Chicago (2018), Museo Jumex, Mexico City, Rockbund Art
Museum, Shanghai, Museu Serralves, Porto (2017), Tate Modern, Londen (2016),
Hangar Bicocca, Milaan (2015).

Liam Gillick (Aylesbury, GB, 1964) woont en werkt in New York.
Recente solotentoonstellingen: Madre, Naples (2019), Gallery Baton, Seoul (2018),
Contemporary art Centre, Vilnius (2017), Museu Serralves, Porto, Dublin City Gallery
(2016), Holland Festival/Stedelijk Museum, Amsterdam (2015), Le Magasin, Grenoble
(2014).  



Philippe Parreno en Liam Gillick op het voorplein van het De Pont museum, 9 december 2019, foto

Martijn van Nieuwenhuyzen

Parreno & Gillick - Space Time Substitution 
opening op zaterdag 4 april, 15.00 uur in De Pont museum, Tilburg
Voor meer informatie, foto's of interviewverzoeken: h.zeedijk@depont.nl
 

*De kunstenaars ontmoetten elkaar tijdens de tentoonstelling No Man’s Time in 1990 in Villa Arson in

Nice. No Man’s Time was een van de sleuteltentoonstellingen van de jaren negentig en de springplank

voor een generatie kunstenaars die onder het verzamelbegrip ‘Relational Aesthetics’ in de internationale

kunstwereld furore maakte. De ‘relationele’ kunst wilde zich situeren binnen het geheel van menselijke

relaties en de sociale context daarvan. ‘Interactiviteit’, ‘conversatie’, ‘participatie’ en ‘do-it-yourself’

waren kernbegrippen. Het kunstwerk werd opgevat als sociale omgeving waar mensen bijeenkomen en

deelnemen aan een gezamenlijke activiteit.

Overige foto-onderschriften:

To the moon via the beach, Amphithéatre, Arles, 2012. Parreno en Gillick, curatoren voor LUMA Foundation, courtesy de

kunstenaar en Esther Schipper, Berlijn, foto Hervé Hote | Philippe Parreno, Postman Time, Exhibition view: Il Tempo del

Postino, Manchester International Festival, 2007, courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin, foto Joel Fildes
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Openingstijden De Pont museum: 
Dinsdag tm zondag: 11.00 – 17.00
Donderdag tot 20.00 uur, vanaf 17.00 uur gratis toegang
www.depont.nl 
info@depont.nl
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