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kast in The Chronicles of Narnia en de tunnel naar de 7 ½e 
verdieping in Being John Malkovitch. Bogaerts deur werkt twee 
kanten op en stelt de bezoekers in staat om zich tussen twee 
werelden te bewegen: van de illusionistische fantasie van 
Hollywood naar de ontnuchterende werkelijkheid van studio’s en 
set design.  
!
6. Peter van der Es, Sites and Scenery #2, 2013, continue loop, 
MDF, hout, projectie, 250 x 105 cm 
Peter van der Es maakt subtiel bewegende collages die hij 
opbouwt uit digitale animaties en beeldfragmenten uit 
Hollywoodfilms. Hij benadert in zijn tableaus de herkenbare 
beeldtaal van Hollywood om zo een hyperrealistische verbeelding 
van de werkelijkheid te creëren. Daarnaast kiest hij consequent 
voor motieven als ongure steegjes, vallende meteorieten en 
rokerige cafés. Zo isoleert hij typische Hollywood archetypen en 
presenteert ze buiten hun gebruikelijke narratieve context. De 
serie Sites and Scenery bestaat uit gereconstrueerde scènes waarin 
special effects de hoofdrol spelen. Sites and Scenery #2 toont een 
wolkenpartij met een eeuwig vallende meteoriet. Het beeld doet 
ons meteen realistisch en geloofwaardig aan, al is het in 
werkelijkheid onmogelijk om een meteoriet zo te ervaren; we 
hebben geen enkel bewijs dat het er zo uitziet. Van der Es gaat 
hiermee in op onze bereidheid om de (on)werkelijkheden van 
Hollywood voor waar aan te nemen en de vele manieren waarop 
deze houding onze visie op, en ons gedrag in de wereld 
beïnvloedt.  
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4. | Louise Jacobs, Found Fiction, video documentatie, 
2013-2014, 24:22 min 
In haar performance Found Fiction laat Louise Jacobs bekende 
acties uit iconische Hollywood filmscènes uitvoeren door acteurs. 
Filmische handelingen als dansen, zingen, sterven, wurgen en 
rond strompelen als zombies vonden onaangekondigd, te midden 
van het publiek, plaats. De acties prikkelden het gedeelde 
cinematische geheugen van het aanwezige publiek. Door te 
breken met de culturele en architecturale context waarin fictie 
normaal gesproken wordt gepresenteerd - op een scherm in de 
woonkamer, de bioscoop of het theater - bevrijdt Jacobs de fictie 
uit haar traditionele context. In deze tentoonstelling wordt een 
documentaire van het project gepresenteerd, waar de aanloop 
naar de performance - het oefenen van de stem, de choreografie 
en de uiteindelijke performance - wordt getoond. Deze 
documentaire kan gezien worden als zowel een voortzetting als 
een voltooiing van het Found Fiction project. Het omzetten van de 
performance naar film creëerde een nieuw perspectief op het werk 
en gaf Jacobs de kans om te experimenteren met aspecten van film 
maken zoals montage en post-productie. Door deze werkwijze 
kwamen er voor Jacobs nieuwe aspecten van de performance aan 
het licht, zoals de onbedoelde terugkeer van een narratief.  
!
5. | Maurice Bogaert, Untitled, 2013, diverse materialen, 250 x 
400 x 300 cm 
Bogaert maakt vaak sculpturale installaties die gebaseerd zijn op 
de sets van Hollywood films. Door het (her)bouwen van deze sets 
en decors onderzoekt Bogaert de manier waarop de werkelijkheid 
wordt ervaren, wordt ingekaderd en wordt gezien met een 
cinematografische blik. Anders dan veel van zijn andere werk, 
refereert Untitled niet aan een specifieke scène of film. Dit werk 
bestaat uit een wand uit een classicistisch interieur. De kleine deur 
in het decorstuk is een referentie naar deuren die naar andere 
werelden leiden zoals het konijnenhol in Alice in Wonderland, de 
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Locatie Z presenteert de 17e editie van Zzondag: een middag 
vullend programma met een tentoonstelling, een 
lezingenprogramma, een hapje en een drankje en discussies met 
kunstenaars, wetenschappers en een nieuwsgierig publiek. In 
deze editie onderzoeken we de verwijzing naar Hollywood, 
filmgeschiedenis en het cinematische in de beeldende kunst. 
!
Het programma onderzoekt de potentie van de subtiele referentie 
en de quote - het gebruik van de toespeling - als een artistieke 
strategie. Hollywoodfilms zijn het referentiepunt voor deze 
middag van onderzoek naar narrativiteit, collectief cinematisch 
geheugen en het grensgebied tussen feit en fictie. Wanneer we 
verhalen vertellen, raken we dan niet onvermijdelijk verstrikt in 
een web van codes en concepten die hun oorsprong in Hollywood 
hebben? Zien we de wereld door Hollywood's lens?  
!
12:00  Deuren open 
14:30  Introductie door curators Debbie Broekers en Manus Groenen 
14:45  Lezing door Gawie Keyser, schrijver, journalist en film criticus 
16:00  Lezing door dr. Peter Verstraten, assistent professor Film- en  
  Literatuurwetenschappen (Universiteit Leiden) 

I carried a watermelon 
!

Zzondag 1 juni 2014 - 12:00 tot 18:00 
Villa Ockenburgh, Den Haag

I carried a watermelon is gecureerd door: !
Debbie Broekers en Manus Groenen en wordt !

genereus mogelijk gemaakt door de stad Den Haag.!!
http://www.locatiez.net
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1. | Sybren de Boer, Unscheduled Course Correction, 2014, 
diverse materialen, afmetingen variabel 
In zijn installaties probeert De Boer visuele vorm te geven aan 
abstracte gedachteprocessen. De installaties kunnen op deze wijze 
gezien worden als een bouwplan of een technische tekening van 
een abstracte mentale constructie. De werken zijn pogingen om 
zijn gedachten en associaties te ordenen; hij doet dit door ze te 
externaliseren in sculpturen die hij maakt van gevonden en zelf 
gemaakte objecten. Hij geeft deze objecten een nieuwe betekenis 
door ze in de context van zijn installatie te plaatsen. Dit jaar is De 
Boer begonnen aan een serie van werk getiteld In Search of Golden 
Adventures. In deze serie probeert hij verhalen en avonturen in een 
materiële vorm te gieten zonder de gebruikelijke elementen van 
verhalen vertellen zoals dialoog of personages. Het werk 
Unscheduled Course Correction is geïnspireerd op de logica, de 
visuele beeldtaal en de pre-digitale special effects van 
sciencefiction films uit de jaren 1960 en 1970. Het genre creëert bij 
uitstek ruimte voor De Boer’s gedachte-experimenten omdat het 
een lossere benadering van logica en rede toestaat. In Unscheduled 
Course Correction verschijnen, naast special effects, ook mise-en-
scène elementen als decors en belichting als zichtbare sporen van 
een verhaal dat eens was of zou kunnen komen. Het werk 
suggereert hierdoor nieuwe verhalen, maar het is een belofte die 
alleen vervult kan worden door het publiek. Dissonanten in het 
werk voorkomen een simpele lezing en houden het werk even 
grillig en ongrijpbaar als gedachten kunnen zijn.  
!
2. | Paul de Mol en Jowel de Bruijn, Beeld - door - gang, 2014, 
projectie, perspex, zonlicht, 150 x 90 cm 
Sinds het medium film volwassen werd, is er altijd artistieke 
weerstand geweest tegen de dominantie van Hollywood. Paul de 
Mol startte zijn carrière in de jaren 1960 als deel van de 
Nederlandse avant-garde van de experimentele film, ook wel 

bekend als De Haagse School. Hun films kenmerken zich door een 
focus op de visuele aspecten van film en door het ondergeschikt 
maken van het narratief. De Mol’s wortels in experimentele film 
zijn nog steeds een bron van inspiratie en een referentiepunt voor 
het werk dat hij samen met de Bruijn maakt. In hun gedeelde 
werk Beeld - door - gang grijpen ze terug naar de essentie van het 
film maken: de illusie van beweging die gecreëerd wordt door een 
snelle opeenvolging van stilstaande beelden. Door foto’s van de 
frames van Paul de Mol’s vroege films te combineren met een 
bewegende projectie van dezelfde film, verwijzen ze naar de 
illusie van beweging die de grondslag van film vormt.  
!
3. Paul de Mol en Jowel de Bruijn, I-dent-i-ty, 2014, foto gedrukt 
op perspex, 226 x 119 cm 
In hun project De ondertiteling van de werkelijkheid onderzoeken 
Paul de Mol en Jowel de Bruijn manieren waarop narrativiteit ons 
dagelijks leven kan doordringen. Hun poëtische ondertiteling 
biedt nieuwe visies op de werkelijkheid en dagen zo het 
subjectieve referentiekader uit. Het werk I-dent-I-ty is geworteld 
in dit project en is het resultaat van een gedeelde interesse in 
identiteit en hoe deze wordt bepaald door onder andere iemands 
culturele achtergrond. Het werk brengt verschillende 
informatiedragers samen die allen gerelateerd zijn aan informatie 
en identiteit. I-dent-I-ty vertrouwt meer op de onverwachte 
combinatie van visuele beelden dan hun voorgaande 
‘ondertiteling-werken’ waarin de tekst een even belangrijk 
onderdeel vormde. De kunstenaars bekritiseren een te beperkte 
blik op identiteit en stellen de vraag wat een persoon vormt. Door 
op een abstract niveau te blijven, staat het werk meerdere 
interpretaties toe.  
!
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