Amsterdam, 9 april 2009
“Oorlog: ben je medeplichtig?”
Videokunstenaar Frouwkje Smit daagt kunstcollega’s en publiek
uit tot een confronterende dialoog.

Nu met het programma voor 18 & 19 april
Zaterdag 18 en zondag 19 april 2009, tijdens de Open Ateliers Zeeburg,
toont videokunstenaar Frouwkje Smit doorlopend haar nieuwste
documentaire
‘The missing book’ in Crossfire Project Base in Pakhuis Wilhelmina,
Amsterdam.
In ‘The missing book’ vertelt de politiek schrijver Koulsy Lamko uit
Tsjaad over zijn gevecht met het boek Darfur, dat verloren raakte toen
zijn computers werden gestolen. Ook spreekt hij over oorlog en onze
medeplichtigheid daaraan als passief toekijkende medemensen.
Frouwkje Smit wil met deze video de dialoog aangaan met het publiek en
met medekunstenaars. In de week voorafgaand aan de expositie werkt zij
samen aan de presentatie met performers Giovanna Giorli (Italië), Sarah en
Freya Eshuys (Nederland) en Teresa Maria Diaz Nerio (Dominicaanse
Republiek), beeldend kunstenares Sithabile Mlotshwa (Zimbabwe) en
journaliste en schrijfster Jona Dekker (Nederland). Het werk van al deze
makers is te zien in het weekend van 18 en 19 april 2009.

Programma
Zaterdag 18 april: Video, Installatie en twee Try out performances.
- 12.00 – 15.30 Video-loop The missing book van Frouwkje Smit &
Installatie van Sithabile Mlotswa
- 15.30 Try out Performance door Sara & Freya Eshuys
- 16:00 Try out Dans en woord performance door
Giovanna Giorli & Jona Dekker

- 16.30 -19.00 Video-loop van Frouwkje Smit en een installatie van
Sithabile Mlotshwa

Zondag 19 april, een omgekeerde opening!
Video Première The Missing Book, Installatie en de Final
Performances.
-12.00 - 16.00 Video-loop The Missing Book van Frouwkje Smit
en een van installatie Sithabile Mlotshwa
-16.00 Open met koffie & thee
-16.30 Video-‘première’ van Frouwkje Smit
-17.00 Dans/woord performance Jona Dekker & Giovanna Giorli
-17.30 Performance Sara & Freya Eshuys
-18.00 Drinken & hapjes
-19:00 Einde

‘The missing book’
De Tsjadische schrijver Koulsy Lamko (1959) woont als writer in
residence in het Anne Frank Huis aan het Merwerdeplein in Amsterdam,
als zijn twee computers worden gestolen. Het is 1 januari 2009, een
stille namiddag. De stad is nog in een roes, als Lamko in één klap zijn
werk, en vooral zijn boek Darfur kwijt is. Lamko heeft geprobeerd om
het boek opnieuw te schrijven. Maar de juiste woorden en de juiste
energie kwamen niet meer op papier.
In ‘The missing book’ vertelt Lamko over zijn gevecht met het ‘verloren
boek’, over oorlog, vrijheid en over onze medeplichtigheid daaraan. Zijn
verhaal wordt verteld tegen een vredig, maar bij nader inzien wrang
decor. We zien Koulsy onder meer voor het slaapkamerraam van Anne
Frank zitten. Hier woonde haar familie van 1933 tot juli 1942. Hier kreeg
Anne Frank haar eerste dagboek, hier begon ze te schrijven, in alle
vrijheid. Totdat ze moest onderduiken in het Achterhuis.

Deze video is medemogelijk gemaakt door het 4 & 5 mei
Amsterdams comité.
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Programma
Zaterdag 18 april: Video, Installatie en een Try out performances
- 12.00 – 15.30 Video-loop The missing book van Frouwkje Smit &
Installatie van Sithabile Mlotswa
- 15.30 Try out Performance door Sara & Freya Eshuys
- 16:00 Try out Dans en woord performance door
Giovanna Giorli & Jona Dekker
- 16.30 -19.00 Video-loop van Frouwkje Smit en een installatie van
Sithabile Mlotshwa

Een omgekeerde opening zondag 19 april
- 12.00 - 16.00 Video-loop The Missing Book van Frouwkje Smit
en een van installatie Sithabile Mlotshwa
-16.00 Open met koffie & thee
-16.30 Video-‘première’ van Frouwkje Smit

-17.00 Dans/woord performance Jona Dekker & Giovanna Giorli
-17.30 Performance Sara & Freya Eshuys
-18.00 Drinken & hapjes
-19:00 Einde

