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Club Null
Super-Hybridity
Dinsdag 27 november 2012 — 20 uur
Waarom zou je proto-rock, kunsttheorie, theoretische fotografie, design, mode & technologie
combineren in een avond? Was je eerder van plan om naar de theater-show van Hans Aarsman
te gaan, maar heb je die gewoon gemist? Zou je de soundwall van Santa Cruz willen ervaren in een
zeer intieme setting? Of heb je interesse in Bas Koster, Jörg Heiser, Dick Rijken of Chris Keulemans
en wil je ze graag persoonlijk te ontmoeten? En is Crossing the Border simpelweg niet genoeg? Of
ben je gewoon nieuwsgierig waar Super-Hybriditeit over gaat? Waarom breng je geen bezoek aan
Club Null om er achter te komen?
Met trots presenteren West & TodaysArt op 27 november de eerste aflevering van Club onder
de titel Club Null.
Club is een serie evenementen met internationale gasten met verschillende culturele en sociale
achtergronden. De bedoeling is om samen met het publiek actuele culturele verschuivingen te
ervaren, te vieren en te bediscussiëren. Ook de huidige functie en betekenis van de White Cube
komt uitgebreid aan de orde. In een intieme setting maken kunstobjecten plaats voor dialoog en
ontmoeting. West stelt dus in zekere zin ook zichzelf en haar positie aan de orde. De rol van het
publiek is van groot belang: zoals bij elke goede club zal ook in deze Club in de loop van de avond
het verschil tussen gasten en publiek steeds meer vervagen: het wordt een totaalontmoeting van
alle betrokken partijen.
In Club laten we allerlei formats en disciplines (lezingen, performances, screenings, muziek, mode,
architectuur, beeldende kunst, mode, filosofie e.d.) bewust met elkaar versmelten. Club Null heeft
als ondertitel Super-Hybridity. Gasten zijn onder meer: Hans Aarsman, Jörg Heiser, Bas Koster, Dick
Rijken, Bruno Setola, Guy Tavares, Chris Keulemans, Santa Cruz en jij zelf.
Jörg Heiser, onder meer redacteur van Frieze, heeft uitgebreid over het concept Super-Hybridity
geschreven. Bij West is een publicatie van zijn hand verkrijgbaar.
--------------------------------------------------------------------------------
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