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Marlou Fernanda en Steve McQueen te zien op
Zuid
Op Zuid. Boijmans Van Beuningen aan Hillevliet 90 staan nieuwe makers naast de

Boijmans collectie. Nu is Rotterdamse kunstenaar Marlou Fernanda te zien met

vroeg werk van wereldberoemde filmmaker Steve McQueen. Performance event

op 4 augustus.

De tentoonstelling ‘Feeling (un)safe in “South”’ is deel twee van een driedelige reeks, te zien in

Zuid. Boijmans Van Beuningen, Hillevliet 90 in de wijk Feijenoord op Rotterdam-Zuid. Het

project heet ‘⍰ ⍰ ⍰ / 3 Question Marks, Each Inside A Frame’ en nodigt Rotterdamse makers uit

om met een artistiek onderzoek de betekenis van Rotterdam-Zuid uit te diepen. Drie

kunstenaars maken nieuw werk geïnspireerd op hun impressie van de identiteit van ‘Zuid’.

Gedurende de zomer is elke maand één van deze werken te zien in relatie tot een video uit de

collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Deel II ‘Feeling (un)safe in “South”’, met

Rotterdamse kunstenaar Marlou Fernanda en 'Deadpan' (1997) van Steve McQueen, is te zien

tot 23 augustus. Zuid. Boijmans Van Beuningen is een ontmoetingsplaats, gevestigd op

Hillevliet 90 in een voormalige technische school in Rotterdam-Zuid. Bewoners, leerlingen en

talentvolle makers komen hier samen voor creatieve uitwisseling, educatieve programma’s en

om kunst te maken en te bekijken.

 

(On)veilig op Zuid
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‘Zuid’ is niet enkel een plek op de kaart, maar ook een begrip dat vaak negatieve connotaties

oproept. Op verschillende platforms — van nieuwszenders tot aan TikTok-video’s — wordt

gesproken van een gewelddadig, onderontwikkeld en armoedig deel van Rotterdam. De reeks ‘⍰

⍰ ⍰ / 3 Question Marks, Each Inside A Frame’, neemt die perceptie van Rotterdam-Zuid als

kader om makers aan het woord te laten en een breder verhaal te vertellen. Hierbij wordt iedere

keer een kunstwerk gebruikt uit de videocollectie van Museum Boijmans Van Beuningen. In het

eerste hoofdstuk maakte Wijnand Groenen nieuw werk geïnspireerd op zijn impressie van de

identiteit van Zuid in ‘Questioning “South”’. Hiermee reageerde hij op een van beroemde Britse

kunstenaar Ryan Gander, 'Is this Guilt in You Too' (2005), uit de Rotterdamse collectie. Nu is

de beurt aan Marlou Fernanda, die het gevoel van veilig- en onveiligheid in dit kader van ‘Zuid’

onderzoekt. Het werk van Marlou bestaat uit twee performance films, in relatie tot ‘Feeling

(Un)safe in South’, die in de tentoonstellingsruimte worden geïnstalleerd. Op 4 augustus geeft

de artiest ook een live performance, die ze zelf omschreef als een ‘interactieve ervaring’.

 

Over Marlou Fernanda

Marlou Fernanda (1996) groeit op in Rotterdam en is een autodidactisch beeldend kunstenaar

die zich tot meerdere kunstvormen wendt om haar verhaal te vertellen. Haar werk kan worden

omschreven als figuratief, abstract en kleurrijk, waarbij de felle kleuren een groot contrast

vormen met de thema’s in haar werk: eenzaamheid, raciale ongelijkheid, geloofsovertuiging en

levensvragen. Fernanda trad met haar performances eerder op in Museum Boijmans Van

Beuningen en Foam en werd door de British Fashion Council toegekend tot NEW WAVE:

Creative for 2020, een lijst met de 50 meest innovatieve en inspirerende jonge talenten van

over de hele wereld. Door Vogue Nederland werd ze in 2021 uitgeroepen als The Creative to

Watch.

 

In het derde en laatste deel gaat Rotterdamse filmmaker Fred Santos de dialoog aan met

Amerikaans kunstenaar Bruce Nauman en diens werk ‘Dance or Exercise on the Perimeter of a

Square’ (1968). Het derde en laatste deel van de reeks opent 25 augustus tijdens de Meet Up op

Zuid. Boijmans Van Beuningen.

-

Gratis tickets voor de live performance van Marlou Fernanda op 4 augustus zijn hier

beschikbaar. Adres: Zuid. Boijmans Van Beuningen, Hillevliet 90, Rotterdam.

https://www.boijmans.nl/nu-te-zien-op-zuid
https://www.eventbrite.com/e/tickets-marlou-fernanda-x-zuid-boijmans-van-beuningen-392453688547


OVER MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

Boijmans Van Beuningen – een huis voor verbeelding, inspiratie en creativiteit

Museum Boijmans Van Beuningen
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