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Atlas Aéroplis - Volume VII (Biface), 2018.
Endell Street, London. May 1975

The Merchant House reopens its 2020 program with the changing group show Urban Image-Jitters I (City) and II
(Body). This installment takes its cue from Dennis Oppenheim’s famous project drawing Virus (1989) and Craigie

A 1992 article in The New York Times
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Virus
speak to looming social issues.
Elucidating the present and imagining the future, Oppenheim’s Virus
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STADSBEELD KRIEBELS I (Stad) and II (Lichaam)

Left: Sylvie Bonnot, Atlas Aéroplis - Volume VII (Biface), 2018. Volumized photography, gelatin silver repositioned on a sculpted plaster.
Endell Street, London. May 1975. 2019. Dry print. (detail)

The Merchant House heropent haar programma voor 2020 met de wisselende groepstentoonstelling Stadsbeeld
Kriebels I (Stad) en II (Lichaam). De tentoonstelling is geïnspireerd op Dennis Oppenheims beroemde
projecttekening Virus
werken. Gecombineerd met de uitdagende kunst van Yoko Ono, Sylvie Bonnot en Mary Sue, die hier eveneens te
zien is, leggen deze werken de breuken en gevolgen van de bioculturele crisis in het stedelijke leven bloot.
Een artikel in The New York Times
Virus is bedacht als onderdeel van
een grotere serie werken, waarin gebruik gemaakt wordt van gewone, luchthartige beelden bovenop “dodelijke
structuren”. Virus was bedoeld om een biologisch model te schetsen, maar in plaats van de gebruikelijke ronde
bol, gebruikte ik Mickey en Donald. De boodschap was om mensen “beeldkriebels” te bezorgen, om vertrouwde,
Oppenheims sculptuur (die destijds in een kantoorgebouw in Californië geïnstalleerd was) zou worden vernietigd
vanwege de schending van het auteursrecht. Zoals alle kunst met grote kiemkracht, putten zulke werken hun
energie – met oneerbiedigheid of elegantie – uit bepaalde incidenten uit het dagelijks leven, maar spreken ze zich
uit over grote sociale kwesties, en dat geldt nu meer dan ooit.
Alle werken die in de tentoonstelling te zien zijn, waaronder Oppenheims Virus, vangen de tijdloze bezieling van

situaties in deze werken mogen op het eerste gezicht vertrouwd lijken, maar elk afzonderlijk ontvouwen ze zich
als een intiem avontuur, zodra onze zintuigen ons gevoelig maken voor de herkenning, voor de verbinding met
Stadsbeeld kriebels I (Stad) en II
(Lichaam), samengesteld door Marsha Plotnitsky, oprichter en artistiek directeur van TMH, onderstreept in 2020
de lichamelijke ervaring van kunst. De tentoonstelling zal verder worden uitgewerkt in volgende interdisciplinaire
presentaties met werk van de kunstenaars van TMH.

