Nadat Kees Christiaanse (62) jarenlang had
gewerkt bij OMA richtte hij in 1989 KCAP op.
Behalve een kantoor in Rotterdam heeft
KCAP vestigingen in Zurich en Shanghai.
Vanuit Zurich werkt het bureau aan vooral
stedenbouwkundige plannen in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Vanuit Shang
hai werkt het aan plannen in China en Azie,
waaronder het masterplan van het Central
Business District in Beijing.

BEELDENDE KUNST

59 herman de vries
In het jaar voor zijn biennalepresentatie in
Venetie had de 83-jarige herman de vries
twintig internationale exposities, van Wurz
burg tot Winnipeg. Vooral de grote Zerotentoonstelling in het Guggenheim Museum
in New York, waar de vries dee van uitmaakte. trok veet oTterna:ooate pers. The Wal
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New York dit seizoen’ . Ook zijn soloshow in
het Stedelijk Museum in Schiedam kreeg
mooie recensies in onder meer het Britse
*,.*
kunsttijdschrift Frieze.

DANS

Emio Greco
en Pieter C. Scholten
Door het Ballet National de Marseille te
gaan leiden maakten choreograaf/danser
Emio Greco (50) en choreograaf/regisseur
Pieter C. Scholten (56) in februari 2014 een
grote internationale stap. Het Franse gezelschap gaat veel coproducties maken met
hun eigen gezelschap, Emio Greco | PC in
Amsterdam. Daarmee traden ze in 2014 op
in de VS en Canada, in Polen en Italie. Greco
en Scholten trokken de aandacht van buitenlandse media door in de voorstelling
Rocco een drrecte band te leggeo tussen
dansen en ooksen.

BEELDENDE KUNST

Guido van der Werve
* >

et veertien internationale groepsexposities en v ijf solotentoonstellingen was 2014 een buitengewoon d ru k jaar voor videokunstenaar Guido van der Werve (38). Op A rt Basel voerde
h ij zijn perform ance Home - a requiem op, w aarbij tw in tig musici en een koor van 28 zangers de door Van der Werve gecomponeerde
soundtrack van zijn film Nummer Veertien, hom cuitvoerden. Degelijknamige film vierde intussen trio m fe n op tentoonstellingen in de VS. In de film
legt Van der Werve, die ook een fanatiek sportm an is, een krankzinnige triatlon af. H ij zwem t, fie tst en rent van Warschau naar Parijs.
Eerdere film s van Van der Werve deden het ook nog steeds goed in het
internationale tentoonstellingscircuit. Nummer Negen (The day I didn’t
turn with the world) (2007) w erd getoond in het H irschhorn Museum in
W ashington. Ook deze film is een ongelooflijke uithoudingsproef. Te zien
is hoe Van der Werve 24 u u r sto kstijf stilstaat op de Noordpool, m iddenin
een gigantische ijsvlakte. T e rw ijl de aarde langzaam ronddraait om zijn
as, weigerde de kunstenaar die dag mee te draaien.
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J u ry lid Leon R am akers, m e d e o p ric h te r M ojo C oncerts: „Heb op een
bankje in het Stedelijk Museum m et Guido van de Werve meegerend, gefie tst en gezwommen: ik raakte zeer onder de in d ru k .”

