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Space101

Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal-maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.

Tijdens een van de Chinareizen die ik maakte,
deed ik een poging om het beeld van mijn
geboortedorp vast te leggen. Via verschillende
thema’s maakte ik foto’s van het dorpsleven
zoals het nu is. De reeks lijnen waaraan wasgoed
te drogen hing, is een vrij intieme serie die veel
meer vertelt dan wat het op het eerste ogenblik
te zien is. Het drogende wasgoed geeft onbewust
meer prijs dan wat de eigenaar vertellen wil.

Fenmei (fenmei@space101.nl)

‘Chinees meisje’ diner
In 2009 zag het ‘Chinees meisje’-project voor het
eerst haar daglicht. We bezochten vele Chinese
families en bekeken honderden familiealbums
van oude foto’s uit China en foto’s die waren
gemaakt toen Chinese mensen net waren
aangekomen in Nederland. Alle verhalen hebben
we verzameld, alle foto’s zijn gedigitaliseerd. Na
10 jaar hebben we heel wat materiaal en kunnen
we zeggen dat ‘Chinees meisje’-project een goed
beeld geeft van Chinese Nederlanders. Ter
viering van dit jubileum organiseerde ik voor
een kleine groep gasten een speciaal diner met
verschillende elementen uit ‘Chinees meisje’
met vele persoonlijke toevoegingen. Het was
een geslaagd diner met veel persoonlijk contact
en interessante vragen van de gasten. Wie weet
volgen meer van zulke conceptuele diners.

TIPS
Belvédère’s Chinese lunch op 28 juni
wordt gekookt door Tong. Tong is van
Maleisisch- Chinese afkomst en kookt
daarom een typisch Maleisisch gerecht.
Op 28 juni is ook de maandelijkse Kaapse
Tafel, waarbij oudere bewoners (60+)
van Katendrecht gratis kunnen lunchen
en anderen voor en klein bedrag kunnen
aanschuiven. Uiteraard is ieder ander die
buiten Katendrecht woont ook van harte
welkom om mee te eten. Wees er wel snel
bij, want op=op.

‘Chinees meisje’ is een doorlopend project over de Chinese gemeenschap in Nederland door Linda Malherbe, Joop Reijngoud en Fenmei Hu

Verlangen 渴望
Mijn verlangen is een rode rode wijn
het houdt me aan een lange lange lijn
mijn liefde is een diepe diepe Rijn
hij verdrinkt menig harte- hartepijn.

LULU

Houden wij soms van drinken omdat we graag
door verlangen bij de neus genomen willen
worden? Wij hebben toch de Rijn om ons
liefdesverdriet om zeep te helpen?

WA N G

Levenslang verliefd

Column: lulu Wang

渴望像红红的酒酿
牵制我以绵绵的线
爱恋像深深的莱茵
淹没着我沉沉的痛。

难道我们爱喝酒是因为在苦苦追寻欲望
绳索下的痛与快？

Uit Levenlangverliefd, gedichtenbundel in het Nederlands en in het Chinees, per gedicht een kunstwerk
ter illustratie door kunstenaars, alfabetisch geordend, Marion Cleyne, Vincent Messelier, Steven
Partiman en 谢泉画. Full-color, fraai vormgegeven, ideaal cadeauboek voor zowel Nederlanders als
Chinezen, 148 bladzijden, Uitgeverij Lulu Wang. €20,95, WEBSHOP WWW.LULUWANG.NL

