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Kun je iets over jezelf
vertellen?

Mijn naam Jing Wang en ik ben geboren in
Xi'An in China. Toen ik een jaar was, kreeg mijn
vader een beurs om in Nederland te mogen
studeren. Zodoende had hij mijn moeder en
mij meegenomen en waren we geëmigreerd
en kwamen we in Eindhoven terecht. Al snel
bleek integreren heel lastig te zijn, mijn ouders
hadden moeite om zichzelf te vestigen. Daarom
brachten ze mij terug naar China en ben ik
daar door mijn opa en oma van vaderskant
opgevangen. Zij hebben mij opgevoed tot ik 7
jaar oud was. Ondertussen waren mijn ouders
in staat zichzelf meer stabiliteit te geven en
hebben mij weer naar Nederland meegenomen.
Mijn vader studeerde aan de universiteit in
Eindhoven en heeft uiteindelijk zijn doctoraal
behaald op het gebied van Stemherkenning in
Amsterdam. Mijn moeder werkt en heeft een
carrière opgebouwd als verpleegkundige in het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Ik heb zelf
eerst op het vwo gezeten, maar door slechte
inzet moest ik naar de havo en heb daar mijn
diploma behaald. Daarna heb ik eerst een jaar
de hbo-opleiding Elektronica gevolgd aan
Fontys. Na het behalen van mijn propedeuse
ben ik overgestapt op Industrial Design aan de
Technische Universiteit in Eindhoven, de TU/e.

Hier ben ik eind 2009 uiteindelijk afgestudeerd
en heb mijn masterdiploma weten te behalen.

Wat heeft jou geïnspireerd om
te gaan dansen?

Ik keek vroeger graag naar Chinese series. Een
van deze series was gebaseerd op de Chinese
klassieke roman 'Journey to the West' met als
hoofdpersoon de mythologische figuur 'Sun Wu
Kong'.
Geïnspireerd door zijn buitengewone vermogen
om vechtsporten uit te voeren, herinner ik me
dat ik zo'n grote fan van zijn personage werd op
verschillende niveaus, dat het me beïnvloedde
bij de ontdekking van mijn eigen identiteit als
persoon. Ik was diep onder de indruk van zijn
monkey style en kreeg interesse voor de esthetiek
van bewegingen en lichamelijke expressie. Zo
kwam mijn passie voor dans tot stand.

Wie zijn jouw helden in de
danswereld?

In mijn dans ben ik op zoveel manieren door
verschillende mensen geïnspireerd, zowel
persoonlijk als via digitale media. Ik observeerde
dansers van hoog niveau, sprak met hen, las veel.
Ik voelde me bevoorrecht dat zij mij wilden

inspireren, wat weer een verlangen tot stand
bracht om de kennis en inspiratie door te geven.
Daarom wil ik de nadruk leggen op het belang
van de gemeenschap, vooral op de kracht van het
delen van inspiratie op alle mogelijke manieren.
Persoonlijk doe ik dit op zoveel niveaus, van
één-op-één interactie, zoals jammen, tot
lesgeven aan een klas vol studenten. Al deze
vormen van wederzijdse inspiratie zorgen voor
een eindeloze kring van geven en nemen, soms
onmiddellijk, soms op langere termijn,
Alles bij elkaar geloof ik dat het opbouwen
van duurzame relaties en voortdurende
uitwisselingen binnen onze danscultuur van
groot belang is voor het behoud van een
duurzame gemeenschap. Waarbij het bereiken
van inspiratie een tweede natuur wordt.

Wat zijn je toekomstplannen?

Mijn toekomstplan is om mezelf te blijven
ontwikkelen op het vlak van ondernemerschap
en dit te doen met een sterke visie. Mijn
einddoel is het creëren van waardes en dit te
doen met een zo groot mogelijk efficiëntie en
effectiviteit. En ik werk graag aan projecten die
mij voldoening geven en waarbij ik kan bouwen
aan een toekomst die mij geluk kan brengen
door middel van mijn ambities goed uit te
balanceren met mijn vaardigheden.

Chinees muziekgroep

DoReMi

De Chinese kunstenares Sofie Xie ken ik al vrij
lang. Ik werk graag samen met haar omdat wij
zoveel verschillen in onze kunstuitingen en dus
veel leren van elkaar wanneer we samenwerken.
Sofie is dan wel van de generatie van mijn
ouders, maar ze is misschien nog actiever dan
ik. Ze heeft een enorm netwerk onder Chinese
kunstenaars en is een multitalent die zich nog
steeds blijft ontplooien. Zo zit ze dus in een
Chinese muziekgroep die klassieke Chinese
muziekinstrumenten beoefent. Nog niet zo
lang geleden oefende de groep DoReMi bij
de Chinese kerk aan de Westersingel. Door
omstandigheden kunnen ze sinds kort daar niet
meer terecht. Toen ik hoorde dat ze naarstig
op zoek waren naar een nieuwe plek heb ik
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‘From Wenzhou to Chengdu’;
meer weten over de Chinese cultuur via
verhalen en homecooking food
in Space101?
Vanaf heden te beleven.
Info en update via Instagram:
101rotterdam

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.
Fenmei (fenmei@space101.nl)

aangeboden hen onder mijn hoede te nemen.
Nu repeteren ze bijna wekelijks bij Space101.
En wat een fijn geluid is het om hen bij mij
in de ruimte te hebben. Het is alsof de straat
opfleurt (want met mooi weer zet ik gewoon
de voordeur wagenwijd open) en nieuwsgierige
mensen komen op de mooie muziek af. Ook
Chinezen die de muziekgeluiden herkennen
turen even door de ruiten. Omdat Space101
iedereen welkom heet, is het daarom ook
mogelijk om een keer een repetitie bij te wonen.
Laat dit wel graag vooraf weten. De Chinese
muziekgroep DoReMi repeteert voornamelijk
op de dinsdagmiddagen. Voor meer informatie
of contact: fenmei@space101.nl

