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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)
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zich op één plek verzamelden, voelde ik me
nu veilig. Het was geruststellend om te weten
dat iedereen die daar stond nog op dezelfde
dag was getest op corona. Iedereen hield zich
ook keurig aan de mondkapjesplicht. Op
deze plek wil ik daarom mijn lof uitspreken
voor de organisatie. Fantastisch gedaan!
Het surrealistische gevoel ging door. De
eerste halve finale startte met het optreden
van Duncan Laurence. Ik weet nog goed dat
ik op dat moment even op mijn wang voelde
en merkte dat mijn ogen vochtig waren.
Achteraf kan ik nog steeds niet helemaal
het gevoel beschrijven wat ik toen had.
Blijdschap, opluchting, hoopvol, gelukkig,
hersteld, zegevierend, allemaal op hetzelfde
moment. De show ging verder en ik moest
in mezelf knijpen om te beseffen dat ik daar
echt – écht – zat, te midden van een publiek
dat helemaal uit zijn dak ging, kijkend naar
live optredende artiesten. Ik kan ook niet
uitgesproken raken over de lichteffecten. Die
gleden over de mensenmassa heen, flitsten
vervolgens alle kanten op; als een kind met
grote ogen keek ik vol fascinatie toe. Beam me
up, Scotty, want ik was daar officieel op een
andere planeet geland en ik wil weer terug!

Het Eurovisiesongfestival 2021 is voorbij,
al het stof is neergedaald en ik zit officieel
in een Eurovisiegat: de dip die fervente
fans van het liedjesfestijn ervaren nadat het
hele spektakel is afgelopen. De dip wordt
versterkt door de lange tijd waarin ik naar
dit evenement heb toegeleefd. Het begon
al in 2019, toen duidelijk werd dat Duncan
Laurence voor Nederland veel kans maakte
om het Eurovisiesongfestival in Israël te
winnen. Sindsdien heb ik non-stop het laatste
Eurovisienieuws bijgehouden: ik bekeek de
inzendingen van elk land zodra deze bekend
werden gemaakt, ik hield de algemene opinie
over mijn favorieten in de gaten en natuurlijk
volgde ik stap voor stap hoe Rotterdam en
Nederland zich voorbereidden op de 65ste
editie van het grootste muziekevenement ter
wereld. Toen heeft een niet nader te bespreken
pandemie het Eurovisiesongfestival in
2020 even uitgesteld, maar dat mocht mijn
plezier niet bederven. 39 landen kwamen
vervolgens met 39 nieuwe nummers en mijn
Eurovisiegekte begon weer van voren af aan.

Ongeveer een maand voor de eerste
show werd het eindelijk duidelijk: het
Eurovisiesongfestival mocht 3500 bezoekers
per show ontvangen! Ik had er expres voor
gekozen om geen kaartjes te halen voor de
liveshows, omdat die het leukst zijn om thuis
voor de tv met vrienden te bekijken. In plaats
daarvan had ik kaartjes voor de juryshows,
die een dag voor de live-uitzendingen
plaatsvonden.
En daar was ik dan, op 17 en op 19 mei in
Ahoy. Ik kwam terecht in een surreële drukte
die menigeen in anderhalf jaar niet had
meegemaakt. Waar ik normaal gesproken licht
in paniek zou raken, omdat er zoveel mensen

Inhuizing van het Depot
van Boijmans

Een militaire operatie, heel precies en
extreem goed voorbereid. Er mag gewoon
niks misgaan. Wekelijks rijden achttien
vrachtwagens met kunst (tweeëntwintig
kubieke meter) het Depot binnen. Elk
vrachtwagen vervoert een kleurcode aan
kunstwerken. Elke kleurcode heeft een eigen
plek in het Depot. En elk kunstwerk is van
tevoren gewogen, gemeten, gerestaureerd,
ingepakt en heeft een vaste aangewezen plek in
een stelling. De totale inhuizing gaat ongeveer
14 tot 16 weken duren. Op 6 november vindt
de grote opening plaats en is het Depot voor
iedereen te bezoeken. Een nieuw iconisch
gebouw erbij voor Rotterdam, zo zei de
wethouder van Cultuur en Toerisme. Dit gaat
ook een trekpleister worden voor toeristen,
een kunstwerk waarin je kunt lopen om
naar kunst te kijken. Het is het eerste depot
op de wereld, die 100% transparant is voor
publiek. Je kunt werken zien die niet in het
museum hangen, je ziet mensen schilderijen
restaureren, je ziet hoe kunstwerken worden
ingepakt. Je ziet alles. En dat is de bedoeling.
Andere landen hebben aangegeven dat ze
deze vorm van kunst zichtbaar maken graag
willen kopiëren. Een groot compliment voor
Rotterdam.
Kort sprak ik ook de architect van het
gebouw, Winy Maas, die ook de Markthal
heeft ontworpen. Het idee van de spiegel
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Het Eurovisiesongfestival
in Nederland

Mijn hoogtepunt van het Eurovisiesongfestival
in Nederland is toch het feit dat ik de shows
van de halve finales heb mogen bijwonen.
Eerst zat ik natuurlijk nog een lange tijd in
spanning of ik eigenlijk wel een show mocht
bezoeken – want corona, mag dan überhaupt
wel iets?

Op de eerste dag van juni, in de hete zon,
liep ik gehaast naar het Depot van Boijmans.
Ik noem het een groot spiegelend ei, de
architect noemt het ‘Spiegelpot met kunst’.
Het glinsterde nog meer nu de zon erop
scheen. Ondanks alle werkzaamheden
eromheen is het echt een eyecatcher. Deze
dag was de inhuizing officieel begonnen:
de komst van 151.000 kunstwerken van vijf
externe depotlocaties. Na drieënhalf jaar
voorbereidingen worden alle kunstwerken
(met een totale waarde van 8 miljard euro)
van museum Boijmans van Beuningen
eindelijk bijeengebracht op een locatie
dichtbij het museum zelf.

华侨新天地

aan de buitenzijde is om het gebouw te
laten opnemen door de omgeving. Het is
groot, maar mag niet een doorn in het oog
worden. De omgeving van het Depot wordt
ook aangepakt, wat straks een prachtig geheel
gaat worden van een groene oase van parkjes.
De bomen die er komen, zijn al jaren van
tevoren gekweekt. De bomen op het dak van
het Depot zijn zelfs op een bijzondere manier
geplant zodat ze horizontaal kunnen wortelen.
Een groene, duurzame schoonheid en een
omarming voor de kunst en de omgeving.
De 1900 spiegels komen uit Shenzhen van
een familie die vaker samenwerkt met Winy
Maas, een familiebedrijf dat ontzettend
goede kwaliteit spiegels levert. Als een spiegel
kapotgaat, dan komt er een nieuwe en dan
wordt de kapotte spiegel omgesmolten en
gebogen tot een nieuw exemplaar. Ik vroeg
me af hoe vaak de spiegels moeten worden
gelapt en hoe lang je ermee bezig bent.
Volgens mij kan een glazenwasser wel een jaar
zoet zijn met het zemen van het Depot.
Ook heel benieuwd naar het Depot? Vanaf
29 juli kun je online kaartjes kopen en je
laten onderdompelen in de wereld achter de
schermen van een museum. www.boijmans.nl

Inner Landscape
toert na première
26 juni
op Holland Festival
door het land
Inner Landscape, een film van Frank Scheffer over de totstandkoming van de Chinese opera Si Fan, gaat 26 juni in
première op het Holland Festival en toert vervolgens als
double bill met de operafilm Si Fan door het land.

Ik zit dus nog wel even in het Eurovisiegat.
Het positieve hiervan is: je kan er altijd
van herstellen! Volgend jaar zal het
Eurovisiesongfestival
namelijk
wéér
plaatsvinden. En het jaar daarop weer, en het
jaar daarop, en het jaar daarop. Rotterdam
en Nederland hebben bewezen dat niets
en niemand het Eurovisiesongfestival kan
tegenhouden, zelfs niet een wereldwijde
pandemie. Het is net zoals Jeangu in de grote
finale voor Nederland heeft gezongen: This
ain’t the end, no! It’s the Birth of a New Age.
Dit feest zal doorgaan en elk jaar weer groots
terugkeren. Ik zie jullie dus graag de volgende
keer in Italië!
Xing Fen Hu
Fervent Eurovisiefan

Inner Landscape is een fascinerende documentaire van
Frank Scheffer, gespecialiseerd in films over de muzikale
grootheden van de twintigste eeuw, over de totstandkoming van Si Fan. Deze kameropera werd in 2015 voor het
Nieuw Ensemble gecomponeerd door Guo Wenjing. In Si
Fan (Liefdesverlangen) combineert de Chinese componist de traditionele opera van zijn geboortestreek Sichuan
met zijn eigen muziek.
“Ik denk niet na bij het componeren, maar volg mijn
hart”, vertelt Guo aan Ed Spanjaard, de chef-dirigent van
het Nieuw Ensemble. Spanjaard zoekt de componist in
China op om zich te laten inwijden in de geheimen van
de Sichuaanse opera. Ook sterzangeres Shen Tiemei komt
aan het woord in deze film over de verschillen tussen
Oost en West, tussen traditie en de moderne tijd. Dat de
verschillen groot kunnen zijn merkt Spanjaard als hij de
Nederlandse en Chinese musici gezamenlijk dirigeert.
Inner Landscape is het tweede deel van een vierluik.
Het eerste deel, Gozaran – Time Passing over de Iraanse
componist Nader Mashayekhi, ging in 2011 op IDFA in
première.

PREMIÈRE HOLLAND FESTIVAL,
LANDELIJKE TOURNEE

Inner Landscape gaat tijdens het Holland Festival in première op zaterdag 26 juni, 19.30 uur in EYE Filmmuseum
bij een speciale avond rond twee films van Frank Scheffer.
Naast de documentaire Inner Landscape gaat dan
Scheffers' operafilm Si Fan in wereldpremière en is er een
optreden van de Chinese musicus Wu Wei, die een muzikale tijdreis maakt van de Tang dynastie (7de eeuw) tot
aan eigentijdse elektronische muziek. Inner Landscape en
de operafilm Si Fan zijn vervolgens als double bill te zien
in diverse filmtheaters door het land.

