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in de zes voorgaande edities lag het accent van  
het onderzoek vooral op de ontwikkeling van de 
Zuidas als nieuw stedenbouwkundig gebied.

nu de ontwikkeling van de Zuidas door de  
wereldwijde economische crisis wordt vertraagd 
en de Vrije Ruimten Zuidas aiR in deze vorm haar 
laatste editie beleeft, is het accent verlegd. ditmaal 
zijn drie jonge nederlandse kunstenaars gevraagd 
om tijdens hun verblijf in de residencies onderzoek 
te doen naar het Mahlerplein, in het hart van de 
Zuidas, en een ontwerp te maken voor een tijdelijk 
‘site-specific’ kunstwerk dat kan worden uitgevoerd 
voor dertigduizend euro, exclusief btw.

Zoro Feigl, Judith Leysner en Leonard van 
Munster hebben invulling gegeven aan deze 
opdracht die inspeelt op de wens van de gemeente, 
gebruikers en betrokkenen om meer levendigheid  
in het gebied te brengen. 

in our six previous editions of the programme,  
the research was focussed mainly on the devel-
opment of the Zuidas as a new urban area. 

now the development of the Zuidas has been  
delayed by the worldwide economic crisis, and 
while this is the last project of the Free Spaces 
Zuidas aiR programme in its present form, the 
focus has shifted. this time, three young dutch 
artists have been invited to research the Mahl-
erplein at the heart of the Zuidas during their 
residency and to design a temporary site-specific 
art-work that can be realized for thirty thousand 
euros exclusive of Vat. 

Zoro Feigl, Judith Leysner and Leonard  
van Munster have fulfilled this assignment,  
which in turn, responds to the wish of the local 
council, the users and all involved to bring more  
life into the area. 

Vrije Ruimten  
Zuidas AIR: editie 
project ontwikkeling  
van tijdelijke 
kunstwerken  
op het Mahlerplein,  
Zuidas Amsterdam

de Vrije Ruimten Zuidas  
artists in Residence (aiR)  
is een project en denktank 
van het Virtueel Museum 
Zuidas in het voormalig Sint 
nicolaasklooster, aan de rand  
van het Beatrixpark. daarbij 
doen kunstenaars op uitnodiging 
onderzoek en geven ze hun visie 
op de ontwikkelingen, ambities  
en toekomst van de Zuidas.

the Free Spaces Zuidas  
artists in Residence (aiR) is  
a programme and think-tank 
within the Virtual Museum 
Zuidas in the former St. nicolaas 
monastery on the edge of the 
Beatrixpark. artists are invited  
to come to the Zuidas, research 
the place and give their take on 
the developments, ambitions  
and future of the Zuidas.

The Free Spaces Zuidas 
Artists in Residence: project 
development of temporary 
art-works for the Mahlerplein, 
Zuidas Amsterdam 
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Het Mahlerplein dat achter het station amster-
dam Zuid en de a10 ligt, vormt het centrum van 
de Zuidas en wordt omringd door de belangrijkste 
architectonische iconen van de Zuidas. Hoofd-
kantoren van zakelijke en financiële instellingen  
als de aBnaMRo zijn hier gevestigd. aan  
het plein ligt ook ‘amsterdam Symphony’  
dat zowel een woontoren, een kantoortoren  
als een hoteltoren omvat. daarnaast liggen  
‘Miles Building’ en ‘django Building’ met daarin  
koop-, huur- en studentenwoningen. Rond het 
Mahlerplein wordt dus niet alleen gewerkt maar  
ook gewoond. 

toch is in deze fase van de ontwikkeling het  
plein nog vooral een plek die fungeert als door-
gangsroute. de horecagelegenheden aan het  
plein bieden weliswaar de mogelijkheid voor sociaal 
verkeer, maar vooral op het Mahlerplein zelf is er  
behoefte aan iets dat mensen letterlijk doet stil-
staan. iets dat ze even uit hun dagelijkse routine 
haalt, uitnodigt er langer te verblijven en waarover 
uitgewisseld kan worden. Kortom, iets dat voor 
verbinding, verlevendiging en bijzondere  
herinneringen zorgt.

deze publicatie presenteert een reeks ontwerpen 
voor tijdelijke kunstwerken die op het Mahlerplein 
uitgevoerd zouden kunnen worden en waarmee kan 
worden gezocht naar draagvlak en financiering, zo-
dat de voorstellen uiteindelijk werkelijkheid worden.

aan de hand van hun persoonlijke bevindingen ge-
ven de kunstenaars daarnaast inzicht in de totstand-
koming van deze voorstellen. Hun bijdragen doen op 
een bijzondere manier verslag van het Mahlerplein, 
de Zuidas en de kracht van de verbeelding.

Meinke Horn,
Vrije Ruimten Zuidas aiR
Virtueel Museum Zuidas

the Mahlerplein is situated at the back of  
amsterdam Zuid station and the a10  
highway; it is the ‘centre’ of the Zuidas and is  
surrounded by the most important architectural 
icons of the Zuidas. the head-offices of business 
and financial institutions such as aBn aMRo 
are located here. the ‘amsterdam Symphony’ 
comprising a tower of apartments, an office tower 
and a hotel tower also faces onto the Mahlerplein. 
next door is the ‘Miles Building’ and the ‘django 
Building’ with their apartments for sale, to rent 
and for students. So people do not only work 
around the Mahlerplein: they live there too. 

But at this stage of its development, the square 
still serves mainly as a transit route. the cafés 
and restaurants on the square do offer a place  
for social intercourse, but particularly on the  
Mahlerplein itself, there is a need for something  
to literally bring people to a standstill. Something 
to bring them out of their daily routine for a mo-
ment, to invite them to stay longer and something 
to exchange ideas about. in short, something that 
stimulates connection, enlivens and produces 
special memories. 

this publication presents a series of design  
proposals for temporary art-works suitable for  
realization on the Mahlerplein, on the basis of 
which funding and support can be sought with 
which to carry out the proposals. 

according to their personal findings, the artists 
also offer insight into the evolutionary process 
of their proposals. their contributions form an 
unusual account of the Mahlerplein, the Zuidas 
and the power of the imagination. 

Meinke Horn, 
Free Spaces Zuidas aiR
Virtual Museum Zuidas
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Judith Leysner

Seven 
Floats

“Misschien, slechts eens in de zoveel tijd 
is muziek in staat de voorwaartse ren van 
geschiedenis te pauzeren, al is het maar 
voor een kort moment” 

“Perhaps, just once in a while, music can 
‘pause’ the galloping forward-course of 
history, if only for a moment.”

voorstel
proposal

1
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Judith Leysner 

Seven 
Floats

Material: Wood, aluminium, polyester and paint, 
audio. Measurements: varying between 4 and 6 
metres high.

emerging from the thick section of two floats, is 
music inspired by gustav Mahler’s 7th Symphony.  
in the evening, some floats are illuminated in fluo-
rescent paint and light. 

a (fisherman’s) float exists both above and below 
water at the area bordering the tangible and the 
Virtual worlds. 

the float: the ‘float’ or ‘buoy’ is a fisherman’s aid. 
the material it is made of has a lower mass-density 
than that of water. 

Function: a float has a dual function:
–  it marks the approximate location of the hook, 

enabling the fisherman to manoeuvre his hook 
into the right place very precisely;

–  it also indicates a bite. 

apart from this, the float is a metaphor for the 
times we live in. it signifies struggle, relaxation  
and dreams; as a beacon: a warning not to forget 
the nature surrounding this area as we are swept 
away by the currents towards the higher, the bigger, 
the better, the wider. But it is also a metaphor for 
continuing along this very path while developing 
new visions, for learning and for trust. the float 
seeks its own balance. 

the dutch language includes some expressions  
using their word for ‘float’: ‘dobber’: 
–  ‘een harde dobber’ = ‘a tough job’
–  ‘tussen hoop en vrees dobberen’ = ‘to be drifting 

between hope and fear’;

Judith Leysner 

Zeven 
Dobbers

Materiaal: Hout, aluminium, polyester en verf, 
audio. Afmeting: variërend tussen de 4 en 6  
meter hoog.

in het dikke gedeelte van twee dobbers speelt 
muziek geïnspireerd op de zevende symphony  
van gustav Mahler. in de avond worden sommige 
dobbers verlicht door fluoriserende verf en licht.

de dobber begeeft zich boven en onder water 
op het ‘grensgebied’ van de tastbare- en Virtuele 
wereld. 

de dobber: een ‘dobber’, ook wel drijver genaamd 
is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het sport-
vissen. een dobber is gemaakt van een stof met 
een massadichtheid die kleiner is dan de mas-
sadichtheid van water, zodat de dobber kan blijven 
drijven op het water. 

Functie: een dobber heeft een dubbele functie:
–  je kunt aan de plaats van de dobber zien waar  

de haak zich ongeveer bevindt, zo kun je de  
haak zeer precies op de juiste plaats leggen.

–  de dobber is ook een beet indicator.
 
de dobber is daarnaast een metafoor voor onze 
huidige tijd, hij staat voor strijd, ontspanning en 
dromen, als baken, een waarschuwing om de 
natuur die dit gebied omringt niet te vergeten in 
de voorwaartse stroom van hoger, groter, beter, 
breder. Maar ook een metafoor om door te gaan 
en nieuwe visie’s te ontwikkelen, te leren en te 
vertrouwen. Het zoeken naar balans. 

nederlandse gezegden: 
–  ‘een harde dobber’ = niet gemakkelijk 
–  ‘tussen hoop en vrees dobberen’ = hopen  

dat het goed gaat, maar tegelijkertijd vrezen  
dat het mis gaat

zeven dobbers / seven floats
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i was invited by the curator of the Zuidas Virtual Mu-
seum’s Free Spaces Zuidas residency programme 
to design a temporary work of art for the Mahler-
plein at the heart of the Zuidas district in amster-
dam and i would spend three months in this area on 
the perimeter where so many opposites converge. 

once i had arrived at my lodgings on the fourth 
floor of the former St. nicolaas Monastery, the first 
thing that struck me was that, from one window, 
i had a view of the Zuidas: like a futuristic city 
with its green-lit towers soaring above everything 
around them. From the window on the other side, 
i had a view of a beautiful green park, the Beat-
rixpark, with its huge, dark trees and bushes and 
little water features. i was totally unfamiliar with the 
Beatrixpark. i knew of its existence, but had never 
been there.  

as a district, the Zuidas occupies an unusual posi-
tion between two large green areas: the amstel 
river area; and the nieuwe Meer (lake) amster-
damse Bos (woodland) area.  

Biodiversity is a measure for the health of an eco-
system. the Zuidas is an area of high biodiversity. 
this is due to the proximity of the nearby amstel 
and amsterdamse Bos areas. But the Beatrixpark, 
also located in the Zuidas, is also of great impor-
tance to the health of the Zuidas ecosystem. 

the flora and fauna living in and around the Zuidas 
include the sparrow, the peregrine, the sparrow-
hawk, the house-martin, the swift, the squirrel, the 
bitterling (fish) and the maidenhair spleenwort (a 
fern). to maintain these species, the dienst Zuidas 
(local Council) wants to reinforce the links between 
the wedges of green. 

the high density of tall buildings and their roof-
gardens, high-up and hedged in between the two 
wedges leading towards open countryside, are 
attractive to certain species of fauna. the peregrines 
(which have already nested on the aBn amro tower) 
are a good example. this species of falcon, which 
can only hunt in a very fast dive (the fastest animal 
on earth) is very dependant on getting a high ‘kick-
off’. the warm air rising up along the façades of the 
towers is also useful to the peregrines. 

ik was uitgenodigd door de curator van het resi-
dency programma Vrije Ruimten Zuidas van het  
Virtueel Museum Zuidas, om een ontwerp te ma-
ken voor een tijdelijk kunstwerk op het Mahlerplein 
in het hart van de Zuidas, amsterdam en zou drie 
maanden doorbrengen in dit ‘grensgebied’, waar 
zoveel tegenstellingen samenkomen.

eenmaal aangekomen in mijn residency op de vierde 
verdieping van het voormalige St.nicolaasklooster 
in amsterdam Zuid, was het eerste dat mij opviel 
dat ik vanuit het ene raam zicht had op de Zuidas. 
als een futuristische stad met grote verlichte torens 
die boven alles uitstaken. Vanuit het raam aan de 
andere kant had ik zicht op een prachtig groen park, 
het Beatrixpark, met zijn donkere grote bomen en 
struiken en kleine waterpartijen. Het Beatrixpark 
was mij geheel onbekend. ik wist van het bestaan 
maar was er nog nooit geweest.  

de Zuidas neemt als gebied een bijzondere positie 
in tussen twee grote, groene landschappen, de 
amstel en de nieuwe Meer/het amsterdamse Bos.  

de biologische diversiteit (biodiversiteit) is een 
graadmeter voor de gezondheid van een ecosys-
teem. de Zuidas ligt in een gebied waar de biodi-
versiteit hoog is. dit komt door de nabijheid van de 
amstel en het amsterdamse Bos. Maar ook het in de 
Zuidas gelegen Beatrixpark is van groot belang voor 
de gezondheid van het ecosysteem in de Zuidas. 

de dier- en plantensoorten die leven in en rond de 
Zuidas zijn de huismus, de slechtvalk, de sperwer, 
de huis- en gierzwaluw, de eekhoorn, de bittervoorn 
(vis) en de steenbreekvaren (plant). om de huidige 
soorten te handhaven wil de dienst Zuidas de ver-
bindingen tussen de groene scheggen versterken. 

de hoge gebouwen met een grote dichtheid en 
daktuinen op hoogte, ingeklemd tussen de twee 
naar open landschap lopende groene scheggen, 
kunnen aantrekkelijk zijn voor specifieke diersoor-
ten. de slechtvalken (die al op de aBn amro toren 
gehuisvest zijn) zijn een goed voorbeeld. deze valk, 
die alleen jaagt met een zeer snelle duikvlucht 
(snelste dier op aarde) is zeer afhankelijk van een 
hoge ‘kick off’. ook de warme lucht die langs toren-
gevels omhoog komt is behulpzaam voor de valk.

zeven dobbers / seven floats
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i walked to and fro between my windows another 
couple of times. the old city and the new city. the 
future and the past. the green and the built-up. 
Water, air and wind, concrete steel and glass.  
effort and relaxation. 

in the Beethovenstraat, around the corner from  
the princes irenestraat, is the amsterdamse 
Hengelsport Vereniging, the aVH (the amsterdam 
anglers’ association). i thought it a nice juxtaposi-
tion: the sport and recreational fishers and the boys 
from the financial and legal services, together on 
the Zuidas. another neat contrast. 

during the day, the ‘suits’ came and went: boys, 
men and some women too, always in suits, walk-
ing from one tower to the other, or disappearing 
through the sliding doors of the station, amsterdam 
Zuid (amsterdam South). they stood smoking in 
small groups, their eyes scanning all the while: just 
looking in case there was anything to see. Just like 
the fishermen at the waterside on the edge of the 
Zuidas, angling to haul in the biggest catch or the 
best deal. ambitious hunters. dreaming big and 
bigger. 

ik liep nog een paar keer van raam naar raam.  
de oude stad en de nieuwe stad. de toekomst  
en het verleden. Het groen en de bebouwing.  
Water, lucht en wind, beton, staal en glas.  
inspanning en ontspanning.

in de Beethovenstraat om de hoek van de  
prinses irenestraat, huist de amsterdamse  
Hengelsport Vereniging, de aVH. ik vond het  
een mooie vergelijking, die sport- en recreatie  
vissers en de jongens van de financiële en  
juridische dienstverlening samen op de Zuidas. 
nog een mooie tegenstelling. 

overdag was het een komen en gaan van de 
‘pakken’, jongens, mannen, en ook wel vrouwen, 
altijd in pak, die van de ene toren naar de andere 
liepen, of door de schuifdeuren van station Zuid 
verdwenen. in kleine groepjes stonden ze te roken 
maar ondertussen loerden hun ogen in het rond. 
altijd toch even kijken of er iets te vangen valt. 
net zoals de vissers aan de waterkant aan de rand 
van de Zuidas hengelen om de grootste vangst of 
de beste deal binnen te halen. ambitieuze jagers. 
dromen groot en groter.

zeven dobbers / seven floats
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paul ouwehand (26), a lawyer at Stibbe:  
“in recent years, more law firms have come 
here. You’re more likely to bump into people you 
already know from a seminar and you can hook 
up. that’s why you get the feeling it’s happening 
here. and in the morning, in amongst all those 
like-minds in suits, you have no trouble getting 
into the work mood.” 

liselore van der Heijden (34), tax Specialist at 
ernst & Young: “We’re putting up another building 
beside our offices. You can do that here. the gov-
ernment does limit the number of parking spaces, 
so a lot of employees come by public transport: a 
perfectly viable alternative. i always come by bike. 
i’m glad i don’t work in the Bijlmer or nieuw-
Sloten the streets there aren’t safe after five.”

that was indeed the time when for me, the Zuidas 
came to life. the lights went on, both literally and 
metaphorically. the ‘suits’ emerged, laughing and 
talking animatedly, to chat about the day’s business 
at the bar, and on Fridays, the hunt shifted from 
office to pub and from profits and indexes to boys 
and girls. Watching and being seen: sizing each 
other up. at night-time too, the Zuidas looked very 
different from the during the day. 

the street-lighting gave a totally different look to 
the greenery on the Mahlerplein and the lights of 
the cars zipping by up on the highway make colour-
ful lines between the towers. the light from all the 
windows, the red lobby of the Symphony tower, 
even the green of the aBn amro bank all take on a 
whole new meaning. 

When i looked out at the Zuidas from my bedroom 
window, or when i wandered around there in the 
evening or at night, i would let my fantasy off the 
leash: there was colour everywhere, i was lying in 
the heather, or walking around the area looking 
at it as if from under water. From a distance, it 
resembled a futuristic city in space, with flashing 
lights, orange, blue and yellow and in the gaps 
between the buildings, i expected at any moment to 
see a huge airship flying overhead with great wings 
at its side, on its way to the next exciting city. 

an airship like the one in ‘peter pan, with big silver 
wings, on its way to Never Never Land, where the 

Sometimes, during the day, i would sit in the park (if 
it was dry at least) or lie on one of the benches on 
the Mahlerplein and looked up along the tall build-
ings at the sky, and would lose myself in thought. 
on my laptop, i read an article entitled ‘the axis 
of power – Why are businesses attracted to the 
expensive Zuidas?’ (authors: Bart van oosterhout 
and Hugo logtenberg)

the nS (national rail) station amsterdam Zuid 
WtC, on the very edge of the Mahlerplein – at 
present no more than an unattractive wind-trap  
– is, over the course of tens years or so, supposed 
to expand and become amsterdam’s international 
railway station, Central Station thereby being  
allocated a more local function. With the arrival  
of the north-South line, connections with the  
high-speed train to Brussels and paris, and fast  
intercity links with germany, the Zuidas is to  
become one of the most important trans- 
portation hubs in the netherlands. 

But whether the Zuidas will actually become this 
international hub will depend largely on the success 
of the ‘dokmodel’ at the heart of the Zuidas. this 
model entails the a10 highway, the railway station 
and the metro, all going underground, freeing up, 
above it, a strip of 1200 x 200 metres for offices, 
housing, parking and sports-grounds. 

and a few impressions from people working on  
the Zuidas:

Chris Kaashoek (22), equity-analyst at Kempen 
& Co: “all the big banks are here, it’s the place  
to be if you’re working in equities. a lot remains 
to be done, i think. Compare it with Canary 
Wharf, the business and banking district in 
london, or with Frankfurt. they have more allure. 
they’re full, complete: here everthing’s still in  
the pipeline.”

gijsbert Hendriksen (28), Credit analyst at 
aBn amro: “the activity and energy of this 
metropolitan environment are what attract me. 
a lot of people stay and drink a beer here in the 
evening. it’s networking too, you’re still in your 
business mentality. Work and free time flow into 
one another. it keeps you more focussed on your 
ambitions than sitting on the sofa at home.”

paul ouwehand (26), advocaat bij Stibbe:  
‘de laatste jaren zijn hier ook andere advoca-
tenkantoren gekomen. Je komt mensen die je 
al kent van een cursus makkelijker tegen en 
spreekt even af. daardoor krijg je het gevoel dat 
het hier gebeurt. en ‘s ochtends kom je tus-
sen al die gelijkgestemden in pak meteen in de 
werkstemming.’

liselore van der Heijden (34), fiscalist bij ernst 
& Young: ‘naast ons kantoor zetten we nog een 
gebouw neer, dat kan hier. de overheid limiteert 
wel het aantal parkeerplaatsen, dus veel werk-
nemers komen met het openbaar vervoer; ook 
prima. ik ga altijd met de fiets. ik ben wel blij dat 
ik niet in de Bijlmer of nieuw-Sloten zit, daar kun 
je na vijf uur niet meer over straat.’

dat was ook de tijd dat voor mij de Zuidas tot leven 
kwam, het licht ging aan, letterlijk en figuurlijk. de 
‘pakken’ kwamen druk pratend en lachend naar 
buiten om bij de bar nog even te spreken over 
gedane zaken, en op vrijdag verplaatste de jacht 
zich van kantoor naar de kroeg, tussen de jongens 
en de meisjes. Kijken en bekeken worden, ‘size 
eachother up’. ook in de nacht zag de Zuidas er 
heel anders uit dan overdag.

de straatverlichting gaf een heel andere blik op 
het groen op het Mahlerplein en de lampen van de 
voorbijflitsende auto’s bovenop de snelweg maak-
ten kleurige lijnen tussen de torens in. Het licht van 
alle ramen, de roodgekleurde lobby van de Symp-
hony tower, zefs het groen van de aBn aMRo 
bank kreeg ineens een heel andere betekenis.

Wanneer ik naar de Zuidas keek vanuit mijn 
slaapkamerraam of wanneer ik er ‘s avonds of ‘s 
nachts rondliep, fantaseerde ik erop los, was er 
overal kleur, lag ik op de heide, of wandelde ik met 
een blik als vanonder het wateroppervlak door het 
gebied rond. Vanaf een afstand leek het op een 
futuristische stad in de ruimte, met knipperlichtjes, 
oranje, blauw en geel, en overal tussen de gebou-
wen verwachtte ik elk moment een groot luchtschip 
te zien dat overvloog met grote vleugels aan de 
zijkant, op weg naar de volgende spannende stad.

een luchtschip zoals het schip uit ‘peter pan’ 
met grote zilveren vleugels, op weg naar Never 

Soms zat ik overdag in het park, als het droog was 
tenminste, of lag ik op een van de banken op het 
Mahlerplein langs de grote torens omhoog naar 
de lucht te kijken en verzonk ik in gedachten. op 
mijn laptop las ik een stukje genaamd ‘de as van 
de macht - Waarom trekken bedrijven naar de dure 
Zuidas?’ (auteurs: Bart van oosterhout en Hugo 
logtenberg)

Het nS-station amsterdam Zuid WtC, waar het 
Mahlerplein direct aan grenst en dat een nu nog 
weinig aantrekkelijk tochtgat is, moet over een  
jaar of tien uitgroeien tot het internationale trein-
station van amsterdam, waarbij het Centraal  
Station een meer lokale functie zal krijgen. Met  
de komst van de noord-Zuidlijn en aansluitingen  
op de hogesnelheidslijn naar Brussel en parijs, en 
snelle intercityverbindingen met duitsland, wordt  
de Zuidas een van de belangrijkste verkeers-
knooppunten van nederland. 

Maar of de Zuidas zo’n internationaal verkeers-
knooppunt wordt, zal in belangrijke mate afhangen 
van het slagen van het dokmodel in het hart van  
de Zuidas. dit model behelst dat de snelweg  
a10, het treinstation en de metro, ondergronds  
komen te liggen, zodat hier bovenop een strook  
van 1200 x 200 meter vrij komt voor kantoren, 
woningen, parken en sportterreinen. 

en een paar ervaringen van medewerkers op  
de Zuidas:

Chris Kaashoek (22), aandelenanalist bij Kem-
pen & Co: ‘alle grote banken zitten hier, het is 
‘the place to be’ als je in de aandelen werkt. er 
moet nog wel veel gebeuren, denk ik. Verge-
lijk het maar met Canary Wharf, het zaken- en 
bankendistrict in londen, of met Frankfurt. die 
gebieden hebben meer allure. Het is daar vol en 
af, hier staat alles nog in de steigers.’
 
gijsbert Hendriksen (28), kredietanalist bij aBn 
amro: ‘de activiteit en energie van deze grote-
stadsomgeving trekken me. ‘s avonds drinken 
nog veel mensen hier een biertje. Het is ook net-
werken, je zit dan nog in de zakelijke mentaliteit. 
Werk en vrije tijd vloeien in elkaar over. dat houdt 
je meer gefocust op je ambities dan als je thuis 
op de bank hangt.’
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a previous idea:
‘never never land’
an airship for the gustav Mahlerplein.
Material: aluminium, wood, steel. 
Measurements: 12 metres long, diameter 3,5 metres.
Budget: beyond that of the Free Spaces artists in 
Residence project. 

the first idea:
‘good-night lou…’ 
a night-light for the gustav Mahlerplein.
Material: glass, paint, wood, 3d projection.
Budget: beyond that of the Free Spaces artists  
in Residence project.

i see the night-light as a beacon, announcing  
a special place: the Zuidas. 

a friend of mine has bought an apartment  
on the edge of the Zuidas. From her daughter’s 
bedroom, you can see the Zuidas skyline:  
amsterdam’s Manhattan. to buy a flat in these 
times and to start a new adventure, speaks of 
courage and trust in the future. the following 
evening, i was with my little nephew, lou. He  
has a beautiful night-light in his room, with  
figures from the sea: mermen and mermaids, 
starfish and all sorts of fish, dancing slowly  
round, across the walls of his room in light-blue, 
pink, orange, yellow and green. He could watch  
it for hours, but of course, always falls asleep.  
the lamp makes him feel safe and peaceful:  
all is well. 
good-night, lou. 

een voorgaand idee: 
‘never never land’
een luchtschip voor het gustav Mahlerplein.
Materiaal: aluminium, Hout, Staal.
afmeting: 12 meter lang doorsnede 3,5 meter.
Begroting: boven het budget van de de Vrije 
Ruimten aiR.

Het beginidee:
‘Welterusten lou…’
nachtlamp op gustav Mahlerplein.
Materiaal: glas, Verf, Hout, 3d-projectie.
Begroting: boven het budget van de Vrije  
Ruimten aiR.

ik zie de nachtlamp als een baken, een vooraan-
kondiging van een bijzondere plek: de Zuidas.

Mijn vriendin heeft een appartement gekocht aan 
de rand van de Zuidas. Vanuit de slaapkamer van 
haar dochter zie je de skyline van de Zuidas, het 
Manhattan van amsterdam. om in deze tijd een 
huis te kopen en aan een nieuw avontuur te begin-
nen getuigt van lef en vertrouwen in de toekomst. 
de avond erop was ik bij mijn kleine neefje lou. 
in zijn kamer heeft hij een prachtig nachtlampje 
staan met figuren van de zee. Meermannen en 
meerminnen, zeesterren en allerlei soorten vissen 
die langzaam ronddansen over de muren van zijn 
kamer in zachtblauw, rose, oranje, geel en groen. 
Hij kan er uren naar kijken maar valt natuurlijk altijd 
in slaap. Het lampje geeft hem vertrouwen en rust, 
alles is goed.
Welterusten lou.

lost boys lived, ever unable or unwilling to grow  
up and doomed to play forever. that beautiful ship, 
which also makes me think of the Scheepvaartmu-
seum (national Maritime Museum) which has now 
re-opened on the other side of the city. another 
great benchmark of dutch history. a link between 
north and South, history and the future, myths and 
stories: of mermaids, perhaps, or sirens, who with 
their soft singing, lured sailors onto the rocks. 

these were first mentioned in Homer’s ‘odyssey’, 
in which they exerted their charms on odysseus. 
odysseus ordered his sailors to put wax in their 
ears and had them tie him to the mast of his ship 
to escape the sweet songs of the sirens. 

during the Middle ages, this story was used by  
the church to warn people against the evils of 
temptation. For this reason, there were in those 
days images of mermaids to be found in many  
of the churches, monasteries and cathedrals. 

Never land, waar de ‘lost boys’ woonden die nooit 
volwassen wilden of konden worden en altijd maar 
spelen. dat prachtige schip wat mij tegelijkertijd 
doet denken aan het Scheepvaartmuseum dat nu 
heropend is aan de andere kant van de stad. ook 
een groot eikpunt in de nederlandse geschiedenis. 
een verbinding tussen noord en Zuid, geschiede-
nis en toekomst, mythes en verhalen, zoals over 
de zeemeerminnen, of sirenen, die met hun zachte 
gezang schippers op de klippen lokten. 

Zij worden voor het eerst genoemd in de odyssee 
van Homerus, waar zij hun charmes aan odysseus 
tentoonspreidden. odysseus beval zijn matrozen 
was in de oren te stoppen en liet zich vervolgens 
door zijn bemanning aan de mast van zijn schip 
vastbinden om aan het lieflijke gezang van de 
sirenen te ontkomen.

dit verhaal werd in de middeleeuwen door de  
kerk gebruikt om mensen te waarschuwen voor 
het kwaad van de verleiding. in die tijd vond je 
dan ook in veel kerken, kloosters en kathedralen 
afbeeldingen van zeemeerminnen. W
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tijdens haar residentie fotografeerde Judith leysner het Zuidasgebied. deze foto’s zijn te koop (in een oplage van 5)  
/ during here residence Judith leyner photographed the Zuidas district. these pictures are for sale (in an edition of 5). nR. 7 in e

nR. 8 in eS

nR. 1 in d 

Von deR eRde nR. 6 in a

nR. 5 in CiS

nR. 2 in C 

nR. 10 in FiS
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‘Opdat we altijd blijven dromen’ 

‘That we may always continue to dream’
Deze periode draag ik op aan / I dedicate this period to: Darren, Gini, Blue,  
Jim, Joni, Noël, Lou, Jaelyn, Lola Fien, Tej, Emi, Joes, Jayden, Jonna, Laila.
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Leonard van Munster

Fortuna
Een groot, indrukwekkend schip ligt op z’n 
zij. Het schip heeft het uiterlijk als was het 
van een wereldreiziger. Op het dek hangen 
vrolijk gekleurde lampjes te wiebelen in 
de wind. Binnen klinkt er muziek uit een 
transistor radiootje. Het doet je fantaseren 
dat je er zelf ooit vandoor gaat. Pak uit en 
zwembroek aan... een romantisch beeld 
met een randje.

A huge imposing ship lies on its side. It has 
the look of a world-traveller. On the deck 
hang cheerful coloured lights, dancing in 
the wind. From within, there is the sound 
of a small transistor radio. You fantasize 
that you may one day get up and leave. 
Suit off, swimming trunks on… a neatly-
framed romantic image.

voorstel
proposal

2
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Leonard van Munster

Fortuna

The evolution of my proposal for  
a temporary artwork on the Gustav  
Mahlerplein in Amsterdam
the Mahlerplein is a bit of a weird sort of place. 
the wind always seems to be blowing there. the 
first time i was there was with Meinke Horn. She 
asked me if i thought i could work with it… the 
dichotomy of it appealed to me immediately: inter-
esting businesses on a boring square. the offices 
located there are not to be sniffed at: mostly major 
companies at the forefront of business life. to get 
to the forefront and stay there, you have to have 
something to offer… But then this square – so 
bare and empty. 

Beside the attractive vegetation surrounding  
it, designed by piet oudolf, the square lacks  
fantasy. its white benches remind me more of  
plastic garden-furniture than of the leather arm-
chairs one might expect at a bank or solicitor’s 
office. 

My first idea was to use or amplify the square’s 
emptiness. the emptiness of an open sea can be 
very beautiful. “put a ship there,” i said. “a gigantic 
ship with flags and balloons…”

a huge imposing ship lies on its side. it has the 
look of a world-traveller. on the deck hang cheerful 
coloured lights, dancing in the wind. From within, 
there is the sound of a small transistor radio. You 
fantasize that you may one day get up and leave. 
Suit off, swimming trunks on… a neatly-framed 
romantic image.

With the crisis at the back of my mind, i also  
imagine a capsized luxury yacht: a real super, 
streamlined, pearly-white version, with balloons  
rising into the air from within. Brightly-coloured  
balloons and little flags. perhaps the sound of a 
funky bass from the fo’c’sle or perhaps the music  
is stuck in a groove. as you walk around the  
ship, you trip over discarded champagne  
corks…

as i write this and during my residency at the  
Zuidas, there has been and is a debt crisis going 
on, and it is not yet clear whether things will go  
well or badly with the economy. Major cuts are on 
the way and the cultural sector is going to be hit 
hard. according to our politicians, businesses will 
have to fill up the gaps by financing artists and  
their projects. 

Since 15th october 2011, ‘occupy’ protests have 
been taking place in the netherlands, imitating the 
Wall Street occupy movement protesting against 
economic inequality, which has kept Zuccotti park 
in new York permanently occupied since 17th 
September. 

in amsterdam’s inner city, an encampment has set-
tled in front of the entrance to the dutch Stock ex-
change on the Beursplein. on 8th december, part 
of the encampment was cleared and the movement 
now wants to shift to the Museumplein. amster-
dam’s Mayor eberhard van der laan, doesn’t want  
a second camp there. He would prefer the camps 
to relocate to the Zuidas. But the occupy move-
ment is not keen to move to the Zuidas. 

Leonard van Munster

Fortuna

Een inkijk in de ideeontwikkeling  
tot mijn voorstel voor een tijdelijk  
kunstwerk op het Gustav Mahlerplein
Het Mahlerplein is een beetje een raar soort plein. 
Het lijkt er altijd te waaien. de eerste keer dat ik er 
was, was samen met Meinke Horn. Ze vroeg me of 
ik iets met het plein aankon… de dubbelheid van 
het plein sprak me gelijk aan: interessante bedrijven 
aan een saai plein. de kantoren die er gevestigd 
zijn, zijn niet de minste. Veelal grote toonaange-
vende bedrijven die in de top van het bedrijfsleven 
staan. om in de top te komen en te blijven moet je 
wel wat in je mars hebben… en dan zo’n leeg  
en kaal plein.

Buiten de mooie begroeiing om, ontworpen  
door piet oudolf, is het een fantasieloos plein.  
de witte bankjes op het plein doen me eerder 
denken aan plastic tuinmeubilair dan aan lederen 
fauteuils die je in een bank,- of notariskantoor 
verwacht.

Mijn eerste gedachte was om die leegte van het 
plein te gebruiken of te versterken. de leegte van 
een open zee kan heel mooi zijn. “leg er een schip 
neer” zei ik. “een gigantisch schip met vlaggetjes 
en ballonnen…”

een groot, indrukwekkend schip ligt op z’n zij. Het 
schip heeft het uiterlijk als was het van een wereld-
reiziger. op het dek hangen vrolijk gekleurde lamp-
jes te wiebelen in de wind. Binnen klinkt er muziek 
uit een transistor radiootje. Het doet je fantaseren 
dat je er zelf ooit vandoor gaat. pak uit en zwem-
broek aan… een romantisch beeld met een randje.

Met de crisis in m’n achterhoofd denk ik ook 
aan een gekapseisd luxe jacht. echt een super 
gestroomlijnde parelwitte versie, waar ballonnen 
uit omhoog stijgen. Vrolijk gekleurde ballonnen 
en vlaggetjes. Misschien klinkt het geluid van 
een vette bas uit het vooronder, of slaat de plaat 
steeds over. lopend om het schip heen struikel  
je over rondslingerende champagnekurken…

ten tijde van dit schrijven en tijdens mijn residen-
tie aan de Zuidas is er een schuldencrisis aan de 
gang, waardoor nog niet duidelijk is of het beter of 
slechter met de economie zal gaan. er zijn grote 
bezuinigingen op komst en ook de culturele sector 
zal flink worden getroffen. Volgens de politiek zal 
het bedrijfsleven het gat moeten opvullen door 
kunstenaars en hun projecten te financieren. 

Sinds 15 oktober 2011 vinden er occupy-protes-
ten in nederland plaats in navolging van occupy 
Wall Street, dat sinds 17 september het Zuccotti 
park in new York permanent bezet uit protest 
tegen economische ongelijkheid. 

er is in amsterdam een tentenkamp opgetrokken 
voor het beursgebouw op het Beursplein in de 
binnenstad. op 8 december werd een deel van 
het tentenkamp ontruimd en de beweging wil nu 
verhuizen naar het Museumplein. Burgemeester 
eberhard van der laan wil daar geen tweede 
kamp en ziet liever dat de kampementen zich 
verplaatsen naar de Zuidas. Maar de occupy-
beweging ziet een verhuizing naar de Zuidas  
niet zitten. 
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Strange, because it is amsterdam’s business cen-
tre. Where else could you look for a more eloquent 
contrast than between the makeshift camps and 
the shiny, reflective office buildings? perhaps it’s 
the atmosphere they don’t like. perhaps they prefer 
the idea of a nice field of grass in the inner city to 
the cold tiles of the draughty Mahlerplein. 

on the occasions when i was wandering around 
on the Mahlerplein, the wind was always blowing. 
even during summer, the little white benches in the 
burning sun did not look inviting. What is interesting 
about the outdoor space at the Zuidas is the people 
walking around on it. 

Vreemd, want dit is toch het zakencentrum van 
amsterdam. als je ergens een mooier contrast kan 
vinden, dan is het wel een tentenkamp naast de 
glanzende en spiegelende kantoorflats. Misschien 
is het de sfeer die ze niet aanstaat. liever lekker 
op een grasveld in de binnenstad, dan op een 
koud betegeld en tochtig Mahlerplein.

de keren dat ik op het Mahlerplein rondliep 
waaide het er altijd. Zelfs in de zomer nodigden  
de witte bankjes in de brandende zon niet uit om 
er op plaats te nemen. Wat wel interessant is van 
de buitenruimte op de Zuidas, zijn de mensen  
die er rondlopen. 
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Monkey rock 
Watching and being watched. eating a sandwich, 
flirting or even making business contacts: surely 
these activities should be possible on the Mahler-
plein? 

there should be something there that invites peo-
ple to go towards it and stay for longer. What would 
happen if a sort of monkey rock were to appear 
there? it wouldn’t literally have to be rocks from 
a zoo. it could be made up of multiple levels with 
nooks and crannies. an accumulation of forms.  
an architectural structure consisting of flights  
of stairs and galleries with little shops in them. 

You could sit out of the wind, order a cup of coffee 
at the little coffee bar built into one of the higher 
levels, or buy a hot-dog on the other side of the 
structure and proceed to eat it behind a sheltered 
corner of the ‘monkey rock’, all the while, seeking 
eye-contact with that nice lady from the ito tower. 

it would certainly be possible to build a ‘monkey 
rock’ structure on the Mahlerplein, but it is very 
much less certain that this could be done within  
the existing budget of thirty-thousand euros  
or that businesses able to make such a large  
art-work possible could be found. 

Apenrots
Kijken en bekeken worden. een boterhammetje 
eten, flirten of zelfs zakelijke contacten leggen, 
zouden toch ook op het Mahlerplein mogelijk 
moeten zijn. 

er zou iets moeten komen dat uitnodigt om naar-
toe te lopen en er langer te verblijven. Wat als er 
een soort apenrots op het plein komt? Het hoeft 
niet een letterlijke rotspartij uit een dierentuin te 
zijn. Het kan bestaan uit meerdere niveaus en 
hoeken. een opeenstapeling van vormen. een ar-
chitectonisch construct opgebouwd uit trappartijen 
en etages waarbinnen kleine winkeltjes uitgebaat 
worden. 

Je kunt er dan uit de wind zitten, een kopje koffie 
bestellen bij het wat hoger gelegen geïntegreerde 
koffiebarretje, of een hotdog kopen aan de andere 
kant van het construct en die vervolgens opeten 
achter een beschutte hoekpartij van de ‘apenrots’. 
oogcontact zoekend met die leuke dame uit de 
ito-toren. 

de bouw van een apenrots construct op het 
Mahlerplein is zeker mogelijk, maar het is de  
vraag of dit binnen het gestelde budget van  
dertigduizend euro gerealiseerd kan worden  
en of er bedrijven te vinden zijn die een dergelijk 
groot kunstwerk mogelijk kunnen maken.
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Tower of Babel
the high-rises of the Southern axis make me  
think of the story of the tower of Babel. the build-
ers wanted to build a tower that would reach up  
to the heavens. and surely, these tall, glass office-
blocks refer to that ‘the sky’s the limit’ mentality. 
But this time, god didn’t change the language 
spoken by all english-speaking people: he  
allowed some banks to collapse. 

So perhaps, after all, a steep mountain in the  
middle of the Mahlerplein. With, at the top, an  
inaccessible temple to the goddess Fortune,  
the Roman goddess of chance, bringing both  
good luck and bad. 

at the foot of this mountain, you can sit, by turns  
in sun or shade, in a soft breeze or, indeed, out  
of the wind. 

Temple to Fortune
Fortune (or Fanum Fortunae), was the Roman  
goddess of chance, bringing both good luck and 
bad. She was often pictured with wings, like her 
greek counterpart, tyche. in her right hand, she 
generally carries an emblematic ship’s rudder. at 
her feet is the world globe and a wheel (the famous 
‘wheel of Fortune’), while in her left arm, she holds 
the cornucopia (the horn of plenty): symbols indi-
cating her great power, her great generosity and 
her great inconstancy. When we say: “lady luck  
is smiling on you”, it is her we are referring to. 

Toren van Babel
de hoogbouw van de Zuidas doet me denken aan 
het verhaal van de toren van Babel. de bouwers 
wilden een toren bouwen die tot in de hemel zou 
reiken. de hoge glazen kantoorpanden refereren 
immers ook naar die ‘the sky is the limit’ mentali-
teit. Maar ditmaal veranderde god de taal van alle 
engels sprekende mensen niet, hij liet wat banken 
omvallen.

Misschien dan toch een steile berg midden op het 
Mahlerplein? Met daar bovenop een onbereikbare 
tempel van de godin Fortuna, de Romeinse godin 
van het toeval, zowel van het geluk als van het 
ongeluk.

aan de voet van deze berg kan men wederom  
in de zon of in de schaduw gaan zitten, met een 
lekker briesje of juist uit de wind.

Tempel ter ere van Fortuna
Fortuna, of Fanum Fortunae, was de Romeinse 
godin van het toeval, zowel van het geluk als van 
het ongeluk. Ze werd vaak afgebeeld met vleugels, 
zoals haar griekse tegenhangster tyche. Ze draagt 
gewoonlijk in haar rechterhand een roer, aan haar 
voeten ligt een wereldbol en een rad (vandaar ‘het 
rad van fortuin – of Fortuna’.), terwijl zij met de 
linkerarm de cornucopia (hoorn des overvloeds) 
vasthoudt, symbolen, die haar grote macht, haar 
grote mildheid en haar grote onstandvastigheid 
moeten aanduiden. ook het spreekwoord:  
‘Vrouwe Fortuna lacht u toe’ is van haar afgeleid.
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The Tower of Babel and the Iraqi mosque
the great mosque of Samarra or the great mosque 
of al-Mutawakkil is a mosque in the iraki city of 
Samarra. it was built by caliph al-Mutawakkil of the 
abbasids who ruled from 847 until 861. He started 
building it when he was appointed caliph, and the 
building was completed in 852. 

the building measures 239 x 156 metres. at the 
time of its construction, it was the biggest mosque 
in the world. the length-breadth ratio is 3 to 2, 
which corresponds with other mosques from that 
time. its minaret, the Malwiya, is cone-shaped and 
52 metres high. the base is 33 metres in diameter. 
a stairway ascends in a spiral. it is built in such 
a way that it becomes steeper the higher it gets, 
so each storey has the same height. around the 
mosque and Malwiya, there is a wall measuring  
444 x 376 metres. So the area of the entire 
grounds is around 17 hectares. 

the mosque is built largely out of brick, with several 
friezes in stucco. Stories of the Malwiya are sup-
posed to have inspired pieter Bruegel de elder  
for his painting of the tower of Babel. 

on 1st april 2005, the top of the Malwiya was 
damaged when iraki rebels attacked the ameri-
can soldiers who were using it as a lookout post. 
Source: Wikipedia

De toren van Babel en Iraakse moskee
de grote moskee van Samarra of de grote 
moskee van al-Mutawakkil is een moskee in de 
iraakse stad Samarra. de moskee werd gebouwd 
door kalief al-Mutawakkil van de abbasiden die 
heerste van 847 tot 861. Bij zijn benoeming tot 
kalief begon hij met de bouw en de bouw was  
in 852 klaar.

de afmetingen van het gebouw bedragen 239 x 
156 m. ten tijde van de bouw was de moskee de 
grootste moskee ter wereld. de lengte-breedtever-
houding bedraagt daarmee 3:2 en dat komt over-
een met andere moskeeën uit die tijd. Haar minaret, 
de Malwiya, is kegelvormig en 52 m hoog. de basis 
is 33m in doorsnede. een trap loopt spiraalvormig 
omhoog. de trap is zo gebouwd dat hij steiler gaat 
lopen naarmate hij hoger wordt, waardoor elke 
verdieping dezelfde hoogte heeft. om de moskee 
en Malwiya heen staat een muur met afmetingen 
van 444 m x 376 m. Het terrein heeft daarmee een 
totale oppervlak van zo’n 17 hectare.

de moskee is grotendeels gebouwd uit baksteen, 
met enkele friezen van stucwerk. Verhalen over  
de Malwiya zouden pieter Bruegel de oude geïn-
spireerd hebben voor zijn schilderij van de toren  
van Babel.

op 1 april 2005 werd de top van de Malwiya 
beschadigd doordat iraakse opstandelingen de 
amerikaanse soldaten aanvielen die er bovenin 
een uitkijkpost hadden. Bron: Wikipedia
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Ship
in my mind’s eye, i can still see a big ship in the 
middle of the Mahlerplein. a ship lying on its side, 
that you can walk around. the keel, not normally 
visible, suddenly looks gigantic. it gives you a feel-
ing of insignificance a bit similar to when you look 
up at an office-tower. 

a ship too, has many different associations.  
a ship signifies freedom, travel, exploration.  
the great explorers discovered new continents  
and brought back the strangest stuff. nowadays, 
there are mega-container-ships coming and going 
day and night. 

For some people, sailing off in a seaworthy ship 
is the ultimate dream. the feeling that you’ll leave 
everything behind and cross the seas to the most 
beautiful tropical islands. a ship renders an inac-
cessible island of paradise suddenly accessible. 
or think of supersonic yachts: islands of luxury  
in themselves, the scale on which to demonstrate 
your wealth. 

its layers of symbolism and its link to the vari - 
ous motives of the working people of the Zuidas, 
make the ship my favourite proposal. after the 
enormous economic growth and expansion that,  
in recent years, seemed unending, we now see  
the emergence of idealistic business objectives 
without the usual non-conformist connotations. 
the type of ship chosen will determine the bias  
of the final image. 

Boot 
in gedachten zie ik nog steeds een groot schip 
midden op het Mahlerplein liggen. een schip dat 
op haar zij ligt en waar je omheen kunt lopen. 
de kiel, die normaal niet te zien is, blijkt ineens 
gigantisch. een beetje hetzelfde nietige gevoel als 
wanneer je omhoog kijkt langs een kantoortoren. 

daarnaast heeft een schip vele uiteenlopende 
associaties. een schip staat voor vrijheid, voor 
reizen en voor ontdekken. de ontdekkingsreizigers 
ontdekten nieuwe continenten en brachten de 
vreemdste spullen mee terug. tegenwoordig varen 
mega containerschepen dag en nacht af en aan. 

Voor sommige mensen is wegvaren met een  
zeewaardig schip de ultieme droom. Het gevoel  
dat je alles achter je zult laten en de zeeën over 
trekt naar de mooiste tropische eilanden. door een 
schip wordt een onbereikbaar paradijselijk eiland 
ineens bereikbaar. of denk aan supersonische 
jachten. dit zijn luxe eilanden op zichzelf. de graad-
meter om te laten zien hoe vermogend je bent. 

de gelaagdheid en de symboliek van het schip en 
daarbij de link naar de verschillende drijfveren van 
de werkende mens op de Zuidas maken dit voorstel 
voor mij favoriet. na de enorme economische 
expansie en groei die de afgelopen jaren onbeperkt 
leek zie je nu ideële bedrijfsdoelstellingen ontstaan 
zonder hier meteen een geitewollensokken gevoel 
bij te krijgen. Het soort schip dat gekozen wordt 
bepaalt de lading van het uiteindelijke beeld.
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aan het einde van de  
regenboog een pot met goud. 

/ at the end of the rainbow,  
a pot of gold.
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Zoro Feigl

The Wind 
of Value

voorstel
proposal

3

Op het plein staat een lange paal, als een 
vlaggenmast maar dan hoger, en aan het 
eind van die paal zit een lange rode banier, 
zeker enkele tientallen meters lang. De 
sliert stof golft mee met het ritme van de 
wind. Wanneer het harder waait lopen de 
golven sneller door het doek. Hoe heftiger 
de wind, hoe sneller de bewegingen.  
De bewegingen zijn digitaal gelinkt aan  
de huidige koersen van de AEX.

On the square is a long pole, a sort  
of flag-mast, only taller, and at the end  
of the pole is a long red banner, several 
tens of metres long. The trail of fabric 
ripples with the rhythm of the wind. When 
the wind blows harder, the ripples move 
along the banner faster. The stronger  
the wind, the faster the movements.  
The movements are digitally linked to  
the present rates of the AEX index.
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Zoro Feigl

The Wind  
of Value

The Mahlerplein (Mahler Square)
now autumn is here, the wind is blowing hard 
across the Mahlerplein in amsterdam. apparently, 
the wind always blows hard here between the high 
buildings. i feel small amongst this architectural 
peacocks’ display. i have been asked to design  
a work of art for this location. there is already  
a small dog 1, a pair of wooden figures 2 placed  
here temporarily, and the bases of two classical 
lions 3 there are people reading the paper by  
the lions. actually, there is too much wind for  
reading the paper. 

i know all these people are involved in something 
grand and important. everything indicates that 
something impressive is happening here. the mag-
nificence of this place and its architecture renders 
one insignificant. that is the effect of all these 
macho buildings: beside them, i am a small boy.

Something about this place radiates power.  
it’s probably the sheer scale of the buildings  
and the square itself. i understand – as do most 
people – very little of what goes on inside these 
buildings. normally speaking it is outside my realm 
of experience, but it is now coming very close  
to my realm of experience. the power commu-
nicated by these buildings feels like something 
i need to compete with. at the same time, the 
power feels unstable. especially now, at this  
time of economic crisis. 

as Wim delvoye’s ‘digging machine’ stood here 
not long ago, during the ‘art Zuid’ sculpture route, 
i was prompted to think of other macho ‘digging 
machines’. Symbols of supremacy which are at the 
same time - perhaps because they labour so hard 
at radiating ascendancy – fragile. all is still well,  
at least apparently, but for how long?

i thought it would be interesting to place a symbol 
of unstable power here. Something exuding power 
and machismo. i like the symbol of the digging 
machine: a constructive object, elegant yet gross. 
it hides a symbolic energy. everyone knows what 
they are and every little boy (m/f) is excited by 
them. i want to use this metaphor for demolition 
and construction in my work. after all, the Mahl-
erplein is under development. it is also a fragile 
place, a centre of power that, as we are reminded 
every day, is close to collapse as a result of the 
crisis. a digging machine performing a handstand, 
is balancing. Constantly seeking its equilibrium, with 
trembling muscles. like one of the ‘living statues’ 
on dam Square; a man dressed as a knight with a 
sword. Standing on a plinth, stock-still, yet moving 
just a little. 

Zoro Feigl

De Wind  
van Waarde

Het Mahlerplein
nu de herfst is begonnen waait de wind hard  
over het Mahlerplein. naar het schijnt waait de 
wind hier altijd hard tussen de hoge gebouwen. 
Klein voel ik me, tussen al dit architectonische 
spierballenvertoon. ik ben gevraagd om voor deze 
plek een ontwerp voor een kunstwerk te maken. 
een hondje 1 staat er al, ook een tweetal houten 
figuren 2 die daar tijdelijk zijn geplaatst en de on-
derstukken van twee klassieke leeuwen 3. Bij  
de leeuwen wordt de krant gelezen. eigenlijk  
waait het er te hard om de krant te lezen. 

ik weet dat al deze mensen hier met iets groots  
en belangrijks bezig zijn. alles wijst er op dat hier 
iets imposants gebeurt. de weidsheid van deze 
plek en de architectuur maken je miniem. Want  
dat is het effect van al die macho gebouwen: 
naast hen ben ik een klein jongetje.

iets op deze plek straalt macht uit. Het zal de 
schaal van de gebouwen en van het plein zijn. ik 
begrijp - zoals vrijwel iedereen - maar weinig van 
de dingen die in deze gebouwen gebeuren. Het 
is normaal gesproken een ver-van-m’n-bed show, 
maar die nu letterlijk heel dichtbij m’n bed komt. 
de macht die de gebouwen communiceren voelt 
als iets waar ik tegen op moet boksen. toch voelt 
de macht hier tegelijkertijd ook wankel. Juist nu,  
in deze tijd van economische crisis. 

omdat Wim delvoye’s ‘graafmachine’ hier niet  
lang geleden stond, tijdens de beeldenroute art 
Zuid, moest ik aan wat andere macho graafma-
chines denken. Symbolen van suprematie die  
tegelijkertijd, misschien wel omdat ze zoveel 
moeite doen overmacht uit te stralen, kwetsbaar 
zijn. Het gaat nog goed, tenminste zo lijkt het, 
maar voor hoe lang? 

Het leek me mooi om een wankel machtssym-
bool neer te zetten. iets dat kracht en machismo 
uitstraalt. ik hou van de symboliek van de graaf-
machine: een constructief ding, elegant en lomp. 
er schuilt een symbolische kracht in. iedereen 
kent ze en elk jongetje (m/v) vindt ze spannend. 
ik wil deze metafoor van vernietiging en opbouw 
graag in mijn werk gebruiken. Het Mahlerplein is 
tenslotte een plek die in opbouw is. tegelijkertijd 
is het ook een plek die kwetsbaar is, een centrum 
van macht die, zoals we dagelijks horen, door de 
crisis op instorten staat. een graafmachine die een 
handstand doet, balanceert. doorlopend zoekend 
naar evenwicht, met trillende spieren. als een le-
vend standbeeld op de dam; een man verkleed als 
ridder met zwaard. op een sokkel staand, doodstil 
maar toch een beetje bewegend. 

1. beeld van tom Claassen
2.  beelden van Matthijs Bredewold & ulrik Kristensen 
3. beeld van Fernando Sanchez Castillo

1. sculpture of ton Claassen
2.  sculptures of Mattijs Bredewold & ulrik Kristensen
3.  sculpture of Fernando Sanchez Castillo
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bomen staan want het begint te miezeren. Mijn 
verrekijker voelt als een wapen, ik schiet m’n 
omgeving met de lens. als je ver kijkt zie je wat 
dichtbij is soms niet meer. Wanneer ik mijn kijker 
omlaag doe staat er een man naast me, ook te 
schuilen onder de boom. Zijn wapen is zijn koffer, 
hij houdt hem stevig vast. ik voel me betrapt en 
dus lach ik even naar de meneer. Hij kijkt op z’n 
horloge en begint met stevige stappen richting 
station te lopen. Het begon net gezellig te worden 
hier onder de boom in de regen. 

eigenlijk zou ik meer willen begrijpen van wat die 
mensen allemaal doen in die gebouwen. ik begrijp 
dat hier veel specialisten zitten die iets doen met 
het handelen in geld en aanverwante artikelen, 
dan wel adviseren over dit soort zaken. Hebben 
hun stemmingen een directe relatie met de aeX 
of de huidige olieprijs? geven ze elkaar een ‘high-
five’ bij een overwinning, of blijft het bij een ge-
moedelijke knik en een stevige handdruk? dat in 
tijden van crisis mensen van hoge daken springen 
is bekend. toch voelt het abstract. een wereld die 
mij onbekend is, een taal die ik niet spreek. Hun 
crisis is niet de mijne, althans, zo voelt het. 

en dan al die cijfers op die schermen? Wat beteke-
nen die cijfers in de echte wereld? ik wou dat ik kon 
zien en begrijpen wat men daar binnen drijft en doet, 
op een manier die ik kan lezen en voelen. Zodat ik 
samen met hen kan juichen bij het stijgen, of teleur-
gesteld kan zijn bij het dalen. ik zou willen weten wat 

op het plein hangt een onbestemde, anonieme 
sfeer. er komen veel mensen voorbij, altijd op weg 
naar ergens. op weg naar het binnenste van een 
van de grote gebouwen. er zijn geen mensen die 
op het plein blijven hangen. er is dan ook nauwe-
lijks reden om daar te zijn. er ontbreekt warmte, 
maar ook identiteit. de gebouwen rondom het 
plein hebben veel uiterlijk vertoon maar geven 
geen inzicht in wat er binnen gebeurt. de binnen- 
en buitenwereld blijven hier van elkaar gescheiden.

nou stond ik laatst met een verrekijker op het 
Mahlerplein, om een blik te kunnen opvangen 
van wat er allemaal voorvalt daar binnen. Maar de 
vele spiegelruiten maken het zicht door de ramen 
eigenlijk onmogelijk. Meer dan systeem-plafonds 
is er ook niet te zien vanuit mijn lage positie. 
Wat me opvalt is dat de meeste mensen op het 
plein bijna bewust niet naar me kijken, zelfs een 
beetje om me heen lopen. ik doe iets wat niet 
normaal is op deze plek; stilstaan en rondkijken, 
met een verrekijker. ik ga onder een van de twee 

under one of the two trees, as it has started to driz-
zle. My binoculars feel like a weapon, i am shooting 
at my surroundings with the lens. if you look into 
the distance, you can lose sight of what is close by. 
When i lower my binoculars, there is a man stand-
ing beside me, also taking shelter. His weapon is 
his briefcase, he is holding on to it tightly. i feel 
caught out, so i smile at the man. He looks at his 
watch and begins to walk briskly towards the sta-
tion. Just when i thought we were getting sociable, 
here under the tree in the rain. 

i’d really like to understand more of what all these 
people do in these buildings. i know there are lots 
of specialists here, involved in the money trade and 
related articles or giving advice on such things. are 
their moods directly affected by the aeX index (the 
dutch stock-market) or the present oil price? do 
they give each other a ‘high five’ at times of victory, 
or do they confine themselves to a friendly nod or 
a firm handshake? We know that people jump off 
roofs in times of crisis. and yet it feels abstract.  
a world unknown to me, a language i don’t speak. 
their crisis is not my crisis, or so it feels. 

and then all those numbers on the screens? What 
do they mean in the real world? i wish i could see 
and understand what drives the people there inside 
and what they do, in a way that i could read and 
feel. So that, together with them, i could cheer 
when the numbers rise and be disappointed when 
they fall. i’d like to know what their gains and losses 

there is an undefined, anonymous atmosphere 
hanging around the square. lots of people pass 
though, always on their way to somewhere. on their 
way to the interior of one of these huge buildings. 
no-one stays for any length of time. there is in 
fact, no reason to be here. there is no warmth,  
and also no identity. the surrounding buildings 
have much outward show, but offer no insight into 
what takes place inside. the inner and outer worlds 
remain divorced from one another. 

i was recently to be found on the Mahlerplein with  
a pair of binoculars, to capture a glimpse of eve-
rything going on in there. But the many mirrored-
glass windows make it as good as impossible to 
see within. From my lowly position, there is nothing 
to be seen beyond the system-ceilings anyway.  
i am struck by the fact that most of the people 
on the square deliberately avoid looking at me, 
even making a small detour around me. i am doing 
something that is not normal here; standing still  
and looking about, with binoculars. i take refuge 

de graafmachine staat te balanceren op z’n sokkel, alsof hij nooit echt rust kan vinden.
the digging machine balances on its plinth, unable to rest in equilibrium. 
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hun overwinningen of verliezen zijn, een goede dag 
of een slechte. natuurlijk kan ik het beursnieuws 
gaan volgen, maar dat is niet wat ik bedoel. ik wil 
wel op zoek naar een andere vertaling, zodat ik op 
mijn manier een ondersteunend schouderklopje kan 
geven als de cijfers dat nodig vinden. 

de cijfers die alle indexen vormen zijn vertalingen 
van de werkelijkheid, althans, de cijfers zijn gelinkt 
aan iets werkelijks. of zijn het abstracte interpre-
taties die misschien hun link met het werkelijke  
al lang kwijt zijn? onze reserves zijn immers al  
lang niet meer gekoppeld aan goudvoorraden.  
de data van de aeX-en de dow Jones-en van 
deze wereld zijn voor mij - als leek of burger-  
zeer ver verwijderd van het dagelijks leven. de 
grafieken die ik steeds weer tegenkom hebben 
voor mij een mystieke esthetiek die me intrigeert 
en dus richt ik hier mijn onderzoek op. 

Zie hier de beelden die voor mij een vorm van 
levende grafieken zijn, visuele representaties van 
data die zich los zingen van waar ze naar verwijzen. 

are, whether they’re having a good day or a bad 
one. i could, of course, follow the financial news, 
but that’s not what i mean. i’d like to find another 
translation, so in my own way, i could give a sup-
portive pat on the shoulder if the numbers should 
so demand. 

the figures that make up all the indexes are 
translations of reality, or at least, that applies to the 
figures still linked to something in reality. or are 
they abstract interpretations, having long ago lost 
any connection with reality? our reserves after all, 
no longer bear any relation to our gold stocks. the 
data from the aeX and the dow-Jones and indeed, 
from this whole world are, for me – as a layman or 
ordinary citizen – far removed from daily life. the 
graphs i keep coming across have, to me, a mysti-
cal aesthetic value that intrigues me, so i concen-
trate my investigation on these. 

these are images that, to me, are a form of living 
graphs: visual representations of data that have 
taken leave of what they refer to. 
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Zo kom ik bij edward R. tufte terecht en zijn boek 
‘the Visual display of Quantitative information’ en 
de vervolgen hierop. de schoonheid van informatie 
wordt prachtig weergegeven in deze serie boeken. 
Kaarten met zeer veel variabelen en verbanden 
leiden tot kleurrijke en complexe tekeningen die 
toch vaak begrijpelijker zijn dan je denkt, mits je je 
verdiept in de materie. 

over deze kaart van napoleons Mars richting 
Moscow zegt tufte: “it may well be the best statis-
tical graphic ever drawn.” al de verschillende data 
komt hier bij elkaar en levert zeker een interessant 
beeld op. toch mis ik hier de poëzie. Hoe meer 
ik opzoek over de verschillende soorten vormen 
van grafieken, hoe meer paralellen ik vind met 
dingen, vormen, die ik al ken uit de werkelijkheid. 
grafieken zijn soms net bergkammen en soms 
bliksemschichten, soms een vlek van een lekkage 
en soms een vliegerstaart in de wind. 

eigenlijk vormen de verschillende lagen grond in 
de aarde al een grafiek van vervlogen tijden, en 
vormt ook de staart van een vlieger een grafisch 
spoor in de lucht van zijn afgelegde weg. dit zijn 
dus al visuele representaties van data. Soms door 
slijtage en soms door de traagheid van het ma-
teriaal. Mijn zoektocht lijkt zich te richten op een 
nieuwe taal die binnen en buiten op een poëtische 
manier met elkaar verbindt. 

omdat het zo enorm waait op het Mahlerplein lijkt 
het haast noodzakelijk iets met de wind te doen. 
Het is ook daarom dat er eigenlijk maar een beeld 
overeind blijft staan. Het verband tussen deze 
afbeeldingen is voor mij zo sterk dat dit toch het 
uitgangspunt moet zijn voor mijn werk/ontwerp. 

Which brings me to edward R. tufte and his book, 
“the Visual display of Quantitative information” and 
its sequels. the beauty of information is stunningly 
presented in this series of books. Maps with a vast 
array of variables and links make complex and 
colourful drawings, often more accessible than  
one might think, if one studies the material. 

of this map of napoleon’s march to Moscow, tufte 
says: “it may well be the best statistical graphic 
ever drawn.” Here, the various data are gathered 
together, producing what is certainly an interest-
ing image. Yet i miss the poetry. the more i hunt 
out about the various sorts of graphic form, the 
more parallels i find with things, forms i am already 
familiar with from reality. graphics are sometimes 
mountain ridges, sometimes bolts of lightning, 
sometimes a stain from a leakage, and sometimes, 
the tail of a kite in the wind. 

in actual fact, the various layers of soil in the 
ground are a graphic of times gone by, and the  
tail of a kite is a graphic trail in the air of the route 
it has taken. these are already visual representa-
tions of data: sometimes as a result of erosion and 
sometimes as a result of the inertia of the material 
in question. My search seems to be concentrating 
on a new language that will poetically link  
the inside with the outside. 

as the wind blows so hard on the Mahlerplein,  
it seems almost necessary to do something with 
the wind. and this is why only one image holds its 
ground. the connection between these images is, 
to me, so strong that this has to be the starting 
point for my work/design. 

de wind van waarde / the wind of value

65

zoro feigl

64



de wind van waarde / the wind of value

67

zoro feigl

66



it’s like a window, linking the inside with the out-
side; from the outside, you can see a little of what’s 
happening inside, though indirectly, a translation 
only, and coloured by the wind. 

to play with the wind, i decided to go kiting on the 
Mahlerplein, with a long piece of barrier tape for 
the tail. Because of its changeability, the wind was 
treacherous: not so different, perhaps, from the 
markets speculated upon within these buildings. 

The design
on the square is a long pole, a sort of flag-mast, 
only taller, and at the end of the pole is a long red 
banner, several tens of metres long. the trail of 
fabric ripples with the rhythm of the wind. When 
the wind blows harder, the ripples move along the 
banner faster. 

the banner is apparently responding not only to the 
wind: the point of the join, where the banner is fas-
tened to the pole, can move up and down along the 
mast. at the top of the mast, there is a lamp which 
lights up red when the joining point descends and 
green when it rises. the faster the movement, the 
brighter the light. the stronger the wind, the faster 
the movements. the movements are digitally linked 
to the present rates of the aeX index. When the in-
dex rates rise, so does the joining point of the long 
tail, and when they fall, so does the join. the index 
is consulted afresh several times per second and 
changes are mirrored in the up-and-down move-
ment of the join. the wind then displaces these 
movements along the banner. 

While the men in three-piece grey stand smoking 
under an overhang, they watch how the long strip 
of fabric is played by the wind. the joining point 
suddenly rises, and a man in pin-stripes smiles at 
his colleague. Suddenly, the flag lowers. they go 
inside quickly. the cigarettes were finished anyway. 

Het is als een raam dat binnen en buiten aan 
elkaar koppelt; b`uiten is iets te zien van wat er 
binnen gebeurt, al is het niet direct maar een 
vertaling, gekleurd door de wind. 

om met de wind te spelen besloot ik te gaan 
vliegeren op het Mahlerplein, met een lang stuk 
afzetlint als staart. de wind was er verraderlijk 
door zijn veranderlijkheid. Misschien net zoals de 
markten die daar binnen in de gebouwen bespeeld 
worden. 

Het ontwerp 
op het plein staat een lange paal, als een vlaggen-
mast maar dan hoger, en aan het eind van die paal 
zit een lange rode banier, zeker enkele tientallen 
meters lang. de sliert stof golft mee met het ritme 
van de wind. Wanneer het harder waait lopen de 
golven sneller door het doek. 

Het lijkt alsof het doek niet alleen op de wind rea-
geert, het beginpunt waar het doek vastzit aan de 
paal, beweegt omhoog en omlaag langs de mast. 
Bovenop zit een lichtje dat rood oplicht wanneer 
de punt daalt en groen oplicht wanneer het aan-
knopingspunt stijgt. Hoe sneller de beweging hoe 
feller het licht. Hoe heftiger de wind, hoe sneller 
de bewegingen. de bewegingen zijn digitaal ge-
linkt aan de huidige koersen van de aeX. Wanneer 
de koersen stijgen stijgt ook het aanknopingspunt 
van de lange staart, en wanneer die zakt, zakt ook 
het aanknopingspunt. enkele malen per seconde 
wordt de index opnieuw geraadpleegd en de ver-
anderingen worden weergegeven in bewegingen 
van het beginpunt van de staart. de wind ver-
plaatst de bewegingen vervolgens door het doek. 

terwijl de mannen in driedelig grijs staan te roken 
onder een overkapping, kijken ze hoe de lange 
reep stof door de wind wordt bespeeld. Het 
aanknopingspunt stijgt plots omhoog, een man in 
krijtstreep glimlacht naar zijn collega. plots duikt 
het vaandel weer omlaag. Snel naar binnen,  
de sigaret was toch op.
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Judith Leysner studied froom 2002 until 2006 
at the gerrit Rietveld academy. She took the Voor-
heen audiovisueel (previously audiovisual) course. 
immediately after that, she studied for two years  
at the Sandberg institute and now has a Master’s 
in Fine art. 

leysner’s work is mostly about social structures and 
cultural icons. the interesting thing about her work 
is that she questions and sometimes undermines our 
perception of apparently ‘innocent’ social identities. 
Her work is also about themes such as ritual, tradi-
tion, fatherhood, desire, literature, sexuality and his-
tory. using new personas (alter-egos), which emerge 
from these themes, leysner creates video work, 
visual poetry, photography, performances, installa-
tions and sculptures. Her choice of material depends 
on the subject. leysner almost always includes her-
self in her work, humour playing an important role.

Judith Leysner studeerde van 2002 tot en met 
2006 aan de gerrit Rietveld academie. Ze volgde 
de opleiding Voorheen audiovisueel. aansluitend 
studeerde ze twee jaar aan Het Sandberg instituut 
en is nu Master in Fine art.

Het werk van leysner gaat vooral over sociaal-
maatschappelijke structuren en culturele iconen. 
interessant aan het werk van Judith leysner is 
dat zij onze perceptie van schijnbaar ‘onschuldige’ 
maatschappelijke identiteiten bevraagt en soms 
ondermijnt. ook gaat haar werk over thema’s zoals 
onder andere het ritueel, traditie, vaderschap, 
verlangen, literatuur, seksualiteit en geschiedenis, 
Met nieuwe personages (alterego’s), die uit deze 
thema’s ontstaan, maakt leysner videowerk, visuele 
poëzie, fotografie, performances, installaties en 
sculpturen. Haar materiaalkeuze hangt van het on-
derwerp af. leysner gebruikt zichzelf bijna altijd in 
haar werk waarbij humor een belangrijke rol speelt.

biografie / biography 

Judith 
Leysner

contact

emailadres: 
ilovejpn@gmail.com

studio: 
deSeRViCegaRage

Cruquiusweg 79
1019at amsterdam

7372

BiogRaFie / BiogRapHY JuditH leYSneR



daddY, (peRFoRManCe/VideoinStallation) 2010 7574

BiogRaFie / BiogRapHY JuditH leYSneR



SolanuM, (Video Hd) 2011 7776

BiogRaFie / BiogRapHY JuditH leYSneR



MuZieKdooS, (peRFoRManCe/inStallation) 2008 KYoKo’S teaHouSe, (peRFoRManCe/inStallation) 20077978

BiogRaFie / BiogRapHY JuditH leYSneR



Leonard van Munster (1972) studied from 1992 to 
1996 at the gerrit Rietveld academy in amster dam. 
this included an exchange programme to parsons 
School of art and Cooper union in new York. 

Van Munster does a lot of location work. His installa-
tions are to be found mostly in public spaces, where 
the surroundings play an important role in the work 
and how it is experienced. Sometimes, he chooses 
a location that suits an already made sketch, and 
sometimes he makes a work especially for a specific 
location. although his works at first glance have  
a cheery or boyish look about them, there is a more 
sensitive idea at their basis. Recurrent underlying 
themes are desire, homesickness and sentiment: a 
frozen moment of happiness or a childhood memory. 
the sometimes even comical appearance of his 
work has the effect of a layer of pink sugar frosting. 

this can be witnessed in his Fata Morgana [under 
heaven 02], built under the a10 highway in am-
sterdam. an oasis under the highway, where palm 
trees, banana trees and flowers grow and a waterfall 
splashes down off some rocks. the sun appears 
always to be shining. all this is made of plastic and 
surrounded by metres-high steel fencing. He also 
built a tree, complete with tree-house, on the roof 
of the 50 metres high Stedelijk Museum when it 
was housed in the post CS building in amsterdam 
[under heaven 01] and in the ‘green Heart’ area of 
the netherlands, he floated a log with, on it, a fox 
with a white flag in his paws. the often large objects 
he makes in public spaces can usually be viewed 
only for a short while. take for instance, the recently 
completed work he made especially for the ‘World  
of Witte de With’ Festival: an island with a metropoli-
tan structure in the middle of the pond between the 
Boijmans Van Beuningen Museum and the Kunsthal 
in Rotterdam. 

at the moment, leonard van Munster is working 
on several projects including an installation com-
missioned by the Stadsschouwburg (Metropolitan 
theatre) of amsterdam, ‘the dancing White Man’.

Leonard van Munster (1972) studeerde van 
1992 tot 1996 aan de gerrit Rietveld academie 
met een uitwisselling naar parsons school of art 
en Cooper union in new York.

Van Munster werkt veelal op locatie. Zijn instal-
laties bevinden zich voornamelijk in de publieke 
ruimte, waar de omgeving een belangrijk onderdeel 
wordt van het werk en de beleving ervan. Hij kiest 
plekken die passen bij gemaakte schetsen of hij 
maakt werk speciaal voor een locatie. Hoewel de 
werken op het eerste gezicht een ‘boys like’ uiter-
lijk hebben of vrolijk ogen, ligt er een gevoeliger 
idee aan ten grondslag. onderliggende thema’s als 
verlangen, heimwee en sentiment staan dicht bij 
hem. Het bevriezen van een geluksgevoel of een 
jeugherinnering. de soms zelfs grappig ogende 
buitenkant werkt als een roze glazuurlaag.

Zo bouwde hij bouwde hij een Fata Morgana  
[under heaven 02] onder de snelweg a10. een 
oase onder de snelweg waar palmbomen en 
bananenbomen groeien. bloemen bloeien en een 
waterval vanaf een rotspartij naar beneden klettert. 
de zon lijkt er altijd lijkt te schijnen. dit alles van 
plastic en omheind met een metershoog stalen 
hekwerk. Hij plaatste een boom met boomhut op 
het dak van het 50 meter hoge Stedelijk Museum 
post CS in amsterdam [under heaven 01] en liet 
hij een vos met een witte vlag in z’n poten rond-
dobberen op een boomstronk in Het groene Hart 
van nederland. de vaak grote objecten die hij in de 
publieke ruimte maakt hebben meestal een korte 
bezichtigings duur. Zo ook het recent opgeleverde 
werk dat hij speciaal voor Festival de Wereld van 
Witte de With bouwde: een eiland met een groot-
stedelijk construct midden in de vijver tussen het 
Museum Boijmans Van Beuningen en de Kunsthal 
in Rotterdam.

op dit moment werkt leonard van Munster aan 
meerdere projecten waaronder een installatie op 
uitnodiging van de Stadsschouwburg amsterdam, 
‘the dancing White Man’. 
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Zoro Feigl (1983) graduated from the gerrit 
Rietveld academy in 2007. after completing a 
post-doctoral study at the Hoger instituut voor  
de Kunsten (Higher institute for the Fine arts)  
in gent in 2011, he is now again living and work-
ing in amsterdam, (the netherlands). 

His work investigates the various ways of visual-
izing energies. the work literally moves: it turns, 
makes noises, blows, flushes, shoots or breathes. 

in his work ‘de Branding’ (the Surf), ropes swish 
in a wave-motion across the floor, compasses 
revolve as if driven wild by a magnet. in ‘Sug-
arstorm’, a candy-floss machine throws the spun 
filaments out into the air. they appear to have 
turned into heat-waves or enormous quantities 
of spider-webs. ‘Flow’ features a revolving piece 
of truck tarpaulin and the interplay of gravity and 
centrifugal force in the material. 

the moving works of art appear accessible, direct 
and straightforward. all the works seem to hinge 
on the technology, the movement, the machine 
and the construction. 

But Feigl’s installations are actually made with  
a flawless intuition for the necessary. it is perfect 
functionality that allows the machine to disappear 
behind the manifested image. 

Zoro Feigl (1983) studeerde in 2007 af aan  
de gerrit Rietveld academie. na in 2011 nog een 
postdoc te hebben afgerond aan het Hoger instituut 
voor de Kunsten in gent (B), woont en werkt hij nu 
weer in amsterdam.

Zijn werk onderzoekt de verschillende manieren  
om energieën te visualiseren. de werken bewegen 
letterlijk: het draait, maakt lawaai, blaast, spoelt, 
schiet of ademt.

in zijn werk ‘de Branding’ zwiepen touwen al  
golvend over de vloeren, draaien kompassen rond 
alsof ze door een magneet op hol zijn geslagen.
in ‘Sugarstorm’ werpt een suikerspinmachine de ge-
sponnen draden de ruimte in. Het lijken warmtegol-
ven of enorme hoeveelheden spinnendraden te zijn 
geworden. een ronddraaiend stuk vrachtwagenzeil 
vormt ‘Flow’, waar de zwaartekracht en middelpunt-
vliedendekracht elkaar bespelen in het materiaal.

de bewegende kunstwerken ogen toegankelijk, 
direct en helder. Bij alle werken lijkt het te draaien 
om de techniek, de beweging, de machine en de 
constructie. 

in Feigl’s installaties is alles echter gemaakt met 
een loepzuivere intuïtie voor het noodzakelijke. Het 
is volmaakte functionaliteit die de machine laat 
verdwijnen achter het beeld dat verschijnt. 
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