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PUBLIEKE OPENING
21 JUNI 2019, 12 UUR
PRESS VIEWING
19 JUNI 2019, 10-11 UUR

HET HEM OPENT MET
CHAPTER 1NE: EDSON SABAJO &
GUILLAUME SCHMIDT
“You can’t be greedy. You got to take some… and leave some”
James Brown
Met: Michèle Aboro, Quentley Barbara, Sanford Biggers, Roxette Capriles, Victor Crezée, Aria
Dean, Menno Kok, Gabriel Lester, Erik van Lieshout, Dana Lixenberg, Neo Matloga, Terence
Nance, Navid Nuur, Rich Medina, Piet Parra, Ebony G. Patterson, Adrian Piper, Rammellzee,
Michiel Schuurman, Farida Sedoc, Sanlé Sory, Boris Tellegen, The Black Archives.

Op 21 juni opent Het HEM haar deuren met Chapter 1NE: een groepstentoonstelling, boksclinic en publiek programma met de ambitie om
kunst en gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Dit nieuwe huis
voor eigentijdse cultuur legt daarbij de focus op inclusieve en interdisciplinaire culturele ervaringen.
Kim Tuin, directeur van Het HEM: “Cultuur ontstaat in gemeenschappen. Edson Sabajo en Guillaume Schmidt drukken een unieke stempel
op het culturele leven van Amsterdam, altijd op zoek naar spannende
samenwerkingen binnen een dynamische cirkel van bekende en
minder bekende creatieven. Bij Het HEM willen we deze kringen nog
meer verruimen en bezoekers van verschillende achtergronden een
uitnodigend platform bieden waar je niet alleen interessante kunstvormen maar ook elkaar tegenkomt.”
Elk hoofdstuk van Het HEM is ontwikkeld in gesprek met een gastcurator wiens ideeën, ervaringen en persoonlijke verhalen een nieuw
en ander perspectief op onze huidige samenleving biedt. Chapter
1NE van Het HEM deelt het verhaal van Edson Sabajo en Guillaume
Schmidt: een creatief ondernemersduo bekend van het succesvolle
streetwear- en lifestyle merk Patta. Diepgeworteld in de hiphopcultuur

kunnen Sabajo en Schmidt worden beschouwd als culturele voorlopers. Voortdurend in contact staand met hun artistieke en muzikale
omgeving, vertegenwoordigen ze een nieuwe generatie ‘homo universalis’: veelzijdige makers die niet worden geleid door conventies maar
zelf de voorwaarden scheppen om hun ideeën te verwezenlijken.
“You can’t be greedy. You gotta take some… and leave some” zijn de
beroemde woorden van James Brown, de ‘Godfather of Soul’ die met
zijn stem ook zijn politieke en sociale overtuigingen liet doorklinken.
Dit motto fungeert als een rode draad door de tentoonstelling en het
bijbehorende publieke programma, waarbij de aard van cultuur wordt
verkend als iets dat vloeiend is en wordt doorgegeven van de ene
persoon naar de andere. Daarnaast geeft het ook uitdrukking aan een
persoonlijke motivatie van Sabajo en Schmidt om met hun ondernemerschap een blijvende maatschappelijke bijdrage te leveren.
Het tentoonstellingsprogramma van Chapter 1NE vertrekt vanuit de
interesse van Sabajo en Schmidt in de hiphopcultuur, met de nadruk
op sampling en assemblage alsook de leren-door-te-doen-filosofie
als basis voor de opkomst van nieuwe culturele narratieven. De werken
in de tentoonstelling ontvouwen een gelaagd verhaal over migratie
en zwarte cultuur, over de rol van gemeenschappen en de opkomst
van een krachtige en expressieve stedelijke cultuur die zich buiten de
gevestigde culturele podia en het etablissement om ontwikkelt.
Een centraal element van het programma is de Boksclinic: een intensieve bokstraining van tien weken, ontwikkeld door zevenvoudig
wereldkampioen boksen Michèle Aboro. Boksen wordt hier benaderd
als een holistische praktijk waarin niet alleen lichamelijk maar ook
mentaal en creatief wordt getraind. Aspirant boksers van verschillende
niveaus kunnen zich tot en met 12 mei aanmelden. Op zaterdag 31
augustus wordt de clinic afgesloten met een groots Boksgala waar het
publiek ziet hoe de deelnemers om de kampioensgordel strijden, afgewisseld met dans-, rap- en andere performances. De Boksclinic en het
Boksgala vinden plaats in een speciaal hiervoor ontworpen installatie
van beeldend kunstenaar Gabriel Lester.
Naast de tentoonstelling en de Boksclinic presenteert Het HEM een
uitgebreid publiek programma bestaande uit (muzikale) performances, lezingen en rondleidingen met onder andere Victor Crezée, Rich
Medina en The Black Archives.
Noot voor de redactie:
Neem voor interviews, foto’s en verdere informatie contact op met
Ester Serrano of Charlotte Vaissier via press@hethem.nl
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