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Lu Xinjian & Annesas Appel
herman de vries & Henk Peeters

Christie’s noemt Xinjian Lu als een van de
‘10 Chinese contemporary artists to watch’
De Chinese kunstenaar Xinjian Lu exposeert momenteel op de tentoonstelling nulnu, die
t/m zondag 8 november te zien is in Nieuw Dakota, Ruimte voor hedendaagse kunst,
NDSM-werf, Amsterdam-Noord, Ms. van Riemsdijkweg 41b.
Veilinghuis Christie’s rekent Xinjian Lu tot een van de tien Chinese hedendaagse kunstenaars
om in de gaten te houden:
‘(...) young, passionate and visionary Chinese artists who combine technical ability with
a deep knowledge of materials rooted in the country’s long tradition of producing exquisite works of art.’ ‘They represent the present and the future of Chinese contemporary
art.’, aldus Christie’s specialist Danqing Li. (zie website Christies)
De ritmes die Xinjian Lu in zijn vaak grote schilderijen in beeld brengt zijn de sporen van een stad.
Richtingen en curven die door eeuwenlange ontwikkelingen zijn gevormd. Het resultaat is een serie
abstracte schilderijen met als titel ‘City DNA’, gemaakt om als autonoom werk te worden gepresenteerd,
maar ook om de structuur van de steden zichtbaar te maken. De steden van Xinjian Lu zijn beelden van
een andere wereld, afstandelijk teruggebracht tot een ritme van lijnen, richting en kleur. Via satellieten
zijn ze gefotografeerd (Google Earth), met digitale middelen geschematiseerd, vergroot en op grond
van codes (wapens en vlaggen) in kleur gebracht en op doek geschilderd.
Xinjian Lu is zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 14-17 uur aanwezig in Nieuw Dakota voor een ‘meet the artists’.

niet voor publicatie:
meet the artists Xinjian Lu en Annesas Appel
• zaterdag 24 en zondag 25 oktov ber van 14-17 uur
• locatie: Nieuw Dakota, NDSM-werf,
Ms. van Riemsdijkweg 41, 1033 RC Amsterdam
020 331 8311
nulnu
• georganiseerd door stichting ycca in samenwerking met Nieuw Dakota
• curator: Anneke Oele
• hoofdsponsor: Loyens & Loeff
• mede ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
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• 11 oktober t/m 8 november 2015
• openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 11:00 tot 18:00 uur
zaterdag en zondag van 12:00 tot 18:00 uur
• geopend op zondag 11 oktober 2015, 16.00 uur door Margriet Schavemaker,
Hoofd Collecties en Onderzoek Stedelijk Museum Amsterdam
• locatie: Nieuw Dakota, NDSM-werf,
Ms. van Riemsdijkweg 41, 1033 RC Amsterdam
020 331 8311
• logo’s en afbeeldingen downloaden via www.yccart.eu/pers
voor meer informatie:
Anneke Oele, curator: +31 (0)6 24 13 80 98
Petri Leijdekkers, bestuur ycca: +31 (0)6 13 55 45 55
of info@yccart.eu
www.yccart.eu
www.nulnu.eu
www.xinjianlu.com
www.nieuwdakota.nl
www.johandeumens.com/artists/4-annesas-appel/
www.loyensloeff.com
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Afbeeldingen: zie volgende pagina’s

ycca

yssel centre for
contemporary
art
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Deze afbeeldingen zijn te downloaden via www.yccart.eu/pers

Van boven naar beneden: voorstudie van de Amsterdamse Zuidas, viltstift op papier. Het
beeld is monochroom en bestaat uit een over all compositie van korte rode streepjes; Lu
Xinjian aan het werk in zijn atelier; New York No.1, 2009, acryl op linnen, 190 x 140 cm.
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