Stedelijk Museum Amsterdam ~
Joseph Sassoon Semah 20 – 22
oktober 2017
Joseph Sassoon Semah zit drie dagen in
zijn huis van celbetonblokken waarin hij
voorleest uit zijn dertigjarige onderzoek
naar de ‘lege’ pagina in de
kunstgeschiedenis. In een performance
programma met vijf performances op 20,
21 en 22 oktober in het Stedelijk Museum
wil hij laten zien dat het museum ook een
plek is waar verschillende interpretaties
en visies op kunst tot hun recht komen.
De performances vinden plaats in samenhang met het vrijdagavond
programma Stedelijk Statements: Joseph Sassoon Semah. Dit programma is de
derde editie van een reeks programma’s onder de noemer Stedelijk Statements,
waarvoor een expert, kunstenaar, criticus of cultureel ondernemer een avond
samenstelt in het Stedelijk Museum. De organisator van het programma krijgt de
gelegenheid haar of zijn visie op beeldende kunst en vormgeving toe te lichten
aan de hand van nieuw, artistiek en/of wetenschappelijk onderzoek, dat wordt
gepresenteerd in een avondprogramma met lezingen, discussies, performances en
filmvertoningen. In deze editie bespreekt beeldend kunstenaar Joseph Sassoon
Semah zijn standpunt dat de Joodse betekenislaag in de beeldende kunsten te
weinig aandacht krijgt en te vaak wordt genegeerd in de hedendaagse
kunstgeschiedenis.
MaKOM: The doubling of the House
20, 21, 22 oktober 2017, za-zo 11.00 – 18.00, Stedelijk Museum
Met: Jom Semah – de fietser / Peter Baren – de performer / Baruch Abraham – de
vertolker van Semahs moederstaal
Reflectie op Joseph Beuys: How to explain hare hunting to a dead German artist,
met Anastasia Kozlova (violiste)

20 oktober 2017, vrijdag 21.00 u, Stedelijk Museum
Reflectie op Marcel Duchamp: OFaNIM and Bicycle Wheels are Reconciled
21 oktober, zaterdag 14.00 uur, Stedelijk Museum
Reflectie op Barnett Newman: The Fragmented TaLIT
Read Full Text: Genesis 9 (1) …”I have set my rainbow in the clouds, and it will be
the sign of the covenant between me and the earth”
21 oktober, zaterdag 16.00 uur, Stedelijk Museum
Reflectie op Kazimir Malevich: Het naakte onverheelde vierkant EIRUV
ChaTzeROT (Amalgamation of Courts)
22 oktober, zondag 14.00 uur, Stedelijk Museum
Reflectie op Piet Mondriaan: Piet Mondriaan and the perfect typography of the
Guest
22 oktober, zondag 16.00 uur, Stedelijk Museum
Per performance participeren verschillende vrienden.
Meer over Joseph Sassoon Semah
Kunstenaar Joseph Sassoon Semah (1948) is geboren in Bagdad, waar zijn
grootvader Hacham Sassoon Kadoori (1885-1971) de president van de
Babylonische joden was. Met zijn ouders is hij in 1950 ’verplaatst’ naar de staat
Israël. Midden jaren zeventig besluit Semah Israël te verlaten. Hij spreekt in dit
verband van een zelfgekozen ballingschap. Hij woont en werkt in Londen, Berlijn
en Parijs; sinds 1981 heeft hij zich in Amsterdam gevestigd. Hij heeft zichzelf
gepositioneerd als ‘de Gast’. Door te lezen in zijn moedertaal, het Hebreeuws,
signaleerde Semah een tekort aan joodse kennis binnen de kunstgeschiedenis.
Credits
Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten / Studio Meritis MaKOM
Met dank aan: De Nieuwe Kerk, het Joods Historisch Museum, het Stedelijk
Museum, het Goethe-Institut, Fonds Kerk en Wereld, Gravin van Bylandt
Stichting, Haëlla Stichting, Kattendijke/Drucker Stichting, Mondriaan Stichting,
De Vrijzinnige Fondsen, Rijwielhandel Oud-West en alle medewerkers aan On
Friendship / (Collateral Damage) II – The Guardians of the Door.

