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EERbEtoon aan EEn avEnuE:
Films En loCatiEs / 
tRibutE to an avEnuE: 
Films and loCations

1. 
‘4.7G-01 (thREE days aGo)’ 
song tao
location: hilton Rotterdam hotel

2. 
‘PaRalyzEd’
Klara liden
location: hilton Rotterdam hotel

3. 
‘tuRn on’ 
adrian Paci 
location: mab development

4. 
‘dER REChtE WEG’
Fischli & Weiss
location: stadhuis / City hall

5. 
‘GladWEll’s PiCtuRE WindoW’
mark lewis
location: Coolsingel nr. 71

6. 
‘untitlEd (staPhoRst)’
arnoud holleman
location: Coolsingel nr. 83

7. 
‘PaRadox oF thE PRaxis 1 
(somEtimEs doinG somEthinG 
lEads to nothinG)’
Francis alÿs
location: Coolsingel nr. 83

8. 
‘Emmdm’
Erik van lieshout
location: mcdonald’s

9. 
‘dEsCEnt’
Catherine yass
location: de beurs - 
World trade Center

10. 
‘doW JonEs ii’
han hoogerbrugge
location: hotel atlanta / 
John Edward

11. 
CoolsinGEl aRChivE
location: de bijenkorf

12. 
‘bEiRut’
mark lewis
location: C&a

13. 
‘thE GiRl ChEWinG Gum’
John smith
location: de Poppenkast

sCulPtuRE 
intERnational 
RottERdam 
CollECtiE / CollECtion

a. 
sEatEd Woman, 
standinG FiGuRE, 
REClininG FiGuRE 
Willem de Kooning 

b. 
thE idlER’s PlayGRound 
Cosima von bonin

C. 
toR und stElE
Günther Förg

d. 
monumEnt vooR 
allE GEvallEnEn / 
mEmoRial to 
thE FallEn 
mari andriessen

E. 
it’s nEvER too latE 
to say soRRy
Elmgreen & dragset

F. 
z.t. / untitlEd
naum Gabo

G. 
thE husband oF thE doll 
thom Puckey

h. 
dE KnooP
shinkichi tajiri

i. 
monsiEuR JaCquEs
oswald Wenckebach

J. 
CasCadE
atelier van lieshout

K. 
dE vERWoEstE stad 
ossip zadkine

l. 
dE boEG
Frederico Carasso
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‘tribute to an avenue’
tHe Coolsingel, rotterdaM
 
Rotterdam is the city of my parents and 
grandparents, and so, as a child, I often 
came to the Coolsingel. It must have 
been in the sixties, and what I remember 
comes flooding back when I look at the 
Hofplein fountain and cast my eye along 
the Hilton, the Bijenkorf, the HBU build-
ing, the Beurs, and the ABN Amro bank 
opposite. Clean, modern, radiant, a con-
trolled and intelligent form of wealth and 
style, especially internationally. These are 
the adjectives that come with my child-
ish admiration for what those buildings 
evoked. They encouraged my enthusiasm 
for TEE trains, aerospace, James Bond, 
and the Atomium in Brussels. 

(from How Far Is The Avenue by dirk van 
Weelden, commissioned by sir, 2007)

vast, chaotic, fascinating, full of ambition 
and potential, Coolsingel is a place where 
rotterdam’s memories of its many events 
and achievements are stored. as history 
shows, this avenue has seen many trans-
formations. With its upcoming redesign, 
again a new chapter will be added to the 
Coolsingel. 
 
sculpture international rotterdam (sir) 
was initiated in 2008 from the city’s exist-
ing international collection of sculptures; 
a multiannual program for the Coolsingel 
axis, ahead of, and parallel to, the re-
structuring of the boulevard. a number of 
international artists were invited to find 
links with the Coolsingel’s rich history, 
and, with permanent or temporary works 
of art, to affect the thinking about its 
new and still uncertain future. the pilot 
exhibition publiC, which took place in 
front of the city hall in late 2007, was the 
first attempt to approach the Coolsingel’s 
public domain with short-term, contem-
porary works, surrounded by rotterdam’s 
famous international sculpture collection. 
 

‘eerbetoon aan 
een avenue’

de Coolsingel, rotterdaM

Rotterdam is de stad van mijn ouders en 
grootouders en als kind kwam ik dus wel eens op de 
Coolsingel. Het moet in de jaren zestig zijn geweest 

en wat ik me ervan herinner wordt in me wakker 
als ik naar de fontein op het Hofplein kijk, mijn 

ogen langs het Hilton laat gaan, de Bijenkorf, het 
HBU gebouw, de Beurs zie en het ABN Amro bank 
gebouw ertegenover. Schoon, modern, stralend, 

een beheerste en intelligente vorm van rijkdom en 
stijl, en vooral internationaal. Dat zijn de adjectieven 

die horen bij mijn kinderlijke bewondering voor 
wat die gebouwen opriepen. Ze spoorden met mijn 
enthousiasme voor de TEE treinen, de ruimtevaart, 

James Bond en het Atomium in Brussel.

(uit Hoe ver is de avenue, dirk van Weelden, 2007, 
in opdracht van sir)

Weids, chaotisch, fascinerend, vol ambitie en poten-
tieel. de Coolsingel is een plek waar herinneringen 
aan vele rotterdamse gebeurtenissen en wapen-
feiten liggen opgeslagen. Zoals de geschiedenis 

laat zien, heeft deze avenue allerlei gedaante-
verwisselingen gekend. Met een herinrichting voor 
de boeg, wordt weer een nieuw hoofdstuk aan de 

Coolsingel toegevoegd. 

sculpture international rotterdam (sir) ontwikkelde 
in 2008, vanuit de bestaande collectie internationale 
beelden van de stad, een meer jarenprogramma voor 
de Coolsingel-as, vooruitlopend en parallel aan de 
herstructurering van de boulevard. een vijftiental 
internationale kunstenaars werd uitgenodigd om 

verbanden te zoeken met de rijke geschiedenis van 
de Coolsingel en om met permanente of tijdelijke 

kunstwerken een stempel te drukken op het denken 
over haar nieuwe, nog ongewisse toekomst. 

de pilottentoonstelling publiek voor het stadhuis 
eind 2007, was de eerste aanzet om het publieke 

domein van de Coolsingel te benaderen met actue-
le tijdelijke werken, te midden van de fameuze 
internationale beeldencollectie van rotterdam.



a Continuous 
MetaMorpHosis 
no street in rotterdam evokes as much 
debate as the Coolsingel, which since 
its beginning in the early twentieth 
century has been constantly chang-
ing. sometimes the changes were 
chosen for by the ever-progressive 
city of rotterdam, at other times they 
were imposed by traumatic events. as 
Wouter vanstiphout remarked: ‘every 
shock rotterdam underwent erased her 
memory, and from them she completely 
changed course’. the Coolsingel exem-
plifies this continuous metamorphosis. 
 
The Coolsingel reflects its vibrant and 
dramatic history, as well as its relentless 
quest for a new life as a contemporary 
metropolitan city boulevard. the distinc-
tive character of the street is charac-
terized by its eclectic accumulation of 
architectural styles: prominent stately 
buildings from different periods, such as 
the post office, the city hall, the stock ex-
change, the Hbu building, the bijenkorf, 
sit alongside shabby buildings executed 
in remarkable fantasy styles. every hun-
dred steps the Coolsingel’s atmosphere 
changes. it brings a wide range of urban 
functions together and houses both the 
administrative and political headquar-
ters (city hall and police), and it is the 
city’s economic and commercial with the 
beurs stock market and the ‘koopgoot’ 
shopping tunnel. the Coolsingel is also 
the place for large crowds to congregate: 
the infamous celebrations of feyenoord 
football Club, the annual summer car-
nival and marathon, the mass mourning 
of pim fortuyn in 2002. However, the 
day-to-day image of the Coolsingel is 
different. We experience it as a boulevard 
challenged to reinvent itself.

een Continue MetaMorfose
geen straat in rotterdam die zoveel discussie op-
roept als de Coolsingel, die vanaf het begin, in de 
vroege twintigste eeuw, continu aan verandering 

onderhevig is. soms zelf verkozen door het immer 
vooruitstrevende rotterdam, maar ook opgelegd 
door traumatische gebeurtenissen. Zoals Wouter 

vanstiphout opmerkte: ‘iedere shock die rotterdam 
onderging wiste haar geheugen, waarop zij geheel 
van koers veranderde’. de Coolsingel is exempla-

risch voor deze continue metamorfose. 

de huidige Coolsingel weerspiegelt haar bruisende 
en dramatische geschiedenis, alsook haar niet 
aflatende speurtocht naar een nieuw leven als 

actuele grootstedelijke stadsboulevard. 
Het eigenzinnige karakter van deze straat kenmerkt 

zich door de eclectische opeenstapeling van ar-
chitecturale stijlen: markante statige gebouwen uit 
verschillende periodes, zoals het postkantoor, het 
stadhuis, de beurs, het Hbu gebouw, de bijenkorf, 
naast wat sjofele gebouwtjes uitgevoerd in merk-

waardige fantasiestijlen. elke honderd stappen 
verandert de atmosfeer van de Coolsingel. Zij 

brengt een breed scala aan grootstedelijke func-
ties bij elkaar en huisvest zowel het bestuurlijke 
als het politieke hoofdkwartier (gemeentehuis en 

politie) en vormt het economische en commerciële 
hart van de stad met de beurs en de ‘koopgoot’. 
de Coolsingel is ook de plek waar zo nu en dan 
enorme massa’s mensen samenkomen, van de 

roemruchte huldiging van feyenoord, het jaarlijkse 
Zomercarnal en de Marathon, tot de massale rouw 

om de dood van pim fortuyn in 2002. Het dage-
lijkse beeld van de huidige Coolsingel is anders. We 

ervaren een boulevard die uitgedaagd wordt zich 
opnieuw uit te vinden.



tribute to an avenue 
‘tribute to an avenue’ is set in the middle 
of sir’s crown jewels on the Coolsingel, 
including Willem de kooning’s three 
bronze statues on the Hofplein, the 
naum gabo at the bijenkorf, the Zadkine, 
and joep van lieshout’s ‘Cascade’ on 
Churchillplein, as well as the sculptural 
performance ‘it’s never too late to say 
sorry’ by elmgreen and dragset. 

sir’s outdoor exhibition pays tribute to 
this complex central boulevard and its 
great potential for possible new meaning; 
a boulevard full of myths, stories, impres-
sive monuments, works of art, and future 
utopian visions. art plays an important 
part in creating an interesting ‘lasagne’ 
with a wide variety of perspectives.

from sunset to sunrise, ‘tribute to an 
avenue’ shows video works by inter-
national artists on the facades of the 
Coolsingel. The short films will zoom 
in on metropolitanism and the public of 
public space. fiction and documentary 
merge with the Coolsingel and its public; 
odd incidents, poetic and humorous 
commentary, are interwoven with every-
day life in this temporary outdoor cinema.
 

eerbetoon aan een avenue
´eerbetoon aan een avenue´ speelt zich af te 
midden van de kroonjuwelen van sir op de 

Coolsingel, zoals de drie bronzen van Willem de 
kooning op het Hofplein, de naum gabo bij de 

bijenkorf, de Zadkine en ‘Cascade’ van joep van 
lieshout bij het Churchillplein, en de sculpturale-

performance ‘it’s never too late to say sorry’ 
van het duo elmgreen en dragset. 

Met deze openluchttentoonstelling brengt sir 
opnieuw een eerbetoon aan deze complexe 

centrumboulevard die een groot potentieel bevat 
aan mogelijke nieuwe zingeving; een boulevard vol 
mythes, verhalen, indrukwekkende monumenten, 

kunstwerken en utopische visies voor de toekomst. 
de kunst is een belangrijk onderdeel in het creëren 
van een interessante ‘lasagne’ met een grote diver-

siteit aan perspectieven.

‘eerbetoon aan een avenue’ toont van zons-
ondergang tot zonsopgang videowerken van 

internationale kunstenaars op de gevels van de 
Coolsingel. De korte films zoomen in op het 
publieke van de publieke ruimte en op groot-

stedelijkheid; fictie en documentaire versmelten 
met de Coolsingel en haar gebruikers, vervreem-
dende incidenten, poëtisch en humoristisch com-

mentaar wordt vervlochten met het alledaagse 
leven in deze tijdelijke openluchtbioscoop.



 

 
 
 
 
 

EERbEtoon aan 
EEn avEnuE:

Films En loCatiEs
 

tRibutE to 
an avEnuE: 

Films and loCations



1. 
‘4.7G-01 (thREE days aGo)’, 2004

song tao (China, 1979)

video, muziek dJ b6, 8 min.
Courtesy de kunstenaar en shanghart Gallery, shanghai

1. 
‘4.7G-01 (thREE days aGo)’, 2004

song tao (China, 1979)

video, music by dJ b6, 8 min. 
Courtesy the artist and shanghart Gallery, shanghai

In ‘4.7G-01 (Three Days Ago)’ neemt 
de Chinese kunstenaar Song Tao ons 
mee op een midnachterlijke ontdek-
kingsreis door Shanghai. Sferische, 
soms spookachtige beelden van ge-
bouwen, een snelweg, een tunnel, een 
hinkelend kind en een enkele passant 
volgen elkaar vloeiend op, in het onna-
tuurlijk licht van lantaarnpalen. De sfeer 

wordt versterkt door de indringende 
elektronische muziek van DJ B6 (met 
wie Tao het samenwerkingsverband 
4.7GB vormt). Hoewel opgenomen in 
Shanghai, speelt noch deze specifieke 
locatie, noch een specifiek verhaal een 
rol. ‘Three Days Ago’ toont de stad als 
een vloeiend geheel. Een grootstede-
lijke, subjectieve ervaring.

In ‘4.7G-01 (Three Days Ago)’, the Chinese art-
ist Song Tao takes us on a journey of discovery 
through late-night Shanghai. Atmospheric and 
sometimes ghostly images of buildings, a high-
way, a tunnel, a child playing hopscotch, and a 
lone passer-by are all gracefully interwoven in 
the unnatural light of street lamps. The atmos-

phere is enhanced by the pervasive electronic 
music of DJ B6 (with whom Tao collaborates in 
the band 4.7GB). Although filmed in Shanghai, 
neither the location nor specific stories play a 
role in the video. ‘Three Days Ago’ shows the 
city as a fluid whole. A metropolitan, subjective 
experience.  

2. 
‘PaRalyzEd’, 2003

Klara lidèn (1979, zweden) 

video, (kleur, geluid), 3:04 min.
Courtesy de kunstenaar en Galerie neu, berlijn

In ‘Paralyzed’ van Klara Lidèn danst de 
kunstenaar een onhandige striptease in 
de metro van Stockholm, haar geboor-
testad. Op schreeuwerige muziek danst 
en schokt ze, hangt ze aan palen en 
over stoelen, klimt ze in het bagagerek , 
terwijl ze zich een beetje klunzig ontdoet 
van haar kleding; jas, broek, één sok. 

‘Paralyzed’ heeft de elementen van een 
striptease in zich, maar het is Lidèn 
overduidelijk niet te doen om verleiding 
en spanning. Ze is de recalcitrante 
puber, een dolend individu in de men-
senmassa. De mede reizigers wenden 
beschaamd hun hoofd af, ongemakkelijk 
doen ze een poging Lidèn te negeren. 

In Klara Lidén’s ‘Paralyzed’, the artist dances an 
awkward striptease on the metro in Stockholm, 
her hometown. She dances and shakes to blar-
ing music, draping herself on poles and chairs, 
and climbing into the luggage rack. Although 
clumsy, she sheds some of her clothes: jacket, 

trousers, and a sock. ‘Paralyzed’ contains ele-
ments of striptease, but it is clearly not Lidén’s 
intention to tempt and excite. She is the recalci-
trant teenager, an errant individual in the crowd. 
Fellow travellers turn their heads, embarrassed 
and uncomfortable they ignore Lidén’s attempts. 

2. 
‘PaRalyzEd’, 2003

Klara lidén (1979, sweden) 

video, (colour, sound), 3:04 min.
Courtesy the artist and Galerie neu, berlin



3. 
‘tuRn on’, 2004

adrian Paci (albanië, 1969)

video, (kleur, geluid), 3:30 min.
Courtesy de kunstenaar, Galerie Peter Kilchmann, zürich 

en kaufmann repetto, milaan

Op de treden van een prachtig mo-
nument in de Albanese stad Shkodër, 
wacht een groep mannen. Ze komen 
hier elke ochtend samen in de hoop 
hun arbeid – al is het maar voor een 
dag - aan te kunnen bieden. De Al-
banese kunstenaar Paci zoomt in op 
individuele gezichten en toont impliciet 

de radeloosheid van dit eindeloze 
wachten. Maar er gloort hoop. Een 
generator gaat aan, een langzaam 
grommend geluid klinkt, terwijl de 
lampen van de wachtenden één voor 
één aangaan. Het geluid zwelt aan en 
galmt oorverdovend over het plein, als 
een schrijnende roep om actie.

On the stairs of a beautiful monument in the 
Albanian city of Shkodër, a group of men 
are waiting. They come here every morn-
ing together in the hope they can offer their 
labour – even if for just one day. Albanian art-
ist Adrian Paci zooms in on individual faces, 
implicitly showing the desperation of this 

endless waiting. But there is hope. A genera-
tor is turned on, it’s a slow humming sound, 
and one by one the generators of those 
waiting for a job illuminate their individual 
light bulbs. The sound swells and deafeningly 
echoes across the square as a poignant call 
to action.

3. 
‘tuRn on’, 2004

adrian Paci (albanië, 1969)

video, (colour, sound), 3:30 min. 
Courtesy the artist, Galerie Peter Kilchmann, zürich 

and kaufmann repetto, milan

4. 
‘dER REChtE WEG (thE RiGht Way)’, 1983

Fischli & Weiss (Fischli, zwitzerland,1952; 
Weiss, zwitzerland 1946-2012)

16 mm film, (kleur, geluid), 52 min.
Courtesy de kunstenaars en Galerie Eva Presenhuber, zürich

In ‘Der rechte Weg/The Right Way’ 
lopen de twee kunstenaars verkleed 
als een beer en een rat door het im-
mense Zwitserse berglandschap. Vol 
goede wil en zuiver van hart proberen 
ze al kijkend en discussiërend redenen 
te vinden voor alles wat ze zien en 
ervaren. Ze onderzoeken de donkere 
bossen, ravijnen en besneeuwde glet-
sjers; ze discussiëren over succes en 

kennis en staan paf over de verschijn-
selen en gebeurtenissen die op hun 
pad komen. Monumentaal en intiem, 
hilarisch en serieus, suggereert ‘Der 
rechte Weg’ hoe elk pad , recht, krom 
of vol obstakels, kan veranderen in de 
juiste weg. Als de beer en de rat is het 
kunstenaarsduo vooral geïnteresseerd 
in de schoonheid en de banaliteit van 
de dagelijkse dingen om hen heen.

In ‘Der rechte Weg/The Right Way’, the artist 
duo walk in the immense Swiss mountains 
dressed as a bear and a rat. Full of good inten-
tions and pure of heart, they try to find reason 
for everything they see and experience on their 
voyage of discovery. They explore dark forests, 
canyons, and snowy glaciers; they discuss 
success and knowledge and are baffled by the 

phenomena and events they encounter. Monu-
mental and intimate, hilarious and serious, 
‘Der rechte Weg’ suggests how each path, 
straight, curved or full of obstacles, can turn 
out to be the right one. Just like the bear and 
the rat, the artist duo is particularly interested 
in the beauty and banality of the everyday 
things around them.

4. 
‘dER REChtE WEG (thE RiGht Way)’, 1983

Fischli & Weiss (Fischli, switzerland,1952; 
Weiss, switzerland 1946-2012) 

16 mm film, (colour, sound), 52 min.
Courtesy the artist and Galerie Eva Presenhuber, zürich



5. 
‘GladWEll’s PiCtuRE WindoW’, 2005

mark lewis (Canada, 1958)

super 16 mm overgezet naar 2K, 
(kleur, zonder geluid), 2:59 min.

Courtesy de kunstenaar

In ‘Gladwell’s Picture Window’ toont 
Mark Lewis een stilstaand beeld van 
een etalageraam van een negentiende-
eeuws pand in het Londonse financiële 
district, The City. Lewis filmt de reflectie 
van de alledaagse ervaring van het 
stedelijk leven en legt de weerspiegeling 

vast van het verkeer en voetgangers 
die voorbij komen. Samen met de ge-
bogen gevel en de ingelijste foto’s in de 
etalage voegt Lewis laag over laag toe. 
Hij verstoort en fragmenteert het beeld 
waardoor je als beschouwer maar geen 
grip krijgt op wat je ziet. 

In ‘Gladwell’s Picture Window’ Mark Lewis 
shows a lingering image of a shop window 
from a nineteenth-century building in London’s 
financial district, The City. Urban life is reflect-
ed in the window as Lewis films the everyday 
experience of traffic and pedestrians passing 
by. Together with the curved storefront win-

dow and the framed photographs on display, 
Lewis adds layer upon layer and distorts and 
fractures the image. As a viewer, it’s difficult to 
grasp what you are seeing. 
On the wall of C&A, is a second film by Lewis, 
‘Beirut’, in which he scans the urban environ-
ment with a moving camera.

5. 
‘GladWEll’s PiCtuRE WindoW’, 2005 

mark lewis (Canada, 1958)

super 16 mm transferred to 2K, (colour, silent), 2:59 min.
Courtesy the artist

6. 
‘zondER titEl (staPhoRst)’, 2002

arnoud holleman (nederland, 1964)

video van gevonden materiaal 
(z/w, zonder geluid), 4:12 min. 

Courtesy de kunstenaar

In deze film van de Nederlandse kun-
stenaar Arnoud Holleman rijgt hij ge-
vonden zwart/wit-videobeelden uit de 
late jaren vijftig aan elkaar. De vrouwen 
en kinderen in de straten van de streng 
gelovige gemeenschap van Staphorst 
wenden bij elke benadering van het 
camera-oog hun blik af en wringen zich 
in onmogelijke bochten om maar niet 

gefilmd te worden. Holleman vertraag-
de de fragmenten, waardoor een un-
heimlich beeld ontstaat van naar elkaar 
kijken en bekeken worden, wat van 
ons agressieve voyeurs maakt. Deze 
sprong in een andere tijd en cultuur 
geeft een pijnlijk scherp beeld van de 
complexe diversiteit van de individuen 
in de actuele publieke ruimte. 

In this video by Dutch artist Arnoud Holleman, 
he strings together found black-and-white 
film footage from the late fifties. Women 
and children in the streets of Staphorst, a 
strict religious community, turn and contort 
themselves to avoid the camera’s gaze. By 
slowing the fragments down, Holleman creates 

an uncanny impression of looking at each 
other and being watched, thus implicating the 
audience as aggressive voyeurs. This leap 
into a different time and culture gives a pain-
fully clear picture of the complex diversity of 
today’s city dwellers and their widely disparate 
norms and values.

6. 
‘untitlEd (staPhoRst)’, 2002

arnoud holleman (netherlands, 1964)

video of found footage (b/w, silent), 4:12 min.
Courtesy the artist



7. 
‘PaRadox oF thE PRaxis i 

(somEtimEs doinG somEthinG lEads 
to nothinG)’, mExiCo City, 1997 

Francis alÿs (belgië, 1959)

video documentatie van een actie, 5 min.
Foto: Enrique huerta

In ‘Paradox of the Praxis I (Sometimes 
Doing Something Leads to Nothing)’ 
zien we de Belgische kunstenaar Francis 
Alÿs een enorm ijsblok door de straten 
van Mexico City voortduwen. Over een 
periode van negen uur, wordt het ijsblok 
zienderogen kleiner en laat het een 
spoor van smeltwater achter. Hoewel 

deze arbeid letterlijk, zoals de titel al 
aangeeft, tot niets leidt, houdt de kun-
stenaar stug vol en vervolgt hij zijn weg. 
In een loop getoond, wordt de metafoor 
benadrukt: Alÿs speelt op een poëtische 
en subtiel absurdistische manier met 
het idee van vooruitgang en onze niet 
aflatende pogingen tot verandering.

7. 
‘PaRadox oF thE PRaxis i 

(somEtimEs doinG somEthinG lEads 
to nothinG)’, mExiCo City, 1997 

Francis alÿs (belgium, 1959)

video documentation of an action, 5 min.
Photo: Enrique huerta

In ‘‘Paradox of the Praxis I (Sometimes Doing 
Something Leads to Nothing)’ we see the 
Belgian artist Francis Alÿs pushing a huge block 
of ice through the streets of Mexico City. Over a 
period of nine hours, the ice-block gets notice-
ably smaller, leaving behind a trail of melted wa-

ter. While this work literally, as the title suggests, 
leads to nothing, the artist maintains this fruitless 
task as he continues on his way. Shown as a 
loop, the metaphor highlights how Alÿs plays, in 
a poetic and subtly absurdist way, with the idea 
of progress and our relentless efforts to change.

8. 
‘Emmdm’, 1999

Erik van lieshout (nederland, 1968)

video, (kleur, geluid), 3 min. 
(origineel in een installatie van karton en tape)

Courtesy de kunstenaar en annet Gelink Galerie, amsterdam
Collectie museum boijmans van beuningen Rotterdam

De clipcultuur van MTV en de hiphop-
scene spelen een grote rol in de vroege 
videowerken van Erik van Lieshout, 
zo ook in één van zijn eerste films: 
‘EMMDM’. Hierin zien we twee figuren 
met op het hoofd een kartonnen doos 
met kijkgaten erin. In een oude, roes-

tige bak rijden ze door de straten van 
Berlijn, terwijl de muziek door de radio 
galmt. Als ze twee donkere mannen in 
een Mercedes tegenkomen, stelen ze 
hun auto en hun outfits. De film eindigt 
met EMMDM: ‘Erik and Maarten 
Making Deutsche Mark’.

The video-clip culture of MTV and the hip-hop 
scene play a major role in Erik van Lieshout’s 
early video works. This is evident in one of his 
first films: ‘EMMDM’. In it, we see two figures 
wearing cardboard boxes with eyeholes cut 
out of them on their heads. They drive through 

the streets of Berlin in an old, rusty car with 
music blaring from the speakers. When they 
encounter two black men in a Mercedes, 
they steal their car and their outfits. The film 
ends with EMMDM: ‘Erik and Maarten Making 
Deutsche Mark’.

8. 
‘Emmdm’, 1999

Erik van lieshout (netherlands, 1968)

video, (colour, sound), 3 min.
(original in installation of cardboard and tape)

Courtesy the artist and annet Gelink Gallery, amsterdam
Collection museum boijmans van beuningen, Rotterdam



9. 
‘dEsCEnt’, 2002

Catherine yass (Engeland, 1963) 

16mm overgezet naar dvd, (kleur, zonder geluid), 8:11 min.
Courtesy de kunstenaar en alison Jacques Gallery, londen

In eerste instantie geeft ‘Descent’ niet 
meer bloot dan een mistige omge-
ving met de vage schimmen van een 
bouwconstructie. De camera tast de 
constructie af, terwijl door de mist een 
ander beeld verschijnt. Langzaam wordt  
duidelijk dat we in de ruimte tussen twee 
wolkenkrabbers kijken, waar de camera 
zich verticaal langs beweegt. Toch ‘klopt’ 
er iets niet aan dit beeld, met elke bewe-

ging van de camera wordt het duide-
lijker: de wereld ondersteboven. In de 
verte komt de horizon in beeld: de straat. 
De sferische en vreemde beweging in 
‘Descent’ is niet slechts een omdraaiing 
van de opname van de gebouwen, de 
film werd geschoten vanaf een platform 
dat men langzaam naar beneden liet 
zakken, waarna elk frame van de film 
met 180 graden werd gedraaid.

Initially, ‘Descent’ shows nothing more than 
an exposed, foggy environment and the vague 
outlines of a building under construction. As 
the camera tracks the structure, another view 
emerges from the mist. The vertical progres-
sion reveals the space between two skyscrap-
ers. But there is something not right about the 
image. With every movement of the camera it 

becomes clear that the recording is displayed 
upside down. In the distance, a horizon emerg-
es – the street. The atmospheric and strange 
movement in ‘Descent’ is not just a reversal 
of the building’s vertical choreography, the film 
was shot from a slowly descending platform, 
then each frame of the film was rotated 
180 degrees.

9. 
‘dEsCEnt’, 2002

Catherine yass (England, 1963) 

16mm transferred to dvd, (colour, silent), 8:11 min.
Courtesy the artist and alison Jacques Gallery, london

10. 
‘doW JonEs ii’, 2013 

han hoogerbrugge (nederland, 1963)

animatie (z/w, zonder geluid), 3 min. (loop)
Courtesy base-alpha Gallery, antwerpen, Espace 

avEndRE, nice, Galerie bertrand baraudou, Parijs

In de zwart-wit animatie ‘Dow Jones II’ 
van de Rotterdamse kunstenaar Han 
Hoogerbrugge passeren sleutelfiguren 
uit de animatiegeschiedenis de revue. 
Van Betty Boop, Mickey Mouse, Road-
runner en Oswald the Lucky Rabbit 
tot Donald Duck en Fred Flintstone. 
Elke figuur heeft zijn eigen karakte-
ristieke loopje en eigen tempo, wat 

in de aaneenschakeling van Hooger-
brugge tot een kluwen van driftige niet 
ophoudende beweging wordt. Hoewel 
waarschijnlijk en masse onderweg, 
houden ze pas op de plaats: ze zullen 
elkaar in hun fanatieke poging nooit 
inhalen, noch ooit ergens aankomen. 
Hun doel is onduidelijk, maar de titel 
‘Dow Jones’ geeft een stille hint.  

In the black-and-white animation ‘Dow Jones 
II’ by the Rotterdam artist Han Hoogerbrugge, 
key figures from the history of animation are 
depicted rushing by. From Betty Boop, Mickey 
Mouse, Roadrunner and Oswald the Lucky 
Rabbit to Donald Duck and Fred Flintstone. 
Each character has its own distinctive gait 

and pace, which in Hoogerbrugge’s sequence 
becomes a tangle of fervent, unceasing 
movement. Although walking en masse, they 
fail to proceed forward. In their fanatical at-
tempts, they never catch each other nor arrive 
anywhere. Their purpose is unclear, but the title 
‘Dow Jones’ gives a subtle hint. 

10. 
‘doW JonEs ii’, 2013 

han hoogerbrugge (netherlands, 1963)

animation (b/w, silent), 3 min. (loop)
Courtesy the artist



Speciaal voor ‘Eerbetoon aan een avenue’ 
stelde Arthur Bueno een filmcompilatie samen 
over de Coolsingel, gebaseerd op historisch 

materiaal uit het Stadsarchief Rotterdam. 

For ‘Tribute to an avenue’ Arhur Bueno compiled 
a special selection of historic films about the 

Coolsingel, based on the City archive Rotterdam.

11. 
CoolsinGEl aRChivE

11. 
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12. 
‘bEiRut’, 2011

mark lewis (Canada, 1958)

high definition, (kleur, zonder geluid), 8:11 min.
Courtesy de kunstenaar

‘Beirut’ van de Canadese kunste-
naar Mark Lewis is als een trage 
meditatie waarin de camera in één 
vloeiende beweging de straten van 
het Hamragebied in Beirut aftast. Hij 
zoomt in op details, van watertanks 
op daken tot façades van gebouwen, 
en toont panoramische vergezichten 
op de stad. Hoewel Lewis ons een, 
in eerste instantie bekend, stedelijk 

beeld toont, sluipt er een zekere span-
ning door deze beelden. ‘Beirut’ werd 
opgenomen in het gebied tussen Het 
Napoleon Hotel en het Mayflower 
Hotel, waarmee zijn film tevens een 
metaforische vlucht wordt tussen 
twee belangrijke historische mo-
menten: de overheersing van Europa 
door Napoleon en de kolonisatie van 
Amerika door Britse migranten.

‘Beirut’ by Canadian artist Mark Lewis is a 
slow meditation in which the camera, in one 
smooth motion, scans the streets of Hamra 
in Beirut. It zooms in on details, from rooftop 
water tanks to building facades, and displays 
panoramic views of the city. Although Lewis 
shows us recognisable urban images, a certain 

tension pervades them. ‘Beirut’ was recorded 
in the area between the Napoleon and the 
Mayflower Hotels, thus his film is also a 
metaphorical flight between two major histori-
cal moments: the domination of Europe by 
Napoleon and the colonisation of America by 
British emigrants. 

12. 
‘bEiRut’, 2011

mark lewis (Canada, 1958)

Film, (colour, silent), 8:11 min.
Courtesy the artist



13. 
‘thE GiRl ChEWinG Gum’, 1976

John smith (Engeland, 1952)

16 mm film overgezet naar dvd, (z/w, geluid), 12 min.
Courtesy de kunstenaar en Galerie tanya leighton, berlijn

In ‘The Girl Chewing Gum’ van de Britse 
filmmaker John Smith regisseert een 
autoritaire stem het alledaagse leven op 
een drukke straat in Londen. 
Als een Big Brother die nooit in beeld 
komt, geeft de stem bevelen aan de fi-
guranten en aan het verkeer. Tot in detail 
regisseert hij het straatbeeld. Althans, zo 
lijkt het. Terwijl de camera inzoomt, om-

hoog beweegt, zijn focus verlegt, worden 
de bevelen van deze voice-over steeds 
complexer, onwerkelijker, speculatiever, 
en veranderen ze van een bevel naar een 
beschrijving. Langzaam maar zeker ont-
hult Smith zijn positie als toeschouwer in 
plaats van regisseur; het zijn de passan-
ten en het straatleven die bepalen wat 
‘big brother’ te zien krijgt niet andersom. 

In ‘The Girl Chewing Gum’ by British filmmaker 
John Smith, an authoritative voice directs 
everyday life on a busy London street. Like 
an off-screen Big Brother, the voice utters 
commands to the extras and traffic. In detail, 
he precisely directs the street scene. Or, so it 
seems. As the camera pans and zooms, his 

focus shifts and the voiced commands become 
increasingly complex, surreal, and speculative 
as they change from instruction to description. 
Slowly but surely, Smith reveals his position as 
a spectator rather than a director; the passers-
by and street life determine what ‘Big Brother’ 
sees and not the other way around. 

13. 
‘thE GiRl ChEWinG Gum’, 1976

John smith (England, 1952) 

16 mm film transferred to dvd, (b/w, sound), 12 min.
Courtesy the artist and tanya leighton Gallery, berlin
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a. 
sEatEd Woman, 1970, 

standinG FiGuRE, 1969, 
REClininG FiGuRE, 1969

Willem de Kooning 
(nederland/verenigde staten van amerika, 1904 - 1997)

Willem de Kooning (1904-1997) is in hart en ziel een 
schilder, maar vond boetseren niet wezenlijk anders 
dan schilderen; hij zag klei als dikke verf. Deze drie 

sculpturen kleide hij met drie paar handschoenen over 
elkaar omdat hij zijn eigen handen te klein vond om de 
gewenste sporen van het maakwerk in de beelden te 
krijgen. Op advies van Henry Moore liet hij ze groot in 

brons uitvoeren.

Willem de Kooning (1904-1997) was a painter at heart but found 
sculpting to be not that fundamentally different; he saw clay as 

thick paint. For these three sculptures, he modelled the clay 
wearing three pairs of gloves because he felt his own hands were 
too small to get the desired marks into the work. On the advice of 

Henry Moore he had them cast large in bronze. 

a. 
sEatEd Woman, 1970, 

standinG FiGuRE, 1969, 
REClininG FiGuRE,1969

Willem de Kooning 
 (netherlands/united states of america, 1904 - 1997)

Fo
to

: J
an

ne
s 

Li
nd

er
s

b. 
thE idlER’s PlayGRound, 2010

Cosima von bonin 
(Kenia/duitsland, 1962) 

Onder de oude platanen aan het Hofplein plaatste 
Cosima von Bonin (1962) een beeld waarin een Pinoccio-

achtige figuur vanaf een scheidsrechtersstoel toeziet 
op een speelruimte met een enorme paddenstoel – de 
speeltuin van de ongehoorzaamheid. Het kunstwerk 

verleidt ons om ons, als The Idler, te onttrekken aan de 
verplichtingen en druk van de wereld.

On the Hofplein, beneath the old plane trees, Cosima von 
Bonin (1962) sited a sculpture in which a Pinocchio-like 

figure on a referee’s chair presides over a playground that 
features an enormous toadstool – the playground of diso-

bedience. The artwork tempts us, as The Idler, to evade the 
obligations and pressures of the world.

b. 
thE idlER’s PlayGRound, 2010

Cosima von bonin 
(Kenya/Germany, 1962) 
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C. 
toR und stElE, 1994

Günther Förg 
(duitsland, 1952 - 2013)

In veel steden zijn door de eeuwen heen poorten en 
obelisken opgericht ter herinnering aan belangrijke ge-
beurtenissen. Hier was juist de leegte aanleiding voor 
een beeld. Günther Förg (1952) tilt met Tor und Stele 
de smalle, sfeerloze Doelstraat die naar het stadhuis 

leidt, uit de anonimiteit.

Throughout the centuries, gates and obelisks have been 
erected in many cities to commemorate historic events. 

This sculpture was created in response to an empty 
space. With Tor und Stele, Günther Förg (1952) lifts the 

characterless, narrow Doelstraat out of anonymity.

C. 
toR und stElE, 1994

Günther Förg 
(Germany, 1952 - 2013)
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d. 
monumEnt vooR 

allE GEvallEnEn 1940 - 1945
mari andriessen 
(nederland, 1897 - 1979)

Mari Andriessen herdenkt de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog met vier figuren in brons. Ze 

symboliseren verschillende aspecten van de na-oorlogse 
jaren: verdriet, maar ook optimisme. Het beeld is 

strategisch geplaatst, tussen het oude stadhuis en 
de nieuwbouw van de Lijnbaan. 

Mari Andriessen commemorates the victims of the 
Second World War with four bronze figures. They 

symbolize different aspects of the post-war years: sad-
ness, but also optimism. The sculpture is strategically 
placed between the old town hall and the then newly 

built Lijnbaan. 

d. 
mEmoRial to 

thE FallEn 1940 - 1945
mari andriessen 

(netherlands, 1897 - 1979)
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E. 
it’s nEvER too latE 
to say soRRy, 2011
Elmgreen & dragset 

michael Elmgreen (denemarken, 1961)
ingar dragset (noorwegen, 1968)

In een vitrine voor het voormalige postkantoor, staat een 
megafoon. Elke woensdag om exact 12.00 uur verschijnt 
er een man, die het deurtje opent, de megafoon eruit pakt 

en over de Coolsingel schalt: “It’s never too late to say 
sorry!”, een zowel persoonlijk als politiek alledaags appel. 

A megaphone is housed in a glass vitrine in front of the 
former central post-office. Every Wednesday, at exactly 12 
noon, a man appears and opens the virine, taking out the 
megaphone he declares to the Coolsingel: “It’s never too 
late to say sorry!” – a personal as well as political epithet. 

E. 
it’s nEvER too latE 
to say soRRy, 2011
Elmgreen & dragset 

michael Elmgreen (denemarken, 1961)
ingar dragset (noorwegen, 1968)
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F. 
z.t. / untitlEd, 1957

naum Gabo 
(Rusland/verenigde staten van amerika, 1890 - 1977)

 
Voor de vorm van deze 26 meter hoge sculptuur liet 
Naum Gabo zich inspireren door de structuur van 

bomen en planten. Desondanks was het voor hem van 
belang dat de kijker er zijn eigen betekenis aan gaf. Het 

beeld neemt, geheel conform de grondprincipes van 
het constructivisme, met een minimum aan massa een 

maximum aan ruimte in.

The form of this 26-meter-high sculpture by Naum 
Gabo is inspired by the structures of trees and plants. 

Nevertheless, for Gabo, it was important that the viewers 
give it their own meaning.  In accordance with the basic 

principles of constructivism, the sculpture takes the 
maximum of space with the minimum of mass.

F. 
untitlEd, 1957

naum Gabo 
(Russia/united states of america, 1890 - 1977)
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G. 
thE husband oF thE doll, 1991

thom Puckey 
(Engeland/nederland, 1948 - 1978)

Ambachtelijkheid, humor, kunsthistorische traditie en ver-
vreemding gaan hand in hand in dit beeldhouwwerk van 
Thom Puckey (1948). De ‘echtgenoot van de pop’ heeft 
iets weg van een clownesk stripfiguur, maar verwijst ook 
naar voorbeelden uit de beeldhouwkunst. Z’n elegante 
pose en verwrongen weeemoedige gezicht vormen een 

raadselachtige combinatie.

Craftsmanship, humor, art historical tradition, and alienation 
go hand in hand in this sculpture by Thom Puckey (1948). 

The ‘Husband of the Doll’ has a clownish cartoon-like char-
acter but also references other sculptures. His elegant pose 
and contorted, wistful face form an enigmatic combination.

G. 
thE husband oF thE doll, 1991

thom Puckey 
(England/netherlands, 1948) 
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h. 
dE KnooP, 1976

shinkichi tajiri 
(verenigde staten van amerika/nederland, 1923 - 2009)

 
De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar van Japanse 

afkomst Shinkichi Tajiri was de enige beeldhouwer 
binnen de CoBrA beweging. Met zijn serie ‘knopen’ 
wilde hij het statement maken dat kunst genoten en 

niet begrepen moet worden.

Shinkichi Tajiri, the American-Dutch artist of Japanese 
descent, was the CoBrA movement’s only sculptor. With 
his ‘Knots’ series, he wanted to make the statement that 

art is to be enjoyed and not understood.

h. 
thE Knot, 1976
shinkichi tajiri 

(united states of america/netherlands, 1923 - 2009)
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i. 
monsiEuR JaCquEs, 1956

oswald Wenckebach 
(nederland, 1895 - 1962)

Monsieur Jacques is de verpersoonlijking van de zelfvol-
dane burgerman: de borst vooruit, de neus in de wind, de 
handen met hoed op de rug. Wenckebach abstraheerde 
de vorm en geeft weinig details weer, desondanks is het 

een zeer karakteristiek beeld. Monsieur Jacques is zo ge-
woon dat hij weer bijzonder is - je zou hem bijna groeten.

Monsieur Jacques is the personification of the smug bour-
geoisie: the chin, the nose to the wind, the hands behind 

back holding a hat. Wenckebach’s abstracted form provides 
little detail, nevertheless it’s a very charismatic sculpture. 

Monsieur Jacques is so commonplace he is extraordinary – 
you could almost greet him.

i. 
monsiEuR JaCquEs, 1956

oswald Wenckebach 
(netherlands, 1895-1962)
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J. 
CasCadE, 2009

atelier van lieshout 
(nederland, 1963)

Vlak na het uitbarsten van de economische crisis, werd 
Van Lieshouts (1963) Cascade opgeleverd. De explici-
tiete verwijzing naar uitgeputte grondstofvoorraden en 
het failliet van de consumptiemaatschappij werd ver-

sterkt door het moment van plaatsing in combinatie met 
de locatie: deze toren van achttien olievaten met van 

de olie druipende mensfiguren staat in het commerciële 
hart van Rotterdam. 

Shortly after the outbreak of the economic crisis, Atelier 
Van Lieshout (1963) delivered Cascade. Its explicit refer-
ence to depleted raw material stocks and the failure of 
consumer society was heightened by the timing of its 
placement and the location: the tower of eighteen oil 

barrels, dripping with oil-like, human figures, stands in 
the commercial heart of Rotterdam.

J. 
CasCadE, 2009

atelier van lieshout 
(netherlands, 1963)
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K. 
dE vERWoEstE stad, 1953

ossip zadkine 
(Rusland/Frankrijk, 1890 - 1967)

Een ontredderde figuur heft het hoofd en armen op 
naar de hemel. In het midden van de romp een gat, 

dat symbool staat voor het Rotterdamse stadshart dat 
op 14 mei 1940 vernietigd werd. De verwoeste stad is 
volgens Zadkine zelf “een kreet van afschuw tegen de 

onmenselijke wreedheid van deze beulsdaad.”

A shattered figure raises his head and arms to the 
sky. A hole in the torso symbolises the destruction of 

Rotterdam’s city centre on May 14, 1940. According to 
Zadkine, The Ruined City is, “a cry of horror against the 

inhuman cruelty of this act of execution.”

K. 
thE RuinEd City, 1953

ossip zadkine
(Russia/France, 1890 - 1967)
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l. 
dE boEG, 1956

Frederico Carasso 
(italië/nederland, 1899 - 1969)

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers, de opvarenden van 
de koopvaardijschepen, die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog op zee vielen, maakte Carasso een gestileerde, 

46 meter hoge scheepsboeg die betonnen golven door-
klieft. In 1965 werd op verzoek van de bouwcommissie een 
groep bronzen figuren aan de voet van het beeld geplaatst, 

om er meer ‘menselijkheid’ aan toe te voegen.

In remembrance of the victims sailing on board merchant 
ships that fell at sea during the second world war, Caruso 

made a stylized 150 feet (46 m) high ship bow cutting 
through concrete waves. In 1965, at the request of the 
buildings department, a group of bronze figures were 

placed at the foot of the sculpture to add more ‘humanity’ 
to the sculpture. 

l. 
thE boW, 1956

Frederico Carasso 
(italy/netherlands, 1899 - 1969)
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The city, however, does not tell its past, but 
contains it like the lines of a hand, written 

in the corners of the streets, the gratings of 
the windows, the banisters of the steps, the 
antennae of the lightning rods, the poles of 

the flags, every segment marked in turn with 
scratches, indentations, scrolls.

italo Calvino, ‘invisible Cities’, 1972
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EERbEtoon aan EEn avEnuE / 
tRibutE to an avEnuE

tentoonstelling / 
exHibition
Concept Coolsingel meerjarenprogram-
ma: sculpture international rotterdam
samenstelling tentoonstelling / 
curated by: sir: jaap guldemond, 
dees linders, jos van der pol en 
gastcurator laurie Cluitmans

productie / production: sir: 
dees linders, sannetje van Haarst,
laurie Cluitmans; Mothership, 
av®, M. kunst innovations

opening: kim bouvy, sannetje van 
Haarst, Hilton rotterdam Hotel, stadhuis

vormgeving / design: 75b
Archieffilm samenstelling /
archive compilation: arthur bueno
pr en pers / pr and press: 
elsbeth grievink, xandra nibbeling

broCHure
tekst en beeld / text and image: 
laurie Cluitmans, elsbeth grievink, 
dees linders
vertaling / translation: jason Coburn
Fotografie SIR collectie / photography 
sir collection: jannes linders 
vormgeving / design: 75b

Met speCiale dank aan de 
kunstenaars / WitH speCial 
tHanks tot tHe artists:
francis alÿs, fischli & Weiss, arnoud 
Holleman, Han Hoogerbrugge, klara 
lidèn, Mark lewis, erik van lieshout, 
adrian paci, john smith, song tao, 
Catherine Yass

deZe tentoonstelling 
Werd Mogelijk door de 
genereuZe MedeWerking 
en ondersteuning van / 
tHis exHibition Was Made 
possible WitH tHe generous 
Collaboration and support of:
alison jacques gallery, londen; 
base-alpha gallery, antwerpen galerie 
bertrand baraudou, parijs; david Zwirner 
gallery, new York; espace avendre, 
nice; galerie eva presenhuber, Zürich; 
kaufmann repetto, Milaan; peter kilch-
mann, Zürich; shanghart gallery. shang-
hai; tanya leighton gallery, berlijn.

stadsontwikkeling (elske geelhoed, 
Monique Marijnissen); gemeente rot-
terdam; stadhuis; ondernemersfederatie 
rotterdam City (Minke van Wingerden); 
alexander ramselaar; Hilton rotterdam 
Hotel (jan rutgers); Mab development; 
saint tropez; Mcdonald’s (Coolsingel 44);
a.s.r. vastgoed vermogensbeheer: 
Coolsingel 71; Coolsingel 83 boeken-
outlet; beurs - World trade Center; john 
edward; abn aMro bank; de bijenkorf 
Hotel atlanta; C&a; poppenkast 
binnenwegplein; rotterdam info / 
rotterdam Marketing; stadsarchief 
rotterdam; nederlands fotomuseum; 
Museum boijmans van beuningen; 
dirk van Weelden.

gedurende de tentoonstelling organi-
seert sir elke vrijdag een speciale tour. 
u kunt zich hiervoor aanmelden via: 
office@sculptureinternationalrotterdam.nl

during the exhibition there will be special 
tours through the exhibition on every 
friday. to attend the tour, please email to 
office@sculptureinternationalrotterdam.nl

17 januari: nightwalkers
24 januari: parfum de boemboem / 
archiguides
31 januari: Wijsje (treehouse) en sir
7 februari: rory pilgrim en sir
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