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INVOICE
Invoice number:

15067

Invoice date:

23/4/2015

Invoice to:

Anton Kern
Anton Kern Gallery
532 West 20th Street
New York, NY 10011
USA

Hoe ver mag de kunstenaar gaan ?
PLEASE NOTE THAT THIS INVOICE IS PAYABLE IN Currency
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Builder Rejected Twice van Christian Friedrich is een jongen (is het een escort?) net
het atelier van de kunstenaar komen binnenlopen. Hij heeft zijn kleren uitgedaan (op
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met elkaar te maken. Michel Auder (1945) is een New Yorkse filmmaker die het vooral
van zijn cultstatus lijkt te moeten hebben: hij was ooit getrouwd met Viva (een van Andy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Warhol ‘Superstars’), woonde
zeventig in het roemruchte $24,000.00
Chelsea Hotel en
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had ook nog een relatie met Cindy Sherman.
Auders korte films, die hij steevast zelf schiet met een kleine camera (tegenwoordig
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montage. Gelukkig is er meer: want hoe langer je kijkt naar de bijna twintig korte films,
hoe meer je beseft dat Auder, door voortdurend, bijna obsessief zijn camera op alles en
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te richten, ook de normale machtsbalans op het spel zet. Niet
alleen verschuilt hij zich altijd achter de camera, het apparaat geeft hem ook de gelePlease state our invoice number on the payment reference.
genheid
gebeurtenissen naar zijn hand te zetten – macht uit te oefenen, kortom.
All titles remain property of Office Baroque until receipt of payment in full.
Amount does not include packing, shipping, taxes, insurance.

En daar wordt de link met Friedrich interessant. Want zoals al blijkt uit het begin van The
Stone is die nog veel nadrukkelijker in macht geïnteresseerd – hoeveel macht heb je als
kunstenaar en hoe ver mag je gaan? Dat blijkt ook uit het werk On Something New (Dirt
in a Hole), waarin Friedrich een zeer zwaar stotterende vrouw een Engelse tekst laat
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uitgewerkt in The Stone. Juist doordat de kunstenaar slap en schijnbaar willoos aan het plafond hangt, wordt de vraag wat de ‘escort’
met hem moet doen nijpend. Losmaken? Seks hebben? Weglopen? Je ziet de jongen
aarzelen en zoeken: aanvankelijk besluit hij zich te beperken tot het zoenen en likken
van Friedrichs benen en voeten, maar dan trekt hij diens sokken en schoenen uit, en
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uiteindelijk pakt hij een ladder en klimt naar boven.
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Toch blijft Friedrichs
Rejected Twice langer hangen: de worsteling tussen de escort en bungelende kunstenaar voelt als een strijd tussen ongelijke
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1 . Mathew Cerletty
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.
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$24,000.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVOICE TOTAL / FACTUUR TOTAAL
$24,000.00
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All titles remain property of Office Baroque until receipt of payment in full.
Amount does not include packing, shipping, taxes, insurance.
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