Press release

IS THERE ANY WORLD TO COME? - CAETANO
Opening: zaterdag 28 januari, 20.00 uur
Data: 29 januari - 2 april 2017
Locatie: Showroom MAMA, Witte de Withstraat 29-31
Samengesteld door: Marloes de Vries

IS THERE ANY WORLD TO COME? - CAETANO
Opening: Saturday 28 January, 8 pm
Dates: 29 January - a April 2017
Location: Showroom MAMA, Witte de Withstraat 29-31
Curated by: Marloes de Vries

MAMA presenteert de eerste solotentoonstelling
van Caetano in Nederland: “Is There Any World to
Come?” Terwijl wetenschappers het einde van de
planeet voorspellen, viert Beyoncé zwart feminisme
in prime time. Staat ons daadwerkelijk de Apocalyps
te wachten, of ervaren we de laatste stuiptrekking van
de patriarchale wereld zoals wij die kennen? Caetano
lokt dit gevoel van vernietiging uit in een ruimtevullende video- en geluidsinstallatie, die hij speciaal
voor MAMA heeft gemaakt.

MAMA presents Is There Any World to Come?, Caetano’s (BR) first solo exhibition in the Netherlands. As
scientists predict the end of the planet, Beyoncé’s
celebrates black feminism during prime time. Are we
really facing the apocalypse, or are we experiencing
the last gasps of the patriarchal world, as we know
it? In a video and sound installation created especially for MAMA’s showroom, Caetano evokes such a
sense of impending obliteration.

Caetano ontwerpt situationele installaties die, ondersteund door licht, geluid en performance, reflecteren op
actuele politieke en technologische kwesties. Voor zijn
project bij MAMA verkent Caetano het afbrokkelen van
bestaande systemen als vruchtbare grond voor gemarginaliseerde groepen om uit op te rijzen. We hebben allemaal andere achtergronden, huidskleur en privileges. Het
mondiale consumentisme verleidt ons dit onderscheid
te doen vergeten, waarmee we verwaarlozen dat niet iedereen toegang heeft tot dezelfde voordelen, geldmiddelen en geografische gebieden. Wanneer we ons dat
realiseren, moeten we ons het volgende afvragen: kunnen
we begrijpen wat we zelf niet hebben ervaren?
In MAMA toont Caetano de dystopie van een globale
maatschappij die op weg is om in te storten. Barricades
in de ruimte forceren de bezoeker langs paden die leiden
naar bluetoothspeakers in een geheimzinnig gesprek, een
spiegel schuddend door dub- en reggaebastonen of een
lichaam dansend in een ontmanteld lcd-scherm.

Caetano designs situation-installations that, using
light, sound and performance, implicate current political an technological issues. For his project at MAMA,
Caetano explores the breakdown of existing systems
as a fertile ground from which marginalised groups
can emerge. We all have different backgrounds,
skin colour, and privileges, but global consumerism
seduces us to forget these disparities, and that not
everybody has access to the same benefits, funds, or
geographical locations. In realising this, we should
ask ourselves: can we understand that which we
have not experienced?
At MAMA, Caetano shows us the dystopia of a global
society verging on collapse. Barricades installed in
the space oblige the visitor along pre-determined
paths, leading to a group of Bluetooth speakers
engaged in an uncanny, noisy conversation, a mirror
trembling with globalised bass sounds (dub, reggae), and a body dancing inside a dismantled LCD
screen.

Programma In Real Life
Afterparty met performances
28 januari, 01.00-06.00 bij WORM

Programme In Real Life
Afterparty with performances
28 January, 01.00-06.00 at WORM

Get Your Shit Together (by MAMA’s ANTS, formerly the
Rookies)
24-26 Maart
Publieke toiletten rondom MAMA’s showroom

Get Your Shit Together (by MAMA’s ANTS, formerly
the Rookies)
24-26 March
Public toilets around MAMA’s showroom

Het volledige programma van In Real Life wordt 20 januari
aangekondigd op www.showroommama.nl.

The full In Real Life programme will be announced by
January 20 on www.showroommama.nl

Voor meer informatie en persbeeld kunt u contact opnemen
met Kevin van Vlierden (kevin@showroommama.nl).
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