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Part I — My biological parents were both boat refugees from Vietnam. Once they
arrived in the Netherlands, they held onto their heritage through their food. For
meals, they often feasted on Phở, the aromatic soup. Ritually simmering the broth
for hours upon hours until the aroma is so overpowering. The longer it simmers, the
better it becomes. Actually, the day after is always the best. In my work I focus on
quotidian objects that can gain deep emotional resonance. I develop these specific
ingredients from scratch. Growing onions, cinnamon, star anise, pepper, ginger,
cilantro, basil, scallions, bean sprouts, lemon - naturally. The idea is to collect
different types of soil from several places in Vietnam and to have them sent by
post. It is not about the roots or the home country, but about the phenomenon of
being displaced.
Part II — After the Vietnam War, many Vietnamese fled by boat from a communist
country. Much later, construction drawings were found of refugee boats that were
never built. The urgency to create something navigable within a short time was
many times greater than to completely copy such a well thought-out drawing.
I want to build one of these construction drawings. Much of what we see around
us is designed with the knowledge that there is time to create it.
Part III — This Vietnamese dictionary was taken on the refugee boat and is the
Paper Voyage

starting point for the next projects. Language is an important structure in our life.

(generously supported by the Mondriaan Fund, 2021–2022),

Often a condition for contact. There is a quest for contact in language. This dictio-

together with art historian Frank van der Stok and graphic designer

nary made it through the whole journey, apart from a few pages that went missing

Vanessa van Dam

along the way.

Het Parool, August 29, 2020

Remuneration, 2020 (on display at A Moment in Time, duo exhibition with
Max Kraanen, Galerie Fontana, Amsterdam, and at Unseen at the Gallery)
76,5 × 90 cm, edition 3 plus 1 AP, Canson Platine Fibre Rag mounted on dibond,
Night Sensitivity, 2020

framed in museum glass, 2020

The world at its darkest. The darkness is at its most intense just before the sun
rises. The night, the negative of seeing, that shrouds who we are. A place where
you will find the blackest black in the world, where the nights are darkest of all. Not
a lightproof room that can be plunged into complete darkness artificially, by man,
but the natural night as a darkroom. Not the darkness of the classical darkroom,
with its artificial repeatability, but the unique one-off darkness of the night. This
darkroom only works in places where night transcends the everyday, with nature as
the determining factor. The infinite. The openness. The cosmic. This project will
take shape between dusk and dawn.
03:49, 51.5 × 60 cm, edition 3 plus 1 AP, Canson Platine Fibre Rag mounted
Q&A at Photo Basel 2019: youtu.be/KtnCPeRxDGw

on dibond, 2020

04:03, 81.5 × 100 cm, edition 3 plus 1 AP, Canson Platine Fibre Rag mounted on dibond, 2020
(purchased by a private collector)

Munch voor het Koude Oorlogtijdperk, toen de
nucleaire apocalyps een dagelijkse optie was.
Tegen het einde van zijn leven – Disler stierf
in 1996 op 47-jarige leeftijd aan een hersenbloeding – ging de kunstenaar meer tekenen dan

symboliek zo op het doek

reerde dan ook prominent in de Documenta
van 1982, samengesteld door Rudi Fuchs. En de
Neue Wilden vonden weerklank in de VS (Basquiat, Schnabel), Italië (Chia, Cucchi) en Nederland (Klashorst, Dieleman, Daniëls).

zelfs erg verfrissend, omdat het zo ver verwijderd is van de aalgladde Instagramplaatjes
waar onze ogen mee zijn gedomesticeerd. Hier
swipe je niet zomaar langs.
Edo Dijksterhuis

Op zoek naar de kleuren van de nacht
A MOMEnT in TiME

Ook te zien
OPEN ATELIERS
JORDAAN

waar Galerie Fontana, Lauriergracht 11

→ Remuneration,
gemaakt in Simone
Hoangs geboorteland
Vietnam. FOTO GALERIE

Te zien t/m 24/10

VRIJDAG

SiMOnE HOAng & MAX KrAAnEn

Wat is de donkerste plek op aarde?
Wie op internet gaat zoeken, vindt al
snel tientallen locaties waar een
nachtelijk uitzicht op het Melkwegstelsel optimaal zou zijn. San Pedro
de Atacama in het noorden van Chili?
Flagstaﬀ, Arizona? Galloway Forest
Park, Schotland? Of toch Namibrand
Nature Reserve in het zuidwesten
van Namibië? Kunstenares Simone
Hoang raadpleegde wetenschappers
van de TU Delft en die kwamen uit op
een plek in Marokko, ten oosten van
het Atlasgebergte, tegen de grens van
Algerije.
Hoang ging erheen om foto’s te
maken, vanuit het idee dat de nacht
ook de donkere kamer is waarin de
foto’s ontwikkeld werden. Wat een
beetje een omweg is, want elke verduisterde kamer, kelder of wc in
Amsterdam is vele malen donkerder
dan de openlucht op de donkerste
plek op aarde. Daar is weliswaar weinig lichtvervuiling, maar de maan en
sterren zijn er alomtegenwoordig.
Natuurlijk hoort dat helemaal bij
het concept. Door Hoangs werkwijze
worden de opnames ‘vervuild’ door
de maan en sterren, waardoor allerlei
vlekken zichtbaar worden. Er komen
ook vuiltjes en krasjes op het beeld.
Door op een alchemistische manier
met vloeistofbaden en temperaturen
te experimenteren, tovert Hoang
bovendien allerlei kleuren tevoor-

Tijdens de Open Ateliers
Jordaan leidt gids en historicus
John Groen deelnemers langs
ateliers en exposities van een
groot aantal kunstenaars kriskras door de Jordaan. Tijdens
de wandeling trekt Groen de
huidige pandemie in een breder
perspectief en vergelijkt hij die
met de pest in de 17de eeuw.
Ook gaat hij in op de invloed die
uitbraken hadden op de kunst
van Rembrandt, die in de Jordaan woonde. Voor de ateliers
en expositie geldt een
maximum van zes bezoekers.
Opgeven voor de anderhalf uur
durende rondleidingen op zaterdag en zondag kan in het informatiepunt in de Westerkerk.

GROOT ROTTERDAMS
ATELIER WEEKEND

schijn die je met het blote oog nooit
zou zien. Zoals in Remuneration, een
foto die gemaakt is in Hoangs
geboorteland Vietnam.

Kraanen

Het werk van Hoang sluit mooi aan
bij dat van Max Kraanen, die ook
’s nachts landschappen fotografeerde – en toevallig genoeg ook op pikdonkere plekken. Kraanen ging ook
naar Marokko. In de kleine kustplaats

Art historian Kees Keijer, Het Parool, September 25, 2020

Sidi Kaouki stelde hij zijn camera op
voor de Atlantische Oceaan. Op de
uiteindelijke opname is de zee op de
voorgrond groen en geel, om verderop heel donker te worden. Aan de
horizon steekt het water pikzwart af
tegen een intens blauwe lucht.
Kraanen houdt zijn lens een half
uur tot een uur open, waardoor er
onverwachte dingen gebeuren. De
donkere nacht openbaart ineens een
grote kleurenrijkdom. Kraanen ging

ook naar een andere locatie die vaak
genoemd wordt in lijstjes met donkere plekken. Hij bezocht eerder dit jaar
om privéredenen Nieuw-Zeeland,
om er vervolgens niet meer weg te
kunnen vanwege de lockdown.
Gelukkig had hij zo tijd om een aantal
mooie opnames te maken van de
heuvels en de zee, die soms intens
blauw zijn en dan weer dof schijnen
als gepoetst brons.
Kees Keijer

Vrijdag en zaterdag is de
eerste editie van het Groot
Rotterdams Atelier Weekend.
Ruim 300 kunstenaars, verspreid over 40 locaties, openen
de deuren van hun ateliers en
presenteren hun werk. Het
weekeinde is coronaproof: er
doen alleen ateliercomplexen
mee, veelal ruime, oude
(school)gebouwen waar publiek
gemakkelijk afstand kan bewaren. Deze opzet is overzichtelijk en persoonlijk, door het beperkte aantal aanwezigen en het
contact met de kunstenaar.
Toch is de opzet groots en wijds,
door het grote aantal locaties
en de mogelijkheid zich door de
stad te verspreiden.

Simmering Soils, 42,63 × 55 cm, edition 3 plus 1 AP, virtual edition,
Photo Basel 2020

Gert Jan van Rooij

Nude, 2019

Installation at Atelier Van Lieshout (AVL)

5266 (Nude), 210 cm, 3 times 70 × 50 cm, edition 3 plus 1 AP, brushed stainless
steel, tempered glass, confrontation mirror, perspex, HCL LED, Ilford Gold Fiber,
Chromolux, dibond, museum glass, maple wood, 2019
Confrontation mirror with light striking on one side, reflecting on the other side.
This allows people to observe without the observed person being able to see the
observer.
Installation at Atelier Van Lieshout (AVL)

Main Section Art Rotterdam, Rotterdam, February 7–10, 2019

Gert Jan van Rooij

Group exhibition main building VU, Amsterdam,

Purchased by the VU art collection and various private collectors

February 17 – May 1, 2018

Article on Galleryviewer: Abstract art and a fascinating concept or material

‘The VU University Amsterdam asked Simone Hoang to create an exhibition in
response to a thesis in which research into the essence of color was central. From
her own background, she investigated the way coloured people used to be
captured in photographs. It turned out that the first colours of Kodak were set in
such a way that a tinted skin could not be displayed properly. In the lab of the
Physics faculty, she intervened in the chemical process for the three basic colours
that are needed to display a tinted skin to reappear. With this she made an installation that projects questions about identity and imaging on the viewer. The VU was
so surprised, we decided to purchase the installation.’
Wende Wallert, curator VU art collection
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Colourbomb Proefschrift uitgangspunt van tentoonstelling

Hoe een oude foto een
herinnering letterlijk kleurt
Hoe gedragen kleuren zich en hoe ervaren
wij ze? Vijf kunstenaars bogen zich voor
een expositie in de VU over deze vragen.
Simone Hoang ging aan de slag met
Kodakfotorolletjes.
Sophia Zürcher
AMSTERDAM

S

imone Hoang (35), die is geadopteerd, ontdekte iets
vreemds aan de foto’s van
haar biologische, Vietnamese familie. “Ik heb maar
een paar spullen om hen te
herinneren, waaronder een
setje foto’s. Het viel me op
dat de kleuren van de omgeving klopten, maar dat de
gezichten van mijn familieleden bijna niet herkenbaar waren. Hun gezichten waren niet kleurecht, het waren weinig gedetailleerde, donkere
vlakken. Ik wilde uitzoeken hoe dat kwam.”
Aangemoedigd door Wende Wallert, conservator van de kunstcollectie van de Vrije Universiteit en tentoonstellingsmaker, diepte Hoang
dat onderzoek uit. In de hal rondom de aula van
de VU zijn twee keer per jaar tentoonstellingen
waarin kunst en wetenschap worden gecombineerd. De vorige tentoonstelling ging over geur

in de kunst; dit weekend opende een expositie
over kleur. De aanleiding is het onderzoek van
Wil Uitgeest, die in 2016 bij de faculteit der Godgeleerdheid promoveerde op de werking van
kleuren, dus hoe kleuren zich gedragen en hoe
we ze ervaren.

Bad parfum

Voor de groepstentoonstelling vroeg Wallert vijf
hedendaagse kunstenaars om het proefschrift
(of een samenvatting) te lezen en er met hun
kunstwerken op te reageren. De werken van
Steven Aalders, Simone Hoang, Kianoosh Motallebi, Karin Trenkel en Rutger de Vries gaan allen over de ervaring van kleur.
Hoang koppelt in haar werk herinneringen
aan kleur. Wallert had Hoang benaderd naar
aanleiding van een solotentoonstelling vorig
jaar bij galerie Fontana, waarin zij geur middels
fotografisch materiaal zichtbaar maakte. “Geur
verdwijnt, maar ik geloof dat als je geur omzet in
een visuele vorm, je die herinnering ook kunt
vasthouden.” Hiertoe ontwikkelde zij filmrolletjes in baden parfum. Het filmrolletje dat uit het

bad met Dolce & Gabbana Light Blue kwam, was
opvallend genoeg eerder rozig dan lichtblauw.
In haar nieuwe serie laat ze zien hoe oude foto’s
herinneringen kleuren – letterlijk.
Want waarom klopte de huidskleur van haar
biologische familie niet in de foto’s? Hoang las
dat de eerste kleurennegatieven van Kodak, de
Ektacolor en de Kodacolor, drie kleuren slecht
konden vastleggen: bruin, rood en geel. En dat
zijn nou net de kleuren die essentieel zijn om
verschillende huidskleuren goed weer te kunnen geven. Witte huid oogt natuurlijk, maar bij
een getinte huid ging het mis.
“Kodak noemde de Ektacolor ‘normaal’, en dat
vond ik interessant, omdat de fabrikant daarmee de norm bepaalt. Als je naar een foto kijkt,
wil je geloven dat je een natuurgetrouwe weergave ziet van wat zich voor de lens afspeelde,
maar in oude foto’s klopten sommige kleuren
dus niet. De fabrikant bepaalt hoe je die wereld
ziet en herinnert.”

Chocoladefabrikanten

Bruin, rood en geel zaten wel in de negatieven,
maar kwamen er bij het standaardontwikkelproces van Kodak niet goed uit. “Ik denk dat in
de jaren veertig en vijftig hun meeste klanten
wit waren, en de kleuren zodanig waren afgesteld om hen zo goed mogelijk vast te leggen.
Nadat chocoladefabrikanten en meubelmakers
aan de bel hadden getrokken dat bepaalde tinten niet goed uitkwamen, heeft Kodak het procedé verbeterd. Maar bruin, rood, en geel blijven moeilijke kleuren om vast te leggen. In mijn
werk wil ik Kodak niet verwijten dat zij bepaalde
groeperingen buitensloten, wat mij vooral raakt

→ Simone Hoang legde een rolletje Ektacolor uit de jaren vijftig in een zuur en haalde de kleuren uit elkaar.
In de VU hangen afdrukken van de ‘moeilijke’ kleuren bruin, rood en geel.

Art historian Sophia Zürcher, Het Parool, February 19, 2018

is dat we in het begin gekleurdheid niet goed
met kleurenfilm konden vastleggen.”

Alternatief procedé

In de donkere kamer legde Hoang onbelichte
rolletjes Ektacolor uit de jaren vijftig in een zuur
dat ervoor zorgde dat alle kleuren die in de
emulsielagen van het negatief besloten zaten
naar voren kwamen. Vervolgens haalde ze die
kleuren middels een scheikundig proces uit elkaar. In de VU hangen drie afdrukken, vergroot
tot een menselijke maat, van de ‘moeilijke’ kleuren bruin, rood en geel. “Ik heb de materie ontleed en laat nu zien wat je daarvoor niet kon
zien. Met die ongeziene kleuren wil ik bezoekers
bestaand materiaal op een andere manier laten
waarnemen: zo kun je ook naar kleur kijken.”
Colourbomb, t/m 1/5 in VU-expositieruimte rondom
de Aula, VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105.

Witte huid oogt
natuurlijk, maar
bij een getinte huid
ging het mis

Paragon

Nude, 180 × 100 cm, C-print, dibond, acrylic, 2018

Prodigy

Phenomenon

‘Hoang, originally from Vietnam and adopted by Dutch parents, found old photos of
her biological family and noted that the skin colour did not match reality. By not
developing the negatives in a classical way, but by anatomizing them chemically,
Hoang has made brown, red and yellow visible; essential in the determination of
skin colours. The three colours are shown in the size of the human body.’
De grote Nederlandse kunstkalender, 2019

1 Comme des Garçons/ Amazingreen
2 Marc Jacobs/ Splash Cotton
3 Dolce & Gabbana/ Light Blue
4 Issey Miyake/ L’eau D’Issey
5 Yves Saint Laurent/ La Nuit de L’homme
6 Paco Rabanne/ Ultraviolet
7 Givenchy/ Xeryus Rouge
8 Calvin Klein/ Euphoria Gold
Sense of Colour, 2017

Displayed at various art fairs, purchased by several private collectors

Solo exhibition Galerie Fontana, May 14 – June 24, 2017
Sense of Colour, 215 × 100 cm, C-prints, aluminium on a passepartout of latex,
2017

‘One of my activities at Huis Marseille is purchasing photo albums for the museum
shop. Every year we receive hundreds of unsolicited books with the request
whether they can be included in the store.
Every three months or so I try to view and review these books. What is the
difference between a photo book in terms of content, design, printing, binding
method and choice of materials? A few years ago I picked up a thin blue book.
Design, printing, binding method and choice of materials were striking and
excellent. The meaning of the content, however, eluded me at first. Only after
a few months, when I knew that images from the book were based on memories
from the childhood of Simone, I was able to understand the visual language.
Cees Nooteboom once wrote: “A memory is like a dog that lies down where he
wants.” As far as I’m concerned, he’s right about that. The book Ký ức // Memento
takes you through clouds and galaxies, through forests with strange colours.
Memories cannot be made or controlled. They are invisible fragments of feelings
and sensory perceptions from the past. The good thing about the book is that the
personal connotation of a memory is not forced upon you; you’re slightly like a dog
that wants to lie down, sniffing everywhere.
With “Sense of Colour” Simone makes the invisible visible, just like in her book Ký
ức // Memento. The perfumes used are forced to show their colours. The colour
blue that is assigned to one of the eight scents is therefore nonsense and nothing
but a marketing tool.
The results are as exciting to me as when, for example, you analyse water; two
invisible gasses (oxygen and hydrogen). So you can produce water from two
substances that are not water.
Opening speech solo exhibition at Galerie Fontana by Wannes Ketelaars

Simone has succeeded in creating an image from invisible matter, something that

(Huis Marseille, Amsterdam)

is not an image. In other words, she makes the invisible visible.’

zijn kop rust op een leeglopende meteorologieballon. Het primaire daklozenattribuut dat
Morrison dagelijks om zich heen ziet in thuisstad LA botst op een wetenschappelijk instrument. The reaganomic youth heet het beeld, re-

tenten het vuile werk opknappen en raken zelf
geen gereedschap aan. Morrisons eerlijke
handarbeid bekrachtigt zijn status als bonaﬁde
beeldhouwer.
edo Dijksterhuis

vensgevaarlijk om te maken.
kees keijer

Elk parfum herbergt een eigen kleur
seNse oF CoLoUr
siMoNe HoANG
waar Galerie Fontana, Lauriergracht 11
Te zien t/m 25/6
HHHHI
Kun je geur zichtbaar maken? En
zo ja, welke kleuren hebben verschillende parfums die wereldwijd
op de markt zijn? Deze prikkelende
vraag ligt aan de basis van het
werk dat Simone Hoang nog tot en
met zondag bij Galerie Fontana
toont.
Het is een fenomeen dat een beetje

doet denken aan synesthesie: mensen die er gevoelig voor zijn, zien bijvoorbeeld een dansend palet aan
kleuren bij het horen van bepaalde
muziekstukken.
Hoang liet ouderwetse ﬁlmrolletjes
van 120 mm op een ongewone manier
ontwikkelen. In de donkere kamer
knipte zij de ﬁlm in stroken en dompelde deze onder in baden met parfum. Het resultaat is een chemische
reactie die elke keer een andere kleur
ﬁlm opleverde.
Afgelopen januari hingen grote
afdrukken van de ﬁlms in allerlei
Amsterdamse mupi’s, de verlichte
reclameborden in de stad. Ze hangen

Art historian Kees Keijer, Het Parool, June 23, 2017

nu aan de wand bij Fontana, in
een kader met een vergelijkbare
kleur.
Om het idee nog wat prikkelender
te maken, heeft Hoang parfums ge-

Amazingreen wordt
auberginekleurig,
Light Blue wordt roze
kozen met een kleur in de naam, zoals Dolce & Gabbana Light Blue of
Calvin Klein Euphoria Gold. Het
zijn trouwens allemaal mannengeuren.

Bij de resultaten zijn de verschillen
met de kleur in de naam vaak groot.
Amazingreen (Comme des Garçons)
wordt auberginekleurig, Light Blue
wordt roze, en La Nuit de L’Homme
wordt bijna wit.
De analoge herkomst van de beelden dringt ook nog door tot het eindresultaat, in de vorm van allerlei
krasjes en stipjes in verschillende
kleuren.
Soms doemt een donkere sluier op
aan de onderkant en in Givenchy
Xeryus Rouge – een geeloranje foto –
verschijnt ineens een vreemd vierkant.
kees keijer

→ Hoang koos parfums met een kleur
in de naam. FOTO GALERIE FONTANA

Installation museum store Stedelijk Museum, Amsterdam,
January 20 – March 20, 2017

Sponsored by the Amsterdam Fund for the Arts

Sense of Colour, showcase 207 × 90 cm, C-prints, 2017
(Marc Jacobs/Splash Cotton & Dolce & Gabbana/Light Blue)

Stedelijk Museum limited edition set, 11,3 × 4 cm, 4 inkjet prints on mdf, 2017

Mupis, January 18 – 24, 2017
Sense of Colour, 175 × 118,5 cm, screen print, 2017 (Dolce & Gabbana/Light Blue)
90 screen prints the size of a mupi, printed in the Charles Nypels Lab at the Jan van
Eyck Academie in Maastricht. Spread throughout Amsterdam. Sponsored by the
Amsterdam Fund for the Arts.

Linger
42 × 30 cm, riso prints on Munken paper, maple wooden frame,
museum glass, 2016

Printed in the Charles Nypels Lab, Jan van Eyck Academie in Maastricht

Ký ức//Memento, 2015
About the lack of childhood memories and how memory works: how it adds
elements, but also leaves things out, how memories fade or even disappear.
Ký ức//Memento, The Altering, 29.7 × 21 cm, offset, 2016
Printed by Lenoirschuring on Munken Polar paper. Part of the book Ký úc //
Memento. Every edition is unique. Packaged in a handmade folder, made from
proofs.
In The Altering I re-use an old offset plate that was used for my first book. By
repeating this process, I show that it is impossible to recall memories without
changing them.
Purchased by Foam Editions, the gallery of Foam Fotografiemuseum, Amsterdam.

Boek Ký ức//Memento, 29,7 × 21 cm, offset, 2015
Self-published, Dutch and Vietnamese, printed by Lenoirschuring on Munken Polar,
stitched, Lee filter dust jacket, 40 pages, 100 copies.
Sold by Stedelijk Museum (Amsterdam), Huis Marseille (Amsterdam), PhotoQ
(Amsterdam), Nederlands Fotomuseum (Rotterdam), Dashwood Books (New York,
USA), Tipi Bookshop (Brussels, BE), Unseen Photo Fair (Amsterdam), Les
Rencontres internationales de la photographie (d’Arles, FR), Le Bal (Paris, FR).
Book presentation at PhotoQ by Edie Peters.

Avenue Louise, March 3 – April 3, 2016

Ký ức // Memento was part of the TIME group exhibition at Louise 186, Brussels.

Art Rotterdam, February 7 – 10, 2019

Anachronism, 2015
192 × 160 cm, 100 × 83 cm and 60 × 50 cm, handprint on Hahnemühle Baryta
Film negative developed in boiling water. Although working with black and white
material, colour still appears.
Displayed at various art fairs, purchased by various private collectors

