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F R A N Z  W E S T  •  PAßSTÜCKE

ÅPNING 29. MAI KL 12 MED PERFORMANCE "DIGGAPONY GOES WEST"

Utstillingen Paßstücke viser skulpturer og videoinstallasjoner av kunstneren Franz West. Betegnelsen 
Paßstücke, som på engelsk blir oversatt til adaptives, referer til Wests ønske om at kunsten skal kom-
munisere med betrakteren på en mer omfattende måte, som samtidig bryter med de tradisjonelle visning-
srammene i gallerier og museer hvor en deltagende og interagere kommunikasjone med kunstverket ikke 
er mulig utover den visuelle opplevelsen. Ønsket om at kunsten og publikum i større grad skal kunne ta del 
i kunsten er et tema West arbeider med i sine skulpturer, og han beskriver det slik:

Early on I realized that the purely visual experience of an artwork was somehow insufficient. When I started 
to work as an artist, I wanted to expand the traditional boundaries of sculpture and found inspiration in 
Fluxus, although that movement didn't have much of a presence in Vienna, where I have always lived. I 
wanted to go beyond the purely optical and include tactile qualities as well. My works aren't things one just 
looks at, but things that the viewer is invited to handle. That's a crucial aspect of the series of works that I 
call Paßstücke - which means pieces that fit into something else, like cogwheels. The term is taken from en-
gineering, but when I was giving shape to these objects I was also inspired by Viennese building ornament. 

Når West stiller ut sine Paßstücke blir de ofte presentert i forbindelse med performance hvor utvalgte be-
traktere interagerer, flytter, beveger og bruker skulpturene, noe som sammenfaller med hans ønske om å 
gå fra det rent visuelle til det mer taktile uttrykket.

Under åpningen av utstillingen Paßstücke hos Peder Lund vil en større skulptur av Franz West som har fått 
navnet "Meeting Point II" (2010) bli vist ute, utenfor galleriets lokaler. Den kritikerroste stockholmsbaserte 
scenekunstgruppen Diggapony vil i den anledning ha en perfomance under åpningen som de har gitt tit-
telen: "Diggapony goes West".
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