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Onderdeel van de tentoonstelling Positions, 05.07 – 12.10.2014 
 

In Positions presenteert Koki Tanaka een aantal van zijn 

Precarious Tasks. Deze taken, die Tanaka de afgelopen 

jaren in steden over de hele wereld heeft gerealiseerd, 

zijn bescheiden collectieve handelingen. Ze zijn 

ontwikkeld naar aanleiding van de aardbeving in het 

Japanse Tohoku en de daaruit voortvloeiende kernramp 

in Fukushima. Ze zijn bedoeld als een manier om te 

begrijpen hoe we ons gedragen binnen een groep (van 

een ontmoeting tussen vrienden tot een meer politiek 

geladen bijeenkomst) en hoe we reageren op een 

bepaalde locatie, context of gebeurtenis.  

De taken variëren van een groepswandeling met 

zaklantaarns ’s avonds door de straten van Yokohama 

tot mensen die praten over hun naam terwijl ze 

noodrantsoenen eten. Hoewel bescheiden van aard, 

roepen deze taken belangrijke vragen op over wat een 

moment van collectiviteit eigenlijk is, hoe individuen op 

een dergelijk moment reageren en hoe we het heft in 

handen kunnen nemen – individueel of samen. 

 

In het Van Abbemuseum worden deze collectieve 

handelingen getoond aan de hand van foto’s, video’s en 

overblijfselen van de taken in een speciaal voor deze 

locatie ontworpen installatie. De toeschouwers worden 

geconfronteerd met de nasleep van momenten, mensen 

en locaties.  

 

Voor Positions voert Tanaka in Eindhoven twee nieuwe 

taken uit. De eerste taak vindt plaats op vrijdag 4 juli. Het 

is een bijeenkomst van mensen die gezamenlijk naar een 

locatie op twintig kilometer van het museum reizen om 

een film te bekijken en te praten over problemen rond 

kernenergie. Twintig kilometer was de straal van de 

officiële evacuatiezone rond de kerncentrale van 

Fukushima.  

Voor de tweede taak, op de dag van de opening van de 

tentoonstelling, leest een groep mensen uit Eindhoven op 

een openbare ontmoetingsplek in Eindhoven de namen 

op van de inwoners van de stad. Deze handeling doet 

denken aan het afroepen van de namen van vermiste of 

overleden mensen na een ramp, maar is ook bedoeld 

om de aandacht te vestigen op de mensen om ons heen, 

een manier om medeburgers op te merken en erkenning 

te geven. 

 

Koki Tanaka  

Koki Tanaka (1975 Japan) woont en werkt in Los Angeles. 

In 2012 had hij een solotentoonstelling, Abstract Speaking 

- Sharing Uncertainty and Collective Acts, in het Japanse 

paviljoen tijdens de 55e Biënnale van Venetië. Zijn werk 

maakte recent onderdeel uit van tentoonstellingen in het 

National Museum of Modern Art in Kyoto, het Orange 

County Museum of Art in Newport Beach, het Hammer 

Museum in Los Angeles en ICA in Londen. 

 

Samenwerkingspartners 

Tanaka’s nieuwe installatie en Precarious Tasks zijn mede 

mogelijk gemaakt met steun van de Stichting Promotors 

Van Abbemuseum. 

 

Conservator 

Nick Aikens. 

 

Subsidiegevers 

De tentoonstelling Positions is mede mogelijk gemaakt 

door bijdragen van Ammodo en de Stichting Promotors 

Van Abbemuseum.  

 

      
 
 

 
 


