
Interview JEFFREY SHA.W 
BESK Ws DONK

..-Als we Bede en Donk vergeli jken met soortgelijke dinge1' die in New
York gebeurden ?

Beek en Donk is volkomen gelijkwaardig aan al de andere events. Ms je 
het wilt evalueren op één of ander esteties aivo zul je het even goed. 
vinden als events op elke andere plaats*
Het was een buitengewoon gebeuren* Buitengewoon m*b*t* de werken die ge— 
kreéerd werden en even buitengewoon m*b.t* het sociaal mechanisme} met al 
de mensen die daar samenkwamen •
----Welke mensen kwamen daar ?
Ik was een beetje een buitenstaander, maar ik had het gevoel dat al die 
mensen elkaar min of meer kenden* De meeaten waren door Tjebbe bijeenge- 
haald* Er waren veel vrienden van TjebHe, en vrienden van vrienden*
Ik begon teen-, ook te werken met Tjebbe, Theo, Pierre Schwarz en Bouwe 
Jan Bakker* Dat waren de mensen waarmee ik me direkt verbonden voelde* 
Evenals met Nico Bijlaad, die een vriend van Theo was*
Douwe Jan Kikker kende ik van ItaliE, waar hi j een paar- maanden verbleef. 
Het waren dur allemaal vrienden* Men dacht, we moeten dit gebouw verlaten^ 
dus laten we een afscheidsfeest geven*
Het was een prachtig gebouw, die men gedurende een paar jaar had gehuurd* 
Een soort kasteel in een park* Op een zeker moment stierf de verhuurder 
en de zoon die het erfde wilde iedereen; eruit hebben*
Pierre Sehwarz deed. er erna buitengewone performance, helemaal niet Neder
lands* Met veel physieke 'terror** In de richting vannde dingen die in 
Wenen gebeurden* Minstens «ren goed*
Ik deed daar met Tjebbe dat; buis-ding.
Bh al die werken was een soort aexuele stroming aanwezig* Vele werken 
'spraken* over sexoaliteit»
Cl o vis Trouille was de leider van een soort streven naar een sexuele vrij
heid* Het was echt een hommage* We namen één van zijn 'images*t "en non 
die voorover boog* Ze was naakt* We maakten hetzelfde werkstuk van gips 
en lieten haar voorover buigen in do muur* Zo ging voor de helft, verloren 
in de muur, zodat je alleen haar gat en benen zag* We pro jekteerden er 
diaas van Clovis op*
—Hoe lang duurde de voorbereiding ?
Weet ik niet preeies, maar als ik me goed herinner, denk ,ik van ongeveer 
3 of 2 maanden, misschien minder* Erg snel in ieder geval* De meeste 
werkstukken werden in de laatste paar dagen gemaakt* Iedereen plande men, 
vooral in de laatste paar dagen erg intensief*
Deze ' party— event* vind ik nog steeds één van de meest insjdratie-volle 
situaties* *


