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...
Ho due bellissimi cavalli da vendere, se vuoi te li porto in albergo e te li faccio vedere.
Ik heb twee mooi paarden om te verkopen. Als je wilt breng ik ze naar het hotel zodat je ze kunt  
bekijken.

...
Che tipo di cioccolato preferisci? Bianco o nero? Ne ho un tipo marocchino buonissimo,  
cioccolato Marrakech buono.
Welke chocola heb je het liefst? Ik heb lekkere pure Marrokaanse chocolade uit Marrakech.

...
Quante mozzarelle hai preso per la pizza?
Hoeveel mozzarella heb je genomen voor de pizza?

...
C’è della legna da bruciare nel fuoco?
Is er hout om op te stoken?

...
Porta con te la ragazza ok?
Neem het meisje mee, ok?

...
In quell’appartamento non ci abita nessuno di conseguenza sarà piena di polvere.
In dat appartement woont niemand, het zal wel erg stoffig zijn.

...
Sono in macchina con il diavolo.
Ik zit in de auto met de duivel.

...
Ho le scarpe piene di ghiaia.
Mijn schoenen zitten vol met kiezelsteentjes.

...
Stasera esco con il drago e andiamo a fare surf.
Vanavond ga ik surfen met de draak.

...
Vado al concerto con Maria.
Ik ga naar het concert met Maria.

...
Se passi da casa mia giochiamo con la playstation
Als je bij mij langskomt spelen we met de playstation.

...
Ho comprato il pongo
Ik heb klei gekocht.

... Nederland Op Straat 
Domenico Mangano 2012

Audio mp3 file  7’



DOMENICO MANGANO HOU EN TROUW
a cura di Lorenzo Bruni

La ricerca artistica di Domenico Mangano si è imposta sulla scena nazionale italiana e internazionale all’inizio degli anni duemila con opere fotografiche 
e video che si collocano tra l’atmosfera irreale e il materiale documentaristico. Per l’artista il porsi su questo limite è da sempre la cifra stilistica con cui 
indagare i contrasti della realtà e la relazione possibile tra le teorie dei massimi sistemi e i problemi della quotidianità. I primi video ruotano attorno a 
personaggi della “sua Sicilia, terra di contrasti” che resistono alle regole sociali che puntano ad omologare le possibili reazioni agli eventi del reale. Il video 
manifesto di Mangano è “la Storia di Mimmo” del 1999 che consiste in un’intervista a suo zio, ex pescivendolo del famoso mercato palermitano della 
Vucciria, che racconta di un mondo che sta per scomparire, proprio mentre quel mondo irrompe nel suo quotidiano tramite il “vocio dall’esterno della 
finestra”. La narrazione per immagini in movimento di Mangano è caratterizzata da un forte mix tra privato e pubblico, tra concreto e immaginazione, 
tra visione eroica del reale (o incosciente) e grottesca. Questo approccio è stato uno dei contributi più interessanti dell’arte italiana di fine anni Novanta 
rispetto alle ricerche che puntavano alla riscoperta della realtà, o meglio del dialogo con le informazioni del presente o con gli archivi della memoria  
collettiva. Negli anni successivi, Mangano realizza un’intensa riflessione sul medium del video arrivando a risultati inediti per mezzo del lavoro sulla  
partitura sonora. Quest’ultima non è mai una semplice colonna di accompagnamento, piuttosto il racconto di una storia parallela e in alcuni casi in con-
trasto con le immagini del video. Questa stratificazione di sensazioni con cui raccontare la vita è presente in tutto il suo lavoro e in determinate opere  
diviene preponderante a livello concettuale, come nei video “Pizzosella” del 2004, in cui le immagini di Palermo sono accompagnate dalla radiocronaca 
improvvisata di bambini che giocano a calcio, e  “Deaf Bikers” del 2009, dei due motociclisti sordi che realizzano un viaggio per il paesaggio siciliano, 
e nella performance realizzata a Santo Spirito a Roma nel 2009 (da cui poi è scaturito un video) dal titolo “Twinkle Twiddle”, in cui il pubblico si trovava 
di fronte alla situazione straniante e surreale di un gruppo di orchestra da camera che interrompono il loro concerto a causa degli spari mortali di una 
donna vestita in rosso. Forse la vera evoluzione nella cifra stilistica di Mangano non è da ricercare nell’utilizzo della telecamera, ma nella relazione tra 
suono, ambiente, soggetto e immagine. Infatti, la tipologia del montaggio o del seguire in maniera attenta il personaggio intervistato, o la situazione 
irreale creata da lui stesso, è una sua personale reazione agli umori mediatici con cui il mondo stesso si manifesta. Questo approccio sicuramente è una 
caratteristica degli artisti degli artisti della sua generazione che sono stati i primi in Italia a far cadere il problema di dover adottare una sola tecnica perchè 
corrispondeva ad una scelta ideologica per utilizzarle tutte a seconda del “contesto” in cui andavano ad intervenire, proprio per privilegiare l’incontro 
con quel “luogo”. Per questo motivo Mangano con i suoi lavori non evocato solo i contrasti culturali della Sicilia ma di un concetto espanso di sud che ha 
ritrovato di volta in volta nei vari luoghi in cui ha lavorato. L’artista a Marsiglia come in Cina o negli U.S.A., ha mantenuto vivo lo stesso intento di proporre 
un confronto radicale tra cultura alta e bassa, tra sogni e quotidianità, tra visione personale e quella collettiva. 

“Formatomi in una situazione di contrasti come è Palermo in cui tutto può accadere e tutto ti può sorprendere, e trovandomi ora in un luogo come 
l’Olanda in cui tutto sembra apparentemente perfetto e senza mai sbavature sono stato costretto a lavorare proprio sulle sfumature.” Così, Mangano 
spiega il processo creativo da cui sono nate le opere presentate all’interno della mostra allo spazio espositivo Ozio. Lavorare sulle sfumature nel suo 
caso non si tratta tanto di catalogare le differenze tra causa ed effetto, ma di come può essere interpretato lo stesso simbolo o fatto. Il doppio senso 
e la dimensione surreale a cui è abituato Mangano in questi nuovi lavori sembra che si trasformi in non sense, non tanto di un fatto ma della sua 
ricezione. Il titolo della mostra fa riferimento ad una frase trovata esposta fuori da una casa di mattoni rossi nel villaggio di Veenhuizen, costruito nel 
XIX sec. a Nord Est dell’Olanda come colonia di rieducazione per senza tetto, divenuto poi colonia penale e oggi parco naturale tappa di molti turisti.  
“Amore per la fedeltà” è un’affermazione desueta, sembra parte di una cultura lontana agli stessi Olandesi, ed è stridente pronunciata oggi. 
Dall’incontro casuale tra l’artista e questo paese a nel Nord dell’Olanda  è nato il nuovo progetto attorno alle scritte che caratterizzano le architetture  
anonime, a tratti metafisiche, di questa “piccola comunità potenziale”. Potenziale proprio perché esiste solo il contenitore e non il contenuto, o comunque 
non si manifesta come parte attiva. Nello spazio espositivo dell’Ozio è presente come un work in progress l’inizio di questo progetto con un’ installazione 
di un testo identico per font e fattura a quello degli originali, ma che ribalta il senso di ordine e disciplina che volevano esprimere le frasi quando sono state 
collocate in quel luogo utopico. L’ordine in quel caso nasce dall’idea di eliminare le differenze e i contrasti tra persona e persona e per formare un popolo  
compatto. L’artista da questa prima installazione svilupperà successivamente un video autonomo che sarà presente alla fine della mostra.  
Tutto il processo è una riflessione intensa sul concetto di appartenenza, di regola sociale, d’integrazione, della relazione tra identità personale e collettiva e  
del valore dell’immaginazione e della fantasia in tutto ciò. Le altre due opere presenti in mostra sono invece precedenti, ma allo stesso modo celebrano 
l’incontro dell’artista con Amsterdam, dove vive da due anni. L’opera audio dal titolo “Nederlands op straat” è un banale elenco di oggetti in lingua  
olandese che può far sorridere per la pronuncia non sicura di chi la recita (l’artista stesso) nel tentativo di impararla, ma allo stesso tempo è anche l’elenco 
in codice di droghe e altro che può essere studiato da un criminale principiante. Il video “War Game” è estenuante per la sospensione del tempo che  
propone attraverso immagini di cortili perfetti di grandi palazzi popolari ripresi a camera fissa. Nella scena, animata a tratti solo dal movimento delle  
foglie mosse dal vento, irrompe il suono di allarmi per le emergenze, che in Olanda suonano ancora imperterriti ogni primo lunedì del mese a  
mezzogiorno. In questo video è il concetto di “abitudine” che agisce da perturbante e che si rivela nell’impassibilità del signore che continua a leggere 
il giornale o nei bambini che non sospendono i loro giochi sul prato perché, appunto, il suono della sirena in quel contesto è normale. Con queste tre  
opere l’artista si interroga su cosa sia la “normalità” e cosa possiamo aspettarci da essa. L’artista sembra suggerirci che l’aspettativa rispetto al concetto 
di vita e di conseguenza dei desideri del singolo è legata a un problema di simboli linguistici che possono essere accettati, rifiutati ma anche modellati 
rispetto alle esigenze della collettività. “Quando l’interazione viene meno nasce la sconfitta sia nella provincia di Palermo, che in Cina o nel perfetto nord”.

Lorenzo Bruni



DOMENICO MANGANO HOU EN TROUW
door Lorenzo Bruni

De artistieke carrière van Domenico Mangano kende zijn begin rond de aanvang van  dit millennium toen hij in Italië en in het buitenland naam begon te 
maken met zijn foto’s en video’s die tussen het irreële en het documentaire inzitten. De kunstenaar heeft het zich bevinden op deze grens als altijd al als de 
manier gezien om de tegenstellingen van de werkelijkheid en de mogelijke relatie tussen verschillende manieren van kijken naar die werkelijkheid en naar de 
dingen van alledag te verkennen. Zijn eerste video’s draaien om personages uit “zijn Sicilië, land van tegenstrijdigheden” die weerstand bieden aan de sociale  
normen die de mogelijke reacties op gebeurtenissen in de werkelijkheid nivelleren. Het videomanifest van Mangano is “la Storia di Mimmo” uit 1999 dat be-
staat uit een interview met zijn oom - vroeger visverkoper op beroemde Palermitaanse markt Vucciria - die vertelt over een wereld die aan het verdwijnen  
is terwijl juist op dat moment die wereld in het interview inbreekt door het “geroezemoes van buiten het raam”.  De bewegende beeldvertellingen  
van Mangano worden gekenmerkt door een sterke mengeling van privé en openbaar, van echt en verbeelding en van een heroïsche en groteske visie op 
de werkelijkheid (of op het onderbewuste). In de Italiaanse kunstwereld van eind jaren ’90 was deze benadering zeer interessant zeker vergeleken met  
benaderingen die probeerden de werkelijkheid opnieuw te ontdekken of, liever, de dialoog met de vandaag de dag aanwezige informatie of met de archieven 
van de collectieve herinnering aan te gaan. De jaren daarna vormen een intensieve reflectie op het medium video waarin Mangano met een werk over de 
soundtrack ongekende resultaten bereikt. Die soundtrack is nooit zomaar een simpel geluid bíj een beeld maar vertelt een parallel verhaal en is soms in contrast 
met de videobeelden zelf. Het gebruik van de verschillende lagen van de zintuigen om het leven te vertellen is in al zijn werk aanwezig terwijl het in sommige 
werken zelfs overheersend is en tot concept op zich gemaakt wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval in de video “Pizzosella” uit 2004 waar beelden van Palermo 
vergezeld gaan van het plotselinge radioverslag van kinderen die voetbal spelen; in “Deaf Bikers” uit 2009 over twee dove motorrijders die een reis door het  
Siciliaanse landschap maken; en in de performance in Santo Spirito in Rome uit 2009 (waarvan later een video is gemaakt) met de titel “Twinkle Twiddle”, waar 
het publiek te maken kreeg met de vervreemdende en surreële situatie van een kamerorkest dat zijn concert moest onderbreken vanwege de dodelijke schoten 
van een vrouw in rood. De ware evolutie in het werk van Mangano moet wellicht niet worden gezocht in zijn gebruik van de camera maar in de relatie tussen 
geluid, omgeving, persoon en beeld. De manier van monteren of het aandachtig volgen van de geïnterviewde persoon of van de irreële situatie die hij zelf heeft 
gecreëerd is in feite niets anders dan zijn persoonlijke reactie op de multimediale trekjes die de wereld zelf al vertoont. Deze benadering is zonder twijfel typerend 
voor kunstenaars van zijn generatie die de eersten in Italië zijn geweest die een einde maakten aan het probleem van de keuze voor één bepaalde techniek omdat 
die correspondeerde met een bepaalde ideologische keuze en ze in plaats daarvan allemaal gebruikten afhankelijk van de “context” waarin ze gebruikt moesten 
worden, juist om die bepaalde “plek” zo goed mogelijk weer te geven. Daarom doet Mangano met zijn werk niet alleen aan de culturele tegenstrijdigheden van 
Sicilië denken maar aan een breder concept van het “zuiden” in het algemeen, dat hij op de plekken waar hij gewerkt heeft af en toe heeft aangetroffen. Zowel in 
Marseille, China of de V.S. heeft de kunstenaar dezelfde wens aan de dag gelegd om een radicale synthese te creëren tussen hoge en lage cultuur, tussen dromen 
en de dingen van alle dag, tussen persoonlijke en collectieve visie.

“Ik ben opgegroeid in Palermo, een plek vol tegenstrijdigheden, waar van alles kan gebeuren en allerlei verrassingen op de loer liggen en bevind me nu in 
Nederland, een plek waar schijnbaar alles perfect is en zonder excessen en moet me daarom wel concentreren op de kleine details.” Zo legt Mangano het  
creatieve proces uit waaruit de werken ontstaan zijn die gepresenteerd worden in de expositieruimte van l’Ozio. In zijn geval betekent concentratie op de kleine 
details niet zozeer dat hij de verschillen tussen oorzaak en gevolg in kaart brengt, maar dat hij de verschillende wijzen laat zien waarop een symbool of feit 
geïnterpreteerd kan worden. De dubbelzinnigheid en surreële dimensie die aanwezig zijn in het werk van Mangano lijken zich in deze nieuwe werken te trans-
formeren in nonsens, niet zozeer wat een situatie op zich betreft maar wel de kijk van mensen daarop.  De titel van de tentoonstelling verwijst naar een zin die 
geschreven staat buiten op een rood huis in het dorp Veenhuizen dat in de 19e eeuw in het Noordoosten van Nederland gebouwd is als heropvoedingskolonie 
voor daklozen, later gevangeniskolonie is geworden en tegenwoordig natuurpark en toeristenattractie is. “Hou en trouw” is een ongebruikelijke uitdrukking 
die onderdeel lijkt van een cultuur die inmiddels ver afstaat van de Nederlandse realiteit en valt vandaag de dag uit de toon. Uit het toevallige bezoek van de  
kunstenaar aan dit dorp in Noord-Nederland is een nieuw project geboren rondom de opschriften op de soms bovennatuurlijk aandoende anonieme bouwwerken  
van deze “kleine potentiële gemeenschap”. Potentieel omdat het gaat om een lege huls zonder inhoud, of in elk geval lijkt er in het dorp verder geen activiteit 
te bestaan. In de expositieruimte van l’Ozio is het begin van dit project zichtbaar als een “work in progress” door middel van een installatie met een tekst die  
hetzelfde lettertype en uiterlijk heeft van de originele teksten in Veenhuizen maar die een draai geeft aan het ordegevoel en de discipline die die  
zinnen moesten weergeven toen ze daar op die utopische plek geplaatst zijn. De idee van orde ontstond in dat geval uit de wens om de  
verschillen tussen mensen uit te wissen en een eensluidend volk te scheppen. De kunstenaar zal van deze installatie vervolgens een op zichzelf staande video  
vervaardigen die aan het eind van de tentoonstelling te zien zal zijn. Dit hele proces is een aandachtige reflectie op de idee van ergens bijhoren, van normen en 
waarden, van integratie, van de relatie tussen persoonlijke en collectieve identiteit en van de waarde van de verbeelding en fantasie in dat geheel. De andere twee 
werken die in de tentoonstelling te zien zijn zijn eerdere werken maar zijn in zekere zin het resultaat van het feit dat de kunstenaar naar Amsterdam is gekomen 
waar hij sinds twee jaar woont. Het audiowerk “Nederlands op straat” is een banale lijst dingen in het Nederlands die vermakelijk kan zijn vanwege de onzekere 
uitspraak van degene die ze voorleest (de kunstenaar zelf die die woorden probeert te leren) maar tegelijkertijd is het ook een lijst met codenamen voor drugs en 
andere termen die een beginnend crimineel uit zijn hoofd zou willen leren. De video “War Game” is vermoeiend omdat de tijd stil is komen te staan. In de video 
zien we beelden van een vaste camera die de onberispelijke binnenplaatsjes van grote flatgebouwen vastlegt. Het tafereel wordt af en toe enkel nog bewogen 
door de bladeren die zich roeren op de wind terwijl plots het luchtalarm afgaat dat in Nederland op de eerste maandag van de maand om 12 uur ’s middags nog 
altijd onverstoorbaar klinkt. Het meest alarmerende in deze video is echter het idee van de “routine”, die ervoor zorgt dat een man onaangedaan zijn krant blijft 
lezen en kinderen blijven doorspelen omdat het lawaai van de sirene nu eenmaal normaal is op dat moment. Met deze drie werken vraagt de kunstenaar zich af 
wat “normaal” is en wat we van het normale mogen verwachten. De kunstenaar lijkt ons te suggereren dat hoe we ons leven verwachten in te richten en welke 
verlangens we hebben een vraagstuk is dat te maken heeft met taalkundige symbolen die we kunnen aanvaarden of niet maar die ook veranderd kunnen worden 
al naar gelang een samenleving dat vraagt. “Als de interactie minder wordt, is alles verloren, zowel in Palermo als in China of in het perfecte noorden”.

Lorenzo Bruni
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