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One night I was sitting on the bed in my hotel room on Bunker
Hill, down in the very middle of Los Angeles. It was an important
night in my life, because I had to make a decision about the
hotel. Either I paid up or I got out: that was what the note said,
the note the landlady had put under my door. A great problem
deserving acute attention. I solved it by turning out the lights and
going to bed.

John Fante, Ask The Dust, 1939 (Black Sparrow Press, Santa Rosa, 1980)
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Erik Wesselo – Forest Time
Van Abbemuseum 13.09.03 – 09.11.03

“Forest Time” (2002) valt in eerste instantie bui-
ten het performance en film gerichte onderzoeks-
veld van beeldend kunstenaar Erik Wesselo (NL,
1964). De installatie lijkt op een ‘fremdkörper’ in
zijn nog jonge oeuvre, maar wijst tegelijkertijd
naar een gemeenschappelijke en onderliggende
kern. Het bestaat uit een serie natuurfoto's die hij
de voorbije jaren heeft gemaakt: uitvergrote pola-
roids van landschappen, zowel van reisbestem-
mingen als van locaties voor zijn 16 mm films.
Verder bevat de installatie een stoel, een platen-
speler, een koptelefoon en de “Forest Time” publi-
catie. De bezoeker kan er plaatsnemen en luiste-
ren naar het gelijknamige nummer van de
Amerikaanse liedjesschrijver Will Oldham (USA,
1965), een onderdeel van het fotoboek.
Erik Wesselo verschijnt zelf niet in beeld zoals in
zijn films, waarin hij zijn relatie met de omgeving
door middel van performances structureel ver-
kent, en soms met radicale fysieke acties afba-
kent. Tot de bekendste voorbeelden behoren
‘Backward’ (1996), met Wesselo achterstevoren
gezeten op een galopperend paard, en ‘Düffels
Möll’(1997), waar hij zich heeft laten vastmaken
aan een draaiende molenwiek. 

Phillip van den Bossche (PB): Erik, wil je iets ver-
tellen over je keuze voor dit citaat?

Erik Wesselo (EW): Het is de eerste alinea van de
roman en een krachtige en beeldende opening,
die meteen de tragiek van de hoofdpersoon weer-
geeft. Toen ik het voor het eerst las, schrok ik van

zijn oplossing of niet oplossing. Ik was blij dat hij
het licht uit deed, ik zou hetzelfde hebben
gedaan.

PB: Charles Bukowski omschrijft de roman van
John Fante als “written of and from the gut and
the heart”. In zijn voorwoord uit 1979 gebruikt
Bukowski ook de term ‘magic’ om de romans van
Fante te karakteriseren. Toen ik de installatie
“Forest Time” voor het eerst bij Galerie Annet
Gelink zag, kwam hetzelfde woord bij me op. De
vergelijking gaat wellicht niet verder maar mis-
schien kunnen we hier straks op terug komen.
Hoe is “Forest Time” eigenlijk ontstaan?

EW: “Forest Time” is ontstaan uit een schoenen-
doos met daarin honderden polaroids. Ik heb ze
samen met Theo Tegelaers geselecteerd. Ik was
nooit geïnteresseerd om ze op te hangen, je weet
wel, foto’s aan een wand. Voor mij horen foto's in
een boek, ik vind dat de ideale presentatievorm.
Om de beelden te completeren was ik op zoek
naar schrijvers die melancholie en het landschap
kunnen oproepen. Ik dacht aan Paul Bowles,
Anton Chekhov of John Fante, maar ja, die zijn
allemaal al overleden. Theo en ik zijn beide grote
bewonderaars van de muziek en de teksten van
Will Oldham en de keuze was dan snel gemaakt.

PB: Als ik het goed begrijp, was er eerst het boek
“Forest Time” en pas later de installatie. Indien ja,
kun je dan iets meer over de totstandkoming van
de installatie vertellen? 

EW: Het kwam eigenlijk gelijktijdig samen. Ik
wilde een plek creëren waar je rustig naar de
foto’s kon kijken terwijl je naar de muziek luis-
tert.

PB: Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar het con-
tact en de samenwerking met Will Oldham. Je
foto’s en het nummer van Oldham vallen perfect
samen, vullen elkaar aan. Het voelt niet als een
opdracht of een soundtrack. Heeft hij de foto’s
eerst gezien?

EW: Nee, Will heeft eerst mijn films gezien. Theo
heeft een tape gestuurd naar Drag City, het pla-
tenlabel van Will en daarna heeft Will zelf contact
met ons opgenomen. Theo is toen naar
Baltimore, Maryland gereden, met de foto’s en
een dummy van het boek. Vrij snel daarna heb ik
Will ontmoet tijdens een optreden in de Bowery
Ballroom in New York. We zeiden niet veel en ik
gaf hem een tape van mijn laatste film en hij mij
zijn laatste LP. We maakten een grapje over gou-
den platen en foto’s aan de muur. Ik heb hem
daarna nog een keer gezien in Paradiso,
Amsterdam.
Op een bepaald moment begonnen we ons een
beetje zorgen te maken waar de muziek bleef en
we hebben hem dan de “96 sacraments” van Paul
Thek gestuurd. Kort daarop lag er een DAT tape
met “Forest Time” in de brievenbus. Ik bedankte
Will en hij mij: “Dear Erik , I think it’s all beauti-
ful together”. Dat was het.

PB: Ongelofelijk dat hij – en ook jij – dat zo heeft
kunnen aanvoelen. Even een stap terug, hoe bena-
der je het medium, de fotografie eigenlijk? Welke
rol spelen foto's naast je films?

EW: Ik gebruik fotografie om contact te houden
met de buitenwereld, het is voor mij een manier
om een verbondenheid aan te gaan met het land-
schap. In mijn foto's ben ik op zoek naar een
moment van herkenning, in mijn films is het
alsof ik mij zelf verlies of wil verliezen.



PB: Jennifer Higgie, kunstcriticus in Londen,
schrijft in een beeldende kunst context het vol-
gende over ‘het magische’: “(...) Je moet geloven
dat de buitenkant van dingen betekenis kan
inhouden; je moet ook geloven dat objecten
magisch kunnen zijn; dat dingen in een oogwenk
of in het spel van de verbeelding tot iets kunnen
worden omgevormd wat ogenschijnlijk losstaat
van het oorspronkelijke voorwerp. Maar je moet
ook proberen niet te veel te veronderstellen; wat je
in deze objecten leest is veranderlijk; zowel in de
kunst als in de natuur kan een idee zich een tijdje
in je ophouden maar uiteindelijk staat er niets
vast; wat je begrijpt hangt er altijd vanaf waar je
vandaan komt en waarnaar je op zoek bent”. 
Ze heeft het over de rol van de curator en wat mij
betreft over de rol van de toeschouwer, maar geldt
dit ook voor jou? Wat heb je proberen vast te leg-
gen in de foto’s of waarmee zou je het kunnen
vergelijken? De installatie (de foto’s, het nummer
van Will Oldham) vragen eigenlijk niet om woor-
den of uitleg maar tegelijkertijd ben ik ook
nieuwsgierig naar de wereld achter de foto’s. Zie
je het zelf als ‘een wereld’? Volgens mij is de
installatie als geheel een landschap. De werken
definiëren sterk de ruimte, maar de individuele
foto’s zijn ontegensprekelijk niet gedefinieerd (het
is bijvoorbeeld moeilijk te achterhalen waar je
welke foto hebt genomen). Er hangt een bijzonde-
re atmosfeer in de ruimte, een emotionele gela-
denheid, bijna iets spiritueels.

EW: Ik denk dat je “Forest Time” het best kan
lezen als een uitgerekt filmbeeld dat je nooit
gezien hebt maar toch op je netvlies gebrand
staat. “Vergelijkingen zijn moeilijk meestal is het
de dood der dingen”, dit is een citaat en ik weet
niet meer precies van wie. Ik las het ooit in een
stripverhaal van Hugo Pratt, de avonturen van
‘Corto Maltese’, een zeeman uit Venetië.
Ik zie Forest Time als een mentale wereld die
niets met de dagelijkse ervaring van de werkelijk-
heid van doen heeft, maar voor mij is die wereld
echt. Uiteindelijk is het totaal onbelangrijk waar
de foto's gemaakt zijn. Meestal zijn het nietszeg-
gende plaatsen, het magische zit in het moment,
de realiteit is meestal ontnuchterend. Sommige
foto's maak ik niet, ze zitten al in mijn hoofd en
af en toe bezoek ik die plaatsen.

PB: Er zitten dus nog veel foto’s in die schoenen-
doos en af en toe komt er een foto naar boven.
Zoals onlangs nog, voor de uitnodigingskaart van
de tentoonstelling “Idealism”, een project van
Theo Tegelaers voor Stichting De Appel in
Amsterdam. En opnieuw was er hetzelfde myste-
rie, deze keer met het Vrijheidsbeeld in New York.
Heeft het misschien iets te maken met je manier
van werken? Ik weet dat je soms lang werkt aan
een project of een film; dat het opgenomen mate-
riaal soms lang blijft liggen vooraleer je gaat mon-
teren.

EW: Omdat ik meestal de protagonist in mijn
films ben, is het moeilijk om mezelf meteen te
confronteren met het materiaal. Ik moet mezelf

eerst loskoppelen voordat ik ermee aan het werk
kan; ik moet het beeld objectief kunnen beoorde-
len anders heeft het geen zin om het af te maken.
Er ligt hier filmmateriaal te wachten dat ik tijdens
en rond 9/11 in New York heb opgenomen en ik
kan er nu pas naar kijken.

PB: Krijgt een werk onder meer betekenis door de
manier waarop je het de wereld instuurt? Heeft
het te maken met hoe de verschijningsvorm moet
kloppen? In een eerder gesprek vertelde je iets
over Bas Jan Ader in deze context. Is zijn werk
een referentie of op een bepaald moment belang-
rijk geweest?

EW: Ja, het belangrijkste is hoe je het de wereld
instuurt, de uitnodiging van “Idealism” is daar
een goed voorbeeld van. Die foto is af.
Twee beelden van Bas Jan Ader zijn heel belang-
rijk voor mij geweest: één is een ansichtkaart met
daarop een zeilboot en de tekst “In Search of the
Miraculous”; en het andere beeld is een foto van
een dak met daarop kleren getiteld “All my clot-
hes”. Twee hele kleine dingen die heel veel zeg-
gen.
Van “All my clothes” bewonder ik de kwetsbaar-
heid. “In Search of the Miraculous” is een
ansichtkaart en tegelijkertijd een uitnodiging.
Daarin schuilt precies de schoonheid van het
gebaar. In 1998 heb ik voor een performance in
De Fabriek te Eindhoven een zwart/ wit gefotoko-
pieerde uitnodiging verstuurd met daarop de
woorden “Love, Erik xxx”. Een liefdesverklaring
aan het publiek.

PB: Zijn er andere kunstenaars of specifieke wer-
ken waarmee je een zekere verwantschap voelt?
Of zijn het eerder films? Sorry, het zogenaamde
‘referentiekader van de kunstenaar’, wordt stilaan
een stokpaardje, misschien moeten we straks
gewoon over muziek verder praten.

EW: Er zijn heel veel werken en kunstenaars die
ik bewonder. Het is niet specifiek één ding en het
zijn zowel schrijvers, cineasten, componisten die
mij kunnen ontroeren of verbazen met een detail.

PB: Kun je toch een aantal voorbeelden geven? 

EW: Ok, hier is een lijst: Jean Dubuffet,
Michelangelo Antonioni, Bonnie ‘Prince’ Billy,
Alexander Sokurov, Ulay and Marina Abramović ,
Yves Klein, Adolph Wulfi, Kenneth Anger,
Leonardo da Vinci, Chris Burden, Robert
Smithson, Caspar David Friedrich, Alan Vega,
Cesare Pavese, Dirk Bogarde, Jan van Eyck, Diego
Rodriguez de Silva y Velazquez, Andrei Tarkovsky,
Montserat Figueras, Ben d’Armagnac, Patrick
Dewaere.

PB: Wat heb je met de Amerikaanse cultregisseur
Kenneth Anger en met beeldend kunstenaar
Robert Smithson? 

EW: Met Kenneth Anger deel ik het rituele en met
Robert Smithson het landschap. Ik vind het pret-

tig om hun interviews te lezen, hoe de één zich
druk maakt om een zwerfkei en de andere vol
overgave schrijft over de ‘smut’ van Hollywood. 
De films van Kenneth Anger zag ik voor het eerst
toen ik een tiener was. Ik begreep er niets van,
maar was totaal gefascineerd door de beelden die
over me heen rolden. Veel later ben ik me in zijn
werk gaan verdiepen. Eén van mijn favoriete uit-
spraken van Kenneth Anger is: “I have always
considered movies evil; the day that cinema was
invented was a black day for mankind”.

PB: We praten hier nu voor de opening van de
tentoonstelling, voor de presentatie van “Forest
Time” in het Van Abbemuseum, maar wat spreekt
je aan of wat vind je moeilijk aan het tonen van je
werk in een museum?

EW: Ik was een beetje huiverig dat het werk zou
verzuipen in het Van Abbemuseum en het intie-
me van de installatie verloren zou gaan. Maar
door de specifieke plek die we hebben gevonden,
is er toch ruimte om je terug te trekken, naar de
plaat te luisteren en door het boek te bladeren.
Wat me aanspreekt? Daar heb ik heel vaak en
lang over nagedacht en de beloning zit voor mij
in het feit dat ik word omringd met alle andere
werken binnen het museum. 

PB: In het algemeen, hoe ben je in het verleden
met de presentatie van je films omgegaan? Speelt
de opstelling daar ook een belangrijke rol?

EW: Vrij basaal, meestal direct tegen een witte
muur en afhankelijk van de ruimte liet ik sommi-
ge films ook wel eens als ensemble zien. Niet al
mijn films zijn daar echter geschikt voor, een aan-
tal moet je afzonderlijk bekijken.

PB: Is “Oil” uit 2000 een film uit de laatste cate-
gorie, een film om afzonderlijk te zien? Kun je de
film misschien even kort beschrijven? Hij duurt
ongeveer 27 minuten en het is een montage van
verschillende shots en standpunten.

EW: Ja, deze film moet je afzonderlijk zien. De
titel is eigenlijk “Olie”. De film kent geen opbouw
of climax, twee mannen vullen een transportcon-
tainer met dozen waarin flessen met spijsolie zit-
ten. Ze pakken de dozen in hoog tempo van een
pallet en stapelen ze rij na rij op. De film begint
met een lege container en eindigt als hij na 1700
dozen vol is.

PB: Je bent steeds zelf in beeld in je films en tege-
lijkertijd bepaal je ook de camerastandpunten en
doe je de montage. Het is geen ongewone dubbe-
le rol, maar ik ben wel nieuwsgierig naar je
ideeën over het samengaan van performance en
film. Kun je daar iets over vertellen? Je vermeldt,
denk ik, niet voor niets Chris Burden, Ben
d’Armagnac, Ulay en Marina Abramović ? Van de
vroege performances van Chris Burden zijn
meestal geen opnames en net als bij Ben
d’Armagnac denk ik meer aan een registratie van
een performance, maar ik kan me vergissen.

Zeker in zijn oudere werk klinkt Will Oldham als een getormenteerd mens. Op slepende,
traditioneel georchestreerde melodieën bezingt hij met zijn warme, soms onvaste stem de
liefde, de drank en de dood. Onder zijn bewonderaars zijn veteranen in het vak als Nick
Cave en Johnny Cash, die het nummer ‘I see a darkness’ van Oldham enkele jaren terug
vertolkte op zijn cover-album ‘Solitary man’.

Na een toneelopleiding vertrekt de in Louisville, Kentucky opgegroeide Oldham naar Los
Angeles om zijn geluk te beproeven als filmacteur. Daar speelt hij een aantal kleine rollen,
gevolgd door een hoofdrol in het mijnwerkersdrama ‘Matevan’ van John Sayles. De verwe-
zenlijking van zijn ideaal draait ondanks geslaagde acteerprestaties uit op een desillusie.
Oldham ervaart een onoverbrugbare discrepantie tussen het werk op de filmset en de
magie van het witte doek. Hij laat Hollywood voor wat het is en zwerft enkele jaren doel-
loos en verward door de Verenigde Staten en Europa.

Het is zijn broer Paul die het leven van Will weer op de rails zet. Hij haalt hem terug naar
huis en spoort hem aan de songteksten die hij schrijft op muziek te zetten. Met Paul en
wat vrienden maakt Will Oldham zo een aantal opnames die door de eenvoudige appara-
tuur klinken alsof ze in een oude boerenschuur tot stand gekomen zijn. Desondanks
weten het Engelse Domino- en het Drag City-label uit Chicago Oldham’s zielenroerselen
op waarde te schatten en wordt hij gecontracteerd.

In de jaren die volgen levert Oldham een aantal bijzondere loFi-albums af. Veel opnames
verschijnen op CD en LP, maar Oldham heeft ook een voorliefde voor obscure formaten
als 7 en 10 inch-singles. Zelf een fervent muziekliefhebber, lijkt het wel of hij met deze
gelimiteerde uitgaven de fanatieke verzamelaar wil belonen. Een andere verklaring voor
deze ‘losse nummers’ ligt in het feit dat Oldham zichzelf niet als een albumartiest ziet.
Hij zweert bij het lied, en belangrijker nog, bij wat het lied doet met de luisteraar. 

Onder de noemers Palace Music, Palace Songs en simpelweg Palace bouwt hij langzaam
een consistent oeuvre op, waarvan de nummers ondanks steeds wisselende bandsamen-
stellingen onmiskenbaar blijven klinken als Oldham. Ook als hij eind jaren negentig het
Palace-pseudoniem laat vallen en zichzelf onder de naam Bonnie ‘Prince’ Billie presen-
teert, is er niet echt sprake van een muzikale koerswijziging. Toch verandert er iets. De
melodieën worden minder droefgeestig, en ook de teksten lijken blijk te geven van een
positievere levenshouding.

Maar Oldham is niet uitgeworsteld. Het lijkt er eerder op dat hij in Bonnie ‘Prince’ Billie
eindelijk het personage heeft gevonden dat hij al jaren wil spelen. Zoals hijzelf zegt:
“Bonnie is de vriend die ik nodig heb. Hij maakt platen met echte nummers. En als ik het
podium opga, kan ik hem worden”. Zelfs aan de echtheid van het dagboek dat Bonnie
‘Prince’ Billie bijhoudt van zijn huidige Amerikaanse tournee met Björk mag getwijfeld
worden. Eén van de eerste dagen noteert hij: “(...) maar Bonnie schrijft dit, van wie nooit
gezegd kan worden dat hij echt de waarheid spreekt (...)”.

Het nummer “Forest Time” dat Oldham schreef voor de gelijknamige installatie van
Wesselo, is gepubliceerd onder zijn eigen naam. Thematisch sluit het nummer ook beter
aan bij zijn oudere werk, waarin de teksten regelmatig het conflict van de denkende mens
met zijn dierlijke instincten centraal staat. Ook de cover-art van albums als ‘Viva last
blues’, ‘Joya’ en ‘More Revery’ refereert hieraan. Waar deze albums steeds dieren in men-
selijke poses laten zien, keert Oldham op zijn laatste Bonnie ‘Prince’ Billie-album ‘Master
and everyone’ zichzelf binnenstebuiten. Schijnbaar een oude Amerikaanse portretfoto van
Oldham, getooid met een woeste baard en drie oorringen, schuilt hier achter zijn ogen
een beestachtige drift.

Tycho Fokkema

EW: Ik ben Vito Acconci vergeten, die heeft veel
op 8 mm gedraaid en sommige van die 8 mm
films zijn extreem lang. Een aantal performances
van Chris Burden is op 16 mm opgenomen. Op
sommige kijk je inderdaad meer naar een regis-
tratie, maar het materiaal is film. Voor mij als kij-
ker is dat heel belangrijk, er is altijd de magie van
het celluloid. 
In mijn films gaat het minder om het doorstaan
van een beproeving, en of datgene wat je ziet
‘echt’ is, doet er niet toe. In sommige van mijn
films wil ik de kijker gevangen houden met één
beeld. Ik probeer in die paar minuten film een
moment van gewichtloosheid te zoeken en er een
moment van tijdloosheid van te maken. Het tragi-
sche in mijn films valt samen met het bevrijden-
de element ervan. Wat pogingen lijken om aan de
werkelijkheid te ontsnappen zijn mentale projec-
ties.

PB: Ik denk weer aan Fante: Arthuro Bandini, de
hoofdpersoon van ‘Ask The Dust’, wordt na de
openingsalinea van de roman wakker, kleedt zich
aan en gaat de straat op. Fante beschrijft alles met
een ongelofelijke vaart, kracht en dynamiek.
Spaarzaam, kort en trefzeker. Wat vind je zelf? En
zullen we met Fante eindigen?

EW: Hij poetst zijn tanden, proeft bloed, gaat naar
een diner en drinkt koffie, hij rookt een paar siga-
retten en komt tot de conclusie dat hij niets te
doen heeft, en besluit dan maar te gaan wande-
len. Het lijkt me goed om ons interview te eindi-
gen met Fante, het verhaal moet nog beginnen
maar we weten hoe het eindigt. Een mooi einde.

I walked down Olive Street past a dirty yellow
apartment house that was still wet like a blotter
from last night’s fog, and I thought of my friends
Ethie and Carl, who were from Detroit and had
lived there, and I remembered the night Carl hit
Ethie because she was going to have a baby, and
he didn’t want a baby. But they had the baby and
that’s all there was to that. An I remembered the
inside of the apartment, how it smelled of mice
and dust, and the old women who sat in the lobby
on hot afternoons, and the old women with the
pretty legs. Then there was the elevator man, a
broken man from Milwaukee, who seemed to
sneer every time you called your floor, as though
you were such a fool for choosing that particular
floor, the elevator man who always had a tray of
sandwiches in the elevator, and a pulp magazine.
Then I went down the hill on Olive Street, past
the horrible frame houses reeking with murder
stories, and on down Olive to the Philharmonic
Auditorium, and I remembered how I’d gone
there with Helen to listen to the Don Cossack
Choral Group, and how I got bored and we had a
fight because of it, and I remembered what Helen
wore that day – a white dress, and how it made
me sing at the loins when I touched it. Oh that
Helen – but not here.
And so I was down on Fifth and Olive, …
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One night I was sitting on the bed in my hotel
room on Bunker Hill, down in the very middle of
Los Angeles. It was an important night in my life,
because I had to make a decision about the hotel.
Either I paid up or I got out: that was what the
note said, the note the landlady had put under my
door. A great problem deserving acute attention. I
solved it by turning out the lights and going to
bed.

John Fante, Ask The Dust, 1939 (Black Sparrow

Press, Santa Rosa, 1980)

In the first place “Forest Time” falls outside the
performance and film research field of the artist
Erik Wesselo (NL, 1964). In his most recent body
of work the installation appears like a
‘fremdkörper’, yet at the same time alludes to a
shared and underlying core. It comprises a series
of photographs of nature taken over the past years
– blown-up Polaroid’s of landscapes, both of
travel destinations as well as locations for his 16
mm films. The installation also contains a seat, a
record player, headphones and the publication
“Forest Time”. The visitor can sit down and listen
to the similar named track of the American
songwriter Will Oldham (USA, 1965), and part of
the publication.
Erik Wesselo does not appear on screen as he
does in his films, in which he uses performance
to structurally explore his relationship to the
environment, and sometimes defines these with
radical physical actions. Among the more famous
examples are “Backward” (1966), with Wesselo
sitting back to front on a galloping horse, and
“Düffels Möll” (1997), where he has tied himself
to a turning sail arm of a windmill.

Phillip van den Bossche (PB): Erik, can you say
something about your choice of quotation?

Erik Wesselo (EW): It’s the first paragraph of the
novel, a powerful and evocative beginning, which
instantly conveys the tragedy of the main
character. When I first read it I was taken aback
by his solution – or non-solution. I was glad he
put out the light. I’d have done the same. 

PB: Charles Bukowski once described John
Fante’s novel as “written of and from the gut and
the heart”. In his foreword from 1979 he also
used the term ‘magical’ to characterise Fante’s
novels. When I first saw the installation “Forest
Time” at Galerie Annet Gelink, the same word
came to my mind. The comparison probably ends
there, but we can perhaps come back to that later.
How did “Forest Time” actually originate?

EW: The work is made from a shoebox in which
are hundreds of Polaroids. I chose these together
with Theo Tegelaers. I was never interested in
hanging them up, you know, like on a wall. To me
photos belong in a book, that’s the best way of
presenting them. In order to complement the
pictures I was looking for writers that could evoke

melancholy and landscape. I thought of Paul
Bowles, Anton Chekhov or John Fante, but
they’ve already died. Theo and I are both huge
fans of the music and lyrics of Will Oldham and
so the choice was quickly made. 

PB: As I understand it, first there was the book
“Forest Time” and then later the installation. If
that’s the case, can you say a little more about
how the installation came about?

EW: Actually they came together at the same time.
I wanted to create a space where you could quietly
look at the photos while listening to music. 

PB: I’m also curious about the contact and
collaboration with Will Oldham. Your photos and
Oldham’s track blend perfectly together. They
complement each other. It doesn’t feel like a
commission or soundtrack. Did he see the photos
first?

EW: No, Will saw my films first of all. Theo sent a
tape to Drag City, Will’s record label and then he
himself got in touch with us. Theo then drove to
Baltimore, Maryland, with the photos and a
dummy of the book. Shortly after that I met Will
during his performance at the Bowery Ballroom
in New York. We didn’t say very much and I gave
him a tape of my last film and he gave me his
latest LP. We made a joke about gold records and
photos on the wall. I saw him one more time after
that in Paridiso, Amsterdam. 
At a certain point we were getting a little worried
about where the music was and we then mailed
him the “96 sacraments” by the artist Paul Thek.
Shortly after that a DAT tape of “Forest Time”
came in the post. I thanked Will, and he me –
“Dear Erik, I think it’s all beautiful together” –
and that was that. 

PB: He and you had a good appreciation of the
situation, unbelievable. Just to go back a minute,
how do you actually approach the medium of
photography? As well as your films, what role do
the photos play? 

EW: I use photos to keep in touch with the
outside world. For me it’s a way of becoming
connected with the landscape. In my photos I’m
looking for a moment of recognition, in my films
it’s like I lose myself, or want to lose myself. 

PB: Jennifer Higgie, a London art critic, wrote
from a painting viewpoint the following about
‘magical’: “You have to believe that the surface of
things can contain meaning; you also have to
believe that objects can be magical; that in the
blink of an eye or in the play of an imagination
things can be transformed into something that
may not obviously have any bearing on the
original object. But you also have to try and not
assume too much; what you read in these objects
is fluid; in art as in nature, an idea may stop for a
while inside you but ultimately nothing is fixed;
what you understand always depends on where

you have come from and what you are looking
for”. 
She’s referring to the role of a curator and, as far
as I am concerned, the role of the spectator. But
does this apply to you as well? What have you
tried to capture in the photos, or with what can
you compare it? The installation – the photos and
Will Oldham’s track – don’t require words or an
explanation in fact, yet at the same time I’m
curious about the world behind the photos. Do
you see it yourself as a ‘world’? To me the entire
installation is a landscape. The works forcefully
define the space but the individual photos are
manifestly not defined – for instance it’s difficult
to discover where each photo was taken. A special
atmosphere hangs about the space, emotionally
charged, almost spiritual. 

EW: I think you can best interpret “Forest Time”
as a stretched film image you’ve never seen but is
nevertheless burned onto the retina. Who was
that said “Comparisons are difficult, mostly it’s
the death of things”? I once read it in one of
Hugo Pratt’s comic strips about the adventures of
Corto Maltese, the navy officer from Venice.
I see “Forest Time” as a mental world that has
nothing to do with the day-to-day experiencing of
reality, but which for me is the real world. In the
end it doesn’t matter where the photos were
taken. Mainly they are nondescript places, the
magical is in the moment, the reality is mainly
sombre. Some photos I don’t take, they are
already in my head and sometimes I visit those
places. 

PB: So there are still a lot of photos in this
shoebox and now and then one surfaces, like the
one for instance for the invitation for the
“Idealism” exhibition, Theo Tegelaer’s project for
De Appel Foundation in Amsterdam. And again
there was that same mystery, this time with the
Statue of Liberty in New York. Does it have
something to do perhaps with your way of
working? I know you sometimes work for a long
time on a project or film and that the shot
material is sometimes lying around before it’s
edited. 

EW: Since I’m usual the main character in my
films, it’s difficult for me to confront the material
straight away. I first have to detach myself before
I can work on it. I have to be able to judge the
image objectively otherwise there’s not much
point in finishing it off. There’s film material
waiting here that I shot during and around 9/11
in New York and I can only now look at it. 

PB: Does a work gain meaning by the way in
which you send it into the world? Is it related to
how an appearance should correspond? In an
earlier conversation you spoke about Bas Jan Ader
in this context. Is his work a reference point, or
important at a certain moment?

EW: Yes, it is important how you send it into the
world, the “Idealism” invitation is a good example
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of this. The photo is finished. 
Two of Bas Jan Ader’s images have been very
important to me – one is a postcard of a yacht and
the message “In Search of the Miraculous” and
the other is a picture of a roof with clothes
entitled “All My Clothes”. Two very small things
which say an awful lot.
I admire the sense of vulnerability of “All My
Clothes”, “In Search of the Miraculous” is a
postcard and an invitation at the same time.
Within this hides precisely the beauty of the
gesture. In 1998 for a performance in De Fabriek
in Eindhoven I sent a black and white photo-
copied invitation with the message “Love, Erik
xxx”. A declaration of love for the general public. 

PB: Are there other artists or specific works with
which you feel a certain affinity? Or are there
earlier films? Sorry, the so-called ‘reference
framework of the artist’ has gradually become a
hobbyhorse – perhaps we should move on and
simply talk about music.

EW: There are many works and artists I admire. 
It is not one thing specifically and it is writers,
filmmakers or composers that can move me or
surprise me with a detail. 

PB: Can you give some examples?

EW: Okay, here is a list: Jean Dubuffet,
Michelangelo Antonioni, Bonnie ‘Prince’ Billy,
Alexander Sokurov, Ulay and Marina Abramović ,
Yves Klein, Adolph Wulfi, Kenneth Anger,
Leonardo da Vinci, Chris Burden, Robert
Smithson, Caspar David Friedrich, Alan Vega ,
Cesare Pavese, Dirk Bogarde, Jan van Eyck, Diego
Rodriguez de Silva y Velazquez, Andrei Tarkovsky,
Montserat Figueras, Ben d’Armagnac and Patrick
Dewaere.

PB: What is it about the American cult director
Kenneth Anger and the artist Robert Smithson?

EW: I share the notion of ritual with Kenneth

Anger and landscape with Robert Smithson. I
enjoy reading their interviews, how the one gets
excited about a boulder and the other dedicates
himself to writing about Hollywood smut. 
I first saw Kenneth Anger’s films when I was a
teenager. I didn’t understand anything about
them but was completely fascinated by the images
that swept over me. Much later I became
absorbed in his work. One of my favourite quotes
by Kenneth Anger is: “I have always considered
movies evil; the day that cinema was invented was
a black day for mankind”. 

PB: We’re talking now prior to the opening of
your exhibition, prior to the presentation of
“Forest Time” in the Van Abbemuseum, but what
appeals to you, or what do you find difficult about
showing your work in a museum?

EW: I was a little hesitant that the work would be
swallowed up by the Van Abbemuseum and the
intimacy of the installation would be lost, but
because of the particular site we’ve chosen, there
is still place for you to withdraw, listen to the
record and leaf through the book. 
What appeals to me? I’ve thought hard and long
about this and the reward for me is that I’m
surrounded by all the other works in the
museum. 

PB: Generally speaking, how did you go about
presenting your films in the past? Does how they
are arranged play an important role? 

EW: Quite basically arranged, mostly directly
against a white wall, and depending on the space,
I occasionally showed some films as an ensemble
piece. However not all my films are suitable for
this, and you have to look at them individually. 

PB: Does “Oil” from 2000 fit into this latter
category – a film to be seen separately? Can you
briefly describe the film. It lasts about 27 minutes
and it is a montage of various shots and camera
angles?

EW: Yes, you have to watch this film on its own.
The film has no build up or climax. Two men are
filling a transport container with boxes containing
cooking oil. They’re stacking these very rapidly
from a pallet and piling them into rows. The film
begins with an empty container and ends when
it’s full with 1,700 boxes. 

PB: You are always on screen in your films and yet
you also decide the camera angles and do the
editing. It isn’t an unusual double role, but I’m
really curious about your ideas on performance
and film going hand in hand. Can you say
something about that? There must be some
reason you mention Chris Burden, Ben
d’Armagnac, Ulay and Marina Abramović ? There
are not many recordings from Chris Burden’s
earlier performances and with Ben d’Armagnac I
think more of a registration of a performance,
although I could be wrong. 

EW: I’ve forgotten about Vito Acconci who shot a
lot on 8 mm and some of these 8 mm films are
extremely long. Several of Chris Burden’s
performances were recorded on 16 mm. On 
some of these you are indeed looking more at a
registration, although the material is film. For 
me as observer that is very important – there is
always the magic of celluloid. 
My films are less about withstanding an ordeal,
and whether what you see is ‘real’ doesn’t matter.
In some of my films I want to captivate the viewer
with an image. In those few minutes of film I try
to find a moment of weightlessness and create a
moment of timelessness. The tragedy in the films
coincides with the liberating aspect of them. What
appear as attempts to escape the reality are
mental projections. 

PB: After the novel’s opening paragraph, Arthur
Bandini, the main character in John Fante’s “Ask
the Dust”, wakes up, dresses himself and goes
onto the street. Fante describes everything with an
unbelievable pace, power and energy. His writing
is spare, short and well aimed. What do you
think? Should we finish with Fante?

EW: He brushes his teeth, tastes blood, goes to a
diner, drinks coffee, comes to the conclusion he
doesn’t have anything to do and decides to go for
a walk. I think it’s a good idea to end the
interview with Fante – the story still has to begin
but we know how it ends. A fine ending. 

I walked down Olive Street past a dirty yellow
apartment house that was still wet like a blotter
from last night’s fog, and I thought of my friends
Ethie and Carl, who were from Detroit and had
lived there, and I remembered the night Carl hit
Ethie because she was going to have a baby, and
he didn’t want a baby. But they had the baby and
that’s all there was to that. An I remembered the
inside of the apartment, how it smelled of mice
and dust, and the old women who sat in the lobby
on hot afternoons, and the old women with the
pretty legs. Then there was the elevator man, a
broken man from Milwaukee, who seemed to
sneer every time you called your floor, as though
you were such a fool for choosing that particular
floor, the elevator man who always had a tray of
sandwiches in the elevator, and a pulp magazine.
Then I went down the hill on olive Street, past the
horrible frame houses reeking with murder
stories, and on down Olive to the Philharmonic
Auditorium, and I remembered how I’d gone
there with Helen to listen to the Don Cossack
Choral Group, and how I got bored and we had a
fight because of it, and I remembered what Helen
wore that day – a white dress, and how it made
me sing at the loins when I touched it. Oh that
Helen – but not here.
And so I was down on Fifth and Olive, …



Certainly in his earlier work, Will Oldham sounds like someone tormented. With drawn-
out, traditionally arranged melodies, he sings about love, drink and death in his warm,
sometimes unsteady voice. Among his admirers are veterans like Nick Cave and Johnny
Cash – the latter recorded Oldham’s ‘I See a Darkness’ on his cover album ‘Solitary Man’
a few years back.

After studying drama, Oldham, raised in Louisville, Kentucky, moved to Los Angeles to try
his luck as a film actor. There he played a few minor roles, followed by a leading role in
John Sayles’s mineworker’s drama ‘Matevan’. The realisation of his dream, despite suc-
cessful acting achievements, ended up in disillusionment. Oldham experienced an
unbridgeable discrepancy between working on a filmset and the magic of the silver
screen. He left Hollywood behind him and drifted aimlessly and confusedly around the
United States and Europe for a few years. 

It was his brother Paul who set Will’s life back on track again. He brought him back home
and encouraged him to set the lyrics he wrote to music. Together with Paul and some
friends, Will Oldham made several recordings which because of the simple equipment
sound as if they have been created in an old barn. Notwithstanding, the English Domino
label and Chicago’s Drag City label recognised the merit in Oldham’s emotional musings
and signed him up. 

In the following years Oldham delivered a number of exceptional LoFi albums. Many
recordings appeared on CD and LP, but Oldham is partial to obscure formats like seven
and ten inch singles. Himself a fervent music lover, it seems like he is rewarding the
obsessive collector with these limited editions. Another explanation for these odd singles
could be the fact that Oldham does not see himself as an album artist. He swears by the
song and, more importantly, what the song does to the listener. 

Under the names Palace Music, Palace Songs and simply Palace he has gradually built up
a consistent body of work in which the tracks, despite different band combinations, sound
unmistakably like Oldham. Even in the late Nineties, when he dropped his Palace pseudo-
nym and performed under the name Bonnie ‘Prince’ Billie, there was no real shift in
musical direction. Although something did change. The melodies were less mournful and
the lyrics also seemed to show evidence of a more positive attitude to life. 

However, Oldham has not finished with the struggle. Rather, it seems like in Bonnie
‘Prince’ Billie he has finally found the person he wanted to play for years. As he himself
says, “Bonnie is the friend I need. He makes records and real songs. And when I stand on
stage I can become him”. Even the authenticity of the diary that Bonnie ‘Prince’ Billie
keeps of his present American tour with Björk is doubtful. On one of the first days, he
notes, “(…) but Bonnie writes this, about whom nothing can truly be said to be true (…)”.

The song “Forest Time” that Oldham wrote for the similar named installation by Wesselo
is published under his own name. The theme of the track fits in better with his earlier
work, where the lyrics regularly deal with the thinking man in conflict with his animal
instincts. The cover illustrations from albums like ‘Viva Last Blues’, ‘Joya’ and ‘More
Revery’ also reflect this. Whereas these show animals in human poses, in his recent
Bonnie ‘Prince’ Billie album ‘Master and Everyone’ he has turned his appearance on its
head. Apparently an old American portrait of Oldham, complete with wild beard and three
earrings, behind his eyes there lurks a bestial anger. 
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