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“MAKE 
IT 

BIG 
AND 

FLAT” 



“Procesgegenereerde abstracties zijn eenvoudig 
te maken” is het uitgangspunt van het project 
Studio Practice (2014) van kunstenaar Jonas 
Lund. Deze stelling vormde de aanleiding voor 
Lund om het productieprocess van abstract 
expressionisme te onderzoeken, een genre  
dat populair is onder veel kunstverzamelaars. 
Lund transformeerde de commerciële 
Boetzelaer|Nispen-galerie tot atelier dat van  
6 september tot 11 oktober 2014 dienstdeed  
als decor voor het project.
 In een poging de productie van kunst te 
formaliseren, huurde Lund vier assistenten in 
die hij voorzag van een handleiding, waarna  
zij contractueel afstand moesten doen van het 
door hen gemaakte werk. De assistenten 
werkten tijdens de openingsuren van de galerie 
en konden via een webcam gevolgd worden 
 via http://studio-practice.biz/.
 Een adviesraad bestaande uit prominente 
galeriehouders, adviseurs, verzamelaars en 
kunstenaars evalueerde de gemaakte werken 
op de website. Vervolgens besloot Lund op  
basis van deze adviezen of hij de werken zou 
ondertekenen, of vernietigen.
 In het eerste gedeelte van een 300 pagina’s 
tellend handboek, geeft Lund instructies: 
“ontwikkel een op het oog uniek lijkende  
wijze waarop grote werken in grote oplage 
geproduceerd kunnen worden”. Om de 
“samenzwering” van de kunstwereld in stand 
te houden is het van belang dat eenieder zijn 
plek behoudt in het systeem. “Wees niet bang 
voor mooie dingen. Omarm massaproductie. 
Omarm eenvoud.” 
 Voor het tweede gedeelte van de handlei-
ding heeft Lund verschillende voorbeelden 
geselecteerd van zogenaamde ‘blue chip’  
(een term geleend uit de financiële wereld om 
bedrijven aan te duiden die een hoge, stabiele 
marktwaarde hebben) kunstenaars zoals 
Oscar Murillo, Joe Bradley en Tauba Auerbach. 
Lund becommentarieert hun werk op noncha-
lante toon: “vergeet niet, soms doet kleur  
het echt goed” of “sommige werken zien er 
goed uit, bij andere werken vraag je je af waar 
dit over gaat”. Deze onverschilligheid heeft  
de overhand in het hele project en creëert een 

“Process-based abstractions are easy to make”. 
This forms the premise of Studio Practice 
(2014), a recent project by artist Jonas Lund. 
This statement led Lund to explore  
the production process of abstract expression-
ism, a genre high in demand among many art 
collectors. For Studio Practice, Lund trans-
formed the commercial Amsterdam-based 
Boetzelaer|Nispen gallery into a studio, which 
functioned as the stage for the project that  
ran from 6 September to 11 October 2014. 
 In an attempt to formalise the production  
of art, Lund hired four assistants whom he 
provided with guidelines, after which they were 
contractually disassociated from the produced 
paintings. For the duration of the exhibition, 
the assistants worked during the gallery’s 
opening hours, and could be followed through  
a webcam at http://studio-practice.biz/.
 An advisory board, consisting of high-end 
gallerists, advisors, collectors, and artists 
would provide feedback, which was published 
on the same website. After taking their advice 
into consideration, Lund would determine 
whether the works would receive his signature 
or be destroyed. 
 In the first part of a 300-page manual,  
Lund provides directions on how to “develop  
a seemingly unique way of producing big and 
flat works in bulk”. In order to uphold “the 
conspiracy of the art world”, it is important for 
everyone to keep his or her position within  
the system. “Do not be afraid of pretty good 
looking things. Embrace mass production. 
Embrace simplicity.”
 In the second part of the manual, Lund 
compiles examples of successful art by mostly 
“blue chip” (a financial term borrowed from  
the stock market indicating a well-performing 
company or a stable share that is profitable  
and reliable) artists such as Oscar Murillo, Joe 
Bradley, and Tauba Auerbach. Their works are 
commented on by Lund in a seemingly indiffer-
ent, careless manner: “keep in mind, sometimes 
colours really work” or “some of the works 
 look really good, others you sometimes wonder 
what’s this about”. This attitude prevails 
throughout the entire project and creates a 
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afstand tussen de kijker en het werk.
 Studio Practice is een microkosmos die de 
gerationaliseerde kunstenaarspraktijk blootlegt 
en daarmee het systeem bevestigt, maar ook  
de makers, gevangen aan een lopende band,  
als werknemers ontmaskert. De kijker blijft in 
het ongewisse of het nu om een hypothese  
gaat of om een overdreven nabootsing van  
het productieproces. Het is onduidelijk waar  
deze representatie ophoudt en speculatie  
begint, waardoor de kritiek op de mechanismen  
van de kunstwereld alleen maar krachtiger wordt.

JONAS LUND (Zweden, 1984). Nadat Lund in 2013 studeerde aan 
het Piet Zwart Instituut in Rotterdam, exposeerde hij zijn werk  
o.a. in the New Museum in New York. Data uit de kunstwereld 
vormen vaak het uitgangspunt voor zijn werk.

distance between the viewer and the work.
 Studio Practice functions as a microcosm, 
revealing a highly rationalised practice that 
affirms the institution and unmasks its 
producers as labourers, stuck at an assembly 
line. One might be inclined to think of the 
depiction of the production process as 
exaggerated. However, the fact that it remains 
unclear to what extent Studio Practice is a 
hypothesized version of events – and that it 
remains unclear where representation stops 
and speculation begins – renders the critique 
ever more poignant, the questioning of the 
workings of the art world more pressing. 

JONAS LUND (Sweden, 1984). After graduating from the Piet 
Zwart Institute in Rotterdam in 2013, Lund exhibited his work at 
the New Museum in New York, among other places. Data from 
the art world often serves as a point of departure in his work. 

Text    Rosa te Velde

Studio Practice, 2014. 
1   Screenshot of Studio Practice website showing appraisals 

by members of the advisory board of Untitled ( floor).
2   Screenshot of website showing webcam the view of the 

assistants at work.
3   Studio Practice Installation view after the works had been 

completed.

4   Detail of a stack of denied works with denied stamp on the 
surface.

5   Untitled (floor), various media on canvas, 250 x 200 x 4 cm, 
work produced by Assistant  
1, 2, 4 and 5.
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