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Dear reader,

When we last met, you asked me to bring you along to a 
show. Consider this letter my invitation to you to join 
me on January 27 to a show at the Vleeshal in MiddeIburg; 
Show Personality, Not Personal Items. Leda Bourgogne, 
Nora Turato and Evelyn Taocheng Wang will present 
new and recent works that move between the body and 
the psyche, while examing power relations, structures  
of desire and societal norms. You asked me whether  
nudity is powerful. It is not necessarily empowering. 
Frankly I’m embarrassed to have a body. This afternoon, 
a man came in at the massage salon for a “Happy Ending”. 
He walked to the reception very quickly: “I don’t have 
time. I only have 15 minutes. I’m a body builder and per-
sonal trainer over there, my student is waiting!” Tracy 
said: “Sir, 15 minutes is too short to enjoy a nice massage”.  
I entered my booth, he was lying there completely naked. 
The flesh is what we are, narcoleptics too. I need love, 
but feel sick from cold white food. 

Beste lezer,

De laatste keer dat we elkaar zagen, vroeg je of ik je 
mee kon nemen naar een tentoonstelling. Hierbij nodig 
ik je uit om op 27 januari mee te gaan naar de tentoon-
stelling Show Personality, Not Personal Items in de 
Vleeshal in Middelburg. Leda Bourgogne, Nora Turato 
en Evelyn Taocheng Wang presenteren nieuwe en 
recente werken, waarin ze tussen het lichaam en de  
geest bewegen. Ze onderzoeken machtsverhoudingen, 
luststructuren en maatschappelijke normen. Je vroeg 
mij of naaktheid macht heeft. Ik vind niet dat het  
macht geeft. Eerlijk gezegd schaam ik me ervoor een 
lichaam te hebben. Vanmiddag kwam er bij de mas- 
sagesalon een man binnen voor een happy ending.  
Hij liep heel snel naar de receptie en zei: “Ik heb geen  
tijd. Ik heb maar 15 minuten. Ik ben een bodybuilder  
en een personal trainer, en mijn student wacht op me!” 
Tracy antwoorde: “Meneer, een kwartier is te kort  
om van een massage te kunnen genieten.” Toen ik ver-
volgens mijn hokje binnenliep, lag hij daar al volledig 
naakt. We zijn vlees, en ook narcoleptici. Ik heb liefde 
nodig, maar voel me ziek van koud, wit eten. 

Met vriendelijke groeten, Yours truly,

Opening: 27.01.2018, 17:00–19:00 
Vleeshal Markt 

Leda Bourgogne, Nora Turato, Evelyn Taocheng Wang
28.01.2018–02.04.2018 
wo–vr 13:00–17:00 & za–zo 11:00–17:00

 Show Personality, Not Personal Items


