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Over de siste årene, siden min start som leder ved 
UKS i 2017, har vi frontet et mål om at UKS skal 
være en annerledes, tøyelig og bøyelig institusjon, 
som tilpasser seg kunstnerne vi arbeider med. 
Dette medfører at alt fra åpningstider, institusjonens 
stemme, utstillingsarkitektur, rekkevidde eller 
målgruppe kan forandre seg avhengig av den 
kunstneriske intensjonen bak de ulike utstillingene  
vi presenterer. I UKS’ årlige Open Call – 
utstillingsutlysning for soloutstillende kunstnere –  
reklamerer vi faktisk med at UKS er en institusjon 
som «skal forme seg etter kunstnerskapet –  
ikke omvendt». 

Man kan med rette si at Bruno Zhus (f. 1991) 
intervensjon på UKS – hans respons på vår Open 
Call – tar målsetningen over på alvor. Han bruker 
nemlig institusjonen som sitt materiale, og får 
den, bokstavelig talt, til å forandre seg, oppføre 
seg annerledes og bevege seg i nye retninger. 
I sin produksjon på UKS fyller Zhu de vanligvis 
rene, hvite rommene med tunge gardiner og 
veggpaneler dekket i fløyel, svakt opplyst av 
myke, falliske lampeskjermer. I kjernen av denne 
scenografien finner vi to tilsynelatende uviktige 
merkverdigheter fra UKS’ arkiv: et påskeegg og et 
fotografi. Sistnevnte er plassert i en spesialsydd 
tøyinnpakning, omhyggelig formet som en klassisk 
fotokonvolutt – som om den viser omsorg for dette 
halvprivate minnet fra institusjonens innside. Zhu 
har lenge gjenbrukt klær i sin kunstneriske praksis, 
som han former rundt menneskekroppen i en gest 
plassert et sted mellom mote, fetisj og figurasjon.  
På UKS tar han dette videre og kler opp de  
ansatte, slik at institusjonens representanter bærer 
skreddersydde frakker laget av kunstneren selv.  
Sist, men ikke minst instruerer Zhu de ansatte til  
å formidle ulike fortellinger, men bare – og dette  
er viktig å merke seg – hvis publikum spør (så vær  
så snill, spør!). 

Kort sagt gjør Zhu institusjonen om til en intim, 
skreddersydd scenografi. Slik kan man si at Zhus 
kunstneriske gest er som en fløyelsmyk omfavnelse 
av UKS – en av disse store, varme klemmene som 
ofte varer litt for lenge, som potensielt er passiv-
aggressiv, eller bare insisterende og genuin.  
Her peker Zhu på UKS’ funksjon som et innbydende 
smykkeskrin (i fløyel) som huser morgendagens 
kunstnere. 

Med tanke på at Zhu for tiden arbeider med sin  
første roman kan utstillingen på UKS også 
leses som et triks for å lokke publikum med inn i 
historiefortellingens hemmeligheter; inn i forfatterens 
skap; inn i et litterært portrett av kunstneren som 
ung mann. Som nevnt over ber Zhu UKS’ ansatte 
om å formidle og sirkulere skiftende fortellinger, 
sladder, misforståelser og minner – når de blir spurt. 
Gjennom disse bablende historiefortellerne vil du 
som besøkende gis ulike innganger og sentimentale 
tilknytninger til objektene som presenteres: Det 
polske påskeegget (som ingen egentlig kjenner 
den virkelige historien bak) knyttes til private 
fortellinger om oppvekst, begjær og kroppslighet, 
mens det gamle fotografiet fra et UKS-arrangement 
gjenfortelles via idiomatiske anekdoter om 
prestasjoner og høydepunkter. Slik gir Zhu UKS’ 
innside en hviskende stemme, som blander sammen 
institusjonens arkivmateriale med kunstnerens 
egne historier – det hele skjult bak et imperativt 
*shhhhhhh*.

Midt iblant historiene som vever sammen fiksjon 
og biografi finner vi Zhus fiktive alter ego: En 
mannlig figur i susp, opphengt i det første rommet 
i fløyelsscenografien. Denne er, ved siden av de 
skreddersydde frakkene og innpakningene, kanskje 
det som ligner mest på Zhus tidligere arbeider som 
kunstner, skulptør og iblant kurator (Zhu driver et 
utstillingsprogram i sine kinesiske foreldres 3000 

kvadratmeter store «alt-mulig-butikk», A Maior, i 
Viseu, Portugal). I sin kunstneriske utforskning av 
det globale forbrukersamfunnets baksider har Zhu 
tidligere laget tøyinnpakninger til forbruksvarer (blant 
annet såper, parfymeflasker og barberkoster) og 
skreddersydd dresser til anonyme forretningsmenn. 
Begge eksemplene viser hvordan han kobler begjær 
og «retail therapy» med sin egen omforming 
av intime, hverdagslige objekter eller klær. Den 
mannlige figuren på UKS er helt tom – han har intet 
skjelett, bare et omriss laget av plaggene han bærer. 
Bekledningen – bestående av bukser som armer, 
høye hæler laget i klumpete bomull, og en gjenstand 
fra et erotisk kostyme som former konturene  
av rumpa – er den eneste faktiske kroppen, eller 
identiteten, til figuren. Han har et ytre skall,  
men ingen indre kjerne. Den tomme skulpturen snur 
seg bort fra utstillingen med baksiden mot publikum, 
forsiktig festet til taket fra tynne lenker som  
går gjennom de ikke-eksisterende øyeeplene hans. 

Det første rommet man møter på UKS er helt grått 
og inneholder kun en stumtjener som holder de 
skreddersydde frakkene, samt en ansatt som har 
på seg en av dem. For å avslutte denne teksten 
her, ved begynnelsen av utstillingen, så er denne 
presentasjonen – slik jeg ser det – så enkel som 
den kan bli. Samtidig som den bærer komplekse 
narrativer i seg er utstillingen en oppskrift – en 
instruksjon for institusjonen. Den er en oppskrift 
på hvordan man endrer institusjonell arkitektur og 
oppførsel, som skaper en ny måte å lese arkivet 
på – gjennom Zhus øyne. Og fordi Zhu har bestemt 
seg for å donere hele installasjonen til UKS sluttes 
sirkelen i denne nylesningen. Nå reiser hans  
egen arkiv-intervensjon inn i vårt, det vil si UKS sitt, 
eget arkiv; som en parasitt som insisterer på  
å gni sin personlige gest – sin omfavnelse – inn  
i institusjonens historie. 

Rhea Dall, leder, UKS 

BRUNO ZHU

1. februar –  
29. mars 2020

Bruno Zhus (f. 1991, PT) nylige utstillinger inkluderer 
Guts ved Kimberly-Klark, Queens, New York (2019); 
Life Hacks ved BQ og Constructing Desire ved Knopf 
Paul, begge i Berlin (2019); Continente ved Kunsthalle 
Lissabon (2018); og Bugs ved La Plage, Paris (2017). 
Zhu er medlem av A Maior, et kuratorisk program  
lagt til en interiør- og klesbutikk i Viseu i Portugal.  
Zhu bor og arbeider i Amsterdam. Han er utdannet  
fra Sandberg Instituut.

Bruno Zhus utstilling er støttet av Mondriaan Fund  
og Kulturrådet.
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Throughout the last years, i.e., since taking over  
as Director of UKS in 2017, UKS has fronted an aim  
to be a malleable operation, carefully custom- 
fitted to each new artist—shifting opening hours, 
tone of voice, exhibition architecture, outreach,  
or bandwidth according to the artistic intention of 
the current solo exhibition. In fact, as part of our 
annual Open Call for artists’ solo shows, we’ve 
advertised that we’re an institution that “molds itself 
to the artistic practice, not vice versa.” 

Now, Bruno Zhu’s (b. 1991) intervention at UKS— 
a response to our recent Open Call—could be said 
to take this at face value. Zhu basically employs the 
institution as his material; he makes the organization 
move around, act differently, change. This I mean 
literally. In his production for UKS, Zhu takes the 
normally fairly tidy, white spaces, and engulfs these 
in thick curtains and velvety walls, somberly lit by 
phallic, soft, lampshades. This scenography holds, 
in its inner core, two seemingly unimportant curiosa 
selected from the UKS archive—an Easter egg  
and a photograph. The latter Zhu inserts into a soft, 
fabric wrapping, meticulously fitted as if a classic 
photo sleeve, seemingly cuddling the semi-private 
remembrance and odd innards of the institution. 
Further, he re-redresses the exhibition staff, making 
the institutional representatives don suits he has 
tailored. Upcycling, as he has done before, existing 
clothing into his artistic work, he sculpts the pieces  
around the human body, somewhere between 
fashion, fetish, and figuration. And, last but not least, 
Zhu instructs the institutional representatives to  
pass on tales, notably, when asked by the audience 
(so please, ask!).

In brief, Zhu turns the institution into an intimate and 
literally custom-fit scenography. In that sense,  
Zhu’s artistic gesture could be said to be one grand, 

velvet smooth embrace of the institution—one  
of these big warm hugs, sometimes a bit longish,  
potentially passive-aggressive, or maybe just  
insisting and heartfelt, pointing at UKS’ function  
as a (padded) jewel box wrapping itself around  
the artists of tomorrow.

Knowing that Zhu is currently working on a novel, 
the exhibition at UKS could also be read as a  
decoy for an excursion into the secrecies of story-
telling; a decoy for the artist’s coming out as an 
author; a decoy for a literary portrait of the artist as 
a young man. As already stated, Zhu asks UKS staff 
to pass on and circulate shifting oral tales, gossip, 
misunderstandings, memories, whenever asked. 
Through these blabber-mouthed staffers, you, as 
a visitor, are thus offered different entryways and 
sentimental ties to the displayed, archival objects: 
the Polish Easter egg (that no one really knows  
the “real” story of) prompts changing private tales 
of adolescence, desire, and corporeal concerns,  
while the old snapshot from an in-house event at 
UKS will be re-told through idiomatic anecdotes  
of achievements and climaxes. Zhu thus makes UKS 
converse in whispery tones, fusing the institution’s 
old ephemera with his own backstories—all hidden 
behind the imperative *shhhhhhh.*

Considering gestures of autofiction, the exhibition 
holds a fictional alter ego of Zhu in its midst, a hang-
man in the form of a male figure wearing a jockstrap, 
placed in the first part of the velvet scenography. 
This figure is—next to the tailored suits and  
wrappings—perhaps closest to Zhu’s previous work 
as an artist, sculptor, and occasional curator (Zhu 
runs an exhibition program inside his Chinese  
parents’ 3000 sqm home goods store A Maior in 
Viseu, Portugal). Treading the backwaters of global 
consumer society, his previous artworks include 

sewn fabric packaging for mundane commodities 
(soap, perfume flacons, shaving brushes) or custom- 
fit suits made for anonymous businessmen; both  
are examples of how he links desire and retail  
therapy with the reshuffling of intimate, everyday  
objects or clothing. At UKS, the male figure is  
hollow, it has no skeleton, it is outlined only by its 
clothing. The cladding—which consists of trousers-
as-arms, high-heels made in clunky cotton, and  
the cast of a sex costume alluding to buttocks— 
become the only factual body or identity of this 
figure. There is only the outer shelling, no inner core. 
The empty sculptural figure is hung with its back  
to the audience, fragilely pinned to the ceiling from 
its hollow eye sockets, shying away from the show. 

Coming into UKS, the initial space is all-grey, a coat 
rack carries the tailored suits, and a staff member 
wears one. As an end note, starting at the beginning 
of the show, as I see Zhu’s exhibition, it is (while 
carrying complex narratives on its inside) as simple 
as possible: a recipe in fact, it is an instruction  
of the institution. It is a recipe for changing the  
institutional architecture and behavior, creating  
a re-reading of its archive in the eyes of Zhu. This  
recipe for a re-rereading in turn comes full circle: 
since Zhu has decided to gift the full installation  
to UKS, the archival intervention travels into our,  
i.e. UKS’ own archive—parasitically, insistently  
massaging his personal gesture, his warm embrace, 
into the institutional annals.

Rhea Dall, Director, UKS

BRUNO ZHU 
Shhhhhhh

1 February –  
29 March 2020

Bruno Zhu’s (b. 1991, PT) recent exhibitions include  
Guts at Kimberly-Klark, Queens, NY (2019); Life Hacks 
at BQ and Constructing Desire at Knopf Paul, both  
in Berlin (2019); Continente at Kunsthalle Lissabon 
(2018); and Bugs at La Plage, Paris (2017). Zhu is a 
member of A Maior, a curatorial program set in a 
home furnishings and clothing store in Viseu, Portugal.  
Zhu lives and works in Amsterdam. He is a graduate 
from the Sandberg Instituut.

Bruno Zhu’s exhibition is made possible with the  
kind support from Mondriaan Fund and Arts Council  
of Norway.


