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uit Fresno, Californië. Hij bespeelt 
een drumstel, elektrische gitaar, 
blokfluit en zingt ondertussen covers 
van bekende funk- en soulnummers. 
Het evenement, een vaak terugke-
rend onderwerp bij Lester, wordt 
geabstraheerd tot een minimale actie 
en creëert een ervaring voor de toe-
schouwer. 

 Ann Cesteleyn
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consequent vanuit het narratief maar 
laat – in tegenstelling tot de klassieke 
cinema – het scenario open. De kun-
stenaar creëert een setting waarin de 
kijker kan ronddwalen. De toeschou-
wer vult imaginatief de leemtes. Hij 
wordt zelf acteur en maakt intrinsiek 
deel uit van het werk. Het publiek 
wordt verkenner of ontdekkingsreizi-
ger van de architectuur van cinema.
 Voor kiosk neemt Gabriel Lester 
het fenomeen van de one man band 
als uitgangspunt. Een one man band 
of een éénpersoonsband is een mu-
zikant die verschillende muzikale 
instrumenten tegelijkertijd bespeelt. 
De éénpersoonsband kan men zo 
complex maken als men zelf wil. Zo 
zijn constructies bekend die toelaten 
tien instrumenten te bespelen. De 
éénpersoonsband die Gabriel Lester 
zal filmen is die van Bobby Joe Neely 
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 Preview Gabriel Lester
 One Man Show - One Man Band

Het oeuvre van Gabriel Lester (°1972, 
Amsterdam) balanceert op het snij-
punt tussen cinema en beeldende 
kunst. Al vroeg ontwikkelt Lester 
een fascinatie voor film. Hij bestu-
deert de filmgeschiedenis en maakt 
reclamefilms en videoclips. Het is pas 
aan de Rijksacademie in Amsterdam 
(1999-2000) dat de kunstenaar film 
hanteert als artistiek medium. 
 Hoewel film een relatief jong me-
dium is, ademen Lesters films een 
nostalgische sfeer uit. De kunstenaar 
grijpt terug naar de semiotiek en 
architectuur van de cinema uit het 
gouden tijdperk van Hollywood, de 
jaren 1940 en 1950. Hij manipuleert, 
deconstrueert en abstraheert hun 
codes en conventies. Hij vertrekt 


