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Voorwoord
Voor u ligt de inhoudelijke verantwoording van Kunsthuis Syb over 2006. Het
jaar waarin de viering van ons eerste lustrum in 2005 werd voortgezet. Het
lustrum werd vormgegeven door een vierdelige publicatie waarvan het
laatste deel in juni feestelijk werd gepresenteerd.
Het afgelopen jaar heeft Kunsthuis Syb weer de nodige
interessante
projecten en kunstenaars gebracht. Steeds weer merken we dat het voor de
persoonlijke ontwikkeling van kunstenaars belangrijk is om in een pand als
het onze te kunnen verblijven en te kunnen werken in betrekkelijke rust, ver
van de eigen leefomgeving.
Dat hun verblijf
resulteert in steeds weer andere projecten blijft ons
verrassen. Het blijft opmerkelijk hoe kunstenaars op elkaar en op de ruimte
reageren en hoe ze uiteindelijk in staat zijn gebleken om hun tevoren
gesmede plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering hebben weten te brengen.
Dat dit leidt tot hele uiteenlopende projecten is evident. Zo bracht ook 2006
weer spannende uitdagende grote presentaties buiten het Kunsthuis, maar
ook verstilde en kleine presentaties in een hoek van het pand. Ambitieus
versus timide, verstild versus uitbundig, vaak avontuurlijk maar bovenal
onderzoekend. En daarmee hebben we precies gekregen wat we graag willen
in onze plek: de mogelijkheid om te experimenteren.
2006 werd intern vooral gekenmerkt door het zoeken naar antwoorden op
verschillende vragen zoals: wat is Kunsthuis Syb, wat wil Kunsthuis Syb
betekenen voor kunstenaars, hoe belangrijk is de huidige locatie hierbij en in
hoeverre lukt het ons om Kunsthuis Syb in stand te houden. Tamelijk
fundamentele vragen die uiteindelijk hebben geleid tot hernieuwd elan. Daar
waar mensen van het eerste uur afhaakten na vijf enerverende jaren,
konden we gelukkig weer nieuwe medewerkers en bestuursleden
verwelkomen met eenzelfde drive als de initiatiefnemers. Dit geeft veel
vertrouwen voor het kunnen bereiken van een volgend lustrum!
Al met al was 2006 een heel boeiend jaar. U kunt in dit jaarverslag lezen
over wat we hebben gedaan, welke projecten er zoal werden gerealiseerd en
in hoeverre ze geslaagd kunnen worden genoemd. Ook is in de bijlage te
lezen hoe diverse recensenten de projecten hebben onderworpen aan hun
kritische blik.
Stina van der Ploeg
Voorzitter Stichting SYB
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1.

Inleiding

Kunsthuis Syb is een kunstenaarsinitiatief en een uitzonderlijke locatie voor
artists-in-residence. Veelbelovende ‘kunstenaarcuratoren’ uit velerlei
disciplines worden uitgenodigd om een aantal weken in het karakteristieke
Kunsthuis te verblijven om een experimentele tentoonstelling, performance,
voorstelling of een andere gebeurtenis te ontwikkelen. Kunsthuis Syb biedt
hiervoor de randvoorwaarden en spoort aan tot grensoverschrijdende
manoeuvres binnen en tussen disciplines. Kunsthuis Syb stimuleert de
ontwikkeling van nieuwe levendige presentatievormen waarbij publiek
deelgenoot wordt van een gebeurtenis of waarbij ook via website en weblog
ontwikkelingen plaatsvinden.
Zo vindt de bezoeker in Kunsthuis Syb geen statische presentaties van
bestaand werk, maar gloeiende onderzoekingen naar nieuwe vormen,
gezichtspunten en samenwerkingsverbanden. Kunstenaars gebruiken een
werkperiode in Kunsthuis Syb om zich veelzijdig en ongebruikelijk te
verdiepen en verder te komen in hun ontwikkeling.
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2.

Organisatie

In 2006 is het eigendom van het Kunsthuis overgedragen aan de Sybren
Hellinga Stichting. Deze stichting verhuurt het pand nu aan Stichting
Kunsthuis Syb en draagt zorg voor een goed beheer van het pand en de
inboedel. Kunsthuis Syb zorgt voor de dagelijkse exploitatie.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur vormen de coördinator, de
programmeringcommissie (ARTclub) en de publiciteitscommissie (PUBclub)
het hart van de stichting. De huishoudelijke afdeling (HUISclub) zorgt voor
de ontvangst van de kunstenaars en gasten en de dagelijkse huishoudelijke
dingen. Alle taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, die daarvoor jaarlijks
een kleine vrijwilligersvergoeding krijgen. Alleen de coördinator wordt op
freelance basis betaald volgens een tevoren afgesproken uurtarief.
In 2005 volgden Petra Jekel en Marjelle Over gezamenlijk Sjanet Bijker op
als coördinator. In de loop van 2006 namen Maartje Peters en Irene
Kromhout hun taken over. Beeldend kunstenaar Henry Alles heeft na een
intensieve periode zijn werkzaamheden binnen de ARTclub stopgezet. Ook
Anja Swint nam afscheid als ARTclublid. Sjanet Bijker, Nadine Bors en Emily
Williams kwamen de ARTclub versterken.
Binnen het bestuur nam Chris Hellinga waar als penningmeester, nadat Jaap
Jagt zijn taak beëindigde. Stina van der Ploeg nam de functie van voorzitter
over. Carolien ten Bruggencate nam zitting in het bestuur. Aan het eind van
het jaar werden na een wervingsronde nieuwe bestuursleden gevonden in de
personen van Richard de Lange (penningmeester), Age Hartsuiker
(plaatsvervangend secretaris), Jans Muskee en Jan Harmsma. Het
bestuurslidmaatschap van de laatste drie kent een proefperiode van een half
jaar.
Het bestuur vergaderde vijf keer. De ARTclub kwam elf keer bijeen.
In oktober vond een gezamenlijke beleidsvergadering plaats waarin het
beleid en functioneren van het Kunsthuis werd geëvalueerd en nieuwe lijnen
voor de toekomst werden uitgezet.
Na afloop van deze vergadering vond het jaarlijkse Sybdinerfeest plaats voor
alle medewerkers en bestuursleden van het Kunsthuis. De maaltijd werd
verzorgd door kookkunstenaar Elles Kiers.
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JONGENSDROMEN / JONGENS DROMEN van 7 mei tot 5 juni
JONGENSDROMEN ging over ‘jongens die dromen en een kasteel bouwen
van 10.000 strobalen. Ze rijden rond op trekkers en heftrucks. Het zijn
jongens die wroeten in de aarde, bomen kappen en vuur stoken in een grote
houtkachel. Jongens die installaties lassen, raketten laten opstijgen en
jachthuizen bouwen’.
Tijdens JONGENSDROMEN werkten het kunstenaarsinitiatief PeerGroup en
Kunsthuis Syb samen. Henry Alles nodigde Bjorn Eerkes, Arjen Boerstra,
Sebastian Christoffel, Jan Menses en Sjef Meijman uit om hun
jongensdromen te realiseren. Vanuit Kunsthuis Syb vertrokken de
kunstenaars wandelend richting Veenhuizen, met ieder een eigen doel. In
Veenhuizen stond het indrukwekkende Strokasteel. Opgetrokken uit
strobalen was het die zomer het hoofdkwartier van PeerGroup. Aan het eind
van het project waren op beide locaties bouwtekeningen, meetinstallaties en
restanten van ruimtetoestellen te bezichtigen.

10

FEESTELIJKE PRESENTATIE JUBILEUMPUBLICATIE 10 juni
Op zaterdagmiddag 10 juni werden kunstenaars, (oud) medewerkers,
financiers en overige betrokkenen en nieuwsgierigen uitgenodigd voor het
jubileumfeest. Kunstenaars toonden nieuw werk en er was een
samenwerkingsproductie te horen van componist Gerda Geertens en dichter
Tsead Bruinja. Sprekers blikten terug en vooruit. Er werd gedronken en
gegeten.
Ook presenteerde Kunsthuis Syb die middag de vierde en laatste editie van
haar jubileumpublicatie en waren de vier delen samen met een speciaal
ontworpen omslag te krijgen.
ER GEBEURT NIETS van 14 juni tot 16 juli
Op verzoek van Kunsthuis Syb vervulde de jonge Haagse kunstenaar Floris
Kruidenberg een projectperiode in Beetsterzwaag. Hij gebruikte zijn tijd voor
een onderzoek naar de waarneming van tijdsverloop. Zijn gasten waren
fotograaf en essayist Nickel van Duijvenboden, beeldend kunstenaar Greg
Que en vriend en collega Johan Gustavsson. Via eenvoudige materialen als
diaprojecties, tekeningen en bouwwerken van karton, slaagden zij erin de
beschouwer te interesseren voor hun onderzoek naar ritme, tijd en beweging
en de noodzaak van beweging voor de ervaring van tijd. De kunstenaars
toonden een aantal subtiele effecten aan. Zo bleek onder meer dat een
willekeurig ritme van bewegende beelden eerder een gevoel van oneindigheid
geeft dan een strak ritme.
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VAN KOFFIEWANTEN TOT EEN BLAUWE STOEL van 19 juli tot 20
augustus
De vier recent afgestudeerde kunstenaars Svetlana Prigoditch, Nina Boas,
Marieke Haandrikman en Floor van Slochteren werkten intensief samen
tijdens hun project VAN KOFFIEWANTEN TOT EEN BLAUWE STOEL. Alle
vier kunstenaars gebruikten eerder video of performance om daarin zelf de
hoofdrol te nemen in veelal toverachtige vertellingen. Uit hun gezamenlijk
verblijf in het Kunsthuis ontstond een voor bezoekers voelbare intensiteit van
samenwerking. De uitwisseling van elkaars verhalen over afkomst,
kinderjaren, pubertijd, schooltijd en de fasen van een meidenleven bleken
een gemeenschappelijke bron waaruit zij ieder voor zich konden putten om
hun sprookjes in scène te zetten met een back drop van weilanden, ruige
rockmuziek, trouwzalen, boybandposters en de nostalgische muren van
Kunsthuis Syb.

COÏNCIDENCE / CONTROL ME LIFE van 23 augustus tot 1 oktober
Net als vorig jaar functioneerde Kunsthuis Syb een aantal weken als
residency voor het Media Art Festival Friesland 2006 (MAFF). Het Kunsthuis
en het MAFF selecteerden samen twee mediakunstenaars. Dit jaar streken
Aart Muis en Berthe Salegos in Beetsterzwaag neer met onafhankelijke
plannen over hetzelfde thema: de relatie tussen virtuele en fysieke
omgevingen en de mens als machine. Of de beide kunstenaars
samenwerking zouden zoeken was vooraf onbeslist.
In het project CONTROL ME LIFE volgde Muis als avatar orders op van zijn
gebruikers. Door middel van muis, joystick en een camera op zijn lichaam
werden bezoekers van het Kunsthuis en de website in staat gesteld zijn
handelen en spreken te bepalen. Salegos maakte de nogal hermetische
interactieve installatie COΪNCIDENCE waarin zij willekeurige data verwerkte
in beeld. Zo visualiseerde zij de betekenis van onregelmatigheden en
onvoorspelbaarheid in een live computerised film process.
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four.ten.five.eleven.new.art.education van 4 oktober tot 5 november
DOGtime, de huidige avondopleiding van de Amsterdamse Gerrit Rietveld
Academie, maakte haar activiteiten tijdelijk openbaar in het Kunsthuis onder
leiding van docent, beeldend kunstenaar en kok Manel Esparbé i Gasca.
Studenten en docenten werkten als artists in residence; er waren openbare
lessen in modern beeldhouwen door Merijn Bolink; Jonas Ohlsson gaf les in
modern tekenen; componist Rombout Willems gaf workshops over de relatie
tussen geluid; beweging en beeld; researcher & publicist Willem van Weelden
gaf een lezing als performance getiteld Time Delay en Hanne Hagenaars hield
een voordracht over de tijd in de kunst en het leven. Kinderen konden een
kijkradio-uitzending komen maken met Marjolijn Ruyg en ‘s avonds werd
ongewoon gekookt tijdens kookperformances met video en geluid door
Esparbé i Gasca.

BRIEF/TABLEAU - PAINTING BODY van 8 november tot 12 december
Kunsthuis Syb organiseerde BRIEF/TABLEAU - PAINTING BODY als
onderdeel van een groter podium over hedendaagse schilderkunst in
samenwerking met Galerie Sign uit Groningen en kunstenaarsinitiatief DeFKa
in Assen. Het Kunsthuis vroeg beeldend kunstenaar Peter van der Weele als
curator. Hij presenteerde werk van Alex Winters, Marco Theunissen,
Henriëtte van 't Hoog, Heidi Linck, Mareille Saris en Renée Keuken. Zes
kunstenaars die een sterke binding hebben met de schilderkunst maar
tegelijkertijd door hun benadering en materiaalgebruik de essentie van deze
discipline ter discussie stellen. Dit leidde tot een verrassend overzicht waarin
geen schilderij te zien was. Wel waren er golvende videobeelden,
mengvormen van schilderwerk en sculptuur, van schilderwerk, decoratie en
design, foto-film beelden en werken in interactieve media.

13

LAST CHRISTMAS I GAVE YOU MY HEART van 13 december tot 7
januari
Beeldend kunstenaar Daan Samson zorgde voor een toepasselijke afsluiting
van het jaar met een doorlopende kerstperformance waarbij hij een select
aantal bekende namen uit de internationale kunstwereld ‘onderdompelde in
een sfeer van warme kerstluxe’.
Aan de kersttafel schoven personen
aan die luisteren naar de namen
Barbara Visser, Iris van Dongen, Jan
De Cock en Erik van Lieshout, maar
er waren geen andere kunstenaars
aanwezig dan Daan Samson zelf.
Samson had willekeurige mensen
uitgenodigd
met
exact
dezelfde
namen
als
de
succesvolle
kunstenaars. Onder zijn gezelschap
bevonden zich een medewerkster van
een hogeschool in Rotterdam, een
Vlaamse
schrijver,
een
schoonheidsspecialiste uit Hoogvliet
en de manager van een verfwinkel in
Zoetermeer.
“Daan Samson laat zijn gasten lachen. Voorafgaand aan de
paddenstoelennotenpaté wordt er met champagne getoast. Nadat het
gezelschap zich uitgelaten tussen de kerstlichtjes heeft laten
fotograferen, begeeft het zich richting de rijkelijk gedecoreerde
kersttafel. Gedurende een weelderige avond wordt er genoten van
ondermeer paddenstoelennotenpaté, gepofte-knoflooksoep en een
bombastische chocoladefontein. Wanneer de kerstgasten vervolgens
de smaakvolle cadeaus van de kunstenaar beginnen uit te pakken,
lijkt een en ander net zo gezellig als in de beroemde kerstvideo van
Wham! Echte vrienden onder elkaar...”
De videoregistratie is te bekijken op www.daansamson.nl
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Evaluatie

Het programma is in hoofdlijnen
uitgevoerd overeenkomstig het
activiteitenprogramma 2006 zoals dat onder meer aan de Mondriaan
Stichting is voorgelegd. Het kunsteducatief project Kunst uit de Klas moest
geschrapt worden, omdat Onderwijskundig Adviesbureau Opsterland
waarmee eerder werd samengewerkt, is opgeheven. De samenwerking het
Grand Theatre Groningen ging dit jaar opnieuw niet door wegens
aanhoudende ziekte van artistiek leider Jan Stelma. Beide partijen
verwachten één van de komende seizoenen het onderzoek naar cross-over
tussen theater en beeldende kunst te kunnen oppakken. De samenwerking
met de kunstopleiding Kunst Im Kontext in Berlijn ging niet door omdat het
voor hen praktisch niet haalbaar bleek. In plaats daarvan kon het Kunsthuis
de Amsterdamse kunstopleiding DOGtime verwelkomen.
Het jaar na het eerste lustrum stond uiteindelijk bol van activiteit, ook door
de extra werkzaamheden rond de jubileumpublicatie. Er waren belangrijke
wisselingen zowel in de ARTclub als in het bestuur, als in de functie van
coördinator. In het programma, maar ook in de organisatie was het een jaar
waarin twijfel en fragmentatie werden overwonnen door gezelligheid,
authenticiteit en warmte. De jubileumpublicatie die in vorm versplinterd en
onderzoeksmatig in stijl was, klopte met het soort identiteitscrisis waarin
Kunsthuis Syb zich bevond. Van een door galerist Sybren Hellinga
gebrandmerkte huls ontwikkelt het Kunsthuis stapsgewijs en met vallen en
opstaan meer en meer een zelfverzekerd eigen gezicht. 2006 was in dat
opzicht een opbouwend jaar.
Gaandeweg het jaar werden eventuele aarzelingen rond het voortbestaan
overstemd door een vrolijke opeenstapeling van fonkelende, levenslustige
projecten. Kunsthuis Syb blijkt steeds vaker een uitstekend adres voor
interventionists, performers en andere vertegenwoordigers van zogeheten
relational aesthetics - kunst die ingaat op relaties tussen mensen. Dit soort
kunstenaars lijkt ook steeds beter de weg naar Kunsthuis Syb te vinden. Het
dagelijkse dorpsleven loopt immers direct aan de ramen voorbij, bijna
vragend om een interventie. En binnen is het ongewoon huiselijk en intiem,
bij uitstek geschikt voor het opbouwen van diepgaande relaties. Bovendien
zijn dit soort procesmatige projecten per definitie eenmalig wat hen
eveneens geschikt maakt voor de korte projectperiodes van Kunsthuis Syb.
Het eerste project van het afgelopen jaar dat in deze zin geslaagd was, was
het project IMAGE IS EVERYTHING van Bureau Zeezicht. Bureau Zeezicht
stapte dapper over alle onzichtbare barrières tussen Kunsthuis Syb en haar
vestigingsplaats: ze voerde gesprekken met dorpsbewoners en met de
wethouder en maakte hem erop attent dat Beetsterzwaag zich weliswaar
profileert als kunstdorp, maar de kunsten op geen enkele manier stimuleert
of ondersteunt. Het Bureau bestelde een wegwijsbord richting Kunsthuis Syb
en liet een ansichtkaart van Beetsterzwaag drukken met het Kunsthuis
daarop als prominente trekker.
Bureau Zeezicht veegde de stoep, zeemde de ramen en sopte de bushalte en
het straatnaambordje naast het kunsthuis. Ze maakte de entree van het
pand schoon en verhuisde de bureaus en computers van de achterruimte
boven naar de voorruimte beneden om zichtbaar voor de ramen te gaan
werken. Voor de schoonmaak van de rest van het pand zocht Bureau
Zeezicht een schoonmaakteam in Beetsterzwaag die ze vond in Dames 1 van
volleybalvereniging Z-up. Als dank voor hun hulp doneerde Bureau Zeezicht
200 euro van het projectbudget in de verenigingskas, wat een nieuwe bal en
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een gedeelte van het jubileumfeest van de club zal financieren. En zo
initieerde het duo wekenlang aandachtvolle acties die zich in de loop der tijd
ontwikkelden van goeddoenerij naar 'agressieve' vriendelijkheid. Een
belangrijke aanbeveling van Bureau Zeezicht was dat het zich niet langer
geforceerd moet richten op het plaatselijk publiek maar haar waarde voor
deze gemeenschap anders moet inschatten, namelijk in economische zin: het
Kunsthuis is een belangrijke speler in het kunstenveld en trekt bezoekers uit
heel Nederland, het hele dorp heeft daar baat bij. Het vervolg op dit project
tijdens de Kunstvlaai, waarbij het Bureau korte metten maakte met versleten
inboedel uit de erfenis van Sybren Hellinga was een belangrijk gebaar in dit
jaar na het eerste jubileum, gericht op de toekomst.
SUIKERHUIS was een waar gezelligheidsproject dat nog dieper in de
geschiedenis van het pand groef, ver voordat het een galerie was. De
tijdelijke
boterballenfabriek/snoepwinkel
had
uitzonderlijk
hoge
bezoekersaantallen en trok ook veel bewoners uit Beetsterzwaag over de
drempel.
Ook het project VAN KOFFIEWANTEN TOT EEN BLAUWE STOEL waarbij
vier vrouwelijke performers vijf weken in het Kunsthuis woonden en werkten
had eigenlijk nergens anders beter kunnen plaatsvinden. Ook deze
kunstenaars namen het Kunsthuis en zijn omgeving op in hun werk en
werkten op een intensief en intiem niveau. Svetlana Prigoditch flirtte in haar
aanstekelijke eindvideo met een ‘Jan’ door overdreven speels haar rokje
boven de knie te halen. Zij sprak Russisch maar de scène leek uit het leven
van een Nederlandse boerin te zijn geleend. Floor van Slochteren liet haar
twee uitersten van gevoel en verstand met elkaar trouwen in het
gemeentehuis van Beetsterzwaag en nodigde haar familie uit als getuige.
Nina Boas gaf een live performance waarin zij speelde met
eerder
opgenomen projecties van grote en kleine versies van zichzelf en van
speelgoedattributen. Zo liep zij zelf als een mini Nina op haar hand en dronk
ze uit miniatuur koffiekopjes en keek ze naar zichzelf in een poppenhuis. Ook
Marieke Haandrikman maakte kopieën van zichzelf waarmee ze in een
omgetoverde meisjeskamer tussen de muren van Kunsthuis Syb zingend
oefende om beroemd te worden.
“Zo kwam er werk tot stand zonder enige aarzeling over de clichés van
vrouw zijn, de verwachtingen van vrouw en kunst, de druk van
feminisme in de kunstgeschiedenis maar juist met trots en genot om
gewoon een meisje te zijn en kunstenares te zijn.” ARTclublid Emily
Williams.
De Amsterdamse
opleiding DOGtime die haar kunstonderwijs tijdelijk
openbaar maakte in het Kunsthuis vulde de ruimten eveneens met vitaliteit
en werklust. Onder de bezielende leiding van Manel Esparbé i Gasca gingen
docenten van de opleiding met hun openbare lessen vele stappen verder dan
op de academie. Lezingen werden ware performances. Esparbé i Gasca gaf
elk weekend een kookperformance met video en muziek en Jonas Ohllson
instrueerde ‘ongecensureerd tekenen’ op keiharde Braziliaanse rapmuziek.
Nadat Ohllson terugkeerde naar huis richting het westen ging in
Beetsterzwaag de les nog twee dagen door. De lessen begonnen een eigen
leven te leiden.
Elk weekend kwamen steeds meer mensen met auto’s uit Amsterdam om te
kijken wat er aan de hand was in Kunsthuis SYB. Wie binnen liep kreeg zin
om te werken en er onderdeel van te zijn. Esparbé i Gasca gooide zijn rollen
als
curator,
docent
en
kunstenaar
overhoop
en
maakte
van
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four.ten.five.eleven.new.art.education een ware happening. Het project
bracht de cruciale maar vluchtige momenten aan het licht die plaats vinden
tijdens studiejaren aan een kunstacademie. Momenten die niet vast te leggen
zijn en die je alleen maar kunt beleven. Het project haalde een recordaantal
bezoekers. Daaronder bevonden zich echter weinig kunstenaars uit het
noorden.
“Bij het sluiten van de deur lijkt het erop of er nooit iets heeft plaats
gevonden. Wie niet is gekomen heeft iets gemist” Manel Esparbé i
Gasca.
Het laatste project in 2006 met het levendige en onvoorspelbare karakter
van relational aesthetics was LAST CHRISTMAS I GAVE YOU MY HEART,
het kerstdiner van Daan Samson met bekende namen uit de kunstwereld.
Samson toonde met effectieve ironie hoe de persoonsnamen van bekende
kunstenaars tot merknamen zijn geworden. Ook kunstsponsoring betrok hij
bij zijn project door bedrijven kerstcadeaus beschikbaar te laten stellen voor
zijn gasten. Zo was er behalve de paddenstoelennotenpaté en de
bombastische chocoladefontein die avond voor schoonheidsspecialiste
Barbara Visser een jaarabonnement voor het Stedelijk Museum Amsterdam
en kreeg Iris van Dongen een zilveren ring.
Dag en nacht speelde de videomontage van de performance in de voorruimte
van het kunsthuis, die volledig was gedecoreerd tot kerstetalage: met
kerstboom, kaarsen en kransen op de ramen. De muziek van de video Last
Christmas van Wham! was ononderbroken te horen via een luidspreker aan
de gevel - totdat na drie weken één van de buren het snoertje doorknipt. Alle
ironie ten spijt heeft de middenstand in de Hoofdstraat de kerstetalage zeer
op prijs gesteld.
Performatieve projecten in Kunsthuis Syb slagen vrijwel altijd. Toch hoeft een
project niet uit zijn vel te springen om in het Kunsthuis te gedijen. Ook het
contemplatieve en ingetogen project ER GEBEURT NIETS van Floris
Kruidenberg was door de intensieve samenwerking met zijn drie collega
kunstenaars een succes, sterk gestaafd op filosofisch- en concreet
onderzoek.
Ook het project BRIEF/TABLEAU zorgde door zijn invalshoek op
schilderkunst voor verassingen. Curator Peter van der Weele stelde vanuit
zijn theoretisch statement over de materiële, fysieke aspecten van het
schilderij vooral vragen aan de schilderkunst. Het was evident dat aan de
selectie
van
deelnemende
kunstenaars
een
intensief
denken
scoutingstraject was voorafgegaan. Docent MFA Schilderkunst van het Frank
Mohr Instituut Ton Mars formuleerde op verzoek een reactie op het project:
"De vraag naar het lichaam van de schilderkunst is vooral een wat-isvraag en daarmee een modernistische vraag naar de drager, het
lichaam of scherm. Deze vraag betreft de transformatie van het ene in
het andere medium en is gerelateerd aan nieuwe technische
toepassingen. De vraag naar het lichaam van de kunst kan ook een
waar-is-vraag zijn. Waar is de schilderkunst te vinden, waar(in) houdt
hij zich op? Dat kan ook op plekken zijn, waar hij verborgen of - als
een parasiet - leeft in of op andere ‘lichamen’. Bestaat er zoiets als
een ondergrondse of parasitaire schilderkunst? Hoe ver kun je de
vraagstelling doorvoeren tot misschien in het absurde?”
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Kunsthuis SYB overweegt om naar aanleiding van BRIEF/TABLEAU en de
intrigerende vragen die het project oproept een vervolgproject te
programmeren.
Minder
geslaagd
in
het
afgelopen
jaar
waren
de
projecten
COÏNCIDENCE/CONTROL ME LIFE en JONGENSDROMEN. Beide
projecten kwamen voort uit samenwerking met een befaamde andere
kunstorganisatie. Bij COÏNCIDENCE/CONTROL ME LIFE heeft Kunsthuis
Syb te veel overgelaten aan het Media Art Festival Friesland: zowel bij de
selectie van kunstenaars als bij de uitvoering van het project. De
kunstenaars werkten nauwelijks samen en er werd onzorgvuldig met het
pand omgegaan. Samenwerking met het MAFF wordt het komend seizoen wel
voortgezet maar het Kunsthuis zal dan intensief betrokken zijn bij de
organisatie en uitvoering. Bij de uitvoering van JONGENSDROMEN gold
eveneens dat er weinig interactie plaatsvond tussen de kunstenaars, die elk
hun eigen ding deden. Bovendien vonden hun ondernemingen hoofdzakelijk
plaats op de co-locatie Veenhuizen. Het toonde eens te meer dat een
gezamenlijk verblijf in het Kunsthuis nodig is om tot een voor het Kunsthuis
kenmerkend ontwikkelingsniveau te komen. In dit geval bleef de meerwaarde
van Kunsthuis Syb duister en ook de eindpresentatie was niet bezield.
In het algemeen lijkt de intensieve begeleiding van projecten vanuit de
ARTclub zoals deze de afgelopen jaren vorm kreeg haar vruchten af te
werpen. Elk project wordt ‘geadopteerd’ door een ARTclublid. Hij of zij houdt
wekelijks contact met de kunstenaars en brengt na afloop verslag uit. Soms
gaat de inmenging verder, zoals bij BRIEF/TABLEAU waar het begeleidend
ARTclublid een echte denktank oprichtte. Maar meestal blijft het bij effectieve
ondersteuning op afstand. Projecten worden individueel met de kunstenaar
en als project in de ARTclub geëvalueerd. Ook het gesprek met de intern
recensent vervult voor de kunstenaar vaak een belangrijke weerklank.
Voor het komend jaar zoekt Kunsthuis Syb naar een nog elastischer
presentatiestructuur. Kunstenaars worden gestimuleerd om vernieuwende
manieren te zoeken om publiek te bereiken; ook via website of weblog en via
events in de weekenden. Zo gaat het Kunsthuis geleidelijk van de gangbaar
geworden ‘afsluitende presentatie’ naar een doorlopende gebeurtenis, met
hoogtepunten in de weekenden.
Tot slot de publicatie. Graag kijkt het Kunsthuis daarop terug als een project
zoals alle andere projecten: een kans om te onderzoeken, een kans om risico
te lopen en om ‘grandioos te falen’. Sommigen vonden de publicatie in vier
delen, landelijk verspreid, veel te ambitieus. Anderen vonden juist de bont
verbrokkelde veelzijdigheid van de publicatie een goed beeld geven van de
aard van Kunsthuis Syb. Het was goed voor het Kunsthuis om terug te
blikken en weer contact te leggen met alle kunstenaars die ooit een project
deden in het Kunsthuis. Ook leverde het project veel nieuwe contacten op.
Maar verder is het onduidelijk in hoeverre de landelijke verspreiding heeft
bijgedragen aan een grotere bekendheid van Kunsthuis Syb.
Hoewel opzettelijk een zelfstandig functionerende redactie was opgezet
werkte zij al met al misschien te geïsoleerd. Hierdoor zijn kansen voor de
ARTclub en de publicatie om elkaar wederzijds te inspireren blijven liggen,
wat jammer is.
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BIJLAGE 1

Personele bezetting 2006

Bestuur Stichting SYB
voorzitter
penningmeester
lid
lid

Stina van der Ploeg, kunsthistoricus, directeur/manager
Museum Belvedère
Chris Hellinga, milieuconsultant
Anja Swint, beeldend kunstenaar
Carolien ten Bruggencate, kunsthistoricus (vanaf april 06)

Coördinator
coördinator

Marjelle Over, grafisch vormgever (tot medio 2006)
Petra Else Jekel, kunsthistoricus (tot medio 2006)
Maartje Peters, beeldend kunstenaar (vanaf medio 2006)
Irene
Kromhout,
beeldend
kunstenaar
(tijdelijke
vervanging Maartje Peters van september tot en met
december 2006)

Programmeringcommissie
voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid

de coördinator
Henry Alles, theatermaker en beeldend kunstenaar (tot
december 2006)
Nadine Bors, directeur Media Art Festival Friesland (vanaf
mei 2006)
Sjanet Bijker, beeldend kunstenaar
Anja Swint, beeldend kunstenaar (tot mei 2006)
Emily Williams, beeldend kunstenaar (vanaf mei 2006)

Publiciteitscommissie
documentalist
tekstschrijver
tekstschrijver
vormgever
vormgever
webmaster

Willeke Zandbergen, creatief therapeut en agrariër (vanaf
medio 2006)
Marloes van der Hoek, beeldend kunstenaar
Sabien Teulings, beeldend kunstenaar
Guido Pieters, grafisch vormgever (vanaf medio 2006)
Joris Westerink, grafisch vormgever
Marjelle Over, grafisch vormgever

Beheer pand
beheer/gastvrouw
beheer/onderhoud

Annemarie van Veen, beeldend kunstenaar
Lutske van Veen, manueel therapeute
Guus Schuivens, architect

Ondersteuning
financiële administratie
postverwerking

Willemijn Schaapman
Minke Tabak, galeriehouder
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BIJLAGE 2

Bezoekersaantallen en publiciteit 2006

Bezoekersaantallen
dagen open

bezoekers

Domus Quadrigemina

10

115

Image Is Everything

10

67

Suikerhuis

10

350

Jongensdromen/Jongens Dromen

15

141

Feestelijke Presentatie Publicatie

1

55

Er Gebeurt Niets

10

102

Van Koffiewanten tot Blauwe Stoel

10

66

Coincidence/Control me life

24

97
(700 website)

four.ten.five.eleven.new.art.education

15

496

Brief/Tableau - Painting Body

10

86

115

1575

totaal

Publiciteit
gepubliceerde recensies

overig

Domus Quadrigemina

Leeuwarder Courant

Omrop Frylân televisie,
K-rute: item

Image Is Everything

Leeuwarder Courant
Woudklank

Suikerhuis

Leeuwarder Courant
Woudklank

Jongensdromen/Jongens Dromen

Leeuwarder Courant

four.ten.five.eleven.new.art.education

Leeuwarder Courant

Brief/Tableau - Painting Body

Leeuwarder Courant

Last Christmas I gave you my heart

Leeuwarder Courant

uitgave ‘De Sector’ van
de Peergroup: item

Elk project in Kunsthuis Syb wordt uitgebreid aangekondigd in verschillende regionale
bladen (Leeuwarder Courant, Woudklank, Drachtster Courant, Friesch Dagblad) en
wordt opgenomen in diverse (landelijke) culturele agenda’s, zowel op papier als op
het internet.
Kunsthuis Syb adverteert in alle nummers van HTV, Metropolis M en Tubelight.
Ook in 2006 heeft Kunsthuis Syb deskundigen uitgenodigd om recensies te schrijven
naar aanleiding van de verschillende projecten. Deze recensies zijn op onze website
geplaatst en zijn in dit jaarverslag opgenomen in Bijlage 3.
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BIJLAGE 3

Recensies 2006

Recensie: Domus Quadrigemina, Klaas Koetje (18 januari t/m 19 februari)

Domus Quadrigemina – analoge kringverwijzingen van Klaas Koetje
door Anne Jaap de Rapper
In een lang vergeten tijd – wij typten thuis nog op de electrieke typemachine
– had ik een oud zwart witje van PHILIPS. Een mooi oranje toestel, met zes
mogelijke voorkeursfrequenties. Omdat de antenne ontbrak, had ik als
alternatief een koperdraad aan het klassiek moderne toestel bevestigd. Dat
voldeed aardig, maar het beeld werd pas echt scherp, wanneer ik mijzelf
vervolgens weer aan de koperdraad verbond. Mijn eigen kinderlijf als
voorversterker. Zo placht ik in de avondlijke uren, reeds lang naar bed
gezonden, de schaarse pikanterieën van de Nederlandse televisie te
ontvangen. Dat alles geschiede met nauwelijks hoorbaar volume, in de bange
wetenschap dat iemand mij zou kunnen betrappen. Bij het minste rumoer op
de gang draaide ik de volumeknop volledig terug en het beeld op zwart.
Aan dit alles dacht ik, toen ik mij temidden van de Domus Quardigemina van
Klaas Koetje bevond. Ook dacht ik aan het vroegere geklooi met zelf
geknutselde radio’s, waarmee ik naar het geheimenisvolle geluid van de
middengolf luisterde. ‘Domus Quadrigemina’. Mooie geheime woorden.
Beloftevol ook. Geheimenisvol als die goeie ouwe middengolffrequentie.
D.Q. is een rauw spectaculair spektakel. Op het ‘podium’ van de voorste
kamer – daar waar vroeger de bedstee was – staat een verleidelijk staketsel
van U-Matic recorders. Acht stuks maar liefst, in een dubbele stapeling van
vier. Waar ze precies verantwoordelijk voor zijn weet ik niet, maar ik raad
dat ze het analoge brein van de domus vormen. Onwillekeurig voel ik me
verbonden met dit epicentrum, omdat mijn aanwezigheid wordt opgemerkt
door de constellatie van apparatuur die Koetje in Kunsthuis Syb heeft
geïnstalleerd. D.Q. lijkt sensibel voor mijn rondgang in het kunsthuis.
De ongepolijste klanken, die rondzingen in de spookruimtes van het
kunstenaarsinitiatief, zijn allereerst schijnbaar statisch. Een soort
gecomprimeerde bromtoon, die doet denken aan het geluid van een oude
koelkast die aanslaat. Maar mijn lichamelijke aanwezigheid heeft invloed op
het geluid. Ik ervaar mijn lijf als een inbreker op de klank, begin traag te
beseffen dat ik verandering kan afdwingen, probeer hoe langer hoe meer een
sturende factor te zijn. Het effect van mijn bewegingen controlerend te
toetsen.
Patronen wandelend, houd ik me hier en daar even op, sta wild te gebaren
naar een monitor of een projectie op de wand. Ongecontroleerd,
onvoorspelbaar allereerst, fluctueert het beeld dat ik zie, het geluid dat ik
hoor. Mijn handelingen verstoren de status quo van de hele installatie. (Ik
blaas in een web en de spin begint er driftig trillend in rond te cirkelen. Ik
blaas nog eens.) Hier en daar zijn de visuele veranderingen nauwelijks
waarneembaar, op andere plekken zijn ze dramatisch – komisch bijna.
Omdat de beelden op de monitoren en de wanden doen denken aan
gestoorde, gecodeerde beelden, suggereren ze mogelijke veranderingen. De
mogelijkheid van een ander beeld, een decodering, is als het ware al een
associatief onderdeel van de installatie. Dus een statische variant (het
lichaam bevroren en de adem ingehouden) waarin visueel en hoorbaar
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nauwelijks veranderingen optreden, is een spannend gecomprimeerde versie
van de domus. Alles is weer mogelijk geworden (het water rimpelt niet
meer). Waarna de beschouwer, die eigenlijk meer een spanningzoeker is
geworden, zich al springend terugvindt in een hoek, oog in oog met een
monitor. Hij staat er zelfs luid in zijn handen te klapperen. ‘Pha’, roept hij
aarzelend. ‘Pha’, roept hij luid. Dan leunt hij voorzichtig naar voren, traag
weer naar achteren, voorwaarts, zijwaarts, naar links en naar rechts, gorgelt
zich in een denkbeeldig putje en het geluid gorgelt mee naar beneden en de
televisie toont de gestoorde verboden vruchten van deze belazerde
handelingen. Gelukkig is hij alleen, denkt hij opgelucht.
De Domus dus, die een opstelling is van acht U-matic videorecorders, vier
beamers, twee maal zes monitoren, tien camera’s, zes microfoons, drie
omgekeerd aangesloten koptelefoons en zo’n driehonderd meter bekabeling.
De complexiteit van de installatie blijft grotendeels verborgen voor het oog.
Gedeeltelijk staat de apparatuur op de eerste verdieping opgesteld. Dat deel
is als het ware een machinekamer, waar camera’s en monitoren
verantwoordelijk zijn voor de visuele esthetica beneden. Ook op de begane
grond vormen de onderdelen die onze signalen registreren en verwerken een
tamelijk verdekt onderdeel van de Domus. De eigenschappen van deze
ouderwets technische snufjes zijn cruciale elementen van D.Q.: ze vormen
de bepalende condities van de attractie.
Ondanks het feit dat de bouwstenen van de Domus niet allemaal terug te
vinden zijn, is hun visuele aanwezigheid een belangrijke factor voor de
betekenis van het werk. Hoewel de opstelling op zichzelf niet de gehele
werking van de Domus prijsgeeft, is het technische netwerk een zichtbare
variatie op het ongepolijste karakter van de installatie. Bovendien toont het
de oorzaak van al datgene wat door oog en oor wordt waargenomen. Het
bewijst dat de ervaring zich geheel en al in het hier en nu voltrekt en niet
herhaalbaar is. Waar video gewoonlijk een registratie toont van een
gebeurtenis, in feite een geschiedenis herhaalt (al dan niet fictief) bestaat
deze presentatie alleen bij de gratie van het moment.
Koetje kenmerkt een installatie als deze als ‘fundamentele abstracte
videokunst’. Wat betreft die abstractie zou je kunnen zeggen dat het werk
geen narratief en chronologisch karakter kent en geen letterlijk visuele en
klinkende reproductie is van het gebeurde. Althans, de reproductie spreekt
niet de taal die we gewoonlijk zijn te spreken wanneer het om registratie
gaat van beeld en geluid. De hier gesproken taal is veeleer gegeven door de
eigenschappen van het netwerk dat D.Q. is. Dat laatste verklaart ook de
definitie van het werk als ‘fundamenteel’. Zou je kernachtig de betekenis van
de Domus willen benoemen, dan zou je kunnen zeggen dat het vooral zijn
eigen eigenschappen tot onderwerp heeft gemaakt. De installatie streeft naar
zelfreferentie. Domus Quadrigemina toont zichzelf, door ons met zijn werking
te confronteren. Waarmee het ook onze aanwezigheid tot onderdeel van
zichzelf maakt.
Wij vormen de gebeurtenis die niet ongestoord voorbij kan gaan. Wij
verstoren, daardoor manipuleren wij, terwijl ons manipulatief gedrag wordt
ingegeven door de wijze waarop de Domus ons tot bepaalde handelingen
manoeuvreert.
Verzilvert Domus Quadrigemina zijn talige belofte? Ik zou zeggen: “Ja, me
dunkt.” Ruimschoots zelfs, hoewel ik toch ook vraagtekens heb. Lees ik het
persbericht dan stuit ik op een onbegrijpelijke alinea over werkelijkheid
versus onwerkelijkheid. Het pand zou door de ingrepen van Koetje ‘ophouden
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te bestaan als fysieke ruimte’ en ‘waarneembaar blijven als audiovisuele
entiteit’. Voorts: ‘Deze paradox zet zich door tot in het oneindige en in dat
proces ontstaat volgens Koetje de vraag wat werkelijkheid is, wat
onwerkelijkheid is, wat virtuele werkelijkheid is en tenslotte dat virtuele
onwerkelijkheid dan ook als mogelijkheid moet bestaan.’
Óphouden te bestaan als fysieke ruimte? Ik begrijp dat enige uitleg gepaard
kan gaan met een noodzakelijke overdrijving, maar hier houdt niets op fysiek
te bestaan. Ook als poëtische gedachte kan ik een dergelijke opmerking niet
waarderen. Ik bevind mij nog steeds in de dwingende ruimte van Kunsthuis
Syb, nog steeds muren van steen, vloeren van beton en een plafond met
houten balken. Op de muren zijn projecties te zien; in de labyrintische ruimte
staan monitoren opgesteld. Buiten in de tuin zie ik nog steeds een tentje,
van waaronder een beamer door de glazen pui naar binnen straalt. Het fysiek
van Syb krijgt hooguit een dynamische toevoeging van beeld en geluid. Ik
zou juist denken dat het gebouw er des te meer fysiek van wórdt, omdat het
dwalen van de bezoeker, waartoe de installatie uitnodigt, minstens zo
afhankelijk is van de architectuur van de ruimte.
Dat begrip ‘audiovisuele entiteit’ kan ik in zekere zin wel plaatsen, hoewel die
bestaansvorm dan vooral de aard van de opstelling is, die in een
schijncommunicatief proces signalen ontvangt en uitzendt. ‘De zich oneindig
voortzettende paradox’ begrijp ik niet. Ik ben althans niet geneigd de logica
van de genoemde redering te accepteren. Er is geen paradox, wat mij
betreft. Wel een proces dat zich oneindig voortzet: de kringverwijzing die ik
eerder beschreef.
Eerlijk gezegd vind ik de gedachtegang rond werkelijkheid en onwerkelijkheid
een volkomen abstractie, die weliswaar een belangrijke motivatie tot het
werk kan zijn, maar te ambitieus is om zonder pathetiek in een persbericht
te zetten. Te grote woorden voor een enerverende attractie die tot een
onbekende, eigenaardig fysieke verhouding leidt met een zendend en
ontvangend netwerk.
Domus Quadrigemina is misschien een evocatief werk, dat allerlei gedachten
op kan wekken die zinnenspelen op de aard van de techniek en de aard van
ons bestaan, vooral verleidt hij ons tot een spel van kinderlijk onbegrip,
waarin we beloond worden met de reactie van de installatie op de kunstjes
die we voor hem vertonen.
Recensie: Image Is Everything, Bureau Zeezicht (22 februari t/m 26 maart)

‘Image Is Everything’ - Een project van Bureau Zeezicht
door Rients Kooistra
Hoe vanuit zijn directe en contextuele omgeving meer structurele waardering
te krijgen voor Kunsthuis Syb. Hoe Syb te positioneren in de Hoofdstraat van
Beetsterzwaag (Friesland), waar het gevestigd is. Bureau Zeezicht
(Groningen) is vijf weken in de weer geweest om op deze vragen, althans
een begin van, een antwoord te vinden. Vanuit een autonome positie als
kunstenaars een fundament leggen voor een ‘Image’ met zowel een zakelijk,
ondernemend als conceptueel oogpunt. Geen kleinigheid nadat ettelijke
eerdere initiatieven in schoonheid waren gestorven.
Dan eerst maar eens inventariseren wat voor imago Kunsthuis Syb bij de
dorpsbewoners en medewerkers heeft. Met als ontnuchterende conclusie dat
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er vanuit de dorpsbewoners eigenlijk niet heel veel interesse voor Kunsthuis
Syb bestaat. Met vervolgens de onontkoombare vraag of je die interesse nog
wel moet nastreven op de wijze waarop het al zo vaak is geprobeerd. Open
dagen, het dorp betrekken bij projecten om op die manier de dorpsbewoners
naar binnen te halen? Bureau Zeezicht vond van niet en daarmee was de
tunnelvisie van vorige pogingen doorbroken . “Je kunt wel eindeloos bezig
blijven maar de interesse ís er gewoonweg niet en acceptéér dat,” durfde
Bureau Zeezicht vast te stellen.
Zou het niet veel realistischer zijn te kijken naar wat je wél hebt en
constateer meteen dan ook welke heel specifieke plek Kunsthuis Syb binnen
de kunstwereld in neemt. Dat het inmiddels landelijke bekendheid geniet en
dat het een structurele subsidie ontvangt die de voortzetting van deze unieke
plek ondersteunt.
Eerste stap vanuit deze nieuwe visie was te kijken hoe Kunsthuis Syb zich
verhoudt tot letterlijk de directe omgeving, dus van de Hoofdstraat. Dus tot
de ondernemers, de middenstanders die daar hun bedrijf hebben. Dat de
middenstand bijvoorbeeld een commercieel belang heeft bij het kunsthuis
omdat iedere kunstenaar die aan een project in Kunsthuis Syb werkt daar
ook logeert en in de Hoofdstraat naar de bakker en naar de groenteboer
gaat. Dat diezelfde Hoofdstraat ook trots op Syb kan zijn omdat het de straat
unieker maakt, ook vanuit het streven van het dorp om als een cultureel
centrum op de kaart te willen staan.
Bureau Zeezicht zette letterlijk de eerste stap in de richting van de
omgeving. Door de deur uit te gaan en de voorgevel van het kunsthuis te
reinigen. Omdat andere ondernemers in de Hoofdstraat dat met hun eigen
gevel ook doen en omdat het de middenstand een doorn in het oog was dat
zoiets door Syb niet gedaan werd.
Meteen waren er veel positieve reacties en op aangename wijze werd Syb
vervolgens in de gaten gehouden. Noem het een vorm van integratie. Ook
kwam er een plant in de uitsparing voor het pand te staan. Overleggen met
en kopen bij de plaatselijke bloemist.
Na de buitenkant kreeg ook de bínnenkant van het pand Kunsthuis Syb een
beurt. Op zoek naar een vereniging uit Beetsterzwaag die het pand wilde
schoonmaken werd een plaatselijk team volleybalsters bereid gevonden deze
klus te klaren. Tegen een bepaalde vergoeding. Het jubileum van de club is
aanstaande en iedere vorm van inkomsten is welkom. En vooral niet
proberen de volleybalsters via de schoonmaakklus voor de activiteiten van
Kunsthuis Syb te interesseren zodat ze voortaan elke opening zouden gaan
aflopen. Geen zieltjes winnen.
Een veelgehoorde ‘klacht’ uit de Hoofdstraat was, dat men vaak niet merkte
dat er in Kunsthuis Syb iets gebeurde. Heel vaak waren de ramen afgeplakt
of er hing iets voor of het zag er donker uit. Dus haalde Bureau Zeezicht de
werkplekken met computer, papier en nietapparaatjes van boven naar
beneden, tot bij de straatkant. Op het raam werd een ‘krant’ bevestigd
waarop stond te lezen ‘wat we vandaag doen’. Zijn we er even niet, dan weet
je toch waar we mee bezig zijn.
Bureau Zeezicht ontwierp ook een ansichtkaart met foto’s van panden in de
Hoofdstraat van Beetsterzwaag waaronder een foto van Kunsthuis Syb. Deze
ansichtkaart was al jaren een wens van de middenstand. Dat het nou
uitgerekend kunstenaars, verbonden aan Kunsthuis Syb, zouden zijn die deze
wens realiseerden. De kaarten vliegen ondertussen als zoete broodjes over
de toonbank.
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Zelf vindt Bureau Zeezicht de aangebrachte wegwijzer aan het begin van de
Hoofdstraat met daarop ‘Kunsthuis Syb’ een hoogtepunt van wat ze bereikt
hebben. Tussen andere bordjes met ‘bibliotheek’, ‘huisarts’ en ‘Hotel
Lauswold’ kan nu iedereen Kunsthuis Syb moeiteloos vinden.
Maar niet alleen op wat er niet was, op de directe omgeving van Kunsthuis
Syb, heeft Bureau Zeezicht zich georiënteerd. Ook op de kunstwereld in
bredere zin, dus op wat er wél is, richt het z’n aandacht. “Landelijk hebben
we verzoekjes gestuurd naar kunstinstellingen of ze Kunsthuis Syb willen
linken. Je hoeft het dorp niet binnen te halen maar waar heeft Syb dan wél
connectie mee. Zo hebben twee studenten die stage liepen bij Bureau
Zeezicht de link met Academie Minerva en de Rijksuniversiteit in Groningen
versterkt. Syb is al jaren bezig meer Friese kunstenaars naar Beetsterzwaag
te halen. Dat blijkt nog een hele klus. Door Syb beter op de kaart te zetten
wordt de weg naar de Hoofdstraat misschien gemakkelijker gevonden.
De positie van de kunstenaars van Bureau Zeezicht is een zeer opmerkelijke.
Het ziet de eigen werkzaamheden als acties, als een soort van performance.
“Veel mensen snappen niet wat er nou kunst is aan wat wij doen. Wij
bewegen ons dan ook heel erg binnen het schemergebied van het ‘echte’
leven en kunst. Wat ons betreft is de scheiding tussen beide zo dun mogelijk
met beide gebieden die heel erg in elkaar overvloeien.”
De grote winst van vijf weken Kunsthuis Syb is voor Bureau Zeezicht dat ze
zichzelf op dit punt ontzettend hebben bevraagd. Waarom er vorm moet zijn
met een uiteindelijk duidelijk zichtbaar resultaat. Waarom dat idee helemaal
werd uitgedund tot de kern met dus steeds minder zichtbare vorm als
resultaat. Hoe confronterend het was mensen te moeten teleurstellen die
vooral voor dat zichtbare eindresultaat kwamen. Dat bepaalde mensen
afhaakten waartegen je moest zeggen ‘dit is niet meer voor jullie want jullie
vinden dit gewoon niet leuk’ zonder van de eigen overtuiging af te stappen.
“Dan wordt ook duidelijk hoe het predikaat ‘kunst’ in de weg kan staan. Als
wij onszelf hadden aangekondigd als een organisatiebureau, dan had men
het prima gevonden. Het helpt dat wij met z’n tweeën zijn; als je dan
stiekem toch nog even wél ‘kunst’ zou willen maken, kun je daar met de
ander over praten waarom wel of waarom niet.”
Voor Bureau Zeezicht was het essentieel een bepaalde actie uit te voeren
waarbij het de bezigheid zélf is, waar het om draait. Niet blijven hangen in
het rolpatroon van ‘de kunstenaar die iets MOET laten zien’. “Wanneer we er
wéér over praatten en dachten ‘er kómt maar niks’ was het juist dát, wat er
kwam.” Wat er kwam was niet het niks van de leegte maar het creatieve
niks, de ruimte van waaruit alles kan ontstaan. “Nu begrijpen we het soms
nóg niet, en dat is leuk. Dat hebben we op een gegeven moment ook als
stelling geponeerd: ‘Als we het zelf niet meer snappen, dan is het goed, dan
wordt het interessant’ want als je het zelf al snapt, dan is het klaar.
Langzamerhand beginnen we vertrouwen te krijgen in onze associatieve
manier van werken. Ga het maar gewoon doen en achteraf blijkt dan weer
waarom het goed was.”
Kunsthuis Syb is bij uitstek de plek waar je de ruimte kunt vinden en nemen
om op avontuur te gaan. Zonder dat je vooraf weet hoeft te hebben van het
eindresultaat. “Als mensen ons vragen ‘is dit nou kunst?’, dan antwoorden
wij ‘wat is het anders dan?’ Wáár anders kun je dit doen? Hoe kun je het
anders noemen? Kunsthuis Syb is juist die vrijplaats waar je gedachten alle
kanten op kunt laten gaan en er naar kunt handelen. Dat kan nou juist
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binnen de kunst! Het is grappig dat dit punt pas duidelijk wordt als je het om
draait. Want wij kunnen soms ook niet uitleggen waarom het kunst is wat wij
hebben gedaan. Maar iets anders kan het ook niet zijn. Wij zijn namelijk
kunstenaars en dit is een plek waar kunst gemaakt wordt dus zal het
waarschijnlijk wel kunst zijn.” Raoul Vaneigem schrijft in zijn boek ‘Handboek
voor de jonge generatie’ dat ‘niet het museum, maar de staat van
creativiteit’ de kunstenaar maakt.
Kunsthuis Syb als laboratorium. Het is nauwelijks voor te stellen dat een
kunstproject dichter tot de kern van de ‘Syb–filosofie’ kan komen dan wat de
kunstenaars van Bureau Zeezicht in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag
hebben veroorzaakt.
recensie: Jongensdromen – Jongens dromen, Henry Alles, Arjen Boerstra, Sebastian Christoffel,
Bjorn Eerkes, Jan Menses en Sjef Meijman (7 mei t/m 5 juni)

Kunstenaarsdromen
door Marion de Zanger
Willem Sandberg (van 1945 tot eind 1962 directeur van het Stedelijk
Museum in Amsterdam). Ik heb hem al eens eerder aangehaald en ook al
eerder de volgende uitspraak van hem. Namelijk zijn stellige mening dat er
in de kunstwereld een groot misverstand bestaat. Men gaat er over het
algemeen vanuit dat kunstwerken elkaar zoals bloemen bestuiven. Sandberg
was daarentegen ervan overtuigd dat de bloem de grond ontspruit en dus is
gevoed en beïnvloed afhankelijk van de omstandigheden zoals de kwaliteit
van het zaad, de grond, het klimaat en de mate van bemesting,
verwaarlozing of verwoesting door de medebewoners op aarde. Ik vind het
een wijze metafoor*, omdat het mij eraan herinnert dat het belang van de
kunst helemaal niet is om de mensen een fijn rijtje kunstobjecten te
schenken maar om in een cultuur (op/in een bepaalde plaats en tijd) iets
zinnigs,
opzienbarends,
verklarends,
inzichtmakends,
wonderlijks,
merkwaardigs, deerniswekkends of ontregelends wortel te laten schieten.
Onkruid is van vitaal belang.
Het kunstproject Jongensdromen vindt plaats binnen het kader van het
landschapsproject De Sector. Het kunstproject speelt zich af op twee
idyllische locaties op het platteland - in Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag
(Friesland) en bij het Strokasteel in Veenhuizen (Drenthe) - op dertig
kilometer afstand van elkaar.
Het Kunsthuis heeft op de begane grond een ruige tentoonstellingsruimte
met
kleine
tuin
en
op
de
bovenverdieping
een
sympathieke
kunstenaarsresidentie. De geïnviteerde kunstenaars - de doelgroep is de
jonge kunstenaar en die heeft dus meestal weinig of geen cent te makken bevinden zich in de superluxe situatie het drukke stadsleventje even te
verruilen voor een arbeidsintensief buitenleventje. Het is voor dit mooie doel
nagelaten door de galeriehouder Sybren Hellinga (1926-2000). Het
Strokasteel in Veenhuizen bestaat nog maar ruim een half jaar. Het is een
meters hoog theater midden in de weilanden, gebouwd door de theatergroep
PeerGrouP, in samenwerking met gedetineerden. In vijf weken tijd werd dit
bouwwerk bestaande uit steigers en 10.000 strobalen uit de grond gestampt.
Aan het eind van de herfst zal het Strokasteel weer verdwijnen om ruimte te
creëren voor nieuwe PeerGrouPplannen.
Vijf stadsjongens uit Groningen, Meppel en Berlijn zijn gedurende een maand
hier te werk gesteld hun jongensdroom te realiseren. Bij bezoek aan de
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galerie in de tweede week waren de eerste aanzetten van de vier projecten
zien. Jan Menses en Bjorn Eerkes toonden daar de eerste dagen van hun
gedroomde ruimtereis op een website, Arjen Boerstra toonde de videoopnamen van een trektocht van Beetsterzwaag naar Veenhuizen en zijn, voor
zijn tijdelijke jagersleventje, zelfgebouwde trekkar. Sjef Meijman had in de
tuin een kweektuintje op orde bestaande uit vijf snijbietjes in de dop en
meetapparatuur als wind-, regen- en thermometers om de klimatologische
weersomstandigheden met de hand vast te kunnen leggen. Sebastian
Cristoffel was nog maar net aangekomen, maar gaf reeds zijn eerste
ongemonteerde videoregistraties prijs van zijn vergeefse pogingen in een bos
met, volgens hem in Duitsland voor de jacht gebruikte, lokpijp en lokfluitje
om resp. everzwijnen en reeën te lokken. Wat de galerie toont is dus work in
progress.
Het buitenleven van deze kunstenaars speelt verder vooral af bij het
Strokasteel in Veenhuizen. Het is een imponerende locatie. Het ‘kasteel’
verraadt een meesterhand (Robbert van der Horst) en heeft grote allure. Bij
bezoek leek het een onneembare zetel van Moloch, goud sprankelend in een
gigantische, groene weide. Het project (agrarische) Sector waar het
Strokasteel onderdak aan biedt is daarentegen juist een uiterst menslievend
project dat op ludieke wijze binnen de grootschalige milieuvervuilende
landbouw ruimte voor andere landbouw willen scheppen.
Veenhuizen is sowieso een extreem heftige locatie. Tenminste voor deze
bezoeker uit de Randstad. De idylle van het boerenlandschap overheerst,
maar Veenhuizen is eerst en vooral strafgevangenis. Vier penitentiaire
inrichtingen staan er op een kluitje. Een ervan is zeer hoog omheind en
omsingeld met lichtmasten die dag en nacht aan staan. Voorgaande tijden
moet het dorp er nog veel idyllischer hebben uitgezien, maar was het eerst
en vooral een dwangkolonie waar bedelaars, landlopers, wezen, vondelingen
en arme gezinnen heropgevoed werden. De boerderijen, fabrieken,
werkplaatsen, kerken, synagoge, bakker en slager oogden vredig maar
waren louter en alleen voor dwangarbeid en heropvoeding gebouwd. Macaber
is te lezen dat eind jaren dertig naar Nederland gevluchte joden ook naar
deze werkkampen zijn gestuurd. Met Westerbork om de hoek, mijn hemel.
De websites over Veenhuizen geven daarover geen informatie. Wel wijzen zij
op de boevenbus van het Gevangenismuseum voor de geïnteresseerde
toerist en op de wens van het dorp om de status van beschermd
dorpsgezicht te verkrijgen.
In Veenhuizen pakken de kunstenaars grootser uit dan in Beetsterzwaag. Het
ruimteschip van Jan Menses en Bjorn Eerkes liet nabij het Strokasteel een
flinke krater en een ruimteschiponderdeel op de lanceerbasis achter. Arjen
Boerstra bouwde een heuse jagershut. Sjef Meijman zette op een grote
zware landbouwtrekkar een kas van hout en staal die de klimatologische
omstandigheden van Beetsterzwaag kan nabootsten met behulp van
ventilatoren (wind), lampen (licht en warmte) en water (dak met regelbare
waterreservoir). Voor het experiment staan in de kas ook vijf snijbietplantjes
in aarde uit Beetsterzwaag. De snijbieten in Veenhuizen zouden met een dag
vertraging (m.b.v. de metingen daags ervoor) hetzelfde groeiproces als de
snijbieten in Beesterzwaag kunnen doormaken. Alle installaties zijn groot.
Voor dit bouwen op het landgoed Strokasteel waren mankracht en
vrachtbusjes vereist. Sebastian Cristoffel was nog zoekende en informeerde
naar de Veluwe, want hij wenst wel degelijk oog in oog met reeën en
everzwijnen te komen staan.
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Deze kunstenaars hebben niets tot weinig gemeen met de mannen die van
oudsher op deze locaties wonen. Ze zijn totaal ongeschikt voor
gevangenisdirecteur, cipier, ordebewaker, kerkdienaar, jager en voor boer
die gehoorzaam grootschalige landbouw bedrijft.
Deze kunstenaars hebben meer met Alice in Wonderland gemeen. Hun
wonderland is de grote mensenwereld, of preciezer gezegd de
mannenwereld. Jagers zijn heer en meester over het bos en schieten zonder
gewetensbezwaar het quotum wild af wat hen verstandig lijkt. Een
buitenleven waar kennis, kracht en koelte voor nodig is die stadsjongens
ontberen. Boerstra schrijft in een open brief dat de jagerswereld hem sinds
zijn kindertijd fascineert en afschrikt. Nu dus de mogelijkheid de droom uit te
spelen, maar in plaats van een jachtgeweer ligt er toch maar een windbuks
in zijn trekkar en het zelfportret met jachttrofee noemt Boerstra doodeerlijk
zelfportret met aangereden ree. Reeën tellen en een nachtwandeling buiten
zomerseizoen is voor deze stadsjongen avontuurlijk genoeg.
Meespelen in de wonderbaarlijk wereld waar land- en veehouders de natuur
zonder scrupules naar hun hand zetten. In schuren en kassen kan het
leefklimaat van dier en plant naar mensenwens worden ingesteld. Voor
tropische vruchten hoef je het dorp niet meer uit. Dieren kunnen prima
worden gefokt zonder dat er een spatje zon, lucht of regen aan te pas komt.
Meijman verwondert zich over de brutaliteit, de megalomanie, de
onverschrokkenheid ervan. De olijke nabootsing van deze grote mensengekte
met tien snijbietplantjes gaat al aan zijn hart. Maar hij doet niets liever dan
grote fantasmatische objecten in een metaalwerkplaats maken en, zover
mogelijk voor een stadsjongen, aan de natuur deel te nemen. Tegenwicht
van de natuur ziet hij dolgraag, zoals bij zijn weegschaal, met aan een kant
een steen en aan de andere kant een plant in aarde, die langzaam in
beweging zal komen.
Meer naspelen dan meespelen met de jagerswereld, is wat Cristoffel in het
bos met zijn lokfluitjes voor de video doet. Het videoproject zal uitwijzen of
zijn fervente pogingen de wonderlijke dierenwereld te voorschijn te toveren
nog onvoorziene wendingen krijgt. Menses en Eerkens hebben ook gekozen
voor naspelen, maar wisten niet hoe snel ze zich uit de voeten moesten
maken. Na de lancering in Veenhuizen doen ze virtueel de mannenwereld
van het wereldnieuws en de NASA na.
Zoals Alice verwonderen al deze kunstenaars zich over wonderland, dat in
hun geval de grote mensen/mannenwereld is. Zij zijn in vergelijking met
Alice wel actiever, stoerder, baldadiger en goedlachser. Met plezier steken zij
de handen uit de mouwen. Machismo is hun echter niet vreemd, alhoewel het
meer de mannelijkheid is van de cowboy in de western dan van de reële
strenge, stoere of rijke mannen. Maar de spelende cowboys is weer van
humor gespeend en wat dat betreft was Arjan Ederveen in zijn televisieserie
Wroeten verleden zomer over zijn natuurervaringen op zijn ecologische
boerderijtje meer hun broeder.
De Jongensdromen laten in Beetsterzwaag en Veenhuizen iets ontkiemen dat
in de maatschappij leeft, met name het lonken van stadsjongens naar een
buitenleven. Deze dorpen die wellicht minder van de buitenwereld afgesloten
willen zijn dan voorheen, verkrijgen met deze Jongensdromen een nieuwe
dimensie. Alhoewel het om work in progress gaat, lopen de Jongensdromen
wel gevaar voor deze buitenlocaties te bescheiden en voor een kunstgalerie
te traditioneel te zijn. De jachthut, lanceerbasis en landbouwtrekkar die voor
galeries en musea te groot zijn, vallen naast het immense Strokasteel en in
de immense weide een beetje in het niet. De videoregistraties en website
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maakten ook geen onuitwisbare indruk. Dit kan ook nog veranderen, maar
kunstenaars moeten wel van hele goede huize komen wil hun digitale wereld
boven de mondiale virtuele vloedgolf uitsteken.
* Ank Leeuw-Marcar, Willem Sandberg: portret van een kunstenaar,
Amsterdam, Meulenhoff, 1981, p. 51: De meeste kunsthistorici (…) menen
dat het een zekere traditie is die zich voortzet, en dat dat eigenlijk de
ontwikkeling is. Ik zie het net anders. Ik zie de maatschappijontwikkeling en
ik zie uit die maatschappij telkens een plant, een bloem op een stengel
oprijzen. Dat is de kunst, de cultuur. Nou willen de mensen een lijn trekken
tussen die bloemen, dus op het niveau van de kunst, maar ik geloof dat je
alleen de lijn kunt trekken op het niveau van de maatschappij: de groei van
onze maatschappij, de verhouding van mens tot mens. Eerder aangehaald in
een lezing voor de Studium Generale Ins & Outs, Aki, Enschede, 28 april
2005.
Recensie: Er Gebeurt Niets, Floris Kruidenberg (14 juni t/m 16 juli)
Er Gebeurt Niets
door Loes Groothuis
De ramen bij Kunsthuis SYB zijn geblindeerd, binnen is het donker. Bij
binnenkomst loop ik als eerste tegen een gammel uitziend bouwwerkje op.
Bestaande uit een oud keukentrapje met daarop een diaprojector en een
ventilator. De diaprojector zorgt voor licht en de ventilator laat plastic
bladeren, die aan een draad bengelen, bewegen. Via
spiegels, die
gedeeltelijk zijn afgeplakt met stukken karton en tape, wordt er op de muur
en op de grond een projectie zichtbaar. Het valt eigenlijk nauwelijks op, zo
gewoon en allerdaags is het beeld. Het lijkt alsof er zonlicht door de ramen
naar binnen valt, zodat de contouren van het venster en de schaduw van
bewegende boombladeren zich aftekenen op de grond en op de muur. Het
geheel roept bij mij een het gevoel van een lome, zonnige zondagmiddag op,
zo’n middag waarop niets gebeurt.
Verderop in de ruimte is een ander loom makend beeld te zien. Op een groot
wit doek, dat midden in de verduisterde ruimte hangt, glijden lichte
rechthoeken, die soms een beetje van vorm veranderen, voorbij. Het geheel
doet denken aan een diavoorstelling waarbij de lichtprojecties bewegen en
niet alleen op het doek verschijnen naar doorglijden op de ruwe bakstenen
muren van Het Kunsthuis. Wat er precies op de dia’s staat lijkt niet zo
belangrijk; ik zie wat vage kiekjes van mensen en een straatbeeld. Ik laat
me meenemen door het ritme van de bewegende lichtbeelden en kom in een
aangename, bijna meditatieve, stemming.
Toch zou dit een nietszeggende installatie zijn geweest als je niet een kijkje
had kunnen nemen achter het witte doek. Dan zie je pas op welke ingenieuze
manier de bewegende projecties tot stand komen. Het is een rommel achter
het scherm, overal liggen stukjes papier, stukjes draad, tape, spijkertjes en
gereedschap. Hier is duidelijk iemand aan het werk. Heel charmant vind ik
het in elkaar geflanste rekje met daaraan bengelend, als wasgoed in de wind
bewegende, stukjes spiegel. Stukjes gebroken spiegel, zoals je die kunt
vinden bij het grof vuil. Aan de achterkant zijn deze verzwaard met kiezels of
spaanders hout zodat ze niet te snel ronddraaien op de luchtstroom, die
wederom, door een ventilator veroorzaakt wordt. Het lijkt wel een
rommelzolder waar een intelligent jongetje van een jaar of tien, als een
kleine Willie Wortel, zijn uitvindingen bouwt.
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De kunstenaar heet Floris Kruidenberg (Zaanstad, 1982) en laat ons een spel
zien tussen werkelijkheid, projecties van de werkelijkheid en onze
waarneming en interpretatie daarvan. Hij presenteert ons een, soort van,
machine die beelden voortbrengt die wij herkenen uit het dagelijks leven
maar die normaal gesproken op een heel andere wijze tot stand komen. We
worden gefopt waar we bijstaan. Dat roept weer vragen op over wat we
normaal gesproken dan eigenlijk zien.
Het meeste van wat we dagelijks te zien krijgen is zo vertrouwd en past zo
perfect in allerlei begrippenkaders die we voor onszelf hebben geconstrueerd
dat we niet meer echt kijken, niet meer echt waarnemen; we nemen het
voor waar aan. Wanneer er nu iets gebeurt dat buiten onze definities over de
werkelijkheid valt, dat niet past in de ordening die wij hebben aangebracht,
kunnen wij dat dan überhaupt wel waarnemen? Dat is een vraag die de
kunstenaar bezig houdt en die hij heeft voorgelegd aan drie van zijn
collega’s.
De eerste kunstenaar die Floris Kruidenberg in Het Kunsthuis opzoekt is
Nickel van Duijvenboden (Amsterdam, 1981). Het filosofisch getinte gesprek
dat beide kunstenaars met elkaar voeren wordt vastgelegd op CD. Het gaat
over willekeurige beelden en of je die kunt waarnemen of niet. Het gaat over
beweging en dat er beweging nodig is om de tijd te kunnen ervaren. Een
willekeurig ritme van bewegende beelden geeft eerder een gevoel van
oneindigheid dan een strak ritme, concluderen de kunstenaars. In elk geval,
het is me niet geheel duidelijk waar het over gaat, maar dat hoeft ook niet.
Van Duijvenboden heeft het gesprek gemonteerd in twee verschillende
versies. Het eerste deel heet ‘positief’ en hierin buitelen de woorden met
(zware) betekenissen over elkaar heen, zodat je niet alles van het gesprek
begrijpt maar wel het gevoel krijgt dat het heel diepzinnig is. In het tweede
deel, dat ‘negatief’ heet, zijn alle er uitgehaalde tussenliggende
geluidsfragmenten te horen die op zich niets (niet veel) betekenen. Dus
gehum, gezucht, euhh, ooh, ahah en gelach.
Zo maakt Van Duijvenboden invoelbaar dat de werkelijkheid uit
betekenisvolle gebeurtenissen bestaat en uit gebeurtenissen die op zich geen
betekenis hebben. Beide bestaan naast elkaar (en ondersteunen elkaar?)
maar als mens focussen wij eerder op de betekenis. De rest, de ruis, de
achtergrond geven wij vaak geen speciale aandacht. Ik vond het dan ook
grappig om op te merken dat ik in dit geval de ruis, de achtergrond met veel
meer plezier en aandacht beluisterde dan het met betekenis overladen stuk.
Het is van Duijvenboden gelukt de aandacht, van de toeschouwer, te richten
op dat waar niets gebeurt.
De volgende kunstenaar die langskomt is Greg Que (Groningen, 1959). Beide
kunstenaars kenden elkaar voorheen nog niet. Het Kunsthuis heeft ze met
elkaar in contact gebracht. Que laat een installatie zien waarin twee
verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan. Een bouwwerk van
kartonnen dozen waarbij de randen met blauwe tape zijn gekaderd zodat er
een drie dimensioneel raster ontstaat. Op de grond heeft hij het raster
patroon, zoals je dat vanaf die plek ziet, vertaalt naar twee dimensies. Ik
interpreteer het bouwwerk als de werkelijkheid en het raster op de vloer als
onze constructies (taal, wiskundige formules, filosofie) om vat te krijgen op
de wereld.
Midden in het bouwwerk heeft Que een kartonnen koker gestoken. Wanneer
je daardoor heen blikt kijk je in het verblindende licht van een lamp. Dit
verbeeldt het ogenblik, zo’n speciaal soort moment, dat je het gevoel hebt
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boven de werkelijkheid te worden uitgetild. Alles wat je kende valt weg, alsof
je even schouwt in een hogere waarheid.
De derde en laatste gast is Johan Gustavsson (Stockholm, 1978). Hij is goed
bevriend met Kruidenberg en beide zijn betrokken bij het Haagse
kunstenaarsinitiatief 1646. Helaas kan ik over de bijdrage van deze
kunstenaar hier niets schrijven omdat ik niet in de gelegenheid was het te
zien.
Met bijzonder veel plezier heb ik deze tentoonstelling bekeken. Erg
sympathiek vind ik de met afvalmaterialen in elkaar geknutselde werken.
Dat maakt dat ik bereid ben op zoek te gaan naar hoe ik de werken moet
lezen, want dat is niet in eerste instantie duidelijk. Had het er heel glossy
uitgezien dan had ik gedacht: ‘laat maar, hier begrijp ik toch niets van’.
Door het materiaal besef ik direct dat de kunstenaars geen eeuwig durende
schoonheid en waarheid willen presenteren. Het geheel oogt eerder als een
laboratorium waar allerlei proefopstellingen staan. Door mij te verdiepen in
de werking van de apparatuur en uitleg te hebben gekregen van de
kunstenaars-laboranten, begrijp ik dat het hier gaat om een onderzoek naar
tijd, ruimte en dimensies. Heel pretentieus eigenlijk, in tegenstelling tot wat
het materiaal deed vermoeden, en fascinerend.
Recensie: Van Koffiewanten tot een Blauwe Stoel, Svetlana Prigoditch, Nina Boas, Marieke
Haandrikman, Floor van Slochteren (19 juli t/m 20 augustus)

‘Van Koffiewanten tot een Blauwe Stoel’ – Een project van Svetlana
Prigoditch, Nina Boas, Marieke Haandrikman en Floor van Slochteren
door Rients Kooistra
In Kunsthuis Syb hangen kleren aan oude muren, kinderspeelgoed ligt
verzameld bij het podium, een stukje Kunsthuis Syb is getransformeerd tot
meisjesslaapkamer, schilderijen met als voorbeeld zwart-wit foto’s hangen
aan een wand. Een beamer projecteert vormen op witte lakens en een
monitor toont een collage van bewegende beelden.
Het is maandagmiddag, een kleine week voordat aanstaande zondagmiddag
de eindpresentatie en feestelijke afsluiting plaats zal vinden van ‘Van
Koffiewanten tot een Blauwe Stoel’, een multimediaproject van Svetlana
Prigoditch met medewerking van Nina Boas, Marieke Haandrikman en Floor
van Slochteren.
Svetlana Prigoditch werd door Kunsthuis Syb gevraagd een project te
realiseren. Haar afstudeerproject uit 2005 ging over sprookjesachtige
videovertellingen. Ze besloot dit thema verder uit te diepen. Ze nodigde drie
haar bekende kunstenaars uit om ook deel te nemen aan het project. De
grootste overeenkomst tussen het werk van de vier kunstenaars is de
behoefte verhalen te willen vertellen. Nina Boas: “Het was opvallend hoe wij
vooral in de eerste week met zijn vieren hier heel veel verhalen van elkaar
hebben beluisterd. Verhalen over hoe en waar je geboren bent, hoe je ouders
zijn, hoe het was op school enzovoort. Door dat hardop te vertellen
realiseerde ik me steeds meer links met mijn eigen ontwikkeling als
kunstenaar. Ik bedenk me nu ineens dat het misschien ook wel onze EIGEN
sprookjes zijn die we hier vertellen. Want het zijn spróókjes: zoals dat is met
een sprookje waarin je het verhaal nog voor een deel weet maar waarin je er
heel veel omheen gaat fantaseren. Zo worden sprookjes steeds
herschreven.”
Naast de vele onderlinge verhalen was er tijdens de eerste week ook volop
ruimte gemaakt voor ‘winkelen’. Winkelen in kringloopwinkels om attributen
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te verzamelen voor de vertellingen. Objecten en kleren die een rol zouden
kunnen spelen in de video’s of performance of die associaties voor verhalen
op gang zouden kunnen brengen. Als spiegels uit het verleden.
Zo dook Svetlana Prigoditch (Bereza, Wit-Rusland, 1982) in haar roots. Ze
schilderde portretten waarbij eigen familiefoto’s de link naar het verleden
waren.. “Schilderen had ik lang niet gedaan en ik heb het hier weer
herontdekt. Dat kwam ook omdat de ruimte hier heel rustig is en omdat ik
heel mooi licht heb gehad. Ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt.” Ook
andere foto’s legden een link naar vroeger. In de kringloopwinkel ontdekte ze
een oostduits tijdschrift, met onder anderen een foto waarop vier Sovjet
vrouwen geportretteerd staan.. Deze foto tekende Svetlana na, op hetzelfde
formaat als de schilderijen”. Tenslotte werd de foto met de Sovjet vrouwen
gebruikt voor een portret om het project in Kunsthuis Syb mee af te sluiten.
In de buurt van Kunsthuis Syb zag Svetlana een grote, min of meer
uitgedroogde boom. Vóór de boom op een bankje werden de vier
kunstenaars geportretteerd in het kostuum waarmee ze tijdens het project in
Kunsthuis Syb spelen. De performance die voor de boom is ontstaan wordt
tijdens de feestelijke afsluiting getoond. De afsluiting van het project valt
voor Svetlana in zekere zin samen met het afsluiten van een bezinning over
een periode in haar leven.
Nina Boas (Saumar, Frankrijk, 1980) heeft om en rond het toneeltje in
Kunsthuis Syb háár fantasiewereld gestalte gegeven. Tijdens de afsluiting
doet zij een performance. Daarbij werkt ze met projectie en speelt het begrip
schaal een belangrijke rol. Rondom een gaatje in het podium dat er uit zien
als de toegang tot een muizenhol heeft ze een heel klein decortje ingericht
met kinderspeelgoed zoals tafeltjes, stoeltjes en een badkuipje. Het
kinderspeelgoed stamt uit de vijftiger en zestiger jaren en is gevonden in de
kringloopwinkel. In het groot is ze met dat speelgoed gaan spelen. Eerst
heeft ze het speelgoed gefilmd om het vervolgens in het groot te projecteren
waarbij ze zelf weer in dat geprojecteerde decor een karakter speelt. Het
geheel geeft het effect alsof ze zelf in die kleine wereld leeft. “Zo film ik
mezelf ook verkleed als mannetje en dan laat ik hem op mijn schoot zitten,
hou een hand vast of eet hem op. Ik ben echt Alice in Wonderland-werelden
aan het maken. Ik ben me er veel meer in gaan verdiepen en ben we
bewuster geworden waarom ik hier mee bezig ben. Zo ontdekte ik
bijvoorbeeld dat ik vroeger, toen ik heel klein was, ook altijd van die
installaties maakte met steeds dat spelen, stil in je hoofd met allerlei
verhalen die je bedenkt. Dat heb ik echt terug gehaald en nu is mijn
performance bijna een soort van hernieuwd kinderspel, alsof ik weer kind
ben geworden dat met voorwerpen speelt.”
Marieke Haandrikman ( Slochteren, 1980) vond dat één specifieke kleine
ruimte in Kunsthuis
Syb zich er heel erg voor leende om er een
‘bakvis’meisjeskamertje van te maken. Met Marieke zelf in de rol van ‘bakvis’
nam ze met een videocamera momenten op die zich in zo’n meisjeskamer
kunnen afspelen. Zoals bijvoorbeeld het ‘oefenen om beroemd te worden’.
Ook heeft ze geprobeerd de onbestemdheid die zo’n pubermeisje soms
parten kan spelen in beelden uit te drukken. Marieke heeft zich bij de
inrichting van de meisjeskamer helemaal laten inspireren door een lap stof
die uit haar eigen jeugd komt. “Daar heb ik het hele kamerdecor naar
ingericht. In de gefilmde performance speelt Marieke het meisje in kleren die
ook weer aangepast zijn aan de stijl van inrichten van de kamer. “Ook heb ik
op de rommelmarkt een poster gevonden met een jongen uit een boy-band.
Die poster (van de Back Street Boys) heb ik persoonlijk gemaakt door voor
mijn poster een foto te maken van mijn eigen vriend.”
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Floor van Slochteren ( Groningen, 1977) spreekt in het kader van haar werk
over ‘Theater van de realiteit’ . Een begrip dat associaties oproept met een
opmerking van de Oostenrijkse toneelschrijver Thomas Bernard die met het
nodige cynisme stelde dat ‘je geen monsters hoeft te verzinnen om er over te
kunnen schrijven’. Floor van Slochteren heeft als hoofdwerk een film
gemaakt met daarin drie personages die zij zelf speelt. De film gaat over
trouwen maar dan wel een bijzondere vorm van trouwen. Opgenomen in het
gemeentehuis in Beetsterzwaag laat ze ‘Rôze Wolk’ en ‘de Realist’ met elkaar
trouwen. En natuurlijk zijn deze uitersten van gevoel en verstand aan het
bekvechten. Als derde personage speelt daarom de ‘Ambtenaar van
Emotionele Toestanden’ een rol.” In de loop van het verhaal blijkt ‘Rôze
Wolk’ niet zonder ‘Realist’ te kunnen en ‘Realist’ niet zonder ‘Rôze Wolk’. Het
is de tweestrijd die zich in de meeste mensen lijkt af te spelen. De
Ambtenaar van Emotionele Zaken lijkt in dit geheel de overstijgende persoon
te moeten spelen die de bindende factor is tussen uitersten. Floor is als enige
van de vier kunstenaars bezig geweest met het schrijven van een scenario.
Dat lijkt misschien een meer geconstrueerde manier van werken in
vergelijking tot hoe de andere drie kunstenaars werken. Maar “binnen de
ontwikkeling van mijn script kan het ook alle kanten uit gaan”, aldus Floor
van Slochteren. En daarbij is ze bijna wel genoodzaakt gebruik te maken van
een scriptlijn omdat ze zelf drie rollen speelt en het makkelijk is de lijn van
het verhaal te verliezen.
In het project ‘Van Koffiewanten tot een Blauwe Stoel’ heeft iedere
kunstenaar een heel persoonlijke sprookjesachtige, fantastische vertelling
gemaakt in de vorm van een video of een performance. Nina Boas vindt ook
dat het hún persoonlijke sprookjes zijn maar dat deze verhalen voor anderen
ook weer heel herkenbaar kunnen blijken te zijn. Marieke Haandrikman komt
daarbij tot een verrassende constatering:”Ik realiseer me nu ineens dat
Svetlana heel erg bezig is met de periode van zelfs vóórdat ze geboren werd,
dat Nina bezig is met toen ze heel erg klein was, dat ik bezig ben met mijn
puberteit en dat Floor bezig is met heel recente persoonlijke geschiedenis.
Misschien is het de leeftijd die wij hebben, een leeftijd waarop je bezig kunt
zijn met hoe je leven tot nu toe gegaan is.”
De vorm waarin het project ‘Van Koffiewanten tot een Blauwe Stoel’ door de
vier kunstenaars gegoten is laat zich niet definiëren tot traditioneel
kunstzinnige uitingsvormen. Svetlana schildert niet alleen, ze filmt, ze tekent
en ze speelt ook. Nina is bezig met filmen, ensceneren en toneel spelen.
Marieke fotografeert, filmt en ensceneert terwijl Floor filmt, schrijft en
videocomposities maakt. “Misschien zijn wij wel bijzonder authentiek!”, stelt
Svetlana. Men zou het een vorm van levenskunst kunnen noemen waarbij
het medium waarin de vorm gegoten wordt afhankelijk is van de behoefte
van het moment.Het is de Belgische filosoof Raoul Vaneigem die in zijn werk
‘Handboek voor de jonge generatie’ uit 1967 spreekt van de ‘Omkering van
het perspectief’ als een behoefte om als individu op een wezenlijk andere
manier in de wereld te staan. In plaats van ons handelen te meten naar de
ogen van de anderen betekent de omkering van het perspectief “een vaste
greep op onszelf krijgen, onszelf kiezen als uitgangs- en middelpunt, alles
baseren op de subjectiviteit en gehoor geven aan de eigen subjectieve wil om
alles te zijn”.
Waarbij de onweerstaanbare behoefte van de vier kunstenaars in Kunsthuis
Syb om te (blijven) spelen ons reikhalzend uit doet kijken naar het
eindresultaat van het project ‘Van Koffiewanten tot een Blauwe Stoel’.
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Recensie: Contol Me Life, Aart Muis en Coïncidence, Berthe Salegos (23 augustus t/m 1 oktober)

Gecontroleerde toevalligheden of de virtuele kwaliteiten van de
computer
door Klaas Koetje
Toen ik op de middelbare school als eerste generatie computeronderwijs
kreeg, moest ik ponskaarten van gaatjes voorzien en daarmee bepalen wat ik
de computer wilde laten uitrekenen. Als dat klaar was, ging een grote zak
met ponskaarten van mij en mijn klasgenoten naar het rekencentrum van de
Universiteit in Groningen en na twee weken wachten kregen we de uitdraai
en konden we eindelijk controleren welke fouten wij hadden gemaakt. Dit
was nog in de periode dat Bill Gates en Steve Jobs ook geen idee hadden wat
ze met computers moesten en dankzij een poging om de roulettetafels van
Las Vegas te kraken uiteindelijk met het concept van de PC op de proppen
kwamen. Zogezegd de Genesis van het computertijdperk.
Inmiddels is er natuurlijk in ijltempo een ontwikkeling doorgemaakt die zich
laat kenmerken door een paar belangrijke elementen: steeds snellere
processors, de ontwikkeling van internet en vooral falende software. Ik heb
wel eens de vergelijking gemaakt met fietsverkopers. De computers en de
software die ons door de jaren heen worden aangesmeerd vertonen verdacht
veel overeenkomsten met fietsen die gekocht worden waarvan de banden lek
zijn, de ketting ontbreekt, de verlichting niet werkt en het frame al roest.
Iedere fietsverkoper zou failliet gaan als hij zo’n product op de markt zou
brengen maar in de virtuele donkere middeleeuwen van het computertijdperk
komen de producenten ermee weg.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een computer een waardeloos ding is. Voor
bepaalde taken is het een uiterst handig hulpmiddel maar ook niet meer dan
dat. Dit verschil in perceptie wordt weerspiegeld in de dubbelexpositie
Control Me Life en Coïncidence dat in het kader van Media Art Festival
Friesland plaatsvindt in Kunsthuis Syb.
Aart Muis gebruikt de computer en aanverwante technologie als
hulpmiddelen om een realtime computerspel neer te zetten terwijl Berthe
Salegos zich in woord en beeld ondergeschikt heeft gemaakt aan de
computer en eigenlijk in blinde adoratie voor de techniek verdwaald lijkt te
zijn. Als je haar tekst leest en overal het woord computer vervangt door het
woord schilderij dan klinkt het even plausibel. Meer aandacht voor
theorievorming omtrent computers en software zou het ontzag kunnen
terugbrengen tot het besef dat de computer vooral een tool is (om het maar
eens modern te zeggen).
Daar komt bij dat de installatie/projecties die Salegos in Syb heeft
gerealiseerd nauwelijks interactief zijn. Tenminste als je er van uitgaat dat
het begrip interactief betekent dat je als bezoeker daadwerkelijk kunt
ingrijpen in de gebeurtenissen. Door het beeld van een camera lopen en
jezelf na een snelle bewerking in de computer geprojecteerd zien op een
wand acht ik een heel magere uitwerking van het begrip interactief. Dat is
zo’n beetje de interactie die elk schilderij ook oproept. En daarmee raak ik de
kern van de problematiek: het werk van Salegos doet vooral z’n best om een
schilderij te zijn maar op een manier die weinig tot de verbeelding spreekt.
De combinatie van computergraphics en ter plekke geregistreerde en
bewerkte beelden dragen geen bijzondere esthetische ervaring in zich en
zadelt de bezoeker ook niet op met onverwachte inzichten of een nieuwe
ervaring van de ruimte van het Kunsthuis. Het vooraf opgenomen geluid lijkt
slechts te dienen tot het creëren van een sfeer en niet noodzakelijk behorend
bij het werk.
Daar komt nog eens bij dat het gebruik van het vjsoftwareprogramma Resolume alles overheerst. Van Coïncidence kan je dan
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nauwelijks meer spreken. De (on)mogelijkheden van Resolume bepalen de
uitkomst en Salegos heeft daar te weinig van zichzelf in gestopt.
Dat kun je van Aart Muis niet zeggen. Die heeft zichzelf bij wijze van spreken
in de software gestopt. Met behulp van een joystick, of via internet kan de
bezoeker de kunstenaar opdrachten geven als ware Muis een onderdeel van
een computergame. Je kunt hem door de galerie laten lopen, naar buiten
laten gaan, de bus laten nemen en hem desnoods op het vliegtuig naar
Timboektoe laten stappen.
Ik moet zeggen dat ik niets met computergames heb, maar het meest
interessante aan deze performance, zo zou ik het toch willen noemen, is dat
het object van deze game nog een eigen wil heeft. Immers, Muis is een
levend mens die, al wordt hij gestuurd door anderen en zie je hem
daadwerkelijk opdrachten uitvoeren, altijd nog de keus heeft om een
opdracht te weigeren.
Aan de andere kant van deze game staat de (internet)bezoeker die Muis
opdrachten geeft en daarmee is Control Me Life heel nadrukkelijk wel
interactief. Het duurt even voordat je in de gaten hebt dat je Muis bestuurt
met de joystick (opgesteld in het Kunsthuis). Van horen zeggen weet ik dat
sommige bezoekers de neiging hadden om hem steeds moeilijker (en dus
gevaarlijker?) opdrachten te geven en ze schrokken van de behoefte om dat
te doen. Dat doet weer denken aan meerdere psychologische tests waarbij
mensen in staat blijken tot de meest gruwelijke zaken om aan hun eigen
gerief te komen.
Dit is ook wat Muis aan de orde wil stellen. De gewelddadigheid in
computergames en hoe gemakzuchtig mensen daarmee omgaan. Hij heeft
daar een vorm voor gevonden die technisch knap in elkaar zit en ondanks de
beperkingen van de technologie redelijk goed werkt (er zit zo’n tien seconden
vertraging in het doorkomen van opdrachten en signalen waardoor je als
gamende bezoeker Muis ongewild af en toe in gevaarlijke situaties brengt; zo
liet ik hem de Hoofdstraat van Beetsterzwaag oversteken terwijl dat niet mijn
bedoeling was). Het gebruik van internet in deze performance is leuk, maar
levert wat mij betreft nauwelijks gedachten op aan het onderscheid tussen
de virtuele en/of de fysieke omgeving. Je speelt toch vooral met een levende
figuur in een reële omgeving die min of meer bekend is. Wellicht dat een
levende figuur in een gewelddadige game-omgeving meer scherpte aan het
project had gegeven en je als gamer meer dwingt na te denken.
Dat het een en ander ook te volgen is op internet zie ik meer als aardige
bijkomstigheid en als een vorm van live-televisie dan dat het associaties
oproept met een werkelijkheid die zich ongecontroleerd buiten onze
waarneming afspeelt en dat in die ‘virtuele werkelijkheid van het internet’ het
private ineens publiek wordt en dat anderen zonder dat je het weet daar
weer mee aan de haal kunnen gaan.
Met name het woord virtueel zorgt natuurlijk voor problemen zoals er veel
termen zijn in het computertijdperk die wel erg gemakkelijk worden gebruikt
en inmiddels tot gangbare taal worden gerekend, maar die voorbij gaan aan
de oorspronkelijke betekenis. Dat laatste is iets wat mij stoort. Dat kan ik
niet zeggen zonder daarbij te vermelden dat ik in mijn eigen (video)werk
steeds meer gespitst raak op het onderscheid tussen virtueel en werkelijk. Ik
denk dat het nogal lichtzinnig is om de begrippen virtueel en fysiek als
tegengestelden aan te merken zoals in het persbericht is gebeurd. Virtuele
realiteit suggereert bovendien nieuwe dimensies in het denken en ervaren.
Wie het begrip echter analyseert kan niet anders dan tot de conclusie komen
dat bijvoorbeeld religie evenzeer een virtuele realiteit beschrijft. Daarmee
lijkt virtuele realiteit in z’n huidige betekenis tot een nieuwe religie te zijn
geworden waar te weinig kritische kanttekeningen bij worden gemaakt. Laten
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we wel wezen: of je nu gelooft of niet, god is virtueel, de bijbel een
primitieve vorm van internet en het geloof daarin het afstand doen van de wil
om het eigen denken te vormen en te sturen.
Al met al roept deze dubbelexpositie wederom de vraag op of kunst met
computers zich al tot een volwaardige schepping heeft ontwikkeld. Het lijkt
erop, zeker in het geval van Salegos, dat begrippen en gereedschappen als
voldongen feiten worden gezien. Het onderzoek naar de betekenis van zowel
de begrippen als de gereedschappen lijkt nog lang niet voltooid. Waar het
werk van Muis vooral spel is en het werk van Salegos vooral
machine/software ontbreekt bij beiden iets wat je her en der wel degelijk in
de mediakunst kunt waarnemen: voorbij gaan aan de realiteit en met je
begrippen en gereedschappen een virtuele realiteit creëren die uitstijgt boven
het aan elkaar koppelen van allerlei technologische middelen. Meerwaarde
dus, een onontbeerlijke eigenschap van kunst.
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