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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren we de inhoudelijke 

verantwoording van Kunsthuis SYB over 2007. 

Een jaar waarin Kunsthuis SYB er wederom in is 

geslaagd om op verrassende en vernieuwende wijze 

uitvoering te geven aan ons concept. 

Nog steeds ervaren we dat het voor de persoonlijke of 

kunstzinnige ontwikkeling van onze gasten, belangrijk 

is om in een pand als het onze te kunnen verblijven 

en te kunnen werken in de luwte van de grote drukke 

kunstwereld, ver van de eigen leefomgeving. 

Zo ontstaan telkens weer bijzondere projecten en 

samenwerkingsverbanden, waarbij het accent steeds 

meer op het werkproces is komen te liggen.

Ook in 2007 waren de projecten en presentaties van 

erg uiteenlopende aard. Grote ingrepen in de openbare 

ruimte zoals 7TON, films zoals Hotel Zonder Dieren 

en Gloeiland,, voorstellingen als Mental Mickey and 

the Desert of Doom, multimediale tentoonstellingen 

rondom een thema zoals Impact en The Expanding 

Pie. En er waren experimentele groepsprojecten 

zoals BE AFRAID_NOW, Kofnie en De Raffinaderij. 

Tenslotte werd voor de vierde maal de Sybren Hellinga 

Kunstprijs uitgereikt, waarbij het gehele voorafgaande 

selectieproces inzichtelijk werd gemaakt. 

 

In 2007 waren er verschillende personele wisselingen. 

Enkele ARTclubleden konden het werk niet langer 

combineren met drukke eigen werkzaamheden. 

Gelukkig vonden we weer nieuwe mensen bereid om 

hen te vervangen. De bestuursleden die eind 2006 ‘op 

proef’ kwamen, blijven grotendeels.  Kunsthuis SYB 

blijkt dus op alle fronten volop in beweging te blijven.

In dit inhoudelijke jaarverslag kunt U lezen over de 

gerealiseerde projecten, en of ze in onze ogen al dan 

niet succesvol waren. In de bijlagen is te lezen in 

hoeverre de recensenten het met ons eens waren. 

Stina van der Ploeg

Voorzitter Stichting SYB

Voorjaar 2008
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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 gevolgd kunnen worden.

Zo vindt de bezoeker in Kunsthuis SYB geen statische presentaties van 
bestaand werk, maar 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. 

Organisatie
Organisatorisch zijn er ten opzichte van 2006 geen wijzigingen geweest. 
In 2006 werd 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.  

Nog steeds vormen  de coördinator en de programmeringscommissie (ART-
club) het hart van de stichting. Het bestuur draagt de eindverantwoording. 
De leden van de publiciteitscommissie (PUBclub) ondersteunen de coördina-
tor bij het verzorgen van de persuitingen. De huishoudelijke afdeling (HUIS-
club) zorgt voor de praktische ondersteuning van de kunstenaars en gasten 
ter plaatse en de dagelijkse huishoudelijke dingen. Alle taken worden uit-
gevoerd door vrijwilligers, die daarvoor jaarlijks een kleine vrijwilligersver-
goeding krijgen. Alleen de coördinator wordt op freelance basis betaald 
volgens een tevoren afgesproken uurtarief.

In 2007 was Maartje Peters coördinator. Bij de ARTclub namen we  afscheid 
van beeldend kunstenaars Henry Alles en Sjanet Bijker. Ook Anja Swint, lid 
van het eerste uur, en Nadine Bors verlieten de ARTclub. Irene Kromhout, 
Wytske Visser en Lennard Dost kwamen de ARTclub versterken. 

Binnen het bestuur nam Chris Hellinga afscheid. Richard de Lange werd 
de penningmeester en Age Hartsuiker de nieuwe secretaris. Na een 
proefperiode nam Jans Muskee ook afscheid. Er is momenteel een vacature 
voor een kunstenaarlid, die tevens zitting heeft in de ARTclub. 
Zowel Chris Hellinga en Anja Swint zijn vanwege hun bijzondere 
betrokkenheid bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Kunsthuis 
gepromoveerd tot erelid. 

De PUBclub werd in 2007 versterkt door de grafisch vormgever en beeldend 
kunstenaar Heerko Tieleman. Webmaster Marjelle Over, tekstschrijver 
Marloes van der Hoek en grafisch vormgever Guido Pieters namen afscheid 
van de organisatie.

Het bestuur vergaderde acht keer. De ARTclub kwam elf keer bijeen.
De gezamenlijke beleidsvergaderingen vonden in april en december plaats. 
Het jaarlijkse SYBdinerfeest  voor alle medewerkers en bestuursleden van 
het Kunsthuis werd in december gegeven.  
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Activiteiten in 2007
HOTEL ZONDER DIEREN
Lotje van Lieshout 
van 10 januari t/m 11 februari 

In het begin van het jaar fungeerde Kunsthuis SYB als decor voor opnames van de 
film Hotel Zonder Dieren van beeldend kunstenaar Lotje van Lieshout (Amsterdam, 
1980). Van Lieshout veranderde het Kunsthuis tot in de kleinste details in een vreemd 
soort hotel. In de gordijnstoffen, in het behang, in het servies en in de meubels 
werden dierenafbeeldingen verwerkt. De acteurs/gasten kwamen het hotel nooit 
uit. Geïsoleerd en vervreemd van de buitenwereld staarden ze wat voor zich uit 
in de lounge, wandelden ze soms een stukje door de gang en bestudeerden ze 
de schilderijen, de gebrandschilderde raampjes, het servies, de decoraties. In de 
eetzaal aten ze zwijgend vis of gevogelte zoals het op de menukaart stond. De 
gasten hadden geen eigen stemgeluid. Hun gedachten werden verwoord door een 
voice over waarvan de tekst op uitnodiging van Van Lieshout geschreven werd door 
de schrijvers Tsead Bruinja, Daniel Dee, Annemieke Gerrist, Thomas Möhlmann en 
Jonathan van het Reve. 

BE AFRAID_NOW
Sander Houtkruijer, Rik Mohlmann en Jasper Smit 
van 14 februari t/m 18 maart 

De drie in 2006 afgestudeerde videokunstenaars Sander Houtkruijer (Coevorden, 
1981), Rik Mohlmann (Groningen, 1980) en Jasper Smit (Beverwijk, 1978) namen 
vervolgens hun intrek in Kunsthuis SYB om met filmsamples en eigen materiaal te 
experimenteren met suspense technieken. Tijdens BE AFRAID_NOW werden de tech-
nische aspecten van dramatische spanning gemanipuleerd tot op een absurdistisch 
niveau om zo de grenzen van deze beeldtaal te onderzoeken. De kunstenaars start-
ten hun project met het opbouwen van een archief van film- en videofragmenten. De 
verzamelde technieken werden vervolgens ter plekke gebruikt in hun filmwerk om de 
invloed ervan te isoleren. Zelf zeggen ze: “Vertragen, verbergen en inzoomen zijn 
typische voorbeelden van suspense techniek. Ook willen we de dominante invloed 
van geluid op suspense bekijken. Als het waar is dat veel films zonder geluid niet 
meer spannend zijn, is het dan mogelijk ander materiaal spannend te maken met 
dat geluid. En zo ja, waar liggen dan de grenzen hiervan. Hoe inwisselbaar zijn 
suspense technieken?” Op vier avonden werden de resultaten in een doorlopend 
videoprogramma getoond. De voortgang van het project kon via de website van het 
Kunsthuis worden gevolgd. 

7TON
Lucia Luptáková, Wouter Klein Velderman, Thijs Rhijnsburger, 
Joost de Leij, Erwin van Amstel, Michiel Schuurman, Maarten 
van der Linde
van 21 maart t/m 22 april 

Kunsthuis SYB nodigde beeldend kunstenaars Lucia Luptáková (Slowakije, 1977) en 
Wouter Klein Velderman (Deventer, 1979) uit om een project in de openbare ruimte 
te realiseren. Luptáková en Velderman stelden een team samen met twee bedrijfskun-
digen, een grafisch vormgever, een fotograaf en een schrijver om een sculptuur te 
realiseren dat een brug zou slaan tussen kunst en bedrijfsleven. Kunsthuis SYB fun-
geerde als kantoor. Door de inzet van bedrijfskundige middelen verwachtte 7TON, 
zoals ze het collectief noemden, in enkele weken tot een kunstobject van buitenge-
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wone proporties te komen. Vanuit Kunsthuis SYB werd het bedrijfsleven, gemeentes, 
media en cultuurinstellingen benaderd waarmee het beeld werd geboetseerd door de 
juiste mensen te benaderen en elkaars belangen te combineren. Door de context van 
een bestaand industrieel onderdeel te veranderen werd de aandacht op een object 
gevestigd dat normaal niet publiekelijk toegankelijk is. Hierdoor werden de sculptu-
rale aspecten als vorm, schaal en abstractie uitgelicht. 
Keymoment van het project werd het moment waarop de constructie werd getrans-
porteerd met een ´convoi exeptionnel´ om vervolgens op zijn plaats te worden gezet. 
Het collectief wist uiteindelijk een wiek van een windturbine te laten plaatsen op het 
pleintje voor het kantongerecht in Beetsterzwaag met daarbij een feestelijke onthul-
ling door de wethouder Cultuur. Ook dit project kon worden gevolgd via de website 
van het SYB en van 7TON. 

THE EXPANDING PIE
Dutch Art Institute
van 25 april t/m 27 mei 

The Expanding Pie bestond uit subtiele, onderzoekende interventies in de economie van 
een Fries dorp. Een groep van 18 jonge internationale kunstenaars van het Dutch Art In-
stitute in Enschede drongen vanuit Kunsthuis SYB op de meest uiteenlopende manieren 
de dagelijkse transacties in het economische veld van Beetsterzwaag binnen. Bestaande 
economische structuren werden licht ontwricht, uitgestorven micro-economieën tot leven 
gewekt en perifere economieën centraal gesteld. 
Zo voeren Maciej Duchowski en Jae-Min Kim in twee weken uit Enschede per kano 
naar Beetsterzwaag om de traagheid van vroegere economische bewegingen te il-
lustreren. Emily Williams bracht in kaart hoe eigendom circuleert en transformeert in 
een kleine gemeenschap. Jolanda Jansen huurde een ijskar van de locale ijscofabriek 
en vervoerde daarin naast ijs ook het verhaal van de ijscoman. Dagmar Kriegesmann 
manipuleerde de uitgestalde radio’s op de jaarlijkse radiomarkt met een transmitter 
zodat zij zichzelf aanprezen. 
De ontwikkelingen konden worden gevolgd via een weblog en de uiteindelijke resul-
taten van dit project werden feestelijk gepresenteerd tijdens een rondrit door en om 
Beetsterzwaag. De artistieke begeleiding lag bij beeldend kunstenaars Florian Gottke 
en Maarten de Reus.

IMPACT
Olivia Glebbeek, Anouk Kruithof, Aram Tanis 
en Jacolijn Verhoef 
van 30 mei t/m 1 juli

De vier kunstenaars Olivia Glebbeek (1976), Anouk Kruithof (1981), Aram Tanis 
(1987) en Jacolijn Verhoef (1982) probeerden tijdens IMPACT het wereldnieuws 
dieper te laten doordringen in de persoonlijke belevenissen van inwoners in Beetster-
zwaag. De kunstenaars zochten naar verbanden tussen alledaags, dorps nieuws en 
ontwikkelingen op wereldformaat. Bewoners werden gevraagd om hun gedachten 
te verwoorden over gebeurtenissen in de wereld. De gegevens werden verwerkt in 
films, foto’s, installaties, schilderingen en in een krant waarin de grote en kleine feiten 
concurreerden met persoonlijke en collectieve ficties. Tanis selecteerde een aantal cul-
tuurkritische documentaires waarin de argeloze burger geplaatst wordt in een groter, 
vreugdeloos geheel. De films waren op twee avonden in het Kunsthuis te bekijken.



7TON

10 jaarverslag 2007



2007 jaarverslag 11

KOFNIE, ZAP WEER DIE VONK
André Kok 
van 4 juli t/m 5 augustus 

De Groningse beeldend kunstenaar André Kok (Edam, 1967) vond zielsverwanten 
in het noorden en zuiden van Nederland en vroeg hen om samen te werken onder 
de titel KOFNIE, Zap weer die vonk. Op de uitnodiging stonden twee dikke enkels 
gestoken in roze pantoffels, beschenen door het strijklicht van de ochtend. ‘Wat 
weegt het onder water?´ is de ondertitel.
Kok werkte tijdens KOFNIE aan een installatie met een theatraal tijdsverloop, met als 
uitgangspunt de ruimte tussen verveling en idee. Acteur en theatermaker Robert-Paul 
Jansen, musicus Dennis van Tilburg en de beeldend kunstenaars Simon Kentgens en 
Bas Schevers leverden bijdragen op het terrein van tijdsverloop: in de opeenvolging 
van betekenissen en het opbouwen van conflicterende associaties. 
Op enkele zaterdagen en zondagen vonden try-outs plaats waarbij de kunstenaars 
hun vondsten uitprobeerden met publiek. 

MENTAL MICKEY AND THE DESERT OF DOOM
POWERPLANT
van 8 augustus t/m 9 september 

POWERPLANT bestaat uit het afwisselend in Berlijn en Venlo wonende kunstenaars-
duo Krista Burger (Venlo, 1973) en Nina Thibo (Tegelen, 1972) dat sinds 2001 
experimenteert met bezielde ‘levende film’ installaties waarbij personages in een 
miniatuur filmset, de crew en camera gelijktijdig met het geprojecteerde beeld te 
zien zijn. POWERPLANT plaatst haar hoofdfiguren – meestal twee uitgerangeerde 
Power Rangers  – in gruwelijke, levensechte maquettes van postnucleaire landschap-
pen of andere beklemmende, uit de hand gelopen westerse toestanden. Uitwassen 
van vervuiling, overmatige consumptie en de constante behoefte aan entertainment 
vormen het decor en ook het uitgangspunt voor veelal confronterende en dichterlijke 
dialogen.
In Kunsthuis SYB realiseerde POWERPLANT in het kader van het Media Art Festival 
07 ‘live expanded cinema’ met de voorstelling Mental Mickey and the Desert of 
Doom. Er werden twee miniatuur filmsets gebouwd met een minder sluitend script 
dan gebruikelijk. Zo ontstond er beter zicht op de zeggingskracht van materiaal en 
geluid alleen.
Eén van de settings was die van een woestijn ‘met een Dubai-achtige oase van rijk-
dom waarin zich personages bevonden die op geestkracht probeerden te overleven 
nadat hun verstikkende eigendommen zich tegen hen keerden’. De ‘Mental Mickey 
Room’ was de tweede installatiesetting en toonde Euro Disney ‘met de Europese 
Mickey Mouse en zijn onderdrukte gekte en meervoudige persoonlijkheden’. 
POWERPLANT sloot het verblijf in het Kunsthuis af met drie voorstellingen. Vervol-
gens werden de in SYB gebouwde sets verplaatst naar het Media Art Festival waar 
een voorstelling gegeven werd tijdens de opening van het festival. 

4e SYBREN HELLINGA KUNSTPRIJS
van 14 september t/m 21 oktober 

De Sybren Hellinga Kunstprijs wordt iedere drie jaar uitgereikt. De organisatie van 
de prijs ligt in handen van Kunsthuis SYB. Passend bij de procesgerichte werkwijze 
van Kunsthuis SYB werden dit jaar alle rondes van de Sybren Hellinga Kunstprijs 
openbaar. 
Zo werd allereerst een presentatie gegeven van alle 245 inzendingen. Verschillende 
projectoren en monitoren toonden gedurende twee weken de ingestuurde dia’s, CD-
rom’s en DVD’s en er lagen boeken waarin kunstenaars hun eigen werk beschreven. 
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Bezoekers konden uitgebreid rondneuzen, op papier hun mening achterlaten en in 
discussie gaan met andere bezoekers. Zo werd het publiek een unieke kijk in de 
keuken van een kunstprijs gegund, een blik die normaal is voorbehouden aan in-
gewijden en juryleden. Vervolgens werd door de ARTclub een voorselectie gemaakt 
van 86 inzendingen, welke in de opvolgende twee weken getoond werd. De jury 
koos uit de voorselectie vijf genomineerden: Gwenneth Boelens, Maze de Boer, Idan 
Hayosh, Lotje van Lieshout en Jasmijn Visser. In de laatste twee weken werd het 
werk van de genomineerden tentoongesteld. Op de allerlaatste dag koos de jury, 
bestaande uit Delphine Bedel, beeldend kunstenaar en curator Amsterdam, Ann De-
meester, directeur De Appel Amsterdam, Paulien Oltheten, winnaar 3e Sybren Hel-
linga Kunstprijs, Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag en Fons Welters, 
galeriehouder Amsterdam, de uiteindelijke winnaar. Lotje van Lieshout mocht de 4de 
Sybren Hellinga Kunstprijs in ontvangst nemen. De jury was unaniem en prees ‘de 
trefzekere manier waarop van Lieshout in staat is om behendig en op een speelse 
manier te goochelen met culturele referenties en cinematografische clichés’.

DE RAFFINADERIJ
Katharina Galland, Maartje Korstanje en Bianca Runge  
van 24 oktober t/m 25 november 

Maartje Korstanje, winnaar van de Basic Prize Prix de Rome 2007, nodigde col-
lega kunstenaars Katharina Galland (Duitsland, 1980) en Bianca Runge (Naarden, 
1967) uit om samen met haar gedurende vijf weken wild te experimenteren en 
op avontuur te gaan. Het experimenteren met waardeloos en alledaags materiaal 
behoort bij alle drie de kunstenaars tot een belangrijk aspect van hun kunstenaars-
schap. De gezamenlijk gekozen titel De Raffinaderij onderstreepte hun werkwijze 
waarbij de binnengebrachte ruwe grondstoffen tot iets waardevols werden getrans-
formeerd. Ieder van hen bouwde in een andere hoek van het Kunsthuis met eigen 
materialen en fascinaties.  
Maartje Korstanje (Goes, 1982) maakte in SYB een aantal organisch woekerende 
sculpturen van afvalmateriaal als karton, touw en schuim, waaruit de echo klinkt van 
traditionele beeldhouwtaal. Haar werk werd omringd door de kleurrijke, gelaagde 
viscollages van Bianca Runge en de ruimtelijke tekeningen van Katharina Galland. 
De kunstenaars hielden alle ontwikkelingen bij op een weblog. De resultaten leidden 
tot een  ‘galerie’-achtige presentatie. 

GLOEILAND
Siebe de Boer
van 28 november 2007 t/m 6 januari 2008 

Siebe de Boer (Wouterswoude, 1982) maakte in Kunsthuis SYB zijn animatiefilm 
GLOEILAND, met als subtitel ‘de sublieme schoonheid van lichtvervuiling’. 
”Over de steden hangt ‘s nachts een zee van licht. In etalages branden de hele nacht 
de lampen en in diverse kantoren wordt tot in het diepst van de nacht gewerkt, want 
in de 24-uurs economie gaat het licht nooit uit. Zodra de dagen korter worden neemt 
de hoeveelheid licht nog eens exponentieel toe. Dorpsstraten veranderen in kermis-
sen en winkelstraten proberen de maan uit de bomen te schijnen. De verlichting gaat 
de romantiek voorbij en we vinden het allemaal prachtig.” Aldus de kunstenaar. 
De Boer verkende deze wereld van overbelichting in een nieuw werk, waarin de 
sublieme kwaliteiten van de lichtvervuiling worden verbeeld. Met behulp van digi-
tale en analoge middelen creëerde hij een wereld waarin het elektrische licht in al 
zijn facetten aanwezig was. GLOEILAND werd vertoond in de kerstperiode tijdens 
een raamexpositie, waardoor de etalages van Kunsthuis SYB ook bijdroegen aan 
de overdaad aan licht. 
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Evaluatie
Het uiteindelijke programma van 2007 kende de volgende wijzigingen ten opzichte 
van de voorgenomen programmering. 

•	 Maartje	Korstanje	werd	geplaatst	op	de	shortlist	van	de	Prix	de	Rome,waardoor	
haar	project	in	SYB	in	de	geplande	periode	geen	doorgang	kon	vinden	en	werd	
verschoven	naar	het	najaar.

•	 Het	 project	 van	 Jasper	 Smit	 	 werd	 naar	 voren	 geschoven.	Met	 instemming	 van	
de	 Artclub	 werden	 niet	 Eva	 Andrzejewski	 en	 Annika	 Uppendahl	 door	 Jasper	
uitgenodigd,	maar	Sander	Houtkruijer	 en	Rik	Mohlmann;	 twee	 videokunstenaars	
die	net	als	Jasper	in	2006	afgestudeerden	aan	Academie	Minerva.	

•	 Het	Public	Space	project	schoof	ook	naar	voren.	Dit	project	bestond	uit	twee	delen:		
‘7TON’		en	‘The	Expanding	Pie’.

•	 De	uitwerking	en	uitreiking	van	de	4e	Sybren	Hellinga	Kunstprijs	werd	verschoven	
naar	het	najaar.	

•	 Op	 uitnodiging	 van	 de	Artclub	werkten	Olivia	Glebbeek,	Anouk	 Kruithof,	Aram	
Tanis	en	 Jacolijn	Verhoef	gedurende	vijf	weken	 in	het	Kunsthuis	aan	hun	project	
‘IMPACT’.	

•	 In	 verband	 met	 andere	 activiteiten	 van	 de	 kunstenaars	 werd	 Angéla	 Thuder	 -	
een	 samenwerking	 tussen	de	 Franse	 kunstenaars	 Jessica	Champlaine	 en	Maude	
Cucinotta	-	verschoven	naar	januari	en	februari	2008.

•	 André	Kok	werd	uitgenodigd	om	zijn	project	‘KOFNIE,	Zap	weer	die	vonk’	uit	te	
werken.	

•	 Het	project	van	Ida	van	der	Lee	werd	doorgeschoven	naar	2008.

•	 Kunsthuis	SYB	heeft	zich	ten	doel	gesteld	om	minstens	een	maal	per	jaar	samen	te	
werken	met	een	kunstopleiding.	Ondanks	het	succes	van	het	project	met	DOGtime	
in	2006	is	er	besloten	om,	daar	de	keuze	er	was,	in	2007	samen	te	werken	met	een	
andere	opleiding,	namelijk	het	Dutch	Art	Institute	(project	4).	

•	 Na	het	succes	van	de	raaminstallatie	van	Daan	Samson	in	december	2006	besloot	
de	ARTclub	opnieuw	een	kunstenaar	uit	te	nodigen	met	de	vraag	een	werk	te	ont-
wikkelen	dat	gedurende	enkele	weken	vanaf	de	stoep	van	het	Kunsthuis	te	bekijken	
is.	Siebe	de	Boer	kreeg	de	opdracht	en	werkte	in	het	Kunsthuis	aan	zijn	animatiefilm	
‘Gloeiland’	met	de	subtitel	‘de	sublieme	schoonheid	van	lichtvervuiling’.

Er werden dus drie nieuwe projecten geprogrammeerd: IMPACT, KOFNIE en 
GLOEILAND. De overige projecten zijn conform het conceptprogramma uitgevoerd, 
maar niet altijd in de aanvankelijk geplande periode.  
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De spits werd in 2007 afgebeten door Lotje van Lieshout. Tijdens haar projectperiode 
werkte ze aan haar bijzondere film Hotel Zonder Dieren. Door tijdgebrek en de 

wisselende input van de schrijvers is de film niet helemaal afgekomen. De periode heeft 
echter veel materiaal opgeleverd dat later verder werd afgemonteerd. 
De ARTclub was zeer onder de indruk van de professionaliteit van de kunstenaar, die 
prachtige beelden heeft geschoten in een tot in de details uitgewerkt decor met de 
juiste belichting. Het was duidelijk dat Lotje van Lieshout haar project van tevoren goed 
doordacht en voorbereid had. 
Lotje zelf heeft het Kunsthuis ervaren als een snelkookpan. Door de concentratie van 
de afzondering, de afgebakende periode en het beschikbare budget was ze in staat 
om een project uit te voeren, waar ze normaal gesproken veel langer over zou doen. 
Ze vond het heerlijk om zich in alle vrijheid alleen op haar project te kunnen richten, 
gesteund door het Kunsthuis. 
Ze geeft aan dat de periode in SYB haar verder heeft ontwikkeld in de stijl van filmen en 
dat ze door de samenwerking met schrijvers meer de literaire kant op is gegaan. 

Het project BE AFRAID_NOW bevatte goede en mindere elementen. Er is hard 
gewerkt en volgens Jasper Smit, de initiator van het project, hebben hij en zijn 

medebewoners Sander Houtkruijer en Rik Mohlmann een grote stap gemaakt. De 
filmavonden en de afsluitende presentatie brachten veel mensen op de been. De 
presentatie was goed doordacht en veelzijdig. Maar niet alles was even spannend. 
Het Kunsthuis zelf is nauwelijks als decor of input gebruikt. Het project had daarom ook 
elders kunnen plaatsvinden. Hoewel het oorspronkelijke voorstel wat aan de magere 
kant was, heeft het project wel als een happening uitgepakt. De drie kunstenaars zijn 
er in geslaagd aan te tonen hoe technische aspecten de dramatische spanning kunnen 
beïnvloeden en hoe ze tot een soms absurdistisch niveau gemanipuleerd kunnen worden 
om de grenzen van de beeldtaal te onderzoeken. De recensie van Margo Slomp 
benoemde heel mooi de kracht en de hiaten van dit project. 
Jasper zelf vond het kunnen “freaken met video” en het samen maar toch zelfstandig 
werken in een open werkplek een hele positieve ervaring. Wat hem tegenviel was het 
werken binnen een concept, dat volgens hem te verstikkend werkt. Hij rommelt liever 
maar wat aan, omdat hij vindt dat er dan uiteindelijk beter werk ontstaat. Hij had moeite 
met de druk van een presentatie en had liever alleen geëxperimenteerd. 

7 Ton veranderde Kunsthuis SYB in een kantorencomplex, waar een team werkelijk 
bruiste van de energie om een duidelijk doel na te streven. Voor SYB was het 

een bijzondere belevenis om te zien hoe het Kunsthuis werd overgenomen door druk 
bellende managers in een setting van flip-overs, bureaustoelen en kantoorplanten. Met 
aanstekelijk enthousiasme integreerden de leden van 7TON in mum van tijd in het 
plaatselijke bedrijfsleven en liepen ze de deur plat bij de wethouder die graag een 
steentje bijdroeg. 
Zoals het een team betaamd waren de taken onderling duidelijk verdeeld. De grafisch 
vormgever Michiel Schuurman werd benoemd als ‘face-maker’, Erwin van Amstel 
fotografeerde de omgeving en legde het proces vast, Thijs Rhijnsburger en Joost de 
Leij hadden de interactie tussen kunst, bedrijfsleven en publieke ruimte als speerpunt. 
Maarten van der Linde was als schrijver verantwoordelijk voor de teksten. Lucia Luptáková 
en Wouter Klein Velderman waren als beeldend kunstenaars de initiators van het project. 
Alle beslissingen werden vanaf het begin tot het eind met zeven mensen genomen.
Achteraf bekeken was het in de ogen van de ARTclub wellicht beter geweest wanneer 
Lucia en Wouter de regie wat meer in handen hadden genomen. Het team leek soms 
over-energiek en inhoudelijk te glijden van het een naar het andere, wat maar snel te 
regelen was en zoals het uitkwam in de organisatie. De keuze voor het uiteindelijk te 
plaatsen object, het werd een windmolenwiek, was, in de ogen van de ARTclub en 
bij aanvang ook van Lucia en Wouter, van secundair belang, maar werd gaandeweg 
door 7TON aangewend om ‘een platform te zijn voor de discussie tussen voor- en 
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tegenstanders van windenergie’. De vraag rijst dan of de uitwerking van het plan 
genoeg getoetst werd aan het aanvankelijk erg sterke en autonome concept van de 
twee beeldend kunstenaars van het gezelschap.
7TON deed zelf de publiciteit rond het gebeuren, als onderdeel van het project. Het 
doel om er een publiciteitsstunt van te maken is helaas niet behaald. Op het moment 
van schrijven is er echter een editie van Verenigde Santbergen in de maak waarin het 
project van 7TON uitvoerig wordt omschreven. 
Het vervoer en de uiteindelijke plaatsing van de windmolenwieken vormde een 
spectaculaire finale waar het halve dorp voor uitliep.
Wouter Klein Velderman heeft naar eigen zeggen door zijn verblijf in Kunsthuis SYB 
onderzoek kunnen doen naar een, voor hem ongebruikelijke, methode om tot een 
sculptuur te komen. De waarde van het project lag voor hem in het samen met een 
team, op een vaste locatie en gedurende een bepaalde tijd, te verblijven en intensief 
samen te werken. SYB bood deze mogelijkheid. Door in een ander deel van Nederland 
te werken heeft het project zich heel anders ontwikkeld dan hij verwacht had. Ook het 
intensieve samenzijn in een pand heeft het project positief beïnvloedt. In de maanden 
na het verblijf merkte hij dat hij veel geleerd heeft  over samenwerken en dat hij beter 
weet in welke mate hij wil samenwerken en in welke vorm. 
Over het curatorschap zegt hij: “Lucia en ik wilden elk lid van het team binnen zijn 
functie volledig vrij laten zodat ze autonoom konden werken. Dat wilden we omdat we 
dachten hierdoor tot een interessanter eindding te komen. Er gebeurde heel veel, een 
superwildgroei van ideeën, maar we kwamen tot niets concreets omdat niemand de 
situatie stuurde. Meest negatieve ervaring is de derde week, de dag waarop een aantal 
mensen voor het weekend terug gingen naar Amsterdam, en we ons realiseerden dat 
er nog bijna niets opgebouwd was. Niets anders dan ideeën, geen richtlijnen of een 
concreet plan van aanpak. Lucia en ik hebben over alle posten uitgesproken hoe wij 
vinden dat men te werk moest gaan. Daarna veranderde SYB in een wervelstorm. We 
hebben toen ongeveer twee weken met het hele team heel erg hard gewerkt”.
“De periode voor het verblijf in SYB wilde ik het liefst alles alleen doen. Na het verblijf 
heb ik meer toenadering gezocht bij collega’s. Voor het project waar ik momenteel 
aan werk heb ik zelfs een assistent genomen die mij ook technisch adviseert. Ik heb 
gemerkt dat ik inhoudelijke beslissingen binnen het werk niet uit handen kan geven. Ik 
wil altijd de leiding over het werk houden. Dus, door SYB ben ik meer gaan praten over 
mogelijkheden en ontwikkelingen binnen het werk, maar heb ik tegelijkertijd ontdekt dat 
ik niet meer wil samenwerken met ‘gelijke inbreng’ (collaboratief).”

De groep jonge internationale studenten van het Dutch Art Institute die in het voorjaar 
van 2007 in Beetsterzwaag neerstreken, richtte zich eveneens op de publieke 

ruimte. Maar in tegenstelling tot het voorgaande project, waarbij als collectief werd 
gewerkt, bestond The Expanding Pie uit een veelheid aan individuele initiatieven. Op 
zeer diverse wijze integreerden de kunstenaars gedurende hun soms korte en soms 
langere verblijf in de economie van het dorp. Projectbegeleider Maarten de Reus reisde 
wekelijks naar Kunsthuis SYB om daar gezamenlijk de ontwikkelingen in het werk van 
de studenten te bespreken. 
Voor de meeste studenten was het een zeer vruchtbaar verblijf. Maarten de Reus spreekt 
over een geslaagd, want uiterst leerzaam, experiment. 
Voor de dorpsbewoners ging The Expanding Pie ook niet onopgemerkt voorbij. Toen er een 
groot bord aan de gevel werd gehangen met daarop de aankondiging van een grootse 
verbouwing die het Kunsthuis moest omtoveren in een kunstpaleis à la Guggenheim, 
liepen de gemoederen wat op. Echter, wanneer deze ongeruste dorpsbewoners de 
informatieavond hadden bezocht waren ze tot de ontdekking gekomen dat het ‘een 
serieuze grap’ betrof van de kunstenaars Bani Bannwart en Chris Meighman waarmee 
ze inspeelden op de continue wedijver tussen kunstplekken. 
De afsluitende presentatiedag was een groot succes. Met een touringcar werd er langs 
verschillende locaties gereden waarbij elke student een ‘micro speech’ moest houden 
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over het resultaat, een ervaring of onderzoeking. De meeste speeches namen de vorm 
aan van een performance. Dit varieerde van een fictieve presentatie op de stoep van 
het Kunsthuis en een ritje met een ijscokar door de Hoofdstraat, tot een verhaal in de 
voortuin van een woonhuis waarbij objecten die langs de weg te koop stonden werden 
getransformeerd en van plek en compositie veranderden.  
Wat de ARTclub opviel was dat niet alle studenten even gemotiveerd waren. Het 
verblijf in Beetsterzwaag bleek voor enkelen een verplicht uitje te zijn waarvoor ze 
studiepunten kregen. De ARTclub leert zijn lessen en besluit dat bij een volgend project 
met een vergelijkbare opzet de voorgedragen deelnemers strenger moeten worden 
geselecteerd.
Voor SYB is de jaarlijkse samenwerking met een academie of masteropleiding wederom 
zeer waardevol gebleken. SYB heeft zich met dit project opnieuw kunnen plaatsen in het 
werkveld van jonge en getalenteerde kunstenaars en heeft kansen en stimulans kunnen 
bieden met een zeer geslaagd resultaat.

Een project wat als minder geslaagd wordt ervaren is IMPACT. Op uitnodiging van 
de ARTclub werkten Olivia Glebbeek, Anouk Kruithof, Aram Tanis en Jacolijn Verhoef 

gedurende vijf weken in het Kunsthuis. Het vooraf bepaalde uitgangspunt was een 
zoektocht naar de verbanden tussen alledaags, dorps nieuws en ontwikkelingen op 
wereldformaat. Met uitzondering van Jacolijn Verhoef hebben de kunstenaars dit thema 
erg losjes gebruikt. Er werden van te voren bedachte plannen uitgevoerd die zijdelings 
iets met wereldnieuws te maken hadden en er werd maar weinig samengewerkt. De 
uiteindelijke expositie bestond uit vier eenmansacties. Het uitblijven van het experiment 
vormt voor de ARTclub het voornaamste bezwaar. 
Het project was de aanleiding voor een discussie binnen de ARTclub over de 
selectiecriteria van SYB. Hoe voorkom je dat kunstenaars hun werken en wonen in 
het Kunsthuis zien als een luchtig tussendoortje? Om mensen met een minder sterke 
motivatie tijdig uit te filteren worden kunstenaars sindsdien uitgenodigd in het Kunsthuis 
om hun projectvoorstel te presenteren. De houding van een kunstenaar kan namelijk een 
betere kijk geven op de potentie van een projectplan.

Een project van een hele andere orde was KOFNIE, Zap weer die vonk van André Kok. 
Aanvankelijk worstelde André met de nadrukkelijke aanwezigheid van de ruimte en 

de afwezigheid van mensen. De stilte in en om het pand tijdens de vakantieperiode was 
waarschijnlijk voorzien, want André startte het project met de missie de ruimte tussen 
verveling en idee te onderzoeken. 
André Kok installeerde onder andere een hangplek achter een wand van vitrage, in-
gericht met een jaren ‘80-spelcomputer en een bed, speelde met het uitzicht van de 
thuisblijver op de gigantische ijsco op de stoep van de snackbar en projecteerde een 
ritmische ‘loop’ van verveelde zelfportretten. De kunstenaars Simon Kentgens en Bas 
Schevers, de musicus Dennis van Tilburg en de acteur en theatermaker Robert-Paul Jansen 
vergezelden hem in de verveling en leverden bijzondere bijdragen onder andere in de 
vorm van een mooie monoloog op locatie, een door de ruimte zwevende geluidsinstal-
latie, 48 ansichtkaarten toegestuurd vanaf een vakantieadres en het helpen vouwen 
van muizentrapjes. Op de eindpresentatie werden alle kleine en grote onderdelen als 
geheel tentoongesteld. André fungeerde in dit project echt als curator met als resultaat 
een veelheid aan werk waar een besmettelijk gevoel van verveling vanuit ging.
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Kunsthuis SYB koos uit de vele verzoeken voor een residency die bij het Media Art 
Festival binnen waren gekomen, de kunstenaars Krista Burger en Nina Thibo om 

hun intrek in het Kunsthuis te nemen. De voorwaarde die SYB stelde was dat er ter plekke 
een nieuwe filmset voor hun ‘live expanded cinema’ ontwikkeld zou worden. En zo 
geschiedde. POWERPLANT experimenteerde met een nieuwe setting waarbij er minder 
spel was en een, door de Duitse Jacob Diehl gecomponeerd, muziekstuk een belangrijke 
rol innam. Ook waren de scripts minder gesloten dan gebruikelijk in deze voorstelling, 
genaamd Mental Mickey and the Desert of Doom. De kunstenaars hebben tijdens hun 
verblijf nieuwe mogelijkheden in de ontwikkeling van hun werk ontdenkt waar ze mee 
verder willen. De afsluitende voorstellingen waren een bijzondere belevenis voor de 
vele bezoekers.

2007 Was ook het jaar van de 4e SYBREN HELLINGA KUNSTPRIJS. De 
kunstprijs wordt om de drie jaar uitgereikt door de Sybren Hellinga 

Stichting, de uitvoering ligt traditiegetrouw in handen van Kunsthuis SYB. Binnen 
Kunsthuis SYB leefde de wens om de kunstprijs meer naar de werkwijze van het Kunsthuis 
toe te trekken. Voorheen was het gesloten karakter en de traditionele tentoonstelling die 
met de prijsuitreiking gepaard ging een wat vreemde eend in de bijt. Besloten werd 
om alle rondes van de Sybren Hellinga Kunstprijs openbaar te maken. De kunstprijs is 
zo uitgegroeid  tot een zes weken lopende tentoonstelling en een volwaardig project 
dat qua concept aansluit bij de werkwijze van het Kunsthuis. De Kunstprijs was goed 
georganiseerd, ook was er een interessante jury samengesteld. De meeste juryleden 
waren voor de eerste keer in het Kunsthuis, waren erg enthousiast over de locatie 
en willen graag contact blijven houden. Het niveau van de inzendingen viel wel wat 
tegen. Tot slot zag men ook de waarde om, met de tentoonstelling van het werk van de 
genomineerden, het Kunsthuis weer eens als ‘gewone’ tentoonstellingsruimte te zien.

Ook al werkten Bianca Runge, Katharina Galland en Maartje Korstanje tijdens hun 
project De Raffinaderij meer naast elkaar dan met elkaar, het gezamenlijk verblijf 

in Kunsthuis SYB had een absolute meerwaarde. Gedurende het project heerste er een 
energieke sfeer en ontstond er een prettige chaos door de veelheid aan materialen en 
technieken. 
De afsluitende tentoonstelling was mooi en zorgvuldig, maar het was jammer dat de 
dynamiek en de energie die er tijdens de periode was, verdwenen was, omdat alles 
zo netjes was opgeruimd. Het boekwerkje dat de kunstenaars maakten verdient zeker 
navolging door andere kunstenaars. 
Naar aanleiding van de ‘statische’ afsluiting van dit project, neemt de ARTclub zich 
voor duidelijk aan de kunstenaars te laten weten dat een afsluiting niet perse een 
tentoonstelling hoeft te zijn of ‘alles netjes maken’ betekent. We willen de vrijheid geven 
om iets anders te doen, en meer het proces te laten zien. 
De kunstenaars zelf hebben genoten van de periode van fijn intens teruggetrokken 
kunnen werken en samenwerken. Het gaf hen veel energie en stimuleerde hen tot grote 
productiviteit. Ook hadden ze wat vormentaal betreft veel aan elkaars aanwezigheid. 
Ze waren erg tevreden over de harmonie in de uiteindelijke tentoonstelling.
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Kunsthuis SYB besloot om, net als in het voorgaande jaar, in de decembermaand een 
kunstenaar uit te nodigen om een ‘raamexpositie’ te maken, als vriendelijk gebaar 

richting het dorp in de tijd van kerstverlichting en versierde etalages. Hiervoor werd 
Siebe de Boer benaderd. Siebe maakte lange dagen bij het maken van zijn animatiefilm 
GLOEILAND, waarbij hij door de korte tijdsspanne gedwongen was meer instinctief te 
werken. Het resultaat is een animatiefilm waarin de kijker meegenomen wordt in een 
glijvlucht door een fictief, zij het herkenbaar, nachtlandschap. In vergelijking met zijn 
eerdere animatiefilms heeft Siebe de Boer de realiteit wat verder durven loslaten en 
heeft hij zich meer kunnen focussen op de ervaring van bepaalde plekken. “Een meer 
minimale aanpak, die ik met mijn vorige werk ‘Stroom’ al een beetje had ingezet werkte 
dit keer ook wel goed, zelfs beter, en dat is goed om te merken.” Aldus de kunstenaar. 
De opzet van de raamexpositie dwong hem om op een andere manier zijn werk te 
presenteren. Hij toonde zijn animatie op 12 oude televisies die raamvullend opgesteld 
stonden achter de gevel van het Kunsthuis. Siebe beschreef het proces uitvoerig op zijn 
weblog. 
Er was veel publiek op de opening, en veel persaandacht. De recensie van Klaas Koetje 
was interessant en leverde Siebe de nodige feedback. Hopelijk hebben de inwoners van 
Beetsterzwaag de raaminstallatie kunnen waarderen.

Terugkijkend heeft 2007 geslaagde en minder geslaagde projecten opgebracht waar 
in alle gevallen veel van valt te leren. De intensieve begeleiding van projecten vanuit de 
ARTclub blijkt goed te werken.  Elk project wordt gevolgd door een ARTclublid. Hij of zij 
houdt wekelijks contact met de kunstenaars en brengt na afloop verslag uit. Projecten 
worden individueel met de kunstenaar en als project in de ARTclub geëvalueerd. Ook 
draaien recensenten mee tijdens het werkproces zodat de kunstenaar(s) een directe 
feedback op het proces en project krijgen.  
Een andere goede ontwikkeling is dat steeds vaker het verloop van een werkproces niet 
alleen tijdens een fysiek bezoek in het weekeinde kan worden gevolgd, maar ook op 
afstand via weblogs en sites. 
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Personele bezetting 2007

Bestuur Stichting SYB
voorzitter Stina van der Ploeg, kunsthistoricus,
 directeur bedrijfsvoering Museum Belvedère 
penningmeester Richard de Lange, financieel beleidsmedewerker (vanaf begin 2007)
secretaris Age Hartsuiker, beeldend kunstenaar (vanaf begin 2007)
lid Carolien ten Bruggencate, kunsthistoricus
lid Jan Harmsma, raadslid (vanaf begin 2007)
lid Jans Muskee, beeldend kunstenaar (tot augustus 2007)
lid Anja Swint, beeldend kunstenaar (tot voorjaar 2007)

Coördinator
coördinator Maartje Peters, beeldend kunstenaar
   

Programmeringcommissie (ARTclub)
voorzitter de coördinator
lid Sjanet Bijker, beeldend kunstenaar (tot oktober 2007)
lid  Lennard Dost, curator en recensent (vanaf juni 2007)
lid Irene Kromhout, beeldend kunstenaar en coördinator 
 fotomanifestatie Noorderlicht (vanaf februari 2007)
lid Wytske Visser, kunstjournalist en PR en administratief medewerker 
 bij Atelier Van Lieshout (vanaf juni 2007)
lid Emily Williams, beeldend kunstenaar

Publiciteitscommissie (PUBclub)
documentalist Willeke Zandbergen, creatief therapeut
tekstschrijver Marloes van der Hoek, beeldend kunstenaar (tot mei 2007)
tekstschrijver Sabien Teulings, beeldend kunstenaar en kunstjournalist
vormgever  Guido Pieters, grafisch vormgever (tot voorjaar 2007)
vormgever Joris Westerink, grafisch vormgever 
vormgever Heerko Tieleman, beeldend kunstenaar 
 en grafisch vormgever (vanaf voorjaar 2007)
webmaster Marjelle Over, grafisch vormgever en consulent 
 nieuwe media Kunst & Cultuur Drenthe (tot augustus 2007)

Beheer pand & praktische ondersteuning (HUISclub)
beheer/gastvrouw Annemarie van Veen, beeldend kunstenaar
 Lutske van Veen, manueel therapeute
beheer/onderhoud Guus Schuivens, architect
financiële administratie Willemijn Schaapman (tot maart 2007)
postverwerking Minke Tabak, galeriehouder
incidentele klussen Sarah Outshoorn, sociaal pedagogisch hulpverlener
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Bezoekersaantallen en publiciteit 2007

Bezoekersaantallen dagen open bezoekers   
Hotel Zonder Dieren 10 61
BE AFRAID-NOW 12 116
7TON 11 147
The Expanding Pie 11 102
IMPACT 11 36
zap, Weer die vonk 10 45
Mental Mickey and the Desert of Doom 13 123
4de Sybren Hellinga Kunstprijs 18 186
De Raffinaderij 10 136
Gloeiland 6 + raamexpositie 52 + ....
totaal 112 1004

Bezoekers website
Aantal bezoekers website in 2007: 6650.
Circa 78 % van de bezoekers is afkomstig uit Nederland, 2% uit de Verenigde Staten, 2 % uit 
België en 2 % uit Duitsland. Overige digitale bezoekers onder meer uit China, Japan, Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Canada.

Publiciteit gepubliceerde recensies overig   
Hotel zonder Dieren Leeuwarder Courant
 Tubelight 
BE AFRAID-NOW Leeuwarder Courant Omrop Frylân televisie, K-rute
7TON Leeuwarder Courant
 Woudklank 
The Expanding Pie Leeuwarder Courant 
IMPACT Leeuwarder Courant 
zap, Weer die vonk Actief 
Mental Mickey and the Desert of Doom  Omrop Frylân televisie, K-rute
  Omrop Frylân radio, Op en Ut
4de Sybren Hellinga Kunstprijs Leeuwarder Courant verslag en foto prijsuitreiking  
De Raffinaderij  Omrop Frylân radio, Op en Ut
Gloeiland Leeuwarder Courant Omrop Frylân televisie, K-rute
 Woudklank 
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Recensies 2007

Recensie: Hotel zonder Dieren - Lotje van Lieshout 
(10 januari t/m 11 februari)

EEn diErEnhotEl als mEtafoor voor onthEchting
Door Reinier Kist

B
ehang met hertenkalveren. Een paardenkoets op Delfts blauwe borden. Een zebra op een theepot. Met 
dierenafbeeldingen is iets vreemds aan de hand. Je stelt je dieren voor in de natuur, in een sappige 
weide, met echte zon op hun kop en echte wolken die overwaaien. Maar wat als een zebra graast in een 
weide van bolvormig porselein, wat als een vogel tsjirpt in het luchtledige? Deze van de werkelijkheid 

losgemaakte dieren zijn het onderwerp van Lotje van Lieshout film en gelijknamige kunstproject Hotel zonder 
dieren. Ze doen dienst als een ijzersterke metafoor voor onthechting.
   
Net als haar eindexamenfilm A world of makebelieve gaat Hotel zonder dieren, een film met gedichten van zeven 
jonge dichters, over mensen die gevangen zitten in een droomwereld. In A world of makebelieve woont een vrouw 
in een huis met papieren meubels en deuren. Door middel van teksten die de film onderbreken wordt de toeschou-
wer verteld dat de vrouw ervan droomde in oude hollywoodfilms te leven. Maar de namaakwereld die ze om zich-
zelf heeft opgetrokken is niet bestand tegen de werkelijkheid: de papieren stoel, de papieren deur en haar papieren 
hakken begeven het onder haar gewicht. Ook in Hotel zonder dieren leven mensen in een schijnwereld: een hotel 
dat ze nooit verlaten, waar de tijd stil lijkt te staan. Een hotel ook dat door alle hoeken en kieren een onwerkelijke 
jaren vijftig sfeer uitademt. Op bijna elk voorwerp in het hotel staat een dier afgebeeld. Het behang, het servies, 
zelfs de puddingtoetjes worden er geserveerd in de vorm van dieren. Maar het lijkt erop dat de hotelgasten, die in 
de film niet meer doen dan kaarten, schaken en lezen, nog nooit een levend dier hebben gezien. Ze kunnen bij-
voorbeeld het onderscheid tussen echte en fantasiedieren niet eens maken: « Ik zou wel eens draak willen proeven. 
Of Giraf. Dat lijkt me lekker, » zo horen we de voice-over voordragen uit een (speciaal voor deze film geschreven) 
gedicht van Jonathan van het Reve. Eigenlijk zijn de hotelgasten net zo als de dieren op de afbeeldingen. Ook zij 
zijn losgemaakt van de werkelijkheid. Ze hebben nog nooit een dier gezien, maar omringen zich met dierenaf-
beeldingen, ze lezen boeken, maar maken zelf nooit iets mee, omdat ze het hotel niet verlaten. Die onthechting van 
en de lamlendigheid die de gasten ervaren door hun levenslange veroordeling tot het hotelbestaan, wordt mooi 
verwoord door Thomas Möhlmann in de regels waar de film mee opent: « De dagen worden hier traag gedeeld, als 
niemand / op de tijd let, staat hij stil, dat weet ik nu, dat weet / zij nu en ook dat we dat weten, weten we, intussen 
/ voltrekt zich het spel met gebaande gebaren / zonder jager geen prooi, zonder prooi geen jager ». 

Hotel zonder dieren werd gemaakt in Kunsthuis SYB, een Friese galerie die kunstenaars de mogelijkheid biedt 
enkele weken de ruimte te gebruiken voor een project. Zo kon de toeschouwer in januari en begin februari het 
kunsthuis binnenlopen om Van Lieshout bezig te zien het decor van Hotel zonder dieren op te bouwen. Vooral 
de eetkamer van het hotel is een geslaagd werk geworden. De ouderwetse meubels zijn goed gekozen, waardoor je 
het gevoel krijgt een museum te zijn binnengestapt over het leven in de jaren vijftig. Door middel van een projectie 
tegen het raam wordt de suggestie gewekt  van een weids Hollands landschap. De sfeer is geheel jaren vijftig, maar 
door de omgeving van de galerie en door de projectie op het raam ervaart de toeschouwer wederom de schijn van 
de wereld die van Lieshout heeft gecreëerd. 

Daar is Van Lieshout het beste in. De toeschouwer het wezen van alles wat namaak is te laten doorgronden. Haar 
films geven je het ongemakkelijke gevoel dat je hebt wanneer je wakker wordt en beseft dat waar je net nog in 
geloofde slechts een droom was. De Amerikaanse schrijver Paul Auster schreef in zijn roman Brooklyn dwaasheid 
over de ‘innerlijke schuilplaats’ die veel mensen hebben. Een plek waar je heen gaat in je fantasie om aan de 
werkelijkheid te ontsnappen. De innerlijke schuilplaats van Van Lieshout is een ouderwets hotel met krullerige 
kopjes en verschoten bloemetjesbehang. De schoonheid van haar werk ligt in het door haar opgeroepen spannings-
veld tussen schijn en werkelijkheid: de minutieuze creatie van zo een Austerachtige innerlijke schuilplaats en het 
besef dat die schuilplaats een illusie is. In A World of makebelieve - de film heeft dezelfde ouderwetse geborgen 
sfeer als Hotel zonder dieren - brokkelt de fantasie af. De schijnwereld van Hotel zonder dieren is wel bestand tegen 
de werkelijkheid, maar het drama ligt erin dat de hotelgasten nooit kennismaken met de echte wereld. Ze leven in 
een illusie waar ze niet aan kunnen ontsnappen. Buiten het hotel zou net zo goed een woestijn van leegte kunnen 
liggen, ze weten het niet, misschien worden ze wel omringd door porselein, net als de zebra op de theepot. 
   

BIJLAGE 3
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Recensie: BE AFRAID_NOW - Jasper Smit, Rik Mohlmann, Sander Houtkruyer 
(14 februari t/m 18 maart)

good, bad and ugly. suspEnsE in Kunsthuis syb.
door Margo Slomp
 

W
el eens het oppervlak van een ei gezien als de ongeschoren tronie van een revolverheld? Het klinkt 
misschien wat vergezocht, maar in een van de filmpjes die onlangs in Kunsthuis SYB te zien 
waren dringt de associatie zich nadrukkelijk op. Een dramatisch uitgelichte eierschaal in close-up 
toont een gespikkelde, pokdalige huid. De bolling van de schaal licht bijna zwetend op onder de 

sterke lichtbron. Een tweede ei komt in beeld, de muziek zet in en je waant je bij de aanvang van een ‘shoot out at 
noon’ in het wilde westen. 
 
Jasper Smit, Rik Mohlmann en Sander Houtkruijer werkten een maand in Beetsterzwaag en verzamelden film- en 
videofragmenten om de grenzen van de beeldtaal van de suspense te onderzoeken. Je kent de bekende trukendoos 
van het genre wel: een schaduw die in beeld valt, het inzoomen naar close-up, de lange trap naar de donkere zolder 
of kille kelder, een plotseling rinkelende telefoon, zacht gehuil van de wind, of een lichte beweging van een gordijn. 
Het is je onmiddellijk duidelijk: hier staat wat te gebeuren. BE AFRAID_NOW is dan ook de toepasselijke titel 
van het project van de drie kunstenaars. 
Ze toonden hun experimenten in vier avondprogramma’s met publiek en voor het slotweekend richtten ze de 
ruimte van SYB in voor een presentatie. Die leent zich overigens goed voor de thematiek; het is niet de eerste en 
zal vast niet de laatste keer zijn dat kunstenaars hier de suspense aan de orde stellen. 
Op drie van de vijf monitoren in de ruimte zijn de korte video- en filmmontages en animaties te zien die de kunste-
naars maakten. Hoewel er geen sprake is van een strikte ordening, toont een van de monitoren vrij veel compilaties 
van ‘natuurhorror’. In verschillende fragmenten uit onder meer The Ring, The Village, Lost en The Birds, dreigt 
het gevaar vanonder de grond, vanaf de zee, uit het bos of in de lucht. Ik geloof niet dat er een fragment bij zit, 
maar in de geest – om maar in de sfeer te blijven – is The Blair Witch Project zeer aanwezig. 
Als je de verzameling experimenten bekijkt, valt na een tijdje de voortdurende echo op van enkele  prominente 
vertegenwoordigers van het genre. Over beeldecho’s heb ik het dan. Films of series  als Jurassic Park, the Birds en 
Lost worden vaak geciteerd, net als de regisseurs Alfred Hitchcock en David Lynch; de acteurs Clint Eastwood en 
Laura Dern keren in verschillende gedaanten terug.
 
Maar wie echo zegt, denkt aan geluid en deze suspensetechniek speelt een terechte dominante rol in het geheel. De 
geluiden lokken je van de ene monitor naar de andere.  Of het nu om het tot soul gemonteerde hysterische gekrijs 
van een vrouw gaat, een overbekende westerntune of het gebrul van de T-Rex in Jurassic Park. 
De meeste aantrekkingskracht gaat echter uit van de ingehouden angst en frustratie in de stem van de Franse acteur 
Daniel Auteuil. Op een van de monitoren draait een aantal fragmenten van de film Caché van Michael Haneke. 
Smit en consorten onderwierpen de film aan een gedurfd experiment: hoewel deze film overduidelijk gedragen 
wordt door de kaalheid van de soundtrack, probeerden ze met  Sounds for Caché uit wat het effect zou kunnen 
zijn van goed en minder goed geplaatste geluidseffecten.  In het origineel horen we alleen het geluid van de scènes 
zelf: het dichtslaan van een autodeur, aarzelende voetstappen op straat, het kraken van een vloer, droog gekuch. 
Zelfs als zich uiterst angstaanjagende zaken afspelen, zoals wanneer iemand plotseling zijn eigen keel doorsnijdt. In 
de nieuwe soundtrack kunnen we deze scène ook bekijken onder begeleiding van scheurende elektrische gitaren. 
Gelukkig kan het ook weer uit, omdat je als kijker met twee knoppen kan bepalen welke soundtrack je horen wilt, 
de originele of de nieuwe. Hier zit de suspense in de ijzingwekkende stilte. Het beeld zegt ons genoeg.
Maar soms kunnen beelden wel wat extra’s gebruiken. Dat maken de kunstenaars bijna pijnlijk duidelijk in de 
korte film: Kunsthouse SYB. The True Story, een absoluut suspenseloze verhandeling over de werkperiode in Beet-
sterzwaag. We zijn getuige van het eindeloze samplen achter de computer, Houtkruijer loopt de trap eens af en ook 
maar weer op, maakt een schilderij, iemand bakt een eitje of leest een boek. Een heel arsenaal aan suspensebeelden 
komt langs - het traag scheren van een kin, langs de lippen likken, een langzame grijns – maar echt spannend wil 
het maar niet worden. Het zijn kleine verwijzingen naar fragmenten in films die in de juiste context en met het 
juiste geluidseffect een heel ander karakter krijgen. Had de film de juiste soundtrack gehad, dan zou het verblijf in 
SYB wel eens een bloedstollende gebeurtenis geweest kunnen zijn. 
De korte film is te zien op een scherm in het hart van het pand,  waar het trio een soort ‘best of’ selectie toont 
van het gemaakte materiaal. De ruimte houdt in deze setting het  midden tussen een huiskamer en een bioscoop, 
waardoor een belangrijk aspect aan suspense niet wordt overgeslagen:  het kijken naar spannende films als geza-
menlijke ervaring. 
 
Een maand lang samplen levert naast meer of minder flauwe beeldgrappen, toch ook juweeltjes op. In ‘Dirty Harry 
vs Poem’ wordt de kern van één opvatting over goede suspense samengevat: hou het zo echt en kaal mogelijk. In 
een fragment uit de film ‘julien donkey-boy’ van Harmony Korine legt de vader (Werner Herzog) aan zijn autis-
tische zoon uit waarom hij poëzie haat en liever Dirty Harry ziet: ‘That’s good stuff. No artsy fartsy’, verzucht pa. 
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Wij zien hoe Clint Eastwood als voyeur in dit fragment is gesampled en terwijl de vader een fameuze slotscène van 
een Dirty Harry-film beschrijft, ontrolt de scène zich voor onze ogen: Eastwood maait als zijn meest bekende alter 
ego een jonge man met zijn laatste kogel neer.   
Rauwe werkelijkheid of poëzie. Het is niet altijd makkelijk kiezen. In de tentoonstelling kun je als kijker de camera 
ter hand nemen en proberen suspense te creëren in filmopnames van twee in de ruimte opgehangen eieren. Ik heb 
het niet uit volle overtuiging geprobeerd en vertrouw liever op de beeldpoëzie van de makers van BE AFRAID_
NOW. Zij tonen het ei niet alleen als ultiem symbool van suspense, maar creëren een onverwachte metafoor. Aan 
het slot van ‘A Western Ending’ druipen het eiwit en de gele dooier tergend langzaam uit het gebroken omhulsel. 
Moeiteloos zien we de stervende held voor ons. Good, bad and ugly. That’s good stuff. 

recensie: The Expanding Pie – Dutch Art Institute 
(25 april t/m 27 mei)

thE Expanding piE - EEn dai-projEct in Kunsthuis syb
Door Marjolein Schaap

H
et Dutch Art Institute (DAI), met een bezetting van 18 studenten verlaat geregeld haar stek en heeft nu 
ook de economie als thema geïncorporeerd. Economie! Een even briljant als complex idee. Immers 
een vitaal gegeven als de (plaatselijke) economie kan een handvat, trapluik en duikplank vormen 
om, zoals op de uitnodigingskaart prijkt, public space projecten te realiseren. Maar: wat is economie? 

Hoe kan dit gegeven worden opgevat. Als louter geldverkeer: euro, dollar en yen? Als een droge complexiteit van 
statistische gegevens, of een bruisende cocktail van spannende, exclusieve activiteiten - economy is fun? Bovendien; 
wat hebben kunst en economie met elkaar van doen. Is er wel een connectie? Ja zeker! Ikzelf ben van mening dat de 
kunst nooit van de ‘werkende wereld’ vervreemd is geweest. De veronderstelde autonome waarde van de beeldende 
kunst lijkt vooral op de kunstacademies en in de galeries te worden gepreekt. 

Ook omdat ik eerder een lezing over de integratie van kunst en economie op het DAI heb gepresenteerd, begeef 
ik me (vol verwachting) naar Beetsterzwaag - Friesland. Eenmaal gearriveerd in de gastvrijheid van kunsthuis SYB 
waar de DAI-ers logeren, ontstaat er in mijn hoofd een categorisatie op grond van de door hen toegepaste project-
methode. Niet dat ik veel  keuze heb. Als gastdocent heb ik weinig zicht op de reguliere werkzaamheden van deze 
aspirant-kunstenaars.  

In de eerste categorie is - simpelweg - een stap buiten de deur van de reguliere tentoonstellingscontext gezet - van 
in dit geval SYB. Zo geeft een compilatie van foto’s en schetsen aan dat er buiten op de stoep een tafel is geplaatst 
ten behoeve van een onderhoud met de toevallige passant. Thema: de waarde van een economie-saboterende ener-
giebron als de zon - die gaat immers voor niks op (Pavlina Verouki & Adamantia Nika). Behalve uiterst eenvoudig 
is deze interventie ook good will-afhankelijk. Dat geldt ook voor de fixatie op een fotostudio direct tegenover 
SYB. Loerend naar deze in zich zelf gekeerde, economische unit, is het niet gelukt om de eigenaar in te palmen en 
zien we - als op bewakingsmonitors - alleen videobeelden van de façade van zijn onderneming (Astrid Marit). Een 
ander videoverslag getuigt van een al wat energieker, publieksparticipatief werk in het centrum van Beetserzwaag. 
Een jongeman in pak, geposteerd aan een tafeltje met (lullige) schemerlamp, brengt daar taalkaarten aan de man. 
Hier doet zich een tautologie voor: een onderhandeling over een onderhandelingsgevoelig instrument als de taal 
(Chris Meighan). Een verkleedpartij - als hostess - komt ook te pas voor een werk op een nabij gelegen grasveld. Het 
publiek wordt er geacht een touw-aan-paaltjes-parcours uit te zetten aan de hand van enquêtevragen (bij ja: links bij 
nee: rechts) Wel is er voor deze sculpturale buitengrafiek flink geflyerd, want ook hier geldt; zonder publiek zal er 
een vitaal onderdeel van het kunstwerk ontbreken (Danielle Davidson & Anna Korteweg). 

Een al meer zelfstandige variant vormt een videoportret op een laptop - geïnstalleerd op een rondgetrapte, ouder-
wetse ijscokar - waarin een exponent van de plaatselijke economie aan het woord is: een ijscomaker. In een contrast 
met de anonimiteit en rationaliteit van onze voortrazende, economische mega-machinaties is dit geliefde ambacht 
in de aandacht geplaatst (Jolanda Jansen). Op eenzelfde, zelfstandige wijze blijken op de plaatselijke radiomarkt 
de daar uitgestalde radiotoestellen via een transmitter te zijn gemanipuleerd. Via ingehackte teksten prijst deze 
koopwaar zichzelf aan en dus ook deze irreguliere privé-markt. (Dagmar Kriegesmann). Er is geen sprake van een 
navolging of nabootsing van economische principes, maar van een (humoristische) uitvergroting van een off the 
road-economische uitwisseling. In dezelfde trant krijgt een permanente verkoop-uitstalling bij een privé-woning, 
of beter, een door het toeval gedirigeerde compositie van tweedehands goederen een bijzondere kadrering en 
benadrukking. (Emily-Louise Williams).

In twee gevallen is SYB zelf centraal gesteld. Als commentaar op de (dubieuze) economische betekenis van de hui-
dige kunstcentra is er een duplicaat van het SYB-pand in tentvorm gemaakt. Een onderkomen zonder inwendige 
structuur, een lege huls die in principe overal kan worden geïnstalleerd. Al heeft deze DAI-er zich van Beetsterzwaag 
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afgekeerd, op deze wijze zal er altijd reclame gemaakt worden voor……SYB (Kamila Szejnoch). Van een heel andere 
orde is de ogenschijnlijke aangepastheidheid waarmee het duo Neubuilt, (wederom) in pak en stropdas, zich als 
projectontwikkelaars presenteren - compleet met billboard, visitekaartjes en brochures. Zoals de wereldsteden in 
een continue wedijver nu ook de plaatselijke kunstplekken als troef uitspelen, zo staat inmiddels ook Beetsterzwaag 
op de kaart. Een mogelijke uitbreiding van SYB wordt door Neubuilt als een geile architectuur-fantasie á la het Van 
Abbemuseum geadverteerd (Bani Bannwart & Chris Meighan). 

In de categorie diepgaanders en instinkers waarin een connectie met de (plaatselijke) economie alleen na fervent 
doordenken duidelijk wordt, is het volgende aangeboden. Een ferme kano keurig ingepakt in bubbeltjesplastic - het 
trademark van de kunsthandel - blijkt het vehikel waarmee twee DAI-ers vijf dagen op weg waren van Enschede 
(DAI) naar Beetsterzwaag. Een tribuut aan de Nederlandse koopvaart, zeggen ze zelf. Maar even goed geldt ook deze 
actie - in de geest van Jansen, Kriegesmann en Williams - als een pleidooi voor vertraging in de helse logistiek van 
de economisten (Maciej Duchowski & Jae-Min Kim). Een aantal schetsen en een videoverslag maken duidelijk dat 
op de stoepen van Beetsterzwaag als in een mantra het woord wolf  is gekrijt. Naarmate de dag verstrijkt, verdwijnt 
dit spoor als vanzelf zoals - ook in het echt - de sporen van dit dier. Een wolf? Volgens deze DAI-er is het Roodkapje-
verhaal gelijk aan het afdwingen van gehoorzaamheid: gehoorzaamheid aan het systeem (Rana Hamadeh). Losge-
zongen van SYB, Beetsterwaag en haar economie, maar niettemin geheel geconcentreerd op economische principe, 
ook die van de kunsthandel, is de uiterst effectieve performance van Nikos Doulos. In een pastiche op het gegeven 
van de productielijn stempelen zijn collega-DAI-ers op zijn commando’s en instructies telkens een en dezelfde letter 
op een stempelkaart. De tekst die zo zou moeten ontstaan, ontaardt steevast in een misdruk; en juist een misdruk 
is goud waard op de kunstmarkt. 
  
Al benadrukt docent Rik Fernhout dat DAI-ers het gewoon zijn om publieke interventies te realiseren, project-
begeleider Maarten de Reus spreekt in dit geval liever over een experiment. Wel zou je in mijn ogen over een 
geslaagd, want uiterst leerzaam experiment kunnen spreken. Ook vraag ik me af hoe de Beetserzwagers tegenover 
de ‘kunstexploitatie’ van hun rijke dorp staan. “Ach”, zegt De Reus: “ ik denk dat ze het wel sjiek vinden, ze zien 
het als een mooie vaas, die ze wegstoppen in een kast en soms tevoorschijn halen”.

NB
De werken van Julien Grossmann en Tatia Shirtladze heb ik door omstandigheden niet gezien.  

recensie: Impact – Olivia Glebbeek, Anouk Kruithof, Aram Tanis en Jacolijn Verhoef 
(30 mei t/m 1 juli)

WEinig impact
Door Pedro Bakker

N
a de Tweede Kamerverkiezingen 2006 was Beetsterzwaag landelijk nieuws toen Balkende, Bos, 
Marijnissen en Rouvoet zich in de meditatieve rust van dit dorp hadden teruggetrokken. Foto’s 
verschenen van de vier politici in informele kleding, ontspannen babbelend met de informateur aan 
tafel in het interieur van het koetshuis van een klassiek landhuis.

Ik noem deze gebeurtenis als antwoord op een vraag uit de enquête ‘Impact‘, die vier kunstenaars/residenten van 
Kunsthuis SYB in de brievenbus van alle inwoners van Beetsterzwaag hadden gedeponeerd. Slechts drie inwoners 
vulden de enquête in, vertelde Jacolijn Verhoef mij. Zij is één van de vier kunstenaars die zich in de periode van 30 
mei t/m 1 juli in Kunsthuis SYB bezighouden met de invloed van het wereldnieuws op het dagelijks leven.
Ik trof de kunstenaars aan in een prettige chaos, een week vóór de feestelijke afsluiting. Anouk Kruithof was die 
dag weg om aan haar film te werken van haar performance voor een vervallen huis in het bos van Beetsterzwaag. Ze 
is gestoken in rare kleren, die niet bij elkaar passen en het huis is beplakt met de kreten ‘hi’ en ‘ha’, vertelt Aram 
Tanis mij. Hij is degene die de kunstenaars uitnodigde voor het project Impact in Kunsthuis SYB. 
De belangstelling van Beetsterzwaag voor hun enquête is bedroevend gering. Maar zullen de inwoners niet denken: 
daar zijn ze weer die kunstenaars van SYB, wanneer laten ze ons met rust? Al vaker lanceerde SYB publieksgerichte 
projecten. Ondertussen weten de inwoners wel dat Kunsthuis SYB bestaat, maar hoe voelt dat met zo’n saaie en-
quête in de bus. Aan mij zijn enquêtes niet besteed! Zelfs als trouwe lezer van Metropolis M ben ik nauwelijks te 
motiveren om tijd te besteden aan enquêtevragen van Metropolis M over mijn leesgewoonten. De irritatie ontstaat 
met het invullen van persoonlijke gegevens en groeit als naast leesgewoontes de enquête ‘Impact’ ook nog vraagt 
naar mijn kijkgewoontes. Ik kijk nooit journaal, hoe moet ik dan vragen over het journaal beantwoorden. Moet ik 
het soms belangrijk vinden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de oorlog in Irak? Ik hoef slechts 
NRC Handelsblad van de deurmat te rapen, of de krantenkoppen denderen door de gang. Ik kan wel achter de 
gordijnen gaan zitten om het wereldnieuws buiten de deur te houden, het dringt hoe dan ook, met of zonder abon-
nement op een krant, tot je door. Er hoeft maar een raam open te staan en een radio in een geparkeerde auto voor 
de deur brengt je op de hoogte van de oorlog in Irak.
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Deze belevenis van wereldnieuws heeft Olivia Glebbeek uitgebeeld op haar zachte gordijnen die achter in SYB aan 
sierlijke, kanten, lussen hangen. Op haar gordijnen zien we een konijn, hond, moeder en kind en dan zo ineens 
Bouterse en z’n kornuiten, ‘net een stelletje boeven’. Wereldnieuws in een smooth atmosfeer. ‘I got you under my 
skin‘, zegt Glebbeek en met ‘you’ bedoelt ze de wereld die ze met de gordijnen niet kan buitensluiten. Ze schildert 
met acryl op de gordijnstoffen en naait er beschilderde doekvormen op. We zien helaas niet veel wereldnieuws op 
haar gordijnen, haar installatie lijkt ook de voortzetting van de konijnprint op haar T-shirt.
Haar invalshoek vind ik zonder meer interessanter dan het plan van Jacolijn Verhoef om inwoners van Beet-
sterzwaag te fotograferen wanneer die naar het acht uur journaal kijken. Zijn er dan geen openbare plekken in 
Beetsterzwaag waar het wereldnieuws tussen de dorpsroddel door van mond tot mond gaat zoals op het Friese 
leugenbankje? Is er geen kroeg met vaste stamgasten of een slager met zo’n leugenbankje in de winkel? Wat weten 
de scholieren op de schoolpleinen in Beetsterzwaag van de soldaat Timo (20) die afgelopen week in Afghanistan 
is gesneuveld? Zouden ze ook voor geld het leger in gaan? Of fotografeer desnoods de gefortuneerde toeristen in 
Golf&Country Club Lauswolt van het adellijke dorp Beetsterzwaag. 
In de aankondiging van Impact lees ik dat de kunstenaars zoeken naar ‘samenwerking met de regionale pers’ , in 
SYB evenwel is geen spoor van deze zoektocht te vinden. Dan stel ik me voor dat de reporters Spoorenberg en Van 
Eersel van Radio Bergeijk , even hilarisch als altijd, op zoek waren gegaan naar wereldnieuws in Club Lauswolt. 
Stel je voor, ‘Radio Drachten’ te beluisteren op 747 AM en zelfs te bekijken maandagavond op tv. Het is alsof Gleb-
beek, Kruithof, Tanis en Verhoef geen interesse kunnen opbrengen voor deze Friese regio. Ik vermoed dat Anouk 
Kruithof in haar film de bewoners van het vervallen huis aan de rand van Beetsterzwaag niet aan het woord laat. 
En ik betwijfel ook of Aram Tanis in Drachten op het spoor kwam van de verdwenen meisjes. 
De kunstenaar laat de kinderkopjes op de foto’s in een mist van een vage herinnering verdwijnen. Was het ‘dertig 
april negentiennegenennegentig’ dat die meisjes verdwenen of werd toen Marianne Vaatstra in Kollum vermoord? 
Het is een raadselachtige collage van foto’s die Tanis in de entree van SYB heeft aangebracht. De impact van de foto’s 
is groot, je voelt dit is wereldnieuws, er gebeuren hier verschrikkelijke dingen, maar je weet niet echt wat hier gaande 
is want de krantenkoppen ontbreken. Kijk je langer, dan zie je ook geslachte paarden in een abattoir naast erotische 
taferelen van mensen met een bit in de mond, een zadel op de rug en met de teugels vastgebonden. Bij het bladeren 
door dit boekje van Tanis moet ik denken aan de volgelingen van de kunstenaar Herman Nitsch die tijdens rituele 
slachtingen zich naakt hulden met de ingewanden van de geslachte dieren. Op een andere foto zien we een vieze man 
van achter, net onder z’n billen en een beetje voorovergebogen, wat doet hij met z’n handen? Tanis vertelt dat hij het 
zelf is en in zijn gezelschap zijn de foto’s van de Olson Twins en Paris Hilton te zien. Ook foto’s van een mollige vrouw 
met een onherkenbaar gezicht uit een Friese sexadvertentie. Zou Aram Tanis vooral in de krochten van het internet 
vertoeven? Maar dit is toch geen wereldnieuws! Trekt hij zich werkelijk het lot van Maddie aan, het Britse meisje met 
vooraanstaande  ouders, dat alleen in een hotelkamer werd achtergelaten en daar werd ontvoerd?
Want dat is de vraag die de tentoonstelling Impact in Kunsthuis SYB oproept: raakt het wereldnieuws ons of laat 
het ons onverschillig? De vrienden van de gesneuvelde soldaat Timo zeggen precies hoe het zit: ‘Voor hen was Timo 
een vriend. Hun vriend. Ze willen niet over Afghanistan of over oorlog praten. Dat zegt hun allemaal niets.’(NRC 
Handelsblad, 23 juni, p.37)
Ik neem de proef op de som en leg de lezer een bericht voor van het ANP, die Anouk Kruithof op de wand heeft 
geprikt. Het bericht hangt daar bijna als een statement met de onuitgesproken maar dringende vraag: doet het u 
wat of doet het u niets? Japanse dreumes sterft in scooter: ‘Een Japans jongetje van een jaar oud is overleden in het 
helmvak van de scooter van zijn moeder (21) en haar even oude vriend. Die hadden het kind in het vak gestopt 
‘omdat twee mensen op een scooter geen kind kunnen vasthouden’. Het jongetje bleef in de scooter achter toen 
de moeder boodschappen ging doen en haar vriend naar een automatenhal ging. Bij hun terugkeer bleek het kind 
overleden (ANP)’
De dood van iemand in een notendop. Je kunt het zelf niet gruwelijker verzinnen. En toch hoor ik het u al zeggen: 
dit bericht heeft uiteindelijk weinig impact omdat het niet het kind van m’n buren is.

Recensie: Mental Mickey and the Desert of Doom – Powerplant 
(8 augustus t/m 9 september)

hEt gaat niEt goEd mEt micKEy mousE
Door Klaas Koetje

G
emuteerde mensen (of zijn het gewoon wandelende konijnenskeletten), mensen die in dia’s wonen, 
perverse Arabieren en een autistische Mickey Mouse. Zomaar wat personages die rondstappen in de 
desolate wereld van Powerplant. Want desolaat is het: of het nou de aarde zelf is (uitgemergeld, heet 
waarschijnlijk) of de isolatiecel waarin de eerste succesfiguur van Walt Disney voor eigen en onze 

veiligheid is opgesloten. Als het gaat om het scheppen van een naargeestige sfeer kun je de kunstenaars Nina Thibo 
en Krista Burger (samen sinds 2001 het duo Powerplant) wel op pad sturen. In Kunsthuis SYB hadden de beide 
dames twee sets gebouwd voor hun Expanded Cinema onder de al weinig opwekkends voorspellende titel: Mental 
Mickey And The Desert Of Doom.
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Expanded Cinema is in de werkwijze van Burger en Thibo een soort elektronische poppenkast. Er zijn miniatuur 
filmsets gecreëerd waar Thibo en Burger met assistenten in rondkruipen. Ondertussen wordt er gespeeld met 
‘poppen’. The Desert Of Doom wordt gedomineerd door een paar konijnenskeletten, gedeeltelijk nog in de vacht, 
die als marionetten tot leven worden gebracht. De toeschouwer heeft een tweevoudige kijk op de voorstelling. 
Enerzijds door gewoon op de set te kijken en anderzijds is dat via een projectie van een camera die in de voorstelling 
van zeer nabij registreert.
Het is een fraaie en effectieve aanpak. De ogenschijnlijk rommelige installatie met tal van attributen en het zand op 
de vloer verandert dankzij de camera in een onherbergzaam landschap of het onderkomen van een sjeik. Als kijker 
wissel je voortdurend van beeld. Je ziet hoe de spelers in de installatie rondkruipen en de voorstelling uitvoeren 
maar je ziet ook voortdurend hoe dat in het geprojecteerde beeld een filmische dimensie krijgt. Details worden 
zichtbaar die vanaf de zitplaats onmogelijk te zien zijn. Dat resulteert in een voorstelling die visuele verassingen 
vertoont en een genoegen is om naar te kijken.
 
Narratief schiet The Desert Of Doom echter tekort. In een lange inleiding wordt uitgelegd in welke tijd het 
verhaal zich afspeelt en hoe de aarde (beroerd) er voor staat. Dat verhaal is niet consistent en maskeert het gebrek 
aan samenhang van de scènes onderling. Dat is jammer omdat er best aardige ideeën (het leven in een dia als 
ultiem levensdoel) verwerkt zitten in een toekomstbeeld dat op zichzelf tamelijk clichématig is. Ook worden vrij 
veel (woord)grappen gemaakt in een kennelijke poging enige lucht te verschaffen in die loodzware toekomst. Het 
toepassen van morbide humor (wat af en toe gebeurt) is naar mijn smaak veel effectiever om de ernst en de 
relativiteit van de situatie aan te geven. Want dat is kennelijk wel de boodschap die overgebracht wordt: het gaat de 
verkeerde kant op met de wereld. Associaties met La Possibilité d’une île, de laatste roman van Michel Houllebecq 
of Code46, een film van Michael Winterbottom zijn nooit ver weg maar waar deze toekomstverhalen overtuigend 
en beklemmend zijn, wordt The Desert Of Doom dat niet echt.
 
The Desert Of Doom speelt in 2099 en omvat drie scènes. Een paar konijnen die duidelijk menselijke trekken 
hebben openen de voorstelling. Ze liegen, bedriegen, bedreigen en vermoorden elkaar vanwege het bezit van een 
Rolex horloge. Een man en een vrouw (Diana 47) kibbelen over het leven in een dia. De man heeft alle bezittingen 
verkocht om het ultieme statussymbool te kunnen aankopen: het leven in een dia zonder verdere materiële bezit-
tingen. De derde scène laat twee vuilbekkende sjeiks zien die bij het minste geringste bereid zijn hun bediende (een 
robotachtig wezen) of elkaar of de rest van de wereld om zeep te helpen.
Dat zijn verschillende werelden die naast elkaar bestaan zoals je dat ook bij Houellebecq en Winterbottom ziet 
maar Powerplant slaagt er niet in deze scènes met elkaar te verbinden. Dankzij de inleiding weten we dat dit alles 
zich in dezelfde tijd afspeelt. The Desert Of Doom refereert aan populaire cultuur, materialisme, defaitisme, strip-
boeken, science-fiction maar ontbeert een oorspronkelijke invalshoek waardoor het verhaal niet echt interessant 
wordt terwijl die mogelijkheden er wel liggen. Als de personages uit de verschillende scènes bijvoorbeeld op de 
hoogte blijken te zijn van elkaars bestaan, kan al een interessant spanningsveld ontstaan tussen bijvoorbeeld het 
botte materialisme van de konijnenskeletten en het niet-materiële materialisme van de mensen in de dia. Dan zou 
het gekibbel over een niet-aanwezige werkelijke sofa ingeruild kunnen worden voor een meer intelligente dialoog 
waarin de spanning opgevoerd kan worden en de scènes uitstijgen boven het niveau van maffe tafereeltjes. 
 
Bij Mental Mickey is die spanning ruimschoots aanwezig. Het is misschien wel te danken aan het ontbreken van 
tekst, afgezien van wat los geprojecteerde woorden, dat deze setting veel onheilspellender en zelfs beangstigend 
werkt. Het narratieve wordt hier niet onder woorden gebracht maar aan het spel van camera en spelers overge-
laten.
Mental Mickey begint bijna vertederend alhoewel de tralies voor zijn cel en de rest van de inrichting al een vinger-
wijzing zijn dat het niet goed gaat met Mickey Mouse. Hij bewerkt een paar krasloten en heeft uiteraard niks gewon-
nen. Dan begint een langzaam van voor naar achteren wiegen dat steeds beklemmender wordt naarmate de tijd 
vordert en de soundtrack in heftigheid toeneemt. Voeg daarbij de beelden van de camera die door de cel van Mick-
ey trekt en wederom details uitvergroot die in alles bijdragen aan de teloorgang van de beroemde stripfiguur: een 
smoezelige bar waar een ernstig verminkte plastic Mickey een sigaret rookt, een ranzig bedje in de hoek. En Mickey 
maar wiegen als een autist die iedere voeling met het bestaan is verloren. Een zo indringend beeld en de geweldige 
soundtrack, van de jonge Berlijnse componist Jakob Diehl waar Thibo en Burger vaker mee samenwerken, hebben 
geen aanvullende tekst meer nodig. Zelfs als je de oorspronkelijke Mickey niet kent (zoals ondergetekende) wordt je 
meegenomen in een voorstelling die gaandeweg steeds meer onder je huid kruipt en niet zomaar uit je gedachten 
verdwijnt en voldoende ruimte laat om allerlei interpretaties op het vertoonde los te laten.
 
Powerplant laat met deze voorstellingen zien dat ze visueel en auditief over het nodige talent beschikken. Als het 
om de tekst gaat, valt er nog veel te verbeteren al wijt Powerplant dat zelf aan het feit dat het een ‘work in progress’ 
is. Normaal gesproken wordt een paar maanden gewerkt aan een voorstelling, in SYB is het in viereneenhalve week 
in elkaar gezet.
 
Zoals gebruikelijk in Kunsthuis SYB was Mental Mickey And The Desert Of Doom slechts een paar keer te zien. 
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Voor de mensen die het gemist hebben is er gelukkig een herkansing. 
Tijdens de opening op 20 september van het Media Art Festival Friesland zal deze voorstelling nogmaals worden 
uitgevoerd in Leeuwarden. Kijken, dat zeker.

recensie: De Raffinaderij – Katharina Galland, Maartje Korstanje en Bianca Runge 
(24 oktober t/m 25 november)

ruWE grondstoffEn
Door Jantine Kremer 

W
at moet dat heerlijk zijn; meer dan een maand alle dagelijkse dingen achter je laten, om je op en-
kel één ding te concentreren. Praktisch vrijwel onmogelijk natuurlijk, maar met een logeerpartij 
in hartje Friesland bij Kunsthuis SYB, voorzien van een vloerverwarmde werkplaats beneden en 
een slaapplek en een keuken boven, lijkt de wereld opeens heel overzichtelijk. Maartje Korstanje, 

winnaar Basic Prize Prix de Rome 2007, nodigde collega-kunstenaars Bianca Runge en Katharina Galland uit 
om samen met haar gebruik te maken van deze periode. Korstanjes beelden van uiteenlopende, experimenteel 
toegepaste materialen zien zich daarom op de laatste dag voor de feestelijke afsluiting van De Raffinaderij omringt 
door Runges kleurrijke, gelaagde viscollages en Gallands ruimtelijke tekeningen.

Dat het allemaal toch niet zo eenvoudig is, laat vooral het werk van Katharina Galland zien. Ze lijkt daarmee de 
strijd aan te zijn gegaan met de zeer aanwezige en weerbarstige ruimte van Kunsthuis SYB. Haar lijntekening van 
een straaljager beslaat de hele linkermuur van de smalle gang tussen de voordeur en het lichte achterhuis. In de 
eerste instantie lijkt het bijna alsof het geborduurd is op de grove, met gaten bezaaide muur. Als je beter kijkt, zie 
je dat het zwart ijzerdraad is in verschillende diktes gecombineerd. Het formaat en de dynamiek van de tekening 
veroorzaakt naast fascinatie tegelijkertijd een bepaalde irritatie, vanwege de beperkingen van de ruimte die je 
beletten voldoende afstand te nemen. Betekenisvol gezien Gallands persoonlijke frustratie met deze ruimte is haar 
eveneens enorme tapetekening van een hijskraan op de glazen achterpui. Hoewel de sloopkogel ontbreekt, lijkt de 
hijskraan door Galland als een stille waarschuwing te zijn geplaatst. Links onderin het grote raam zit al een grote 
barst, wat de dreiging van de hijskraan, hoewel van tape, iets meer dan illusie maakt. Maar ook met de kleine, uit 
karton geknipte satellieten weet Galland het eigenzinnige huis heel sterk in te lijven. Ze vallen in de eerste instantie 
nauwelijks op, maar als je ze eenmaal ziet, veranderen ze de onafgewerkte ondergrond van half afgebrokkelde lagen 
stucwerk in een kijkje op de aarde vanuit een eindeloos universum. 

Net als Galland heeft ook Maartje Korstanje met haar werk steeds meer bezit genomen van de verschillende 
ruimtes. Het hart van het huis wordt in beslag genomen door een grote, monochrome sculptuur van karton. Dit 
takachtige dier, of dierlijke tak, maakt een weerloze indruk; opgetakeld in de schijnbaar iets te kleine ruimte zijn 
de tentakels noodgedwongen onhandig gevouwen. De organische kwaliteit van Korstanjes werk, maakt de sugges-
tie van levendigheid groot, waardoor haar sculpturen zich elk moment lijken te kunnen roeren. Het naargeestige 
takachtige dier, meer dood dan levend, vormt een contrast met de kleinere werken in het achterhuis. Hierin spelen 
niet karton, maar kleurrijk PVC-doek en aaibare (kunst)stoffen een opvallende rol. Vooral het manshoge werk, 
met een onderstel van hout, bedekt in PU-schuim, gecombineerd met een uitgewaaierde kraag om een volume van 
diepblauw kunststof, is opvallend lichtvoetig en sprookjesachtig. Het open, netachtige element dat links van de 
blauwe kop ontspruit, draagt een aantal glanzende, gekleurde tolvormige ballen. De combinatie van glans, vorm en 
het verloop in de kleur (de bolste delen zijn wat lichter) maakt dat de vormen een keramische, glasachtige kwaliteit 
hebben. Het is fascinerend hoe Korstanje (tweedehands) materialen zo weet te transformeren dat het oorspron-
kelijke voorwerp nagenoeg onherkenbaar is verwerkt, maar het bovendien, en dat is belangrijker, tot leven weet 
te wekken. 

De overwegend tweedimensionale werken van Bianca Runge nemen in het geheel een bescheiden plek in. Terwijl 
het meer ruimtelijke en bovendien grotere werk van Galland en Korstanje Kunsthuis SYB vult, bevindt de concen-
tratie van Runges werk zich op de plek waar ze vier weken geleden ook begon; in de rechterhoek bij de grote, glazen 
achterpui. Als materiaal voor de gelaagde collages gebruikte Runge dit keer haar, een tijd geleden aangeschafte, 
dierenencyclopedieën. De serie voorstudies op A4-formaat laat zien dat haar focus op pin-ups verschoven is naar 
de onderwaterwereld. Ze snijdt het lijf van de vissen weg om de ontstane opening als venster te laten fungeren op 
een andere wereld. Deze fragmentarische wereld heeft eigen kleuren, vormen en structuren die op bepaalde plek-
ken weer samenvloeien met de weelderige vinnen en de donkere zee waaruit de vis is gelicht. De uitvergrotingen 
in irisprint die het uiteindelijke werk vormen, versterken, mede door de nog steeds zichtbare snijranden en het feit 
dat ook het raster van de kleuren een rol gaat spelen, de verwarring die de verschillende lagen genereren. Door het 
ontbreken van de overzichtelijkheid die de schetsen door hun beperkte formaat bieden, weet Runge in de irisprints 
nog beter de kijker met haar geraffineerde spel van herkenbare vormen en patronen de gelaagde beelden binnen 
te lokken. 
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De naam De Raffinaderij is goed gekozen. Er zijn ruwe grondstoffen binnengebracht die zijn getransformeerd tot 
iets waardevols. Natuurlijk zal dit op veel kunstenaarspraktijken van toepassing zijn, maar het experimenteren met 
waardeloos en alledaags materiaal behoort bij alle drie tot een belangrijk aspect van hun kunstenaarsschap. In 
hoeverre ze zich verder onderling hebben laten inspireren tijdens deze periode, is nu nog moeilijk te zeggen. Runge 
en Korstanje vonden elkaar al in de dierlijke, organische elementen, maar vooral ook in de manier waarop ze beide 
beeld of materiaal met een heel eigen leven en functie, transformeren naar een volkomen nieuwe werkelijkheid 
die de oorspronkelijke materialen doen oplossen in het geheel. Ze lossen echter net niet helemaal op, waardoor 
de toeschouwer juist op die kleine stukjes wordt geprikkeld mee te gaan in een onbekende wereld. Katharina 
Galland lijkt met haar fascinatie voor de schoonheid van techniek een vreemde eend in de bijt, maar grappig is 
dat zowel Korstanje als Galland een spin-achtige sculptuur hebben gerealiseerd, waarvan beider chronologische 
ontstaansprocessen zich niet meer helemaal lieten achterhalen. Daarnaast zijn in de driedimensionaliteit van 
Gallands tekeningen en het laten meespelen van de achtergrond overeenkomsten met de gelaagde werken van 
Runge te vinden. 

Deze onderhuidse verwantschap en kleine getuigen van onderlinge openheid, zijn er misschien de oorzaak van 
dat ondanks de verschillen tussen de drie kunstenaars, die oppervlakkig gezien heel nadrukkelijk een rol spelen, 
de combinaties van werken natuurlijk aanvoelt. Ook is het opvallend dat hoewel de hoeveelheid ruimte die per 
kunstenaar wordt ingenomen verschilt, er toch een respectvol evenwicht is bereikt. Ze hebben elkaar, compleet met 
de de aanwezige conrasten in werkwijzen en onderwerpen, de ruimte gegeven, waardoor de tentoonstelling heel 
mooi de identiteit van de individuele kunstenaars blootlegt. 

De raffineerders zijn inmiddels vertrokken uit Kunsthuis SYB. De Raffinaderij gesloten achter zich latend, verspreid 
het gewonnen goud zich over Nederland en ongetwijfeld ook daarbuiten. Nu maar hopen dat iemand Katharina 
Galland snel een enorme muur aanbiedt, zodat de kluwen ijzerdraad die schijnbaar ongetransformeerd Kunsthuis 
SYB weer heeft moeten verlaten, opnieuw een dynamische straaljager kan worden.

recensie: Gloeiland – Siebe de Boer 
(28 november 2007 t/m 6 jan 2008)
dE dEsolatE EsthEtiEK van siEbE dE boEr
Door Klaas Koetje

S
iebe de Boer heeft de afgelopen weken in Kunsthuis SYB gewerkt aan een nieuwe, zijn vijfde animatiefilm. 
Na zijn eindexamenfilms ‘Z.T.’ (Academie Minerva, Groningen, 2004) en ‘Bright Light, Black Out (Frank 
Mohr Instituut, Groningen, 2006) is ‘Gloeiland’ de komende weken te zien achter de ramen van het 
kunsthuis. Hopelijk wordt het niet al te koud want de films van De Boer   uit ‘Bright Light, Black Out’ 

(eindexamenfilm Frank Mohr Instituut, Groningen, 2006) een sequentie herinneren waarin de beweging langs 
een groot gebouw omhoog gaat en ineens een blik biedt op een helverlichte stad. Dat is een uiterst spannende en 
spectaculaire overgang. In ‘Gloeiland’ zit iets dergelijks aan het begin. Daar zweeft de kijker aanvankelijk door een 
catacombeachtige ruimte om via een trapje plotseling te belanden op een perron. Van mij mogen er wel meer van 
dit soort spannende overgangen in de animaties zitten waarbij de kijker in het ongewisse wordt gelaten wat precies 
de situatie is en pas achteraf het verhaal weet te construeren. In de onaffe versie van ‘Gloeiland’ zat bijvoorbeeld 
een mooie bijna abstracte weergave van een autosnelweg met op- en afritten. Alleen maar lichtbanen (van auto’s) 
en verder een zwarte wereld daarachter. Je kijkt, je herkent iets maar weet niet precies wat. Op de weblog van De 
Boer die hij bijhield terwijl hij in SYB werkte, zag je dat hij daar toch nog hoogspanningsleidingen had ingebracht. 
Juist naar aanleiding van dit voorbeeld, bekroop me het gevoel dat de animaties, hoe leeg ze ook al zijn, hier en 
daar versterkt zouden kunnen worden door (nog) meer weg te laten. Een mooi voorbeeld daarvan is het tanksta-
tion waar geen contour van een auto is te bekennen of een silhouet van een benzinepomp. Slechts de lichtbanen 
van koplampen en de overkapping zetten het beeld voldoende neer. Bij dit laatste twijfelde ik of het noodzakelijk 
was om de ‘realiteit’ van achterlichten te laten zien maar uiteindelijk denk ik dat het tegen de werkelijkheid aan-
schurken toch boeiender is.  

Als je het zo beziet, is er toch sprake van ontwikkeling richting leegte en dat is nodig omdat je de neiging van De Boer 
ziet om te illustreren. In ‘Z.T.’(eindexamenfilm Academie Minerva, Groningen, 2004) zijn nog vijf mensfiguren te 
zien. In ‘Bright Light, Black Out’ is daar al geen sprake meer van en ‘Gloeiland’ is zonder meer de meest desolate 
van de drie. Dat kan aan het tijdgebrek liggen maar Siebe de Boer kan daarmee zijn zegeningen tellen. Zijn 
aanvankelijke voornemen om in SYB drie tot vier animaties te maken moest al snel plaatsmaken voor het gegeven 
dat hij met enige pijn en moeite één nieuwe animatie kan afronden. Het is te hopen dat hij in de laatste dagen voor 
de presentatie niet teveel nieuwe elementen in zijn animatie stopt en daarmee alsnog het nachtlandschap teveel 
decoreert. Gelukkig kost het ‘renderen’ (de computer moet de ontwerpen omrekenen naar beeld) van de animaties 
erg veel tijd en bestaat de kans dat die boeiende tocht van de onderwereld (de catacomben) naar de al evenmin 
aanlokkelijke bovenwereld (de verlaten bovenwoning van Kunsthuis SYB) blijvend het ongemak behoudt van een 
romantische glijvlucht door een landschap waar een weldenkend mens niet zou (willen) kunnen leven.
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Presentatie:
Niet onbelangrijk is dat Siebe de Boer met deze animatie een presentatievorm wil uitproberen die hij nog niet 
eerder heeft gebruikt. Meestal vertoont hij de animaties in een projectievlak, doorgaans met een beamer, in een 
ruimte waar men in alle rust de beelden aan zich voorbij kan laten trekken.
In SYB wil hij met zoveel mogelijk televisie(monitoren)s achter de ramen van het Kunsthuis ‘Gloeiland’ vertonen. 
Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het is mogelijk dat de gevel een constant bewegend beeld wordt. En, zo-
als hijzelf verwacht, voegt hij nog meer lichtvervuiling toe aan de Hoofdstraat van Beetsterzwaag zoals die in elke 
Nederlandse winkelstraat, zeker rond de kerst, voorkomt. Het zal in ieder geval een welkome onderbreking zijn van 
de gemiddelde fantasieloze etalageverlichting waar de middenstand zich doorgaans van bedient. Het enige gevaar 
schuilt toch in het weer. De animaties, en daar zal, ondanks de kritische opmerkingen, ‘Gloeiland’ geen uitzonder-
ing op zijn, nodigen vooral uit om vaker achter elkaar te zien. Als het dan regent of vriest, ben ik bang dat de kijker 
of de toevallige passant niet veel meer zal doen dan het werpen van een vluchtige blik. Dat zou jammer zijn want 
de beelden die Siebe de Boer ons voorschotelt zijn in ieder geval de moeite waard.
Ook nieuw is dat er geen geluid toegevoegd is aangezien de vertoning bij SYB een raamexpositie betreft. Bij ‘Z.T.’ 
had een gedeelte uit de soundtrack van de film ‘Donnie Darko’ een toegevoegde waarde. In de onaffe versie van 
‘Gloeiland’ miste ik het geluid niet. Er schuilt voldoende kracht in beeld en beweging om de aandacht vast te 
houden. Of dat stand houdt in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag als auto’s langsrijden en snackbarbezoekers zich 
luidruchtig huiswaarts begeven, is de vraag.

Dat is natuurlijk minder relevant dan de vraag of Siebe de Boer met dit project in SYB een volgende stap heeft 
gezet in de ontwikkeling van een eigen beeldtaal. Zoals gezegd zal de kunst van het weglaten verder moeten worden 
ontwikkeld anders kan deze werkwijze snel leiden tot edelkitsch of een vormgeving die zich niet of nauwelijks 
onderscheidt van computergames al lopen er dan geen schietende en moordende figuren in rond.

Naschrift:
Bij de uiteindelijke presentatie bleek dat Siebe de kunst van het weglaten beheerst. Geen hoogspanningsmasten, 
verrassende zwarte scènewisselingen…..’Gloeiland’ is zijn beste animatiefilm tot nu toe.
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