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 SYB inhoudelijk jaarverslag 2008

Hierbij presenteren wij het inhoudelijke jaarverslag van 
het jaar 2008. Het verslag geeft een korte omschrijving 
van onze organisatie en een overzicht van de uitgevoerde 
projecten, die steeds opnieuw op verrassende wijze ons 
concept illustreren. 

De projecten ontstonden vanuit zeer uiteenlopende in-
valshoeken: van utopische architectuur, de virtuele wereld 
van videogames, parapsychologie tot primitieve kunst.   

We ontvingen kunstenaars van allerlei nationaliteiten. Soms 
alleen, vaak met door henzelf uitgenodigde gasten, wisten 
ze hun bijzondere ideeën vorm te geven en dit creatieve 
werkproces met ons te delen en zichtbaar te maken. 

Voor veel van onze gasten is het verblijf en de werkperiode 
in ons pand een verademing vanwege de betrekkelijke rust 
van het platteland, ver weg van de hectische kunstwereld. 
Het stelt hen in staat om zich volledig te kunnen concen-
treren op het uitvoeren van de voorgenomen projecten. 
Aldus wordt het verblijf dan ook vaak ervaren als een ver-
rijking van persoonlijke of kunstzinnige ontwikkeling. 

Nadrukkelijk worden bijzondere samenwerkingsverbanden 
gezocht en gestimuleerd. Niet alleen tussen kunstenaars 
vanuit verschillende disciplines, maar ook met andere (col-
lega)initiatieven en instellingen om zo ons eigen profes-
sioneel netwerk te versterken. Alle in 2008 gerealiseerde 
projecten en activiteiten getuigen hiervan. 

Zo maakten we deel uit van het satellietprogramma van 
Fotomanifestatie Noorderlicht en werkten we samen met 
Hotel Mariakapel, W139, VHDG en ArtScience. Ook waren 
we nadrukkelijk aanwezig op de Kunstvlaai met een dub-
belpresentatie van het filmische proces van Powerplant en 
beelden uit het SYBarchief. 

In politiek opzicht liet Kunsthuis SYB zich ook niet on-
betuigd. Samen met VHDG werd een pamflet opgesteld 
waarin de provincie Fryslân werd aangespoord om te 
investeren in beeldende kunst. 

In organisatorisch opzicht waren er enkele wisselingen op 
het personele vlak binnen de ARTclub en PUBclub. Ten-
slotte onderging het pand een grote verfbeurt. 

De projecten werden vastgelegd in woord en beeld. Zo 
kunt u zelf een indruk krijgen van al dan niet geslaagde 
experimenten. Meer informatie is te vinden op onze web-
site, waar we u graag naar verwijzen.  

Stina van der Ploeg
Voorzitter Stichting SYB

Voorjaar 2009

VOORWOORD
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Kunstenaarsinitiatief SYB is een Artist Residency in Beet-
sterzwaag, Friesland. Kunstenaars worden op basis van 
een projectvoorstel uitgenodigd om zes weken in het huis 
te werken en te verblijven. De kunstenaars realiseren 
zelfstandig en in alle vrijheid het project. SYB biedt de 
randvoorwaarden, adviseert en volgt op de voet. Pro-
jectkunstenaars krijgen tijd, ruimte, budget, feedback en 
ondersteuning en worden, door de voorwaarden en om-
standigheden, uitgedaagd om een volgende stap te zetten 
en zich zowel inhoudelijk als professioneel te verdiepen.

In SYB is de kunstwereld letterlijk op afstand, zodat er 
geconcentreerd gewerkt kan worden en de kunstenaars 
nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen of uitproberen. Kunste-
naars benaderen gasten die verwantschap tonen in hun 
werk of een uitdagende inbreng kunnen hebben. Mede 
door de uitwisseling tussen de verschillende gasten is het 
resultaat van de werkperiode onvoorspelbaar. Het project 
kan een work-in-progress behelzen, maar kan ook bestaan 
uit een programma met een reeks optredens of gebeur-
tenissen, geregisseerd door een kunstenaar, die daarmee 
de rol van curator krijgt.

Met het doel de kunstenaars van goede feedback te voor-
zien loopt er parallel aan de programmering een recensen-
tenprogramma. Jonge professionele recensenten worden 
gescout en gevraagd een recensie te schrijven, waarmee 
SYB tevens wil bijdragen aan de ondersteuning en ontwik-
keling van een nieuwe groep critici en een levendig kunst-
kritisch klimaat.
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SYB kiest voor het openstellen van het werkproces voor 
publiek; ieder weekend tijdens de projectperiode is het 
kunsthuis geopend terwijl de kunstenaars aan het werk zijn. 
Het kan een interessant onderdeel van het werkproces zijn 
voor de kunstenaars en voor het publiek is het een unieke 
kans deelgenoot te zijn van een ontwikkeling. Tegen het 
eind van de projectperiode presenteren de kunstenaars de 
resultaten van de afgelopen weken. Een presentatie kan 
alle vormen aannemen: van een opsomming van onder-
zoeksresultaten of een gesprek met sleutelpersonen tot 
beeldend werk of een performance. 

Per jaar worden er acht tot negen projecten gerealiseerd. 
Sinds begin 2008 is de standaard projectperiode verlengd 
van vijf naar zes weken, waarbij de eindpresentatie in 
principe gepland wordt aan het eind van de vijfde week. 
De extra week die daar op volgt geeft de kunstenaar de 
tijd om op het project te reflecteren. Ook heeft de kun-
stenaar meer gelegenheid om pers en andere gasten te 
ontvangen. Verder is er in de extra week meer tijd voor de 
kunstenaar om een inhoudelijke en praktische evaluatie op 
te stellen en gegevens over bezoekersaantallen, docu-
mentatie en een eindafrekening aan te leveren. Voor veel 
kunstenaars bleek het een last dit achteraf nog eens op te 
stellen omdat na thuiskomst het leven van alledag of een 
volgend project weer alle aandacht neemt. Tenslotte is er 
door de verlenging meer gelegenheid voor het publiek om 
het project een bezoek te brengen. Overigens kan een pro-
jectperiode altijd langer of korter duren, wanneer dit door 
de kunstenaar wordt gewenst en de Artclub besluit dat het 
project daarbij gebaat is. 

                                        



8 SYB inhoudelijk jaarverslag 2008

De Sybren Hellinga Stichting is sinds 2006 eigenaar van 
het pand aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. Deze 
stichting verhuurt het pand aan Stichting SYB en draagt 
zorg voor het beheer van het huis en de inboedel. Stichting 
SYB zorgt voor de dagelijkse exploitatie.

SYB draait sinds de oprichting in 2000 op de inzet en 
betrokkenheid van zo’n 20 mensen. SYB-medewerkers 
wonen in Beetsterzwaag en omstreken, maar ook verder 
weg zoals in Rotterdam en Amsterdam. Allen werken als 
vrijwilliger en krijgen daarvoor, met uitzondering van het 
bestuur, jaarlijks een kleine vrijwilligersvergoeding. Alleen 
de coördinator wordt op freelance basis betaald volgens 
een uurtarief.

Het bestuur stelt het financieel en organisatorisch beleid 
vast en draagt, samen met de coördinator, zorg voor de 
uitvoering ervan. Het bestuur draagt de eindverantwoording 
over de stichting. Naast een voorzitter, penningmeester en 
secretaris bestaat het bestuur uit een zogenoemd kun-
stenaarbestuurslid. Dit bestuurslid is tevens Artclublid en 
vormt een schakel tussen beide organisatiedelen. Na het 
vertrek van Jans Muskee eind 2007 wordt deze rol sinds 
medio 2008 vervult door Anne Jaap de Rapper. Voorzitter 
in 2008 was Stina van der Ploeg. Richard de Lange was 
penningmeester, Age Hartsuiker secretaris en Carolien ten 
Bruggencate algemeen bestuurslid. Het bestuur vergaderde 
zes maal.
De artistiek-inhoudelijke koers wordt bepaald door de pro-
grammeringscommissie, oftewel de Artclub. Deze vergadert 
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eens per maand uitgebreid over de programmering en het 
artistiek-inhoudelijke en publicitaire beleid van SYB. De 
leden van de Artclub volgen en begeleiden bij toerbeurt 
de projecten. Daarnaast zorgen ze voor de invulling van 
het recensentenprogramma. Artclubleden wonen verspreid 
over het hele land, hebben ieder een ander netwerk en zijn 
kunstenaar of kunsttheoreticus. Gemiddeld verbindt een art-
clublid zich voor twee jaar aan de organisatie. Eind 2008 
traden Chrissy Meijns en Gerben Willers toe tot de Artclub. 
Een half jaar daarvoor namen we afscheid van Lennard 
Dost. Vanaf medio 2008 woonde Anne Jaap de Rapper de 
vergaderingen bij als kunstenaarbestuurslid. Irene Krom-
hout, Wytske Visser en Emily Williams namen het gehele 
jaar zitting.

De coördinator is het aanspreekpunt voor de kunstenaar, 
voorzitter van de Artclub en ‘spin in het web’ van de or-
ganisatie. De coördinator zorgt samen met de Artclub en 
het bestuur voor de uitvoering van het artistiek-inhoudelijke, 
organisatorische en financiële beleid. In 2008 vervulde 
Maartje Peters de functie. 

De leden van de publiciteitscommissie (Pubclub) onders-
teunen de coördinator bij het verzorgen van de persberich-
ten, uitnodigingen, documentatie en advertenties. Net als in 
het voorafgaande jaar bestond de Pubclub in 2008 uit de 
vormgevers Heerko Tieleman en Joris Westerink en tekst-
schrijver Sabien Teulings. Dit jaarverslag is vormgegeven 
door Sarah Bogers, pubclublid sinds eind 2008. 

De lokale SYB-medewerkers, georganiseerd in de Huisclub, 
zorgen voor de praktische ondersteuning van de kunste-
naars en gasten ter plaatse. Daarnaast nemen zij kleine 
huishoudelijke taken en incidentele praktische klussen op 
zich. De Huisclub bestaat uit vrijwilligers van het eerste uur 
Lutske en Anne Marie van Veen. Ook Guus Schuivens en 
Minke Tabak zijn een constante factor. Achterbuurman Jan 
Harmsma sloot zich in 2008 aan. Eens per jaar heeft de 
Huisclub een vergaderdiner met de coördinator.

De oprichters van SYB, Chris Hellinga, Anja Swint en Em-
mie Muller, waren ook in 2008 erelid en adviseur. Inciden-
teel staan zij de organisatie bij met raad en daad.

De beleidsvergaderingen met bestuur, Artclub en coör-
dinator vonden plaats in mei en december. Ook dit jaar 
kwamen alle SYB-medewerkers bijeen voor het feestelijke 
SYB-diner in de decembermaand. 
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MOBILODULABLE 
Angela Thuder
10 januari t/m 10 februari

Begin 2008 was Angela Thuder te gast in Beetsterzwaag. De 
titel van haar project: MOBILODULABLE, dat staat voor iets 
dat de eigenschap heeft gelijktijdig mobiel en regelbaar te 
zijn. In SYB werkte ze aan de mobiele en regelbare aspecten 
van utopische architectuur. Structuren van karton, puzzels en 
landkaarten vulden in de loop van vijf weken de ruimte als 
zijnde papieren architectuur en on dergingen metamorfose op 
metamorfose. “Something that becomes something else that 
becomes something else that becomes something else...” Het 
eindstadium was een verrassend lege ruimte met daarin de 
tweedimensionale weergave van al het gebouwde.

Mobiel en regelbaar slaat ook op Angela Thuder zelf: de fictieve 
kunstenaar wordt gevormd door de samenwerking van de 
Franse Maude Cucinotta en Jessica Champlaine, steeds aange-
vuld met een gastkunstenaar. Ditmaal was het de student archi-
tectuur Sliman Zaragoui, eveneens uit Frankrijk. Het utopische 
doel van Cucinotta en Champlaine is om een echte kunstenaar 
met echt werk en een echte persoonlijkheid te vinden, ook al is 
zij gemaakt door verschillende mensen en heeft zij een virtueel 
karakter.
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FIREWALL / EGO-SHOOTER 
Sonja Vanessa Schmitz
13 februari t/m 23 maart

Het project FIREWALL / EGO-SHOOTER 
draaide om de transformatie van videogames 
tot realiteit. Sonja Vanessa Schmitz (Duis-
burg, 1982) startte het project FIREWALL 
met de Friese kunstenaar Wynolt Visser. 
Noodgedwongen werd haar verblijf echter 
een ego-shooter-game. Nadat één personage 
definitief was uitgeschakeld werd de realiteit 
uit videospelen wel erg reëel. Gekleed in 
een game-pak keerde Schmitz zich tegen de 
muren van het gebouw. Ze reproduceerde 
SYB in een 3-D programma en leidde 
uiteindelijk haar leven ook op het scherm. 
Zo mixte zij de virtuele en reële wereld en 
onderzocht ze het grensgebied tussen fictie en 
realiteit, spel en oorlog. 

“De twee verschillende dimensies van 
Schmitz’ tentoonstelling, haar echte en vir-
tuele verblijf in een vastgestelde omgeving, 
worden letterlijk benadrukt doordat ze van 
het Friese kunsthuis een nauwkeurige com-
putersimulatie maakte, waardoor je bij het 
bezoeken van de tentoonstelling middels op 
schermen vertoonde animatiebeelden eigen-
lijk twee keer door de ruimtes heen wordt 
gevoerd.” uit recensie Maarten Steenhagen

Schmitz vatte haar strijd en zoektocht samen 
in een installatie bestaande uit truttige 
lampjes, ingelijste foto’s en een huiselijke uit-
stalling van medailles en bekers. Op de foto’s 
staat ze in overwinningsposes afgebeeld. Ze 
is geportretteerd in volledige outfit, stoer 
zwaaiend met haar plastic wapen. De video’s 
van Schmitz werden voorzien van typische 
computerdeuntjes, gecomponeerd door Er-
rol van Genderen. Michael Karr maakte op 
uitnodiging van Schmitz een groot schilderij 
dat de gehele breedte van een wand besloeg. 
Het werk was een reactie op de triomffoto’s 
van Schmitz: hij koos de meest voorkomende 
pixel-kleur uit haar beelden om zijn schilderij 
mee te beginnen, en kwam vervolgens via 
een ingewikkeld procédé tot een vlakverdel-
ing die volgens de logica van de kleurencirkel 
werd ingekleurd.
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WILDE METAPHISICA 
Jantine Wijnja
26 maart t/m 4 mei

WILDE METAPHISICA was de climax van Mind Radio, een 
project waarin beeldend kunstenaar, curator en schrijver Jantine 
Wijnja (Groningen, 1980) de beeldende mogelijkheden van het 
paranormale onderzocht. In Wilde Metaphysica koppelde ze 
deskundigen uit de Nederlandse parapsychologie aan audiovisuele 
kunstenaars. In een vijftal lezingen/workshops, verspreid over drie 
avonden, kwam een specifiek gebied van de parapsychologie aan 
bod. Deze avonden dienden als handvat voor de kunstenaars en 
stonden open voor het publiek. Aan bod kwamen onder andere 
presenti ment, vereenzelviging en radiësthesie. Voor de invulling 
van ieder vrijdagavondprogramma werkte Wijnja nauw samen 
met Hans Gerding, directeur van het Parapsychologisch Insti-
tuut te Utrecht, met mediator en VPRO-radiopresentator Mathijs 
Deen en met Stichting Hobbyrock, voor satirisch commentaar. In 
samenwerking met Radio Superstar, Radio Eenhoorn, AssenFM en 
ColoradoFM werd er vanuit SYB op drie vrijdagavonden live radio 
gemaakt.

Nathalie Bruys nam de mystieke tekens die natuurgeneeskundige 
en geoloog Erik Kasteleyn aanbracht in de ruimte, als uitgangspunt 
voor een ruimtevullende (geluids)installatie in de serre achterin. 

Voortbordurend op zijn ideeën over positieve en negatieve energi-
estromen hing Bruys een netwerk van gekleurde draden boven een 
artificieel binnentuintje. Gebruikmakend van een subtiele sound-
track van geluiden die natuurlijke associaties oproepen, creëerde ze 
een serene plek voor meditatie en bezinning.

Liggend in de ‘Hypnosemachine’ die Richard Neef maakte in een 
van de slaapkamers van het huis, zag de toeschouwer zijn eigen 
reflectie overlapt worden door een aaneenschakeling van beelden: 
spelende kinderen, een wapperende vlag, overdrijvende wolken. De 
installatie veroorzaakte een ervaring als een droom, of gaf het idee 
als geest ergens boven te zweven.
Jan Robert Leegte visualiseerde in zijn film ‘Gentle Breeze’ een 
luchtstroom in de achtertuin van het kunsthuis, en verwees 
daarmee naar de eeuwenoude wens het onzichtbare zichtbaar te 
maken. Een tunnel van witte schijven bevindt zich bovenop een 
foto van de tuin. De schijven verspringen subtiel in een eindeloze 
variatie en geven zo de luchtstroom weer.

Met ‘CRK_1064/0032’ zette Cindy Moorman haar diepgaande 
onderzoek naar hechte gemeenschappen voort, waarbij ze de meer-
waarde van een gemeenschap ten opzichte van een groep indivi-
duen bestudeerd. Het werk bestaat uit een vijf minuten durende 
film die een kring mensen toont en het geluid laat horen van een 
koor dat een toon probeert aan te houden en een tekst.

De door Wijnja genodigde kunstenaar Egle Budvytyte maakte 
een quasi-documentaire over de menselijke eigenschap golven 
uit te zenden die bijdragen aan de zijnservaring van vissen. Met 
de raadselachtige film, doorspekt met wetenschappelijk jargon en 
schema’s, liet Budvytyte zien hoe wij geneigd zijn te geloven in wat 
de autoriteiten van de wetenschap ons vertellen.
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ZONDER PLAN 
Ida van der Lee
7 mei t/m 15 juni

Beeldend kunstenaar Ida van der Lee 
(Beemster, 1961) staat bekend om haar 
grootschalige kunstprojecten waarbij 
ze processen, rituelen, protocollen en 
choreografieën ontwerpt voor plekken 
die veranderen door bijvoorbeeld sloop 
of nieuwbouw. In SYB gooide ze het over 
een andere boeg. In plaats van te werken 
met grote groepen mensen aan een project 
dat maanden, soms zelfs jaren loopt, 
nodigde ze vijf beeldend kunstenaars uit 
om beurtelings met haar in het kunst-
huis te verblijven en werk te ontwikkelen 
vanuit het moment. Met louter de plek en 
de ontmoeting als pijlers kon er van alles 
gebeuren. Tijdens hun verblijf stuurden de 
kunstenaars citaten aan elkaar waarmee 
ze inzicht gaven in hun bronnen en in de 
waardes die op een moment van belang 
zijn. Naarmate het project vorderde, vulde 
de ruimte zich. De ontstane tentoonstelling 
werd afgesloten met een lezing door Ida 
van der Lee.
 
Als eerste nam Peter Vink zijn intrek. 
Door middel van een lichtinstallatie legde 
hij de impliciete kwaliteiten van een oud 

en gehavend stuk muur bloot en liet deze 
zijn verhaal vertellen. 
Met een voorliefde voor oude tijden en 
andere werelden settelde Erszi Pennings 
zich logischerwijs in het monumentale deel 
van het huis. Voordat ze door ziekte haar 
werkperiode af moest breken, werkte ze 
aan een reliëf met pastelkrijt en zwart leer 
waarin de geschiedenis als het ware vanuit 
de aarde omhoog trok. 
  
De honderden schroef- en spijkergaten in 
de muren van het huis verleidden Jacque-
line Floor tot ‘vier variaties op muren met 
gaatjes’. Daarnaast maakte ze een grote 
tekening, getekend met de oude bakstenen 
als ondergrond.
 
Yarre Stooker haakte in op de jaarlijkse 
wielerronde van Beetsterzwaag en filmde 
zichzelf, fietsend op een racefiets. De 
beelden projecteerde hij op dusdanige 
wijze op de muren van het kunsthuis dat 
de werkelijkheid overliep in de door de 
kunstenaar gecreëerde fictieve wereld.

Voordat de reizende kunstenaar Su Tomes-
en naar SYB kwam, was ze in Beijing. Haar 
installatie in SYB verbeelde een kleine, 
broeierige hotelkamer. Op de aanwezige 
televisie toonde ze een film waarin ze in 

de wereldstad geschoten filmmateriaal ge-
combineerd had met beelden van haar reis 
naar Beetsterzwaag, haar verblijf aldaar en 
fragmenten van gehuurde videobanden. 
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FLOSStrategie 
VHDG en SYB
zaterdag 28 juni 2008

In het voorjaar van 2008 schreven 
VHDG en SYB een pamflet 
waarmee ze de provincie Friesland 
opriepen om te investeren in het 
beeldende kunstklimaat. De oproep 
is op 26 juni geplaatst in de Leeu-
warder Courant. Om hun oproep 
kracht bij te zetten organiseerden 
VHDG en SYB gezamenlijk een bi-
jzondere FLOSS-editie op een Fries 
eiland: FlOSStrategie.

Op een FLOSS-avond wordt aan de 
hand van een thema een bonte ver-
zameling mensen geïnterviewd over 
persoonlijke fascinaties. FLOSStrat-
egie was een special waarbij, naast 
het avondvullend programma, kon 
worden gegeten, gedanst en gesla-
pen op een eilandje in één van de 
Friese wateren

SYB OP KUNSTVLAAI A.P.I.: POWERPLANT
10 t/m 18 mei

Na een succesvolle projectperiode in 2007 vertegenwoordigde 
PowerPlant SYB op de zevende editie van de Kunstvlaai. Pow-
erPlant, bestaand uit Krista Burger (Venlo, 1973) en Nina Thibo 
(Tegelen, 1972), maakt instant films van aan elkaar gesloten 
scènes die zich afspelen in verschillende maquettes. De live 
film die ter plekke ontstaat, wordt direct geprojecteerd op grote 
schermen zodat alle indringende details van de verschroeide 
maquettes uitvergroot te zien zijn. Een gedetailleerde sound-
track en ondertiteling ondersteunen het geheel. 

PowerPlant presenteerde op de Kunstvlaai ‘In der Bar um die 
Ecke’- een extract uit ‘De Expanded Cinema Show’. ‘In der Bar 
um die Ecke’ speelt zich af in het jaar 2087. De zevende werel-
doorlog heeft zich net in een paar seconden voltrokken. Wat 
overgebleven is van de aarde zoals we die tot dusver kenden, is 
een gemuteerd landschap waarin de natuur nieuwe bestaans-
vormen heeft gezocht en waarin de laatste overlevers proberen 
nieuwe referentiepunten te vinden in de nieuwe wereld.

Naast de live film van PowerPlant toonde SYB foto’s en film-
fragmenten van de projecten die sinds de laatste Kunstvlaai in 
SYB plaatsvonden.
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THE PRIMITIVE BREAKTHROUGH 
Emmeline de Mooij
18 juni t/m 27 juli

De Amsterdamse kunstenaar Emmeline de Mooij (Delft, 
1978)onderzocht in SYB het primitieve. Volgens De Mooij 
kenmerkt onze geavanceerde samenleving zich door een 
gebrek aan confrontaties met de dood. Ze vindt dat ze in 
een comfort zone leeft, waarin verveling en stress voor een 
chronisch ambivalente stemming zorgen. Met SYB als ba-
sisstation zocht ze naar een ‘primitieve staat van zijn’. Deze 
zoektocht vond zijn vorm in collages, foto’s, film, een essay 
en een performance.

Diverse collega’s werden uitgenodigd mee te denken en 
te werken. Zo resulteerde de samenwerking met Hans 

Bouman in een essay over de rol van de dood in vroegere 
en huidige samenlevingen. De Mooij schoot foto’s met 
Joost Benthem in een modderbad. Anthony Kleinepier 
bouwde met TTTVO in SYB een vogelachtige tooi. Op 
videobeelden is te zien hoe hij door de velden rent, waarbij 
de vleugels van het hoofddeksel met iedere stap op en neer 
slaan. De Mooij maakte samen met deze twee kunstenaars 
een reeks maskers die af en toe in de foto’s opduiken. Met 
Melanie Bonajo maakte ze foto’s die vertellen hoe mensen 
die geen toegang tot technisch middelen hebben, pro-
beren te overleven door op zoek te gaan naar een collectief 
onderbewustzijn. Maskers worden gebruikt als spirituele 
make-up en werktuigen worden vervaardigd van natuurli-
jke materialen en post-moderne overblijfselen zoals plastic, 
gaffer tape en aluminium folie. Andere gastkunstenaars 
waren Corriette Schoenaerts en Bas Louter.



17 SYB inhoudelijk jaarverslag 2008

THERE’S POWER IN ASSUMPTION 
Facts are irrelevant, assume you’re right.
Marinke Marcelis
30 juli t/m 14 september

De kracht van de veronderstelling, dat is waar Marinke Mar-
celis (Best, 1983) zich in SYB op richtte. Volgens Marcelis is 
haar generatie opgegroeid met een overdaad aan keuzes, luxe en 
nepnatuur. Ze stelt dat men, om te kunnen leven, doelen moet 
verzinnen. Dit doel kan echter elke dag veranderen, er staat niets 
vast, en dat is ook juist de vrijheid en de humor of absurditeit 
van het leven waar je mee kunt spelen. Om te beginnen, en 
vanuit het idee dat alles mogelijk is, veronderstelt Marcelis dat 
zij kunstenaar is. 

In vijf weken vulde Marcelis de ruimte tot in elke hoek met 
installaties en sculpturen. Zo was er een bungelend olievat dat 
de schommelingen van de oliekoersen in geluid weergeeft, en 
een wit kruis op een bedje van schuimrubber dat is opgebouwd 
uit de marmeren blokjes die onder prijsbekers geschroefd 
worden. De twee schuimrubberen mannen die aan tafel om 
geld zitten te kaarten lijken allebei te denken dat ze winnen. Het 
werk ‘Braveheart’ bestond uit een televisie met een eenvoudig en 
onscherp racespel dat wordt bespeeld door een paar handen. De 
speler is volledig opgegaan in zijn virtuele spel en is fysiek niet 
meer aanwezig. 

Het muziekje dat bij het spel hoort, is bedacht door Peter van 
Drunen, een muzikant die regelmatig een bijdrage levert aan 
Marcelis’ filmpjes en nu ook voor haar ruimtelijke werk werd in-
geschakeld. Voor de technische realisatie werd Daan Johan erbij 
gehaald. Het drietal maakte gezamenlijk een klein sculptuur op 
een hoge houten sokkel. 

“Een uit afvalmateriaal samengesteld mannetje met gitaar kan 
tot leven worden gebracht door er een muntje in te gooien. Het 
systeem is echter minder voorspelbaar dan het op het eerste 
gezicht lijkt. Door de transparante zijkant van de sokkel zie je 
het muntje vallen en er lijkt niets te gebeuren. Het muntje zet 
echter een bel in werking die de kunstenaar bij zich draagt. Voor 
Marcelis is het een teken om het te komen opdraaien, zodat ook 
dit weer een muziekje voortbrengt.” uit recensie Jantine Kremer

Met haar werkperiode in SYB rondde Marcelis haar opleiding 
aan het Sandberg Instituut te Amsterdam af. 



18 SYB inhoudelijk jaarverslag 2008

BIG FINGERS 
Jérôme Sother & Christophe Boursault
17 september t/m 19 oktober

In het kader van het satellietprogramma van de Noorderlicht 
Fotomanifestatie 2008 nodigde SYB de Franse kunstenaar 
Jérôme Sother (1975) uit om in SYB te werken en te verblijven. 
Sother zag de uitnodiging als een kans om een samenwerking 
aan te gaan met de eveneens Franse Christophe Boursault 
(1975). 

Jérôme Sother maakt installaties met foto’s, tekst, tekeningen en 
video waarin hij met humor, poëzie en brute eerlijkheid op zijn 
leven reageert. Christophe Boursault is schilder, tekenaar en vi-
deoperformer met een vergelijkbare voorkeur voor idioterie en 
gecontroleerde chaos. In SYB werkten ze aan een gezamenlijke 
compositie, opgebouwd uit materiaal dat ze naast en met elkaar 
maakten. Tijdens de werkperiode fungeerde ze als elkaars assi-
stent en klankbord, maar ontstond er ook een artistieke dialoog.

”Jérôme probeert met worsten uit de buurtslagerij zijn ei-
gen DNA in kaart te brengen. Dit plan blijft echter steken in 
ambities en als noodgreep wikkelt hij ze maar om zijn hoofd 
om Christophe er een foto van te laten maken. Die vraagt zich 
vervolgens in een schilderij letterlijk af wat hij in godsnaam aan 
het doen is: ´Why Sother´s sausages’ schrijft hij boven diens 
portret. Jérômes antwoord bestaat uit een video waarin hij zijn 
rol als curator en tegelijk Christophes angst voor dergelijke 
types op de hak neemt. Hij vraagt zich luidkeels af of hij voor 
dit druiperige schilderij nu zover voor heeft gereisd: ´Give me 
Twombly´ schreeuwt hij.” uit recensie Fleur Rosa de Carvalho



METHODS / REMOTELY 
Vincent van Gerven Oei, Michela Pelusio & Dorota Walen-
tynowicz
22 oktober t/m 30 november

Naar aanleiding van de eindexamententoonstelling 2007 
van de afdeling ArtScience van de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten Den Haag besloot SYB een periode 
aan deze interessante en vernieuwende afdeling te wijden. 
ArtScience is een samenwerkingsverband tussen het Haagse 
conservatorium, de Haagse kunstacademie en de Leidse 
Universiteit. De faculteit toont verwantschap met SYB door 
haar interdisciplinaire insteek. Na een discussie met de 
coördinator van ArtScience, werden de alumni Vincent van 
Gerven Oei en Dorota Walentynowicz voorgedragen om de 
opleiding te vertegenwoordigen. Later werd Michela Pelusio 
erbij uitgenodigd. In de loop van het jaar evolueerde de plan-
nen zich in samenspraak met SYB tot twee projecten binnen 
een periode, waarbij teruggekeken werd op het gedachtegoed 
en de ontwikkeling van de opleiding. Het denken over af-
stand en beweging nam hierbij een centrale plek in.

Van Gerven Oei (Den Haag, Nederland, 1983) vertaalde en 
analyseerde tijdens het project METHODS het leerdicht ‘De 
Methode’ van Dick Raaijmakers. Raaijmakers is componist, 
theatermaker, theoreticus en oprichter van de ArtScience 
opleiding. Zijn verhandeling over beweging en perceptie uit 
1984 is volgens Van Gerven Oei een ten onrechte verwaar-
loosd theoretisch werk. Door het te vertalen wil Van Gerven 
Oei ‘De Methode’ internationaal bekend maken.
Om de mogelijkheden van poëzie als theoretische vorm te 
bespreken, nodigde Van Gerven Oei de Italiaanse geluidskun-
stenaar en dichter Alessandro de Francesco uit. In een serie 
van op video vastgelegde boswandelingen en een publieke 
voordracht vond een uitwisseling van gedachten plaats.
De projectperiode leverde het manuscript van ‘The Method’ 
op, alsmede een diep inzicht in de theorie en Raaijmakers’ 
visie. Van Gerven Oei zette zijn bevindingen uiteen in een 
afsluitende lezing. In het najaar van 2009 wordt ‘The Method’ 
gepubliceerd. 

Het audiovisuele project REMOTELY van Michela Pelusio 
(Viareggio, Italië, 1970) en Dorota Walentynowicz (Gdansk, 
Polen, 1977) richtte zich op de tegenwoordige vorm van 
internet als model. Zoals gastspreker Gabriele Lenzini, 
onderzoeker bij het Telematica Instituut en lid van de Intel-
ligent Communication-groep, uiteenzette in een lezing, is 
het web allang geen eenrichtingsverkeer meerWebsites zijn 
een omhulsel waarin op een dynamische manier informatie 
kan worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, terwíjl ze 
ook gelezen en bekeken wordt. Pelusio en Walentynowicz 
speelden hierop in door videoprojectoren, luidsprekers, 
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camera’s en microfoons tussen de muren van het kunst-
huis op te stellen. Het geheel functioneerde als een groot 
digitaal geheugen. In zichzelf produceerde het niets; wat 
er gebeurde was uitsluitend gebaseerd op de input van de 
aanwezigen.

“Ook in REMOTELY laat iedere nieuwe beweging zo 
haar eigen spoor na, en dit spoor leidt ook direct een 
eigen leven. Bij binnenkomst zie je na een fractie van een 
seconde je eigen figuur op de muur geprojecteerd, maar 
het beeld en daarmee jouw bewegingen herhalen zich. En 
nog eens komt jouw beeltenis om de hoek lopen. Lang-
zaam vervaag je weer, als een schim, maar reeds nieuwe 
opnames hebben zich al met de oude vermengd. Op het 
moment dat je bent vastgelegd is jouw representatie niet 
meer iets van jezelf, maar gaat het systeem ermee aan de 
haal. Ineens worden je eigen bewegingen onbelangrijk, 
en neemt juist het elektronische spoor dat ze hebben 
achtergelaten het voortouw. Ook Raaijmakers reflecteert 
op het zelfstandige bestaan van een spoor. In De Meth-
ode schrijft hij: ‘Wanneer iemand zich laat leiden door 
een dergelijk / voorhanden reëel spoor / gaat dat spoor 
hem letterlijk voor / en gidst hem door de wereld. / Zo 
ontstaat na herhaalde malen trekken een parcours / dat 
derden tot na-doen kan aanzetten.’ “ uit recensie Maarten 
Steenhagen
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WAITING ROOM 
Maja Bekan
3 december 2008 t/m 18 januari 2009

Maja Bekan (Trebinje, voormalig Joegoslavië, 
1975) werd gevraagd om tijdens de kerstperiode 
waarin SYB gesloten is een raaminstallatie te 
maken. Maja Bekan werkt met video, perfor-
mance en installaties. In SYB toonde ze onder de 
noemer WAITING ROOM twee werken. 

Het eerste werk bestaat uit een grote print van 
een gezelschap, achter in de ruimte. Het is een 
foto van een begrafenis van een ver familielid. De 
grote print is op verschillende plekken bewerkt 
en door er fel licht achter te projecteren zijn deze 
gedeeltes opgelicht met een clair-obscur effect. 
Vanaf buiten bekeken heeft dit een schilderachtig 
effect. Voor de foto ligt een kleine kleedje, met 
een aantal stoelen. “De tijd die over is, is als 
een wachttijd tussen leven en een uiteindelijke 
begrafenis.” 

De andere installatie bevindt zich achter het 
venster. Geïnspireerd door de tupperwareparties 
van haar moeder, heeft Bekan zich verdiept in 
het apparaat Spray Me Gorgeous, een zelfbru-
iningsmachine. Met een aantal simpele stappen 
kan je jezelf een bruine teint geven. Bekan heeft 
een cursus gevolgd in Londen over de werking 
van het apparaat. Als project heeft ze verschil-
lende avonden georganiseerd waarop mensen de 
zelfbruiningsmachine kunnen uitproberen en 

hopelijk verleid worden zelf een aan te schaffen. 
De machine bestaat uit een zwarte tent, en het 
sprayapparaat. De linkervideo is een registratie 
van een van de workshops. Iemand staat in de 
zwarte capsule met een mondkapje voor, en staat 
te wachten om gesprayd te worden. Zich bewust 
van de camera die op haar staat gericht poseert ze 
ongewild, en drukt zowel het wachten uit als de 
onhandigheid en verlegenheid voor de camera. In 
de rechtervideo staat ook een zwarte capsule. Op 
de tijden van aankomst van de bus uit Heeren-
veen die pal voor SYB stopt, zien we Bekan zelf 
de capsule instappen, en zichzelf sprayen met de 
teint. Op het raam is een gedeelte van de gebruik-
saanwijzing afgedrukt. Door de korte zinnen lijkt 
het iets bezwerends te hebben. 

De wachtende buspassagiers en voorbijgangers 
worden verleid naar de installatie en de blauw 
verlichte wanden te kijken. In de installatie onder-
zoekt Bekan de wachttijd, de tijd tussen moment-
en, die soms een belofte bevatten, soms verloren 
tijd lijken.
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In 2008 werd de aftrap gegeven door de fictieve kunste-
naar Angela Thuder. In SYB gaven Maude Cucinotta en 
Jessica Champlaine een vervolg aan het langlopende proj-
ect waarin zij Angela Thuder een identiteit geven. 
MOBILODULABLE was in meerdere opzichten een dy-
namisch project. Gedurende de vijf weken nam het werk 
steeds weer andere gedaantes aan, waarbij organische 
vormen transformeerden en groeiden om vervolgens gere-
duceerd te worden tot het platte vlak. Voor het variabele 
aspect van Angela’s identiteit werd de Franse architec-
tuurstudent Sliman Zaragoui uitgenodigd voor zijn eenmalige 
inbreng. De samenwerking met hem was echter teleurstel-
lend en Cucinotta en Champlaine hielden dan ook voor-
namelijk de regie. Samen overlegden en evalueerden ze 
elke stap. SYB nodigde de Franse kunstenaar en curator 
Delphine Bedel uit om gezamenlijk op het project te re-
flecteren. In het gesprek kwam onder meer de invloed van 
hun strikte en stijve Franse kunstopleiding naar voren. De 
minder geslaagde samenwerking met Zaragoui maakte voor 
Cucinotta en Champlaine duidelijk waar een samenwerk-
ingsverband voor Angela Thuder aan moet voldoen. Na 
dit project ging de wens uit naar een acteur om een extra 
dimensie aan de werkvormen van Angela toe te voegen. 
Volgens Cucinotta en Champlaine heeft hun tijd in SYB 
ruimte voor introspectie gegeven en was MOBILODULABLE 
een grote stap in hun werk.

Na de meer ervaren Franse kunstenaars was het de beurt 
aan de pasafgestudeerde Sonja Vanessa Schmitz om een 
tijd in het huis te wonen en te werken. Op de vierde dag 
van het project FIREWALL was er een grote ommezwaai 
doordat degene waar Schmitz het project mee had bedacht 
en voorbereid uit de samenwerking stapte. De leegte die 
Wynolt Visser achter liet was tot aan het eind toe zichtbaar. 
Daar het project gefundeerd was op de samenwerking en 
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de strijd tussen hen beiden, was het voor Schmitz een op-
gave om het concept aan te passen en de ruimte te vullen. 
Het lukte haar om de bakens te verzetten en het vertrek 
van Visser als nieuw element aan te wenden. De statische 
eindpresentatie van FIREWALL/EGO-SHOOTER stond in 
groot contrast met de roerige werkperiode en vertoonde 
weinig sporen van de strijd die ze in haar eentje gestreden 
had. De winst voor Schmitz zat voornamelijk in het erva-
ren van een werkritme, het leren werken vanuit een impuls 
en het gegroeide vertrouwen in haar kunnen. Ze duidt de 
werkperiode in SYB als de meest invloedrijke ervaring be-
treft haar beroepspraktijk.

Het project WILDE METAPHYSICA vormde een groot con-
trast met FIREWALL. Tijdens het project van Jantine Wijnja 
werd het huis gevuld door kunstenaars, deskundigen op het 
gebied van de parapsychologie, radiomakers en publiek. 
SYB was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de for-
mule en stimuleerde Wijnja kunstenaars buiten haar kennis-
senkring te selecteren. De radio-uitzendingen waren volgens 
SYB succesvol; Wijnja zelf vond dit onderdeel achteraf 
bezien te hoog gegrepen. De druk bezochte lezingen waren 
toegankelijk voor een breed publiek, waarbij de sprekers 
soms verrast werden door de reacties van de bonte ver-
zameling toehoorders. Het samenbrengen van deskundigen 
en kunstenaars in een bepaalde setting en de interactie 
tussen beide groepen was een van de sterkste aspecten 
van het project. Wijnja’s plan om elke kunstenaar in een 
andere week in SYB te laten verblijven om ter plaatse te 
reageren op het besproken onderwerp, pakte anders uit. De 
genodigde kunstenaars werkten veelal vanuit hun eigen thu-
isbasis en voornamelijk in de laatste periode. Het resultaat 
kwam samen in een uitgebalanceerde tentoonstelling.

Wilde Metaphysica werd opgevolgd door een ander project 

waarbij meerdere kunstenaars een bijdrage leverden aan 
een afsluitende tentoonstelling. Bij dit project was het echter 
niet de aanvankelijke opzet. SYB benaderde Ida van der 
Lee om haar een kans te bieden om zich weer op het mak-
en van werk te concentreren in plaats van het organiseren 
van grote projecten in opdracht. In de aanloop naar het 
project bleek de kunstenaar echter steeds minder uit te 
kijken naar het ‘maken’ en kreeg ze het eigenlijk te druk 
voor SYB. Na enige pressie kwam ze met het voorstel voor 
ZONDER PLAN. Ze nodigde elke week een andere kunste-
naar uit om vanuit het moment en zonder vooropgezet plan 
in SYB te werken. Zelf was ze er elk weekend, en werkte 
ze verder aan haar citatenboek. De selectie van kunste-
naars vond pas op het laatste moment plaats en het niveau 
was dan ook wisselend. In het eerste weekend maakten 
de kunstenaars kennis aan de hand van de keuze voor 
één van de door Van der Lee verzamelde krantenfoto’s. 
Door middel van de uitwisseling van citaten hield de groep 
gedurende de daaropvolgende weken onderling contact. Het 
plan van Van der Lee om het gemaakte werk te analyseren 
en erover te vertellen in een afsluitende lezing, vond geen 
doorgang. Het publiek kreeg een standaard verhaal over 
haar eigen werk te horen. 

In de tentoonstelling sprong het werk van Jarre Stooker 
en Su Tomesen er wat SYB betreft uit. Alle vijf de kunste-
naars hebben de periode als zeer positief ervaren. Ida van 
der Lee schrijft in haar evaluatie dat ze er door dit project 
achter is gekomen dat het maken van iets en het tentoon-
stellen ervan niet meer tot haar uitdagingen behoort. Voor 
SYB is door dit project vooral duidelijk geworden dat dit niet 
de manier is waarop projecten zouden moeten worden inge-
vuld, en dat een dergelijke tijdelijke of periodieke bezetting 
de concentratie om te experimenteren en te verdiepen niet 
ten goede komt.
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Het project van Emmeline de Mooij was energiek en inten-
sief. In THE PRIMITIVE BREAKTHROUGH heeft de kunste-
naar een belangrijk thema in haar werk grondig kunnen uit-
diepen. De afgelegen locatie van SYB was een logisch en 
nuttig uitgangspunt voor het onderzoeken van het primitieve 
en het maken van een grote hoeveelheid werk. Het kun-
sthuis diende daarbij als werkplaats en meeting point, de 
natuur rondom Beetsterzwaag als studio en leverancier van 
materialen en ideeën. De Mooij werkt al jaren met hetzelfde 
thema en dezelfde materialen, en het werk dat zij maakte 
in SYB ligt dan ook duidelijk in het verlengde daarvan. SYB 
bood haar de omstandigheid en stimulans om meer vri-
jheden te nemen en direct te handelen in plaats van eerst 
te denken. Dit leverde een vruchtbaar onderzoek en een 
enorme productiviteit op. In de projectperiode zijn er nieuwe 
lijnen uitgezet die in nieuwer werk herkent kunnen worden. 

Het was de eerste keer dat De Mooij zo intensief met an-
deren samenwerkte. In eerste instantie was er een andere 
gastenlijst, maar het bleek te kortdag om die mensen uit te 
nodigen. Ook bij de projecten WILDE METAPHYSICA en 
ZONDER PLAN had de initiator moeite om de gewenste 
gasten naar Beetsterzwaag te krijgen. Kunstenaars onder-
schatten toch regelmatig de tijd die genomen moet worden 
om mensen uit te nodigen. Voor SYB betekent dat een 
risico omdat het uitnodigen via de kunstenaars gaat. Geluk-
kig had De Mooij een breed netwerk om op terug te vallen 
en pakte dat goed uit. De impulsen uit die samenwerking 
reflecteren duidelijk in haar werk en dat van de anderen. 
Niet alleen heeft zij de andere kunstenaars lijfelijk als figu-
rant/medespeler, en praktisch als filmer/fotograaf, in haar 
werk gebruikt, maar hier en daar heeft ze ook hun werk 
toegelaten binnen haar eigen werk. Zelf zegt ze: “Ik ben 
meer afgeweken van mijn ‘normale’ manier van werken. Dit 
leverde spannende dingen op, die zeker invloed op mijn 

toekomstige werk zullen hebben. Normaal gesproken geef 
ik er de voorkeur aan om alleen te werken, maar nu gaf 
het me erg veel voldoening. Er ontstaat een soort versnel-
ling en het is heel fijn om kennis uit te kunnen wisselen.” 
De andere kunstenaars zijn goed gekozen. Met een paar 
werkte ze al eerder. Allen werken associatief vanuit mate-
riaal en konden prima aansluiten bij het thema. De Mooij 
besloot haar verblijf in SYB met een prachtige tentoonstell-
ing van het gemaakte.

Toen Emmeline de Mooij haar werk had ingeladen, duurde 
het niet lang totdat de ruimte volledig geconfisqueerd was 
door haar opvolger. Marinke Marcelis was al even gretig 
en enthousiast. Voor haar was dit een ideale werksituatie. 
Marcelis heeft de neiging om haar werk voortdurend te 
bevragen en over elke stap te twijfelen. Voor haar project 
THERE’S POWER IN ASSUMPTION steunde ze op een 
van te voren uitgewerkt plan. Gelukkig nam ze gaandeweg 
de vrijheid om dit losser te hanteren en ontstond er ruimte 
voor het ter plekke ontwikkelen van nieuw werk. De grens 
aan de hoeveelheid werk werd bereikt toen de ruimte vol 
was, niet vanwege een gebrek aan ideeën. In de uitein-
delijke tentoonstelling was de energie van de werkperi-
ode voelbaar. Bij SYB rees de vraag of Marcelis voor de 
eindpresentatie een keuze had moeten maken tussen al het 
gemaakte. Marinke Marcelis vertelt over haar project: “Ik 
was al zo ongeveer een jaar in gevecht met een algehele 
twijfel over geld, tijd, werk, etc. Mijn werkperiode was een 
bevrijding van al die gedachten. De kracht van de veron-
derstelling… ik hoop daar aan vast te kunnen houden. Ik 
was blij met het resultaat van de weken dat ik eraan heb 
gewerkt. Ik heb een stabielere basis gevonden. Ik denk dat 
ik nu meer weet wat ik wil maken dan voorheen.”

In september bood SYB Jérôme Sother een kans om ge-
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durende vijf weken zijn werk te ontwikkelen en nieuw werk 
te maken. Door zijn succes als curator komt Sother daar 
amper aan toe. Daar waar deze opzet bij Ida van der Lee 
niet slaagde, pakte de werkperiode van Sother meer dan 
goed uit. De samenwerking met Christophe Boursault en 
het verblijf in SYB was zeer inspirerend voor beide. Nadat 
ze over de eerste cultuurshock heen waren, voegde hun 
werk zich naadloos in. Het proces, de plaats en de reactie 
op elkaar maakten een wezenlijk deel uit van het werk. Het 
project BIG FINGERS wordt mogelijk samengevat in een 
boek.
 
In oktober 2009 verschijnt het boek METHODS, de ver-
taling van het leerdicht van Dick Raaijmakers die Vincent 
van Gerven Oei in SYB voltooide. Het was voor het eerst 
dat een kunstenaar in het huis aan een louter theoretisch 
project werkte. SYB is verheugd deze stimulans tot theore-
tische verdieping te hebben kunnen bieden. Het onderzoek 
van Van Gerven Oei was bijzonder specialistisch en de 
publieke discussies die hij organiseerde waren voor buiten-
staanders moeilijk toegankelijk. Ook voor SYB was het vaak 
lastig om de materie te bevatten. Bij METHODS was dit te 
wijten aan het onderwerp van het project, bij REMOTELY 
hing het tevens samen met de communicatie. Michela 
Pelusio en Dorota Walentynowicz vonden het moeilijk om 
hun project inzichtelijk te maken. Pogingen van SYB om het 
project helder te omschrijven werden door de kunstenaars 
steeds terug gebracht naar abstracte bewoordingen. De 
bezoekersaantallen vielen dan ook tegen. Dat is bijzonder 
spijtig, daar het uiteindelijke resultaat zeer interessant en op 
verschillende niveaus te begrijpen en te ervaren was. De 
goede recensie van Maarten Steenhagen gaf alsnog inzicht 
aan degenen die het project op afstand volgden. 
Op de vraag hoe het verblijf hun werk heeft beïnvloed 
schrijven Walentynowicz en Pelusio: “Kunsthuis SYB pro-

vided us a great opportunity to invite guests from outsider 
our discipline, to broaden our perspective on possible 
reception and links of our work. We found many interesting 
connections to the work Vincent van Geven Oei was doing, 
and the oeuvre of Dick Raaijmakers to whom he devoted 
his research. The lectures of invited guests and discussions 
induced by them, especially these devoted to physics and 
mathematics and social reception of both art and science, 
have left an inerasable impression on the work we did. 
At the same time we have discovered the space itself, its 
unique construction of a monument embodied in a gallery 
space, as a remarkable feature that has encouraged us to 
pursue an environmental work partially devoted to this very 
building.”

Ook in 2008 besloot SYB om tijdens de feestdagen een 
raaminstallatie te programmeren. De afgelopen twee jaren 
was er in de decembermaand een video-installatie te zien. 
Dit jaar werd de wens uitgesproken om een ruimtelijke in-
stallatie te bouwen, die de blik van de kijker meer de ruimte 
in zou leiden. Maja Bekan vervulde met haar installatie 
WAITING ROOM deze wens op geslaagde wijze. Het opval-
lende blauwe schijnsel waarmee Bekan de achterruimte ver-
lichtte trok de aandacht en creëerde een mysterieuze sfeer. 
Om de verstilde compositie van historische foto, stoelen 
en vloerkleed te zien moesten passanten, busreizigers en 
bezoekers nadrukkelijk naar binnen kijken. De frequentie 
van de Spray Me Gorgeous-video was afgestemd op de 
aankomsttijden van de bus. Uit de speakers die Bekan aan 
de gevel had bevestigd klonk met regelmaat het zacht bro-
mmende geluid van de spraycabine. Met dit subtiele werk 
sloot SYB een sterk jaar af. 
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BIJLAGE 1 Personele bezetting 2008

Bestuur Stiching SYB

voorzitter Stina van der Ploeg, kunsthistoricus, teammanger cultuur gemeente Kampen

penningmeester Richard de Lange, financieel beleidsmedewerker

secretaris Age Hartsuiker, beeldend kunstenaar

kunstenaar-bestuurslid  (vanaf medio ‘08) Anne-Jaap de Rapper, beeldend kunstenaar 

lid Carolien ten Bruggencate, kunsthistoricus

Coördinator

Coördinator Maartje Peters, beeldend kunstenaar

Programmeringscommissie (Artclub)

voorzitter de coördinator

lid Lennard Dost, curator en recensent (tot juni 2008)

lid Irene Kromhout, beeldend kunstenaar en coördinator 
fotomanifestatie Noorderlicht 

lid Chrissy Meijns, filosoof en historicus, MA student 
moderne kunst en filosofie.

lid Anne Jaap de Rapper, beeldend kunstenaar 

lid Wytske Visser, kunstjournalist en PR en administratief 
medewerker bij Atelier Van Lieshout 

lid Gerben Willers, kunsthistoricus en projectcoördinator MAMA Rotterdam

lid Emily Williams, beeldend kunstenaar
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Publiciteitscommissie (Pubclub)

documentalist Sarah Bogers, museoloog en vormgever

documentalist Willeke Zandbergen, creatief therapeut (tot medio 2008)

tekstschrijver Sabien Teulings, kunstjournalist

vormgever Heerko Tieleman, beeldend kunstenaar en grafisch vormgever (vanaf voor-
jaar 2007)

vormgever Joris Westerink, grafisch vormgever

Beheer pand & praktische ondersteuning 
(Huisclub)

beheer, praktische hulp Jan Harmsma, raadslid (vanaf begin 2008)

incidentele klussen Sarah Outshoorn, sociaal pedagogisch hulpverlener

beheer, praktische hulp Guus Schuivens, architect

postverwerking Minke Tabak, beeldend kunstenaar en galeriehouder

beheer/ praktische hulp Annemarie van Veen, beeldend kunstenaar

beheer/ praktische hulp Lutske van Veen, manueel therapeute
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BIJLAGE 2 Bezoekersaantallen en publiciteit 2008

Project dagen open aantal bezoekers

MOBILODULABE 15 27

FIREWALL/EGO SHOOTER 19 58

WILDE METAPHYSICA 16 172

ZONDER PLAN 12 68

SYB OP DE KUNSTVLAAI A.P.I. POWERPLANT 9 +/- 10.000

FLOSSTRATEGIE 1 +/- 45

THE PRIMITIVE BREAKTHROUGH 14 115

THERE’S POWER IN ASSUMPTION 14 206

BIG FINGERS 10 55

METHODS/ REMOTELY 12 29

WAITING ROOM 7 + 26 dagen 
raamexpositie

24 + ....

totaal 122 + 26 754 + 10.045

Bezoekers website

Aantal bezoekers website in 2008: 8107.
Circa ca. 89 % van de bezoekers is afkomstig uit Nederland, 2% uit de Verenigde Staten, 2 % uit België en 2 % uit Duit-
sland. Overige digitale bezoekers onder meer uit China, Japan, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada.

Bezoekersaantallen
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Project gepubliceerde recensies overig

FIREWALL / EGO-SHOOTER Leeuwarder Courant Omrop Frylân, radio “Op en Ut”

SYB OP KUNSTVLAAI A.P.I.: POWERPLANT diverse media

THE PRIMITIVE BREAKTHROUGH Omrop Frylân, radio “Op en Ut”

THERE’S POWER IN ASSUMPTION publiciteit rondom deelname ‘Heerli-
jcke Hoofdstraat’

Elk project in 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.

SYB adverteert in alle nummers van HTV, Metropolis M en Tubelight.

Met het doel kunstenaars van goede feedback te voorzien nodigt SYB sinds 2003 recensenten uit om over de projecten 
te schrijven. In 2008 is SYB begonnen met een meer ambitieus recensentenprogramma, waarbij jonge schrijvers actief 
gescout worden. Hiermee draagt SYB bij aan de ondersteuning en ontwikkeling van een nieuwe groep critici en een leven-
dig kunstkritisch klimaat. De recensies worden op de website geplaatst en per mail verspreid. Met ingang van januari 2009 
worden ze geplaatst in de papieren nieuwsbrief. De recensies zijn ook te lezen in bijlage 3 van dit jaarverslag.

Publiciteit
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BIJLAGE 3 Recensies 2008

FIREWALL / EGO-SHOOTER 
Sonja Vanessa Schmitz 
(13 februari t/m 23 maart)

DE NOOIT GESTREDEN STRIJD
Door Maarten Steenhagen

Verliezen is nooit leuk, dat weten we allemaal uit eigen ervar-
ing. Maar ook een overwinning kan zo z’n keerzijden hebben. 
Het gaat er namelijk tevens om of het spelletje dat gespeeld 
wordt wel interessant, wel uitdagend genoeg is. En op het mo-
ment dat je tegenstander nog vóór de echte strijd losbarst de 
arena verlaat dan heb je misschien de wedstrijd wel gewonnen, 
maar een gevoel van victorie is toch wat anders.  
 Aanvankelijk zouden Wynolt Visser en Sonja Vanessa Schmitz 
in kunsthuis SYB elk vanuit hun eigen achtergrond de werkperi-

ode in de expositieruimte delen en tot een gezamenlijk resultaat 
komen. Een tweestrijd, dat zou het wel worden, en daarom 
werd besloten het gehele project te verheffen tot een spel – een 
computerspel wel te verstaan, en FIREWALL zou het geheel in 
een hip woord gaan heten. 
  
Heuse gevechtstenues werden gemaakt, getrouw naar voorbeeld 
van bekende games als Unreal Tournament en Halflife; ‘first-
person shooters’, waarbij je tijdens het spelen in de huid kruipt 
van je spelkarakter en door zijn of haar ogen door een eindeloze 
en bloedstollende doolhof wandelt. Nu is het Beetsterzwaagse 
kunsthuis qua omvang nog wel te overzien, maar met haar 
groezelige wandjes en smalle gangetjes kan ze toch garant staan 
voor een spannend duel.  
 
Helemaal alleen 
Maar wat gebeurde? Speler Visser vertrok. Daarmee bleef het 
duel uit en werd de geplande strijd in aanvankelijk bedachte 
vorm nooit geleverd. Ineens bleef Schmitz in haar eentje in 
een lege omgeving achter. Of: twee lege omgevingen eigen-
lijk, want naast dat het virtuele deel van het kunstproject – de 
bedachte spelwereld – het domein voor slechts één speler werd 
bleef ze tevens de enige overgebleven kunstenaar in het vijf 
weken durende residence-programma in kunsthuis SYB. 
  
Dat Schmitz aanvankelijk in juist zo’n specifiek duo-project 
verzeild raakte is niet vreemd. Ze werkt vaak samen met an-
dere mensen en geeft deze samenzweringen steeds op veras-
sende manieren vorm, of laat zich er juist zelf door leiden. 
Zo stelde ze zich op de kunstacademie ooit voor de taak het 
werk van een door Schmitz bewonderde medestudent voort 
te zetten, nadat hij met zijn opleiding was gestopt. Afgelopen 
jaar studeerde Schmitz aan de academie Minerva af met het 
project Control-Art-Elite, waarin ze een groep medestudenten, 
de hippe in-crowd van de kunstacademie, in een door haarzelf 
vormgegeven clubachtige setting liet feesten. Het geheel kwam 
voort uit de vraag naar hoe een kunstwerk eigenlijk ontstaat. 
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Schmitz bedacht een computerprogramma te schrijven dat 
ideale kunstwerken ‘uitrekende’. Omdat het programmeren toch 
lastig bleek, week ze uit naar iets dat het plan ook zou kunnen 
verbeelden. Het bijeenbrengen van artistiek talent in een onts-
pannen omgeving bood een uitkomst. 
  
Simulatie 
Maar goed, daar sta je dan: alleen, in vol ornaat. Je loopt wat 
rond en zwaait met je wapentuig, maar na verloop van tijd 
gaat dat ook vervelen. Geen opponenten of medespelers om 
je op te richten, en in plaats daarvan is het de omgeving die 
de aandacht begint te trekken. Het is precies die omgeving, de 
omstandigheden van het maken van kunst, waarin Schmitz haar 
onderwerp en uitdaging vindt. Naast het verblijf in het pandje 
zelf hoort daar natuurlijk ook het plan van het virtuele spel bij. 
Wat doe je met zo’n specifiek idee als je medespeler wegvalt? 
Gewoon achterwege laten en wat nieuws bedenken is een optie, 
maar Schmitz ging de uitdaging aan om het door te zetten – 
kijken welk level er nog zou kunnen komen. Het first-person sp-
eltype – ego-shooter in Duitsland, waar Schmitz vandaan komt 
– werd zo met één speler wel een erg toepasselijke benaming. 
Het verving dan ook het oudere Firewall als titel. 
  
De twee verschillende dimensies van Schmitz’ tentoonstelling, 
haar echte en de virtuele verblijf in een vastgestelde omgeving, 
worden letterlijk benadrukt doordat ze van het Friese kunst-
huis een nauwkeurige computersimulatie maakte, waardoor je 
bij het bezoeken van de tentoonstelling middels op schermen 
vertoonde animatiebeelden eigenlijk twee keer door de ruimtes 
heen wordt gevoerd. Haar strijdtenue heeft ze niet meer nodig, 
dat ligt netjes opgevouwen en weggestopt in een hoek. Twee 
wanden zijn bekleed met ingelijste foto’s waarop Schmitz in 
overwinningsposes staat afgebeeld. Ze is geportretteerd in 
volledige outfit, het pak dat elders in de hoek lag, en her en der 
vlamt nog een verdwaalde explosie. Stoer zwaait ze met haar 
zwartplastic wapen. Op de achtergrond van de beelden zien we 
de ruimtes van SYB, waarbij het niet zo duidelijk is of het nu 

om de echte of de virtuele versie gaat.  
 De installatie met de foto’s heeft een stoffige gezelligheid, nog 
eens extra verstrekt door de truttige lampjes die erbij han-
gen. Naast de foto’s zijn medailles en bekers uitgestald, allen 
voorzien van logo’s en korte slogans. Flawless victory, leest 
een futuristische spreuk aan een van de wanden. Het huiselijke, 
de muur vol met lijstjes; het doet eigenlijk erg denken aan juist 
het werk van haar ontbrekende medespeler Visser. Voortdurend 
richt deze zelf namelijk ook huiselijke omgevingen  in, met 
vaak grote aantallen lijstjes en foto’s aan de muren. Bijna als 
een trofee eigent Schmitz zich op dit punt zijn werkwijze toe, 
met het verschil dat bij haar het onderwerp niet te raden over-
laat, terwijl Vissers selecties vaak onduidelijker en associatiever 
zijn. Normaal gesproken misschien jatwerk, maar in deze set-
ting volledig op z’n plaats. 
  
Oude bekenden 
Dat Schmitz in EGO-SHOOTER echter toch niet zomaar in 
haar eentje wil werken toont zich in het feit dat ze eigenlijk 
direct al weer de inbreng van anderen opzocht. Michael Karr en 
Errol van Genderen, beide oude bekenden uit haar academietijd, 
werden gevraagd af te reizen en de werkperiode op locatie door 
te brengen. Ze nemen echter niet simpelweg de plek in van Vis-
ser – wat dat betreft blijft Schmitz in haar spelomgeving alleen 
– maar de twee ontfermden zich juist over deze omgeving.  
 Wat is bijvoorbeeld een computerspel zonder muziek? Van 
Genderen componeerde voor de gelegenheid typische – maar 
daarin juist briljante – computerdeuntjes, vol van de nodige 
bliepjes en tuutjes. De muziek is achter de video’s gezet en is 
in zijn opzwepende spanning volstrekt in tegenspraak met de 
lege ruimtes die te zien zijn. Karr daarnaast is, als schilder die 
veelal muurvullende werken maakt, bijna als een soort deco-
rateur in huis gehaald. Een van de wanden in de ruimte werd 
ingericht met een groot schilderij dat hij ter plekke maakte. Het 
doek beslaat de gehele breedte van de wand, en is een reactie 
op de triomffoto’s van Schmitz: hij koos de meest voorkomende 
pixel-kleur uit haar beelden om zijn schilderij mee te begin-
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nen. Eigenlijk kun je Karrs werkwijze haast geen schilderen 
noemen, hij berekent zijn doeken. Volgens een strak opgezet 
procédé van ingewikkelde permutaties en priemgetallen komt 
hij zo tot een vlakverdeling, die vervolgens volgens de logica 
van een kleurencirkel wordt ingekleurd. Gecontroleerd. Bijna 
automatisch. Het resulteert in een steeds grover wordend raster 
van zwarte lijnen met daartussen een voorspelbaar kleurverloop.  
  
Narratief 
Karr hoeft slechts de beginmaten en -kleuren in zijn zelfbedachte 
systeem in te voeren, en de rest wijst zich vanzelf. In deze werk-
wijze toont zich een belangrijke overeenkomst tussen Karr en 
Schmitz: beiden blijven consequent vasthouden aan een beginsit-
uatie, en blijken vooral het erop volgende proces als belangrijk in 
hun werk te zien. Karr met zijn schijnbaar objectieve uitvoering, 
Schmitz met haar voortdurende onderzoek naar het maakproces, 
de totstandkoming van het kunstwerk zelf. Hierin wordt in het 
werk van Schmitz vooral de worsteling met de omstandigheden 
gethematiseerd, waardoor het haar in tegenstelling tot Karr aan 
zekerheid over het verloop van dit proces ontbreekt. 
  
In EGO-SHOOTER toont Schmitz niet zozeer de restanten van 
een slagveld, maar eerder een huiselijker uitstalling van haar 
eigen omgang met de situatie. Wat dat betreft verschilt deze 
presentatie van haar afstudeerwerk Control-Art-Elite. Dit bestond 
namelijk uit een strakke, design-achtige installatie van het zel-
fontworpen interieur en de kleding die tijdens de clubavonden 
gedragen werd. Het werd vooral gepresenteerd als residu, maar 
fungeerde daarnaast prima als autonoom beeld. De tentoonstell-
ing in SYB is meer geënsceneerd en narratiever; het vertelde 
verhaal blijft een belangrijke component. Maar welk verhaal is 
dat dan eigenlijk? 
  
Van hoe het echt was tijdens haar werkperiode is weinig te zien, 
het blijft fictie of op z’n meest een metafoor. Echter, de beelden 
verraden niets van een gestreden strijd, en dat terwijl Schmitz 
toch wel degelijk heeft geworsteld om het spel-idee uit te zitten. 

Wat dat betreft blijken virtueel en werkelijk toch niet zo naadloos 
op elkaar aan te sluiten als aanvankelijk gedacht. De realiteit is 
altijd harder, simpelweg omdat het écht is. Een virtuele wereld 
vormt dan een prima toevluchtsoord waar je ongestoord kunt zijn 
wat je altijd al had willen zijn: een vlekkeloze overwinnaar.
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WILDE METAPHISICA
Jantine Wijnja 
(26 maart t/m 4 mei)

HET STIEFKIND VAN DE WETENSCHAP
Door Nathalie Hartjes

Metafysica, in strikte zin betekent het woord niets meer dan 
de studie van ons eigen begrip van de fysieke wereld om 
ons heen. Dus niet: Wat zien we? en Wat zijn we?, maar 
Waarom zien we wat we zien? en Hoezo zijn we wat we 
zijn? Deze kleine aanscherping van het studiegebied is 
echter als een implosie, waardoor opeens nog meer 
betekenissen tevoorschijn komen en ruimte ontstaat voor 
speculatie. Het onderzoeksterrein heeft betrekking op 
ontastbare en zeer persoonlijke observaties en opvattingen, 

dat zich vaak niet als onomstootbaar bewijs presenteert. 
Metafysica betekent letterlijk het bovennatuurlijke, maar 
waar dit oorspronkelijk opgevat kon worden als ‘de natuur 
van boven af beschouwen’ wordt er steeds meer gezocht 
naar wat er bovenop die gegeven natuur ligt. Wat bevindt 
zich in die stukjes tussen de dingen die fysiek ‘zijn’: Is er 
meer tussen hemel en aarde?  
Het onzichtbare kan echter alleen besproken worden door 
middel van instrumenten die algemeen begrepen worden, 
het ontastbare moet worden omgezet in iets tastbaars, iets 
visueels: bewijs. 
 
Kunstenaar/curator Jantine Wijnja werd gedurende het 
overkoepelend project Mind Radio gegrepen door de 
paradoxale wens van het willen weergeven wat wellicht niet 
eens is. In Kunsthuis SYB onderzocht zij dit gegeven door 
een vijftal kunstenaars uit te dagen het paranormale te 
nemen als inspiratie voor een nieuw werk voor de tentoon-
stelling Wilde Metaphysica. Wijnja organiseerde een drietal 
lezingen/workshops, die ook openstonden voor het publiek, 
waarin een specifiek gebied van de parapsychologie aan 
bod kwam om als handvat te dienen voor de kunstenaars. 
  
De fascinatie met metafysica en parapsychologie schuilt niet 
in het minst in de gesuggereerde heilzame werking van het 
verstaan van de bovennatuurlijke fenomenen. Op een van 
de avonden kwam het fenomeen van positieve en negatieve 
energiestromen aan bod. Erik Kasteleyn (natuurgeneeskun-
dige en geoloog) gebruikte wichelroede technieken omde 
negatieve energiestromen in Kunsthuis SYB in kaart te 
brengen en corrigeerde deze door enkele gekleurde pa-
pieren, mysterieuze buisje en mystieke tekens op specifieke 
plekken te plaatsen. Nathalie Bruys nam deze correcties als 
uitgangspunt voor een ruimtevullende (geluids)installatie in 
de serre achterin. Voortbordurend op deze ideeën hing zij 
een netwerk van gekleurde draden boven een artificieel 
binnentuintje. Gebruikmakend van een subtiele soundtrack 
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van geluiden die natuurlijke associaties oproepen creëerde 
ze zo een klein toevluchtsoord, een serene plek voor 
meditatie en bezinning.  
 
Bovenin de gastenverblijven werd nog een veilige haven 
geschapen, ditmaal door Richard Neef. Maar waar het werk 
van Bruys de toeschouwer vraagt zich te concentreren en 
de zintuigen te spitsen dompelt Neef je onder in een 
ervaring van geluid en beeld. Neef, ook actief als VJ, 
bouwde een installatie waarbij de toeschouwer een belan-
grijk onderdeel uitmaakt van het beeld. De toeschouwer 
dient plaats te nemen in een van de bedden boven, waar 
hij met zijn eigen reflectie in een spiegel boven zijn hoofd 
geconfronteerd wordt. Na enkele seconden begint een film 
te spelen dat eerst nog overlapt met je eigen reflectie, maar 
waar je plots uit verdwijnt om vervolgens weer te verschi-
jnen, en te verdwijnen enzovoorts. Een aaneenschakeling 
van beelden, die generlei diepgaande betekenissen pretend-
eren over te brengen, slechts een geluksgevoel, passeren: 
spelende kinderen, een wapperende vlag, geren door een 
bos. Nu weer versneld dan weer vertraagd en steeds duikt 
er weer een schim van jezelf op. Deze Hypnosemachinev-
eroorzaakt een ervaring als een droom, zoals die hun een 
geheel eigen logica kennen, maar wekt ook associaties op 
met het idee als geest ergens boven te zweven. De 
beelden lijken daarin eigenlijk sterk op fragmenten uit de 
jaren ’90 thriller Flatliners, waarin een groep medische 
studenten zichzelf bewust in coma brengen om een glimp 
op te vangen van het hiernamaals. Terwijl het experiment in 
Flatliners helemaal fout liep is het werk van Neef een 
uitstekend, en minder risicovol, alternatief om op rustgev-
ende wijze een bovennatuurlijke ervaring te beleven.  
 Het werk CRK_1064/0032 – een vijf minuten durende 
film die een kring mensen toont en het geluid laat horen 
van een koor dat een toon probeert aan te houden en een 
tekst – van Cindy Moorman lijkt eigenlijk nauwelijks te 
reageren op de door Wijnja aangeboden inspiratiebronnen, 

maar is meer een voortzetting van haar fascinatie met en 
diepgaand onderzoek naar hechte gemeenschappen.Maar 
het is juist in deze samenstelling dat haar jonge oeuvre een 
bepaalde zweem van bovenzinnelijkheid krijgt. Haar werk 
bestaat vaak uit ogenschijnlijk simpele, maar minutieus 
behandelde, weergaven van aspecten van het gemeensc-
hapsgebeuren. In een andere samenstelling vrij droog en 
abstract, maar door haar film in het licht van Wilde Meta-
physica te zien maakt zij ons deelgenoot van haar eigen 
fascinatie. Een gemeenschap is meer dan een groep 
individuen, meer dan de som der delen, maar waar komt 
die meerwaarde vandaan? Moorman tast af wat er gebeurt 
in die tussenruimte. 
 
Jan Robbert Leegte creëerde een computer gegenereerde 
film Gentle Breeze waarin hij een luchtstroom in de achter-
tuin van het kunsthuis visualiseert. Leegte neemt twee 
visueel contrasterende beeldvormen, die tegelijkertijd allebei 
beladen zijn met de notie van feitelijke weergave; een vroeg 
encyclopedische illustratiestijl en fotografie.Een tunnel van 
witte schijven bevindt zich bovenop een foto van de tuin. 
De schijven verspringen subtiel in een eindeloze variatie en 
geven zo de luchtstroom weer. In eerste oogopslag ver-
stoort de ingevoegde illustratie de diepte van de foto, echter 
de fijnzinnige beweging en de schaduw, die de tunnel op 
het gras lijkt achter te laten, creëert na enige meditatieve 
minuten weer een geheel eigen dimensie. Het werk vat de 
eeuwenlange wens het onzichtbare zichtbaar te maken mooi 
samen, en kaart noties aan van wetenschap, echtheid en 
de manier waarop feit wordt vormgegeven.  
 
Ook Egle Budvytyte begeeft zich met haar quasi-documen-
taire The Story of The Fish in the Times of Science and 
Technomythologies op de grens van het bewijsbare. De 
raadselachtige film vertelt over de menselijke eigenschap 
golven uit te zenden die bijdragen aan de zijnservaring van 
vissen. Verpakt in wetenschappelijk jargon en ondersteund 



35 SYB inhoudelijk jaarverslag 2008

door schema’s licht de verteller toe hoe wij als mens in 
contact kunnen komen met de onderwaterwereld. Hoe het 
positieve effect op de vissen wordt gemeten wordt achter-
wege gelaten, en dat lijkt de sleutel tot de diepere betek-
enis van het werk. Niet zozeer de ongelofelijke maar 
fascinerende vertelling is van belang, Budvytyte’s werk toont 
ons hoe wij geneigd zijn te geloven in wat de autoriteiten 
van de wetenschap ons vertellen. De film benadrukt hoe 
wetenschap niet een ding op zich is, maar geconstrueerd 
wordt volgens bepaalde vormen die een collectieve waarhe-
idsbeleving voortbrengen. 
 
Deze twee werken raken aan bevindingen die Wijnja zelf 
opdeed tijdens het project Mind Radio. Wijnja werd door het 
Pavlov Medialab om een project te ontwikkelen over 
communicatie. Omdat ze niet wilde wedijveren met hun 
media-expertise besloot ze al gauw te kiezen voor een zeer 
primaire, maar tot de verbeelding sprekende vorm van 
communicatie: telepathie. Terechtgekomen in de arena van 
de parapsychologie kwam ze al snel tot de conclusie dat zij 
eigenlijk moeite had met het beoordelen welke ‘onderzoek-
en’ waarheid bevatten of opgedirkte ficties waren. De wijze 
waarop de het parapsychologisch genootschap hun 
etherische bevindingen probeerden te staven door het 
gebruik van de technieken en strategieën van gevestigde 
wetenschap. Of hoe de flamboyante, naar eigen zeggen 
bovennatuurlijk begaafde, Amerikaan Ted Owen dossier na 
dossier samenstelde om zichzelf als heuse wetenschapper 
aan de grote overheidsinstellingen te verkopen (NASA, CIA 
etc.).  
 
De wens van de metafysica om aanvaard te worden door 
de wetenschappelijke schoot waaruit zij is ontstaan is 
wellicht het meest fascinerende aspect van Wijnja’s project. 
Hoe goed beredeneerd ook, hoe stevig onderbouwd, zonder 
fysieke bewijzen blijft de metafysica het stiefkindje van de 
wetenschap. Voor de aanhangers wellicht een frustratie, 

maar zolang de theorieën in het gedachtenrijk blijven zijn 
de mogelijkheden eindeloos. En hoewel waarheden met 
moeite onderstreept kunnen worden brengt het ons wel een 
rijkdom aan ideeën, eigenlijk net zoals bij de kunst zelf.
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THE PRIMITIVE BREAKTHROUGH
Emmeline de Mooij 
(18 juni t/m 27 juli)

GIEBELEND HET BOS IN
Door Maarten Steenhagen

De tegenstelling tussen natuur en cultuur is een van de meest 
fundamentele scheidingen die we ons kunnen voorstellen. 
Bedenk, ons idee van wat de mens is rust erop. Wij zijn geen 
dieren en we leven niet in holen; we omgeven ons het liefst 
met luxe, stadse drukte en vertier. Maar toch, ooit waren 
we wél beesten, en zochten we beschutting in grotten. We 
struinden door bossen op zoek naar voedsel, of later naar 

hout voor vuur. Als we denken over deze oergeschiedenis-
sen en inzien dat in de tegenstelling natuur-cultuur het één 
het ander heeft voortgebracht, dan lijkt een strikte scheiding 
tussen beide wat al te gekunsteld. 
 Maar als de culturele mens dan voortkomt uit de natuur, 
waar zit dan de overgang? En, spannender nog, kunnen we 
ooit weer terug? Graag denken we dat het mogelijk is, al is 
het maar voor eventjes. Door ons bijvoorbeeld afzijdig te 
houden van de steeds verder vooruitstrevende techniek, of 
simpelweg door wat extra plantjes bij te zetten op de werk-
plek. De primitieve mens schuilt immers nog in ons alle-
maal. In haar fotowerken en installaties fantaseert Emmeline 
de Mooij openlijk over hoe dergelijke toenaderingen tot de 
natuur vorm zouden kunnen krijgen, en hoe ver ze kunnen 
gaan. Kunsthuis SYB vroeg de kunstenaar een periode in 
Beetsterzwaag te komen werken.  
  
Zo veel als De Mooij zoekende is naar de oorspronkelijkheid 
van het primitieve, zo standvastig is ze in haar werk zelf. In 
de zes jaar sinds haar afstuderen heeft ze zich een duidelijke 
werkrichting eigen gemaakt. Haar arsenaal aan te gebruiken 
materialen, vaak uiteenlopend van organische producten zo-
als takken, bladeren en jute tot  verpakkingsmateriaal, vod-
den en flessen, doet weliswaar arte povera-achtig aan, maar 
in tegenstelling tot deze ‘arme’ kunst uit de jaren zeventig 
hebben ze in De Mooij’s handen méér dan alleen een sculp-
turale waarde. In plaats van museale presentaties waarin 
zulke krakkemikkige media worden geësthetiseerd tot hoge 
kunst, blijft het bij De Mooij allemaal dichter bij de grond.  
  
Bijna al het ruimtelijk werk dat De Mooij maakt kent een 
centrale plaats toe aan het onbeschermde lichaam en de 
primitieve omkledingen die hiervoor te bedenken zijn. Vaak 
zijn het tenten of kampementen, waarin ze al dan niet zelf 
verblijft. Dit laatste resulteert soms in performances. Zo 
werkte ze achter een winkelvitrine in de Amsterdamse Bil-
derdijkstraat:  in de keurig witte kunstruimte verzamelde De 
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Mooij grote flessen waarin ze planten kweekte, en bouwde 
ze een oerhut van bladgroen, mos en takken. Soms was ze 
‘thuis’, en konden voorbijgangers haar in de weer zien. Ze las 
er, probeerde met stokjes vuur te maken, of at een banaan.  
  
Ook in haar foto’s, die ze alleen of in samenwerking met fo-
tografen maakt, steekt de plaats van het lichaam in de natuur 
voortdurend de kop op. Het zijn beelden van de mens, 
zichzelf voortdurend omringend met van alles dat hij vinden 
kan. Bladeren, takken, maar ook verpakkingen, oude kleding 
en tasjes, zakjes en andere frummels. In De Mooij’s foto’s is 
dit vaak het enige dat de lichamen nog om het lijf hebben, 
verder zijn ze naakt.  
  
Tijdens haar werkperiode in Kunsthuis SYB gebruikt De 
Mooij de ruimte die haar ter beschikking staat vooral als 
werkplaats en uitvalsbasis. Ze heeft deze omgeving minder 
nodig als inspiratiebron; die vindt ze buiten wel, en bij 
zichzelf. Andere invloeden spelen echter ook mee: diverse 
collega’s werden uitgenodigd mee te denken en te werken. 
Zo resulteerde de samenwerking met Hans Bouman in een 
essay over de rol van de dood in vroegere en huidige samen-
levingen. Met Melanie Bonajo, die in haar werk eenzelfde 
beeldtaal hanteert, voerde ze veel rituele handelingen in de 
bossen uit. Anthony Kleinepier bouwde in SYB een voge-
lachtige tooi. Op video vastgelegd zien we hem al rennend 
door de velden, de vleugels van het hoofddeksel slaan met 
iedere stap op en neer. De groep produceerde gezamenlijk 
ook nog eens een aanzienlijke reeks maskers die af en toe in 
de foto’s opduiken. 
  
De objecten die in het kunsthuis te zien zijn, blijven vooral 
rekwisiet en missen de kracht om op zichzelf te staan. Maar 
het is dan ook vooral het documenteren van bijna rituele 
performances waar De Mooij zich tijdens haar periode op 
toelegde, en met succes. Verschillende series zijn ontstaan. 
Zo is er een reeks foto’s van twee vrouwen die door het bos 

struinen. Soms met een stapeltje kleren als sprokkelhout in 
de hand, het hoofd bedekt. Hun tochten lijken te cirkelen 
rondom één sacraal moment, dat naast fotografisch ook op 
video is vastgelegd. Smalle kaarsen steken in de vorm van 
twee menssilhouetten uit de grond, terwijl de twee figuren 
zich er voorzichtig tussen wurmen. Tussen beide liggen 
botjes ordelijk uitgestald, en exotisch vreemde maskers 
worden opgezet.  
  
Nog uitbundiger is de serie rauwgeschoten foto’s van drie 
personen. Willekeurig worden ze in de middenruimte van 
het Friese huis geprojecteerd. In allerhande uitdossingen lijkt 
het drietal de meest vreemde gebruiken te volgen. Verwik-
keld in deze zelfbedachte rites liggen hun lijven over elkaar 
heen, staan halfbloot, uitgedost met stro en vale jaren-
tachtigshirtjes fier tussen de bomen, of vormen een bizarre 
totempaal door op elkaar te klauteren. Een van de gedragen 
maskers is gemaakt van een oude brommerhelm, en soms 
hebben ze kaarsjes tussen hun billen. De beelden zijn als het 
verslag van happenings die het midden houden tussen ruige 
verkleedpartijtjes en bloedserieus animisme. 
  
Maar wat we zien is geen bloot van primitieve stammen, 
maar het naakt van naturisten. Met De Mooijs opleiding 
modevormgeving aan de Amsterdamse Rietveldacademie 
krijgt deze afwezigheid van kleding een extra dimensie. Het 
is niet slechts het niet-dragen van kleding, het is het ont-
breken ervan. Giebelend zien we dan ook op video vlug nog 
broeken uitgetrokken worden, en kleren en gympies figur-
eren soms op hoopjes in de hoekjes van de foto’s. Voorzichtig 
en op blote voeten schuifelen de bleke benen door de prut. 
De blote vrouwenlijven zijn te net en schoon om echt in de 
natuur op te gaan.  
  
Soms schieten beelden door in een zweem van meligheid, 
of zijn ensceneringen te geposeerd. De foto’s zijn op hun 
best als ze slechts getuigen van een langer durende handel-
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ing, waarbij naast alle culturele bagage ook de camera wordt 
vergeten. Hoe dicht het ook staat bij de natuur, en hoe ver 
van wat we liefst onder cultuur zouden willen verstaan, 
dergelijke fundamentele scheidingen laten zich niet zomaar 
opheffen. Het werk van De Mooij toont hoe we zelfs in de 
meest basale omgang met de wereld haar nog cultiveren, er 
betekenis aan geven. In haar essay merkt ze dan ook op dat 
we altijd een cultuur nodig zullen hebben om onze ervar-
ingen in uit te drukken. Deze constatering snijdt hout, niet 
alleen voor het overbrengen aan anderen, maar evenzogoed 
voor jezelf. Elk verlangen naar natuur is slechts mogelijk 
dankzij een verwijderd zijn ervan. Erin opgaan zou betek-
enen dat je ophoudt te bestaan.
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THERE’S POWER IN ASSUMPTION
Marinke Marcelis 
(30 juli t/m 14 september)

ODE AAN OSWALD
Door Jantine Kremer

Afgezien van haar witte tulen hoofdtooi is de levensgrote 
bruid in het achterhuis van Kunsthuis SYB verre van ste-
reotype. Naar buiten starend heeft haar schuimrubberen 
lichaam een onderuitgezakte houding aangenomen en op 
haar bovenbeen balanceert een asbak. In haar linkerhand 
pronkt een sigaret en aan haar voeten zwart rubberen 
laarzen. Marinke Marcelis maakte het, koos de titel en 
bepaalt daarmee haar rol. Terwijl het uitgeven van titels 
voor haar werk geen probleem lijkt te zijn, ligt dat op het 

persoonlijke vlak blijkbaar wat lastiger. Of moet ik zeggen 
lag? Moe van het zichzelf afvragen wat het inhoud een 
kunstenaar te zijn en vervolgens te polsen of zij daar zelf 
aan voldoet, heeft Marcelis besloten maar gewoon aan te 
nemen dat ze kunstenaar is. Ze had geen beter moment 
kunnen kiezen. Met haar residentie in Kunsthuis SYB sluit 
ze haar periode op het Sandberg Instituut af.  
  
Afwezigheid 
Ondersteund door de ondertitel van de tentoonstelling, alsof 
ze zich er voortdurend aan zal moeten herinneren, gebruikt 
ze de tijd die ze zich bespaart met het rationaliseren en 
piekeren om te werken. De gekooide vethomp, de olievaten 
en de berg met zwarte aarde bij de entree zeggen genoeg; 
het is tijd voor vieze handen. Daarmee doet ze als prod-
uct van deze tijd, waarin weinig werkzaamheden meer van 
levensbelang zijn en de boreout een serieuze aandoening, 
eigenlijk iets bijna tegennatuurlijks. Ze heeft besloten dat 
ze gaat werken zonder dat iemand daar specifiek op zit 
te wachten. De dissociatie tussen mensen en het leven is 
het sterkst te zien in de installatie Braveheart, geplaatst in 
een donkere afgeschermde ruimte in het achterhuis. Alle 
aandacht wordt opgezogen door een breedbeeldtelevisie 
met een naïef en onscherp lijkend en klinkend racespel. 
Pas als je je al een hele tijd hebt afgevraagd wat precies 
de opdracht is, valt je op dat er niemand zit te spelen. Het 
schuimrubberen koord verbindt de televisie enkel met de 
besturing in een paar handen. De speler, volledig opgegaan 
in zijn virtuele spel, is niet eens meer fysiek aanwezig.  
  
Een machtsspel 
Het muziekje dat bij het spel hoort, is bedacht door Pe-
ter van Drunen, een muzikant die regelmatig een bijdrage 
levert aan Marcelis’ filmpjes en nu ook voor haar ruimtelijke 
werk is ingeschakeld. Voor de technische realisatie werd 
Daan Johan erbij gehaald. Het drietal maakte onder meer 
een kleine sculptuur op een hoge houten sokkel. Een uit 
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afvalmateriaal samengesteld mannetje met gitaar kan tot 
leven worden gebracht door er een muntje in te gooien. 
Het systeem is echter minder voorspelbaar dan het op het 
eerste gezicht lijkt. Door de transparante zijkant van de 
sokkel zie je het muntje vallen en er lijkt niets te gebeuren. 
Het muntje zet echter een bel in werking die de kunstenaar 
bij zich draagt. Voor Marcelis is het een teken om het te 
komen opdraaien, zodat ook dit weer een muziekje voort-
brengt.  
Marcelis lijkt hiermee de macht over haar werk en over 
haar handelen over te dragen aan de toeschouwer en 
daarmee zet ze de altijd onduidelijke verhouding tussen 
publiek en kunstenaar op scherp. Want wie bepaalt er nu 
eigenlijk wat er gebeurt? De twijfels omtrent haar kunste-
naarschap lijken voor Marcelis duidelijk niet alleen samen te 
hangen met de mate waarin ze zichzelf afhankelijk maakt 
van vastgestelde voorwaarden en onpeilbare meningen, 
maar ook machtsverhoudingen en competitiedrang spelen 
een rol. Nog een onbesliste strijd speelt zich af in het 
achterhuis van SYB waar twee schuimrubberen mannen 
aan een tafel om geld zitten te kaarten. Wie er aan de win-
nende hand is, is moeilijk te zeggen. Hun identiek openges-
perde monden (I will win, I will win!) en opgeheven armen 
verraden een even groot fanatisme en ook uit de stapels 
met geld valt niets op te maken.  
 
Roem en schaduw 
Ter relativering staat er aan het einde van een smalle gang 
een klein graf met de titel Fall into oblivion. Het witte kruis 
op een bedje van schuimrubber is opgebouwd uit marme-
ren blokjes die onder prijsbekers geschroefd worden. Bij 
hergebruik van de bekers verandert het marmer waarop de 
overwinning vermeld staat in wegwerpmateriaal. De roem 
voorgoed verleden tijd. De toevalligheid en tijdelijkheid van 
succes is ook de moraal van het verhaal dat Marcelis is 
bijgebleven over de beginjaren van Walt Disney en het 
konijnen cartoonfiguur dat hij creëerde. Als gevolg van een 

discussie over de rechten van Oswald the Lucky Rab-
bit, nam Disney het heft in eigen handen en creëerde de 
nog immer wereldberoemde Mickey Mouse. Oswald moest 
daarna genoegen nemen met een plekje in zijn enorme 
schaduw.  
Marcelis koppelt het feit dat ze dit schijnbaar onbeduidende 
voorval onthoudt aan haar levenslange fascinatie en liefde 
voor het konijn. Het neemt onmiskenbaar een opvallende 
plek in binnen haar werk: ze duiken op in haar tekeningen, 
schilderijen, installaties en performances. De combinatie 
van de brok gekooid vet en een in goud geschilderd konijn 
maakt het bijna onmogelijk om niet aan Joseph Beuys te 
denken. Dat Marcelis zich in het algemeen buitengewoon 
bewust is van haar voorgangers laat ze al zien in een 
fotoreeks Facts are irrelevant, assume you’re right, maar 
aan Beuys heeft ze een heel werk gewijd en plaatste het 
bovendien op het centraal gelegen podium.  
  
Kill your darlings 
De nadrukkelijk aanwezige, angstaanjagend grijzende figuur 
in blauwe overal draagt een konijn op schoot. Hoewel 
het contrast met de ingetogen performance waarin Beuys 
urenlang kunst uitlegt aan een dode haas niet groter kon 
zijn, is de verwijzing ook zonder de titel Kill your darlings/A 
parody of Joseph Beuys overduidelijk. Dat de grijzende gek 
op het podium de zichzelf mythiserende kunstenaar echter 
vooral uit lijkt te lachen, doet vermoeden dat hier misschien 
ook een kleine krachtmeting sluimert. Dat is ook zeker het 
geval. Maar dan wel vooral de strijd Marcelis vs. Marcelis. 
Ze doet meer dan alleen pogingen uit de lange schaduwen 
die haar voorbeelden werpen te stappen. Tegelijkertijd is 
ze bezig haar eigen werkmethode kritisch te onderzoeken. 
Een onderzoek waarbinnen het nemen van afscheid van het 
konijn een belangrijke rol gaat spelen. Met Kill your darlings 
is een cruciale stap gezet. Ondanks pijnlijke herinneringen 
uit haar kindertijd voorzag Marcelis een zelfgemaakt koni-
jnenkopje van een echte konijnenvacht. Voor iemand die 
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haar oma geen konijnenboutjes kon horen bestellen geen 
geringe opgave. Dat is echter ook precies de bedoeling. 
Marcelis heeft zichzelf namelijk ten doel gesteld om de 
dood terug te brengen in het leven. Typisch is dat ze zegt 
dat ze dit wil doen zonder daarbij te sneuvelen. Het eerder 
genoemde racespelletje zonder speler gaf ze niet voor niets 
de titel Braveheart. Een banale titel voor een spel zonder 
fysieke inzet, waarbij alleen de thrill van het moment geldt. 
Moediger hoef je niet te zijn tegenwoordig, er valt niets 
te verliezen. Zelf lijkt Marcelis echter een tegengestelde 
beweging te maken. Ze zet alles op het spel. Alles op het 
spel zettend, zoekt ze de fysieke confrontatie met zichzelf 
en haar bagage. En dat terwijl de spanning en sensatie van 
het moment allang voorbij zijn. De dood is er al. De vieze 
handen ook.
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BIG FINGERS
Jérôme Sother & Christophe Boursault 
(17 september t/m 19 oktober)

ÇA, C’EST ME’/ ÇA C’EST WE
Door Fleur Rosa de Carvalho

Ça c´est me  
´Ça c´est me´ vertrouwde Boursault me toe in de mengelmoes 
van Frans en Engels die we al de hele middag gebruikten. Hij 
wees op een video waar hij zelf inderdaad vanaf een trappetje 
stond te oreren, maar vermoedelijk bedoelde hij het niet zo let-
terlijk als dat. Waar hij op doelde, is dat we in Kunsthuis SYB 
dit keer te maken hadden met twee kunstenaars die in hun werk 
vooral op zichzelf gericht zijn. Beide reageren ze met behulp 
van allerlei media op associatieve en humorvolle wijze op hun 
eigen ervaringen, gedachten en emoties. De twee kunstenaars 
verhuisden hun atelier voor vijf weken naar SYB, waar ze naast, 

mogelijk ook met elkaar zouden werken.
In hun werk willen de Franse kunstenaars op ontwapenend 
eerlijke wijze hun gedachten en emoties overbrengen, maar be-
iden voelen dat hun lichaam een directe uiting in de weg staat. 
Treffend voorbeeld hiervan ligt besloten in de naam van de 
presentatie: Big Fingers beschrijft het gevoel van onmacht wan-
neer je grove, onkundige vingers weigeren de verfijningen van 
je gedachten direct op de kleine toetsjes van je mobiele telefoon 
in te tikken. Beseffend dat ze niet om hun lichaam heen kunnen, 
maken ze van die grootste hindernis hun belangrijkste instru-
ment. Zonder gêne onderwerpen ze het aan allerlei experiment-
en en spontane invallen van de geest. Ondanks de existentiële 
noodzaak die aan dit zelfonderzoek ten grondslag ligt, worden 
hun chaotische installaties gekenmerkt door een grote speels-
heid die het werk ook voor ons, de beschouwende geesten die 
al associërend naar de betekenis van dit alles moeten zoeken, 
interessant houdt.
Christophe Boursault (1975) gebruikt zijn uiterst levendige 
mimiek om allerlei personages die hem treffen, dan wel 
dwarsbomen, uit te beelden en op de hak te nemen: ´I feel my 
body and play´ verwoordt hij deze videoperformances zelf. Hij 
reageert in deze absurdistische monologen direct op de buit-
enwereld. Ook in zijn schilder- en tekenkunst vertaalt hij op 
expressieve wijze zijn indrukken in kleur en verf. Hij publiceert 
zijn talloze invallen, performances en verwijzingen op zijn blog, 
een medium dat uitstekend past bij zijn associatieve, vluchtige 
en directe manier van werken.
 
Tegenover deze opwindende en snelle virtuele werkwijze, stelt 
Jérôme Sother (1975) een meer impliciete en doordachte vorm 
van zelfonderzoek. Steeds opnieuw keert hij terug naar het 
archief van eigen werk, familiefoto´s en gevonden beelden, dat 
hij in een koffer meesleept. Hij draagt zijn geestelijke en emo-
tionele bagage letterlijk met zich mee en gebruikt dit archief om 
steeds andere installaties te creëren, die hij voorziet van poëzie, 
symboliek en grafitas door nieuwe tekeningen, beelden en tekst 
toe te voegen.
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De zelfonderzoekende houding bindt de twee Franse kunste-
naars, maar het verschil tussen hun directe dan wel reflectieve 
wijze van reageren, maakt de beoogde samenwerking niet van-
zelfsprekend. En maken bij een dergelijke oriëntatie op jezelf 
de context en het gezelschap wel enig verschil? In de enorme 
variëteit aan objecten in de presentatie, zag je inderdaad overal 
dwarrelende sporen van hun persoonlijke preoccupaties in 
Frankrijk terug, zoals Christophe gespannen verhouding met het 
kunstenaarsschap en institutionele machtsstructuren en Jérômes 
persoonlijke twijfels over zijn rol in het familieleven. Ondanks 
de focus op zichzelf en hun persoonlijke ervaringen maken de 
kunstenaars echter wel degelijk gebruik van de nieuwe context 
die Kunsthuis SYB hun biedt. Jérôme laat zich met alleen zijn 
sokken aan, aan de balken van het dak tapen en voorziet een 
ondefinieerbare metalen huis- tuin- en keukenconstructie van 
gewelddadige en seksuele connotaties door zijn gezicht erin te 
proppen. De foto´s hiervan combineert hij met ouder werk dat 
zo een nieuwe betekenis krijgt. Christophe speelt zijn manis-
che toneelstukjes met het landschap rondom Beetsterzwaag 
als achtergrond. Zo grijpt hij het toevallig verschijnen van een 
wervingsadvertentie van het Franse leger op zijn blog met beide 
handen aan om weer een nieuw karakter aan te meten: een 
Franse soldaat op veldtocht door de Nederlandse polder.  
  
Ça, c’est we 
Bij deze in Kunsthuis SYB uitgevoerde improvisaties en 
experimenten werken de twee kunstenaars weliswaar samen, 
maar deze samenwerking lijkt zich op het eerste gezicht meer af 
te spelen op het organisatorische dan op het inhoudelijke vlak. 
Ze fungeren vooral als elkaars assistent door elkaar te filmen 
of aan de balken op te hangen. Christophe lijkt hier zelfs naar 
te refereren als hij in een tekening onder een figuur schrijft: ´It 
could be a story about my P.A.´ Het is vooral in dergelijk direct 
en expressief schilder- en tekenwerk van Christophe dat het 
verblijf en de samenwerking in het Kunsthuis weerslag krijgen.  
Na zorgvuldig bekijken van de enorme diversiteit aan beelden 
en disciplines, blijkt echter dat er wel degelijk ook een artistieke 

dialoog is ontstaan. Vanuit de reacties van twee losse geesten 
op elkaar, temidden van een wervelwind aan losse beelden, 
video’s en tekeningen, komt er een interessante sequentie tot 
stand. Jérome probeert met worsten uit de buurtslagerij zijn 
eigen DNA in kaart te brengen. Dit plan blijft echter steken in 
ambities en als noodgreep wikkelt hij ze maar om zijn hoofd 
om Christophe er een foto van te laten maken. Die vraagt zich 
vervolgens in een schilderij letterlijk af wat hij in godsnaam aan 
het doen is: ´Why Sother´s sausages’ schrijft hij boven diens 
portret. Jérômes antwoord bestaat uit een video waarin hij zijn 
rol als curator en tegelijk Christophes angst voor dergelijke 
types op de hak neemt. Hij vraagt zich luidkeels af of hij voor 
dit druiperige schilderij nu zover voor heeft gereisd: ´Give me 
Twombly´ schreeuwt hij.
 
De twee kunstenaars vestigen in deze serie op lichtvoetige wijze 
aandacht op zwaardere thema’s als het moeizame ontstaanspro-
ces van nieuw werk en de druk van een onbekende omgeving 
waar de noodzaak van inspiratie meer voelbaar wordt. In hun 
dialoog wordt zichtbaar hoeveel de twee Fransen met elkaar 
gemeen hebben: hun speelse invallen en associatieve zelfonder-
zoek, waarin angsten en twijfels over het leven en meer speci-
fiek het kunstenaarsschap niet uit de weg worden gegaan.
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METHODS / REMOTELY 
Vincent van Gerven Oei, Michela Pelusio 
& Dorota Walentynowicz 
(22 oktober t/m 30 november)

‘(DIT EN DAT ZIJN GESCHIEDENIS)’
Door Maarten Steenhagen

Er wordt wel eens geopperd dat we in de wereld van 
vandaag niet langer weten wat afstand is. Eén klik op je 
muis is genoeg om wat dan ook aan de rest van de 
gemeenschap beschikbaar te maken. Een global village lijkt 
het daardoor; alles en iedereen om de hoek. In e-mail of 
op weblogs overbruggen we zo dagelijks immense kloven, 
afstanden in zowel ruimte als tijd. Of eigenlijk, we hebben 
techniek die dat voor ons doet, want natuurlijk bestaan alle 
tussenliggende ruimtes nog wel – we merken ze alleen niet 
langer op de manier zoals we dat voorheen gewend waren.  

 Hoe meer deze afstanden door techniek aan ons oog en 
onze beleving worden onttrokken, hoe vrijblijvender het 
doorkruisen ervan wordt. Steeds makkelijker, en ook steeds 
anoniemer, zijn we niet langer zelf een onderdeel van de 
overbrugging, maar worden we er buiten gehouden. Door 
de ene afstand onvoelbaar te maken, creëren we een 
andere: de afstand van de toeschouwer ten opzichte van 
het gebeuren zelf. Vaak genoeg zijn we op die manier ook 
een toeschouwer van delen van onze éigen levens. Immers, 
zien we onszelf niet meer en meer precies zo als onze 
profielpagina’s ons presenteren? Het zou je het idee 
kunnen geven dat afstand iets fundamenteels is. Het is niet 
op te heffen, maar alleen te verplaatsen, zodat ze op 
andere vlakken voelbaar wordt. 
 Een analyse van wat afstand is biedt een belangrijke 
opening om de hedendaagse stroomversnelling van commu-
nicatiemedia te begrijpen. Maar zodra je over ‘afstand’ 
nadenkt stuit je direct op haar wederhelft: ‘beweging’. Een 
afstand kan immers niet zomaar bestaan, maar is altijd een 
afstand tussen hier en daar. Door twee punten te markeren, 
in ruimte of in tijd, wordt een beweging tussen beide een 
werkelijke mogelijkheid. Het denken over afstand en beweg-
ing vormde het startpunt in het dubbelproject METHODS / 
REMOTELY dat Vincent van Gerven Oei, Michela Pelusio 
en Dorota Walentynowicz in oktober en november in 
Kunsthuis SYB realiseerden. De drie kunstenaars zijn elk 
niet al te lang geleden afgestudeerd aan de afdeling 
ArtScience van de Haagse kunstacademie (KABK). Dit 
crossover-departement is een samenwerking tussen deze 
academie, het conservatorium in Den Haag en de Leidse 
Universiteit. In diezelfde hoek is men op dit moment druk 
bezig de felbegeerde Nederlandse ‘PhD in de kunsten’ 
mogelijk te maken – een academische promotiemogelijkheid 
voor mensen met een artistieke insteek. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat een dergelijke kruisbestuiving tussen kunst 
en theorie ook prominent te vinden is in het werk dat Van 
Gerven Oei, Pelusio en Walentynowicz in SYB uitvoerden. 
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De Beweger 
In 1984 publiceerde componist Dick Raaijmakers een 
theoretisch werk met daarin een nauwgezette analyse van 
het fenomeen beweging. De vorm van het werk is wonder-
lijk; geïnspireerd op de positivistische opbouw van Ludwig 
Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus (1921), waarin 
elke stelling genummerd is en logisch voortvloeit uit de 
voorgaande. Precies zo is Raaijmakers’ De Methode bijna 
als een poëtisch leerdicht opgebouwd. Beweging is er als 
een axiomatisch systeem uiteengezet, bestierd door for-
mules en definities van de verschillende componenten die 
een beweging uitmaken. Zo is er ook altijd een beweger en 
een bepaald pad of spoor waarlangs de beweging zich 
voltrekt. Een beweging kan immers niet zomaar bestaan, 
maar is altijd een beweging van ‘dit naar dat’. Daarmee 
impliceert ze automatisch een afstand, en zo leidt ook het 
denken over beweging op haar beurt onoverkomelijk weer 
tot de eerder genoemde wederhelft.  
  
Het boek van Raaijmakers bleef sinds zijn publicatie helaas 
grotendeels onopgemerkt, vooral omdat het door het 
ontbreken van een vertaling niet verder reikte dan de 
Nederlandse taalgrens. Van Gerven Oei nam dan ook de 
taak op zich om tijdens zijn verblijf in Beetsterzwaag De 
Methode in het Engels te vertalen, en het werk in eenzelfde 
beweging grondig te bestuderen. Dit resulteerde in het 
manuscript van The Method, alsmede in een diep inzicht in 
de grondstructuur van beweging en Raaijmakers’ visie 
hierop. Dat een kunstenaarsresidentie wordt gebruikt voor 
het vertalen van een theoretisch werk geeft de vervlochten-
heid van artistieke en theoretische arbeid weer. Maar 
precies omdat De Methode niet als een zuiver filosofisch 
werk, maar meer als een lijvig gedicht is opgebouwd maakt 
het dat vragen over precies deze relatie tussen kunsten en 
theorie niet ongeopperd kunnen blijven. Zodoende nodigde 
Van Gerven Oei de Italiaanse dichter Alessandro de 
Francesco uit, die zich reeds langer met de raakvlakken 

tussen beide bezighoudt. In een serie van op video vast-
gelegde boswandelingen en een publieke voordracht vond 
een uitwisseling van gedachten plaats. 
  
De Informatie 
Een consequentie van de theoretische insteek die Van 
Gerven Oei kiest, is dat er van een gangbare expositie van 
resultaten geen sprake kan zijn. Het beoordelen van zijn 
vertaling als een kunstwerk op zich zou de hele ondernem-
ing trivialiseren. Hij geeft dan ook een afsluitende lezing 
waarin hij zijn bevindingen in bijna anekdotische bewoordin-
gen uiteenzet, vooruitblikkend op een mogelijke publicatie 
van The Method. Anders is dit echter voor Pelusio en 
Walentynowicz. Zij werkten samen aan REMOTELY, een 
technisch complexe video-installatie in twee delen, die 
volledig geïnspireerd is op vragen over de hedendaagse 
economie van informatieoverdracht.  
  
Het resultaat is door en door audiovisueel. In twee ruimtes 
zijn in totaal drie projecties te zien, en het geluid hiervan 
gonst doorheen het hele gebouw. Pelusio en Walentynowicz 
kozen de tegenwoordige vorm van het internet als model. In 
zijn beginjaren was het web nog duidelijk eenrichtingsver-
keer. Via een achterdeur van FTP-protocollen en HTML-
codes werd de inhoud van het web op z’n plaats gebracht. 
Vervolgens was deze aan de gebruikerszijde middels het 
browsen door pagina’s en het geven van zoekopdrachten te 
raadplegen. Dit oude internet was in wezen gemodelleerd 
naar bestaande informatiekanalen, zoals televisie en krant. 
De groots aangekondigde 2.0-versie van het Net breekt 
hier op een radicale wijze mee. En daar zitten we nu 
middenin. Niet langer komt de inhoud van achteren, maar 
prominent door de voordeur, vaak samen met de gebruiker 
zelf. De structuur van de websites wordt zo gereduceerd tot 
een rigide omhulsel waarin op een dynamische manier 
informatie kan worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd, 
alles terwijl ze ook gelezen en bekeken wordt.  



46 SYB inhoudelijk jaarverslag 2008

De Toeschouwer 
En precies zo’n omhulsel is door middel van videoprojecto-
ren, luidsprekers, camera’s en microfoons tussen de 
brokkelige muren van Kunsthuis SYB opgericht. Het geheel 
functioneert als een groot digitaal geheugen. In zichzelf 
produceert het niets; wat we uiteindelijk zien is uitsluitend 
gebaseerd op onze eigen input. Een geheugen kan immers 
niet zomaar bestaan, maar is altijd een proces van herin-
neren van dit of dat. Door aanwezig te zijn temidden van 
de installatie wordt de toeschouwer vastgelegd en via 
vertraagde projecties en constante herhalingen hiervan weer 
opnieuw in de ruimtes ingebracht. In de jaren zeventig 
experimenteerde de Amerikaanse kunstenaar Dan Graham 
reeds met het tonen van dergelijke vertraagde video-
opnames van de toeschouwer, maar waar het bij Graham in 
een tijd van Minimal Art om de rol van de toeschouwer in 
de ruimte zelf ging, brengt het werk van Pelusio en Walen-
tynowicz in een hedendaagse context vooral de afstandeli-
jke verwerking en manipulatie van de informatie zelf onder 
de aandacht. 
 Eén van de projecties werpt een fel kader op een oude 
tegelmuur van het monumentale pand. Op het moment dat 
je deze wand nadert blijken echter de karakteristieke stukjes 
keramiek uiteen te vallen. Zo lijkt de structuur van de ruimte 
zelf te verworden tot een chaos van tegelfragmenten, die 
evenzogoed als digitale pixels kunnen worden gezien. Een 
gonzende toon zwelt ondertussen vanuit de achtergrond 
steeds harder aan. Iemand rent om de installatie zachter te 
zetten. Voor Walentynowicz overbodig, want “wat is er mis 
met feedback?” Het is amusant om te bedenken dat de 
oorspronkelijke, uit elkaar gegroeide betekenissen van het 
woord ‘feedback’ – namelijk die van ‘commentaar’ enerzijds 
en een rondzingende cirkel van in- en output anderzijds – 
in het internettijdperk weer verdacht dicht bij elkaar begin-
nen te komen. Denk eens aan de ellenlange reactiepagina’s 
onderaan online-nieuwsberichten en webmagazines. Elk van 
de reacties kan aanleiding zijn voor weer een aankomend 

artikel, waardoor het nieuwe internet steeds meer aanzwelt 
tot een rondzingende fluittoon van comments. 
  
De Stroom 
Ook in REMOTELY laat iedere nieuwe beweging zo haar 
eigen spoor na, en dit spoor leidt ook direct een eigen 
leven. Bij binnenkomst zie je na een fractie van een 
seconde je eigen figuur op de muur geprojecteerd, maar het 
beeld en daarmee jouw bewegingen herhalen zich. En nog 
eens komt jouw beeltenis om de hoek lopen. Langzaam 
vervaag je weer, als een schim, maar reeds nieuwe 
opnames hebben zich al met de oude vermengd. Op het 
moment dat je bent vastgelegd is jouw representatie niet 
meer iets van jezelf, maar gaat het systeem ermee aan de 
haal. Ineens worden je eigen bewegingen onbelangrijk, en 
neemt juist het elektronische spoor dat ze hebben achterge-
laten het voortouw. Ook Raaijmakers reflecteert op het 
zelfstandige bestaan van een spoor. In De Methode schrijft 
hij: ‘Wanneer iemand zich laat leiden door een dergelijk / 
voorhanden reëel spoor / gaat dat spoor hem letterlijk voor 
/ en gidst hem door de wereld. / Zo ontstaat na herhaalde 
malen trekken een parcours / dat derden tot na-doen kan 
aanzetten.’ 
  
De ‘derden’ waar Raaijmakers over spreekt, dat zijn we 
zelf. Het zijn van toeschouwer, of bekijker, is de standaard-
houding waar vanuit we tegenwoordig de wereld beleven. 
Het is de nieuwe afstand die we hebben tot een wereld vol 
techniek die weliswaar voortdurend in beweging is, maar 
waarvan wij niet langer zelf de bewegers zijn. De stroom 
raast voort, en wij staan begeesterd aan haar oevers.
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