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Voor u ligt ons inhoudelijk jaarverslag van het jaar 2011. 
     
Het jaar waarin grote veranderingen en bezuinigingen 
in de kunst- en cultuursector aan de orde waren en er op 
verschillende wijze tegen werd geprotesteerd. SYB liet 
zich niet onbetuigd en deed mee aan ARTbomb.
     
Het jaar waarin wij ons tweede lustrum vierden met een 
geslaagde jubileumtentoonstelling in Amsterdam en de 
publicatie Our House in the Middle of the Street.  
     
Een jaar waarin we gestart zijn met ons opnieuw te oriën-
teren op de toekomst, waarbij we ons een belangrijke 
vraag stellen. Hoe kunnen we onze missie en doelstel-
lingen de komende jaren op een inspirerende manier 
vormgeven en realiseren in een veranderende econo-
mische, politieke en culturele context?
     
2011 was natuurlijk vooral een jaar waarin acht projecten 
werden gerealiseerd door kunstenaars van verschillende 
nationaliteiten uit verschillende disciplines, die in de vorm 
van performances, video-installaties, presentaties, lezingen 
en gesprekken met het publiek werden gedeeld. Zo boden 
we onderdak aan Noa Giniger, Walter van Broekhuizen 
en Arjen de Leeuw, Rory Pilgrim, het Piet Zwart Institute, 
Ruth Legg, Anna Franceschini, Emily Williams, Joaquin 
Coriña en Cristóbal Léon.
Geïnspireerd door de unieke setting van Kunsthuis SYB 
konden ze zich richten op de samenwerking met dorpsbe-
woners en collega’s, op hun onderzoek en theorieontwik-
keling rond ontmoetingen van mens en natuur, mensen 
onderling in fysieke en virtuele zin en huiselijke omge-
vingen. 
     
Bezoekt u, geïnspireerd door deze selectie van beelden 
en teksten, vooral onze website waar veel meer te zien 
en te lezen is. Of beter nog, laat u zich verleiden tot een 
bezoek aan ons huis in het midden van de straat in Beet-
sterzwaag en laat u verrassen door de resident! 

Stina van der Ploeg,
Voorzitter Stichting SYB
Voorjaar 2012

voorwoordvoorwoord
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Kunsthuis SYB is een huis voor de kunst. Het huis staat 
volledig ter beschikking van jonge hedendaagse kun-
stenaars. Het huis werd in het jaar 2000 nagelaten door 
Sybren Hellinga, en het wordt sindsdien ten volle benut 
zoals hij het voor ogen had. Kunsthuis SYB wordt gedu-
rende het hele jaar bewoond door kunstenaars die zich 
richten op een nieuwe stap in hun werk.
     
SYB stimuleert onderzoek, experiment en nieuwe samen-
werkingsverbanden. Kunstenaars nodigen andere kun-
stenaars uit, doen onderzoek, discussiëren en experimen-
teren. Ze werken samen met schrijvers, theoretici, artiesten 
en buurtbewoners.  Ze duiken in een nieuw onderwerp en 
een nieuwe techniek. 
     
Kunstenaars delen hun bevindingen met bezoekers en 
passanten. Regelmatig organiseren kunstenaars bijeen-
komsten zoals lezingen, film screenings, performances 
en discussies. Gedurende het hele project houden ze een 
weblog bij. Tegen het eind geven de kunstenaars een 
presentatie. Ze vertellen over hun verblijf in SYB, hoe het 
proces verliep en wat de voorlopige resultaten zijn. 
     
SYB verwacht geen definitief eindproduct. Kunstenaars
krijgen de tijd en ruimte om te werken met de personen, 
kennis, kunde en materialen die ze zelf in het huis 
verzamelen. De door de kunstenaars georganiseerde 
interactie en bronnen vormen, samen met het huis en 
de omgeving, de geboden vrijheid, aanmoediging  en 
de afgebakende tijdspanne een perfect recept voor een 
vruchtbaar verblijf. Er gebeurt veel in een korte tijd. 
     
SYB biedt inhoudelijke en praktische ondersteuning. Een 
lid van de programmeringscommissie gaat in gesprek met 
de kunstenaars over het werk en het project. Betrokken 
buren van het Kunsthuis, verzameld in de Huisclub, maken 
de kunstenaars wegwijs in het dorp en bieden praktische 
hulp. Kunstenaars krijgen een klein werkbudget en een 
vergoeding voor reizen en verblijf. SYB verzorgt de 
publiciteit. 
     
Jonge professionele kunstcritici schrijven een recensie over 
het project. Het recensentenprogramma van SYB geeft 
iedere anderhalf jaar een nieuwe groep jonge talentvolle 
schrijvers de kans zich verder te bekwamen in het schrij-
ven van relatief lange kunstrecensies. De recensies voor-
zien de residerend kunstenaars van waardevolle feedback 
en presenteren de projecten naar het lezende publiek.
     
Kunstenaars werken en wonen in een bijzonder huis in 
een Fries dorp. Het monumentale huis midden in het histo-
rische dorp Beetsterzwaag met zijn landelijke omgeving 
biedt een werkplek waar kunstenaars zich welkom voelen. 
Huis, dorp en landschap dienen vaak als inspiratie, decor 
en medespeler. De inwoners van Beetsterzwaag zijn bron, 
deelnemer en publiek.

voorzitter bestuur Stichting Syb: 
Stina van der Ploeg - Heerenveen, kunsthistoricus, teammanager cultuur gemeente Kampen
penningmeester bestuur: (tot medio 2011)
Richard de Lange - Leeuwarden, financieel beleidsmedewerker 
penningmeester bestuur: (vanaf medio 2011)
Grietje Jensma - Beetsterzwaag, student ABK Minerva
secretaris:
Loes Heebink - Nijeveen, beeldend kunstenaar en adviseur beeldende kunst
algemeen bestuurslid:
Judith van Meeuwen - Amersfoort, curator KAdE

coördinatie: (januari t/m april, november en december 2011)
Maartje Peters - Noordlaren (Gr.), beeldend kunstenaar 
coördinatie: (mei t/m november 2011)
Roos Borchers - Groningen, kunsthistoricus 

programmering:
Maja Bekan – Rotterdam/Den Haag, beeldend kunstenaar
Rutger Emmelkamp (tot najaar 2011) - Amsterdam, beeldend kunstenaar en docent Gerrit Rietveld Academie 
Maritt Kuipers - Amsterdam, beeldend kunstenaar en medewerker Amsterdams Fonds voor de Kunst
Lotje van Lieshout - Amsterdam, beeldend kunstenaar
Remco Torenbosch – Utrecht / Grijpskerk (Gr.), beeldend kunstenaar 
Angela Serino - Amsterdam, curator 

documentalist, webmaster en vormgever:
Sarah Bogers - Nieuw Buinen (Dr.), museoloog en grafisch vormgever
tekstschrijver: (tot medio 2011)
Sanne Oorthuizen – Amsterdam, kunsthistoricus
tekstschrijver: (vanaf medio 2011)
Aafke Weller – Amsterdam, beeldend kunstenaar en schrijver
vertaler persberichten:
Christianna Möllenkamp - Groningen, anglist
vertaler recensies:
Pieter de Bruijn Kops – Amsterdam, architect, ontwerper en kunstenaar

beheer pand & praktische ondersteuning kunstenaars: (Huisclub)
Hessel Bierma (vanaf najaar 2011) – Beetsterzwaag, scholier 
Jan Harmsma – Beetsterzwaag, raadslid gemeente Opsterland
Mechteld van der Loo – Beetsterzwaag, basisschoolleerkracht
Durk Schroor – Beetsterzwaag, ondernemer en huisman
Guus Schuivens – Olterterp, architect en docent TU Delft
Annemarie van Veen – Beetsterzwaag, beeldend kunstenaar
Lutske van Veen – Beetsterzwaag, haptonoom

erelid & adviseur:
Chris Hellinga– Delft, oprichter SYB
Emmie Muller – Groningen, oprichter SYB
Anja Swint – Groningen, oprichter SYB

recensentenprogramma: (tot medio 2011)
Lilian Bense – Amsterdam
Laurie Cluitmans – Amsterdam
Irma Driessen – Amsterdam
Aafke Weller – Walsoorden (ZL) / Amsterdam
recensentenprogramma: (vanaf medio 2011)
Yasmijn Jarram – Zwolle
Suzanne Rietdijk – Amsterdam
Rosa Juno Streekstra – Amsterdam

Kunsthuis SYB wil hedendaagse kun-
stenaars een werkplek bieden in de 
luwte van de (kunst)wereld. Tijdens een 
projectperiode in Kunsthuis SYB kunnen 
kunstenaars zich ontwikkelen door 
middel van onderzoek, experiment 
en nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Kunsthuis SYB biedt hiertoe ruimte, 
stimulans en ondersteuning. 
    
Kunsthuis SYB is een zogenaamde 
artist-in-residenceplek. Kunstenaars 
worden op basis van een projectvoor-
stel uitgenodigd om gemiddeld zes 
weken in Kunsthuis SYB te werken en te 
verblijven. De periode wordt afgesloten 
met een publiek moment, dat verschil-
lende vormen aan kan nemen. Ook 
tijdens de werkperiode is SYB in het 
weekend geopend voor publiek om het 
werkproces te volgen.  

missie en 
werkwijze 
SYB

missie en 
werkwijze 
SYB

organisatieorganisatie
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Het huis huren we van de Sybren 
Hellinga Stichting, die sinds 2006 
eigenaar is. Deze stichting draagt zorg 
voor het beheer van het huis en de 
inboedel. Stichting SYB zorgt voor de 
dagelijkse exploitatie.
     
Kunsthuis SYB werd in 2011 financieel 
ondersteund door de Mondriaan Stich-
ting en de Provincie Friesland. L’Institut 
Francais des Pays-Bas gaf een bijdrage 
aan de reis- en verblijfskosten van de 
kunstenaars van het project Zimmer for 
FAB. Het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst ondersteunde onze jubileumten-
toonstelling in Amsterdam. De kosten 
voor het project Nocation van het Piet 
Zwart Instituut werden gedeeld met de 
Hogeschool Rotterdam. De gemeente 
Opsterland en tal van omwonenden, 
bedrijven en vrijwilligers boden SYB 
het afgelopen jaar ondersteuning in de 
vorm van praktische hulp of sponsor-
ing.

De programmeringscommissie bepaalt de artistiekinhou-
delijke koers, formuleert het beleidsplan, programmeert 
projecten en kunstenaars, begeleidt en volgt de resider-
ende kunstenaars, evalueert gerealiseerde projecten, ini-
tieert nieuwe activiteiten en geeft sturing aan het recensen-
tenprogramma. 
    
Projectkunstenaars worden actief gescout door de pro-
grammeringscommissie of benaderen SYB zelf. Ingediende 
projectvoorstellen worden getoetst op kwaliteit en aanslui-
ting bij de missie van SYB. Elk project wordt gevolgd en 
indien gewenst inhoudelijk begeleid door een lid van de 
programmeringscommissie. De programmeringscommissie 
vergadert maandelijks met de coördinator in Beetster-
zwaag.
     
De coördinator heeft de leiding over de organisatie. 
De coördinator geeft het zakelijke kader voor de pro-
grammering en stuurt de vrijwilligers aan. De coördina-
tor is verantwoordelijk voor de publiciteit, is het eerste 
aanspreekpunt naar buiten, zorgt voor de projectfinanciën 
en ondersteunt de projectkunstenaars. Samen met het 
bestuur draagt de coördinator zorg voor de vitaliteit van 
de organisatie en zet ze lijnen uit voor de toekomst. 
     
De Huisclub van SYB bestaat uit omwonenden die zich 
aan SYB hebben verbonden. Deze betrokken buren 
staan paraat om de projectkunstenaars praktische hulp te 
bieden in en om het Kunsthuis. Ze vertellen de tijdelijke 
inwoners van Beetsterzwaag over het hoe en wat in het 
dorp en brengen ze in contact met andere inwoners. De 
leden van Huisclub voeren tevens kleine klussen uit, be-
heren de sleutels en houden een oogje in het zeil.
     
De publiciteit van SYB wordt gerealiseerd door een tekst-
schrijver, een vormgever/webmaster/documenta-list en 
twee vertalers. Samen zorgen ze onder andere voor het 
beheer van de website, de vormgeving van de SYB-
nieuwsbrief, de persberichten en de vertaling van pers-
berichten en recensies in het Engels. Het ontwerp van dit 
jaarverslag is van de hand van SYB’s vormgever Sarah 
Bogers.
    
Het bestuur stelt het financieel, organisatorisch en in-
houdelijk beleid vast en draagt samen met de coördinator 
zorg voor de uitvoering ervan. Het bestuur draagt de 
eindverantwoording over de stichting.  Het bestuur verga-
derde acht keer in 2011.

Kunsthuis SYB wordt sinds de oprichting 
in het jaar 2000 grotendeels gerund 
door een groep gedreven vrijwilligers. 
Zij krijgen daarvoor, met uitzondering 
van het bestuur, jaarlijks een kleine 
vrijwilligersvergoeding. Alleen de 
coördinator wordt op freelance basis 
betaald. 
     
De organisatie van SYB bevindt zich 
niet in het huis in Beetsterzwaag. 
Medewerkers wonen verspreid in het 
hele land en komen geregeld samen 
in het Kunsthuis om te vergaderen aan 
de keukentafel, om een projectkun-
stenaar te bezoeken of een presentatie 
bij te wonen. Eenmaal per jaar komt 
iedereen samen tijdens een medewer-
kersfeest.
     
SYB is een kleine en professionele 
organisatie. In de afgelopen 11 jaar 
heeft SYB zich ontwikkeld van een 
initiatief gedragen door enkele inten-
sief betrokken vrienden van Sybren 
Hellinga tot een gestroomlijnde organi-
satie. Met ingang van 2011 werkt SYB 
met een nieuw organisatiereglement, 
gebaseerd op de Code Cultural 
Governance. De Code Cultural 
Governance beoogt goed, verant-
woord en transparant bestuur en toe-
zicht in de culturele sector. Kunst-huis 
SYB koos voor het in de Code Cultural 
Governance benoemde bestuur + 
directiemodel. De coördinator neemt 
hierbij de rol van directeur in. Deze 
deelt de zakelijke verantwoordelijkheid 
met het bestuur en delegeert beheer, 
inhoudelijke en publicitaire taken aan 
verschillende commissies. 
     
De artistieke leiding van SYB ligt in 
handen van de programmerings-
commissie. Niet één artistiek leider 
bepaalt de inhoudelijke koers en het 
programma, maar een groep van vier 
tot zes jonge kunstenaars en theoretici. 
Leden van de programmeringscommis-
sie wonen verspreid over het land en 
zijn divers qua achtergrond, discipline 
en netwerk. Ze blijven twee tot drie 
jaar betrokken bij SYB waardoor de 
samenstelling van de commissie in 
beweging blijft en daarmee ook de 
programmering. Kunsthuis SYB geeft 
door deze werkwijze de kans aan 
jonge kunstenaars en theoretici om zich 
verder te ontwikkelen als curator.
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In de eerste mailing staat het persbericht, de tweede mai-
ling attendeert mensen op de eindpresentatie, met een 
link naar de weblog,  en in de derde staat een citaat van 
de recensie over het project, met een link naar de com-
plete tekst. De vormgeving van de digitale nieuws-brief is 
uiteraard in lijn de papieren nieuwsbrief en de website. De 
digitale nieuwsbrief werd in 2011 verstuurd naar zo’n 750 
adressen.

De website van SYB biedt ruimte aan de residerende kun-
stenaars om geïnteresseerden vanaf een afstand een kijkje 
te geven in hun werkproces door middel van een weblog. 
Teksten en beelden die tijdens en kort na het project door 
de kunstenaars op het weblog geplaatst worden, vullen 
gaandeweg het digitale archief van SYB. Op de website is 
verder algemene informatie over Kunsthuis SYB te vinden 
en een toelichting voor kunstenaars die een projectvoorstel 
willen indienen. Alle recensies die sinds 2000 in opdracht 
van SYB zijn geschreven zijn op de website na te lezen. 
De website geeft een overzicht van verschenen publica-
ties, actueel nieuws over de organisatie of voormalig 
SYB-residenten en heeft een kunstenaarsindex. De website 
van SYB trok in 2011 gemiddeld zo’n 1000 bezoeken 
per maand. Circa 85 % van de bezoekers is afkomstig uit 
Nederland. Ongeveer 3 % woont in het Verenigd Konink-
rijk, 2 % in Duitsland, 2 % Italië, 1 % in België en 1 % in 
de Verenigde Staten.
    
Aankondigingen van de projecten verschenen in regionale 
bladen en op regionale websites, zoals de Leeuwarder 
Courant, Woudklank, Drachtster Courant, Friesch Dagblad 
en Opsterlandster Pareltjes. Het SYB programma werd 
opgenomen in culturele agenda’s van o.a. galeries.nl, het 
Fries Uitburo, Kunstbeeld en de Nederlandse tentoonstel-
lingsagenda. Alle persberichten en evenementen worden 
geplaatst op SYB’s Facebook-pagina, waar SYB 225 volg-
ers heeft. SYB adverteerde in 2011 in alle nummers van 
Metropolis M en Tubelight.
     
Naast bovengenoemde aankondigingen verschenen er in 
2011 uitgebreidere artikelen in kranten, kunsttijdschriften 
en op websites. In dit jaarverslag worden deze artike-
len per project genoemd. Er was tevens aandacht voor 
eerdere projecten in SYB en voor SYB in het algemeen. In 
februari refereert Abner Preis, die in 2009 in het Kunsthuis 
resideerde, aan SYB in een artikel in NRC. In oktober van 
het jaar verscheen een groot artikel in NRC over Tristes 
Tropiques, het project uit 2010 van Laurence Aëgerter en 
Ronald van Tienhoven. Het boek dat de kunstenaars naar 
aanleiding van dit project in SYB maakten, werd in novem-
ber getoond op de manifestatie Paris Photo. In november 
publiceerde de website van Metropolis M een interview 
met de coördinatoren van SYB, getiteld ‘De methode SYB’.
    
SYB sloot zich aan bij regionale evenementen zoals de 
Dag van de Kunst en een atelierroute in Beetsterzwaag.

Kunsthuis SYB heeft de aandacht van 
een grote groep geïnteresseerden die 
niet in de buurt van Beetsterzwaag 
wonen. SYB wil dit publiek op afstand 
zo goed mogelijk informeren over hoe 
een project in SYB zich ontwikkelt door 
middel van een papieren en een digi-
tale nieuwsbrief, het recensentenpro-
gramma en een kunstenaarsweblog op 
de website. Het openbare werkproces 
met openingstijden in het weekend 
heeft als digitale equivalent het kunste-
naarsweblog op SYB’s website.

In alle persuitingen wordt het dynamische 
SYB-logo, in 2009 ontworpen door 
Alex D’Armond (Werkplaats Typo-
grafie MA Artez Hogeschool voor de 
Kunsten) gebruikt. De indeling TOEN 
/ NU / STRAKS komt terug in zowel 
de website als de digitale en papieren 
nieuwsbrief.

De papieren SYB-nieuwsbrief staat 
in het teken van het project dat net 
is afgerond. De afbeeldingen en de 
recensie, geschreven over dit project 
in het kader van SYB’s recensentenpro-
gramma, geven een verslag in woord 
en beeld van wat er zich in SYB heeft 
afgespeeld. In de nieuwsbrief is ook 
plaats voor het persbericht van het hui-
dige project, dat informatie geeft over 
de projectplannen en de achtergrond 
van de kunstenaars die op dat moment 
in SYB resideren. De lezer vindt hier 
ook de data en tijden van de presenta-
tiemomenten. Tevens wordt het ko-
mende project aangekondigd. Onder 
het kopje ‘nieuws’ worden oproepen, 
berichten aangaande de organisatie en 
bijzondere projecten geplaatst. 

De kleur, indeling en wijze van vouwen 
van de papieren SYB-nieuwsbrief 
varieert per editie. De SYB nieuwsbrief 
wordt gratis verspreid onder geïnteres-
seerden, opleidingen en instellingen in 
een totale oplage van 1000 stuks. In 
2011 verscheen de papieren SYnieuws-
brief acht maal. De digitale nieuwsbrief 
wordt drie maal per project verstuurd. 

publiciteitpubliciteit
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Socratisch gesprek
zaterdag 13 augustus

performance The Skills
zaterdag 13 augustus

afsluiting met performance Kathrin Wolkowicz en Gerwin 
Luijendijk
zaterdag 20 augustus

voordracht over jubileumpublicatie door Irene Kromhout 
zaterdag 20 augustus

overige openingstijden
donderdag t/m zondag van 14 tot 18 uur

aantal bezoekers
283 

pers
website Mister Motley
Drachtster Courant
De Woudklank

organiserende leden programmeringscommissie
Rutger Emmelkamp 
Lotje van Lieshout

schrijver recensentenprogramma
Rosa Juno Streekstra
‘De lijn zonder eindpunt, een herinnering aan 10 jaar 
SYB’

ontwerp uitnodiging / poster
Sandra Kassenaar

concept en ontwerp catalogus ‘The Edit’
Bart de Baets
Sandra Kassenaar

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting
Provincie Friesland
Amsterdams Fonds voor de Kunst

groepstentoonstelling ex-residenten 
Kunsthuis SYB

kunstenaars:
Ruth van Beek

Mathilde van Beekhuizen
Basje Boer

Siebe de Boer 
Hee-Seung Choi

Deirdre Donogue
Katharina Galland
Maartje Korstanje

Erica van Loon
Gerwin Luijendijk
Marinke Marcelis

Emmeline de Mooij
Abner Preis

Sybren Renema
Daan Samson
Lieke Snellen

Jetske Verhoeven
Nina Wijnmaalen

Kathrin Wolkowicz
Timmy van Zoelen

tentoonstelling:
1 t/m 21 augustus 2011

in P/////AKT Amsterdam

opening met voordracht Basje Boer en 
performance Nina Wijnmaalen:

zaterdag 31 juli 17 uur

masterclass kunstkritiek Lucette ter Borg:
zaterdag 13 augustus

SYB bestond in 2010 tien jaar. Reden voor feest! Ter ere 
van het 10-jarig jubileum organiseerde SYB een aantal 
feestelijke activiteiten in 2010 én in 2011.  

Met de groepstentoonstelling ‘10 jaar SYB’ verruilde 
SYB het afgelegen Beetsterzwaag tijdelijk voor het kos-
mopolitische Amsterdam. Lotje van Lieshout en Rutger 
Emmelkamp – leden van de programmeringcommissie van 
SYB – selecteerden een groep kunstenaars die de afgelo-
pen tien jaar een residentie in SYB gedaan hebben. Ze 
vroegen de kunstenaars een “remake” of “re-enactment” 
te maken van het werk of project dat zij in SYB reali-
seerden. ‘10 jaar SYB’ zocht zo naar een vertaling van de 
ervaringen die de kunstenaar tijdens de residentieperiode 
heeft opgedaan en die een belangrijke impuls hebben 
gegeven aan zijn of haar artistieke ontwikkeling.
 
De groepstentoonstelling vond plaats in P/////AKT in Am-
sterdam. Kunstenaars uit verschillende disciplines kwamen 
bij elkaar: video, sculptuur, performance en fotografie. 
Tijdens de tentoonstelling was P/////AKT eveneens een 
tijdelijk podium voor performances, socratische dialogen 
en muzikale interventies. Schrijver en essayist Lucette ter 
Borg gaf een Masterclass Kunstkritiek. 

Tijdens een avondvullend programma werd er op zater-
dag 13 augustus ter plekke en in één avond samen met het 
publiek een catalogus samengesteld, getiteld ‘The Edit’. De 
catalogus, onder redactie van Sandra Kassenaar en Bart 
de Baets, bevatte de resultaten van de masterclass, een 
verslag van een socratisch gesprek en foto’s van werken 
uit de tentoonstelling gemaakt door het publiek. Tijdens 
de finissage lagen de catalogi op stapels om te worden 
meegenomen.

“Binnen deze constellatie van zeer uiteenlopende werken 
in de tentoonstelling trekken twee kleine sculpturen 
van Maartje Korstanje mijn aandacht. Deze insect- en 
takachtige substanties van papier-maché verrassen. In 
verhouding tot haar grotere werk ogen ze plotseling intiem 
en vleziger. In een van de twee sculpturen komen tussen 
de strak gebonden touwen geelgekleurde en met driftig 
vertakkende aders bedekte bobbels naar boven. Lekker 
viezig zijn ze. De fijne ongedwongenheid is karakteriser-
end voor de gehele tentoonstelling, en met name ook voor 
haar presentatiewijze.” recensie Rosa Juno Streekstra 

“Als ik na afloop van deze afsluitingsavond naar buiten 
loop en me nog eens omdraai zie ik het lichtwerk dat het 
raam van P/////AKT siert. Het knippert: museum, mausole-
um. Een pakkende visie van Sybren Renema en Timmy van 
Zoelen op de passiviteit van kunstwerken in het museum. 
P/////AKT werd daarentegen de afgelopen weken juist 
beheerst door SYB’s tomeloze energie. Door de hoopge-
vende dynamiek van het kunstwerk dat kan blijven 
groeien.” recensie Rosa Juno Streekstra

“Het is al enkele jaren terug, dat ik de residency gedaan 
heb. Het leek me daarom een goed moment voor een 
(tweede) evaluatie met een grotere afstand, die misschien 
ook objectiever was. Tegelijk was de tentoonstelling in een 
compleet tegenovergestelde situatie dan de residency, veel 
meer gericht op resultaat ipv onderzoek.
In die zin is het dan ook geen herhaling, maar een andere 
stap.“ evaluatie Katharina Galland

“Vóór de masterclass had ik de zeven 
deelneemsters gevraagd om wat zij be-
schouwde als hun beste recensie naar 
mij toe te sturen. Die recensies heb ik 
bekeken en geredigeerd. Vooral het 
relatief hoge niveau van de deelneem-
sters viel mij op.” evaluatie Lucette ter 
Borg

“Op de masterclass kwamen uiteenlo-
pende onderwerpen aan bod die al-
lemaal geconcentreerd waren rondom 
het idee van de recensie. Vragen die 
aan bod kwamen waren: uit welke on-
derdelen bestaat een recensie (beschrij-
ving, analyse, oordeel)? Welke stijlen 
bestaan er bij het recenseren en ben je 
je ervan bewust dát je in een bepaalde 
stijl schrijft? Welke valkuilen bestaan 
er bij het schrijven van een recensie? 
En vooral: welke handreikingen of tips 
bestaan er die het makkelijker maken 
om kritisch naar je eigen stukken te 
kijken, zin en onzin van elkaar te schei-
den en zo nodig meedogenloos scherp 
te snijden in je tekst?” evaluatie Lucette 
ter Borg

jubileum
activiteiten
in 2011

jubileum
activiteiten
in 2011

10 jaar SYB10 jaar SYB
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’10 jaar SYB’ werd in december van het jaar afgesloten 
met, en samengevat door, de jubileumpublicatie ‘Our House 
in the Middle of the Street’. Het boek zet de verschillende 
manieren waarop kunstenaars het pand van Kunsthuis SYB
in de loop der jaren gebruikten op thematische wijze cen-
traal. 

Redacteuren Maja Bekan en Irene Kromhout, beiden voor-
malig SYB-resident en lid van de programmeringscommissie, 
doken in het archief van SYB en ontwaarden de thema’s 
Hospitality, Nesting, Private/Public, Social Politics en Open 
House. In 2010 organiseerden ze een symposium met deze 
thema’s als leidraad. De sprekers en performers op het sym-
posium zorgden voor een prachtige variëteit aan bijzondere 
teksten voor het boek.

Het boek biedt een wandeling door het huis in zes hoofd-
stukken en inzage in tien jaar ontwikkeling en diversiteit. 
Inclusief een compleet overzicht van alle projecten vanaf de 
oprichting in 2000 tot en met het jubileumjaar 2010. ‘Our 
House in the Middle of the Street’ bevat tekstbijdragen van 
Deirdre M. Donoghue, Frans-Willem Korsten, Maria Lind, 
Aymeric Mansoux, Ana Nikitovic en Daniëlle Van Zuijlen. 
Het bijzondere ontwerp is van de hand van Sandra 
Kassenaar.

Tijdens de feestelijke boekpresentatie op 23 december 
werd het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester 
Ravestein van de gemeente Opsterland.  
 
“Om het tienjarig jubileum van Kunsthuis SYB niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan, zijn we begonnen aan het 
maken van een boek. Aangezien SYB een plek is die het be-
lang van onderzoek en ontwikkeling benadrukt, zou enkel 
het samenstellen van een catalogus SYB geen eer doen. De 
unieke kwaliteiten van Kunsthuis SYB en de manier waarop 
de organisatie is gegroeid en zich heeft ontwikkeld door de 
gezamenlijke inspanning van een steeds wisselende groep 
van betrokken kunstenaars, theoretici, buren en vrienden, 
zijn een belangrijk gegeven. Daarbij was en is het huis zelf, 
vanwege locatie, geschiedenis en bouw, een inspiratie voor 
de kunstenaars en de organisatie.” introductie Maja Bekan en 
Irene Kromhout

“In 1999 vroeg oom Syb Hellinga me of ik er voor voelde 
zijn ‘ideële galerie’ voort te zetten na zijn dood: ‘Dit moet 
doorgaan’. Syb had in vijf jaar een verzamelplaats voor 
jonge kunstenaars gemaakt van dat mooie 18e eeuwse huis 
van hem in Beetsterzwaag. Te midden van exposities, even-
ementen en zijn eigen collectie leefde hij op de bovenste 
verdiepingen die ook als expositieruimte dienst deden. Alles 
was open , hij was zelf onderdeel van de ervaringen die 
bezoekers en kunstenaars opdeden. Een eigenzinnige kerel 
met een groot gevoel voor kwaliteit, die bekwame mensen 
en vernieuwende kunst om zich heen wist te verzamelen. “ 
tekstbijdrage Chris Hellinga

“It has been a very insightful exercise to go through your 
archive, looking for situations where, be it consciously or 
not, hospitality comes into play. Finding overlaps and cross 
references, opposites and many more possible connections, 
it also made me wonder why we always want to invent the 
wheel. I believe we could be so much more productive if we 
would become a little bit more plural. We could remember 
to be a good host to the past, in order to create a strong 
and meaningful future. Perhaps, this exercise of going 
through the archive from a specific perspective is a nice one 
to try for new guests in Beetsterzwaag. Your memories are 
rich, SYB. We can only hope that the kind of hospitality you 
offer is not merely dependent on financial support. May 
your house stand strong, in the middle of the street.” Letter 
on the occasion of 10 years Kunsthuis SYB, Daniëlle van Zuijlen

publicatie ter ere van 10 jaar SYB
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feestelijke boekpresentatie
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Leeuwarder Courant
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De Israëlische, in Nederland wonende, kunstenaar Noa 
Giniger keerde in SYB het intieme creatieve proces binnen-
stebuiten en opende de deuren van haar studio. Tijdens 
haar residency nodigde zij zes bevriende kunstenaars uit 
om elk een week haar ‘Zimmer’, of vakantiehuis, te delen. 

De kunstenaars Gaelle Boucand , Anat Spiegel, Halina 
Kliem, Shana Moulton, Keren Benbenisty en Rada Boukova 
zijn een belangrijk deel uit gaan maken van Ginigers leven 
en werk. Door middel van online communicatie en zelfs 
via denkbeeldige gesprekken die ze met haar vrienden 
aan de andere kant van de wereld voert, fungeren zij als 
persoonlijke referentiepunten aan de hand waarvan zij 
haar ideeën kan vormen en testen, aan kan passen en uit 
kan diepen. 

‘Zimmer for FAB’ bood letterlijk en figuurlijk ruimte aan
zeven weken ontmoeting, dialoog en inspiratie. De beel-
den en teksten die voortkwamen uit het samenzijn in Beet-
sterzwaag werden met elkaar en het publiek gedeeld door 
middel van een weblog. In 2012 verschijnt een publicatie 
naar aanleiding van ‘Zimmer for FAB’.

 “It took two of us, Noa and me, sharing many hours of 
genuine conversation and dialog about what artists need, 
what artists could and do when they are offered time, 
space and support to develop their work and research. So 
we started from there, scraping her first idea and talking 
about what she would really like to do and what would 
be important for her work at that moment, if she had an 
opportunity.“ evaluatie Maja Bekan

“De zeven toeristen in Beetsterzwaag trokken er op uit, 
observeerden de omgeving, of trokken zich juist helemaal 
terug binnen de muren van Kunsthuis SYB om samen in-
spiraties uit films en boeken te delen, te discussiëren en te 
koken.” recensie Laurie Cluitmans

“Met Gaelle Boucand maakte Giniger een korte video 
‘Would you prefer’, waarin ze elkaar aan een vragenvuur 
onderwerpen: Wat heb je liever: succesvol zijn, maar 
ongelukkig? Of gelukkig maar geen succesvolle carrière 
als kunstenaar? Wat heb je liever: blind zijn of doof? Ter-
wijl met Anat Spiegel een geluidsfragment te horen is, ge-
baseerd op een woordspel waarin de zinnen en woorden 
uit eerdere email-uitwisselingen zijn losgeknipt en lukraak 
door elkaar gemengd. Met Halina Kliem deelt Giniger het 
maken van efemere kunst. Eén van de posts luidt ‘have 
to do something with my hands’, een creatie van roze 
spekjes is het gevolg. Naast de meer ironische aanpak 
leidden hun discussies over kunst tot een verzameling van 
zinnen en woorden die als de plot van een film zouden 
kunnen dienen en tot een gedicht worden omgevormd.” 
recensie Laurie Cluitmans

Exaggerated friendship 
Adventure 
How men tell it 
Heroin 
Survive, energy, swap 
Tested to its very limits 
Fill your volume with air 
Further 

kunstenaars
Noa Giniger (Israël, 1977) 

met 
Gaelle Boucand (FR/DE) 

Anat Spiegel (IL/NL)
Halina Kliem (DE)

Shana Moulton (US)
Keren Benbenisty (IL/FR)
Rada Boukova (BG/FR)

projectperiode
3 januari t/m 22 februari 2011

feestelijke eindpresentatie en artist talk
zondag 13 februari 16 uur

overige openingstijden
ieder weekend van 13 tot 17 uur en op 

afspraak

aantal bezoekers
26

begeleidend lid programmerings-
commissie

Maja Bekan

schrijver recensentenprogramma
Laurie Cluitmans

‘(Ab)Fab Holiday?’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting

Fonds BKVB
L’Institut Francais des Pays-Bas

Weller 

 
kunstenaars
Walter van Broekhuizen (Rotterdam, 
1968)
Arjen de Leeuw (Amsterdam, 1972)

projectperiode
23 februari t/m 5 april 2011

feestelijke eindpresentatie en artist talk
zondag 27 maart 15 uur

overige openingstijden
ieder weekend van 13 tot 17 uur en op 
afspraak

aantal bezoekers
86

pers
Leeuwarder Courant

begeleidend lid programmerings-
commissie
Angela Serino

schrijver recensentenprogramma
Aafke Weller
‘Backstage met Walter van Broekhui-
zen en Arjen de Leeuw’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting

In het project ‘Une Condition Naturelle’ onderzochten 
Arjen de Leeuw en Walter van Broekhuizen de relatie 
tussen natuur en de ‘beschaafde’ mens. Beide kunstenaars 
zijn in hun werk geboeid door de rol van de natuur in 
het dagelijks stadsleven. In SYB werkten ze voor het eerst 
samen.  
 
Tijdens hun residency stelden De Leeuw en Van Broekhuizen
de vraag centraal of hun verlangen naar ‘de Natuur’ 
nog realistisch is of slechts vervalt in nostalgische droom-
beelden zoals we die kunnen vinden in het romantische 
werk van schilders als Caspar David Friedrich. 

De kunstenaars besloten aan de slag te gaan zonder strikt 
plan van aanpak. Zonder een uiteindelijke vorm voor 
ogen te hebben, werkten ze aan verschillende scenes 
van hun film ‘Une Condition Naturelle’. In de zesde week 
presenteerden De Leeuw en Van Broekhuizen de voorlo-
pige montage aan het publiek, midden in het decor van 
boomstammen, hutjes en opgezette dieren.

“De eerste weken veel gewandeld, omgeving verkend. 
Wat opviel waren de beperkingen van de natuur in de 
omgeving, openingstijden voor het bos, beperkt van 
omvang, beperkte toegankelijkheid en de meest natuur-
lijke wilde plekken waren verboden te komen. Dat hadden 
wij niet verwacht. Mede door de beperkingen hebben we 
besloten om de natuur zoals we die ons voorstelde in SYB 
na te bouwen. Buiten filmen wat kon en wat niet mocht 
nagebouwd in de ruimte van SYB.” evaluatie Arjen de Leeuw 
en Walter van Broekhuizen

“Ter plekke in het bos en in SYB zijn we begonnen te 
filmen zonder script, zonder vooropgezet plan en met 
vrij open verschillende handelingen. Aan het eind van de 
werkperiode was het duidelijk dat we een verhaal hadden 
met het materiaal dat we verzameld hadden. De laatste 
week hebben we gebruikt om aanvullend materiaal te 
schieten. Dit alles heeft een plek te gevonden binnen een 
film. Voor de uiteindelijk presentatie hebben wij besloten 
om de film te vertonen binnen het kader waar het ook ge-
maakt is.” evaluatie Arjen de Leeuw en Walter van Broekhuizen

“De film is een speelse worsteling met het romantisch 
verlangen naar een sublieme ervaring temidden van de 
wildernis. Door slim camerawerk wisten de kunstenaars 
het beknotte en besnoeide bos van Beetsterzwaag de 
nodige wijdheid en dramatiek te geven. De natuur leverde 
haar bijdrage door haar nevelgeneratoren op volle 
toeren te laten draaien. Zo ontstond een groots decor 
waartegen zich een klein droogkomisch drama afspeelt 
dat uitdrukking geeft aan de tragische toestand van de 
mens. Tragisch, omdat we blijven verlangen naar de 
natuur, waar we deel van uitmaken, maar waar we ons 
ook onherroepelijk van hebben verwijderd. Alle survi-
valprogramma’s ten spijt, alleen in het bos weet de mens 
zich uiteindelijk geen raad met de situatie.” recensie Aafke 

projecten 
in 2011
projecten 
in 2011

zimmer fo FABzimmer fo FAB

une condition naturelleune condition naturelle
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In 1989 sloegen inwoners van de Baltische Staten de 
handen ineen om de vrijheid te bezingen. Ze vormden 
een menselijke keten van 600 kilometer. Rory Pilgrim nam 
deze ‘Singing Revolution’ als vertrekpunt voor zijn project 
in SYB. 

Met het idee dat revoluties bestaan uit individuen die hun 
eigen geschiedenissen met zich meebrengen en delen, 
bereidde Pilgrim zich in SYB voor op een ‘Stille Revolutie’. 
Zes weken lang transformeerde SYB zich tot een biblio-
theek met boeken, films en audio: een weerslag van 
Pilgrims eigen geschiedenis. De kunstenaar nodigde 
bezoekers uit om ertoe bij te dragen, om te delen, te 
spreken, te zingen en te luisteren.

De finale van het project was een muzikale performance 
in een openluchttheater, met als thema ‘verandering’. 
De blazers van het plaatselijke fanfarecorps speelden 
een compositie van Pilgrim, afgewisseld door gesproken 
woord, harpspel en zang. Mede door de persoonlijke 
bijdragen van twee inwoners van het dorp werd het uni-
versele thema op indrukwekkende en verstilde wijze naar 
Beetsterzwaag gehaald.

“Door het inzetten van de oude melodieën en het inbren-
gen van historische sociale kwesties, wordt duidelijk ge-
maakt dat thema’s uit het verleden kunnen terugkeren en 
een voedingsbodem zijn voor het heden en de toekomst. 
Verandering en revolutie kunnen ook ontstaan door terug 
te grijpen op oude idealen en historische kritiek. Met de 
Stille Revolutie presenteert Pilgrim een nieuw narratief met 
een historische prelude, waar verandering via het vor-
men van een eenheid, in een harmonieuze collage wordt 
voorgedragen. Door gebruik te maken van een grote 
diversiteit aan materiaal, zoals muziek, beeld, literatuur 
en video, wordt door Pilgrim een collectie van ideeën 
samengesmolten tot een moment van bezinning en revo-
lutie waar iedereen welkom is.” recensie Suzanne Rietdijk 

“Working at such an institution of SYB has encouraged me 
to pursue working with platforms that offer a direct public 
engagement and the ways in which I create public engage-
ment within my work. I feel that using SYB as a library and 
space to open dialogue with visitors allowed possibilities 
that have been very positive in creating greater collabora-
tive and meaningful relationships to build my work. I felt 
that those who were part of the performance at the end of 
the project gave a lot of themselves when speaking freely 
about ‘change’. I think this was only possible through 
building dialogue with them as visitors to SYB during the 
public opening hours . In my future work I hope to use 
such strategies again, using institutions and environments 
like that was made during the time period at to create 
work that fulfils an invested social engagement. “ evaluatie 
Rory Pilgrim  

“Over the period of time we also had visitors who came 
back on several occasions to use the library, and visitors 
that spent over 2 hours in SYB when visiting. Through mee-
ting people I was able to find 2 speakers to speak about 
what ‘change’ meant for them as representatives from the 
village” evaluatie Rory Pilgrim

“De losse onderdelen, gesprekken en ideeën hebben 
gaandeweg een plek gevonden in het geheel en ik was, 
en ik geloof velen met mij, zeer onder de indruk van de 
uiteindelijke uitvoering van De Stille Revolutie. Het was 
een prachtige dag, mensen werden vanuit SYB naar een 
desolaat stukje natuurrecreatiegebied gebracht om daar 
een stille revolutie te aanschouwen maar vooral te beluis-
teren. “ evaluatie Remco Torenbosch

kunstenaar
Rory Pilgrim (Groot-Brittannië, 1988)

m.m.v.
Jamie Todd

Mechteld van der Loo
Eline Veenema

Daisy Rodrigues
 fanfarecorps Euterpe Beetsterzwaag

projectperiode
6 april t/m 17 mei 2011

bibliotheek met kop thee en film-
vertoning

zaterdag 7 mei van 13 tot 18 uur

bijeenkomst De Stille Revolutie
zondag 8 mei 15 uur Openluchttheater 

Sparjeburd

gesprek tussen Rory Pilgrim en Remco 
Torenbosch

zondag 8 mei 17 uur 

overige openingstijden
ieder weekend van 13 tot 17 uur en op 

afspraak

aantal bezoekers
127

pers
Kunstbeeld nr 4

Whatspace
JessevanWinden.wordpress.com

Tubelight 74

begeleidend lid programmerings-
commissie

Remco Torenbosch

schrijver recensentenprogramma
Suzanne Rietdijk

‘Elkenien is wolkom’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting

Piet Zwart Instituut

Kunstenaars
Anna Okrasko
Anouchka Oler
Bernd Krauß
Catarina de Oliveira
Deniz Unal
Edward Clive
Edmund Cook
Frode Markhus
Jane Fawcett
Kirsty Roberts
Lars Brekke
Linda Quinlain
Se Ra Park
Serena Lee
Toon Fibbe 

projectperiode
18 mei t/m 28 juni 2011

feestelijke eindpresentatie
zaterdag 25 juni 

overige openingstijden
ieder weekend van 13 tot 17 uur en op 
afspraak

aantal bezoekers
31

begeleidend lid programmerings-
commissie
Maja Bekan

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting
Provincie Friesland
Hogeschool Rotterdam

 
 
Wat betekent het om als kunstenaar in korte tijd werk te 
produceren binnen de context van een residentieperiode 
in Kunsthuis SYB en als onderdeel van een onderwijspro-
gramma? In het voorjaar van 2011 brachten studenten 
van de Rotterdamse masteropleiding het Piet Zwart 
Instituut - afdeling Fine Arts, een periode in Kunsthuis SYB 
door. Lid van de programmeringscommissie Maja Bekan, 
zelf een alumnus van de opleiding, zette het project op 
met beeldend kunstenaar en docent Bernd Krauss. 

Voor Nocation woonde een kleine groep studenten in 
vier sessies van elk een week in SYB. Methoden werden 
gezocht om door te dringen tot de locatie, deze te scan-
nen, de eigen werkmethodiek en fascinaties hierbij in te 
brengen en – ondanks of dankzij de specifieke condities 
- werk te produceren. Er ontstonden levendige discussies 
aan de keukentafel, fictieve personages, samenwerking-
sverbanden en veel nieuw werk. In de vijfde week kwa-
men alle deelnemers bijeen om een presentatie te maken 
waarin verschillende strategieën en benaderingen samen-
kwamen. Het resulteerde in een veelzijdige en speelse 
eindpresentatie waarbij het publiek langs alle werken 
werd gevoerd. Het laatste traject werd men op de rug 
gedragen, naar de lokale kroeg waar een performance 
plaatsvond.

Nocation startte lang voordat de studenten naar Beet-
sterzwaag kwamen met lezingen, discussies en excursies 
en kreeg een vervolg verderop in het jaar. Onder de 
titel ‘Nocation - Hello To The People’ bezocht dezelfde 
groep studenten in het najaar de metropool Keulen om het 
project opnieuw te presenteren en, onder totaal andere 
condities, verder te ontwikkelen. 

“For residencies not to result in simple escapism, there’s 
a need to develop strategies to deal with the touristy free-
dom of residencies and to connect the work process back 
to an economy of own means of production.”evaluatie Maja 
Bekan

“The project touched upon some very interesting issues 
and it seems now that it will continue traveling and explo-
ring around various residencies which I guess means it was 
well worth of hosting.” evaluatie Maja Bekan

“The work that we created for the presentation at SYB was 
far from what we imagined doing on the residency. The 
original plan wasn’t to work together. Initially we both 
felt uncomfortable with the urgency to produce something 
for the specific conditions involved with this residency 
project: site specific work for a local audience; the time-
frame; speed; and a broken stay in Friesland where we 
were asked to think what it means to go on a residency, 
nonetheless we were to think of this under the specific 
circumstances of a school trip… Spontaneously out of the 
location/ conditions we began to piece together interests, 
which haven’t seemed compatible before: gardening; 
storytelling and writings on taste. This opened a space for 
our long held but un-activated interest to be set together. 
Mutual engagement led to a relationship based on trust 
which allowed us to set these interests in motion. This re-
sulted in a work that without the constraints of a Piet Zwart 
Institute trip to SYB wouldn’t have happened. The work 
opened a platform for future dialogue and work.’ evaluatie 
Kirsty Roberts and Catarina de Oliveira 

de stille revolutiede stille revolutie

nocationnocation
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Voor het project ‘Quietly my Broadcast’ nam kunstenaar Ruth 
Legg de Friese tv-zender Omrop Fryslân onder de loep - in 
het bijzonder de uitzendingen, de programmering en de taal 
van productie van het programma ‘Doch it foar dyn doarp’ 
(‘Doe het voor je dorp’). Het tv-programma geeft de lokale 
gemeenschap de kans om zelf televisie te maken met de hulp 
van een professioneel team. Het interview met de directeur 
van Omrop Fryslân over dit programma fungeert als uit-
gangspunt voor een videowerk met de titel ‘An Authentic 
Line’; het derde en laatste videowerk binnen een driedelige 
serie.

Legg organiseerde een activiteitenprogramma, waarbij zij 
kunstenaars en schrijvers vroeg om vanuit hun eigen praktijk 
te reflecteren op de onderzoeksthema’s die Legg aandraagt. 
Als onderdeel van dit programma, getiteld ‘A Soapbox and 
a Microphone’, ging Ruth Legg in gesprek gaan met Rutger 
Emmelkamp, beeldend kunstenaar, docent aan de Gerrit Riet-
veld Academie en lid van de programmering commissie van 
SYB. Daarnaast verzorgde Legg een presentatie in samen-
werking met Rebecca Harris, een schrijver en onderzoeker 
aan de Goldsmiths University.

Aansluitend op haar werkperiode in SYB deed Ruth Legg 
een residency in The Banff Centre in Canada al waar ze 
haar onderzoek vervolgde en een solo tentoonstelling had. 
Zij werkt nu aan haar PhD thesis die parallel loopt aan haar 
beeldende onderzoek.

 “Traag en geruisloos schuift de camera over een grijs vlak 
met witte strepen. De strepen hebben namen: Orionweg, 
Mercuriusweg, Apolloweg, Icarusweg, Saturnusweg. Samen 
vormen ze de plattegrond  van een industrieterrein in
 Leeuwarden. Het beeld van de routekaart wordt afgewisseld 
met dat van een vrouwenhand. De weg die zij ter plekke op 
een schoolboord krijt, met in de verte wat bomen en gebou-
wen, volgt dezelfde richting als de camera doet boven de 
kaart. Plots klinkt er een wat krakerige mannenstem, die 
afkomstig blijkt van Jan van Friesland, de directeur van 
Omrop Fryslân. Bijbehorend uitzendstation is gevestigd op 
het industrieterrein.“  recensie Yasmijn Jarram

“De bedoeling van dit werk is  om de zogenaamde han-
delswaarde van creativiteit, zowel in zijn professionele en 
niet-professionele capaciteiten te onderzoeken. De directeur 
van Omrop Fryslân raakt aan dit begrip door te suggereren 
dat de ‘amateur’ beelden op een andere manier ziet en 
creëert dan de professional. Hij gebruikt voor dit onderscheid 
het begrip ‘zuiver’.” evaluatie Rutger Emmelkamp  

“It also has allowed me to reflect on two previous works and 
to converse with other practitioners who compliment my work, 
thus it has promoted me to a position where I can reflect on 
my practice as whole. It is from here that I will continue to 
make visual work and writings as an artist and to consider 
many of the thoughts which have arisen through this residency. 
These include a consideration as to the role of the artist within 
society, a possible understanding of what an artist’s ‘job’ 
might entail and furthermore how an artist might relate to a 
non art audience.” evaluatie Ruth Legg

“The interaction I had with ‘Omrop Fryslân’, enabled me to 
conduct a far deeper level of research then perhaps was pos-
sible with a number of my previous works.” evaluatie Ruth Legg

kunstenaar
Ruth Legg (Groot-Brittannië, 1980)

m.m.v.
Alexis Blake (US)

Isabel Cordeiro (PT)
Rebecca Harris (UK)

projectperiode
29 juni t/m 9 augustus 2011

presentatie i.s.m. beeldend kunstenaar 
Alexis Blake

zaterdag 2 juli 17 uur

gesprek met beeldend kunstenaar 
Rutger Emmelkamp

zaterdag 16 juli 17 uur

presentatie Isabel Cordeiro in SYB
 gemaakt werk

zaterdag 23 juli 17 uur

presentatie i.s.m. schrijver en
 onderzoeker Rebecca Harris

zaterdag 30 juli 17 uur

feestelijke eindpresentatie
zaterdag 6 augustus 17 uur

overige openingstijden
Ieder weekend van 13 tot 17 uur

 en op afspraak

aantal bezoekers
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Kunstbeeld nr 7

Omrop Fryslân radio-interview

begeleidend lid programmerings-
commissie

Rutger Emmelkamp

schrijver recensentenprogramma
Yasmijn Jarram

‘Het universum van Omrop Fryslân’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting

kunstenaar
Anna Franceschini (Italië, 1979)
m.m.v.
David Savorani  (IT)
Cecilia Guida (IT)

projectperiode
10 augustus t/m 20 september 2011

filmvertoning 
Teorema - P.P. Pasolini, 1968, IT 
Enchanted - K. Lima, 2007, US 
zondag 11 september 13.30 uur

filmvertoning
The Haunting - R. Wise, 1963, US 
El Angel Exterminador - L. Bunuel, 
1962, SP
zaterdag 17 september 13.30 uur 

filmvertoning 
Dogville - L. Von Trier, 2003, DN 
Pollyanna - D. Swift, 1960, US
zondag 18 september 13.30 uur

feestelijke eindpresentatie
zondag 11 september 13 uur

overige openingstijden
iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17 uur en op afspraak

aantal bezoekers
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pers
Whatspace

begeleidend lid programmerings-
commissie
Angela Serino

schrijver recensentenprogramma
Suzanne Rietdijk
‘A scene is set in a cozy corner of a 
living room...’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting

Onder de titel ‘The Guest Room’ onderzocht Anna
Franceschini huiselijke ruimtes en de bewoonde omgeving.
Het onderzoek bundelde Franceschini’s interesses op het 
gebied van de cinematografische eigenschappen van ruimte, 
zoals beweging en stilte, licht en donker en de meer recente 
interesses van de kunstenares in het Nederlandse interieur 
en het leven binnenshuis. Naar aanleiding van die interesses 
deed Franceschini in Kunsthuis SYB een filmische studie van 
interieurs waarbij ze huizen van inwoners van Beetsterzwaag 
filmde. 
 
Parallel hieraan nodigde Franceschini kunstenaar David 
Savorani en curator Cecilia Guida uit om mee te doen met 
een oefening in collectief schrijven over thema’s als huise-
lijkheid en de dynamiek tussen gastheer en gast. Bij het 
schrijven werd het digitale platform ‘Your World of Text’ 
gebruikt - een software applicatie die zich toont als een blan-
co pagina waar iedere bezoeker iets aan toe kan voegen. 
 
De twee verschillende onderdelen van het onderzoek van 
Franceschini werden in Kunsthuis SYB gepresenteerd als 
fragmenten die fysiek gescheiden maar conceptueel ver-
bonden waren in de ruimte. De filmfragmenten vormden 
een catalogus van verschillende huiselijke omgevingen, 
terwijl het gezamenlijke tekstschrijven een verzameling van 
gedeelde gedachten was die beschouwd kon worden als 
een filmscript. 

“Op de eerste verdieping, in de huiskamer van Kunsthuis 
SYB, is een privéruimte opengesteld als een publieke plek. 
Hier ontvouwt zich het onderzoek dat Franceschini in 
samenwerking met kunstenaar David Savorani en gastcura-
tor Cecilia Guida heeft uitgevoerd. Een uitgeklapte bedbank 
domineert in het midden van de kamer en op een televisie 
volgen stilstaande beelden van verschillende woonruimtes 
elkaar in hoog tempo op: een onopgemaakt bed, een 
steriele badkamer, een stapel boeken, een verzameling 
van plastic vogeltjes, een lichtreflectie op een muur. Het zijn 
geluidsloze fragmenten van private plekken die behoren 
tot verschillende inwoners van Beetsterzwaag. Ook delen 
van Franceschini’s tijdelijke privéplek schieten voorbij in dit 
cinematografisch collage van ruimtes. Haast onherkenbare 
details uit de woning van Kunsthuis SYB, vallen onopval-
lend samen met de beelden uit interieurs van de rest van het 
dorp.” recensie Suzanne Rietdijk

“Het concept wordt door meerdere mediums gedragen 
waardoor Franceschini zichzelf een nieuwe vrijheid heeft 
kunnen geven. Ze laat haar gebruikelijke filmische restric-
ties los en geeft het videowerk een voor haar onbekende 
lichtvoetigheid.” recensie Suzanne Rietdijk

“I’d like to start with a sentence that Anna used in her final 
presentation at SYB: that she should have never expected 
to use images with such a different esthetics than she usually 
uses: namely, to use a flat-screen and HD digital images, 
instead of a 16mm film; and to trust or even look for words, 
and not only for places charged with human’s presence, but 
actually empty of the real inhabitants [as it happens regu-
larly in her films].” evaluatie Angela Serino

“Anna’s intentions through the film was to make a sort of 
public ‘portray’ of the people (through their private houses): 
the result was unexpectedly closer to a ‘portray’ of the artist 
instead, who by working in a different way, following a dif-
ferent logic and a different medium than the usual, became 
more and more aware of the many implications of her 
fascination for the 16mm and for shooting in empty places.” 
evaluatie Angela Serino

quietly my broadcastquietly my broadcast

the guest roomthe guest room
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Het curatorschap is voor Emily Williams innig vervlochten 
met haar kunstenaarschap en zij beschouwt het als een 
vorm van performance. Als gastcurator van Nieuwe Vide 
(Haarlem) ontwikkelde Emily Williams in 2010 ‘The Object 
Lag: Cross Reference’, een rijk geschakeerd project dat 
vrijwel een heel jaar in beslag nam. In Kunsthuis SYB te 
Beetsterzwaag, een jaar later, kreeg zij zes weken de tijd 
om in alle rust te reflecteren, waarbij ze haar rol als cura-
tor naast zich neer legde en als kunstenaar - vanuit haar 
persoonlijke ervaring en herinnering - op zoek ging naar 
een passende methode waarin ‘het geheugen’ van deze 
ervaring kan worden vastgelegd. 
     
Door middel van documentatiemateriaal, het schrijven van 
teksten en gesprekken met haar voormalige assistent Suzie 
Hermán en technicus Roland Vos reflecteerde zij op haar 
werkwijze. Williams las op zaterdag 22 oktober, zittend 
in een huiselijke kring van bezoekers, een aantal tekstfrag-
menten voor. Gedurende de presentatie vormde zich op 
de vloer een waaier van losse vellen papier met tekst. 
     
De voorgelezen beschouwingen raken aan uiteenlo-
pende thema’s: het probleem van het vastleggen van een 
project dat voordurend van vorm verandert, het arti-
culeren van een werkwijze, haar rol als kunstenaar in een 
curatorisch programma, deze rol ten opzichte van deelne-
mende kunstenaars, documentatie als middel voor het ge-
nereren van kennis in tegenstelling tot het vastleggen van 
kennis. Het is voor Williams een periode van contemplatie 
en privacy geweest en tot haar eigen verrassing leek deze 
periode een begin aan te kondigen in plaats van enkel de 
verwerking van een voorgaande werkperiode.

“Met haar performance in Kunsthuis SYB, geeft Williams 
ons een kijkje in een private contemplatie over haar werk. 
Maar hoewel het hier lijkt alsof zij het metafysische een 
tastbaarheid wil geven, begeleidt ze het publiek weer 
door een door haar vooropgezette u-bocht, waarbij ze 
in het uiterste van de bocht, het onderwerp net niet raakt. 
De presentatie vormt hierdoor geen conclusie of sluitstuk. 
Het is een moment tussen de algehele opeenvolging 
van momenten binnen ‘The Object Lag’, dat net als de 
performance geen helder begin en einde kent. Met een 
Kantiaanse doelmatigheid zonder doel, werkt Williams 
zichzelf en haar publiek weer weg van het gedane, om 
uiteindelijk weer terug te komen bij een begin. Maar wel 
een ander begin.” recensie Suzanne Rietdijk

“As this time felt very private and not a big public state-
ment. I aimed to present my findings in the same manner 
of the contents of the findings (a metalogue); Sporadic 
and fragmented, underlining a method in my work I had 
discovered that I named the u turn, this in short is the 
ambivalence for the urge for form and the urge to resist 
form. Something that I continuously struggle with. But 
What I have come to find could be considered a quality 
rather than a problem and therefore I employed these two 
oppositions in my working process as something to be ac-
cepted.” evaluatie Emily Williams

“The presentation itself (because it felt like entering a 
person’s mind and being part of a speculative process) 
had this U-turn effect, pulling and pushing the audience’s 
participation and understanding in several moments.’…’I 
think it’s very good that SYB has accompanied Emily in all 
these different phases of the project (during but also after 
The Object Lag), showing the relevance of all of them in 
defining the work of a curator (artist).” evaluatie Angela 
Serino 

Kunstenaar
Emily Williams (Groot-Brittannië, 1980)

m.m.v.
Suzie Hermán (NL)

Roland Vos (NL)

projectperiode
21 september t/m 25 oktober 2011

eindpresentatie
zaterdag 22 oktober 14 uur

overige openingstijden
iedere zaterdag en zondag van

 13 tot 17 uur en op afspraak

aantal bezoekers
30

begeleidend lid programmerings-
commissie:

Angela Serino

schrijver recensentenprogramma
Suzanne Rietdijk

‘De ‘U-turn’’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting

aesthetics and narratives in the process, 
and Kunsthuis SYB was a big step in this 
way of working. We are used to work 
with puppets and animation, SYB was 
a perfect place to learn how to deal 
with people and performers.” evaluatie 
Cociña en León

kunstenaar
Joaquín Cociña (Chili, 1980)
Cristóbal León (Chili, 1980)
m.m.v.
Ana María Fernández (CL)
Leonie Kuipers (NL)
Jessica Sligter (NL)

werkperiode
28 oktober 2011 t/m 11 december 
2011

feestelijke afsluiting en ‘artist talk’
zaterdag 3 december 15 uur

overige openingstijden
iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17 uur

raampresentatie
12 december 2011 t/m 3 januari 2012

aantal bezoekers
37
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Metropolis M nr 6
website Mister Motley

begeleidend lid programmerings-
commissie
Maritt Kuipers

schrijver recensentenprogramma
Yasmijn Jarram
‘Van groene heksen en glitterspuug’

financiële ondersteuning
Mondriaan Stichting
Provincie Friesland

De Chileense kunstenaars Joaquín Cociña en Cristóbal León 
bereidden zich in november en december van het jaar in SYB 
voor op het einde der tijden. De animatiekunstenaars intro-
duceerden recentelijk improvisatie, zelfgemaakte poppen en 
menselijke performers in hun werk. Samen met choreografe 
Leonie Kuiper, performer Ana Mariá Fernández en muzikant 
Jessica Sligter werden de mogelijkheden van deze nieuwe 
werkwijze verder verkend. 
    
Ingegeven door de samenwerking met muzikant Jessica 
Sligter werd de gebruikelijke volgorde van werken – eerst 
beeld, dan geluid – omgedraaid. Door improvisatie ontstond 
een deel van de gesproken tekst, aangevuld met internet-
quotes over de dood, waarin het beladen woord steeds 
wordt vervangen door termen als ‘minnaar.’ 
   
De uiteindelijke video-installatie ‘The Apocalypse Community’ 
bestond uit de vier films (die ook als geheel gezien konden 
worden) verspreid door de ruimte getoond, in een setting van 
decorstukken, poppen van papier-maché en groene glitter. 
Tijdens SYB’s kerstreces werd de film geprojecteerd op de 
ramen van het Kunsthuis.

“De presentatie van het project was zeer geslaagd, er was 
een hoge opkomst, en Cociña en León hadden een goede 
oplossing gevonden voor de presentatie van de video, name-
lijk als installatie in vier delen, verspreid over de ruimte van 
SYB. Het geluid van de verschillende delen speelde goed op
elkaar in en verbond het geheel en er was een prachtige per-
formance van zangeres Jessica Sligter. Het was de eerste 
keer dat ik een Q&A deed tijdens een presentatie, maar ik 
vond het een prettige manier om te werken en nog meer 
verdieping te creëren tijdens de presentaties.” evaluatie Maritt 
Kuipers  

“Terwijl de klemmende voordeur van SYB met een schok 
open-springt, klatert een naargeestige schaterlach door de 
schemerige ruimte. De stem blijkt afkomstig van een vrouw 
met gifgroen gezicht, de leider van de zogenaamde apoca-
lyptische gemeenschap die momenteel in het pand huist. De 
intrede van 2012 betekent namelijk het einde der tijden, en 
om deze cata-strofe te voorkomen is in SYB gewerkt aan het 
ultieme kunstwerk - wellicht het laatste ooit. De heks, te zien 
op vier videoschermen verspreid door het Kunsthuis, wordt 
afwisselend uitgebeeld door groen geschminkte performers 
en papier-maché poppen. Allen zijn personificaties van de 
hoofdrolspeelster. Bang en strijdlustig tegelijk mijmert de 
groene vrouw over de komst van haar minnaar, een on-
zichtbaar personage dat de dood symboliseert. “There’s no 
more time”, zegt ze. “This recording is our liberation. Or my 
last work.” “ recensie Yasmijn Jarram

“The most possitive experience was definitely the collabora-
tion with other people, which was in the nature of our project. 
Also, the possibility of experimenting with many different 
ideas. SYB worked for us as a laboratory of ideas from the 
searching for ideas to the installation of the work itself, we al-
lowed ourselves to experiment with ideas that were always in 
the air or in our conversations. In SYB we found the time and 
place to see how they really worked.” evaluatie Cociña en León

“It was a big step in terms of our skills and experience as di-
rectors. We arrived in SYB with one principal goal: research-
ing our possibilities to create narratives mixing performers 
and puppets and working from a really open field. The result 
was so open that in stead of one video, we have now a 
multichannel project  in progress. Also, our work now is more 
open in terms of the different narrative directions and the dif-
ferent materialities that we can use. We like to work building 

post object lagpost object lag

the apocalypse communitythe apocalypse community
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Dat het contact met de inwoners van Beetsterzwaag goed 
verloopt is voor veel projecten van groot belang. Ook 
al is het geen voorwaarde voor projecten in SYB, veel 
kunstenaars zetten in op interactie met inwoners of hebben 
hulp nodig van mensen uit de omgeving. De bereidwillig-
heid om te participeren of te helpen is meestal groot. Dat 
SYB desondanks moet blijven streven naar meer bekend-
heid in het dorp wordt geïllustreerd door de bevindingen 
van Rory Pilgrim.

“De samenwerking met de plaatselijke fanfare verliep in 
het begin niet altijd even soepel. Er werd door de blazers 
eerst vooral de kat uit de boom gekeken. Toen de fanfare 
eenmaal om was en men vertrouwen kreeg in Rory en 
SYB, verliep het op rolletjes. Een leermoment is dat SYB 
zich wellicht meer naar buiten moet tonen.[…] Dit project 
bewijst, en voorgaande projecten bij SYB hebben dit ook 
al bewezen, dat samenwerking op zowel artistiek als 
sociaal vlak in een dorp als Beetsterzwaag perfect mo-
gelijk is.” evaluatie De Stille Revolutie door Remco Torenbosch, 
programmeringscommissie SYB

In 2012 werkt SYB aan manieren om nog meer te inte-
greren in het dorp. De opmerking van kunstenaars Joaquín 
Cociña en Cristóbal León worden daarbij in ogenschouw 
genomen.

“Understanding that is in part the artist’s responsibility to 
be in contact with the community, we would have liked to 
have a more clear structure to have contact with the peo-
ple of Beetsterzwaag.” evaluatie The Apocalypse Community 
door Cociña en León 

Gastvrijheid is een belangrijk kenmerk van iedere artist-in-
residence. Omdat SYB zich midden in een dorpse gemeen-
schap bevindt en samenwerking binnen de projecten 
nastreeft, geldt dit voor SYB in het bijzonder. In 2011 
stelden we ons huis, onze mankracht, faciliteiten en ons 
budget ter beschikking aan 41 kunstenaars, theoretici en 
artiesten, de jubileumactiviteiten buiten beschouwing ge-
laten. De acht projecten in het huis waren zeer divers qua 
opzet, inhoud, dynamiek en opbrengst. Ook vroeg het ene 
project veel meer zorg en aandacht van de organisatie 
dan het andere. Idealiter blijven we kunstenaars volgen 
en ondersteunen, ook na het verblijf in SYB. De vraag rijst 
wat SYB moet en wil bieden aan residenten, en waar onze 
organisatorische capaciteit de grens van onze gastvrijheid 
bepaalt.

“In many ways, I find this project important in thinking 
with it about residency itself. I guess, not so intentionally, 
with this project at the beginning of last year SYB started 
self-research into what residency can, could and should 
provide to an artists or collaborator, to put it more ac-
curately, since the members of programming committee 
do provide dialog trough the process and duration of the 
project. Noa’s project, touching a bit on the idea of care 
in the art/world enabled us as well to think of how far 
care is an important part of our work and how far caring 
for someone should go and what are the limits we set to 
avoid burning out ourselves and the artist. I guess, this is 
one question that will keep on lingering, probably rightly 
so.” evaluatie Zimmer for FAB door Maja Bekan, programmer-
ingscommissie SYB

Terugkijkend op het jaar 2011 en 
bladerend door de evaluaties van 
kunstenaars en medewerkers springen 
twee thema’s in het oog: experiment 
en gastvrijheid. Thema’s die eigen zijn 
aan SYB, maar waarvan het belang 
in het afgelopen jaar nog meer naar 
voren kwam. Mede door het organis-
eren van een jubileumtentoonstelling en 
het maken van een jubileumpublicatie 
groeit het zelfbewustzijn van SYB. We 
weten wat SYB’s kracht is en proberen 
dit steeds beter in te zetten.

Het huis in Beetsterzwaag is geen ide-
ale werkplaats met allerhande gereed-
schap en materialen. Het is vooral een
woonhuis in het midden van een vrien-
delijk dorp in Friesland. Op de bene-
denverdieping kan worden gewerkt 
en worden de meeste eindpresentaties 
gehouden, maar de keukentafel op de 
eerste verdieping van SYB is minstens
even belangrijk. Hier wordt van 
gedachten gewisseld, worden plan-
nen gesmeed en vinden ontmoetingen 
plaats. De tweede verdieping biedt 
genoeg slaapplekken om gasten uit 
te nodigen. Kortom, het huis van SYB 
is een ideale plek om gastvrijheid te 
beoefenen. 

SYB nodigt kunstenaars uit, die op hun 
beurt weer andere kunstenaars, theore-
tici, artiesten en inwoners van Beetster-
zwaag uitnodigen. Eens per jaar nodigt 
SYB een kunstopleiding uit. Residerende 
kunstenaars worden uitgenodigd door 
omwonenden. De gastvrijheid die kun-
stenaars ervaren, hoe snel ze zich thuis 
en welkom voelen en hoe gemakkelijk 
ze anderen in het huis verwelkomen, 
is een belangrijke conditie voor het 
slagen van de projecten. SYB faciliteert 
ontmoetingen en biedt een stimulerende 
werkomgeving.

Rutger Emmelkamp en Lotje van 
Lieshout, beiden lid van de program-
meringscommissie, gingen aan de slag 
met het concept en uitvoering van een 
speciale jubileumtentoonstelling, niet 
in Beetsterzwaag maar in de Rand-
stedelijke context van Amsterdam. Het 
is een mogelijkheid geweest om de 
ex-residenten in hun ontwikkeling te 
blijven volgen en hen de kans te geven 
de ervaring van de residentie opnieuw 
te gebruiken en het onderzoek aan een 
groter publiek te tonen. Emmelkamp 
en Van Lieshout stelden een levendig 
programma samen, waren inhoudelijk 
verantwoordelijk, begeleidden de kun-
stenaars, deden de productie en waren 
gastheer en gastvrouw. Een erg groot 
takenpakket voor enkel twee mensen, 
waardoor de tijd om te focussen op de 
daadwerkelijke tentoonstelling soms 
ontbrak.

“Ik heb van meerdere kanten gehoord 
dat achtergrondinformatie van de ge-
toonde werken en de projecten waarop 
het een vervolg was, ontbrak. Daar-
door waren de werken, en hoe ze te 
lezen, niet altijd duidelijk. Een tentoon-
stelling samenstellen is meer dan een 
aantal werken bij elkaar zetten, begrijp 
ik nu. Voor mij was het een hele leuke 
en leerzame ervaring. Het voelde als 
een echte Kunsthuis SYB reünie.” evalu-
atie Lotje van Lieshout

Wanneer kunstenaars, na grondige selectie en overleg, 
een projectperiode in SYB toegewezen hebben gekregen, 
krijgen ze in SYB de vrijheid om te experimenteren. Dat we 
geen voltooid eindproduct verwachten, is voor kunstenaars 
uitzonderlijk en werkt juist productief. De opzet van een 
project, met interessante onderzoeksvragen, nieuw te  
banen wegen en verrijkende samenwerkingsverbanden, 
geeft genoeg grond voor een vruchtbaar verblijf. De pro-
grammeringscommissie kan met vertrouwen het project 
volgen en een adviserende rol innemen.

“Kunsthuis SYB means an empty house for experimenta-
tion. It means a place for trying everything because noth-
ing concrete is expected. It meant a time of getting lost, go-
ing to new places and finding something new things there. 
It means also a cozy house, time flowing in a strange way, 
nice enigmatic neighbors, a peaceful forest to run in the 
morning, and a strange wealthy isolated enviromment.” 
evaluatie The Apocalypse Community door Cociña en León

“Vijf weken geconcentreerd werken zonder al teveel 
afleiding. Kans om iets nieuws te proberen zonder druk 
te slagen.” evaluatie Une Condition Naturelle door Walter van 
Broekhuizen en Arjen de Leeuw

In 2010 koos de programmeringscommissie voor een ver-
plichte mondelinge toelichting door de projectkunstenaars. 
Tegen het eind van hun projectperiode presenteren de kun-
stenaars niet alleen de zichtbare (tussentijdse) resultaten, 
maar vertellen ze ook over hun verblijf in SYB, hoe het 
proces is verlopen en wat de zichtbare residuen van hun 
onderzoek zijn. We zijn erg tevreden over hoe de Q&A 
of Artist Talk de projecten van 2011 meer inzichtelijk heeft 
gemaakt voor het publiek.

Het niveau van de recensies was hoog in 2011. De eerste 
groep jonge deelnemers aan SYB’s recensentenprogram-
ma, Lilian Bense, Laurie Cluitmans, Irma Driessen en Aafke 
Weller werden halverwege het jaar afgelost door Yasmijn 
Jarram, Suzanne Rietdijk en Rosa Juno Streekstra. De mas-
terclass van Lucette ter Borg tijdens de jubileumtentoonstel-
ling in Amsterdam was zowel een cadeau voor de jonge 
schrijvers als een investering in SYB en de kunstkritiek in 
het algemeen. De masterclass werd positief ontvangen en 
is zeker voor herhaling vatbaar.

SYB biedt niet alleen middels projectperiodes en het recen-
sentenprogramma de kans aan jonge mensen om zich 
ontwikkelen. Binnen de organisatie streeft SYB hetzelfde 
ideaal na. ‘Professionele vrijwilligers’ dragen bij aan de 
publiciteit en bemannen de programmeringscommissie. 
Binnen SYB krijgen ze de ruimte om eigen initiatieven te 
ontwikkelen en uit te voeren. Zo kregen ook de jubileumac-
tiviteiten ter ere van 10 jaar SYB hun inhoud en vorm. 

evaluatieevaluatie
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Kunsthuis SYB heeft Emmelkamp en Van Lieshout de kans 
gegeven om voor het eerst een grote tentoonstelling 
samen te stellen, met als resultaat een geslaagde expositie 
waarin de context van Kunsthuis SYB voelbaar aanwezig 
was. De performances en optredens, de masterclass, het 
socratisch gesprek en de productie van een catalogus in 
korte tijd maakten het tot een energiek evenement met een 
aantal zeer sterke momenten. 

Zowel het concept als de samenstelling en redactie van 
het boek ‘Our House in the Middle of the Street’ lag in 
handen van Maja Bekan en Irene Kromhout. Beide zijn 
voormalig SYB-resident en hadden zitting in de program-
meringscommissie. Het realiseren van een jubileumpub-
licatie was een enorme klus en liep vertraging op – de 
boekpresentatie was aanvankelijk gepland tijdens de 
jubileumtentoonstelling - mede omdat Bekan en Kromhout 
geen enkel compromis ten koste van de inhoud wilden 
maken. Bladerend door het eindresultaat kunnen we enkel 
concluderen dat het alle tijd, geld en energie waard is 
gebleken. Het boek geeft een overzicht van alle projecten 
vanaf de oprichting in 2000 tot en met het jubileumjaar 
2010. Daarbij behandeld het zes thema’s die een rode 
draad vormen in de programmering en ontwikkeling van 
het Kunsthuis, met teksten van zowel mensen die bij SYB 
betrokken zijn als externe deskundigen. ‘Our House in 
the Middle of the Street’ biedt SYB de nodige reflectie en 
levert een bijdrage aan het discours binnen de hedendaa-
gse kunst.
Met de feestelijke presentatie van de jubileumpublicatie 
sloot Kunsthuis SYB een enerverend, leerzaam en produc-
tief jaar af.

May our house stand strong, in the middle of the street.

Noa Giniger – 
Zimmer for FAB

(AB)FAB HOLIDAY?
door: Laurie Cluitmans

Exaggerated friendship
Adventure
How men tell it
Heroin
Survive, energy, swap
Tested to its very limits
Fill your volume with air
Further

Een ogenschijnlijk lukrake verzameling van woorden, 
foto’s, clips uit films en video’s. 
De weblog http://fabzimmer.wordpress.com van de 
Israëlische, in Nederland wonende, Noa Giniger (Israel, 
1977) is er mee gevuld. Alleen de titels van het materiaal 
wijzen op een betekenis. Een betekenis die waarschijnlijk 
alleen bekend is voor Giniger en haar gast: zes weken 
lang trok Noa Giniger zich terug in Kunsthuis SYB, waar 
ze elke week werd vergezeld door een andere bevriende 
kunstenares: Gaelle Boucand (FR/DE), Anat Spiegel (IL/
NL), Halina Kliem (DE), Shana Moulton (US), Keren 
Benbenisty (IL/FR) en als laatste Rada Boukova (BG/FR).

Het zijn de (gedeelde) opleidingen, aan de École Natio-
nale Supérieure des Beaux Arts in Parijs, aan de Carnegie 
Mellon University in Pittsburgh en De Ateliers in Amsterdam, 
en de affiniteit met elkaars werk, die het begin vormden 
voor een relatie tussen Giniger en elk van deze kun-
stenaars. Inmiddels geografisch van elkaar gescheiden 
bleven de kunstenaars de dialoog aanhouden, op afstand 
en daardoor digitaal. Met ‘Zimmer for FAB’ creëerde 
Giniger in Kunsthuis SYB een ruimte voor een nieuwe en 
werkelijke ontmoeting, in situ.

De tijd en ruimte nemen voor het samenzijn, elkaar ver-
wennen, ideeën en inspiraties uitdelen. Dat waren de uit-
gangspunten. Kunstenaars hebben geen vakantie stelde 
Joseph Beuys. Noa Giniger kan dat alleen maar beamen 
tijdens haar eindpresentatie op zondagmiddag 13 febru-
ari. Niet zozeer het moment van rust, maar het uitstellen 
van dagelijkse verplichtingen en de fysieke productie, 
lijken voor haar centraal te staan. De vrijheid om geen 
vooropgezet plan, noch een beoogd eindresultaat te 
hebben. Met de titel ‘Zimmer for FAB’ verwijst ze ener-
zijds met FAB naar het feit dat ze alleen maar vrouwelijke 
kunstenaars heeft uitgenodigd: ‘Female Artists Be’; maar 
tegelijkertijd is het een afkorting voor Fabulous en geeft ze 

recensiesrecensies



30 31

daarmee een knipoog naar de Britse tv- serie ‘Absolutely 
Fabulous (AbFab)’. Anderzijds verbindt zij Kunsthuis SYB 
aan ‘Zimmer’, de vakantiewoning. Het standaardidee van 
een residentie – een periode van afzondering, om gericht 
een nieuw werk te produceren – krijgt zo een nieuwe bete-
kenis. Toch was dit niet zomaar een vakantie, althans niet 
in de ‘traditionele’ zin van het woord.

De Amerikaanse kunstcritica Lucy Lippard omschreef de 
ervaring van het toerist zijn als ‘the apotheosis of loo-king 
around’.(1) En dat is een passende omschrijving voor 
‘Zimmer for FAB’. De zeven toeristen in Beetsterzwaag 
trokken er op uit, observeerden de omgeving, of trokken 
zich juist helemaal terug binnen de muren van Kunsthuis 
SYB om samen inspiraties uit films en boeken te delen, te 
discussiëren en te koken. De beelden en woorden van 
de gedeelde dagen werden bijgehouden op de weblog. 
Vooral het koken springt daar in eerste instantie in het oog 
en wordt het gedeelde ritueel bij uitstek van het samen de 
tijd doorbrengen en elkaars gewoontes leren kennen. 

De blog leest zich als een dagboek, van dag tot dag, van 
kunstenaar tot kunstenaar. Het is een verzameling foto’s 
van de steeds wisselende dagelijkse kost; een recept voor 
Long Cooking Bolognese; videoclips van Black Swan,
David Bowie, Bruno Dumond; tot de boeken van Freud en 
Braziliaans voor beginners. Hoewel eclectisch van aard, 
onthullen de accumulaties per week impliciet iets over het 
werk en de werkwijze van deze afzonderlijke kunstenaars.

Op de blog ontvouwen zich posts die als het tijdelijke cre-
atieve resultaat van het samenzijn kunnen worden gezien. 
Met Gaelle Boucand maakte Giniger een korte video 
‘Would you prefer’, waarin ze elkaar aan een vragenvuur 
onderwerpen: Wat heb je liever: succesvol zijn, maar 
ongelukkig? Of gelukkig maar geen succesvolle carrière 
als kunstenaar? Wat heb je liever: blind zijn of doof? Ter-
wijl met Anat Spiegel een geluidsfragment te horen is, ge-
baseerd op een woordspel waarin de zinnen en woorden 
uit eerdere email-uitwisselingen zijn losgeknipt en lukraak 
door elkaar gemengd. Met Halina Kliem deelt Giniger het 
maken van efemere kunst. Eén van de posts luidt ‘have 
to do something with my hands’, een creatie van roze 
spekjes is het gevolg. Naast de meer ironische aanpak 
leidden hun discussies over kunst tot een verzameling van 
zinnen en woorden die als de plot van een film zouden 
kunnen dienen en tot een gedicht worden omgevormd 
(zoals aan het begin van deze tekst geciteerd). 

Samen met Shana Moulton ging Giniger op een zoektocht 
naar de lokale Land Art: een ‘ijsrivier’, twee emmertjes 
in een boom en een groot houten paard. De toevallige 
vondsten en het lokale onderzoek leidden tot een nieuwe 
video die op een later moment op de blog zal worden 

geplaatst. Het nummer ‘Chanson des 
Jumelles’ uit de film ‘Les Demoiselles 
de Rochefort’ vormde het uitgangspunt 
voor het samenzijn met Keren Ben-
benisty. De twee jongedames uit de film 
lijken kopieën van elkaar, gedragen en 
kleden zich min of meer het zelfde. Op 
zoek naar het dubbele in het huis en de 
omgeving, maakten ze een twee-screen 
video waarin ze beiden mee-neuriën op 
het nummer op hun computer. Tot slot 
trad Rada Boukova Kunsthuis SYB bin-
nen. Een toevallige ontdekking van een 
‘wind horse’ leidde tot een zoektocht 
naar paarden, op koektrommels, een 
zelf gefabriceerde versie en er is zelfs 
een moodring met paard gevonden.

De posts op de blog vertellen in eerste 
instantie het verhaal van het doelloos 
dollen en dralen. Vaak met een humor-
istische, zelfs absurdistische, inslag 
kwebbelen de dames er op los, alsof 
ze terug zijn gegaan naar hun tiener-
jaren en elkaar in hun eigen kamer hun 
favoriete muziek laten horen. Toch is dit 
dollen, en deze vakantieachtige peri-
ode, niet bepaald betekenisloos, noch 
zonder resultaat. Hoewel Kunsthuis SYB 
slechts een kleine interventie vormde 
in de dagelijkse praktijk van deze kun-
stenaars, kan een dergelijke periode 
van afzondering en intensieve uitwis-
seling op de lange termijn zijn weg 
terugvinden in de creatie. Voor Giniger 
is het maken van kunst een intuïtief en 
soms willekeurig proces, waarin ze juist 
het moment van probeert te vatten. In 
zekere zin heeft ze dit proces in Kunst-
huis SYB artificieel weten te verlengen. 
Tijd en ruimte werden vrijgemaakt om 
ervaringen, objecten, verrassingen en 
ideeën te verzamelen, zonder direct 
hun mogelijkheden te toetsen en een 
keuze te maken uit die verzameling. 
‘Zimmer for FAB’ lijkt daarmee de 
apotheose van improductiviteit en inef-
ficiëntie. Dat is toch eigenlijk iedereen 
aan te raden?
 
1 Lucy R. Lippard, On the Beaten Track: Tourism, 
Art, and Place. New York: The New Press, 1999.

Une Condition Naturelle – 
Walter van Broekhuizen en Arjen de Leeuw

BACKSTAGE MET WALTER VAN BROEKHUIZEN EN 
ARJEN DE LEEUW
door: Aafke Weller

‘The landscape painter uses the figures of men to mark a 
road. He would not make that use of my figure. I walk out 
into a nature such as the old prophets and poets Menu, 
Moses, Homer, Chaucer, walked in.’ – Henry David
Thoreau, Walking (1862).

Walking is Thoreau’s loflied op de kunst van het landlopen. 
Maar meer nog dan een loflied is het essay een jeremiade 
tegen de toenemende cultivering van de wildernis:‘ […] 
when fences shall be multiplied, and man traps and other 
engines invented to confine men to the public road; and 
walking over the surface of God’s earth, shall be con-
strued to mean trespassing on some gentleman’s grounds. 
[…] Let us improve our opportunities then before the evil 
days come.’

In Beetsterzwaag waren deze kwade dagen al een feit 
lang voordat Thoreau zich een weg baande door de nog 
ongerepte wildernis bij Boston, Massachusetts. Al in de 
17e eeuw waren De Friese oerbossen geheel ontgonnen. 
Een eeuw later begon de Friese adel met het aanplanten 
van nieuw bos. Om, zoals de mode dit voorschreef, te 
kunnen flaneren onder het lommer van de Amerikaanse 
eik.

In hun film Une Condition Naturelle onderzoeken Arjen de 
Leeuw en Walter van Broekhuizen de moeizame relatie 
tussen de moderne, verstedelijkte mens en de natuur. De 
film is een speelse worsteling met het romantisch verlangen 
naar een sublieme ervaring temidden van de wildernis. 
Door slim camerawerk wisten de kunstenaars het beknotte 
en besnoeide bos van Beetsterzwaag de nodige wijdheid 
en dramatiek te geven. De natuur leverde haar bijdrage 
door haar nevelgeneratoren op volle toeren te laten 
draaien. Zo ontstond een groots decor waartegen zich 
een klein droogkomisch drama afspeelt dat uitdrukking 
geeft aan de tragische toestand van de mens. Tragisch, 
omdat we blijven verlangen naar de natuur, waar we deel 
van uitmaken, maar waar we ons ook onherroepelijk van 
hebben verwijderd. Alle survivalprogramma’s ten spijt, 
alleen in het bos weet de mens zich uiteindelijk geen raad 
met de situatie.
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Une Condition Naturelle begint idyllisch: achter een besla-
gen raam leest een man een boek. Buiten druipt de regen 
van de ruiten en vallen de laatste druppels van wat een 
zware bui moet zijn geweest. Op de achtergrond klinken 
de geluiden van een zich herstellend bos. Het raam wordt 
geopend, een mok koffie is tussen de vingers geklemd. 
En terwijl een aangename herinnering aan de geur van 
vochtig bos langzaam vorm begint te vatten in het hoofd 
van de toeschouwer, wordt het beeld abrupt verstoord 
door de plantenspuit die de ruit van regendruppels moet 
voorzien. De camera zoemt uit en toont een hut van bord-
karton: een decorstuk geplaatst in de studio. Ogenblik-
kelijk wordt de kijker op afstand gezet en in de rol van 
beschouwer geduwd.

Walter van Broekhuizen speelde al in eerder werk met 
deze tegenstelling tussen afzonderen en vertonen. A House
 in de Woods (2008) betrof een kopie op ware grootte 
van Thoreau’s houten huisje aan Walden Pond (Walden, 
1954). Maar waar Thoreau zijn huis bouwde om vanuit 
het isolement te reflecteren op de samenleving bouwde 
Van Broekhuizen zijn replica vooral om vanuit de samen-
leving naar het isolement te kijken: één van de vier
muren en het dak van het hutje ontbraken, terwijl het enige
raam werd afgedicht. Wie A House in the Woods binnen-
ging, betrad een podium waarop het niet langer mogelijk 
was om aan de aandacht van de kijker te ontsnappen. 
Thoreau’sbackstage is Van Broekhuizens frontstage. Exact 
deze termen gebruikt de Canadese socioloog Erving 
Goffman om te kunnen praten over de manier waarop 
wij onszelf presenteren aan de ander. In The Presentation 
of the Self in Everyday Life trekt Goffman een analogie 
tussen het theater en ons dagelijks leven. Als we ons 
frontstage (onder de mensen) begeven, zo beweert 
Goffman, spelen we altijd één van de verschillende rollen 
die we voor ons-zelf van toepassing achten. Bewegen we 
ons backstage (zoals alleen in het bos) dan kunnen we 
deze rollen afleggen. Dit betekent echter niet dat we in 
afzondering ‘tot onszelf kunnen komen’. Volgens Goffman 
wordt dit zelf juist gevormd in het spelen van verschillende 
rollen. Wanneer we geen rol meer hoeven spelen raken 
we onszelf dus juist een beetje kwijt en dat is eerder een 
beangstigende dan een wenselijke situatie. Het lijkt dus 
zaak om zo snel mogelijk een nieuwe rol voor onszelf te 
vinden, óók als we ons alleen in het bos wanen.

In Une Condition Naturelle zien we de personages van 
beide kunstenaars aanvankelijk doelloos door het bos 
struinen. Ze wanen zich alleen, maar lijken niet te kun-
nen besluiten wat te doen met de ledigheid. We zien hoe 
er verveeld steentjes in het bosvijvertje worden gegooid. 
Maar dit is niet de diepe existentiële verveling die 
Thoreau’s eerdergenoemde profeten en dichters wellicht 

opzoeken in de afzondering. Het is veel-
eer overspronggedrag: het niet weten 
wat je met dat lijf moet doen wanneer 
niemand op je let. Deze onrust moet zo 
snel mogelijk worden verdreven door 
- om het even wat - te ondernemen. In 
een volgende scène heeft één van de 
mannen het idee opgevat om een boom 
te kappen. De boom wordt evenals de 
hut opgesteld in de studio, als decor 
dient een muurvullende print van een 
berglandschap. Ondanks deze kunst-
matige setting en zijn onbeholpen tech-
niek, kunnen we ons goed voorstellen 
hoe de man zich bijvoorbeeld even de 
kloeke breedgeschouderde houthakker 
waant. De stoere kerel die een trotse, 
weerbarstige den ten val brengt om zijn
appelwangige vriendin met een haard-
vuur te warmen. Wanneer we allee zijn 
kunnen we spelen wat we willen. Voor-
bij dat eerste stadium van onwennig-
heid, meten we ons al snel een nieuwe 
rol aan: een rol waarin we vrijer zijn 
dan ooit tevoren.

Ook Thoreau hoopte aan Walden 
Pond de restricties en conventies van 
de samenleving van zich af te kunnen 
schudden, maar in zijn dagboeken 
kon hij zich tot niets anders richten 
dan tot dezelfde samenleving die hem 
het kader verschaft waarbinnen zijn 
acties en gedachten zinvol zijn. Wan-
neer dit maatschappelijke kader uit 
beeld verdwijnt, doemt er al gauw een 
groot gevaar op aan de horizon: de 
waanzin. In Une Condition Naturelle 
passeren beide mannen vrijwel onge-
merkt een kritieke grens. Middenin de 
film zien we ze met een verrekijker 
dezelfde vogel volgen. De typische 
beweging van de vogelaar is ons zo 
vertrouwd dat we even niet zien dat de 
mannen geen verrekijker, maar twee 
dennenappels voor hun ogen houden. 
Vanaf dit punt in de film is het einde 
zoek: de één bindt vossenpoten onder 
zijn sokken, de ander huilt als een wolf. 
Ten slotte rennen beiden in verrukking 
door het bos en eindigt de film met een 
citaat van de Duitse sociaal-psycholoog 
en filosoof Erich Fromm: ‘Man is born 
as a freak of nature …’ .

De Stille Revolutie – 
Rory Pilgrim

ELKENIEN IS WOLKOM
door: Suzanne Rietdijk 

De Stille Revolutie van Rory Pilgrim (Groot-Brittanie, 1988) 
begint in Beetsterzwaag. “My House is Your House, Come 
Inside, You’re Welcome”; Voor de ramen van kunsthuis 
SYB hangen posters met leuzen die een evangelische onder-
toon met zich meedragen. De voorbijgangers worden 
aangespoord om naar binnen te gaan en hun woorden 
om te zetten in daden; ‘Elkenien is wolkom’ (Iedereen is 
welkom). Met De Stille Revolutie brengt Pilgrim een een-
heid tot stand tussen het mondiale en het lokale, en hun 
beider functies ten opzichte van elkaar. Het werk vraagt 
om een moment van rust, woorden, stilte en muziek om 
verandering te bevragen en samen te komen in de rurale 
omgeving van Beetsterzwaag. 

Binnen het werk van Pilgrim worden historische vraagstuk-
ken, met een alomtegenwoordig karakter, teruggeplaatst 
in het heden. De maatschappelijke kwesties krijgen daar-
mee een nieuwe context, waardoor bestaande sociale po-
sities opnieuw kunnen worden bevraagd. Door middel van 
het samenkomen in muziek en performance, gaat Pilgrim 
opnieuw de strijd aan tegen ideeën van wij-versus-zij en 
ik-versus-de-ander. De momenten die worden gecreëerd, 
nodigen uit tot individuele en collectieve contemplatie en 
brengen eenheid in diversiteit.

Hoewel Pilgrim zichzelf niet bestempeld als activist, wordt 
deze connotatie in meerdere van zijn werken duidelijk. 
Door het streven naar samenwerkingen, met een variatie 
aan groepen en individuen, worden nieuwe momenten 
gecreëerd die uitnodigen tot het collectief bevragen van 
sociale en politieke kwesties zoals: Can we leave things 
as they are? (Tiananmen Square never happened in 
Holland, 2010) en We moeten alle liefde beschermen 
(Love in Uganda, 2010). Met het oog op het bieden van 
een gelegenheid tot transformatie en revolutie, wordt de 
toevallige heterogene samenstelling van mensen, media en 
historie in het werk van Pilgrim samengebonden. 

Het toepassen van het passief activisme van de menselijke 
stem, moet deze acceptatie en integratie bemoedigen. 
Daarmee heeft het vocale voor Pilgrim zowel een esthe-
tisch doeleind, als een referentie naar de stem als een 
poltiek-, religeus- en machtgereedschap. Zijn scholing als 
muzikant, de zoon van een predikant zijnde en zijn aan-
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noodzakelijke onveranderlijke stilte 
voor het samenkomen van ideeën. In 
de Stille Revolutie, is het dorp opnieuw 
de achtergrond voor harmonie, waar 
door middel van het samenbrengen 
van enkelingen in een collectieve 
ervaring, heden, verleden en toe-
komst een plek krijgen in het “glocal” 
denken. Zo combineert Pilgrim in de 
muzikale compositie, twee nationale 
volksliederen - ‘Uit het dorp’ en ‘We 
moeten naar huis’. Het samenbrengen 
van deze hymnes, brengt het lokale 
vraagsstuk van Beetsterzwaag naar 
voren - Moeten we weg uit het dorp, of 
er juist naar terugkeren? De persoon-
lijke invulling van de twee sprekers, 
brengt de kwestie van verandering nog 
dichterbij en biedt de gelegenheid tot 
delen. Zo is de eerste spreekster een 
jonge inwoonster van Beetsterzwaag, 
die heeft besloten binnen korte tijd het 
dorp te verlaten. De tweede spreekster 
vormt haar lokale antithese en is een 
vrouw die twintig jaar geleden besloot 
de stad te verruilen voor het dorp. Met 
hun antwoorden op de vraag – Wat 
betekent verandering voor jou? – leg-
gen de twee bewoonsters hun perspec-
tieven bloot en wordt hun burgerlijke 
positie centraal gesteld. 

Door het inzetten van de oude melo-
dieën en het inbrengen van historische 
sociale kwesties, wordt duidelijk ge-
maakt dat thema’s uit het verleden kun-
nen terugkeren en een voedingsbodem 
zijn voor het heden en de toekomst. 
Verandering en revolutie kunnen ook 
ontstaan door terug te grijpen op oude 
idealen en historische kritiek. Met de 
Stille Revolutie presenteert Pilgrim een 
nieuw narratief met een historische prel-
ude, waar verandering via het vormen 
van een eenheid, in een harmonieuze 
collage wordt voorgedragen. Door ge-
bruik te maken van een grote diversiteit 
aan materiaal, zoals muziek, beeld, 
literatuur en video, wordt door Pilgrim 
een collectie van ideeën samenge-
smolten tot een moment van bezinning 
en revolutie waar iedereen welkom is.

sluiting bij de Quakers, vormen persoonlijke aanleidingen 
voor het inzetten van geluid en stilte als medium. Hierbij 
wordt de spirituele functie van muziek ingezet om aan te 
sporen tot momenten van bezinning en transformatie: ‘a 
sound revolution’. De kracht van de menselijk stem, die in 
de huidige maatschappij vaker voor zijn negatieve vermo-
gens wordt toegepast, brengt voor Pilgrim juist de moge-
lijkheid van het creëren van openheid en begrip. Geluid en 
de bewuste afwezigheid daarvan, vormen een middel om 
individuen en groepen samen te brengen, waarbij Pilgrim 
zichzelf manifesteert als moderator. 

Voor de Stille Revolutie heeft Pilgrim in kunsthuis SYB een 
bibliotheek met een collectie aan boeken, tijdschriften 
audio en video bijeengebracht. Gepresenteerd op lange 
tafels, doet de ruimte denken aan een formele leeszaal. 
Maar wanneer de stukken zich meer openbaren, wordt 
duidelijk dat alle werken zijn gedateerd rond 1988, het 
geboorte jaar van Pilgrim. Daarnaast hebben ze een over-
lappende thematiek en gaan ze een relatie aan met 
sociaal kritische vraagstukken. Kwesties met betrekking tot 
homofilie, feminisme en raciale ideologie worden gerepre-
senteerd en gaan een persoonlijke relatie aan met de kun-
stenaar. Ze vormen niet alleen een collectieve inspiratie 
voor het werk, maar ook een mondiale context, waarin het 
leven van Pilgrim zich heeft voltrokken. 

Het tweede deel van de Stille Revolutie bevindt zich buiten 
de muren van kunsthuis SYB, in het openluchttheater van 
Sparjeburd. Hier dragen de bewoners van Beetsterzwaag 
bij aan een muzikale performance, waar de opbouwende 
tonen van de blazers van het plaatselijke fanfarecorps 
Euterpe, worden afgewisseld met individuele woordelijke 
bijdragen, het dromerige timbre van de harp van Pilgrim 
en gewichtige rust. De herhalingen van de muzikale gedeel-
ten, de gesproken woorden en de stiltes daartussen, vor-
men door hun repetitieve karakter eigen ritme; een nieuw 
ritueel wordt gecreëerd door systematische herhaling, 
waarin de aanwezigen een moment van rust, stilte en 
ruimte kunnen ervaren. De afwezigheid van het gebruik 
van een podium en de plaatsing van de sprekers en muzi-
kanten ten midden van het publiek, dragen bij aan deze 
gezamenlijke contemplatie, waarbij Pilgrim zichzelf beschei-
den achterin opstelt.

Met de Stille Revolutie vormt Beetsterzwaag de ruimtelijke 
context voor een nieuwe collectieve reflectie op verander-
ing. In 2007 was Beetsterzwaag de achtergrond voor de 
kabinetsformatie van Balkenende IV. In afzondering van 
de constante beroering van de stad bracht het dorp de 

Quietly My Broadcast – 
Ruth Legg

HET UNIVERSUM VAN OMROP FRYSLÂN
door: Yasmijn Jarram

Traag en geruisloos schuift de camera over een grijs vlak 
met witte strepen. De strepen hebben namen: Orionweg, 
Mercuriusweg, Apolloweg, Icarusweg, Saturnusweg. Samen
vormen ze de plattegrond van een industrieterrein in
Leeuwarden. Het beeld van de routekaart wordt afgewis-
seld met dat van een vrouwenhand. De weg die zij ter 
plekke op een schoolboord krijt, met in de verte wat 
bomen en gebouwen, volgt dezelfde richting als de 
camera doet boven de kaart. Plots klinkt er een wat 
krakerige mannenstem, die afkomstig blijkt van Jan van 
Friesland, de directeur van Omrop Fryslân. Bijbehorend 
uitzendstation is gevestigd op het industrieterrein.

In korte audiofragmenten, afgewisseld met volledige stilte, 
vertelt Van Friesland over het televisieprogramma ‘Doch 
it foar dyn doarp’ (‘doe het voor je dorp’). Het concept is 
simpel: elke dag staat de camera gedurende een half uur 
tot de beschikking van Friese dorpsbewoners. Het pro-
gramma wordt live uitgezonden, wat betekent dat de om-
roep geen censuur of controle kan uitoefenen. “If they 
wanted to have a porno show, well, we probably would 
have to send it”, licht de directeur met Friese tongval toe. 
“We trust the people.” De meeste Friezen grepen de ge-
legenheid aan voor het onschuldig etaleren van vermeende 
talenten, zoals zingen en schilderen. Een enkeling ont-
popte zich voor het oog van de camera tot onverschrok-
ken streaker.

Omrop Fryslân, met ‘Doch it foar dyn dorp’ in het bij-
zonder, dient als uitgangspunt voor het zojuist beschreven 
videowerk ‘Speaking into the Sky.’ Ruth Legg (Hampshire, 
UK, 1980) bracht het werk tot stand tijdens haar verblijf in 
Kunsthuis SYB. Hiervoor combineerde ze Jan van Fries-
lands uitleg met zelfgemaakte beelden. ‘Speaking into the 
Sky’ vormt een drieluik met twee eerder gemaakte films 
(‘Dorianne Kransberg’ en ‘The biggest problem is the fra-
ming’, beide uit 2010), waarin de rol van individuele crea-
tiviteit binnen een collectieve, anonieme omgeving wordt 
onderzocht. Leggs focus op dit specifieke televisiepro-
gramma brengt bovendien een tweede contrast met zich 
mee, namelijk dat tussen amateurisme en professionaliteit. 
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over Kransbergs autonome stijl. Al snel 
blijkt echter dat beeld en beschrijving 
niet parallel lopen. Bij de kijker ontstaat 
aanvankelijk verwarring, terwijl het 
brein verwoede pogingen doet om de 
ogen alsnog te laten zien wat de oren 
horen. Tevergeefs, zo blijkt, waarna de 
verwarde blik geleidelijk transformeert 
tot een ongedwongen blik. Waar een 
context ontbreekt, is elke persoonlijke 
invulling geoorloofd. Dat had die Friese 
streaker allang door.

Terwijl iedereen kan tekenen, schilderen of fotograferen, is 
televisie maken een professionele taal waartoe de ama-
teur doorgaans geen toegang heeft.

Ook voor de filmende Friezen was die taal onbekend. Het 
enige wat ze kunnen inzetten is hun creativiteit. Dat is dan 
ook waarop Legg zich in het project richtte: de activiteit 
van het creatief zijn. Het maakt een onderscheid tussen 
professioneel en amateuristisch meteen irrelevant - die kwa-
lificatie is immers nog afwezig tijdens het creatieve proces 
en openbaart zich pas bij het resultaat daarvan. Toch is er 
in deze fase een verschil aan te wijzen: amateurs worden 
niet beperkt door de formele overwegingen waarmee pro-
fessionals te maken hebben. “They see the object, we see
the whole context, you know?” verklaart Jan van Fries-
land. Wie de voertaal niet kent, kan niet anders dan zich 
richten op het beeld. Aangezien ze de Friese taal niet 
machtig is, bevond Legg zich in eenzelfde positie. Net als 
de Friese dorpsbewoners kon ze zich volledig toeleggen 
op de visuele taal.

Niettemin blijkt het televisiemedium dermate ingeburgerd 
dat enkele deelnemers onbewust toch raakten aan de pro-
fessionele taal: regelmatig blikten ze terug op de uitzen-
ding van de vorige dag, waardoor tijdreflectie ontstond. 
De nieuwbakken televisiemakers waren zich er duidelijk 
van bewust dat ze zich richtten op ‘een’ publiek, zoals dat 
ook voor kunstenaars geldt. Uitvloeisels van persoonlijke 
creativiteit worden op goed geluk de wereld, of zelfs het 
universum ingestuurd. Om die reden spraken de straatna-
men op het Friese industrieterrein tot Leggs verbeelding. 
‘Speaking into the Sky’ refereert in zowel visueel als con-
ceptueel opzicht aan een pad dat wordt afgelegd. Dat pad
is voor amateur en professional hetzelfde, al zijn de uitein-
delijke bestemmingen nog ongewis. De tekenende vrou-
wenhand visualiseert het pad in de meest traditionele vorm 
van creativiteit.

Tijdens de eindpresentatie in SYB was Leggs videodrieluik 
in zijn totaliteit te zien. De uitgebreide kunstfilosofische re-
flectie van kunstenaar/onderzoeker Rebecca Harris ten 
spijt, behoeft Leggs werk (gelukkig) geen theoretische dui-
ding om overeind te blijven. Vooral ‘Dorianne Kransberg’ 
vat de kern van het drieluik duidelijk samen. Onzichtbare 
hoofdpersoon van dat werk is fotograaf Dorianne Krans-
berg, die werkt voor het Stadsarchief Amsterdam. Haar 
foto’s, producten van individuele creativiteit, gaan het ar-
chief in als anonieme historische documenten. In een soort 
minicollege komen diverse foto’s van Kransberg in zwart-
wit voorbij, terwijl Legg in beschaafd Engels uitleg geeft 

10 jaar SYB - 
jubileumtentoonstelling

DE LIJN ZONDER EINDPUNT
Een herinnering aan 10 jaar SYB
door: Rosa Juno Streekstra

Er loopt een denkbeeldige lijn tussen Beetsterzwaag en 
Amsterdam. In Amsterdam-Oost gaat hij over in een oud 
treinspoor dat dan plotseling een halt toe geroepen wordt. 
De verbinding is gemaakt, de bestemming schijnbaar 
bereikt. Hier staat een klein, verlaten perronhuisje en dat 
is waar Kunsthuis SYB’s eigenzinnige, ‘vooruitkijkende 
terugblik’ ter viering van haar tienjarig bestaan begint.

Als je door de ramen naar binnen gluurt zie je dat Lieke 
Snellen met haar werk brutaal bezit heeft genomen van 
deze ruimte, zoals ze eerder ook in het huis van SYB 
deed. Twee luxaflexen slingeren zich om hoge sokkels 
heen en twee spiegels op de grond bieden reflectie. Zijn 
het vloerzeil en de lampen nu werk of context? Het werk 
met de titel ‘Re-purpose’ heeft inmiddels toepasselijk in 
meerdere tentoonstellingsomgevingen nieuwe vormen 
aangenomen. Zo sluit het als verplaatsbaar ‘site-specifiek’ 
werk mooi aan bij de tentoonstelling 10 jaar SYB waar-
voor een aantal residents gevraagd is een ‘remake’ of 
‘re-enactment’ te maken van het werk dat zij eerder tijdens 
hun werkperiode realiseerden. Ook de tijd, toen en nu, 
speelt zo een rol op deze lijn.

Ondertussen is om de hoek in P/////AKT de openings-
avond al van start gegaan. De performance van Nina 
Wijnmaalen in een uitbundig decor van scheef getimmerde 
latten en schapenwol is uitgesproken direct. De niets 
verhullende, grappige maar tegelijkertijd pijnlijke situa-
ties die zij je voorschotelt – bijvoorbeeld het aan touwtjes 
omhoogtrekken van haar ontblootte borsten – maken je 
uiterst bewust van de onontkoombaarheid en ongemak-
kelijkheid van het huidige moment. Heel anders is de 
voordracht van Basje Boer. Haar verhaal ‘De man in het 
huis’, door Ruth van Beek voorzien van een leporello met 
beelden, vormt een vervolg op het eerdere ‘Het huis met 
de arend’. In zeer beeldende taal leest Boer over de man, 
over hoe hij eruit ziet en hoe de tijd rondom hem verstrijkt. 
Sommige zinsdelen keren telkens terug, het verhaal breidt 
zich langzaam verder uit. Boer trekt je juist weg, stuurt je 
je verbeelding in.

Deze werken spelen mooi met mijn besef van ruimte, en 
karakteriseren tegelijkertijd de veelzijdigheid van de pro-
jecten in Kunsthuis SYB en daarmee de werken in 
P/////AKT. Binnen deze constellatie van zeer uiteenlo-
pende werken in de tentoonstelling trekken twee kleine 
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Nu is 10 jaar SYB afgelopen. Feestelijk 
afgesloten maar daarmee niet af. Let-
terlijk betekent dat in dit geval dat de 
jubileumpublicatie nog niet voltooid is. 
Tijdens de finissage werd een voor-
proefje gegeven, het eerste hoofdstuk, 
dat zeker smaakte naar meer. Als ik na 
afloop van deze afsluitingsavond naar 
buiten loop en me nog eens omdraai 
zie ik het lichtwerk dat het raam van 
P/////AKT siert. Het knippert: museum, 
mausoleum. Een pakkende visie van 
Sybren Renema en Timmy van Zoelen 
op de passiviteit van kunstwerken in het 
museum. P/////AKT werd daarentegen 
de afgelopen weken juist beheerst door 
SYB’s tomeloze energie. Door de hoop-
gevende dynamiek van het kunstwerk 
dat kan blijven groeien.

En dat is ook de boodschap van 
Deirdre Donoghues toevoeging aan de 
video ‘A Certain Capacity for Occupy-
ing Space’ die ze tijdens haar residency 
in SYB maakte en als ‘residu’ in P/////-
AKT toonde. In deze sterke video pro-
beren vijf vrouwen geconcentreerd een 
zelfde kunstwerk te herinneren dat ze a
llen drie jaar eerder in Londen zagen. 
Met één simpele zet trekt Donoghue de 
lijn van Beetsterzwaag en Amsterdam 
vervolgens krachtig door naar elders 
in de toekomst. Ze nodigde tentoon-
stellingsbezoekers uit een contract te 
ondertekenen, een bewijs dat ze het 
werk in deze omgeving gezien hadden. 
En ze vroeg hen een adreskaartje in te 
vullen. Eens kun je benaderd worden 
door iemand die vraagt naar jouw 
herinnering van het werk. Het houdt 
hier niet op. Jij bent de voortzetting.

sculpturen van Maartje Korstanje mijn aandacht. Deze in-
sect- en takachtige substanties van papier-maché verrassen. 
In verhouding tot haar grotere werk ogen ze plotseling 
intiem en vleziger. In een van de twee sculpturen komen 
tussen de strak gebonden touwen geelgekleurde en met 
driftig vertakkende aders bedekte bobbels naar boven.
Lekker viezig zijn ze. De fijne ongedwongenheid is karak-
teriserend voor de gehele tentoonstelling, en met name 
ook voor haar presentatiewijze. Het groene everzwijn (een 
werk van Katharina Galland) bij de deur zou bijvoorbeeld 
elk moment van zijn vrije ‘sokkel’ van drie stoelen af kun-
nen springen. En in een afzonderlijke kleine ruimte zijn de 
aanstekelijke super-8 filmpjes van Hee-Seung Choi – regi-
straties van speelse, ruimte afbakende handelingen zoals 
het met pen omlijnen van een hand of het verbinden van 
lijnen tot driehoeken – onder aan de wenteltrap en op de 
bovengelegen mini-zolder geheel op hun plaats.

10 jaar SYB is een groepstentoonstelling zonder duidelijk 
thema. De enige overeenkomst is dat de kunstenaars de er-
varing van een residency in SYB delen. Zo’n werkperiode 
is vaak aanleiding om nieuwe ideeën uit te testen. De zoek-
tocht, niet het eindpunt, is het hoofddoel. Het is daarom 
voor de kunstenaar, en voor SYB als gastheer, natuurlijk 
interessant om later eens stil te staan bij de betekenis die 
deze ervaring, de omgeving, eigenlijk gehad heeft binnen 
hun artistieke ontwikkeling. De uitkomsten van deze reflec-
tie zijn heel verschillend gebleken. Sommige kunstenaars 
hebben een werk voortgezet, anderen uitgewerkt of zelfs 
herbewerkt. Soms bleek de nieuwe versie reeds te bestaan 
en waren de zogeheten schetsen al uitgewerkt. En een 
enkele keer is een kunstwerk gewoonweg een remake van 
zichzelf, louter in een andere omgeving getoond.

Het blijft een vaag tentoonstellingsconcept want aan de 
meeste bijdragen is niet te zien dat het om remakes van 
eerder werk gaat. De kunstenaar kent de vertaling maar 
de toeschouwer, vooral hij of zij die onbekend met Kunst-
huis SYB is, wordt in het ongewisse gelaten. Zo mistte ik 
hier de betrokkenheid bij het artistieke proces die juist zo 
kenmerkend voor SYB is. Maar is dat zo erg? Als we 10 
jaar SYB beschouwen als de uitkomst van een gezamen-
lijke residency moeten we constateren dat dit een mooie 
verzameling aan nieuwe werken heeft voortgebracht en 
oudere werken weer fris ten tonele heeft gevoerd. 10 jaar 
SYB gaf geen antwoorden, maar leverde wel veel interes-
sante vragen op. Deze ongrijpbare openheid is denk ik de 
beste strategie geweest om nieuwsgierigheid naar de (m)
eerdere fysieke en mentale ruimtes van de kunstwerken 
aan te zwengelen.

The Guest Room – 
Anna Franceschini

A SCENE IS SET IN A COZY CORNER OF A LIVING 
ROOM...
door: Suzanne Rietdijk

Het is een ongebruikelijke ervaring voor de regelmatige 
bezoeker van Kunsthuis SYB. Op een paar stoelen na, die 
voor een video scherm opgesteld staan, en de bekende 
persberichten is er een afwachtende leegte. Alleen de bru-
tale bezoeker zal de gastvrijheid van deze ruimte gebruik-
en en de trap naar boven volgen, alwaar zich de tijdelijke 
woonruimte van de kunstenaar bevindt. Door deze grens, 
behorend bij het gedrag van een beleefde ‘gast’, te over-
schrijden, zet de bezoeker zijn eerste stap in het project 
‘The Guest Room’ van Anna Franceschini. 

Op de eerste verdieping, in de huiskamer van kunsthuis 
SYB, is een privéruimte opengesteld als een publieke plek. 
Hier ontvouwt zich het onderzoek dat Franceschini in 
samenwerking met kunstenaar David Savorani en gast-
curator Cecilia Guida heeft uitgevoerd. Een uitgeklapte 
bedbank domineert in het midden van de kamer en op 
een televisie volgen stilstaande beelden van verschillende 
woonruimtes elkaar in hoog tempo op: een onopgemaakt 
bed, een steriele badkamer, een stapel boeken, een ver-
zameling van plastic vogeltjes, een lichtreflectie op een 
muur. Het zijn geluidsloze fragmenten van private plekken 
die behoren tot verschillende inwoners van Beetsterzwaag. 
Ook delen van Franceschini’s tijdelijke privéplek schieten 
voorbij in dit cinematografisch collage van ruimtes. Haast 
onherkenbare details uit de woning van kunsthuis SYB, val-
len onopvallend samen met de beelden uit interieurs van 
de rest van het dorp.

Op de muur naast de televisie wordt een website gepro-
jecteerd. Het is de projectpagina van ‘The Guest Room’. 
Hier krijgt het geschreven woord de oneindige ruimte via 
een speciaal digitaal platform (‘Your World Of Text’). Het 
beeld op de muur laat een ongestructureerde serie van 
autonome zinnen, alinea’s en woorden zien. De sterke 
verbeeldingskracht van de losse teksten, maakt het geheel 
tot een soort vrijgevochten en onbepaald filmscript: “2- 
int/daylight the scene is set in a cozey corner of a living 
room..”[sic] (1)

Tegenover de televisie, langs een muur, staan twee tafels. 
Op één tafel ligt een muis en toetsenbord. Door deze 
hulpmiddelen is het mogelijk om in realtime een tekstuele 
bijdrage door te geven naar de projectpagina. Iedereen 
kan direct onderdeel worden van de virtuele schrijversge-
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De nieuwe stijl die Franceschini voor dit 
project tot zich heeft genomen, voelt 
als een zeer afgemeten bevrijding. Het 
videowerk verkent op een heel speelse 
wijze de relatie tussen de private en 
publiek ruimte, waar het object en de 
stilistiek van de televisie een cruciale rol 
vervullen. De ongedwongen eenvoud 
van beelden wakkeren de fantasie van
de kijker aan en zijn afzonderlijke aan-
zetten voor het introduceren van een 
persoonlijk verhaal. Dit wordt nog eens 
versterkt door de subtiele aanwijzingen 
vanuit de projectpagina, waar elke 
tekst een bron kan zijn voor een nieuw 
te vormen scenario. 

De rol die door de kijker wordt vervuld, 
kan tegelijkertijd gespiegeld worden 
aan de inbreng van Franceschini’s of-
ficiële gasten: Savorani en Guida. Het 
fictionaliseren van het beeld naar een 
eigen narratief, is voor de drie ‘artists 
in residence’ een tactiek geworden 
om de dorpse saaiheid van Beetsters-
zwaag te overleven. De stilte van 
het dorp zorgt net als de stilstaande 
beelden, voor de opkomst van nieuw te 
vormen script. Het ontstane coauteur-
schap binnen ‘The Guest Room’ vormt 
daarnaast wezenlijk onderdeel van 
het project, waar Franceschini de rol 
van zowel genodigde als gastvrouw 
op zich neemt. De vraagstukken over 
de complexe relatie tussen gast en 
gastheer, worden hiermee inherent aan 
het project. Door zelf meerdere posities 
in te nemen, verkent Franceschini het 
geheel van haar eigen project en zorgt 
ze voor een zeer sterke overdracht van 
haar welkome gastvrijheid.

1 www.yourworldoftext/THEGUESTROOM 12 
september 2011. Coördinaten X=0, Y=-1.

meenschap. Op de andere tafel ligt een verscheidenheid 
aan boeken en teksten met daartussen enkele voorwerpen. 
De verzameling is afkomstig uit de verschillende collec-
ties van de kunstenaar, kunsthuis SYB en de plaatselijke 
cadeauwinkel. De vaak kneuterige objecten vormen hier 
een groot contrast met de kleine bibliotheek aan literaire 
bijdragen, waaronder zich bijvoorbeeld een Italiaanse 
uitgave van ‘Das Passagen-Werk’ van Walter Benjamin 
bevindt.

Boven één van de tafels hangt ook nog een serie foto’s. 
Het zijn beelden uit Beetsterzwaag, alleen dit keer is niet 
het interieur, maar het exterieur vastgelegd. We zien 
bijvoorbeeld een verlaten stuk groen, met een eenzaam 
basketbalnet. De beelden vormen, net als de teksten op 
de website, ieder een aanleiding tot een nieuw te vormen 
thriller. 

Aan de andere muur hangt een tekstueel overzicht die het 
vraagstuk van ‘de gast’ in kaart brengt. Deze bijdrage van 
Savorani biedt een schematisch perspectief op het concept 
wat in deze kamer domineert; het moment van versmelting 
van de private ruimte met het publiekelijk domein tijdens 
een samenkomst van de gast met zijn gastheer. 

Het project dat Franceschini voor kunsthuis SYB realiseerde
is, net als haar eerdere werken, een zoektocht naar een 
zekere humaniteit binnen verschillende ruimtes en ob-
jecten. In haar doorlopend cinematografisch onderzoek 
worden plekken geportretteerd al waren het personen, 
maar steeds schittert deze menselijkheid door haar fysieke 
afwezigheid. De beelden die Franceschini inzet, zijn voor-
namelijk bewegingsloos en geluidloos. Menselijke activiteit 
is alleen als een suggestie aanwezig. De toeschouwer 
krijgt hierdoor een centrale positie in het werk en is zelf 
in staat om een narratief te vormen en de gefilmde ruimte 
eigen te maken. 

Dit geldt ook voor ‘The Guest Room’, maar hier wordt 
het concept door meerdere mediums gedragen waardoor 
Franceschini zichzelf een nieuwe vrijheid heeft kunnen 
geven. Ze laat haar gebruikelijke filmische restricties los 
en geeft het videowerk een voor haar onbekende licht-
voetigheid. Het snelle ritme waarin de beelden in elkaar 
overlopen, de HD kwaliteit van het medium en de picture-
in-picture techniek waarmee de gefilmde woonruimtes op 
elkaar worden gelegd, geven het kenmerkende gevoel 
van televisie-esthetiek waarmee elke bezoeker vertrouwd 
zal zijn. De lichtheid tussen de beelden maakt dat er nog 
meer openheid ontstaat voor de bezoeker om te spelen 
met de afzonderlijk fragmenten en hun mogelijke verhalen. 
Het hoog suggestieve karakter binnen zowel de beelden 
als de teksten versterkt de functie van de kijker als pro-
tagonist. De bezoeker, die mag plaatsnemen op de uit-
geklapte bedbank in het midden van de kamer, is de gast 
waaromheen zich de hele installatie voltrekt. 

Post Object Lag – 
Emily Williams

DE ‘U-TURN’
door: Suzanne Rietdijk

“The U-turn, the turning of a vehicle in a U-shaped course 
so as to face in the opposite direction.”

Kunsthuis SYB is mijn U-bocht. Na een drie uur durende 
reis van Amsterdam naar Beetsterzwaag, is het daar waar
ik even vaart moet minderen om mijn omgeving goed in de
gaten te houden en de bocht met succes te kunnen voltooi-
en. Het vormt de locatie waar mijn ‘U’ zijn verste punt 
bereikt voordat ik weer terugkeer. In korte tijd probeer ik 
zoveel mogelijk te zien en te begrijpen. En ik blijf er graag 
even langer hangen voordat ik mijn drie uur durende 
terugreis ga beginnen. Maar, eenmaal thuis is het eind-
punt is nooit helemaal gelijk met het startpunt, er is iets 
veranderd.

Ook voor ‘Post Object Lag’ van Emily Williams leg ik 
deze reis af. De presentatie van het werk vindt plaats in 
de woonkamer van kunsthuis SYB. Daar vormt het groepje 
van bezoekers een huiselijke kring waar ook Williams zelf 
heeft plaatsgenomen. Voor haar staat een klein tafeltje dat 
vol ligt met enkele objecten, waarvan de meest opval-
lende een blauwe map met daarin een grove verzameling 
aan papieren met (geprinte) teksten. Eén voor één leest 
Williams deze papieren voor. Wanneer ze klaar is met 
een vel, legt ze het op de grond. En, terwijl gedurende 
de presentatie de stapel in de map steeds kleiner wordt, 
vormt zich op de vloer een waaier van losse tekstuele 
fragmenten.

De teksten die ze leest zijn persoonlijke reflecties op haar 
voormalige project ‘The Object Lag’ in de Nieuwe Vide 
te Haarlem. Voor dit project was Williams een jaar lang 
‘kunstenaarcurator’ en organiseerde ze in samenwerking 
met andere kunstenaars een voortdurende aaneenschake-
ling van events en performanceavonden. Alles binnen dit 
project werd intensief gedocumenteerd. Tijdens haar werk-
periode in Kunsthuis SYB heeft ze deze erfenissen kunnen 
analyseren om zo het project te kunnen verwerken tot een 
performatief rouwproces. Tegelijkertijd wordt haar nieuwe 
presentatie in SYB ook grondig vastgelegd. Er is een 
videocamera, een fotocamera en zelfs een voicerecorder, 
attributen die deze reflecterende performance maken tot 
een nieuw object van registratie. 
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deze ervaringen, de immateriële condi-
ties van de ‘U-turn’, die niet te vangen 
zijn en tot op heden ontbraken in het 
uitgebreide archief aan documentatie-
materiaal. 

‘Post Object Lag’ vormt daarom een 
aanvulling op de eerder vastgelegde 
fysieke documentatie. Met haar perfor-
mance in Kunsthuis SYB, geeft Williams 
ons een kijkje in een private contem-
platie over haar werk. Maar hoewel 
het hier lijkt alsof zij het metafysische 
een tastbaarheid wil geven, begeleidt 
ze het publiek weer door een door 
haar vooropgezette u-bocht, waarbij 
ze in het uiterste van de bocht, het 
onderwerp net niet raakt. De presen-
tatie vormt hierdoor geen conclusie of 
sluitstuk. Het is een moment tussen de 
algehele opeenvolging van momenten 
binnen ‘The Object Lag’, dat net als 
de performance geen helder begin 
en einde kent. Met een Kantiaanse 
doelmatigheid zonder doel, werkt 
Williams zichzelf en haar publiek weer 
weg van het gedane, om uiteindelijk 
weer terug te komen bij een begin. 
Maar wel een ander begin. 

Door het presenteren van haar persoonlijke bevindingen 
heeft Williams zichzelf, na het curatorschap, een nieuwe 
rol 2x heeft aangemeten; die van, wat ik zou willen noe-
men, een ‘kunstenaarrecensent’. Een gangbare recensent 
is ze niet, want haar persoonlijke betrokkenheid is te 
groot. Er is niet voldoende kritische afstand tussen haar en 
‘The Object Lag’. Daardoor is de rol die ze aanneemt, net 
als haar rol als curator, een constante wisselwerking tus-
sen Williams als kunstenaar en de nieuwe hoedanigheid. 
Door deze samenkomst van disciplines lijken alle conven-
ties nutteloos en is er ruimte om een nieuwe taal te ontwik-
kelen. Williams presenteert haar beschouwingen dus ook 
niet als een aaneengesloten stuk tekst met inleiding en slot, 
maar in een synchrone doorloop van losse passages die 
door hun aaneenschakeling werken als een onafgebroken, 
groeiend denkproces, waar begin en einde nooit duidelijk 
zijn. Ze reflecteert op haar voorgaande project, terwijl er 
tegelijkertijd nieuwe vragen naar de oppervlakte komen, 
zoals; wat is de rol van een curator of die van de kun-
stenaar? En, met name, wat is de rol van documentatie? 
Hoewel de hele presentatie dus kan worden opgevat als 
een nawoord van het project in de Nieuwe Vide, is het 
tevens een voorwoord op haar verdere onderzoek binnen 
‘The Object Lag’. Het zwaartepunt ligt niet bij wat geweest 
is, maar ook bij wat daarvoor was en wat nog kan komen.

In de sporadisch voorbijkomende korte beschrijvingen van 
het project, zal de luisteraar dus nooit helemaal bevatten 
wat er gebeurd is. Steeds als er een tipje van de sluier 
wordt opgelicht, wordt het snel weer teruggetrokken. En 
dat is heel bewust. Het optimale moment zit hem volgens 
Williams namelijk in dit keerpunt. Daar waar het eigenlijk 
om te doen is, is niet het object, maar het moment waarop 
‘het’ net niet is en het publiek geen andere weg meer 
weet dan de weg terug. Het is alsof we het niet mogen 
aanraken en het vooral niets fysieks mag krijgen. Dit is de 
‘U-turn’, de opzettelijke methodologie van Williams, die 
de condities schept waarin ‘The Object Lag’ zich manifes-
teert en bijna paradoxaal wordt samengevoegd met een 
uitvoerige manier van documentatie. Het is een synthese 
tussen een haast geforceerde methode om het fysieke niet 
in de vergetelheid te laten raken en het behoud van het 
object in een metafysische staat. 

Tijdens het verzamelen van de materiële aanwezigheid 
binnen ‘The Object Lag’, ontsnapt het ontastbare aan de 
traditionele registratie. Het zijn de keerpunten die plaats-
vinden buiten het visuele en hoorbare, zoals de persoon-
lijke ervaring, de beschouwing, het moment waarop we 
aarzelen en we bewust even wachten met het nemen van 
de nieuwe beslissing, waarbij elke stap een punt kan zijn 
van een overgang tussen herinneren en vergeten. Het zijn 

The Apocalypse Community - 
Joaquín Cociña en Cristóbal León

VAN GROENE HEKSEN EN GLITTERSPUUG
door: Yasmijn Jarram 

Terwijl de klemmende voordeur van SYB met een schok 
openspringt, klatert een naargeestige schaterlach door 
de schemerige ruimte. De stem blijkt afkomstig van een 
vrouw met gifgroen gezicht, de leider van de zogenaamde 
apocalyptische gemeenschap die momenteel in het pand 
huist. De intrede van 2012 betekent namelijk het einde 
der tijden, en om deze catastrofe te voorkomen is in SYB 
gewerkt aan het ultieme kunstwerk - wellicht het laatste 
ooit. De heks, te zien op vier videoschermen verspreid 
door het Kunsthuis, wordt afwisselend uitgebeeld door 
groen geschminkte performers en papier-maché poppen. 
Allen zijn personificaties van de hoofdrolspeelster. Bang 
en strijdlustig tegelijk mijmert de groene vrouw over de 
komst van haar minnaar, een onzichtbaar personage dat 
de dood symboliseert. “There’s no more time”, zegt ze. 
“This recording is our liberation. Or my last work.”

De video-installatie ‘The Apocalypse Community’ is 
gemaakt door Joaquín Cociña (1980) en Cristóbal León 
(1980). Ze studeerden beiden af als kunstenaar en film-
maker in thuisland Chili en werken sinds 2007 samen. 
Momenteel is hun standplaats Amsterdam, waar 
Cristóbal onlangs zijn tweejarige deelname aan De Ate-
liers afrondde. De kunstenaars experimenteren met het 
mixen van filmische genres, zoals documentaire, soap en 
comedy. Dit leidt tot achtbanen van beelden en verwij-
zingen, gestructureerd in een vertelling met mythische 
kenmerken. Binnen een enkel werk slaan de wijzers uit van 
poëtisch naar expliciet en van humoristisch naar ronduit 
kwaadaardig. Hun beeldtaal is archetypisch (groene 
vrouw, dus heks) en bevat sterke metaforen, die vaak 
worden vormgegeven middels een machtsstrijd  tussen 
man en vrouw - zoals ook hier. Meestal is het de vrouw 
die zegeviert.

Hoewel de kunstenaars zich oorspronkelijk met veel preci-
sie en geduld richtten op animatie, breiden ze die techniek 
tegenwoordig uit met improvisatie, zelfgemaakte poppen 
en menselijke performers. Om deze aanpak verder te ver-
kennen, met hun eerste feature film ‘La Casa Lobo’ (‘het 
wolvenhuis’) in het vooruitzicht, kwamen ze naar Beetster-
zwaag. Voor ‘The Apocalypse Community’ bundelden
Cristóbal en Joaquín hun krachten met performer Ana 
Mariá Fernández, choreografe Leonie Kuiper en muzi-
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afkeren van iets waar je niet omheen 
kan? Ben je ooit ergens echt zeker 
van? De woorden van deze performer 
passen in het verhaal van de film, maar 
vormen tegelijkertijd een reflectie op 
haar gevoelens als deelnemer aan dit 
kunstproject. Onbedoeld verwoordt 
ze hiermee ook nog eens de verwar-
ring die het rauwe werk oproept bij 
de toeschouwer. Wat moet je hier nu 
eigenlijk mee? Het antwoord op deze 
vragen ligt eveneens subtiel in het werk 
verscholen: laat het simpelweg in al zijn 
geweld over je heen komen. ‘I fear-
fully accepted his embrace/I fearfully 
accepted his consuming kiss,’ zingt de 
heks met ijle stem, terwijl ze uit haar 
huisje klimt en verdwijnt in de duisternis 
van het nachtelijke bos.

kante Jessica Sligter. Al pratende kreeg de specifieke 
invulling van het project gestalte. Mede door de betrok-
kenheid van Jessica werd de gebruikelijke werkwijze van 
de Chilenen - eerst beeld, dan geluid - omgedraaid. Door 
improvisatie ontstond een deel van de gesproken tekst, 
aangevuld met internet-quotes over de dood, waarin het 
beladen woord steeds wordt vervangen door termen als 
‘minnaar.’

Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was één lange 
film te maken, ontstonden uiteindelijk vier delen die wel-
iswaar een geheel vormen, maar tevens op zichzelf kun-
nen staan: hun eindes zijn zo gemonteerd dat de films als 
willekeurige puzzelstukken op elkaar aansluiten. Op een 
van de schermen dwaalt de heks rond in een verlaten bos, 
verwoed kauwend op een stuk boomschors, terwijl dikke 
regendruppels hoorbaar de bebladerde aarde raken. De 
heks, dit keer verbeeld door een geknutseld vingerpopje, 
wordt vanuit een kartonnen huisje door haar andere ‘ik’ 
gewaarschuwd voor de spoedige komst van haar geliefde. 
Het kleine heksje klimt door het raam naar binnen om 
zich te verstoppen. Een andere film toont de heks in deze 
schuilplaats, waar ze haar minnaar zowel bezingt als op 
afstand houdt. Beide scènes kunnen zonder narratieve 
gevolgen voor of na de ander worden geplaatst.

In het deel getiteld ‘Aquelarre’ (‘heksensabbat’), groot ge-
projecteerd midden in SYB, is de heks op haar angstaan-
jagendst. Haar innerlijke wereld baant zich een weg naar 
buiten: ze huilt, lacht en voert primitief ogende rituelen uit. 
Kraaiachtig kermend braakt ze een straal glitterspuug uit, 
waarna ze begint te stuiptrekken alsof ze bezeten wordt. 
Bereidt ze zich voor op de aanstaande strijd op leven en 
dood? Of is ze in gevecht met haar reeds gearriveerde 
lieveling? De koortsachtige opeenvolging van associatieve 
en intuïtieve beelden is niet eenvoudig te volgen. Hoewel 
je er als toeschouwer met de haren wordt bijgesleept, 
geeft het werk zich niet bloot: als een grijnzende demon 
ontsnapt het keer op keer aan elke logica en ratio. Het 
resultaat is een chaotische verzameling van lugubere 
en tegelijkertijd komische taferelen, waarin tegenpolen 
elkaar uitdagen of juist één worden: pop en mens, dood 
en leven, droom en realiteit, goed en slecht, sprookje en 
nachtmerrie. Erop of eronder.

Een klein televisiescherm, het dichtste bij de uitgang naar 
de Friese buitenwereld, vertoont de video ‘Confession.’ 
Hierin biecht de heks op dat ze de situatie en haar eigen 
rol daarin aanvankelijk niet begreep. Niettemin besloot ze 
haar ‘doubtful heart’ te volgen. Want waarom zou je je 



46

inhoudelijk jaarverslag 2011inhoudelijk jaarverslag 2011


