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Omschrijving beleid SIGN gevoerd in 2018:
Organisatievorm:
SIGN is in zijn werkwijze een onafhankelijk initiatief, geen instituut, is compact, eigenzinnig, maakt eigen keuzes
en is wendbaar. De 2 directieleden vormen de mankracht; een full time job. Er is overzicht en direct contact. Alle
functies verenigen zich daarin en wordt aangevuld met parttime krachten op projectbasis of specifieke
werkzaamheden (speciaal pr, inrichting & webmaster) en verder vrijwilligers en stagiaires,vaak jonge kunstenaars
en studenten die ervaring opdoen. De lijnen zijn kort daardoor kan SIGN reageren op actuele omstandigheden. Per
jaar worden er gemiddeld 18 volwaardige activiteiten/ presentaties georganiseerd in SIGN of op locatie, met
bijpassende activiteiten die daar een belangrijk onderdeel van zijn; zoals workshops, lezingen, optredens, die weer
de inhoud versterken. Zie ook www.sign2.nl
SIGN is een stichting. De organisatie werkt volgens een bestuur-directiemodel naar de principes en best practices
volgens de C.C.G. (code cultural gouvernance).
Het huidige bestuur bestaat uit 6 personen: Moniek Baars (voorzitter) Klaas Koetje (secretaris), Florimond
Wassenaar (penningmeester), Leo Delfgaauw, Esther de Graaf, Jan van Egmond.
Directie/dagelijkse leiding uit 2 personen: Marie-Jeanne Ameln (artistiek leider) & Ron Ritzerfeld (zakelijk
leider).
SIGN heeft de status van culturele ANBI. SIGN is lid van De Zaak nu & aangesloten bij Noordenaars.
Profiel, samenvatting beleid 2018:
SIGN is een levendig en experimenteel interdisciplinair podium expliciet en specifiek voor jonge professionele
kunstenaars op nationaal niveau. In haar podiumfunctie maakt zij presentaties in allerlei vormen en contexten
mogelijk, initieert daarbij de productie van nieuw werk eventueel gemodificeerd werk en biedt noodzakelijke
reflectie. Gepresenteerde kunstenaars kunnen pas afgestudeerd zijn tot enkele jaren bezig.
Het beleid kenmerkt zich door een hoge mate van eigenzinnigheid waardoor het experiment ruimschoots aan bod
komt. Dat kan zijn in verrassende exposities/projecten of activiteiten binnen haar ruimte, op straat of op locatie.
SIGN genereert een spel met aard, betekenis en functie van kunst met een rijkdom aan gezichtspunten,
gekenmerkt door avontuur, originaliteit en dynamiek. De presentaties begeven zich op de esthetische en ethische
grenzen die nu in kunst, kunstwereld en samenleving gangbaar lijken te zijn, impliciet digitale wereld en rol van
publiek. Meerduidigheid, tegenstelling, herwaardering zijn hierbij aan de orde. Kwaliteit van de kunstuitingen,
potentieel van de beginnende kunstenaars en samenstellers met betrekking tot bovenstaand staan voorop.
SIGN heeft een grote expertise in het realiseren van allerlei presentatie-en projectvormen (met regelmaat
gecombineerd met verblijf w.o. residentievormen en werken in situ) plus alle ins en outs die daarbij komen kijken,
passend bij experiment en multidisciplinariteit die zij nastreeft, met aandacht voor context. Deze context heeft tot
doel het versterken van inhoudelijk relevantie en het aanscherpen van de artistieke kwaliteit. Dat betekent niet
alleen culturele verbanden maar zeker ook in brede zin maatschappelijk sociale, publieke, politieke,
psychologische, wetenschappelijke connotaties, waartoe het werk zich kan verhouden.
In dat licht zijn er tal van samenwerkingen en contacten met opleidingen, kunstenaars, curatoren, instellingen,
collectieven, initiatieven in stad en elders die leiden tot speciale projecten en presentaties op allerlei locaties en in

allerlei verbanden. SIGN kiest en cureert daarin altijd haar bijdrage aan kunst & kunstenaars met in achtneming
van haar eigen beleid en visie.
Daar waar er mogelijkheden zijn om publiek, makers en disciplines met elkaar in contact te brengen is Sign actief
aanwezig. Het resultaat is een beweging waar ruimte is voor de voorhoede van de beeldende kunst, waarbij Sign
de rol speelt van podium en bemiddelaar.
SIGN is altijd op zoek naar andere vormen waarin kunst kan communiceren met de samenleving en een actuele
ervaring wordt. Dit brengt met zich mee dat presentaties niet alleen in haar eigen pand plaatsvinden maar ook op
andere locaties en in de openbare ruimte, wat een andere bijdrage en rol van het publiek oplevert. Dit betekent ook
verbreding van je publiek. Behalve inhoudelijke versterking dragen ook samenwerkingen daartoe bij (en dat hoeft
niet perse met beeldende kunst podia).
Dat spel met de rol van het publiek is inherent aan een experimenteel en interdisciplinair beleid wat tot uiting
komt in verschillende kunstvormen. Het heeft direct te maken met het scheppen van de mogelijkheden die de
betreffende kunstvorm vraagt. Naast beschouwer kan het publiek ook participerend en of een onderdeel van een
kunstwerk zijn. Zeker bij werken in de openbare ruimte levert dat gewild en ongewild een ander publiek op.
De actieve deelname van het publiek is van belang bij diverse interdisciplinaire projecten (dit geldt ook voor
projecten op locatie en in de wijk), waarin performances, moderne media, allerlei communicatievormen,
livestreaming, film, projecties, ook exploratie van verschillende werkelijkheden/ omgevingen en interactiviteit een
rol spelen.
Dit wordt soms gecombineerd met overdracht van aan het project gerelateerde kennis en vaardigheden (lezingen,
workshops, debat, interviews, symposium, lab).
De wijze waarop de zintuigen worden geprikkeld is divers: tactiel, geluid, visueel, virtueel, interactief, immersief.
Vaak betreft het exploratie van verschillende werkelijkheden/ omgevingen.
Research en communicatieve aspecten zullen vaker een onderdeel van de kunstvorm en verschijningsvorm
worden. Dit zal ook deel zijn van ons komende beleid.
Ons beleid betekent: een open visie, niet vastgelegd in het keurslijf van een eenduidige kijk op kunst of
curatorschap, of te wel: het onderzoek naar interdisciplinaire experimentele kunstvormen en de context waarin
deze zich kunnen manifesteren vraagt om een flexibele, empirische houding. Bepaalde omstandigheden, contexten
zijn van invloed op de betekenissen die kunst kan hebben; daar ligt onze interesse. Deze houding maakt het
mogelijk actuele ontwikkelingen te signaleren, daarop te reageren en te reflecteren.
Uitgaande van verrassende gezichtspunten en de individuele kracht van de kunstenaars/ samenstellers genereert
SIGN mogelijkheden, voorbij beperkende of dogmatische randvoorwaarden. De bewegingsruimte en vrijheid van
de beginnende kunstenaars worden daarbij nagestreefd om tot een zo goed mogelijk, niet afgevlakt, fris resultaat
te komen. De verhouding tot de omgeving, omstandigheden is maakbaar en onderdeel van het artistiek proces.
Het spel, de pioniersgedachte blijft een uitgangspunt. Ons lijkt een verregaande institutionalisering en
formalisering remmend voor het experiment, de dynamiek en uitwisseling van ervaringen. De verhouding tot de
omgeving wordt te veel ingekaderd.
Al met al is SIGN sinds haar oprichting een levendig en betrouwbaar podium, weet zich voortdurend te
vernieuwen, is daarbij consistent en laat een goed inzicht in de tendensen van de kunstwereld zien.
Podium functie jonge kunstenaars:
In deze pioniersfunctie schept SIGN mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun bekwaamheden te etaleren en
te ontwikkelen en zorgt zo voor een verdere professionalisering van hun beroepspraktijk op landelijk niveau. Zij
daagt de kunstenaar uit om nieuwe stappen te nemen en stimuleert daarbij het maken van nieuw werk.
De meeste kennis en ervaring wordt opgedaan in de praktijk. SIGN draagt bij aan de continuïteit in hun proces en
verdere profilering en staat daarbij dicht bij de maker. Zij biedt de jonge kunstenaars omstandigheden,
omgevingen, tijd en ruimte om verder te experimenteren met hun werk, de presentatie en de betekenis daarvan af
te tasten in relatie tot een bepaalde context.
Zij initieert daarbij onderzoek, vernieuwing, verrijking van kennis en visie en geeft de nodige feed-back en
reflectie, ook van derden, wat kan leiden tot nieuwe gedachtengangen en ontwikkelingen.
Door inzet van reflectanten versterkt je dit aspect ook. Bv. t.a.v. het vervolg van de stappen die de kunstenaar kan
maken. Dit voornemen hebben we in de hele komende cultuurperiode t/m 2020.
Reflectie heeft niet alleen nut voor hun activiteiten in SIGN maar ook voor daarna (wat verder te doen op andere
plekken?) zowel inhoudelijk als beroepspraktijk of financiën.
-Een sterkte van SIGN is dat voor elk concept en elke situatie een juiste keuze wordt gemaakt en een goede
uitdagende samenstelling van kunstenaars, uit verschillende delen van het land soms uit buitenland, gerealiseerd
wordt met inhoudelijke connectie. Verschillende kunstenaars met verschillende disciplines en invalshoeken
worden bij elkaar gezet, met elkaar in contact gebracht; gezichtspunten, kennis en ervaringen worden

uitgewisseld, netwerken worden vergroot. Werk kan gezien worden in relatie tot werk van collega’s. Dit
gekoppeld aan multidisciplinariteit geeft een variatie aan benaderingen.
De jonge kunstenaar draagt bij aan de dynamiek, bewegingen, ontwikkeling in de kunstwereld. SIGN vindt
daarom dat geïnvesteerd moet worden in deze nieuwe toestroom. Voor een podium als SIGN is de beginnende
kunstenaar, gezien als “ruw materiaal”, interessant. Ons inziens voelen jonge kunstenaars de tijdsgeest goed aan
en zijn vaak betrokken bij actuele ontwikkelingen; en ageren erop, zij zijn bezig hun kunstenaarschap in
verhouding daartoe te ontplooien. Daarbij is uitwisseling en confrontatie aan de orde. Op die manier dragen zij bij
aan hedendaagse beeldende kunst en de tendenzen daarin.
-Sign heeft een signalerende functie. In een vroeg stadium traceert zij talent en heeft een actief scoutingbeleid met
in achtneming van het beleid. Vooral wordt er gescout bij o.a. eind examententoonstellingen van academies en
post-academies, Rijksacademie. En ontvangt met regelmaat projectvoorstellen van kunstenaars. Gepresenteerde
kunstenaars kunnen pas afgestudeerd zijn en tot enkele jaren bezig.
-Behalve in de kunstwerken richt het experiment zich ook presentatievormen; bv. verschillende residentievormen,
interventies publieke en openbare ruimte, kunstenclaves op festivals, connectie met populaire cultuur en muziek,
wetenschap, theaterconnecties, mediale combinaties, design, sociale omgevingen, interactiviteit en participaties
etc. Er zijn vaak interacties met niet beeldende kunst gebieden.
Het experiment betreft ook de houding, opstelling, rol van de kunstenaar, die is breder dan kunstproductie in een
“ateliersituatie”. Met name als er direct interactie is met het publiek en een live-aspect aan de orde is. Veel
hedendaagse kunstuitingen hebben een hybride karakter. Bv. bij The acting of hosting a guest'' van Florent
Poussineau 2018, of bij project Timeline Gallery 2018/19 dat een heel scala van uitingen, publieken, plekken en
omgevingen bevatte en de vraag stelde: hoe breng je dat tot uiting, hoe te presenteren? Hoe te brengen wat je wilt
zeggen?
In z’n algemeenheid is die vraag in het beleid een belangrijke.
Vaak is er een werkperiode vooraf inclusief verblijf. De functies leren, produceren, presenteren t.a.v. kunstenaars
verenigen zich. Onze functie is ondersteunend, begeleidend, reflecterend tijdens het proces, en wij zorgen voor
prettige omstandigheden en juiste prikkelende context. Directe feedback, theoretisch en praktisch geldt ook t.a.v.
beroepspraktijk, teksten, publiciteit, financiën, netwerken, kennisoverdracht e.d.
Kunstenaars ontvangen bij ons altijd passende vergoedingen, binnen onze budgetten, ook voor het maken van
nieuw werk of andere activiteiten. Dat gebeurt altijd in duidelijk overleg. Met de subsidie van het Mondriaan
Fonds is deze vergoeding aangescherpt. Zo ook worden de materiaalkosten, transportkosten, reiskosten vergoed en
er wordt voor verblijf gezorgd. Dat wordt gewaardeerd.
Samenstelling publiek, bereik: alle kunstminnenden, alle lagen en leeftijden zijn vertegenwoordigd.
Samenstelling varieert afhankelijk van context, onderwerp, samenwerking, locatie, disciplines. Goed
vertegenwoordigd zijn: kunstenaars, professionals (verzamelaars, curatoren), studenten kunstacademies, KCM,
Kunstgeschiedenis en andere faculteiten RUG, musici en studenten conservatorium, HBO-ers & MBO-ers,
scholieren alle typen voortgezet onderwijs van vmbo tot gym. Stagiaires, internships zorgen ook voor uitbreiding
netwerken bv tav cultuur educatie projecten,
Bepaalde projecten trekken een passend publiek dat in het onderwerp geinteresseerd is of daarmee te maken heeft.
Dat is niet altijd specifiek kunstpubliek; betekent verbreding en vermenging daarvan. Natuurlijk binnen de sector
vanwege interdisciplinariteit maar zeker ook daarbuiten in allerlei sectoren. Dat kan op wetenschappelijk gebied
(faculteiten RUG), ook politieke, sociaal maatschappelijk, historisch, biologisch, en mbt. stedelijke en landelijke
infrastructuur.
Bij samenwerkingen -altijd op inhoud gebaseerd- wordt er natuurlijk extra pr. gecreeerd en levert extra ander,
breder, divers publiek op. Dit geldt ook voor manifestatie omgevingen (landelijk, regionaal of wijkgericht) Art
Rotterdam & Noorderlicht fotomanifestatie, Impuls, SPREAD Zinefest, Subbacultcha, Dayparty (ES/NS),
Sounds of Music, expOOST, Groninger culturele Ambassade Leeuwarden
Interventies in publieke openbare, rurale ruimte leveren gevraagd en ongevraagd publiek of te wel
voorbijgangers. Aantallen zijn niet in te schatten en dat worden in de telling grotendeels buiten beschouwing
gelaten. Bv. Timeline Gallery interventies. Angst en In publiek ruimte van Groningen.
Gericht specifiek publiek:
-Bij een tentoonstelling of project in SIGN of elders worden er regelmatig aanverwante inhoudelijk activiteiten
georganiseerd bv. workshops, lezingen, rondleidingen die de betrokkenheid van een passend publiek vergroot. Dit
betekent ook een inhoudelijk versterking van de het werk. Met name het geval bij werk/events waarbij het publiek
participeert.
Met regelmaat ontvangen we groepen bij presentaties in SIGN en op locatie. Vanuit inhoud van een

tentoonstelling zoekt SIGN passend publiek en dat is niet per definitie kunstpubliek. Benaderd worden specifieke
groepen; maatschappelijke groepen om de presentaties te bekijken of te participeren met organisaties zoals eerder
De Vrolijkheid (vluchtelingen en asielzoekers azc’s), groepen uit de wijk of bevolkingsgroepen op andere
locaties, en er zijn connecties met scholen van vmbo tot gymnasium, van mbo tot universitair.
Publiek aantallen:
2018 In SIGN: ca 5012/ Op locatie: ca 19026 (exclusief voorbijgangers)
-Opmerking tav aantallen op locatie: dat fluctueert ivm. deelname aan festivals & manifestaties. in 2018 is dat
hoger gezien het programma. Bij activiteiten in de publieke ruimte zoals bij de Timeline interventies (2018), zijn
er natuurlijk veel omstanders/ voorbijgangers. Niet in de telling meegenomen.
Omschrijving activiteiten 2018
De activiteiten die SIGN heeft ontplooid in afgelopenjaar: zijn nu in navolging van het ingediende beleidsplan
2017- 2020 bij de gemeente Groningen en beantwoorden ook aan het bovenstaand geschetste profiel. Voor 2018
beantwoorden ze ook aan het geschetste plan ingediend bij het Mondriaan Fonds voor een (toegekende) subsidie
voor meerjarenprogramma presentatie instellingen.
SIGN heeft een intensief programma van exposities/activiteiten georganiseerd. Zij heeft volledig haar podium
functie vervult met een breed en vol programma waarbij veel en divers publiek bij betrokken was. Er waren
tentoonstellingen, presentaties, projecten met combinaties van (inter) nationale kunstenaars, zowel in Sign als op
locatie waarin vele contexten zijn aangegaan tav. allerlei omstandigheden heeft er experiment plaatsgevonden, ook
veelvuldige multidisciplinaire uitingen. Inclusief residenties, workshops, lezingen, interventies in publieke ruimte
(bv Timeline gallery project), interactie met publiek etc
Vaak werden een aantal kunstenaars uit verschillende delen van het land met verschillende disciplines en/of
invalshoeken bij elkaar gezet, met elkaar in contact gebracht; gezichtspunten, kennis en ervaringen werden
uitgewisseld, netwerken vergroot. Werk kan gezien worden in relatie tot werk van collega’s. Dit gekoppeld aan
multidisciplinariteit geeft een variatie aan benaderingen. Een goed voorbeeld van een presentatie waar nieuw werk
ter plekke in Sign gemaakt werd Corpora + (2018). met Lydia Buijs, Sanne Bax , Arie de Fijter, Kayleigh Beard.
Resp. afgestudeerd aan KABK, Rietveld, Sandberg en Frank Mohr Instituut.
Objecten, installaties en handelingen hebben connotaties met het menselijk lichaam en worden gebruikt om de
naaste omgeving om te vormen, te beïnvloeden en te beheersen. Een expositie van recente werken + nieuwe
werken die ontstaan tijdens deze periode in SIGN + daaraan gekoppelde performances. Na een werkperiode en
kon men ook de eindresultaten bekijken. Er was en goede interactie en kruisbestuiving tussen de kunstenaars.
Met reflectie tot elkaar maar ook feed-back van reflectanten Nina van Wijnmalen en Feiko Beckers. Er werd
facilitair gebruik gemaakt van werkplaatsen metaal& hout vsn Academie minerva en keramiekwerkplaats van
Vrijdag. Er was assistentie van afstuderende studenten Academie Minerva & Rietveld ivm. performances.
Resultaten in cijfers 2018 (zie verder cijfers)
In 2018 hebben er bijvoorbeeld 22 activiteiten plaatsgevonden, waarvan 10 op een andere locatie. 3 daarvan in de
publieke ruimte, 3 opeen locatie buiten Groningen (Rotterdam, Alkmaar, Leeuwarden) en 1 meer rurale. Er was 1
Conferentie met 4 lezingen (Timeline gallery) en nog 17 lezingen bij diverse activiteiten ( bij Spread Zinefest, Het
verticale landschap, Bogtime stories van Ingeborg Entrop en lunchlectures bij Timeline). Er waren 4 workshops (3
bij Spread, Darkroom Chronicles). Een tiental samenwerkingen plus 7 deelnames aan manifestaties, bredere
projecten etc.
Nieuwe werken
In deze pioniersfunctie schept SIGN mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun bekwaamheden te etaleren en
te ontwikkelen en zorgt zo voor een verdere professionalisering van hun beroepspraktijk op landelijk niveau. Zij
daagt de kunstenaar uit stappen te nemen en stimuleert daarbij het maken van nieuw werk.
De meeste kennis en ervaring wordt opgedaan in de praktijk. SIGN draagt bij aan de continuïteit in hun proces en
verdere profilering en staat daarbij dicht bij de maker. Zij biedt de jonge kunstenaars omstandigheden,
omgevingen, tijd en ruimte om verder te experimenteren met hun werk, de presentatie en de betekenis daarvan af
te tasten in relatie tot een bepaalde context.
Zij initieert daarbij onderzoek, vernieuwing, verrijking van kennis en visie en geeft de nodige feed-back en
reflectie, ook van derden, wat kan leiden tot nieuwe gedachtengangen en ontwikkelingen.
Ook zijn er veel nieuwe werken en, naar een geboden context, gemodificeerde werken geïnitieerd, zowel in SIGN
als op locatie bv.
Nieuwe werken in 2018 bij 'Het verticale landschap” Leanne Wijnsma en Ingeborg Entrop/ bij Timeline gallery
worden er 7 interventies in publieke ruimte nieuw ontwikkeld/ bij culturele ambassade in Leeuwarden, Aqua
Todopia (nieuwe versie) van Reinier Kranendonk/ bij Impuls Alkmaar: Maarten Bel/ PAIR Suikerunieterrein:

residentie en nieuw werk van Florent Poussineau/ In SIGN: bij Corpora + nieuw werk ter plekke gemaakt/ Art
Rotterdam Intersections: Salim Bayri/ In SIGN: Filler: Kristel Geerts & Joris Strouken, Anan Striker &
Waynehorse en Willem Holtrop/ bij Terzetto: Andreas Sahl Andersen, Mina Kim, Domas van Wijk/ Bogtime
Stories: Ingeborg Entrop bij Screenings & Settings David Sciarone.
In het programma 2018 wilden we de reflectie aan jonge kunstenaars uitbreiden door, al naar gelang het
onderwerp, deskundigen erbij te betrekken. Dit om de inhoudelijke relevantie te versterken en de artistieke
kwaliteit aan te scherpen bij de kunstenaar die we presenteren.
Dit kan in aanvang, tijdens of na het project in de vorm van bezoek, skype gesprekken, email wisselingen, teksten,
audio visuele verslaglegging of combinaties daarvan etc. etc.
Bert Scholten (populaire cultuur en performatieve acties)
Hester Keijser (fotografie)
Adrien Tirteaux (interventies publieke ruimte, work in situ/ installaties)
Frank Koolen (populaire cultuur, acties in publieke/openbare ruimte)
Feiko Beckers ( performances, video)
Nina Wijnmalen (performances).
Roel Roscam Abbing (digitale omgevingen & onderzoek)
Henry transdisciplinair, site specific documentair, theatraliteit
In 2018 waren dat:
Feiko Beckers, Nina Wijnmalen, Bert Scholten, Frank Koolen hebben reflectie gegeven één op een.
Bij Timeline Gallery zijn er bespreekworkshops geweest van Sandra Kisters, Elant Weitman, Erik Hagoort,
Jeanne van Heeswijk, Barbara Cueto, Ezgi Backay, Einat Weizman, Tale Naess, Jeroen Boomgaard.
Samenwerkingen
Veel activiteiten hebben plaatsgevonden, zowel in SIGN als elders, in allerlei samenwerkingsverbanden met
instellingen, initiatieven, opleidingen, scholen etc. Samenwerkingen ontstaan vooral uit inhoudelijke
overwegingen en moeten gezien worden in het kader van bovengenoemde multidisciplinariteit en het bieden van
verschillende presentatie-en projectvormen, netwerken, andere locaties met andere omstandigheden, dit
afhankelijk van de aard van het project.
Samenwerkingen leiden ook tot inhoudelijke verdieping zoals met lectoraat Image in Context van Academie
Minerva, van waaruit nu ook in 2018/19 ”Timeline”, (na Parrhesia projct 2015/16) is ontstaan, over interventies in
de publieke ruimte. Duidelijk is hierbij dat er gebruikt wordt gemaakt van elkaars expertise en kennis. Ook met
Landscape Labs, de PAIR residentie, o.a. bij De Onkruidenier (2017) en Florent Poussineau (2018) Deze
contacten kunnen langdurig zijn en een investering.
De samenwerkingen zijn een inhoudelijke versterking in een bepaalde context vaak in maatschappelijke zin.
Daarnaast kunnen samenwerkingen bijdragen in natura opleveren bv. tav. facilitaire voorzieningen, publiciteit,
mankracht of in financiële zin. Het is altijd op basis van wederkerigheid.
Ook genereert dit een breder, ander publiek, andere deelnemers-groepen, plekken en partners. Dit publiek wordt
vaak betrokken bij de activiteiten, is niet alleen beschouwend maar wordt ook actief ingezet, bijna als onderdeel
van het werk.
Jaarlijks hebben wij zo'n 10 samenwerkingen met interessante partners, bij presentaties in Sign of op locatie.
Voorbeelden samenwerkingen 2018: Subbacultcha! Amsterdam & Wham wham records/ Hanzehogeschool
Academie Popcultuur, Leeuwarden/ Academie Minerva, Groningen/ WORM Filmwerkplaats Rotterdam/
Lectoraat Image in Context, Academie Minerva, Groningen/ Docentenopleiding Academie Minerva, Groningen/
Frank Mohr Instituut Mad-tech. Groningen/ Sounds of Music, Groningen/ KCM RUG Groningen/ Noorderlicht
fotomanifestatie/ Impuls, Alkmaar/ Landscape Labs Groningen/ Het Resort, Groningen/ CBK Groningen /
Stichting 100 jaar de Ploeg/ ArtisBook, Groningen/ deelname Art Rotterdam, Intersections/ Culturele Ambassade
Groningen, Leeuwarden.
Stagiaires en vrijwilligers, educatie
Stagiaires en vrijwilligers hebben een belangrijke rol in het tot stand komen van tentoonstellingen, projecten.
2018: ca Vrijwilligers, stagiaires: 15
SIGN weet een breed publiek te betrekken bij het denken over en participeren in kunstprojecten. Bv. door haar
relatie richting kunstvakonderwijs (bv Academie Minerva) en andere vormen van educatie o.a. bij het voortgezet
onderwijs (v.o.)

T.a.v cultuur educatie ontvangen wij regelmatig klassen/ groepen (middelbare scholieren, studenten,
kunststudenten e.a.) bij tentoonstellingen en presentaties. Medewerkers Sign, kunstenaars of/en stagiaire geven
informatie,uitleg.
Daarnaast organiseren we zo nu en dan speciale gelaagde projecten rondom een bepaald thema, waarbij een
samenwerking is met meerdere partijen met een interessante combinatie van kunstpraktijk, het realiseren van
nieuwe kunstwerken en cultuureducatie. Daarbij is er sprake van kennisoverdracht, in theorie en praktijk. Bij bv.
Vrijdag (intermediair scholen, educatoren en kunstenaars), Academie Minerva.
Stagiaires hebben ook belangrijke rol binnen het programma van SIGN, ook inhoudelijk tot aan afstudeerstages
aan toe. De gelaagde projecten met een cultuur-educatief deel die wij afgelopen jaren hebben gerealiseerd zijn van
belang voor stageplekken van de docenten opleiding kunstacademie Academie Minerva. Van belang daarbij is dat
leerlingen nauw contact hebben met jonge kunstenaars bij de ontwikkeling en maken van werk. Stagiaires hebben
daarbij een coordinerende en organiserende rol onder supervisie van SIGN.
Andere stages bij SIGN zijn de internships van studenten Academie Minerva, Academie Popcultuur, KTM mbo en
maatschappelijke stages v.o.
Stagiaires, internships, vrijwilligers 2018 o.a. :
-Lola Diaz Cantoni, Academie Minerva autonoom 3e jaars verzorgt Instagram voor SIGN.
-Nina van der Es, mbo KTM, 2e jaars: bar, gastvrouw, suppoost.
-Dieuwertje Rusticus Academie Popcultuur Leeuwarden 3e jaars ivm. Noise Soup & Knowlegde event.
-Sosha de Klerk Academie Popcultuur Leeuwarden 3e jaars ivm Noise Soup & Knowlegde event.
-Andy Bucovanu, Academie Minerva 2e jaars autonoom , bij Corpora+ en bij “The action of hosting a guest“ van
Florent Poussineau: fotografie bij FOOD GRILLING bij de PAIR en performer bij Pistache fast food restaurant
De Wolkenfabriek.
-Gian Luca Zaupa, Academie Minerva 2e jaars autonoom bij Corpora +
-Celina Vogensen , Academie Minerva 2e jaars autonoom, assistentie bij Filler II , rondleiding Unfixing Histories.
-Nune Tunjikian, Academie Minerva 2e jaars autonoom, assistentie bij Filler II, rondleiding Unfixing Histories, bij
Florent Poussineau PAIR, performer bij ‘Pistache fast food restaurant’ in de Wolkenfabriek,
-Tamar Berndt, Academie Minerva, docentenopleiding 2e jaars november 2018 tot half februari 2019
-Darren van Rijswijk Academie Minerva, docentenopleiding 2e jaars november 2018 tot half februari 2019
Financieen & subsidies:
Financieel verslag 2018
Het financiele beeld van 2018 kenmerkt zich bij inkomsten, naast de structurele subsidie van de gemeente
Groningen van 70000,-, vooral door een subsidie van het Mondriaan Fonds aan Sign betreffende bijdrage
meerjarenprogramma presentatie instellingen van 60000,-. Overigens is dit voor 2019 en 2020 weer toegekend.
Voor een belangrijk deel is deze bijdrage besteed aan een meer passende honorering voor de kunstenaars. Alleen
de structurele subsidie van de gemeente Groningen is hiervoor ontoereikend, met de Mondriaan Fonds bijdrage
komen we meer in de richting. Dit past ook meer in de context van de “Fair Practice Code” waar de gemeente ook
positief tegenover staat.
De richtlijn kunstenaarshonoraria, die velen hebben onderschreven, zo ook het Mondriaan Fonds, wordt dan ook
meegenomen in de gedachtengang bij een passende honorering. Voor 2018 was gemiddeld 50% voor Sign
haalbaar dankzij de subsidie van het Mondriaan Fonds (zoals ook vermeld bij de aanvraag daarvoor), vaak voor
het maken van nieuw werk. Een aantal keren is dit aangevuld (tot 100%) middels extra subsidies experimenteer
reglement kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds, in 2018 t.w.v. 10283,- .
Een belangrijke bijdrage was ook afkomstig van de gemeente/ provincie Groningen voor de bijdrage aan de
Groninger culturele ambassade te Leeuwarden(naast bieden van omstandigheden als accommodatie, faciliteiten,
pr). Voor Sign gold dit een bedrag van 5800,- .
Daarnaast waren er inkomsten bij klein privaat fonds, van het CBK Groningen ivm met een samenwerking bij het
project “het verticale landschap”, uit donaties etc. (zie jaarcijfers 2018). En er zijn vele bijdragen ‘in natura’
geweest om de verschillende projecten en presentaties mogelijk te maken, zij vertegenwoordigen een bedrag van
meer dan € 11000,-. (Zie ook bijgevoegde samenvattende lijst.) Veel kosten zijn hierbij ‘opgevangen’ door
samenwerkingen, vooral de bijdrage van Minerva, Lectoraat Image in Context kan hier genoemd worden, (zie ook
bij samenwerkingen)
Een incidentele subsidie via de Kunstraad Groningen voor het project Timeline gallery is doorgeschoven naar
2019, ook omdat dit project, dat begonnen is in 2018, zich voortzet tot in het voorjaar van 2019.
Zoals gezegd is bij uitgaven, meer aandacht besteed aan passende honorering voor kunstenaars (en anderen), dit
vormt de grootste kostenpost, ook met betrekking tot het initieren van nieuw werk. Vandaar dat vergoeding
kunstenaars en productiekosten wat hoger uitvallen dan in eerste instantie begroot. De subsidie(s) uit het

experimenteer reglement kunstenaarshonoraria die we mochten ontvangen droegen bij aan een passende
vergoeding.
Er zijn nu twee medewerkers in vaste dienst, uitbetaald volgens wettelijk minimum loon. Dit geeft meer zekerheid
voor voldoende basis tav. werkkracht (en niet meer een tweede persoon op zzp basis met facturering per project).
Voor een deel ook dankzij bijdrage Mondriaan Fonds mogelijk.
Het uiteindelijke saldo over 2018 (incl in natura): 167269,12 inkomsten – 167288,38 uitgaven = – 19,26
Zie verder jaarcijfers, ook in zijn vergelijk met de begroting 2018.
Netwerken, neven activiteiten:
Algemeen :
Sign heeft een groot netwerk niet alleen in de regio maar in het hele land. Veel kunstenaars, andere instellingen
e.a. maken daar deel van uit. Ze heeft een spilfunctie in de stad en wijde omgeving en heeft nationale betekenis en
niveau. Met deze podiumfunctie is SIGN ook hier een van de actiefste en dynamische plekken in stad en regio. In
deze rol maakt SIGN deel uit van de culturele infrastructuur.
Veel vergaderingen en overleggen met gemeente of door de gemeente Groningen in geplugde cultuur projecten.
-Veel vergaderingen met De Noordenaars en andere samenwerkingspartners.
-Veel gastlessen in SIGN ivm. tentoonstellingen of op locatie zoals Academie Minerva Groningen.
Plus begeleiding stagiaires Hanzehogeschool Academie Minerva docentenopleiding en aanverwante projecten met
voortgezet onderwijs. Verder stagiaires Hanzehogeschool Academie voor Popcultuur, Leeuwarden, mbo KTM en
Maatschappelijke stage begeleidingen voortgezet onderwijs.
SIGN is lid van De Zaak Nu vanaf 2012
-In maart 2016 zijn de Noordenaars opgericht Een nieuw platform voor beeldende kunst instellingen uit het
Noorden, ingegeven door Mondriaan Fonds en geinititeerd door de De Zaak nu.
Sign is verder ook verbonden aan De Noordenaars waar inmiddels 11 professionele
Noordelijke initiatieven zich hebben geformeerd. http://www.noordenaars.nl/
Uit Groningen: Noorderlicht, NP3, SIGN, Academie Minerva, CBK Groningen, Het Resort.
Uit Drenthe: CBK Emmen, KIK-Kolderveen
Uit Friesland: SYB-Beetserzwaag, Media Art Festival & VHDG Leeuwarden.
Een netwerkorganisatie om het belang van experimentele non-profits aan te geven. Bij de politiek, beleidsmakers,
bestuurders en bedrijven. Inmiddels aangesloten en in goede verstandhouding bij We The North, dé culturele
match tussen de 3 Noordelijke gemeenten en provincies: http://www.wethenorth.org/
Noordenaars zijn goed op sociale media vertegenwoordigd: FB en Instagram. Van ieder noordenaars lid wordt
verwacht dat men posts liked en shared. Ca. om 2 maanden is er een vergadering. Telkens wordt gekeken hoe de
Noordenaars zich als groep kan manifesteren. Zo worden bv. de Noordenaars door de Kamer van Koophandel
gevraagd om voor hun jaarlijkse Noordelijke ondernemersprijs een kunstwerk te leveren voor de meest
avontuurlijke jonge entrepreneur uit Groningen. Immers, de Noordenaars zitten dicht bij de bron en kennen veel
(noordelijke) kunstenaars die graag deze prijs willen ontwerpen en maken. Ook is er budget voor geregeld. De
prijs wordt tijdens de drukbezochte Nieuwjaars receptie van KvK in Martiniplaza groots uitgereikt met
naamsvermelding van Noordenaars en de kunstenaar.
WeThe North
Noordenaars nemen het voortouw om binnen de context van We the north, zich te profileren tav het Proeftuin
‘Artists in Space’ concept en talentontwikkeling. Wel met behoud van ieders eigen karakter, identiteit, beleid en
eigen opvatting over wat talenten zijn en hoe die begeleid en ontwikkeld moeten worden. De proeftuin is in
ontwikkeling.
Er zijn financieen voor vanuit We The North, er is haast bij want men wil hun plan presenteren bij het Rijk.
Er is sowieso 100.000 euro vanuit de 7 overheden noordelijke overheden beschikbaar voor de proeftuin, wat nog
aangevuld kan worden door het Rijk.
Sign moet natuurlijk aan haar beleid vasthouden; een bijdrage aan deze proeftuin kan alleen mits dat in haar
programma verwerkt kan worden.
Vanaf 2017 informeel netwerk gelijkgestemde presentatie instellingen: Nieuwe Vide, Haarlem/ Roodkapje &
Worm, Rotterdam/ Extrapool, Nijmegen/ 1646, Den Haag/ VhdG Leeuwarden e.a. Vanaf 2018 werd dit NFPAP.
JAAR PROGRAMMA 2018
SIGN heeft in 2018 aan haar omschreven experimentele, interdisciplinaire beleid voldaan en heeft een volwaardig
kwalitatief, kwantitatief programma gebracht. Haar podiumfunctie t.a.v. verdere ontwikkeling van jonge
kunstenaars heeft zij uitgevoerd en daarbij zijn er nieuwe werken geinititeerd (of gemodificeerd) in bijzondere

contexten en samenstellingen.
22 Presentaties, projecten waren er dit jaar: in SIGN en op locaties met verschillende omstandigheden,
invalshoeken, disciplines, rondom een gegeven, vaak gerelateerd aan andere kennisterreinen, waarbij kunstenaars,
experts e.a. samengebracht werden en er contacten zijn ontstaan met anderen. Alles met het doel om stappen te
zetten in de ontwikkeling artistiek, theoretisch, inhoudelijk, praktisch. Ook werd er geëxperimenteerd met
presentatievormen. De feedback aan jonge kunstenaars werd voortgezet door passende reflectanten erbij te
betrekken. Ambitie is het realiseren van samenhangend meervoudig programma waarin onderwerpen elkaar
raken; zo ontstaat een breder perspectief voor publiek, kunstenaars, SIGN en de kunst zelf. Uitgaande van wat wij
signaleren bij jonge kunstenaars.
De verhouding van mens tot zijn omgeving maakt deel uit van het programma; de kunstwerken & kunstenaars
zullen zich voor een belangrijk deel uiteenzetten met aspecten van de samenleving, de naaste omgeving,
maatschappij.
Keuze van kunst en kunstenaars richt zich naar de vraag; van hoe verhoudt de mens en kunst zich tot de
omgeving in ruime zin.
Het communicatieve zal ook deel van de inhoud van het werk zijn. Wat voor communicatie heeft het werk in zich
zelf?
Zo ook het research karakter zal in de kunstwerken vertegenwoordigd zijn.
Vraag is hoe functioneert het werk in bepaalde (sociale) omstandigheden? Wat voor waarde en betekenissen kan
het krijgen in omgevingen waarbij samenhang ontstaat en relaties gelegd worden (inclusief digitale wereld). Sign
is geïnteresseerd in dit “spel”.
JAARPROGRAMMA 2018
Prestatiecijfers:
Totaal: 22 tentoonstellingen, projecten, activiteiten en deelactiviteiten, waarvan
In SIGN: 12
Op locatie: 10 waarvan 3 in openbare ruimte en 3 buiten Groningen
Samenwerkingen: 8
Deelname manifestaties: 7
Projecten internationaal karakter: 1
Aantal deelnemende kunstenaars 31
Reflectanten: 14
Stagiaires, internships: 10
Vrijwilligers: 5
Studenten(deel) project: 2
Mede curatoren bij projecten, events: 2
Ontwerpers: 10
Lezingen: 25
Workshops: 4
Educatieve activiteiten: groepen 12
Optredens bij events: 14
Publicaties, teksten: 1 & zines
Bezoekers aantallen:
1. Filler: 680
2. Noise Soup & Knowledge: 170
3. Subbacultcha dayparty: 300
4. Art Rotterdam Intersections Salim Bayri: 13.500
5. Unfixing Histories: 643
6. Corpora +: 400
7 PAIR Florent Poussineau: 200
8 Onderhuids: 650
9. Impuls, Alkmaar: 850
10. Axiliad a recurring dream: 75
11. Timeline Gallery: Friday Lunch Lectures: 328
12. 16 mm. Film workshop Darkroom Chronicles Extreme DIY 16mm film bonanza! – 15 deelnemers .
13. SCREENINGS & SETTINGS: 621
14. ExpOOST: 150

15. Culturele Ambassade Groningen: 4000
16. SPREAD Zinefest: 460
17. ‘Het Verticale landschap’ SIGN i.s.m. CBK Groningen: 100
18. Timeline Gallery, interventies in publiek ruimte; Happiness project
19. Terzetto: 515
20. Timeline Gallery, interventies in publiek ruimte; Rumour Camp: 28 (interviews)
21. Timeline Gallery, interventies in publiek ruimte; In loving Memory 2018 0.8°C: 20 (opening)
22. Bogtime Stories: 343
In SIGN: 5012
Op locatie: 19026 en voorbijgangers
Totaal: 24.038
Uitgevoerd PROGRAMMA januari t/m december 2018
I. FILLER II van 19 januari t/m 3 maart 2018
Filler II vulde zich met visies en reacties op aspecten van de populaire cultuur. Allerlei activiteiten en
kunstuitingen vonden plaats; zij vormden elkaars context en vulden elkaar aan.
Filler ving aan met 2 events: ‘Noise, Soup & Knowledge’ op 19-1 en ‘Subbacultcha Dayparty’ op 20-1. Zij zijn
een goede match tussen jonge beeldende kunst en de niet mainstream popmuziek.
Filler toonde muurconstellaties van Waynehorse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel
Geerts. Op de muren van SIGN maakten zij ter plekke een wereld die connecties heeft met huidige populaire
cultuur op een beschouwende kritische manier. Vanuit een specialistische individuele kijk van iedere kunstenaars
naar de wereld om hun heen werd er zo een breder perspectief getoond.
Aan bod kwam: engagement, media-invloed, schijn en werkelijkheid, trends, sociale identiteit, invloed van social
media…
Vanaf 23-1 completeerden de films van Takeshi Ikeda, Bing Bin, Timna Tomiša het project Filler en bood zo een
nog rijkere blik.
Filler II bestaat uit:
Muurconstellaties: van 19-1 t/m 3-3
Films: van 23-1 t/m 3-3
& tijdens Eurosonic/Noorderslag weekend:
‘Noise, Soup & Knowledge’ op 19-1 van 16.30-20.00 uur (i.s.m. Academie voor
Popcultuur, Lwrd.)
‘Subbacultcha, Dayparty’ op 20-1 van 13.00-18.00 uur (i.s.m. Wham wham rec.
& Subbacultcha!)
SIGN is open: di t/m za: 12-17 & zo: 14-17 uur
MUURONSTELLATIES
Kunstenaars: Wayne Horse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken &
Kristel Geerts.
Duo Joris Strouken (1993, Dieren NL) & Kristel Geerts (1993, Deventer NL)
(foto’s) houden zich bezig met vragen omtrent (sociale) media en de spanning
tussen realiteit en illusie. In hun muurschilderingen collages, objecten, projecties
geven zij de wereld weer door er een eigen filter overheen te leggen. In deze
beeldende bespiegelingen belichten zij o.a. verandering van zelfbeeld door
sociale media, overprikkeling door een teveel aan beelden, eenzaamheid binnen
de massa.

Anan Striker & Willehad Eilers (Wayne Horse) een inmense muurschildering, tonen zij een gezamenlijke
beschouwing op het schaamtevolle rand gebeuren in de maatschappij. Belangrijk element hierbij is het hiphop
nummer ''The message'' van Grandmaster Flash. (foto)

Willem Holtrop (Amsterdam, 1990 NL) In zijn werk gebruikt Willem Holtrop als tegenhanger van schilderen
reproductie en manipulatie van het digitaal verspreidbare beeld. (foto)
Hij zoekt verbanden tussen deze twee verschillende
belevingswerelden. Vakmanschap v.s. massaproductie en
persoonlijke mythologie v.s. digitale beeldenstorm, bepalen
daarbij zijn onderzoek en geven richting. Zo brengt hij
bijvoorbeeld droombeelden, voortkomend uit het verlangen
van de kunstenaar zelf en onwerkelijke beelden verzameld op
online platformen samen.
FILMS:
Kunstenaars: Timna Tomiša, Takeshi Ikeda, Bing Bin
Timna Tomiša (HR,1994) video 'The Graveyard Slot is een

bloemlezing die een 3-tal nachtelijke mythologische creaturen portretteert en hun tegenhangers uit de echte
‘wereld’. In 3 vignetten krijgt men een inzicht in de wereld van Zandman,
de Tandenfee en de Vampier, die gevolgd worden bij hun nachtelijke ondernemingen. De film streeft ernaar om
een ander licht te werpen op “outcasts” door ze een mythologische status mee te geven. Zij worden daardoor meer
acceptabel, en de mythologische figuren juist menselijker. (Foto)
-Timna Tomiša is in 2017 afgestudeerd aan de Rietveld Academie, Amsterdam.
Takeshi Ikeda (1984 JP), is geinspireerd door experimentele muziek en hardcore punk; deze twee types muziek
delen de kenmerken dat ze gestructureerd en monotoon zijn, zelf
saai.
Verveling heeft geen negatieve connotatie hier, Ikeda beschouwt dit
als een significante kwaliteit van muziek en tijd. Volgens hem
bestaat het leven niet uit een serie climaxen maar uit verveling.
Door te luisteren nodigt hij ons uit met z’n werk om meer te leren
over de verveling en het meer te appreciëren.
-Video ”One-attack songs and amplified preface much longer than
them” (2016)
Is een remake van Saburo Murakami’s gescheurde papier
performance en Napalm Death’ 1 seconde song.
-Video “Lyric will not reach anyone & anywhere” (2014) 1 channel
video installation, Duration of video: 17min. Waarbij de kunstenaar
onder water met zwarte inkt in z’n mond daadwerkelijk
schreeuwend woorden uitspreekt. Dit werk gaat over de relatie
tussen vervormde stemmen en doom-metal. (foto)
-2011 MFA In Graduate School of Film and New Media, Tokyo
University of the Arts
-2008 Kyoto University Art & Design
-2016-17 Residentie Rijksakademie van beeldende kunsten,
Amsterdam
Bing Bin (1991, CN)
Film ‘A Fibonacci Brunch" & "Ceromancy" de hoofpersoon in deze film heeft insomnia sinds ze astrologie heeft
gestudeerd, misschien vanwege het waanidee van de tijd die de toekomst verslind. Het heden en verleden zijn
verdwenen alleen de toekomst blijft over. Maar het inzicht in de toekomst konden haar voorspellingen niet waar
maken. Nu ligt ze op bed en de slaap overmand haar. Bing’s interesses liggen in dichtkunst, speculatief realisme,
accelerationisme, waarzeggerij.
2015-2017 MFA, Sandberg Instituut, Amsterdam, NL2008-2012 BA, Beijing Foreign Study University, Beijing,
CN
Publiek: 675
2 FILLER EVENTS tijdens ES/NS weekend:
18-1: Noise, Soup & Knowledge’ van 16.00-20.00 uur
. Vrijdag 19-1-'18: Noise Soup & Knowlegde i.s.m. Academie Popcultuur, Leeuwarden: soep, bandjes, kunst,
kennis & bier van 16.00-20.00 uur. Als onderdeel van de studie gaan stagiaires in nauw overleg met SIGN en
Academie Popcultuur dit event mede te organiseren en te coordineren; Sign is hierbij coachend.
Voorafgaand aan Noise, Soup and Knowledge was er om 13.00 uur een besloten presentatie van ‘Finland meets
The Netherlands’. Studenten van de Academie voor Popcultuur en studenten muziekproductie van haar exchange
partner uit Tampere, Finland presenteerden eigen
geschreven en geproduceerde nummers. De muziek
werd gepresenteerd aan een select gezelschap van
platenlabels en muziekuitgevers afkomstig uit Finland
en Nederland.
Muziek: Jelle Mulder, Steven Prins, Abdomen, Het
Kanaal en Dieuwertje, DJ Nique.
Video: Jonathan Sipkema & Pieter-Frans Flameling
Kennis: Melanie Esther
Kunst: Wayne Horse & Anan Striker, Willem Holtrop,
Joris Strouken & Kristel Geerts Soep plus veganistische
catering: Saonah Viane.

https://www.facebook.com/events/2063326860557665/
Publiek tijdens Noise Soup & Knowlegde: totaal: 170 (onderdeel Finland meets The Netherlands: 25 ).
20-1: Subbacultcha Dayparty! van 13.00-18.00 uur
Muziek oa: The Mauskovic Dance Band, LYZZA, Pardans (foto, boven) , Coals (foto, onder ) , Bonne Aparte,
Lomboy, Dinamarca, Karel.
Kunst: Wayne Horse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel Geerts
Free beer till it’s https://www.facebook.com/events/901485546677503/
Publiek: 300

Voor beide druk bezochte events waren de aangebrachte muurconstellaties een goede
goede match tussen jonge beeldende kunst en de niet mainstream popmuziek. De muurconstellaties hadden
thematisch verband met het muziek/pop/publieksgebeuren.
Na het ES/ NS weekend werden de muurconstellaties filmisch geextrapolereerd.
Vanaf 23 januari completeerden de films van Takeshi Ikeda, Bing Bin, Timna Tomiša het project FILLER en
bood zo een nog rijkere blik.
Publiek: tijdens FILLER zelf: 680
PR: https://eyeballingart.wordpress.com/2018/01/24/filler-ii-sign-groningen-nl/
II. Art Rotterdam/ Intersections 7 t/m 11 februari 2018
Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, Rotterdam.
SIGN presenteerde Salim Bayri.
opening woensdag 7 februari: 18.00 – 22.00 uur
Donderdag 8 februari: 11.00 – 19.00 uur
Vrijdag 9 februari: 11.00 – 21.00 uur
Zaterdag 10 februari: 11.00 – 19.00 uur
Zondag 11 februari: 11.00 – 19.00 uur

SIGN’s deelname aan Art Rotterdam/ Intersections Rotterdam 7-11 februari 2018.
Als enig podium uit het Noorden deed SIGN mee en presenteerde de jonge kunstenaar Salim Bayri (1992,
Casablanca MA) op deze internationale kunstbeurs bij Intersections, het non-profit segment:. Een interessante
context. Salim Bayri toonde de multimediale installatie S-Links Signed Edition een nieuwe versie voor
Intersections. Hij vervlecht westerse en islamitische gebruiken op een relativerende een humoristische wijze. Via
allerlei uitingen: van digitaal tot tekenkunst van video drawings, game, sound, footage tot shop, van cartoon tot
object. Dit alles in samenhangende gelaagde installatie. Zijn werk is kritisch en humoristisch, hij reflecteert op
migratie en specifiek op zijn plaats in deze wereld, ook de culturele, zowel in Marokko als hier. Het werk is
onnadrukkelijk politiek. Observaties, overdenkingen, ervaringen verwerkt hij speels, relativerend waardoor men
juist makkelijk toegang krijgt en ook zelf soortgelijke vragen begint te stellen over beide werelden. Wat is
vreemd wat is normaal?
S-Links SIGNED Edition gemaakt voortbordurend op zijn eerdere werken.(foto’s)
Bij zijn werk is sprake van interactie, nieuwe serie video's, game elementen, enkele geluidswerken zo ook
performances, computer gegenereerde beeltenissen, animaties en footage, tekeningen en artefacten. Al het werk
toont een humoristisch, relativerend spel met identiteit/ afkomst, tot aan alterego’s toe.
Salim Bayri is in juli 2017 afgestudeerd aan Frank Mohr Instituut, Mad Tech te Groningen.
Momenteel doet hij het residence programma van de Rijksacadamie Amsterdam.
Extra: Salim Bayri (voorgedragen door SIGN) was ook één van
de 4 genomineerden voor de NN Group Art Award! NN Group is
de holding van Nationale-Nederlanden en partner van Art
Rotterdam.
De prijs van € 10.000,- gaat uit naar een bijzonder talent die
onlangs zijn/haar studie heeft voltooid in Nederland.
De bekendmaking van de winnaar & uitreiking was op Art
Rotterdam was op woensdag 7 februari om 19.00 uur in het nieuwe
paviljoen bij Commonoties & Intersections.
De NN Group Art Award genomineerden waren:
-Pauline Curnier Jardin, Main Section, Ellen de Bruijne Projects
Amsterdam
-Salim Bayri, Intersections, SIGN, projectspace Groningen
-Sam Samiee, Main Section Redgallery Antwerpen
-Rafaël Rozendaal, video section Projections, Upstream Gallery
Amsterdam.
De jury van de NN Group Art Award 2018.
Mariette Dölle (directeur van Museum Kranenburgh, Bergen),
Anna van Leeuwen (kunstjournalist De Volkskrant), Iris Kensmil
(beeldend kunstenaar ), Xander Karskens (artsitiek directeur
Cobra Museum, Amstelveen), Els Drummen (curator NN Group
corporate collection).
Pauline Curnier Jardin heeft uiteindelijk gewonnen.
In een aparte NN Group Art Award stand op de beurs werden diverse werken van de genomineerden getoond.
Dit leverde een extra presentatie van Salim Bayri op plus veel aandacht, extra PR. en enkele verkopen.
Publiek: 13.500
PR: http://www.metropolism.com/nl/reviews/34256_art_rotterdam_2018
http://eropuit.blog.nl/kunst-cultuur/2018/01/21/art-rotterdam-genomineerden-van-nn-group-art-award-bekend
https://www.nn.nl/Over-NationaleNederlanden/Kunst-en-cultuur/Art-Rotterdam.htm
https://museumactueel.nl/opnieuw-26-500-bezoekers-art-rotterdam/
https://trendbeheer.com/2018/02/07/art-rotterdam-2018/
en catalogus Art Rotterdam & plattegrond/ flyer art Rotterdam
III. ‘Unfixing Histories’
11 maart t/m 15 april 2018
Ana María Gómez López, CHE Onejoon, Thomas Kuijpers
Deze tentoonstelling was deel van het project 'Unfixing Histories', geinitieerd door curator/ kunstenaar Andrea

Stultiens. SIGN en een aantal andere Groninger kunstinstellingen (Block C, Noorderlicht, Usva, Academie
Minerva) en het Drents Archief Assen deden hier aan mee.
SIGN presenteerde de kunstenaars Ana María Gómez López, CHE Onejoon & Thomas Kuijpers, die de waarheid
achter 'de werkelijkheid' onderzoeken, gerelateerd aan fotografisch beeld. Zij houden zich bezig met actuele
geschiedvorming en bevragen dat; een kritische actuele kijk naar de maakbare geschiedenis. Wat verschuilt zich
achter het beeld?
Ana María Gómez López (CO/US 1981) gebruikt eigen experimenten en historisch onderzoek om de definities
van de grenzen van het leven te beschouwen. Onderzoek van archiefmateriaal met een verbinding naar de
wetenschapsgeschiedenis is een centraal element van haar praktijk.
On Taphonomy is een video-installatie van het werk van pionier Johannes Weigelt, een Duitse paleontoloog die
relaties had met de Nazi’s. On Taphonomy duikt in Weigelt’s fotografische documentatie van dierlijke karkassen
en fossielen, en plaatst dit naast zijn persoonlijke, Dadaistische collages. Tafonomie is een middel om
geologische en ideologische sporen te interpreteren, in fossiele en persoonlijke archieven.
Ana Maria toonde een gemodificeerde versie van On Taphonomy en een enkele litho's in verband daarmee.

Tijdens zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea kreeg CHE Onejoon (KR, 1979) de opdracht foto’s te maken bij
demonstraties.
Sindsdien zijn methodes van geheim agenten zijn kunstpraktijk binnengeslopen.
Zijn nieuwe project “International friendship” is gebaseerd op geschenken die Kim Il-sung ontving van
Afrikaanse dictators als dank voor de gebouwen en monumenten die door Noord-Korea in Afrika waren gebouwd.
Het project bestaat uit de opnieuw gemonteerde Noord-Koreaanse propagandafilm ‘Wereldwijde Steun” voor Kim
Il-sung’, illegaal gescande foto’s en 3d geprinte objecten die voorkomen op de foto’s. CHE’s projecten vertonen
onzichtbare informatie in relatie met gevoelige politieke kwesties en verborgen episodes. Che Onejoon bracht
een gemodificeerde installatie in SIGN.
Thomas Kuijpers, (NL, 1985) onderzoekt hoe beeld en tekst worden gebruikt om een verhaal te creëren over
een werkelijke gebeurtenis. Hij is geïnteresseerd in de verschillende versies waarop de afspiegeling van de
waarheid is geconstrueerd. In Sign toonde hij een nieuwe versie van Bad Trip hiervoor verzamelde Kuijpers een
archief van voorpagina’s, sensationele koppen en beelden die een collectieve angst voor terrorisme laten
ontbranden. Hij drong de rafelranden van het internet binnen, bestudeerde meldingen van diverse rechtse/antiislamgemeenschappen. Om te achterhalen waardoor zijn eigen levensangst ontstaat filmde en fotografeerde hij
situaties in zijn dagelijks leven die associaties met terrorisme opriepen. Kuijpers vraagt zich af hoe onze perceptie
van de realiteit wordt gedirigeerd door sensatiezucht, nepnieuws en irrationele angsten.
Publiek 643
PR: Metropolis M
http://www.metropolism.com/nl/reviews/34862_sign_unfixing_histories
IV. CORPORA+
18 april t/m 18 mei 2018
Lydia Buijs, Sanne Bax , Arie de Fijter, Kayleigh Beard
Een expositie van recente werken + nieuwe werken die ontstaan tijdens deze periode in SIGN + daaraan
gekoppelde performances. Vanaf 18 april kon met de expositie al bekijken en de vorderingen volgen. Dit

culmineerde in perfomatieve presentaties op 12 en/of 13 mei.
Context: Gedacht vanuit het fysieke lichaam -als een extensie daarvan- maken de kunstenaars zich de ruimte
eigen. Objecten, installaties en handelingen hebben connotaties met het menselijk lichaam en worden gebruikt om
de naaste omgeving om te vormen, te beïnvloeden en te beheersen.
Sanne Bax
‘A Neatly Manicured Hedge’ (een keurig geknipte heg) is een installatie bestaande uit een driedimensionaal
gehaakt tapijt, een gebreide jas en een paar gereedschappen zoals een schaar. Op een houten podium geplaatst dat
zowel een horizontale als een verticale ruimte heeft met een verwrongen bocht. De installatie was een ruimte
binnen de ruimte zijn, een wereld die op zichzelf staat binnen onze bestaande concrete wereld, dat gepaard met het
verlangen om materiaal te maken voor een specifieke plek.
Een nieuwe installatie deels was ook performatief:

Het werd gepresenteerd in eigen gemaakte aquaria cq.
couveuse bakken. Deze stonden opgesteld in de ruimte op
verschillende hoogtes. De inhoud oogde als kleine
onderzeese riffen met rijke kleurrijke begroeiingen van
wieren en koralen. Alles gemaakt van wol met aanwezige weefgetouwen en apparaten, In haar performance droeg
Sanne Bax eigengemaakte wollen kledij van zelfde kleur, structuur. Als een gecamoufleerd wezen van hetzelfde
materiaal als de omgeving. Ze ging van bak naar bak om met haar handen de 'landschappen'' te veranderen of iets
toe te voegen; bv kamde de wol neurotisch, of aaide het of verlegde objecten etc.
Sanne Bax (1994) afgestudeerd in 2017 aan Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam- Art & Design TXT
Kayleigh Bread creëert interactieve geluidsinstallaties en maakt daarmee muziek.
Met synthesizer-geluiden, diepe bassen en echoënde vocalen creeerde zij een dromerige en serene atmosfeer te
scheppen. Tijdens performances gebruikte zij alleen haar lijf, stem en bewegingssensoren. In die zin ziet zij de
geluiden die voortgebracht worden als een extensie van haar lichaam. Door simpele en intuïtieve handbewegingen
bespeelt zij verschillende instrumenten, creëert loops en manipuleert haar stem digitaal.
Zij nodigde haar publiek uit om met haar mee te gaan en maakte in SIGN een digitale
omgeving waar het publiek kon anticiperen
Kayleigh Bread (1993) is thans 2e jaars student M.A. Media Art Design & Technology
Frank Mohr Instituut, Groningen.Voordien B.S.. Lifestyle Informatics (Artificial
Intelligence) VU University, Amsterdam.
Arie de Fijter maakt objecten en schaalmodellen die verwijzen naar landschap en
architectuur. Vaak vormen deze modellen de omgeving voor een performance. De
toevoeging van lichaam, beweging en gesproken taal verbreedt de zoektocht naar
representatie van andere ruimtes. In interactie met een narratief wordt het materiële

karakter en de symbolische waarde van de objecten uitgedaagd. Spelend met de wederzijdse getuigenis van object
en lichaam wordt een protocol opgesteld voor een ritueel. Van belang zijn object en omgeving, performance
protocol en narratief, en de relatie tussen architectuur, gebaren en gedrag.
Er was assistentie van studente van de Rietveld bij de vervreemdende trage performance van Arie de Fijter
waarbij poses, kleding & eigen gemaakte keramische architectonische objecten eenrol spelen.
Arie de Fijter (1984) is in 2017 afgestudeerd aan Studio for Immediate Spaces van het Sandberg Instituut,
Amsterdam/ voordien Master in Architectuur aan de Universiteit van Luik BE.

Lydia Buijs
Het uitvoeren van rituelen en het maken van verwante kunst wordt sinds mensenheugenis overal ter wereld
gedaan. De verbinding tussen kunst en ritueel is nog steeds aanwezig. De behoefte aan religiositeit is een
universeel instinct wat Lydia Buijs in haar werk visualiseert.
Dit drukt ze uit in haar installaties, In een performance wordt de installatie bespeeld als een instrument, dimensie
tijd wordt toegevoegd en het werk wordt zo een levend bewegend geluidvoortbrengend geheel.
De rosmolen van Lydia Buijs was deels in Den Haag voorbereidt; een grote ijzeren bol van aan elkaar gelaste
segmenten, stond in balans op een paal. In Groningen maakte zij de houders voor het ronddraaien, 2 kostuums, en
2 paar schoenen met 2 laagse zolen van ijzer hout met ijzeren veren ertussen. Tijdens het lopen veroorzaakte de
ijzeren zolen klanken, geluiden geklepper en konden de performers spelen met ritme en snelheid van het lopen.
Er was assistentie van afstuderende studenten Academie Minerva bij de installatie van Lydia Buijs haar rosmolen.
Lydia Buijs (1991), is in 2017 afgestudeerd aan Fine Arts, Royal Academy of Arts, The Hague.

Publiek: 400
PR:
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/80616/corpora-bij-sign/
https://www.kunstspot.nl/gallery/corpora/
http://groningen.uitloper.nu/kunst/lydia-buijs-sanne-bax-arie-de-fijter-kayleigh-beard-corpora
https://www.rtvnoord.nl/agenda
http://bkv.academieminerva.nl/
V. PAIR 28-4 t/m 27-5 presenteerde SIGN i.s.m. Landscape Labs in de PAIR op ‘t Suikerunie terrein:
Florent Poussineau, culinair kunstenaar,
gestudeerd o.a aan School of Fine Arts & Formation Superieure en Design & Culinaire, ESAD Reims.
Zijn verblijf zal resulteren in culinaire performances, sculpturen, events met aandacht voor gastvrijheid en
“vergasten”. Wat zijn goede manieren? Wat zijn de handelingen? Wat gebeurt er als de omgeving wordt gekaapt
of onbekend is, onttrokken aan de codes?
Er zijn publieke momenten en activiteiten waarbij Florent contact zoekt met geestverwanten, vakgenoten,
geïnteresseerden e.a.
Do. 3 mei was de FOOD GRILLING Installatie
om 17.00 uur. Om te kunnen eten moest men
eerst door een labyrint van afzetlint. Poussineau
speelde hierbij met groepsdynamieken; het
binnen en buiten sluiten.
Het fastfood Pistache restaurant vond plaats op
maandag 14 mei in de goed gefaciliteerde
keuken van de Wolkenfabriek. Een 14-tal
genodigde gasten/ kunstenaars veelal werkzaam
op het gebied van biologisch voedsel
gastvrijheid, sociaal maatschappelijke
performances, werden genodigd.
Pistache speelde met het gegeven en
omstandigheden van de fastfood keten. Hard
werken, (afgestompte) medewerkers met alleen
focus op productie. 2 Internschips 2e jaars
studenten van Acadamie Minerva speelden de verveelde bediening met verve. Florent was kok. Alle 3 met
zelfgemaakte kleding te vergelijken met wat men bij fastfood ketens draagt. Er was geen communicatie tussen
gasten en de kok. Bestellingen vielen anders uit. Sommige gasten kregen een kingsize hamburger , anderen alleen
een hamburger gevuld met patat, of een zeer chique met krab of het kinderpakket.
De gasten werden ook toeschouwers van het gedrag van hun tafelgenoten, maar ook van hun eigen gedrag zoals
dat bepaald wordt door je omgeving, je opvoeding.
In de series van Pistache Restaurant zullen verschillende omgevingen worden geïntroduceerd voor toekomstige
edities.

Wo. 23 mei eindpresentatie van 13.00-17.30 uur & speciaal moment om 16.00 uur ! Dat was Pate Morte, een
nogal fysieke performance. Op de grond lag een soort grafvorm gevuld met bloem omheind met stenen. Florent
ging er in liggen zo ontstond een afdruk van zn lijf. Daarna verwarmde hij volgens de sucre rocher methode,
suiker met water op een houtvuur. Goot dit over het meel en zijn afdruk kneedde dit tot grote plakken deeg.
Daarna nam hij het deeg dit op en sprong in het kanaal. En alles loste zo weer op.
Locatie: PAIR (Portable Artist In Residence) voormalig Suikerunie terrein, Energieweg 10, Groningen (over
fietsbrug, rechts a/h water) Publiek: 200

PR: https://gezinsbode.nl/2018/04/27/sign--landscape-labs-op-suikerunie-terrein
https://het-westerkwartier.nl/ggg/2018/04/27/sign--landscape-labs-op-suikerunie-terrein
https://harenerweekblad.nl/ggg/2018/04/27/sign--landscape-labs-op-suikerunie-terrein
https://www.kunstspot.nl/gallery/florent-poussineau-the-action-of-hosting-aguest/https://www.kunstkrant.com/kunstkra.nsf/kunst/AgendaGroningen
http://leblogdelaneezelblog.blogspot.nl/
http://groningen.uitloper.nu/kunst/florent-poussineau-the-action-of-hosting-a-guest
https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign
VI. SIGN presenteerde MAARTEN BEL op IMPULS te Alkmaar
In het Pinksterweekend van 19 t/m 21 mei 2018 vindt het “off grid” kunstevenement IMPULS! plaats.
Locatie: HAL 25, Pettemerstraat Alkmaar
HAL 25 is een combinatie van industriële vormgeving, groen en
huiselijke knusheid, midden in hartje Alkmaar.
De ruimte buiten heeft een 2e hands industrieel karakter met in de buurt
het Beatles museum en bedrijvenketens als Lidl, Aldi, Jysk met veel
consumentengedrag. Kunstenaar Maarten Bel werd door SIGN
gevraagd werken te maken waarbij het urbane, dynamische, half
industrie terrein een rol speelt en zich daartoe te verhouden. Deze plek
heeft een sterke aanwezigheid van de openbare publiek ruimte en
tegelijk ook een karakter van een vrijstaat.
Impuls Off-grid kunstmanifestatie met thema ‘RUIMTE’, waar in-situ
werken en op locatie creëren centraal stonden.. Performance,
installaties, tijdelijke architectuur en nog veel meer. Publiek,
kunstenaars en 12 kunstinitiatieven komen samen tijdens dit 3 daagse
experimentele manifestatie:
https://www.facebook.com/events/163444040977003/
Maarten Bel : “De Belwinkel” Zelf zegt hij:
‘Niets is wat het lijkt. Belwinkels. Wat het is, wat ze doen, het is een

raadsel, maar dat ze geld verdienen is duidelijk.
Het concept van de Belwinkel is onderzoek te doen naar ‘alternatieve’ manieren van kunstverkoop en onderzoek
te doen naar de marktwerking van mijn kunst en eventueel andere werken van andere kunstenaars. Kunstzinnige
kunstverkoop. Waarom niet de creativiteit die je hebt als kunstenaar ook inzetten in verkoop van werk? Kunst in
oplage voor een goede prijs is ook populair, of zoals ik zelf van plan ben, ‘tegoedbonnen’ maken voor
performances die ik doe. De mogelijkheden zijn oneindig. Het gaat niet zozeer over het maken van nieuw
verkoopbaar werk, maar het verpakken van bestaand (of nieuw) werk.
De Belwinkel is een doorlopend project dat telkens andere gedaantes aanneemt en kan inspelen op de context. De
Belwinkel is een leegstaand winkelpand, de Belwinkel online of de Belwinkel als eerste pop-up concept in
Alkmaar tijdens Impuls. Tijdens Impuls zal de Belwinkel een ‘klassieke’ winkel gedaante aannemen waarin er
verschillende verpakkingen worden getoond die ik in de afgelopen maanden heb bedacht en onderzocht. Het is
een introductie, een voetnoot, voorproefje voor toekomstige gedaantes. De enige ‘hardware’ van de installatie is
het lichtgevende logo en de kassa.’
Zaterdag 19 mei 17:00 uur t/m maandag 21 mei 20:00 uur
Publiek: 850
PR:
https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60018961-impuls-2018-kunstmanifestatie-met-ruimte-in-hal25
http://maartenbel.nl/upcoming/impuls-i-s-m-sign-groningen/
https://www.alkmaarprachtstad.nl/evenementen/evenement/impuls
https://alkmaarmaakthet.nl/projecten/impuls/
https://www.evensi.nl/impuls-kunstmanifestatie-hal-25/247928695?
http://www.rodi.nl/widgets/1444-alkmaar/nieuws/1461999-impuls-kunstmanifestatie-met-ruimte
http://www.creatorium.nu/index.php?id=12
VII. 24 mei t/m 30 mei
Maydays: Onderhuids.
3e jaar studentenproject Autonome Beeldende Kunst Academie Minerva
Maydays= terugkerend event waarbij 3e jaars studenten Autonome Beeldende Kunst Academie de opdracht
vanuit de opleiding krijgen om in kleine groepen een tentoonstelling te organiseren op diverse locaties in
Groningen. Er zijn inmiddels enkele edities geweest van Maydays; het vindt altijd plaats eind mei, duurt ca. 4
dagen. Het is open voor publiek en het heeft onderling afgestemde openingstijden en programma’s.
SIGN heeft betreffende studenten begeleidt er zijn voorafgaande maanden een aantal sessies geweest. Sign vroeg
hun om na te denken over een samenhangend concept en de uiting daarvan in een gedegen presentatie. Sign vroeg
om onderlinge afstemming en samenwerking zowel praktisch als inhoudelijk. Ook moest er promotie en pr
gevoerd worden zoals op tijd persberichten schrijven, en ontwerpen van pr uitingen zoals ontwerpen flyers
posters en verspreiden. Dit alles hebben de studenten prima
uitgevoerd.
Onderhuids met werken van Marit Bootsma, Sven ten Berge,
Can Demren, Marten Drewes, Marnix Sixma; installaties,
beelden, schilderijen, performances. Van binnen groeit en broeit
er van alles. ‘Emoties, dromen, conflicten, chaos, rust. Onder de
huid en voorbij het bewustzijn ageert en reageert ons diepste
wezen. ‘Onderhuids’ zoekt de grenzen op van dat wezen, van dat
wat niet uitgesproken wordt. Er wordt gekeken naar wat buiten
ons zicht ligt; het vreemde wat ons altijd bekend is geweest.
Marnix Sixma: (foto) maakt sferische niet te duiden films van
niet te bepalen omgevingen. Bij SIGN heeft hij zijn bioritme
omgezet; sliep overdag in de kelder van SIGN en ging s' nachts
op pad om te filmen. Zijn resultaten van de vorige nacht waren
overdag te zien ook in de kelder waar hij lag te slapen. Een
absurde ervaring voor publiek.
Sven ten Berge: maakt ruimtelijke en platte werken die bestaat
uit patronen en optische illusies; zijn werken zijn niet losstaand,
maar als onderdelen van één werk dat zich uit blijft breiden.
Marit Bootsma: In haar ruimtelijke werk onderzoekt ze de
mogelijk van spirituele transcendentie in de moderne wereld.
Door op elk sculptuur een ritueel uit te voeren, wil ze mensen op een primair niveau raken. Om het natuurlijke

proces van de vergankelijkheid van het leven te begrijpen.
Can Demren: Door de groeiende honger naar snelle beeldconsumptie is zijn ambitie om beelden langzaam te
creëren. Of het nu een spiegel is die ’s nachts tegen een deur leunt, of een melancholisch meisje, verlicht door het
zonlicht dat valt door een klein raam, ze hebben tijd nodig om hun fascinerende verhalen te vertellen aan de
toeschouwer.
Marten Drewes: film-installatie De afleidingen van de moderne wereld kunnen gezien worden als een tegenpool
van alleen zijn. Deze polen zijn een bron van inspiratie voor Drewis en worden in verscheidene media vertaald.
Publiek: 650
PR: https://maydaysminerva.nl/
Event: 4 juli 2018 Axiliad a recurring dream
van 19-22 uur
Artur Poterski ism Martin Schäufler
Axilad is een animatie van Artur Porterski vrij vertaald en gebaseerd op de novelle van Poolse schrijver Edward
Stachura uit 1971. In samenwerking met musici van verschillende achtergronden (klassiek, pop, avantgarde)
streeft Artur Poterski om de interne strijd, kwelling van zijn hoofdkarakter in Axilad zowel visueel als muzikaal
uit te drukken. Daarbij kiest hij voor het gebruik van diverse media en disciplines.
Martin Schäufler is een instrumentenbouwer en noise kunstenaar o.a.Harsh Noise project MS Indentitätsproblem.
Met 2 improvisaties/performances draagt Schäufler bij aan het Axilad project. Hiervoor maakt hij o.a. gebruik van
eigen gemaakte fuzz pedals/ pulse-generators en creeerde daarmee een ervaring waarbij de grenzen tussen
bewustzijn en onderbewustzijn werden getart en het publiek zich kon afvragen: is dit experimentele muziek of een
marteling? De luisteraar/kijker werd ondergedompeld en daarbij uitgedaagd om buiten zijn psychische grenzen te
treden.
Publiek: 75
PR: geen
VIII. Timeline Gallery – Interventies in publieke ruimte van Groningen, angst en publieke ruimte.
Mei/juni 2018: lezingen Art & Fear in Public Spaces
Najaar 2018 & voorjaar 2019: uitvoering interventies
Timeline Gallery ving aan op 25 mei een conferentie Art & Fear in Public Spaces (openbaar) en daarna de hele
maand juni iedere vrijdag Friday Lunch Lectures: lezingen van 12-13 uur (openbaar met gratis soup!)
Interventies najaar 2018 & voorjaar 2019 nader te bepalen.
Doel: aan 11 kunstenaars/ ontwerpers is gevraagd om onder het thema ‘Angst en publieke ruimte’, nieuwe
interventievormen te ontwikkelen en uit te voeren in de publieke ruimte van Groningen.
Kunstenaars: Pendar Nabipour, Jaleesa Mallée, Helen Anna Flanagan, Eric Peter, Josefin Arnell, Quenton
Miller, Ryan Cherewaty, Alice Strete, Nadine Rotem Stibbe, Angeliki Marina Diakrousi en Giulia de
Giovanelli.
Opzet is dat de kunstenaars solo, duo of teams, werken aan eigenzinnige concepten en deze ook daadwerkelijk
gaan uitvoeren middels interventies & ingrepen in de publieke ruimte van Groningen in najaar 2018 en voorjaar
2019.
Vanuit het Timeline Gallery project, een samenwerkingen tussen SIGN, Lectoraat Image & Context,
Hanzehogeschool en Design Arbeid, zijn er in mei/ juni 2018 voorbereidende Conferentie en ‘Friday Lunch
Lectures’ en workshops door 13 experts (theoretici, activisten, kunstenaars) geweest.
De Friday Lunch Lectures, met gratis soep, waren openbaar, de workshops, daarna bestemd voor hieronder
genoemde kunstenaars, dit voor idee vorming en het ontwikkelen van eigen interventies met feed-back van de
experts & reflectanten. Alles onder het thema angst in, voor, door de publieke ruimte.
Over het onderwerp: Wat is de rol van kunst en angst in de publieke ruimte? Wat betekent het voor kunstenaars
dat de publieke ruimte steeds meer wordt ingeperkt, hetzij door totalitaire regimes, hetzij door neoliberale eisen
die aan de kunsten worden gesteld? Hoe kunnen kunstenaars zich nadrukkelijker positioneren in een
maatschappelijk debat? Deze vragen stonden centraal tijdens de startconferentie op vrijdag 25 mei en de Friday
Lunch Lectures de hele maand juni.

Professionele kunstenaars en ontwerpers volgden samen met studenten van
Academie Minerva in juni de Masterclasses waarin de thematiek (angst),
artistieke strategieën in de publieke ruimte en het betrekken van de passende
media centraal staan. In dit traject ontwikkelen ze interventies die een
bijdrage leveren aan het debat over de publieke ruimte.
Vanaf najaar 2018 zullen de interventies in de publieke ruimte plaatsvinden
en ook in voorjaar 2019.
Het symposium en de lezingenreeks Art & Fear in Public Spaces is
georganiseerd door het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de
Hanzehogeschool, SIGN en DesignArbeid.
Conferentie 25 mei 2018 openbaar.
12-17 uur Academie Minerva.
René Boomkens (cultuur filosoof), angst in publieke ruimte
Tinkebell (kunsteaar en schrijver) activisme en artistiek praktijk
Bibi Straatman (filosoof) het concept van parrhesia
Ruben Jacobs, kunst en angst ihkv klimaat verandering.
Sacha Bronwasser, (curator, journalist oa. De Volkskrant) een
journalistieke kijk op activistische kunst
incl. commentaar vanuit het perspectief van constructieve journalistiek door Niek Hietbrink
Publiek: 70
Friday Lunch Lectures met soep! Openbaar
12-13 uur Academie Minerva .
1 June, Sandra Kisters, naam maken als activistisch
kunstenaar
& Elant Weitman, strategien van aandacht
15 June, Erik Hagoort, free speech in publieke ruimte
free speech in public spaces
& Jeanne van Heeswijk, participatie in kunst (foto)
22 June, Barbara Cueto, authenticiteit in post digital
omgevingen
29 June, Ezgi Backay, kunst in publiek ruimte van
Turkije
& Einat Weizman, theaterproject met Palestijnse
gevangenen in Israel.
Na de zomer:
7 September, Tale Naess, collective writing – en kunst en sociale verandering
3 november , Jeroen Boomgaard, engaging the audience.
Publiek totaal: 250 & 78
Venue: Academie Minerva, (groene kamer ),
Praediniussingel 59, Groningen
Het symposium en de lezingenreeks Art & Counterpublic
Spaces is georganiseerd door het Kenniscentrum Kunst &
Samenleving van de Hanzehogeschool, SIGN and
DesignArbeid
Vevolg Timeline gallery, angst en publieke ruimte
project:
In het najaar 2018 hebben de eerste interventies
plaatsgevonden. Ook in het voorjaar 2019 wordt een serie
uitgevoerd. Kunstenaars: Ryan Cherewaty, Jaleesa Mallée,
Pendar Nabipour , Alice Strete, Nadine Rotem Stibbe, Giulia
de Giovanelli, Angeliki Marina Diakrousi, Quenton Miller,
Eric Peter, Josefin Arnell, Helen Anna Flanagan.
Deelnemende kunstenaars hebben allen met hun werk een relatie tot de maatschappij, sociaal maatschappelijke
omgeving, publieke ruimte en communicatie.
De deelnemers zijn als onafhankelijke kunstenaars en ontwerpers in staat angst als thema en als aanwezig gevoel

in de publieke ruimte in een onafhankelijk, of nieuw kader te plaatsen, te bevragen Ze zijn in staat de angst in zijn
verschillende verschijningsvormen te ontleden, en een verbeelding daarbij te vinden.
In deze kunstenaars verenigen zich meerdere disciplines, allen hebben ervaringen op interventie gebied of/en zijn
bezig met het idee van publieke ruimte. Ze hebben aangegeven nieuw werk te willen maken in publieke ruimte
ook in communicatie en relatie tot publiek. Bij een aantal maakt dat aspect van communicatie al onderdeel van
hun werk. Vaak spelen geengageerde maatschappelijke zaken al een rol in hun werken. Het zijn allen jonge
kunstenaars, van net afgestudeerd tot een aantal jaren als professioneel kunstenaar actief, en de samenstelling is
van verschillende nationaliteiten.
Bij de serie serie interventies in publieke openbare ruimte is uiteraard een bijpassende flexibele promotievorm.
Communicatieve aspecten zijn zeer van belang bij deze kunstvorm, direct op sociale omstandigheden en
maatschappelijk gericht. Strekt zich ook uit naar digitale omgevingen en virtuele. (identiteiten en de manier
waarop data gebruik wordt, ) Ook de keuze van bovenstaande kunstenaars is hier op gebaseerd.
Er wordt gespeeld met functie, aard, betekenis, identiteit
van een plek. En in verhouding tot en communicatie met het publiek vaak van belang. Dat kon zich op
verschillende manieren manifesteren: sociaal geëngageerd, wijkgericht, tijdelijke objecten in openbare ruimtes,
(interactieve) projecties in het straatbeeld, performatieve acties, installaties, audio/visuele ingrepen,
environmental, architectonische ingrepen. etc. (il)legale aspecten kunnen een rol spelen.
Met dergelijke tijdelijke ‘transformaties’ kan getracht worden een alertheid te realiseren bij omstanders. Door
andere belevingservaringen aan te bieden wordt gestreefd naar bewustwording van de ‘gebruikers’. Men kan bv
geconfronteerd worden met de manier waarop sociaal gedrag bepaald wordt.
Er was een interactie/contact met Kla-Art projecruimte Kampala Oeganda/ Instanbul, Turkije/ Jeruzalem IL. Het
onderzoek door Image in Context is er hieraan verbonden wat gelegenhied biedt tot het uitwisselen van
ervaringen. En opvattingen over wat publiek ruimte is en kan zijn en hoe daar mee om te gaan als kunstenaar.
Deze samenwerking met I in C geeft in
inhoudelijke zin ook voor SIGN verdieping.
Dit project komt voort uit 'Parrhesia de moed
tot waarheid' 2015 dat SIGN ism. Image in
Context heeft gerealiseerd. Hier zijn ook veel
interventies in de openbare ruimte gepleegd.
Sign heeft een jarenlange ervaring expertise
op het gebied van tijdelijke interventies in
publiek ruimte met diverse projecten ook
gecombineerd met cultuur educatie ook met
voortgezet onderwijs. Gezien de eerdere
projecten van SIGN in openbare & publieke
ruimte, waarin onderzocht werd hoe
kunstenaars hun stem kunnen laten gelden (en
de betekenis van moed daarbij) denkt SIGN
dat dit project een verdere stap daarbij is.
Afgelopen zomer zijn er verkenningen (foto’s) geweest
door de kunstenaars in Groningen en omgeving, zijn er
teams ontstaan. De periode daarna zijn de ideeen verder
ontwikkeld en de uitvoering daarvan is nu reeds
begonnen.
Het idee was om de interventies in het najaar 2018 in
een sequentie te doen, maar uit praktische, financiele
overwegingen en gezien de aard en hoeveelheid van de
ontwikkelde plannen wordt het over iets langere termijn
verspreid en uitgevoerd wordt: namelijk t/m late
voorjaar 2019.
Met name is de extra tijd ook van belang voor de
uitwerking en de timing tav. bepaalde
momenten/events in Groningen.
Sommige plannen manifesteren zich zelfs in aantal
fases. Een leuke bijkomstigheid is zoals gezegd dat er niet 5 plannen zijn maar 7 uit te voeren plannen, waarbij de
kunstenaars elkaar onderling ook weer helpen. Het experiment spitst zich toe op wat voor vormen dergelijke

interventies over dit onderwerp kunnen aannemen en hoe je dat toont en dat kenbaar maakt. Bij sommige
interventies is er sprake van media aandacht en gebruik door bv. in te spelen op bepaalde contexten in de stad
(intocht Sinterklaas, verkiezingen, Let’s gro). In de meeste interventies zelf wordt veelal gebruik gemaakt van
verschillende media vooral als onderdeel van het werk.
Financieen: SIGN heeft voor het hele TLG project 3 subsidie toekenningen ontvangen: Kunstraad Groningen,
Stichting Stokroos & Mondriaan Fonds kunstenaars honoraria bijdrage.
Lijst van kunstenaars & projecten :
‘Hapiness Project’ van Alice Strete, Angeliki Marina Diakrousi
‘Rumour Camp’ van Pendar Nabipour, Alice Strete, Angeliki Marina Diakrousi
‘In Loving memory’ van Ryan Cherewaty & Nadine Rotem Stibbe
‘Space Invaders’ van Jaleesa Mallée, Nadine Rotem Stibbe
Giulia de Giovanelli & Eric Peter: Choreography of Disclosure
Quenton Miller: nog geen titel
Josefin Arnell & Helen Anna Flanagan: Sororities
Inmiddels hebben er 5 interventies plaatsgevonden en staan er 2 in de planning. Het idee was dat er tenminste 5
interventies door 5 teams zouden plaatsvinden. Inmiddels zijn er 7 interventies op het programma en werkt de
kunstenaarsgroep in wisselende combinaties samen. Wat interacties en dynamiek aangeeft tussen de kunstenaars.
Locatie: openbare ruimte Groningen Werken krijgen een relatie tot de publieke ruimte, gevraagd ongevraagd
publiek. Behelst performances, allerlei ingrepen, acties.
Publiek: 328
https://sign2.nl/friday-25-may-conference-art-fear-in-public-spaces-12-17-hrs-timeline-gallery-the-lectures/
https://www.hanze.nl/eng/research/centre-for-applied-research/art-andsociety/professorships/professorships/image-in-context/research-projects/Being-Political/timelinegallery
https://nl-nl.facebook.com/noordenaars/
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-kunst-ensamenleving/lectoraten/lectoraten/image-in-context/onderzoeksprojecten/being-political/timelinegallery-kunstpubliek-debat
http://kc.academieminerva.nl/labs
SCREENINGS & SETTINGS
15 september t/m 7 oktober 2018
De opening op 15 september was om 15.00 uur: met heerlijke Salpicón fruitcocktails! De opening was ook als
extra activiteit opgenomen in de kunstroute van
Expoost waar SIGN ook aan mee deed. Zo kregen
we een gemeleerd publiek over de vloer w.o. een 2
rondleiding van een groep internationale studenten;
Voorafgaand organiseerde SIGN de 16mm
Filmworkshop Dark Chronicles: 9-10-11
september: met Bernardo Zanotta & Carlijn
Fransen van Filmwerkplaats Rotterdam;
Films van:
Basir Mahmood: ‘All voices are mine 20172018’
Juan Pablo Mejía: ‘Salpicón’
Benjamin & Stefan Ramírez Pérez:
‘Confluence’
Window Dressing door: David Sciarone (foto)
Pas afgestudeerde David Sciarone heeft een
Window Dressing in de etalage van SIGN gemaakt

speciaal gebaseerd op deze films!
Screenings & Settings liet 3 semi-documentaire filmische hervertellingen zien uit de recente TV- en
filmgeschiedenis van 3 verschillende landen (Servie, Columbia, Pakistan). In verschillende settings werden
sociaal maatschappelijk invloeden, micro politiek en geschiedenis, gekoppeld aan het persoonlijke leven.
Basir Mahmood: ‘All voices are mine
2017-2018’
Basir Mahmood wil het verhaal van iemand
anders vertellen. Het navertellen vindt plaats
in iemand anders’ slaap en fysieke
omgeving. Wat gedurende de tijd is
voorgevallen wordt opnieuw uitgevoerd van
de vroege ochtend tot de late avond.
De film ‘All voices are mine’ is geïnitieerd
door Basir Mahmood en heeft hij de
herinneringen verzameld van acteurs,
figuranten, schrijvers, filmers en anderen die
betrokken waren bij Old Era films. Allemaal
betrokken bij Pakistan’s filmindustrie in
Lahore, Lollywood, hoewel deze
filmindustrie in de zeventiger jaren begon weg te zakken in banale, creatieve, intellectuele decadentie en voor
publiek niet meer relevant.
Heden ten dage leven velen van de acteurs anoniem en beoefenen vaak andere beroepen. Met de verzamelde
herinneringen hoopt Basir een verhaal te reconstrueren dat ideeën verkent over abruptheid, imperfectie,
overeenkomst, geheugen en herinneren en vergeten.
Basir Mahmood (1985, Lahore, Pakistan) studeerde in Lahore aan Beaconhouse National University en ontving
een uitwisselingsbeurs voor een jaar van de Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, Duitsland in 2011. Om
zichzelf te verhouden tot omstandigheden rondom zichzelf, overdenkt hij ingebedde sociale en historische
gebieden van het alledaagse, evenals zijn persoonlijke omgeving. Video, film of fotografie benuttend weeft
Mahmood diverse gedachten, bevindingen en inzichten tot poëtische sequenties en verschillende verhaalstijlen.
Juan Pablo Mejia: ‘Salpicón’, “how melodrama has come to supplant politics”.
Salpicón is een zoekende film die draait rond de esthetiek van het conflict. Gebruik makend van een mengeling
van reëel en fictioneel filmmateriaal reflecteert Juan Pablo op de politiek van het post-conflict tijdperk in
Colombia door het gebruik van de verhaalvorm van telenovelas (Zuidamerikaanse soapseries) en melodrama.
De fruitdrank Salpicón dient als metafoor om de tropische mix van onduidelijke alledaagse en extravagant
Colombiaans micropolitiek te begrijpen. De film beschouwt de nasleep van het vredesproces, de oorlogsreconfiguraties en het post-conflict Colombia: een perfect opgepoetste telenovela-achtige cliffhanger – onzeker en
ondefinieerbaar. Melodrama heeft politiek verdrongen.
OVER: Mijn werk als experimenteel vormgever houdt zich bezig met hedendaagse politiek and de fictie van
massamedia. Mijn recente werk concentreert zich op Latijns-Amerikaans melodrama en necropolitieke
afschildering van de
narcokapitalistische cultuur. Ik
gebruik diverse
onderzoeksprocessen die
verschillende ontwerppraktijken
overlappen en materiaal dat
beschikbaar is om de
dramatisering van politiek geweld
te verkennen.
Benjamin Ramirez Perez &
Stefan Ramirez Perez
Confluence HD Video, 16:9,
color, 5.1 or stereo, 21 min, 2018.
Mede geregisseerd met Stefan
Ramirez Perez.
‘Confluence’ draait rond de

Servische popzangeres en voormalig kindsterretje Doris Bizetić. In een mix van popoptredens en lezingen wordt
Doris’ biografie samengebracht met de architectuurgeschiedenis van Belgrado. “Confluence” trekt een parallel
tussen Doris’ biografie en de geschiedenis van de CK-toren dat een voormalig communistisch hoofdkwartier was
en later, onder Slobodan Milosevic een TV en radiostation in Servie.. Na het bombardement in 1999 is het
herbouwd als winkel- en zakencentrum. Doris Bizetić probeert nu een nieuwe carrière op te bouwen met optreden
en het uitbrengen van nieuwe muziek.
OVER: “Onze werken hebben zich ontwikkeld in nauwe artistieke samenwerking en zijn het resultaat van een
langdurige en voortgaande artistieke dialoog waarin sommige projecten in gelijke mate als van ons beide moeten
worden beschouwd en sommige aan een primaire auteur kunnen worden toegeschreven.
In onze films doorbreken we gespeelde verhaallijnen met documentair materiaal, re-enactments en
cinematografische verwijzingen, voortkomend uit zowel gedeelde als individuele interesses en artistieke
benaderingen.
Ons doel is in hoge mate filmische en aantrekkelijke verhaalgedreven werken met bewegende beelden te maken
die de scheiding tussen fictie en realiteit op een complexe manier vervagen terwijl we onze politieke en sociale
omgevingen ondervragen en de processen van beelden maken beschouwen wat betreft hun historische, politieke
en technologische gevolgen. Wij zijn geïnteresseerd in vragen rond authenticiteit en identiteit evenals individuele
en collectieve verhoudingen tot geschiedenis en geografie.”
Publiek: 621
2 gastlessen 2e jaars studenten autonoom door Harold Koopmans en Andrea Stultiens ivm de film Salpicon.
PR:
https://www.kunstspot.nl/gallery/screenings-settings/
https://gezinsbode.nl/2018/09/03/sign-presenteert-screenings--settings
https://www.de-ateliers.nl/activiteit/screenings-settings/
EXTRA voorafgaand
9-10-11 september: 16 mm. Film workshop
Darkroom Chronicles workshop “Extreme DIY 16mm film bonanza!” door Bernardo Zanotta & Carlijn Franssen
van Filmwerkplaats Rotterdam.
Deze workshop biedt uit de eerste hand een verkenning aan van de wereld of fotochemische bewegende beelden
en hun tactiele karakter. Deelnemers werkten in kleine groepjes en kwamen in aanraking met verschillende
technieken van z/w 16 mm. film
In de cursus van 3 dagen, ging men gezamenlijk een pop-up darkroom en open werkplek opzetten die bestemd
was voor nieuwe experimenten en gesprekken over filmische creaties. Vanaf opnames binnen de camera tot het
gebruik van onbelichte 16 mm filmstrips. Een
plek voor het maken van beeld door licht, een
spel met voorwerp en schaduw; deelnemers
maakten kennis met en raakten betrokken bij een
geheel nieuwe wereld van mogelijk heden.
Dag 1 – 9 sept
Overzicht van context waarin kunst van het
analoge filmmaken plaatsvindt
Hands-on gebruik met hand bediening van 16
mij cameras (Bolex H16 and Krasnogork K3)
Belichte negatieve film ontwikkelen in emmers
Dag 2.-10 sept
-De kunst van fotogrammen, rayogrammen,
optisch geluid en ander lichtgevoelig materiaal.
-proces van ontwikkelen
Dag 3.- 11 sept
-guerilla editing
-Om 20.00 uur Publieke Screening van de resultaten van de Darkroom Chronicles workshop “Extreme DIY 16mm
film bonanza!” Toon het aan je trotse ouders en maak indruk op je vrienden. Incl reflectief Q & A door Bernardo
Zanotta & Carlijn Franssen.
Deelnemers werden opgeroepen via sociale media en elkaars netwerken(Sign, Filmwerkplaats) zo’n 15 personen
hebben zich aangemeld. Zeer diverse achtergronden; van studenten RUG diverse faculteiten tot Minerva, van
alumni.

ExpOOST 2018 op zaterdag 15 september van 12-18 uur.
Op zaterdag 15 september 2018 vond ExpOOST plaats: een kunstroute in Groningen binnenstad oost waaraan 11
presentatieplekken deelnamen. Doel was een breder publiek te genereren, zowel lokaal als van buiten de wijk,
inclusief wijkbewoners waaronder studenten, en hen te laten zien wat voor verrassende kunst op bijzondere
plekken er in dit deel van de binnenstad te zien is. Het idee was kenbaar te maken dat beeldende kunst een
belangrijk en interessant onderdeel is van de samenleving, ook in dit levendig, dichtbevolkt stadsdeel, waarbij
diversiteit, aard en identiteit van de plekken meer zichtbaar wordt. Daarnaast wilden we meer solidariteit
genereren bij dit samen profileren, contacten bevorderen, elkaars publiek meer laten mengen en circuleren, elkaars
netwerken en naamsbekendheid vergroten.
Expoost 2017 zagen we als een pilot voor mogelijk een jaarlijks terugkerend gebeuren, dat gebeurde nu bij deze
editie in 2018!
Deelnemers 2018
Atelier-Bas-is , Pluimerstraat 15 ; galerie with tsjalling:, Kostersgang 26a ; Galleria Unexpected, Schuitendiep 47;
Momadesign, Nieuweweg 32 ; Pictura, St. Walburgstraat 1; GRID, St. Jansstraat 12 ; Vrijdag, Walstraat 34 ; VOF
Kunstwerk, Oudeweg 20a ; SIGN, Winschoterkade 10; CBK Groningen, Trompsingel 27; Het Resort, voorm.
tankstation Turfsingel 16.
nb. Zuhause kon helaas niet op die dag.
Bezoekers zagen een grote variatie aan beeldende kunst: 3d design, glaskunst, grafiek, fotografie, films,
schilderijen, tekeningen, recycle art, installaties en sculpturen.
Op 15 september waren er twee openingen en extra activiteiten. Om 15.00 uur de opening in SIGN van het
filmproject “Screenings & Settings”. Men kreeg de ‘Salpicón een fruitcocktail passend bij de gelijknamige film
Juan Pablo Mejia: ‘Salpicón’. Bij het CBK, de Ateliercollectie, werd publiek gefotografeerd volgens oude
methode’s en camera’s in combinatie met nieuwe techniek. Bij Vof Kunstwerk kreeg men inzage in
glasblaastechniek. Om 17.00 uur was de opening bij galerie with tsjalling “Sense of Place” en de middag werd
daar afgesloten vanaf 18.00 uur met een afterparty met gratis Martinus bier.
De organisatie en voorbereidingen e.d. waren een gezamenlijke inspanning. Sign behandelde vooral de zakelijke,
financiële kant. Galerie with tsjalling deed veel aan een aantal pr werkzaamheden, Momadesign verzorgde de
grafische ontwerpen. Bas-Is atelier was toentertijd initiatiefnemer van het event. Er waren een vouwflyer, posters,
banners analoog, en digitaal. Expoost heeft zichzelf ook gepromoot bij Noorderzondag in de stand van GRID.
Publiek
Veel bezoekers bezochten meerdere plekken. Gemiddeld waren er 85 a 90 bezoekers per deelnemende instelling,
een aantal waarmee men i.h.a. tevreden was. Opvallend daarbij was dat voor een groot deel een nieuw en breder
gevarieerd publiek de verschillende presentaties bezocht.
En was een georganiseerde rondleiding van een groep internationale studenten.
Bij SIGN kwamen er zo'n 150 bezoekers langs.
Conclusie: De variatie, aard en identiteit van de plekken (en van de kunst) is meer zichtbaar geworden. bezoekers
gaven aan dat ze de wijk wat beter hebben leren kennen.
Ook dit samen profileren vergrootte niet alleen bekendheid maar bevorderde tevens onderlinge (en andere)
contacten. Voor herhaling vatbaar.
Publiek: 150
Publiciteit:
https://www.kunstspot.nl/gallery/expoost-2018/
https://gezinsbode.nl/2018/09/03/expoost-gaat-langs-11-kunstplekken
https://www.gic.nl/inbeeld/wonen-in-groningen/zaterdag-prachtige-wandeling-langs-kunst-in-groningsebinnenstad
15 september t/m 18 november 2018
Opening 21 september
SIGN presenteert i.h.k.v. Groninger Culturele Ambassade in Leeuwarden:
Aqua Todopia van Reinier Kranendonk.
De Groninger Culturele Ambassade is een bijdrage van de provincie Groningen en de gemeente Groningen aan
Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018). De organisatie was in handen van het CBK
Groningen. Curator en projectleider is Mare van Koningsveld, de productieleiding is in handen van Yvonne
Dijkstra. De ambassade is gebouwd met Cubestees – grote houten kubussen van architectenbureau Onix in

samenwerking met Rizoem. Thema was van water tot waterstof. Waterstijging, watervervuiling, energietransitie:
actuele maatschappelijke onderwerpen waarbij water en waterstof een grote rol spelen. Ook kunstenaars doen
onderzoek naar deze topics en hebben hier verrassende visies op. In verschillende presentaties in de ambassade
was hedendaagse kunst over de impact en mogelijkheden van water en waterstof te zien.
SIGN vroeg Reinier Kranendonk om zijn Aqua Todopia verder te ontwikkelen. Het is een diy zelfvoorzienend
interieur dat zich op een creatieve manier richt op de functie van water in het huishouden. Alle objecten waren
daadwerkelijk te gebruiken (3 wc’s en een douche) Aqua Todopia bood een minimum aan grondstoffen en een
maximum aan bedenkbare en maakbare oplossingen! SIGN werd gesponsored door Afmitech Friesland met een
IBA! Het grijze afvalwater (poep, urine) werd gezuiverd en in het kanaal geloosd.
Reinier Kranendonk: Aqua Todopia
Todopia is een leef en woon installatie die alternatieven biedt voor het dagelijkse comfort nu en in de toekomst.
Het heroverweegt de routines en gebruiken die mensen thuis voor vanzelfsprekend zien. De objecten zijn door
Reinier Kranendonk samengesteld uit gevonden en geupcyclede materialen, verdeeld in 3 groepen met
corresponderende kleuren: Water (blauw), Gas (wit), Energie
(groen). Deze basiscomponenten voor het maken van leef- of
werkomgeving functioneren autonoom en off-grid. Tegelijkertijd
zijn de objecten afhankelijk van regenwater, zonlicht en aarde, wat
een fundamentele relatie betekent met de omgeving. Topdopia’s
wortels liggen in de kraak-cultuur en het festival-gebeuren en heeft
een verbinding met ‘Temporary Autonomous Zone’ door
anarchist/vrijdenker Hakim Bey.
Deze nieuwe versie, Aqua Todopia richt zich op de functie van
water in het huishouden. Het geeft inzicht in het gebruik van water
en in de rol van het oppervlaktewater.
Aqua Todopia heeft ook als doel het waterverbruik te reduceren en
slim om te gaan met huiselijke apparaten, in de context van de
waterkringloop. Alle objecten zijn daadwerkelijk te gebruiken!
Als extra toevoeging zocht Reinier ook een huishoudelijke
toepassing van waterstof als energiebron. Het restproduct bij
verbranding is immers zuiver water.
Tijdens de donkere maanden geeft Todopia een warm comfort met
een minimum aan grondstoffen en een maximum aan bedenkbare
en maakbare oplossingen.
Het is Reinier Kranedonk uiteindelijk ook gelukt om een werkende HHO generator te ontwikkelen!
Over:
Reinier Kranendonk’s fascinatie voor de relatie tussen natuur en het industriele stamt uit zijn jeugd. Tijdens zijn
studie aan AKI Enschede (2007) zette hij met gelijkgestemden OffMess op, een plek voor exposities, events en
parties. Tijdens zijn studie aan Dirty Art Department (2014-2016) aan het Sandberg Instituut, Amsterdam richtte
hij PostNorma op, een plek zonder voorzieningen voor water, gas
en elektriciteit. Om deze specifieke omstandigheden het hoofd te
bieden ontwikkelde hij het Todopia-project. Kranendonk
(Spijkenisse 1980) heeft geexposeerd o.a. bij Tetem, Enschede, Het
Nieuwe Instituut, Rotterdam, SIGN, Groningen en namens SIGN
bij Welcome To the Village 2013. Heeft vele presentaties is binnenen buitenland.
Locatie: kanaal adNieuweweg, (richting Blokhuispoort)
Leeuwarden.
Open: wo t/ m zo 13-17 uur. Deelnemers: Bierumer School,
Academie Minerva, NAIP, NP3, SIGN en CBK.
Publiek: 4000
PR: http://cbkgroningen.nl/agenda/culturele-ambassade-lf2018/
http://www.lc.nl/friesland/Groningers-openen-ambassade-inLeeuwarden-23307120.html
https://onix.nl/wp-content/uploads/2018/06/DVHN-20180626DO01030002.pdf
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/academie-

r=https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/academie-minerva
https://www.oogtv.nl/2018/09/groningse-ambassade-in-culturele-hoofdstad-bijna-klaar/
https://www.friesland.nl/nl/locaties/1359595662/groninger-culturele-ambassade
Dagblad van het Noorden 15 september 2018 – Groningers in Leeuwarden – Patrick vh Haar (ook over Reinier
Kranendonk)
http://www.lc.nl/friesland/Binnenkijken-in-de-Groningse-Ambassade-in-Leeuwarden-23538073.html
http://cbkgroningen.nl/groningen-gaat-2-maanden-naar-leeuwarden/
http://www.liwwadders.nl/groninger-culturele-ambassade-in-tiny-houses-op-het-water/
http://www.lichtpunt.nl/nieuwspunt/culturele-ambassade-groningen-lf2018/
http://rizoem.nl/portfolio/cubestee-culturele-ambassade-groningen/
https://frieschdagblad.nl/2018/9/21/ook-groningen-heeft-lf2018-iets-te-bieden
5 oktober 2018 stadsnieuws (nieuwsbrief)
Kunst & Stad (CBK) oktober 2018 (digitale en papieren versie)
Zomaar radio – talkshow. Opname 3/11 uitzending 7/11
SIGN & Het RESORT presenteerden i.h.k.v. Week Kunstenaars Boek: SPREAD Zinefest 2018
In SIGN was van 13 t/m 21 oktober: bibliotheek/collectie van eigenzinnige zines, workshops en presentaties
werk Ektor Ntourakos, Heikki Lotvinen, Angeliki Diakrousi, Alice Strete.
Het Resort organiseerde in het laatste weekend van 19, 20 oktober een Zinemarket gecombineerd met een
installatie van Philippe Wolthuis en Maaike Knibbe. Tijdelijke locatie tankstation aan de Turfsingel 16. Met
verkoop van zines, optredens, installaties, food, petanque en er was een pendel bootje voor personen transport
tussen SIGN en Het Resort.
Bij SIGN lag de focus op nieuwe eigenzinnige zines
en printvormen waarbij men zijn stem laat horen op
individuele basis; direct vanuit de individuele
kunstenaar. Dat kan een geengageerde stem zijn, een
kritische, een activistische of een tegendraadse. De
vorm zelf is al een reactie op de conventionele
vormen van beeldende kunst en is dus ook een
communicatief middel. Het is vooral ‘handgemaakt’
door kunstenaar/beeldmakers e.a
Verschijningsvormen zijn er legio: pamfletvormen,
boekjes, kranten, collages. Mee kan spelen zijn
teksten, foto’s, montages, strip-cartooneske
onderdelen etc.
Naast de bibliotheek/ presentatie was er ook extra
aandacht voor distributie en het verspreiden incl.
digitale publicaties.
In verband daarmee werden er + 3 WORKSHOPS gegeven om eigen zines te maken Materialen en apparatuur
aanwezig zoals papier, kopier machines ed. Eigen laptop mee was vereiste en voertaal Engels. Opgave via:
signnl@gmail.com/ € 5,- per workshop.
1. Workshop: ‘We own the flyers’ door Ektor Ntourakos op 14 & 15 oktober.
2. Workshop: ‘Glyph Drawing Club’ door Heikki Lotvonen op 16 & 17 oktober.
3. Workshop: ‘Zine-Machines’ door Angeliki Diakrousi, Alice Strete & Luke Murphy op 19 & 20 oktober.
1. Workshop: ‘We own the flyers’
Datum14 oktober van 13.00-15.00 uur
‘We own the flyers’ is een workshop door Ektor Ntourakos over het maken & distributie van je eigen
zinevormen in de stedelijke openbare ruimte van Groningen! Met zijn werk bracht Ektor Ntourakos interventies
aan in het stedelijke landschap om het besef van openbaarheid te versterken en de daar aanwezige informatie,
communicatie en kennis. www.ektorntourakos.com
14 okt: Deelnemers workshop: 5.
2. Workshop: ‘Glyph Drawing Club’
Data: 16 & 17 oktober van 13.30 -16.00 uur
‘Glyph Drawing Club’ een workshop door Heikki Lotvonen: je maak een zine met deze eerste versie van een
nieuwe vorm van textmode/unicode kunst editor!

Met deze workshop kon men de obscure vaardigheden van tekstkunst eigen te maken, het eeuwenoude ambacht
van het maken van doorwrochte typografische mozaïeken dat ooit enkel bekend was bij de meesters van de
drukkunst. De geheimen werden onthuld tijdens de workshop door verschillende opdrachten en oefeningen,
waarbij geleerd kon worden hoe ingewikkelde illustraties, letterontwerp, modulair ontwerpen, concrete poëzie en
veel meer is maken door het gebruik van typografische symbolen. Deelnemers zullen kennismaken met de
GlyphDrawing Club (http://www.glyphdrawing.club/), een moderne online tekst kunst editor. De editor is
geïnspireerd door imitaties en mogelijkheden van ASCII-kunst maar ontwikkeld met de gedachte van inclusiviteit,
toegankelijkheid, openheid en experiment.

Tijdens de workshop leerden de deelnemers wat ASCII-kunst is, hoe je ASCII-kunst maakt en hoe ASCII-kunst
op verschillende manieren toegepast kon worden. Deelnemers moesten hun eigen laptop meenemen.
http://www.glyphdrawing.club/
16 okt : 7 deelnemers
17 okt : 10 deelnemers
3. Workshop ‘Zine -machines’
Data: 19 & 20 oktober van 12.00-15.00 uur
Zine-Machines is een workshop door Angeliki Diakrousi, Alice Strete & Luke Murphy: je (eigen) teksten,
afbeeldingen etc. werden getransformeerd mbv. speelse software in opmerkelijke zines!
http://www.zine-machines.kstraat.casa
19 okt: ca 13 personen.
20 okt: 17 personen

In bibliotheek/collectie bijdrages o.a. van Onomatopee, Printroom, Zine Camp, Zinedepo, colletion Rob Strik,
Kladblok, Worm Pirate Bay Zine Club, Woodstone Kugelblitz & Anonymous Artists, Maarten Bel, Efrat Zehavi,
Arjen Boerstra, Club Chapelure, Jan van Egmond, Bert Scholten, Kevin Perrin, Maarten Rots, Michiel Burgers,
Matthieu Keuter, Rowan van As etc.

EXTRA: VHDG was te gast in SIGN op dinsdag 16 oktober om 20.00 met een performance van Yuri Veerman
Daarna een lezing van Josh Plough van Onomatopee over zijn nieuw uitgekomen zine ‘Role Play Education,
Letters from the Field Lab.’ Een lezin over een nieuwe bottum up manier van educatie door stadscurator van
Eindhoven; Josh Plough.
SPREAD zinefest: www.spreadzinefest.nl
WKB site: https://www.artisbook.nl/
Publiek: 460
PR:
http://www.maartenbel.nl/upcoming/spread-zinefest/
http://spreadzinefest.nl/
https://artisbook.nl/
https://www.kunstspot.nl/gallery/spread-zinefest-2/
https://www.kunstspot.nl/verhaal/7-highlights-uit-de-week-van-het-kunstenaarsboek/
https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-week-van-het-kunstenaarsboek-2018-verschillende-locaties-stadgroningen/
https://artisbook.nl/programma_onderdeel/spread-zinefest/
https://artisbook.nl/locatie/sign/
http://www.pzwart.nl/blog/2018/10/10/zine-machines-a-computer-generated-zine-workshop/
SIGN i.s.m. CBK Groningen presenteren ‘Het verticale landschap’
SIGN èn het CBK (Centrum Beeldende Kunst) Groningen hebben met hun project ‘Het Verticale Landschap’ een
eigenzinnige, experimentele bijdrage geleverd aan het programma van de kunstmanifestatie 100 jaar De Ploeg. De
Ploeg was een kunstenaarsvereniging opgericht in 1918, de leden daarvan hadden een enorme drang naar
vernieuwing, waarbij de beleving van het landschap voorop stond. De manifestatie 100 Jaar De Ploeg werd
georganiseerd door stichting 100 jaar de
Ploeg, het behelsde een breed cultureel
programma en vond plaats in de stad en
provincie Groningen van half maart t/m
november 2018. Zo was in het Groninger
Museum een grote
overzichtstentoonstelling van De
Ploegleden geopend (door de koning),
getiteld Avant- Garde in Groningen, De
Ploeg 1918-1928.
Veel culturele organisaties (dans, theater,
beeldende kunst, muziek) deden een
bijdrage aan het Ploegjaar 2018.
SIGN werkte voor deze gelegenheid en in
deze context samen met CBK.
Het gezamenlijk bedachte concept ‘Het
verticale landschap" kwam voort uit het
idee dat het landschap voor de beroemde
Groningse schilders van de Ploeg een
grote inspiratiebron is geweest, waarbij de beleving ervan voorop stond. Onze vraag was: hoe staat het met de
beleving van het landschap anno 2018 in het licht van alle hedendaagse ontwikkelingen? Want krimp,
bodemdaling als gevolg van de gaswinning, de stijging van de zeespiegel en het slinkende aanbod van
voorzieningen, bepalen op dit moment de discussies.
Binnen deze context wilden het CBK en SIGN een huidige kijk op het Groninger landschap geven en hebben
daarom 3 jonge kunstenaars uitgenodigd om rurale projecten in de provincie te ontwikkelen en uit te voeren, te
weten: Anastasia Kubrak, Leanne Wijnsma, Ingeborg Entrop. Hen werd gevraagd om vanuit een dynamische
stellingname op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en kritische observaties.
‘Het verticale landschap’ bood een nieuwe benadering en elke kunstenaar nam daarbij een laag tot onderwerp,
boven, op en onder het oppervlak (uiteraard passend bij de inhoud van hun werk)
Zo werd Anastasia Kubrak gevraagd om werk te maken over de wereld boven het oppervlak, waar satellieten,
transmissiegolven, luchtverkeer etc. mede het landschap vormen.

Op het oppervlak ontwikkelde Ingeborg Entrop een geluidswerk, een impressie van het hedendaagse
cultuurlandschap in Groningen. In haar zoektocht naar de betekenis van een plek wilde zij dit in een historische
context plaatsen.
Leanne Wijnsma wilde onderzoek doen naar de toekomst van het leven ondergronds middels opgravingen, ahw
futuristische archeologie.
De 3 Kunstenaars werden voor dit project ook aangespoord om contact te zoeken met de gebruikers van dorpen,
steden en het landschap, net zoals de Ploegkunstenaars die gericht waren op onderlinge samenwerking om
aansluiting te vinden met het publiek.
Het geheel had een onderzoekend karakter; doel was ook dat de kunstenaars met hun projecten een
bewustwording creerden van wat voor hedendaagse & historische linken er kunnen zijn.
Voorbereiding:
Het plan was om een bustour te organiseren om de 3 projecten van de 3 kunstenaars in één keer te laten beleven;
een dagje uit met een grote groep. Ook vanuit publicitair en organisatorisch standpunt was dat het handigste.
Datum van de bustour diende nog nader bepaald te worden; ideaal leek begin/half november 2018.
In de zomermaanden hebben de kunstenaars veel onderzoek gedaan en hun plannen ontwikkeld. Er zijn een aantal
bijeenkomsten geweest met de kunstenaars bij SIGN om hun ideeen aan te scherpen, vorm te geven en datums op
elkaar af te stemmen.
Ook hebben de kunstenaars het Groninger landschap verkent om een geschikte plek en context te vinden voor hun
werk.
Leanne Wijnsma wilde bv. grondboringen uitvoeren, een ondergrondse exploratie op zoek naar de ondergrondse
netwerken door de mens aangebracht en wilde laten zien hoe dat het heden bepaald. Het plan was om dit ter
plekke op performatieve en aanschouwelijke wijze te tonen aan publiek.
Zij heeft een aantal keren bij SIGN overnacht om vandaar uit op de fiets de provincie in te gaan. In september
heeft ze nog een 4-daagse fietstocht gemaakt (samen met haar vader). Al rondvragend in dorpen, bij boeren etc.
had ze uiteindelijk 2 geschikte opties voor haar grondboringen gevonden. Op een stuk weiland bij een boer in
Zuidwolde en op het weiland aan het Reitdiep in Dorkwerd bij de boerderij van familie Bon-Hakfoort. Dit bleken
toevallig wederzijdse kennissen; de definitieve keuze voor de plek was snel gemaakt. Te meer omdat het
landschap daar zo veelzijdig was en meer bood!
Ingeborg Entrop wilde een 10 km lange geluidswandeling maken in de voetsporen van de historische figuur
Walfridus van het dorp Bedum naar Groningen stad. Een historische link naar het landschap. Wat hoorde
Walfridus toentertijd tijdens deze wandeling, wat voor geluiden bracht het landschap voort? Een impressie.
Ingeborg Entrop laat resultaten zien van haar voortdurende zoektocht naar de betekenis van een plek, in dit geval
een plek in Groninger Landschap tijdens 100 jaar Ploeg.
Deze geluidsroute moest Entrop bepalen, optekenen, technisch ontwikkelen.
Anastasia Kubrak wilde met haar project aangeven hoe gegevens van satellieten onze kijk op het landschap
beinvloeden. Haar eerdere project Datapool, dat zij ism Adam Harvey ontwikkeld heeft, werd aangepast naar een
Groninger versie. Publiek kan zich middels smartphone & speciale apparatuur, visueel en technisch verplaatsen
naar een andere plek in de wereld. Een smartphone was dus een vereiste plus een wifi-arme omgeving. Samen met
haar is SIGN opzoek gegaan naar passende locatie.
Resultaten
‘Het Verticale Landschap’ heeft iets eerder plaatsgevonden nl. op zondag 28 oktober. Dit had te maken met ieders
agenda's en planning. Ook vanuit de programmering van stichting 100 jaar De Ploeg was dit publicitair beter.
Bovendien strekte “het Verticale Landschap” zich nog uit t/m halverwege december 2018 met film, boek
presenaties en wandelingen bij de expositie Bogtime Stories in SIGN van Ingeborg Entrop.
Publiek kon zich voor de bustour van 28 oktober opgeven, voor € 5,- via de handige ticketservice van het CBK
http://cbkgroningen.nl/product/het-verticale-landschap/.
Op die dag verzamelden tussen 9.30-10.00 uur zich zo'n 55 mensen bij het CBK, Trompsingel. Er was koffie, en
de touring car van Doornbos stond daar ook al geparkeerd. Vanuit allerlei netwerken (SIGN, CBK,
Ploegkunstgeinteresseerden, zelfs een wandelclubje) was men op de bustour afgekomen zo bleek.
Route en planning was als volgt:

10.30 – 11.30 uur: Anastasia Kubrak ism. Adam Harvey locatie: park voor begraafplaats Selwerderhof,
Iepenlaan ten noorden van stad Groningen.
12.00- 13.30 uur: Leanne Wijnsma: locatie: EH Woltusweg, Dorkwerd.
De touringcar reed daarna tot Bedum; eventuele afvallers konden met de bus mee terug naar Groningen en werden
afgezet bij CBK.
14.00-17.00 uur: Ingeborg Entrop: audiowandeling van 10 km. startpunt Walfriduskerk, Bedum, eindpunt
Martinikerk, Groningen.
Vanaf 16.00 uur was er opvang in SIGN met koffie, thee, drankjes, snacks. En kon de apparatuur afgeven
worden.
Boven het oppervlak:
Locatie: park voor het Selwerderhof, Iepenlaan, Groningen.
Opmerking: ofschoon aan Anastasia Kubrak geen bijdrage van experimenteer reglement kunstenaars honorarium
is toegekend (omdat zij een designer is) leverde haar project Datapool een cruciale bijdrage aan het Verticale
Landschap; daarom nemen wij haar project mee in het verslag.
Projectomschrijving: Anastasia Kubrak benadert het het landschap van bovenaf. Haar project Datapool i.s.m.
Adam Harvey laat zien hoe gegevens van satellieten onze kijk daarop beinvloeden. Datapool maakt het mogelijk
dat men via smartphone, camouflage props en Skylift device’ technisch en visueel verplaats wordt naar een totaal
andere locatie bv. het zwembad van Mark Zuckerberg.
De spoof locatie werd aangegeven door een grote banner ( ca. 6 x 3,50 m.) van een satellietopname van het
zwembad van Jeff Bezos (CEO, Amazon). Daar kon men op gaan staan en zich laten ‘teleporteren’ via de Skylift
device en de gsm. van je smartphone naar de betreffende locatie. Oftewel men werd vanuit een parkje bij de
begraafplaats Selwerderhof verplaatst naar de luxe resorts en villawijken in Beverly Hills!
Uitvoering: Anastasia Kubrak zocht voor haar ‘Sky lift devices’ een wifi arme omgeving, dat vonden we bij het
idyllische park voor de begraafplaats Selwerderhof ;). Ook had zij nog een locatie in de buurt nodig om haar
device in orde te maken dwz programmeren, de powerbanks op te laden voor de volgende dag en ook te bergen.
SIGN kon dat regelen bij de nabijgelegen voetbalclub V.V.K. 1930. De dag voor aanvang (27-10) mocht Anastasia
in hun bestuurskamer (tussen de prijzenkasten) haar werk activeren.

Op zondag 28-10 zijn crewlid/ cameraman van SIGN samen met Anastasia op tijd richting Iepenlaan gegaan, om
daar het werk te installeren, de banner uit te spreiden ed.
Vervolgens arriveerde de touring car vanuit CBK en liep men richting haar opstelling. Anastasia Kubrak hield een
uiteenzetting over "Data Pools" dat een metafoor is voor een opslag van rijkdom die privé is. De luxueuze
zwembaden en landhuizen van Silicon Valley worden gefinancierd door mechanismes van economische controle
en eigendom van onze persoonlijke informatie. Niettemin zijn de geografische locaties van deze landgoederen

vaak afgesloten, verborgen en verwijderd van openbare databanken. Wat als we deze logica zouden kunnen
omkeren en in de zwembaden plonzen van de absurd rijken, zowel virtueel als fysiek. Zijn we in staat dezelfde
methode te hanteren teneinde data te onttrekken om de belachelijke verschillen tussen de CEO's en de gebruikers
van de internet platformen voor het voetlicht te brengen?
Haar device werkte bijzonder goed; binnen enkele seconden was op het display van je smartphone het
satellietbeeld te zien van straten, lanen, dure villa’s met zwembaden van Beverly Hills inclusief juiste
Amerikaanse tijdsaanduiding. Iedereen probeerde het of hielp elkaar, het leverde op speelse wijze een
bewustwording op tav locatie en lijflijke aanwezigheid, ook ontstonden er leuke uitwisselingen. Van buiten af leek
het wel een Pokémon GO event. Ook waren haar boekjes te koop van het Datapools project voor nog meer
interssante achtergrond informatie. Dat gebeurde ook volop en men wilde graag zijn /haar exemplaar laten
signeren door Anastasia.
http://anastasiakubrak.com/
Onder het oppervlak:
Locatie: EH Woltusweg te Dorkwerd
Projectomschrijving: Leanne Wijnsma doet onderzoek naar de toekomst van het leven ondergronds middels een
serie van tunnels ze bedrijft a.h.w. futuristische archeologie.
Leanne Wijnsma gebruik instinct als leidraad voor ontwerp, op zoek naar de relatie tussen vrijheid en technologie
door middel van geurontwerp en ondergrondse exploraties. Met focus op (of eigenlijk onder..) de aarde ontwerpt
zij nieuwe infrastructuren, brengt het antropoceen in kaart en onderzoekt zij de mogelijkheden van een toekomstig
leven onder de grond.
Ze vestigt ook de aandacht op de ondergrondse netwerken die de mens heeft aangebracht, die een enorme invloed
hebben op het landschap en de verhouding daarmee.
Haar plannen voor Het Verticale Landschap:
Waar we normaal gesproken met onze blik over de weidse Groningse oppervlaktes dwalen, kijken we dit keer
recht naar beneden. Tijdens deze performance zal er een grondboring plaatsvinden waarmee inzicht gegenereerd
zal worden over de verschillende aardlagen en haar samensmelting met ondergrondse infrastructuur. Ontdek hoe
de ondergrond het heden bepaalt.
Uitvoering:
De bus vervolgde zijn route vanaf de Iepenlaan nu naar EH Woltusweg te Dorkwerd. Alvorens uit te stappen
kreeg men eerst een audio fragment door Leanne Wijnsma van enkele minuten te horen, ter voorbereiding op de
performance. Het was inhoudelijk, een beetje poëtisch. Het stelde vragen over de ondergrond, en liet realiseren
hoe groot het is maar hoe weinig we erover weten, en hoe complex de regelgeving is omtrent de ondergrond. De
tekst/vragen gingen allemaal over vrijheid.
Daarna liep men de dijk op waar de boring zou plaatsvinden. Leanne Wijnsma deed daar haar verhaal over
waarom de ondergrond relevant is. Ook kwam een man met kruiwagen en attributen over de dijk aanlopen en
begon met (handmatige) grondboringen terwijl zij het volgende voorlas:

‘

Van wie is de aarde? Hoe diep is het diepste gat ooit gegraven? Welk land heeft de grootste hoeveelheid aan
steenkool uit de aarde gehaald? Waar wordt het lithium van jouw smartphone gemijnd? Hoeveel kilometer aan
ondergrondse kabels ligt er in dit land begraven? Ligt er in deze provincie meer infrastructuur onder de grond
dan in de rest van het land? Tot hoe diep is de grond van jou als grondbezitter? Wie heeft het recht op de
mineralen gevonden op jouw eigen grond? Mag je je huis ondergronds uitbreiden? Mag de overheid
ondergrondse infrastructuur aanleggen in jouw land? Kunnen we eten verbouwen onder de grond?
Is There Such Thing As Common Ground?
Dit zijn vragen die letterlijk onder de grond begraven liggen; ik heb ze gedurende de afgelopen 8 jaar gevraagd
aan Google. De vragen zijn door ondergrondse kabels gegaan, over de zeebodem naar andere continenten. En
liggen nu ze misschien zelfs ergens onder de grond opgeslagen, begraven. De ondergrond is cruciaal voor het
moderne leven. De industriële revolutie begon er, met het graven tunnels en mijnbouw veranderde het dagelijks
leven en de welvaart razendsnel. Inmiddels ligt onze bodem tjokvol, maar wat weten we er eigenlijk van? Bij het
internet of ‘de cloud’ kijken we al snel omhoog, maar het concrete antwoord ligt onder onze voeten. Als
grondbezitter is de ongeveer de eerste 7 meter van jou. Maar de meeste kabels en leidingen liggen juist tussen de
5 en 2 meter diep begraven. Hier gelden tal van restricties. Vandaag proberen we daaraan te ontsnappen door
dieper dan 7 meter te graven, om zo een stukje grond naar boven te halen die van ons allemaal is’.
Ook hield Reinoud Bon, eigenaar van de boerderij en het weiland een verhaal over het oude cultuur landschap,
hoe dat te 'lezen' en over hoe de ingrepen van de mens en natuur nog steeds bijzonder goed zichtbaar zijn; hij kon
vrij exact de sporen van verschillende landschappen door de tijd heen duiden en aanwijzen. Dorkwerd is een klein
wierden dorp ooit opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben voor mens en vee. Immers de rivier de
Hunze, nu Reitdiep stond vroeger in directe verbinding met de zee. In de middeleeuwen was het omringende land
van Dorkwerd moerassig bosgebied. De wierden zijn ontstaan in de periode dat er nog geen dijken waren. Ze
werden vaak aangelegd op hogere plekken in het landschap. Aangrenzend aan de wierde lagen soms de
verhoogde akkers , de weilanden en de natte hooilanden. In de Middeleeuwen begon men met aanleg van dijken,
waardoor de wierden hun functie verloren. In het huidige landschap zijn bv. oude rivierbeddingen nog goed
zichtbaar. Zo ook de eerste verkavelingen en is er eigenlijk niet veel veranderd. De meeste lijnen zijn zo'n 1000
jaar oud en daarmee is die tijd heel tastbaar aanwezig. Een mooiere plek voor grondboringen kon men zich niet
wensen!
De man van de grondboringen ging tot ruim 5,50 meter diep en nam monsters van de grond, legde die in nette
rijen op een witte ondergrond. Hij vertelde iets over zijn werk en over de resultaten van deze boring. Over de
lagen; opgehoogde klei (door mens) daarna oorspronkelijke rivier klei en de overgang onderaan naar zand. Men
kon ook een aarde monster meenemen als aandenken in een flesje. Op het flesje stond een van de vragen uit het
audiofragment .
Op het oppervlak
Locatie: Walfriduskerk, Bedum
Projectomschrijving: Op het oppervlak realiseerde Ingeborg Entrop een geluidswerk dat een impressie geeft van
het hedendaagse cultuurlandschap in Groningen. In deze zoektocht naar betekenis van een plek neemt zij de
historie ervan mee. Ihkv. 100 jaar de Ploeg was
er een geluidswandeling Tracing Walfridus #4
van de Walfridus kerk Bedum naar Martinikerk
Groningen, een voettocht van10 km.
Uitvoering:
Het startpunt van de wandeling, was de
Walfriduskerk in Bedum. Daar werden een
routekaartje, apparatuur met daarop de
geluidswerken en koptelefoons uitgereikt. Een
ieder kon dan beginnen met de wandeling,
alleen of in groepjes. Halverwege kon men wat
nuttigen in het cafe Vaatstra, Zuidwolde. De
wandeling eindigde bij de Martinikerk. Met een
nazit in SIGN.
De geluidswandeling betreft een reconstructie
van de voettocht die, zo vertelt ons een legende,
de historische figuur Walfridus van Bedum in de 10de eeuw dagelijks aflegde tussen zijn woonplaats, het huidige

Bedum, en de Martinikerk in Groningen. Naar men zegt is hij daarmee de eerste geweest die het toen nog
onontgonnen hoogveen in deze omgeving begaanbaar heeft gemaakt. De geluidswandeling volgt de route die
Walfridus liep door het hedendaagse cultuurlandschap en onderweg kan geluisterd worden naar de geluiden die hij
1000 jaar eerder gehoord moet hebben op het hoogveen.
De wandel kaart was nog in conceptvorm/folder dwz. nog niet gedrukt, maar op eenvoudig A3 formaat geprint.
Het plan was om dit later in boekvorm te presenteren bij Entrop’s expositie ‘Bogtime Stries” in SIGN in
december 2018.
Zoals gezegd was er een gezellige naborrel in SIGN. Vanaf 16.00 uur kon men de apparatuur afgeven en wat eten
drinken. De eerste wandelaars kwamen zo omstreeks 16.30 uur binnen druppelen. Men bleef nog tot 19.00 uur.
Een bijzonder geslaagde dag met prachtig weer bovendien!
Naast dit wandelevenement in het kader van 100 jaar De Ploeg was de geluidsroute ook tijdens Entrop’s expositie
in SIGN in december 2018 te lopen en te beluisteren. Het bijbehorende kunstenaarsboek was toen voltooid.
Daarna kan het ook individueel gelopen worden via routekaart uit het bovengenoemde boek.
December 2018 Winteraudiowandeling en film:
Om de resultaten van Het Verticale Landschap inzichtelijk te maken, de context vast te leggen en om het geheel te
laten beklijven was er later in december in SIGN bij de tentoonstelling ‘Bogtime Stories” van Ingeborg Entrop.
Daar was de reprise van haar audio-wandeling en bijbehorende kunstenaars boek.
Dit alles vond plaats bij de speciaal georganiseerde lunch op zondag16 december 2018. Het bijbehorende
kunstenaarsboek ‘In het voetspoor van Walfridus, een wandeling door de tijd’ werd nu ook gepresenteerd en
kwam mede voort uit het ‘Het Verticale landschap’. Mooi gebonden op eco papier nu met linkjes naar de
geluidsfragmenten en bevatten twee teksten: één over het ontstaan, het vergeten en weer in herinnering brengen
van de Walfridus-legende en één over het ontstaan, verdwijnen en herstel van hoogveen in Nederland. Ook was en
is de mogelijheid om de wandeling te downloaden dwz kaart, tekst en geluidsfragmenten.
Daaraan gekoppeld waren die dag 2 interessante lezingen /presentaties door fysisch geografe Anja Verbers over
hoogveen en historicus Remi van Schaïk over de legende van Walfridus. Daarna een lunch, en vervolgens ging
men met de bus naar de Walfriduskerk, Bedum voor de geluidswandeling “Tracing Walfridus” van 10 km. (in de
sneeuw) naar Martinikerk, Groningen. Naborrel in SIGN.
Er waren toen zo’n 20 personen die de wandeling hebben uitgevoerd.
SIGN is tevens een verkooppunt van het boek.
PR:
Stichting 100 jaar De Ploeg verzorgde voor Het Verticale Landschap:
-Vermelding in hun brochure met inhoudelijke tekst over de projecten kunstenaars (voorjaar & najaar 2018).
-Posts op sociale media en op hun site https://www.deploeg100jaar.nl/
-Via activiteiten organisatie 100 jaar De Ploeg en Het Ploegjaar kon het kunstminnend publiek kennis nemen van de
experimentele kant van het Ploeg idee. Dat betekende uitbreiding publiek.
CBK en SIGN:
Pr via gezamenlijke netwerken CBK, SIGN, kunstenaars
Persberichten naar blogs, dagbladen, tijdschriften.
Vermeldingen websites, sociale media FB, Instagram, Twitter.
Nieuwsbrieven naar emailbestanden van beide organisaties. o.a. ook naar de andere culturele instellingen die een
bijdrage leverden aan van De Ploeg (zoals Groninger Museum, Gras etc.)
Advertentie in Metropolis M.
Filmpresentatie: ‘Het Verticale Landschap’ te zien. (https://sign2.nl/category/video/)
Publiciteit:
“Het Verticale Landschap”
Kunst & Stad (CBK) oktober 2018 (digitale en papieren versie) met focus op Ingeborg Entrop, waar ook mede het
Verticale Landschap genoemd en gepromoot wordt.
https://gezinsbode.nl/2018/10/15/wat-betekent-het-groninger-landschap-anno-2018
http://cbkgroningen.nl/activiteiten-groningen/het-verticale-landschap/
http://www.platformgras.nl/agenda/het-verticale-landschap
https://www.deploeg100jaar.nl/
Deelnemers/ publiek

55 bij de bustour op zondag 28-10, daarna bij expositie Bogtime Stories van Ingeborg Entrop winter geluids
wandelingen Tracing Walfridus in totaal 45 personen. Ook nog individueel werd deze gelopen.
Conclusie:
De bustocht is een ander manier om kunst in relatie tot het landschap te ervaren, omdat het interactief was men
stond er midden in en ieder nam deel aan de activiteit : ‘Teleporteren, wandelen graven’. Ervaring van het
landschap vanuit een ander perspectief waarbij de invloed van de mens op het onstaan en vorming van het
landschap is erg duidelijk is geworden, in alle lagen. Zeker in combinatie van deze 3 werken tesamen die de
verticale dimensie van het landschap belichten. Dat doel is zeker bereikt bij de deelnemers. De informatie komt
bij deze ervaring beter binnen, je maakt het je meer eigen (ipv voorgekauwd krijgen) . Tastzin, zintuigen, lichaam
worden geprikkeld en er is bewustwording van tijdsverloop, historische, geologische en geografische aspecten.
Er was ook een sociale kant, in die zin dat er een gezamenlijke ervaring ontstond dat werd ook duidelijk
uitgewisseld in de groep.
Timeline Gallery interventies “Happiness project” 3
november 2018, Team Alice Strete & Angeliki
Diakrousi.
Tijdens het Let’s gro festival , 31 -10 t/m 3-11-18 (met
thema ‘Happiness’) in het centrum van Groningen zijn de
eerste ingrepen gedaan door team Alice Strete & Angeliki
Diakrousi op vrijdag 3 november 2018.
“Let’s gro” is een festival geinitieerd door de gemeente
Groningen om de stad op de kaart te zetten en om burgers
inzicht te geven in innovatieve ideeen en plannen. Een
plek voor start-ups, ‘knappe koppen’ (hun woorden) die
het publiek vertellen wat geluk betekent en hoe dat geluk
bereikt kan worden. Kosten noch moeite werden gespaard
voor de uitvoering. https://letsgro.nl/
Alice Strete & Angeliki Diakrousi hebben statements, slogans over geluk op chique kleine metalen bordjes met
daarop gegraveerde teksten gemaakt als “ Happiness is so precarious”/ “I can’t cope with my own happiness” /
“Happiness is a privilege”/”Growing doesn’t always work out well”/ “If you are happy and you know it, it will
pass”/ “Your CEO is happy, but are you?”. Ook hebben ze 2 grote banners van 1.80 x 4 meter
geprint met teksten als: ‘Your city is happy, but are you?’ & ‘Happiness is a privilege’. Lets gro handelt over
geluk; Met deze slogans stellen de kunstenaars de prikkelende vraag hoe iemand gelukkig moet zijn en ook dat
geluk niet een vanzelfsprekend gegeven is; ze dienen ter overdenking. Uitvoering was op vrijdag 3-11 jl.
De bordjes en een banner zijn op passende plekken vroeg in de ochtend (6.00 uur) geplaatst in de stad. Zo werd
‘Your city is happy, but are you?” opgehangen aan de brugleuning Turfsingel bij de Schouwburg t.o.
het Provincie huis. Het heeft daar 1,5 week gehangen. In de middag hebben Alice en Angeliki
rondgelopen op de Let’s Gro locaties, Vismarkt en Grote Markt met de banner ‘Happiness is a privilege’. De
bordjes zijn (als kleine statements) op een aantal plekken in de binnenstad bevestigd.
Publiek: voorbijgangers passanten toevallige aanwezigen.
PR: niet wel Instagram #Happysteal en sociale media: tweets
3 – 25 November 2018
TERZETTO Domas van Wijk, Andreas Sahl Andersen, Mina Kim nemen SIGN over met interactieve,
perfomatieve en interdisciplinaire installaties op het grensgebied van beeldende kunst, geluid, experimentele
muziek; een meerduidig zintuiglijke beleving!
Soundclash & opening vrijdag 9 november om 16.30 uur. SOUNDS x SIGN!
In samenwerking met Sounds of Music, festival voor experimentele muziek te Groningen.
Performances kunstenaars & Lucija Gregov op cello.
+ Presentatie resultaten workshop “Recyclism’ (Benjamin Gaulon) van studenten master Frank Mohr Instituut
Mad Tech tijdens Sounds of music

EXTRA Finissage zondag 25 november 16.00 uur extra performances Mina Kim & Lucija Gregov en Andresa
Sahl Andersen
Andreas Sahl Andersen: 'Everything
a the same time' is een complexe
monumentale audio visuele installatie
met multi zintuiglijk performance
element en een open einde.Andreas
heeft een aangepaste
vernieuwde versie opgebouwd in SIGN
nav zijn eerdere eindexamenwerk.
Heeft in 3 dagen in zeer intensieve
opbouwtijd gehad. Een zeer
geavanceerde installatie in feite een
klokkenspel, die ook
visuele elementen in zich had. Andreas
heeft 2 voorstellingen
gegeven bij de opening en de
afsluiting.Andreas Sahl Andersen i
afgestudeerd in 2017: ArtScience (BA),
2013-2017, Royal Academy of Art and
Royal Music Conservatory, Den Haag
NL.
Domas van Wijk bouwt ingenieuze audio visuele installaties:
herkenbare niet verwante ‘readymade’ producten zijn met elkaar
verbonden via verrassende kettingreacties.
Hij bouwt zijn installaties op uit bestaande objecten, machines
en situaties, die een nieuwe toepassing en betekenis ontlenen
aan de combinaties die van Wijk tussen hen tot stand brengt.
Net als bij de meeste hedendaagse technologie blijft het
onduidelijk hoe het werk mechanisch in elkaar steekt. Maar de
geluiden die ontstaan tussen de verschillende
'ontmoetingspunten' maken deze onzichtbare mechanieken en
elektronische verbindingen wel waarneembaar. Hoewel het
auteurschap van de kunstenaar indirect aanwezig is in de
connectie tussen de verschillende elementen in de installaties,
lijkt ze een eigen leven te leiden. In SIGN maakte hij 4 nieuwe
sterke sculpturale audio werken met ook met grappige
verwijzingen naar het experimentele muziek festival en de naamgeving. Bv. Aangestuurd door een geripte
videorecorder liep een videoband (van de filmklassieker Sound of Music) in een loop van 7 meter langs de snaren
van een staande balancerende elektrische gitaar; het gaf non-stop een een versterkt viool-achtig geluid uit een
gitaar versterker. Langs de lange witte wand lag een uitgetrokken videotape, nog wel aan de cassette vast op
verhoging. Een ventilator blies de tape/lint hoog op het gaf mooie wentelingen en lijnenspel.
Door de vibraties van een trilplaat bleef een klassieke
gitaar in balans.
Een medisch instrument, pulsor voor doorbloeding werd
ingezet om telkes onverwachts een akkoord aan te slaan
op een elektrische gitaar.
Mina Kim werkt met ‘electronic wastes', zoekt nieuwe
waarden en brengt nieuw hoorbaar leven in afgedankte
verouderde technische elektronische apparaten.
Mina Kim studeerde aan Seoul National University;
Seoul, South Korea Bachelor of Arts in Sociology, van
2011-2017/ Bachelor of Arts in Information Science and
Culture, van 2011-2017.
Thans studerend aan Frank Mohr Instituut Mad Tech,

Groningen
Publiek: Opening: 105/ Finissage: 30 personen/ Totaal: 515
PR:
http://soundsofmusic.nl/programma/sounds-x-sign/
sounds of music: programmaboekje
https://www.kunstspot.nl/gallery/terzetto/
https://asahla.wordpress.com/terzetto-sign-groningen/
Timeline Gallery Interventions: The Rumour Camp
Fase I: verspreiding stickers tijdens Let’s gro festival op 3 november 2018
Fase II: interviews 17& 18 november 2018
Fase III: fluisterwerken en films plaatsting komt nog.
Team: Pendar Nabipour & Alice Strete & Angeliki Diakrousi hebben het project Rumour Camp bedacht.
Rumour Camp gaat over het verspreiden van geruchten middels een sequentie van interventies en acties. Er is een
volgende fictieve zaak bedacht:
“Er komt een asielzoekerscentrum voor 1500 personen in nabijgelegen dorp ‘Noorddijk’ dichtbij de stad
Groningen, inclusief een moskee. Ook komt er een IND locatie in het centrum. De stad krijgt hier Europese
subsidie voor en kan zich zo profileren als een ‘open minded’ stad.

Dit gerucht willen de kunstenaars o.a. verspreiden door 2 acteurs als interviewers in te zetten tijdens de ‘Week van
de Democratie’ (16-20 november as.) die plaatsvindt in de stad voor aanvang van de gemeentelijke verkiezingen”.
Het eerdere Let’s gro festival was de opmaat voor Rumour Camp Pendar Nabipour, Alice Strete & Angeliki
Diakrousi hebben stickers verspreid spelend met de vormgeving van Let’s gro, maar dan met de tekst: Let’m gro.
Voorts wordt Onkruid graffiti kunstenaar gevraagd om statements of gezichtjes te taggen in de openbare ruimte.
Rumour Camp gaat over het verspreiden van (nep)nieuws, van iets ‘wat men heeft gehoord’, maar is alleen niet
direct op resultaat mbt. de inhoud hiervan gericht. Het gaat meer om het mechanisme van geruchtvorming en wat
de vorm kan bewerkstelligen/ en om een bewustwording daar over.
De interviews zijn bedoeld om het gerucht te doen verspreiden en hoe er op gereageerd wordt en mee omgegaan
wordt. Het is niet om publiek te overtuigen of (politieke) voorkeuren te framen; de interviews gaan terloops en
luchtig gebeuren.

Op drukbezochte locaties van bv. de Week van Democratie
maar ook in buurten als Selwerd, Leeuwenborg werden vragen gesteld aan het publiek door de 2 acteurs.
Publiek ondertekent tevens op een formulier voor toestemming dat de audio opnames van de interviews mogelijk

gebruikt kunnen worden voor verspreiding.
Uit de interviews worden er ‘fluister’ werken gedestilleerd, deze worden verspreid in de openbare ruimte met een
speciaal audio device.
(Nb. Deze interviews hebben
op 17 en 18 november 2018
plaatsgevonden. Opvallend
was de milde houding van de
Groningers tav de komst van
het vluchtelingenkamp).

Publiek: passanten, voorbijganger
Actief geinterviewden: 29 personen verder voorbijgangers

Timeline Gallery interventies
In Loving Memory 2018 0.8°C door team Nadine Rotem Stibbe & Ryan Cherewaty.
Vanaf zondag 2 december 2018 (nog steeds zichtbaar, Ebbingekwartier, Bloemsingel 2 Groningen).
Project bestond uit: 7 flyers ‘In loving memory”, plaatsing banner met afbeelding van 8 x 5,50 m. op muur van
parkeergagrage met daarvoor op het grasveld een 7-tal objecten.
“Een grote voorraad
archeologische
objecten werd
blootgelegd in de
trans-Europese
overstroomde
laagvlakte. De
opgegraven artefacten
bieden een nooit
vertoond zicht op het
leven van het
menselijk ras in 2018,
voorafgaand aan de
grote stormvloeden
waarvan wij de laatste
decenniagetuige
waren. Met name de
vergaande obsessie
met voorwerpen van
complexe koolstofpolymeer ketens uit de
industriële procestechniek, ‘plastics’- een industrie die een beslissende factor bleek in de immense toename van
koolstofdioxide in de atmosfeer. Het lijkt erop dat dit materiaal dezemensen enorme luxe verschafte en een
toename van persoonlijke rijkdom in een schrikbarend gelaagde samenleving. Deze dagelijkse voorwerpen hebben
extreme klimaatveranderingen doorstaan. Wat afval voor hen zal zijn geweest, biedt ons nu een glimp in hun
verbazingwekkende cultuur. Uiteindelijk hebben deze factoren geleid tot hun ondergang.Ter liefdevolle
nagedachtenis aan 2018 komen wij samen op het Ebbingekwartier in Groningen om ons de aarde te herinneren
toen het nog slechts 0,8°C boven de normale temperatuur was.”

PR: Dagblad van het Noorden, Sikkom
https://www.sikkom.nl/anonieme-kunstenaars-maken-angstaanjagend-horror-statement-tegen-klimaatveranderingbij-dot/
https://www.dvhn.nl/groningen/Wie-schilderde-dit-apocalyptische-reuzendoek-waarop-zondvloed-Groningenoverspoelt-23960311.html
https://www.rtvnoord.nl/media/65992/Minister-Olongren-kijkt-rond-in-het-Ebbingekwartier
(RTV NOORD regional television)
Anonieme activistische kunstenaars tonen hun zorgen over klimaat verandering; een dystopisch toekomstbeeld
van klimaat verandering.Visueel een sterk beeld.
Locatie: Ebbingekwartier, Bloemsingel 2
Publiek tijdens opbouw: vele gesprekken, voorbijgangers
Opening: 20
BogTimeStories Ingeborg Entrop
8 t/m 30 december 2018
“BogTimeStories” verhaalt over een zoektocht naar een landschap dat niet meer bestaat. Het laat de resultaten
zien van de reizen die Ingeborg Entrop maakte naar een gebied dat overeenkomt met het Groningse landschap van
1000 jaar geleden; het begin van de cultivatie van het hoogveen. “BogTimeStories” combineert en vertelt diverse
andere verhalen ontleend aan folklore, historie en wetenschap. Zodoende ontdekt men het thema achter Ingeborgs
werk: wat betekent het eigenlijk om ergens te zijn. Er waren parellelle interpretaties te zien van hoogveen
landschappen van de Bogs van Estland en in NL, er waren groot gebonden boeken van de 4 jaargetijden met
textiel/stoffen van de kleuren van het hoogveen. Oude Estlandse liederen (over het landschap) waren vrij vertaald
door Entrop, zij maakte daar ook zangcomposities van, die werden tijdens de opening gezongen op zaterdag 8
december 17:00 uur door zangeressen Fanny
Furstner & Marian van de Heide.

Ook hing een selectie van teksten van de 4 jaargetijden van Vilvaldi op grote vellen papier in de ruimte achter
met daarbij tekeningen, bovenaanzichten van een landschap, die het veranderende hoogveen in kaart brachten
door de seizoenen heen.
Ook was er een muur in veenkleur geschilderd; ieder week kwam Entrop langs om ahw. ''turf af te steken''', lees:
gedeeltes van de muur te witten. De hoeveelheid bezoekers bepaalden de afname van de veenkleur; de muur werd
dus steeds witter.
EXTRA ook ihkv en een gevolg van Het Verticale Landschap :
Zondag 16 december 11:00-16.00 uur was er de boekpresentatie Tracing walfridus, een lunchlezing &
geluidswandeling.
Om de resultaten van Het Verticale Landschap inzichtelijk te maken, de context vast te leggen en om het geheel
te laten beklijven was er later in december in SIGN bij de tentoonstelling ‘Bogtime Stories” van Ingeborg Entrop.
Daar was de reprise van haar audio-wandeling en bijbehorende kunstenaars boek.
Dit alles vond plaats bij de speciaal georganiseerde lunch op zondag16 december 2018. Het bijbehorende
kunstenaarsboek ‘In het voetspoor van Walfridus, een wandeling door de tijd’ werd nu ook gepresenteerd en
kwam mede voort uit het ‘Het Verticale landschap’. Mooi gebonden op eco papier nu met linkjes naar de
geluidsfragmenten en bevatten twee teksten: één over het ontstaan, het vergeten en weer in herinnering brengen
van de Walfridus-legende en één over het ontstaan, verdwijnen en herstel van hoogveen in Nederland. Ook was en
is de mogelijheid om de wandeling te downloaden dwz kaart, tekst en geluidsfragmenten.
Daaraan gekoppeld waren die dag 2 interessante lezingen /presentaties door fysisch geografe Anja Verbers over
hoogveen en historicus Remi van Schaïk over de legende van Walfridus. Daarna een lunch, en vervolgens ging
men met de bus naar de Walfriduskerk, Bedum voor de geluidswandeling “Tracing Walfridus” van 10 km. (in de
sneeuw) naar Martinikerk, Groningen. Naborrel in SIGN.
Er waren toen zo’n 20 personen die de wandeling hebben
uitgevoerd.
SIGN is tevens een verkooppunt van het boek.
Publiek: 343
PR: Kunst & Stad (CBK) oktober 2018 (digitale en
papieren versie)
http://groningen.uitloper.nu/event/ingeborg-entropbogtimestories
https://www.kunstspot.nl/gallery/bogtimestories/
https://www.rtvnoord.nl/agenda
http://globalgalleryguide.saatchigallery.com/galerie-sign25743?
mode=search&all=&q=&country=NL&city=groningen
https://www.yooying.com/sign.projectspace
Andere pr:
ivm Mondriaan Fonds toekenning (2019 – 2020)
https://www.mondriaanfonds.nl/2018/12/06/achttien-presentatie-instellingen-beeldende-kunst-ontvangen-bijdrage/
https://trendbeheer.com/2018/12/06/achttien-presentatie-instellingen-beeldende-kunst-ontvangen-bijdrage/
https://gezinsbode.nl/2018/12/06/bijdrage-mondriaan-fonds-voor-sign-in-groningen
https://www.metropolism.com/nl/news/36881_achttien_presentatie_instellingen_bijdrage_mondriaan_fonds
Opsomming bijzonderheden, neven en netwerk activiteiten:
-7 t/m 11 februari Art Rotterdam deelname SIGN aan Intersections met Salim Bayri. Salim Bayri werd
genomineerd voor NN Group Award (Nationale NederlandenGroup Award) De prijs van10.000 euro is voor een
bijzonder talent die onlangs zijn/haar studie heeft voltooid in NL. Nominees: Pauline Curnier Jardin (winnaar),
Salim Bayri, Sam Samiee, Rafaël Rozendaal.
-16 maart 2018: Smart Date in Stedelijk Museum Schiedam organisatie: In4Art http://www.in4art.eu/
i.h.k.v.Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2018. Speed dates tussen landelijke professionele kunstinstellingen en
jonge kunstenaars. SmART dates is een concept van Stedelijk Museum Schiedam ism van In4Art. Doel is om de
kunstenaars te ondersteunen en begeleiden in hun stappen na de academie.

-22 februari 2018: Academie Minerva presentatie 3e jaars studenten gastdocentschap.
-14 mei Florent Poussineau nav project SIGN x PAIR: Pistache fast food restaurant een performance in De
Wolkenfabriek voor een 15-tal culinair/cultureel geinteresseerden.
-8 juni aan Timeline Gallery kunstenaars lezing in SIGN over interventies, daarna fietstocht door Groningen oa.
bezichtiging Marker, Grote Markt, buurthuis De Periferie, Selwerd.
-29 juni boottocht door Groningen met Timeline Gallery kunstenaars en crew Image in Context , Bibi Straatman,
Design Arbeid; Ruben Abels.
-Juni 2018: Scouting voor Tent Academie Award 2018, Rotterdam bij eindexamen expositie Academie Minerva.
-Dinsdag 26 Juni 2018 Noordenaars bijeenkomst Suikerunie terrein eindexamenexpositie Academie Minerva
tezamen met netwerk middag met Claudy Jongstra voor bestuurders, beleidsmedewerkers, ambtenaren.
Organisatie 3 leden Noordenaars: Sign, Academie Minerva & Agnes Winter (tevens aanspreekpunt Noordenaars).
+ In de avond 26 juni: Noordenaars Speeddating met pas afgestudeerde kunstenaars Academie Minerva.
-8 september TENT AWARD Rotterdam. SIGN’s keuze: 'Ballads of the Working Man' van Frankie James
(afgestudeerd aan Academie Minerva) James werd genomineerd voor de TENT Academy Awards 2018 Shortlist.
-15 september opening Expoost, de kunstroute in het oostelijk deel van centrum van Groningen, werd op zaterdag
15 september gehouden langs 11 kunstplekken. Voor de tweede keer, nu met 2 nieuwe deelnemers: Het Resort en
CBK. SIGN organiseerde dit mede financieel, coordinerend.
-Opening 21 september: Groninger Culturele Ambassade, Leeuwarden op Cubestee’s van Onix in het kanaal.
Groningse en Friese culturele, politieke netwerken bijeen. SIGN presenteerde AquaTodopia door Reinier
Kranendonk. Locatie: Nieuweweg, (richting Blokhuispoort) Leeuwarden.
Deelnemers: Bierumer School, Academie Minerva, NAIP, NP3, SIGN en CBK.
-2 gastlessen Andrea Stultiens & Harold Koopmans nav. film Salpicon Juan Pablo Meija sociopolitiek Columbia
-Begin oktober start overleg met Academie Popcultuur, Academie Minerva Leeuwarden voor het event Noise
Soup ‘n Knowledge 18-1 2019 tijdens ES/NS. Stagiaires: Arnour Arkenbout, Sigrid Brak, Nargiza Wasabi.
-16 oktober 2018: In SIGN tijdens de Week Kunstenaars Boek, Groningen: als extraatje was VHDG, Leeuwarden
(een van de Noordenaars) te gast in SIGN met om 20.00 uur en performance van Yuri Veerman (eerder in SIGN
bij Parrhesiaproject 2015 & 2016). Daarna een lezing van Josh Plough van Onomatopee over zijn nieuw
uitgekomen zine ‘Role Play Education, Letters from the Field Lab.” NB: SIGN nam deel aan WKB met Spread
Zinefest, een samenwerking met Het Resort.
-Oktober-november: Noordenaars nemen het voortouw om binnen de context van We the north, zich te profileren
tav het Proeftuin ‘Artists in Space’ concept en talentontwikkeling. Wel met behoud van ieders eigen karakter,
identiteit, beleid en eigen opvatting over wat talenten zijn en hoe die begeleid en ontwikkeld moeten worden.
Er zijn financieen voor vanuit We The North, er is haast bij want men wil hun plan presenteren bij het Rijk.
Er is sowieso 100.000 euro vanuit de 7 overheden noordelijke overheden beschikbaar voor de proeftuin, wat nog
aangevuld kan worden door het Rijk.
-Voor de NFPAP (Not For Profit Art Party) zijn er in oktober en december voorbereidingen ( skype en meetings
in Utrecht) geweest met een aantal gelijkgestemde initiatieven voor de Not For Profit Art Party in 2019 tijdens Art
Rotterdam. Het idee is om dit netwerk te laten groeien en meer activiteiten te organiseren in de toekomst.
Roodkapje, SIGN, VHDG, Nieuwe Vide, Expoplu WORM.

