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1. SIGN BELEID 2019
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; 2 FTE’s . 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 & websmaster) en verder vrijwilligers internships en stagiaires.
Dat zijn vaak jonge kunstenaars en studenten die dan ook ervaring opdoen. De lijnen zijn kort daardoor kan SIGN
reageren op actuele omstandigheden. Per jaar worden er gemiddeld 18 volwaardige hoofdpresentaties
georganiseerd in SIGN of op locatie, aangevuld met een aantal bijpassende activiteiten die daar een belangrijk
onderdeel van zijn; zoals workshops, events, optredens. Die vervolgens 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), en binnen de mogelijkheden Fair Practice.
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).
Sinds februari 2019: PR vrouw Karlijn Vermeij
SIGN heeft de status van culturele ANBI. SIGN is lid van De Zaak nu & aangesloten bij Noordenaars.
Profiel, samenvatting beleid:
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 betekenisssen 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 tendenzen van de kunstwereld zien.
Podium functie jonge kunstenaars en 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 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.

Reflectanten:
Wij bieden ook reflectie aan jonge kunstenaars tijdens hun werkperiode door, al naar gelang het onderwerp,
deskundigen erbij te betrekken. Deze komen uit de koker van SIGN maar kunnen eventueel ook door de kunstenaars
zelf voorgesteld worden.
Dit om de inhoudelijke relevantie te versterken en de artistieke kwaliteit aan te scherpen.
Reflectanten, extern deskundigen worden ingezet passend bij de programma onderdelen
bv. in de context van populaire cultuur, acties in publieke/openbare ruimte, onderzoek naar digitale omgevingen,
performatieve acties, geengageerde projecten, fotografie, film etc.
Er wordt ook naar mogelijkheden gekeken naar deskundigen uit andere sectoren voor een beschouwende bijdrage bij
kunstenaars.
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.
Deze reflectanten zijn zelf volop bezig met hun artistieke carriere en hebben sindsdien ook een inhoudelijk groei gehad
of vanuit een bepaald positie kennis hebben ontplooid. Hierbij maken we gebruik van onze netwerken en onze
contacten.
Pool van reflectanten zijn o.a. Feiko Beckers, Nina Wijnmalen, Frank Koolen, Bert Scholten, Adrien Tirtiaux, Roel
Roscam Abbing, Hester Keijser, Andrea Stultiens, Marjolijn Dijkman, Henry Alles.

-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. Met een heel scala van uitingen, publieken, plekken en
omgevingen waarbijde vraag steld kan worden: hoe breng je iets tot uiting, hoe te presenteren? Hoe te brengen
wat je wilt zeggen?
In z’n algemeenheid is die vraag in het komende beleid een belangrijk.
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. Zo ook worden de materiaalkosten,
transportkosten, reiskosten vergoed en er wordt voor verblijf gezorgd. Dat wordt gewaardeerd.
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. Deze contacten zijn langdurig en zijn 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.
Educatie/stagiaires:
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.) maar studenten. Van Vmbo tot gymnasium, van Mbo tot universiteit.
T.a.v cultuur educatie ontvangen wij regelmatig klassen bij tentoonstellingen. 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. Een aantal projecten van SIGN worden gebruikt
als 'good practice' voorbeelden.
Onderscheidend aan deze projecten is de open, speelse benadering, los van het geijkte lessjabloon en de vaste
schoolsituatie.
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, en hebben
gediend/dienen als interessant voorbeeld (bij het nieuwe CKV) voor een andere vorm van cultuur educatie lessen
voor scholieren waarbij leerlingen nauwe samenwerking hebben met jonge kunstenaars bij de ontwikkeling en
maken van werk. Stagiaires hebben daarbij een coordinerende en organiserende rol onder supervisie van SIGN.
Van hun en de opleiding krijgen we te horen dat een stage bij SIGN juist vanwege het karakter van bovenstaande
projecten een belangrijke, juist andere ervaring (dan een lesje in de klas) oplevert in hun ontwikkeling waarbij ze
met heel veel facetten te maken krijgen.
Andere stages bij SIGN zijn de internships van studenten Academie Minerva, Academie Popcultuur, KTM mbo,
maatschappelijke stages v.o. studenten RUG.
Positie in het veld van presentatie instellingen:
SIGN is zoals gezegd bij uitstek het multidisciplinaire en experimentele podium voor de jonge kunstenaar. De
activiteiten zijn er op gericht om hun ontwikkeling te versterken zoals boven omschreven. Dat experiment strekt
zich ook uit tot presentatievormen in SIGN, op locatie, op straat of digitale omgevingen.
Voor de beginnende talentvolle kunstenaar is het een eerste belangrijke stap in de keten: nieuw werk maken, of
gemodificeerd werk voortbordurend op eerder werk, binnen een aangeboden context. Interacties en alle uitingen
worden in een landelijk perspectief geplaatst. SIGN heeft een nationale naamsbekendheid en een bewezen
podiumfunctie. Sommige presentaties hebben een internationale dimensie. Ook in voorgaande jaren is een
presentatie bij SIGN een leerzame ervaring gebleken.
SIGN is vaak een stap in de richting naar andere projecten en presentaties voor de jonge kunstenaar. Er wordt
actueel en accuraat en snel gereageerd op ontwikkelingen en uitgebreid gescout bij diverse (post) academies.
Vaak worden ze bij SIGN opgemerkt.
Sign heeft landelijke presentaties elders maar brengt vooral de jonge kunstenaars van elders naar Groningen en zet
ze binnen uitdagende interessante contexten.
SIGN heeft tevens 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 van de gemeente Groningen en ontvangt zij sinds 2005 structurele
subsidie voor haar functie als podium voor jong talent. Ook voor de komende 4 jaar (2017 t/m 2020) ontvangt zij
structurele subsidie.
Daarnaast ontvangen wij, om projecten te realiseren, met regelmaat subsidies uit allerlei fondsen w.o. Fonds 21,
Stokroos of het Mondriaan Fonds. Ook de kunstenaars honoraria bijdragen van het experimenteer reglement.
Verder ontvangen wij bijdragen van derden bij samenwerkingen voor onze diensten en weten we veel bijdrages in
natura te genereren.
De positie uit zich ook in de interessante samenwerkingen die wij aangaan. Soms worden we gevraagd voor een
eigenzinnige bijdrage, andere keren werken we samen als gastcurator, of zetten we gezamenlijk een project op
altijd met een eigen inbreng vanuit de visie van SIGN.

Door die contexten en samenwerkingen is er een groter, breder publieksbereik; allerlei doelgroepen nemen op
deze manier meer kennis van experimentele kunst. Dat prima lukt.
Dit heeft zijn weerslag op de status en bekendheid van SIGN als podium en haar belang ook voor jonge
kunstenaar.
Groningen en het noorden biedt een geschikte omgeving om als proeftuin voor al deze bovengenoemde aspecten
te fungeren. Ook door de politiek wordt het Noorden als experimenteer regio gekenmerkt en de stad Groningen
profileert zich als 'city of talent'. De infrastructuur, wisselwerking stedelijk /landelijk, de universiteit, alles in
aanwezig, de lijnen zijn kort ook met andere sectoren; dingen zijn makkelijker te realiseren. Verbindingen met
andere studie richtingen zijn sneller gelegd.
In die zin is Groningen representatief, het is bij uitstek een internationale studenten stad, studenten vormen een
groot deel van ons publiek (en niet alleen kunst studenten). Urbane contexten zijn zeer representatief; en kunnen
zich makkelijk verhouden tot het rurale. Dat ligt vlak naast elkaar. Daar maakt SIGN actief gebruik van.
Sign heeft ook een adviserende en ondersteunende rol: om onze ervaring en expertise worden we vaak gevraagd
voor advies op allerlei terreinen. Deze adviserende taak naar derden is groeiende, het advies richt zich niet alleen
op kunstenaars maar ook op instellingen, andere samenstellers, curatoren, studenten, scholieren en kan resulteren
in inhoudelijke samenwerking.
Ook input voor beginnende curatoren, galeristen, organisatoren, PR initiatieven, studenteninitiatieven, (bv.
Vaak worden we ook benaderd door jonge kunstenaars, los van een presentatie bij SIGN, voor commentaar bij
hun plannen of om reflectie te geven op inhoud, hun teksten, subsidieaanvragen of begrotingen.
Met regelmaat worden we ook gevraagd bij te dragen aan activiteiten van andere organisatoren tav. adviezen voor
beroepspraktijk, voor gastlessen, geven van praatjes, powerpoints, meet & greet/ speed dating In4Art, of
talentscouts nominaties als Tent Award etc.
Netwerken:
SIGN heeft een groot netwerk en maakt daar gebruik van.
Contacten met instellingen, collega's. En houden goed contact met heel veel kunstenaars (nationaal &
internationaal), alumni.
Politiek, College B&W, raadsleden, ambtenaren ed zitten in ons netwerk.
Vaak gevraagd voor bepaalde netwerk bijeenkomsten of expertonderzoeken zowel regionaal als nationaal.
Formeel: De Zaak nu & Noordenaars & We The North, Gronings Vuur
Informeel: o.a. 1646, Nieuwe Vide, Extrapool, Roodkapje, Worm etc. nu: NFPAP.
2. VERSLAGEN 2019
FINANCIEEL VERSLAG 2019
Financieel verslag 2019: Toelichting opbrengsten/ kosten 2019
Het financiële beeld van 2019 is vergelijkbaar met dat van 2018. Het 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,-. per jaar. Dit is voor 2019
en 2020 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” .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 en dat geldt
ook voor 2019. Dit dankzij de subsidie van het Mondriaan Fonds (zoals ook vermeld bij de aanvraag daarvoor),
vaak voor het maken van nieuw werk. Een paar keer is dit aangevuld (tot 100%) o.a. middels extra subsidies
experimenteer reglement kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds.
Een incidentele subsidie van € 8040,- via de Kunstraad Groningen voor het project Timeline Gallery is
doorgeschoven naar 2019, ook omdat dit project, dat begonnen is in 2018, zich voortgezet heeft tot en met juni
van 2019. Ook de bijdrage van privaat fonds Stichting stokroos voor dit project was in 2019. Een publicatie volgt
nog in februari 2020. Voor onze deelname aan Supermarket Art Fair Stockholm met Jip de Beer was er nog een
bijdrage van € 2856,05 via deze organisatie, maar het betrof uiteindelijk een Mondriaan Fonds bijdrage. Donaties
dienen nog genoemd te worden ten bedrage van 2371.39 .
En er zijn vele bijdragen ‘in natura’ geweest om de verschillende projecten en presentaties mogelijk te maken, zij
vertegenwoordigen een bedrag van ca. € 10.000,-. (Zie ook bijgevoegde samenvattende lijst.) Veel kosten zijn
hierbij ‘opgevangen’ door samenwerkingen, zoals bij extra PR. Ook onbezoldigd werk is een belangrijke post bij
bijdrages ‘in natura’.

Het saldo over 2019 bedraagt € 2093,22. echter € 2400,- van het vermogen is geoormerkt als bestemmingsreserve
voor een publicatie bij het Timeline Gallery project (gerealiseerd in februari 2020).
Uitgaven 2019:
Zoals gezegd is bij uitgaven, aandacht besteed aan passende honorering voor kunstenaars (en anderen, zoals
reflectanten), dit vormt de grootste kostenpost, ook veel met betrekking tot het initiëren van nieuw werk. (In 2018
viel dit vooral hoger uit door het Timeline Gallery project). De subsidies uit het experimenteer reglement
kunstenaarshonoraria die we mochten ontvangen droegen bij aan een passende vergoeding.
Er zijn twee medewerkers in vaste dienst, uitbetaald volgens wettelijk minimum loon. Dit geeft meer zekerheid
voor voldoende basis t.a.v. werkkracht. Voor een deel ook dankzij bijdrage Mondriaan Fonds mogelijk. Dit is
aangevuld met uitbesteed werk voor specifieke bezigheden, op projectbasis (als zzp-er). Genoemd hierbij dient pr
medewerkster en webmaster. Verder voor bezigheden als grafisch ontwerpen, opbouw- en
inrichtingswerkzaamheden, technische assistentie etc.
Per projectvorm worden soms vrijwilligers gevraagd voor specifieke bezigheden. Er is een aardige lijst waaruit wij
kunnen putten van kunstenaars, kunststudenten voor allerlei werkzaamheden. Vrijwilligers krijgen mogelijk een
bijdrage volgens de normen voor vrijwilligersvergoedingen. Anderen (zo ook bv. Stagiaires) geven een bijdrage ‘in
natura’ met onbezoldigde assistentie.
Gezien de de aard van de activiteiten is deze personele balans nodig.
ACTIVITEITEN CIJFERS:
Zie uitgebreid activiteitenverslag voor details onderaan
Prestatiecijfers:
Totaal: 18 tentoonstellingen, projecten, activiteiten en deelactiviteiten, waarvan
In SIGN: 9
Op locatie: 10 waarvan 4 in openbare ruimte en 6 op locatie.
Samenwerkingen: 10
Deelname manifestaties: 6
Projecten internationaal karakter: 1
Aantal deelnemende kunstenaars 76
Reflectanten: 8
Stagiaires, internships: 10
Vrijwilligers: 2
Studenten(deel) project: 3
Mede curatoren bij projecten, events: 3
Ontwerpers: 19
Lezingen/interviews: 11
Workshops: 1
Oefensessies: 2
Educatieve activiteiten: groepen: 10
Optredens bij events: 19
Publicaties, teksten: 2
Bezoekers aantallen:
1. Filler III
1a Noise, Soup & Knowledge
1b Subbacultcha Dayparty
1c educatieproject participerend

677
186
300
25

2. NFPAP – Rotterdam

285

3. HOME: FRONT
3a Talking lamp sessies 3 participerend

450
60

4. Timeline Gallery– Space invaders

2000 scans

5. Supermarket Art Fair Stockholm – Jip de Beer: Web Spaces
schatting

15.000 a 20.000

6. Sign bij CLASH – Pelle Schilling, Takeshi Ikeda

1300

7. 24H

234

8. INFUSING Pelle Schilling, Laura Malpique, Kimball Holth

300

9. Raw Cuts2: Broken Toaster Records

150

10. TimelineGallery – Choreography of Disclosure: Act 1
participerend

20 (excl voorbijgangers)

11. Values

221

12. Timeline Gallery – Blood Sisters

200

13. Clarinde Wesselink – Ondicht residentie
expositie
raamexpositie

219
excl voorbijgangers

14. Something To Talk About; Ceel Mogami de Haas, Daan
Muller, Dagmar Stap, Milena Anna Bouma

526

15. INTER-FACE: Marko Peck, Susanne Khalil Yusef,
Valerie van Zuijlen, Asya Sukhorukova

575

16. ‘Wasteland Kolderveen, Simon verveelt zich’ ‘
Simon Niks

65

17. ‘Sounds to See’: Nuni Weisz, Miyuki Inoue
Max Franklin, Jesus Canuto Iglesias
Miyuki Inoue: 7 nov. der A – kerk
(8 nov. in SIGN: 27)

572

18a. 30 YRS. SIGN expositie van 7 dagen
Bernardo Zanotta, Berndnaut Smilde, Adrien Tirtiaux,
Eduard Bezembinder, Feiko Beckers, Philippe Wolthuis,
Alban Karsten, Susanna Inglada, Martijn Schuppers,
Wouter Osterholt, Marjolijn Dijkman, Reinier Kranendonk,
Steven Jouwersma, Aymeric Mansoux & Marloes de Valk,
Bert Scholten, Pelle Schilling, Aimee Terburg,
Lee McDonald, Salim Bayri, Kimball Holth, De Onkruidenier,
Arie de Fijter, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, Jip de Beer,
Florent Poussineau, Hidenori Mitsue, Machiel Braaksma,
Willehad Eilers, Sanne Bax, Elmar Kuiper, Henry Byrne.

316

18b. Oud en Nieuwfeest 30 YRS. SIGN 31 december /1 januari

150

TOTAAL:
In SIGN:

4726 (& voorbijgangers)

Op locatie en publieke ruimte:

24270

SAMENVATTING ACTIVITEITEN 2019
VAN HET BESTUUR: VOORZITTER MONIEK BAARS
Van het bestuur

250

Dertig jaar geleden toverden ze met niet veel meer dan enthousiasme, expertise, energie en een heleboel tijd, een
eenvoudige slagerij om tot wat in 2019 één van de meest gewaardeerde kunstruimtes van Nederland is: Sign in
Groningen.
Als bestuur zijn wij bijzonder trots op Marie-Jeanne Ameln en Ron Ritzerfeld, de directieleden die zich niet alleen
toeleggen op het samenstellen van spraakmakende tentoonstellingen en performances, maar dit ook doen in
samenwerking met de meest uiteenlopende instellingen en organisaties in binnen- en buitenland.
En dat al dertig jaar lang met de hen zo kenmerkende frisse en nieuwsgierige blik.
Activiteiten van het bestuur
Het bestuur is in 2019 drie keer bij elkaar geweest voor reguliere bestuursvergaderingen (1 maart, 19 juni, 9
oktober).
Daarnaast is twee keer zonder de directie vergaderd om de feestelijkheden rondom het dertigjarige bestaan van de
kunstruimte te bespreken. Vanuit het bestuur is een jubileumcommissie geformeerd die zorgdroeg voor het
samenstellen van de twee persoonlijk boeken, met bijdragen van kunstenaars die de afgelopen dertig jaar bij Sign
een springplank hebben gevonden voor een succesvolle carrière.
In november hebben twee bestuursleden het jaarlijks functioneringsgesprek gehouden met beide directieleden.
De Codes
Het bestuur van Sign werkt sinds 2012 volgens de Cultural Governance Code en steunt de directie die al geruime
tijd bezig is om kunstenaars volgens de Fair Practice Code te behandelen.
De diversiteit in het bestuur betreft de leeftijden (het jongste bestuurslid is 27, het oudste 62), en gender: twee van
de zes bestuursleden zijn vrouw.
Rooster toe- en aftreden
In 2019 kende het bestuur geen wisselingen.
Op uitdrukkelijk verzoek van de directie volgen wij de statuten van Sign waarbij een bestuurslid voor twaalf jaar
betrokken kan zijn bij de stichting, en de voorzitter zestien jaar.
Mw. Moniek Baars
Dhr. Florimond Wassenaar
Dhr. Klaas Koetje
Dhr. Leo Delfgauw
Mw. Esther de Graaf
Dhr. Jan van Egmond

voorzitter
penningmeester
secretaris

Aantreden
januari 2012
januari 2012
januari 2012
januari 2012
maart 2016
augustus 2017

Aftreden
december 2024
december 2024
december 2024
december 2024
maart 2028
augustus 2029

Namens het bestuur,
Moniek Baars (voorzitter)
Samenvatting:
SIGN denkt met haar programma van 2019 aan veel aspecten haar beleid te beantwoorden . Dat gebeurt op de 1e
plaats door een goed kwalitatief, dynamisch en continu programma met gedegen presentaties waar ook de jonge
exposanten kunstenaars veel aan hebben. Door het avontuurlijke actieve programma wordt een divers breed
publiek (vaak jong) bereikt, inherent aan de interdisciplinaire projecten in SIGN en op locatie, ook door de
samenwerkingen (zie aldaar). (soms over de sectorgrenzen heen). Er is altijd een mogelijkheid om ingang te
vinden in het werk.
Bij veel projecten is een maatschappelijke connotatie waarbij divers en breed ander publiek a/d orde is vaak met
participatie.
Dit wordt volop uitgelegd in ons beleidsplan. Dat ook blijkt uit onze programmering in 2019. Graag verwijzen we
daarnaar, dit geldt o.a. voor samenwerkingen, partnerschappen, educatie.
Met onze projecten dragen we bij aan een levendig en bruisend kunst klimaat, ook door als gastheer te functioneren
niet alleen voor talenten van hier maar ook van elders. Dit biedt verrijking; ook de projecten op locatie, in de
publieke ruimte dragen we bij aan de levendigheid van de stad (en elders) maar ook door spannende
samenwerkingen.

Hieronder enkele voorbeelden van projecten die in 2019 zijn gerealiseerd en die volgens ons specifiek bijdragen
leveren aan de dynamiek en sociale cohesie van een stad en elders. Voorop staat natuurlijk altijd
talentontwikkeling van jonge kunstenaars; dat is onze ‘core-businness’ Dat gebeurt in SIGN, op locatie en in de
openbare ruimte.
Tijdens Eurosonic/Noorderslag dagen organiseert SIGN altijd 2 events waar jonge geestverwanten uit het
alternatieve popcircuit en dito kunstscene elkaar ontmoeten. SIGN zorgt binnen deze context voor de beeldende
kunst factor; in 2019 waren dat ter plekke gemaakte monumentale muurconstellaties van kunstenaars Hans
Hoekstra, Lisa Smithson, Jur de Vries als onderdeel van de expositie FILLER III.
Vrijdag 18-1 2019 Noise Soup & Knowledge ism Academie Popcultuur Leeuwarden; jonge Noordelijke bandjes
presenteren zich gecombineerd met interessante content op het gebied van populaire cultuur. Voorafgaand aan
Noise, Soup & Knowledge avond was de besloten '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.
Bij de organisatie/coordinatie van NSK zijn een 4-tal ondernemende studenten/stagiaires van Academie Popcultuur
(AvP) mee gemoeid. SIGN en Anne Karen de Boer (AvP) hebben hen bij dit project vanaf oktober 2018 begeleidt.
Zaterdag 19-1 2019 SIGN ism. Amsterdamse Subbacultcha! https://subbacultcha.nl/ De legendarische Dayparty
met non-stop internationale indie en dj's van 13-18 uur. Vult de leemte in de stad tussen Eurosonic en Noorderslag
events.
Extra dit jaar was dat Eurosonic SIGN's expositie onder de noemer van ES/NS artroute heeft opgenomen met oa.
aanverwante publiciteit, dwz. vermeldingen websites, sociale media en grote banner voor het raam. Aan deze
kunstroute deden mee o.a. Noorderlicht, galerie withtsjalling, Galleria Unexpected Vera art division; allen met aan
popcultuur gerelateerde tentoonstellingen.
–SIGN presenteert ook elders: zoals deelname aan N.F.P.A.P. – Not For Profit Art Party met kunstenaar
Maarten Bel in Roodkapje, Rotterdam op 8 februari |2019 van 19:00 – 02:00 uur.
Samen met een aantal nationale gelijkgestemde kunstpodia werd NFPAP voor de 2e keer georganiseerd gelijktijdig
met Art Rotterdam manifestatie. NFPAP werd daarbij opgenomen in hun publiciteit en programma met als doel
om het belang van non-profits kenbaar te maken aan een groot publiek. Het event werd druk bezocht.
Deelnemende Non-profits: VHDG, Leeuwarden, Expoplu Nijmegen, Worm, Rotterdam, Roodkapje Rotterdam,
Sign Groningen.
Het invullen door SIGN van passende kunst bij het interdisciplinaire muziekfestival Clash XL op 6 & 7 april
2019 op de hoofd locaties Oost en het Grand Theatre in binnenstad van Groningen. Een prettige samenwerking
met de organisatie van Clash: Joachim de Vries, Milou de Boer en Niels Cornelis Meijer. Clash staat voor een
positieve vervreemdende botsing tussen elektronische muziek en beeldende kunst. Een groot event waar beide een
aandeel in hebben, zij vormen elkaars context. Sign zorgde voor 2 stevige interdisciplinaire werken.
In Grand Theatre toonde Pelle Schilling Incandesence Rain: een heftige monumentale vonkenregen installatie
waar men onderdoor kon lopen.
In nachtclub Oost was de video installatie van Takeshi Ikeda een filosofische grunge performance video getiteld
“One-attack songs and amplified preface much longer than them”, een remake van Saburo Murakami’s papier
performance en Napalm Deaths “1 second song”.
Goed om dit soort contexten aan te gaan om te zien hoe beeldende kunst zich in deze omstandigheden verhoudt.
Goed om ook zichtbaar te zijn op een dergelijk groot publieks event die inhoudelijke interessant is.
Door deelname aan de internationale manifestatie Supermarket Art Fair Stockholm, Zweden van 4 – 7 April
2019 profileerde Sign zich met de Groninger kunstenaar Jip de Beer . Sign’s voorstel van Jip de Beer: Webspaces
– (Re)Discover Stockholm werd door Supermarket geselecteerd (een van de 5 instellingen uit Nederland: Nieuwe
Vide, Alternative Art Guide, Greylight Projects, Vhdg en SIGN).
De internationale presentatie van SIGN met een jonge talentvolle Groninger kunstenaar op Supermarkt Artfair is
ook voor cultureel Groningen van belang. Onze presentatie betekent voorts een impuls voor netwerken als De
Noordenaars en in het verlengde daarvan We The North.
Spin off: Jip de Beer is door het initiatief Video Kaffe ( leden oa. Mark Andreas (USA) en Sebastian Ziegler (FIN)
en andere leden uit Duitsland, Rusland , die ook deelnamen aan SAF, uitgenodigd voor een vervolg project en
samenwerking in 2020. Samen met SIGN.
-Het project Timeline gallery, fear in public space (Ongemak in publieke ruimte) met gevraagde en ongevraagde
interventies in openbare ruimte van het centrum van Groningen zorgde voor een andere benadering en een ander

contact met kunst. In de publieke ruimte is het voor de voorbijganger en overkomt het iedereen, het is daarbij ook
een experiment met de rol van het publiek.
Timeline Gallery is door SIGN in samenwerking met Lectoraat Image in Context Academie Minerva/
Kenniscentrum Kunst & Samenleving Groningen en Design Arbeid, bureau voor sociale strategieen Amsterdam
georganiseerd.
Image in Context en DesignArbeid droegen bij aan de theoretische context, gaven vorm aan kennisuitwisseling en
bij de Masterclasses/lezingen speelden zij een rol. Dit was een openbaar toegankelijke verdiepende lezingencyclus
over wat kunst in publieke ruimte kan behelzen tav. dit onderwerp. Ook bij de toekomstige publicatie van het
project (in maart 2020) leveren zij een bijdrage.
SIGN cureerde voor Timeline Gallery de kunstenaars; hen is gevraagd om onder het genoemde thema nieuwe
interventie-vormen 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 was dat deze kunstenaars solo, als duo of in teams, werkten aan eigenzinnige concepten en deze ook
daadwerkelijk moesten uitvoeren middels interventies & ingrepen in de publieke ruimte van Groningen in najaar
2018 en voorjaar 2019. Er zijn 7 interventies gerealiseerd.
Voorafgaand aan de ontwikkelingen en uitvoeringen van de interventies zelf waren zoals gezegd in juni, begin
september en begin november 2018 openbare Masterclasses en lezingen geweest door een 10-tal deskundigen;
over wat publieke ruimte betekent in relatie tot interventies en angst incl. digitale omgevingen. Zeer interessante
(inter)nationale line-up oa. Jeanne van Heeswijk, Tinkebell, Barbara Cueto (ES/DE)
Ezgi Backay (TR)& Einat Weizman (IL) Tale Naes (NO).
Deze Friday Lunch Lectures tussen12-13 uur, met soep, werden over het algemeen goed bezocht op de locatie
Academie Minerva, Groene Zaal, Praediniussingel.
Na de lezing gaven deze deskundigen workshops, reflectie aan bovengenoemde kunstenaars ter ondersteuning bij
het ontwikkelen van hun plannen en teamvorming.
NB: Alle kunstenaars hebben ivm. dit project residentie periodes in 2018 en 2019 gehad in de stad; daarbij deden
ze onderzoek naar bepaalde topics, onderwerpen, kwesties in Groningen.
Uitgevoerde interventies:
Najaar 2018 zijn er 3 projecten in de openbare ruimte van Groningen uitgevoerd: Rumour Camp, over een
vluchtelingenkamp in Noorddijk door Pendar Nabipour, Alice Strete & Angeliki Marina Diakrousi, Happiness
project met kritsiche teksten in centrum tijdens Let’s Gro festival door Alice Strete & Angeliki Marina Diakrousi/ In
Loving Memory, een dystopisch toekomst beeld over klimaatverandering op het Ebbingekwartier door Nadine
Rotem Stibbe & Ryan Cherewaty.
In de eerst helft van 2019 zijn de andere projecten ontwikkeld/gerealiseerd:
Jaleesa Mallée: Space Invaders I & II een tour langs private en publieke plekken in diverse buurten van Groningen
dat de vraag stelt: wat kan en mag ik daar doen? Vanaf 26 februari 2019 tot eind dit jaar is de website actief.
Blood Sisters door Helen Anna Flanagan & Josefin Arnell: filmopname (met filmscript ) op 23 mei 2019 in de
Prinsentuin Groningen: een ‘gang’ van oudere actrices (tussen 65 en 75 jaar), gebaseerd op de gedragingen van
luidruchtige studentes bij verenigingen als Vindicat Atque Polit.
Choreographpy of Disclosure Act 1 door Eric Peter & Giulia de Giovanelli op 30 mei 2019: een op een
performance met opdrachten via de mobiele telefoon die gaan over zelfvervreemding; over de innerlijke stem en de
publieke opinie. Een speciaal uitgeschreven script door een jonge theatermaker uit Maastricht lag hier aan ten
grondslag.
Higher Than History door Quenton Miller, Middels de kunst van de motor stunt (met daarbij behorende
opwinding ) wil Quenton met‘Higher Than History’ een nieuw licht laten schijnen op de historisch koloniale
betekenis van een omstreden monument of standbeeld. In Evel Knievel stijl met publiek en uiteraard gefilmd. Dit
moet nog plaatsvinden. Contact is er met Siebe Thissen van het BKOR Rotterdam ivm Piet Hein standbeeld
Delfshaven dat gerestaureerd moet worden.
Onze programmering op het Suikerunieterrein, dit keer in de residentie/woonwagen van Alex den Braver, ivm.
project Ondicht van Clarinde Wesselink en haar onderzoek naar kikkers bracht ook een ander publiek en
benadering met zich mee vanwege het biologische karakter van haar werk.
Residentieperiode 1 t/m 30 juni 2019 in een woonwagen op Suikerunieterrein. 2 t/m 7 juli volgde de eindpresentatie
met resultaten van haar onderzoek met tekeningen en performances in SIGN.
De kunstroute expOOST op zaterdag 14 september 2019 gaf een ander publiek. Ook waren er via City Central
rondleidingen met internationale studenten geregeld. En vooral een groot aantal bezoekers.
Sign organiseerde mede expOOst en is met name verantwoordelijk voor de financiele administratie en
subsidieaanvragen.

Sign's deelname aan fotomanifestatie Noorderlicht bracht ook ander publiek, meer op fotografie gericht. Ook het
interessante thema ‘Taxed to the Max’ het krachtenveld van externe invloeden als macht, (geo)politiek, geld en
data, sprak ons aan. Sign speelde daarop in met de tentoonstelling INTER-FACE;
4 politiek geengageerde jonge kunstenaars toonden interdisciplinaire installaties en interactieve digitale werken.
Sign’s expositie Sounds to See was deels weer in samenwerking met Sounds of Music, een festival met
experimentele muziek dat plaatsvond van 5 t/m 10 november 2020.
Speciaal voor het festival heeft SIGN vocaal beeldend kunstenaar Miyuki Inoue gevraagd om op 2 locaties versies
van haar Site Specific Singing te ontwikkelen. Als onderdeel van de Sounds of Music line-up.
Dat was 7-11 in de Der A-kerk van 20.00-20.30 uur. Met het Groninger ‘Focus Vocaal’ koor stond zij in het
programma Sounds of Music.
En op 8-11 in SIGN, Winschoterkade 10 van 17.00-17.30 hrs. Zangers: Lola Diaz Cantoni, Bernd Eilts, Michiel
Teeuw, Hinke-Ann Eleveld. Ook als onderdeel van Sounds of Music programmering
Miyuki Inoue is hiervoor de maand oktober, wekelijks enkele dagen in Groningen geweest om het gebouw van de
A-kerk en SIGN te onderzoeken te testen, inclusief oefensessies met een koor van ca. 15 leden en 4-tal zangers. De
zangers en het koor is door SIGN geregeld deels ism. Sounds of Music.
SIGN en Noordenaars:
Noordenaars, een plaform waar ca. 11-tal noordelijke beeldende kunst instellingen bij betrokken zijn om een
gezicht te geven aan de experimentele actuele beeldende kunst in het Noorden heeft zich inmiddels verder
ontwikkeld. Er is nu een samenwerking met We The North in het kader van hun proeftuin Artist in Space, een
nieuw experimenteel talentprogramma voor de beeldende kunst in Noord-Nederland. De instellingen van
Noordenaars werken samen en geven talenten in en uit het Noorden een impuls door middel van diverse projecten
en ontwikkeltrajecten. Zie www.noordenaars.nl/artistinspace
Sign werkt ihkv proeftuin artists in space samen met 2 partijen van de Noordenaars:
Najaar 2019/ winter 2020: I.s.m. KIK Kolderveen: Wasteland Kolderveen, een project over verveling als
inspiratiebron. Dit zijn twee residentieperiodes a 6 weken/ kunstenaars Simon Niks en Klaske Bootsma
Locatie: Kik voormalig zuivelfabriek Kolderveen Drenthe
2020: I.s.m. Noorderlicht project What If over de toekomst van het noordelijke landschap met kunstenaars Linde
Ex en Aeblele Trijsburg.
Locatie: Groningen. Friesland waddengebied, kwelders slikgebieden.
‘Wasteland Kolderveen’ ism met Sanne Morssink van KIK, een project over verveling werd ontwikkeld en
uitgevoerd in de voormalig zuivelfabriek van KIK Kolderveen.
Kunstenaar Simon Niks verbleef van 29-10 t/m 14-12 2019 in de oude zuivelfabriek.
Het project dat de verveling niet alleen als middel maar ook als doel voorstelt, richt hiermee de aandacht op de
verveling als proces. Een 14-tal noordelijke kunstenaars zijn aangeschreven; allen gaven aan het een fantastisch
project te vinden. Naar aanleiding van motivatiebrieven hebben KIK en SIGN uiteindelijk voor 2 jonge
kandidaten gekozen. In 2 achtereenvolgende periodes verbleven zij ieder 6 weken in KIK.
Gedurende het traject van Simon Niks vonden 2x2 coachingsgesprekken plaats met oa een expert op het gebied
van de verveling. Dat waren Judith Boessen en Andrea Stultiens. Aanvullende context, betekenis en methoden
werden daarnaast geboden door uiteenlopende literatuur (en film) over het onderwerp. SIGN en Kik zijn 3 a 4
keer op bezoek geweest bij Simon voor praktische begeleiding en pr.
En ook zeker een impuls;
30 YRS. SIGN
Expositie Up-Date 21-30 december 2019
Oud en nieuw party op 31 december / 1 januari.
30 jaar SIGN werd tenvolle gevierd met een zeer druk bezochte jubileum expositie. De opening op 21 december
werd verricht door wethouder cultuur Paul de Rook, die SIGn onmisbaar vond in het culturele landschap in
Groningen en daarbuiten. Bij Up-Date representeerden 30 kunstenaars de geschiedenis van SIGN en toonden hun
meest recente werken. Sign was iedere dag open van 21 t/m 30 december van 12-17 uur ook op de maandagen
muv. Kerstdagen.
Ook was het een druk bezochte eindfeest op Oud en Nieuw een succes met bandjes Dj's en karaoke.
Veel media aandacht, veel aandacht ook op sociale media.
En er was een jubileum boek gemaakt met meer dan 200 bijdragen van kunstenaars die bij SIGN geexposeerd
hebben. Een boek in tweevoud alleen voor de directie van SIGN.

Bovenstaand is een greep uit onze activiteiten in 2019 nogal uitgebreid omschreven. Dit om aan te geven dat
SIGN's projecten niet eenduidig zijn en niet alleen in een omgeving van een kunstruimte of kunstcontext
plaatsvinden. Maar in een meer sociaal maatschappelijke context.
Onze programmering wordt ook breed uit geschetst activiteiten programma. Artistieke profilering geldt op
(inter) nationaal niveau met jonge professionele kunstenaars voor ons hele programma . We brengen kunstenaars
uit alle delen van het land samen. Ook de verhouding tot wat nationaal speelt is ook voor Groningen van belang.
Dat speelt eigenlijk door het hele programma van 2019 heen. Aangezien het jonge kunstenaars betreft wordt er
vaak gestreefd naar nieuw werk maken en te ontwikkelen; SIGN staat aan het begin van de keten, vrij snel, na
het afstuderen en maken dus volop deel uit van de verdere ontwikkeling van hun talent. Productie, presentatie en
ontwikkeling tegelijk.
SIGN heeft ook projecten op locatie en in de publieke ruimte van Groningen gerealiseerd met bv. het boven
omschreven Timeline Gallery project.
Bij sommige projecten wordt er direct een (stads) economisch aspect aangestipt: bv. infrastructuur, maatschappelijk
sociale aspecten, etc. Zoals dus onze activiteiten tijdens Eurosonic/ Noorderslag/ alle Timeline Gallery projecten in
2019/ Inter-Face bij Noorderlicht/ Sounds to See bij Sounds of Music.
Ook onze projecten ihkv proeftuin Artist in space, Noordenaars/We The North
https://noordenaars.nl/artistinspace/ Wasteland '', SIGN ism KIK Kolderveen dragen hiertoe bij. In 2020 What if
met kunstenaars Linde Ex en Aebele Trijsburg van SIGN ism Nooderlicht
En voorst in voorbereiding onze komende de projecten in 2020 ism. Gronings Vuur in de provincie van
Groningen in de gemeentes Oldambt en Westerwolde.
Inhoudelijke uitdieping van talentontwikkeling en begeleiding is onze 'core business', ook in het zoeken van
passende samenwerkingen daarbij. Sign is een podium voor de jonge kunstenaar en heeft een consistent en
continu programma, alle onderdelen hebben te maken op een of andere wijze met de talentontwikkeling voor de
jonge kunstenaar. In allerlei contexten. Vrijwel alle activiteiten hebben hierop betrekkening.
In 2019 zijn er 18 activiteiten geweest waarvan 10 op locatie, buiten SIGN.
Zoals gezegd staat in ons beleid:
“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.”
Ook zorgt SIGN, al dan niet in samenwerking met partners, voor een kennis context. Zoals bij alle genoemde 7
Timeline Gallery projecten ism. met Research groep lectoraat Image en Context Academie Minerva (onderdeel van
Hanze UAS), Research & design Studio DesignArbeid Amsterdam.
Of Noise Soup & Knowledge/ of het project ‘Wasteland Kolderveen, Simon verveelt zich’ een research project
over verveling met aanverwante reflectie.
Reflectanten 2019

SIGN heeft voorts een reflectief beleid dwz. we zorgen voor nodige feedback bij jonge kunstenaars door een
interessante lijst van reflectanten/ kunstenaars in te zetten. Jonge kunstenaars kunnen in aanvang of tijdens hun
werkperiode door, al naar gelang het onderwerp, deskundigen erbij te betrekken. De reflectanten komen uit de koker van
SIGN maar kunnen eventueel ook door de kunstenaars zelf voorgesteld worden. Zij hebben inmiddels hun sporen
verdiend en zijn ooit in SIGN begonnen. Jonge kunstenaars maken graag gebruik van de reflectie in aanloop,
tijdens en/of na hun expositie. Dit om de inhoudelijke relevantie te versterken en de artistieke kwaliteit aan te scherpen.
In 2019 hebben Feiko Beckers, Nina Wijnmalen, Frank Koolen, Andrea Stultiens, Judith Boessen reflectie gegeven.
PR medewerker. SIGN heeft sinds februari 2019 een professionele pr vrouw: Karlijn Vermeij heeft de
universitaire studie KCM afgerond, is gedegen, praktisch en nuchter. Goede pr is essentieel voor de verspreiding
van de activiteiten.
Een nieuw element ihkv reflectief beleid zijn de kunstenaarsinterviews die Karlijn Vermeij met de jonge
kunstenaars voert en optekent tijdens hun werkperiodes in SIGN. Dit wordt als prettig ervaren; zij scherpen zo hun
plannen aan. De interviews liggen tevens bij de expositie als achtergrond informatie en biedt de bezoeker op
persoonlijke aanschouwelijke manier inzicht in wat de jonge kunstenaar bezield.
Een behoorlijk aantal jonge kunstenaars, met toestroom ook van elders, hebben zich bij SIGN gepresenteerd ook in

2019. Niet alleen haar eigen ruimte maar ook op locatie en openbare publieke ruimte. Sign heeft een landelijke
uitstraling is landelijk bekend en presenteert zich ook regelmatig buiten de stad, landelijk internationaal zoals bij
Super Market Art Fair Stockholm of NFPAP Rotterdam. In die zin wordt er ook bijgedragen aan bekendheid aan
Groningen. Een goed voorbeeld is dat SIGN Jip de Beer gepresenteerd heeft, als enige Noordelijke initiatief (samen
met VHDG Leeuwarden). Voor hem is dat een stap in z’n ontwikkeling geweest.
Netwerken en samenwerkingen zijn hierbij zeer behulpzaam.
De voorgenomen deelname van SIGN aan Art Rotterdam is niet doorgegaan. Vanwege hun nieuwe, meer
gecondenseerde opzet boden ze geen plek meer aan non-profits instellingen zoals bij het eerdere Intersections.
Als reactie heeft SIGN meegedaan aan de NFPAP in Roodkapje Rotterdam in die periode.
De plannen met de PAIR residentie op het Suikerunieterein zijn ook veranderd. De eigenaar heeft de PAIR door
persoonlijke omstandigheden moeten verkopen. Daarvoor in de plaats hebben we nu voor de
residentiemogelijkheid van Alex den Braver gekozen voor het project van Clarinde Wesselink. Zij verbleef in de
fietswoonwagen op het Suikerunieterrein.
Stagiaires, internships vrijwilligers zijn er volop vaak passend bij het project.
Dit zijn meestal potentiele kunstenaars (in spe). En kan ook een investering betekenen voor SIGN zelf. Iedere
professioneel werkende organisatie/ instelling behoort ze te hebben.
In 2019 waren dit:
-Tamar Berndt en Darren van Rijswijk 2 stagiaires van de docentenopleiding Minerva 2e jaars hebben van nov.
2018 t/m begin febr. 2019 in SIGN stage gelopen en hebben een educatief project voor Mbo. leerlingen van het
Noorderpoort College gerealiseerd passend bij de tentoonstelling FILLER i.s.m. 2 kunstenaars Lisa Smitson en
Hans Hoekstra.
-4 Stagiaires van Academie Popcultuur Leeuwarden(Academie Minerva) : Nargiza Wasabi, Sigrid Brak, Arnout
Arkenhout, Hille Dussel hebben aan het concept Noise Soup & Knowledge voor 2019 invulling gegeven met hun
“Pop the bubble'' onder begeleiding van SIGN en de coordinator Anne Karen de Boer van de Academie.
-Vrijwilliger Lola Cantoni Diaz heeft van 2017 tot half februari 2019 Instagram publiciteitverzorgd.
-Vanaf oktober 2019 hebben we stagiaire Stella Birzitsaki 3e jaars Kunstgeschiedenis RUG studente voor 4
maanden begeleidt Zij heeft oa een rol gespeeld in de publicatie van Timeline Gallery, en vele artist's talks en
interviews gehouden met de exposerende kunstenaars.
In aanvang tijdens en na 24HR project was internhip: Livia Ribichini (Academie Minerva) voor 50 uur bij SIGN
betrokken.
-Vanaf november 2019 hebben we de volgende lichting stagiaires docentenopleiding Academie Minerva gehad:
Eva Bennen en Karlijn de Groot, die voor januari 2020 een educatieproject ontwikkelden voor 4e jaars HAVO
Zernike College Haren.
-Internschip Justine Roussel 4e jaars autonoom Minerva was van november/ december 2019 actief. En sindsdien
ook vrijwilliger.
Enkele resultaten in cijfers 2019
In 2019 zijn er 18 activiteiten geweest waarvan 10 op locatie.
4 Projecten vonden plaats in de openbare ruimte van Groningen en 6 op locatie zoals
Rotterdam NFPAP, SAF Stockholm, Zweden/ Groningen bij Clash festival en Oost, Raw Cuts bij Grand Theatre /
Sounds of Music in der A kerk 1 rurale locatie: Kik Kolderveen
2 residenties elders georganiseerd 1 Suikerfabriekterrein Groningen en 1 ism. Kik in Kolderveen.
Bij verschillende presentaties zijn er workshops, lezingen, interviews, oefensessies geweest: 14 x
Bij verschillende activiteiten zijn er 19 optredens en performances geweest.
Bij 8 presentaties hebben reflectanten een rol vervuld of een bijdrage geleverd.
Nieuwe werken 2019
Er zijn veel nieuwe werken en, naar een geboden context, gemodificeerde werken geïnitieerd, zowel in SIGN als
op locatie. Zoals:
RESUME lijst van gerealiseerde werken in 2019:
Filler III:
Nieuwe werken Hans Hoekstra, Lisa Smitson
Deels nieuw werk: Jur de Vries
Bestaand werk: films Oscar Sorrensen en Ryan Cherewaty
Home- Front:
nieuwe werken Laura Bolscher, Anika Ahmed
deels nieuwe werk: Anna Sophie de Vries

Supermarket Art Fair: Jip de Beer nieuw werk (experimenteer reglement kunstenaars honorarium)
Clash:
Bestaand werk licht aangepast:
Pelle Schilling en Takeshi Ikeda
Timeline Gallery
nieuw werk:
Jaleesa Mallee, Eric Peter en Giulia de Giovanelli, Josefin Arnell en Helena Anna Flanagan.
(experimenteer reglement kunstenaars honorarium)
24 Hrs
nieuw performatief werk:
Tisa Neža Herlec, Demi Brouwer , Angelos Messios, Rafiq
Abbasov, Filippo Temperini, Mojca Zupančič, Livia Rib, Michiel Teeuw.
Infusing
nieuw werk
Kimbal Gunnar Holth, Pelle Schilling, Laura Malpique
Rawcuts Broken
nieuw perfomatief werk van Broken Toaster Records
Maydays Values
nieuw werk studentenproject
Clarinde Wesslink
nieuw werk/ deels aangepast
(experimenteer reglement kunstenaars honorarium)
Somethings to talk about
nieuw werk
Milena Anna Bouma, Daan Muller, Dagmar Stap
deels nieuw werk
Ceel Mogami de Haas
InterFace:
deels nieuw werk: Suzanne Khalil Yusef
bestaand werk Marko Peck, Asya Sukhorukova, Valerie van Zuilen
Wasteland Kolderveen
nieuw werk Simon Niks
Sounds to See
nieuw werk:
Jesus Canuto Iglesias
Miyuki Ioue
deels nieuw werk:
Max Franklin
bestaand werk:
Nuni Weisz
30 YRS SIGN
nieuw werk
Sanne Bax, Arie de Fijter
aangepast nieuw werk:
Martijn Schuppers
nieuw werk:
Pelle Schilling
Philippe Wolthuis

Lee McDonald, Kimball Holth, Salim Bayri
Tevredenheid getalenteerden: uit reacties blijkt dat deelnemende kunstenaars ingenomen zijn met geboden
mogelijkheden en middelen en de open reflectieve sfeer waarin ze hun uitdagingen kunnen aangaan in hun werk in
SIGN. Men kan nieuwe experimenten aangaan binnen geboden context waardoor ook voor publiek verrassende
presentaties en kunstwerken te ervaren zijn.
Over de keten: Sign brengt bachelors, post academische professionele kunstenaars/ designers op nationaal niveau
afkomstig uit hele land of elders. Sign heeft een zeer actief scoutings beleid is daar 100% op gericht en weet wat
er landelijk speelt. Geselecteerde kunstenaars komen van allerlei academies en post- academies zoals De Ateliers,
Sandberg Instituut, Post St Joost of Rijksacademie Amsterdam. Dus niet alleen van het Groninger Minerva of
FMI instituut maar worden juist gecombineerd met kunstenaars van elders nationaal soms internationaal . Dat
levert interessante gezichtspunten op, zo ontstaan netwerken die zich niet alleen beperken tot Groningen.
Geselecteerde kunstenaars verblijven tijdens de werkperiodes in Groningen; SIGN zorgt voor onderdak. Door het
maken van nieuwe werken in SIGN leren zij elkaar kennen en bespreken elkaars werk tijdens de opbouw.
Dit was het geval bv. Bij Filler III, Home-Front, Supermarket Art Fair Stockholm, CLASH (Pelle Schilling,
Takeshi Ikeda) , Infusion, Raw Cuts2: (Broken Toaster Records), Clarinde Wesselink, alle Timeline Gallery
projecten, Somthing to talk about, Inter-Face, Sounds to See, 30 jaar SIGN.
Via Station Noord Mark Fischer is SIGN gevraagd of wij vanuit de beeldende kunst hoek een bijdrage kunnen
leveren aan hun ‘Raw Cuts’ project, een samenwerking tussen nachtclub IIWII ) en Grand Theatre. Het event
vond plaats op zaterdag 25 mei 2019 in de bovenfoyer en het benedencafe van het Grand. Raw Cut zoekt naar
een mix tussen elektronische muziek en kunst.
‘Broken Toaster Records’ is een zelfvoorzienend recordlabel, bestaande uit kunstenaars Kasper van Moll, Ide
André en Jelle Slof. Het label richt zich op het oprichten, uitvoeren en opnemen van zeer tijdelijke bands.
SIGN brengt jonge kunst in bepaalde contexten waarbij het maken van nieuw interdisciplinair werk wordt
gestimuleerd. Van net afgestudeerd tot een paar jaar na de opleiding. Met regelmaat zijn er ook aanverwante
projecten met kennisoverdracht en research altijd passend bij de inhoud. Langzaam is er ook een internationale
tendens zichtbaar.
Toegankelijkheid, bereik, openingstijden:
SIGN is zeer toegankelijk en laagdrempelig; geen entree. Ook door ruime openingstijden (di t/m za: 12-17 & zo:
14-17 uur ) en constante programmering is SIGN een uitvalsbasis voor iedereen.
Zie onze website en programma 2019: 18 projecten waarvan 10 deels op locatie.
Ook projecten op locatie verhogen het bereik.
We realiseren tal van interdisciplinaire projecten. Met een aantal projecten is interactie met name in openbare
ruimte. Wat ook nieuw publiek oplevert. Ook onze inhoudelijke samenwerkingen in 2019 leverden een
verbreding van het publiek op. Projecten waarbij openbare ruimte een rol speelt leveren een nieuw publiek op.
Tav publiek: er is een toegespitst publiciteitsplan waar per project is uitgeschreven hoe dat vormgegeven wordt.
Dit gebeurt door pr vrouw Karlijn Vermeij(sinds februari 2019 op Zzp basis bij SIGN). Er zijn wekelijkse
bijeenkomsten met haar over hoe de pr aan te pakken. Het interdisciplinaire karakter van het programma biedt ook
mogelijkheden om een breed publiek te bereiken. Voor ieder is er wel een ingang te vinden. Bv bij interacties
muziek en beeldende kunst is hier sprake van. (samenwerkingen met Subbacultcha bij project Filler, Clash, 24
Hrs. (post- disciplinair project met studenten Prins Claus Conservatorium & Academie Minerva), Timeline
Gallery, ed. Door interdisciplinariteit en samenwerkingen en door op locatie dingen te doen, hebben we in 2019
nieuwe en specifieke doelgroepen bereikt; een verbreding. Zoals samenwerkingen met Noordenaars, de
proeftuinprojecten Artist in Space/We the north, deelname Noorderlicht fotomanifestatie en Sounds of Music, etc
Educatieve aspecten: Het betreft b.v. groepen studenten, klassen van voortgezet onderwijs die langskomen.
Soms participerend in bv. workshops of bij een speciale les. Zo hebben stagiaires Tamar Berndt en Darren van
Rijswijk (van docentenopleiding Minerva ) bij FILLER III het educatieproject voor mbo leerlingen ontwikkeld en
uitgevoerd.
En hebben 8 studenten van Prins Claus Conservatorium en Academie Minerva, onder begeleiding van SIGN het
24HR project georganiseerd, een post disciplinair project dat 24 uur non-stop werd uitgevoerd op zaterdag 13 op
zondag 14 april 2019 in SIGN.
Of ihkv. MAYDAYS project van Minerva waar 3e jaars studenten autonoom zich moeten presenteren op diverse
plekken in de stad en waar Sign bijna ieder jaar aan mee doet. Wel als voorwaarde dat een groep studenten zich op
tijd meldt bij SIGN (¾ jaar van te voren) met als bepaling dat ze een samenwerking met elkaar aangaan en een

projectvoorstel schrijven. SIGN heeft bij ontwikkeling en uitvoering een coachende rol; voorafgaand zijn een
paar bijeenkomsten en studio bezoeken geweest. Van belang is dat ze in SIGN een gedegen project neerzetten en
alle aspecten van het tentoonstellen ervaren.
Intersectionele projecten
Bij veel projecten wordt er direct andere aspecten aangestipt: bv tav infrastructuur, publieke ruimte. Inhoud van de
kunstuitingen hebben politieke, wetenschappelijke, wijkgerichte, maatschappelijke, ruimtelijke connotaties. Bv. bij
Timeline Gallery angst en publiek ruimte en de interventies met tal van sociaal maatschappelijke aspecten.
-Zoals het TG project Choreography of Disclosure van Eric Peter & Giulia de Giovanelli, de een op een
performance waarbij een theater script aan ten grondslag ligt: Wat als jij die ''ander'' bent?
-Space Invaders I & II van Jaleesa Mallee is een wijkwandeling met opdrachten via QR codes. Met daaraan
gekoppeld sociaal gedrag.
-De filmopname van Blood Sisters door Helen Flanagan & Josefin Arnell in de Prinsentuin op 23 juni 2019 van een
vrouwelijke 'gang' van 4 dames van 60 tot 80 jaar trok ongevraagd veel kijkers.
-Het project Ondicht van Clarinde Wesslink, deels een biologisch onderzoek naar kikkers op het Suikerunieterrein,
artistiek vertaald.
-Of tijdens ES/NS Subbacultcha Dayparty en Noise Soup & Knowledge en daaraan gekoppelde FILLER waarbij
vanuit de populaire cultuur context wordt gedacht.
Bij het project Sounds To See'' toont Max Franklin een kritische houding waarbij hij de hiërarchieën en
conservatisme aan de kaak te stelt dat in programmeren, webontwerp en muziek wordt aangetroffen. Daarbij
omarmt hij de open source mentaliteit en draagt die ook uit in zijn werk.
Veel samenwerkingen culturele instellingen ook andere sectoren; ook het interdisciplinaire karakter van projecten
brengt dat met zich mee.
Samenwerkingen 2019 met: Lectoraat Image in Context/ Subbacultcha Amsterdam / Academie voor Popcultuur
Lwrd/ Clash/ NFPAP (VHDG, Worm, Roodkapje, Expoplu), / Academie Minerva & FMI/ Grand Theatre &
Station Noord/ Sounds of Music, Noorderlicht fotomanifestatie/ KIK
Verder dus: We The North/ Noordenaars het proeftuinconcept Artist in Space zijn er in de eerste helft van 2019
twee projecten ontwikkeld en is er al 1 uitgevoerd: ‘Wasteland Kolderveen, Simon verveelt zich’
SIGN i.s.m. KIK Kolderveen: ”Wasteland” een project over het belang van verveling.
SIGN i.s.m. Noorderlicht fotomanifestatie: ”What if “ geselecteerde kunstenaar/ fotograaf worden gevraagd een
toekomstvisie te geven op het noordelijke landschap.
En ook gaat SIGN samenwerken met Gronings Vuur. www.groningsvuur.nl
Dan brengt SIGN 2 kunstenaars in 2020: Michiel Westbeek met een hoorspel in juni 2020 en Eirik Ronneberg met
Climate Changer in voorjaar 2020. Zij zorgen voor een bijdrage in de Groninger provincie waarbij van belang is dat
er een interactie is met bewoners / omgeving is. En dat het op een gegeven moment publiekelijk wordt gemaakt in
wat voor vorm ook.
Netwerken:
Netwerken Formeel: De Zaak nu & Noordenaars, Community NFPAP nationaal
Informeel: o.a. 1646 Den Haag, Nieuwe Vide Haarlem, Syb Beetsterzwaag, Worm Rotterdam, Printroom
Rotterdam, Grand Theatre Gronigen
Nevenactiviteiten 2019:
24/5 smARTdates speeddates met kunstenaars. Sign is gevraagd door het Stedelijk Museum Schiedam ism.
Volkskrant beeldende kunstprijs en In4art verzamelaar Rodolfo Groenewold.
21/6/19 Marie Jeanne Ameln Jurylid Academieprijs Minerva eindexamententoonstelling.
24/6 speeddates Noordenaars tijdens eindexamen Minerva, Suikerfabriek
Marie-Jeanne Ameln bestuurslid van Media Art Festival, Leeuwarden.
Veel vergaderingen met projecten in voorbereiding voor 2020
Het project Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie en gemeenten
van Groningen met een cultureel programma. Organisatie; Gea Smidt & Luchiena Lanjouw.
SIGN is hiervoor gevraagt en brengt ism Gronings Vuur Eirik Ronneberg in Oldambt en Michiel Westbeek in
Westerwolde.
En ihkv. proeftuin artist in space Noordenaars/We The North
SIGN ism Noorderlicht ihkv What If met Linde Ex en Aebele Trijsburg
SIGN ism Kik Wasteland, Kolderveen ''Klaske verveelt zich’
Extra Andrea Stultiens reflectant voor Quenton Miller Timiline Gallery

Nagekomen publiciteit begin 2019 van Timeline – interventies, uitgevoerd eind 2018
https://www.rtvnoord.nl/media/65992/Minister-Olongren-kijkt-rond-in-het-Ebbingekwartier
(regional television) (in loving memory)
https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/feb/20/artists-fighting-climate-change?
CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR1gLscip8EV450upvYMVtVTbPg5zUjQh_opmQSU29uucMfvUO7I9
QfVzh4 (in loving memory)
http://www.nadiners.com/lovingmemory.php
https://www.kunstspot.nl/verhaal/ingreep-2-er-schuilt-meer-achter-de-qr-code-tegels/
(space invaders, in loving memory)
http://zomaarradio.nl/agenda/the-rumour-camp/
http://zomaarradio.nl/agenda/the-rumour-camp-2/
Boekman nummer 118 voorjaar 2019 Kunst en maatschappelijk experiment. Blz 42 Bibi Straatman: The art of
becoming political
Supermarket Art Fair 2020
-digital render “rediscover Stockholm” van Jip de Beer (getoond door Sign in 2019) wordt gebruikt als ‘header’
voor “Fabricated” van Supermarket Art Fair 2020
Algemeen
https://indebuurt.nl/groningen/gids/stichting-sign/
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3. ACTIVITEITEN VERSLAG 2019
Gedetailleerd incl publiciteit en publieksaantallen.
1. FILLER III
18 januari t/m 17 februari 2019
FILLER vulde zich met visies en reacties op aspecten van de populaire cultuur. Binnen dit gegeven hebben
Hans Hoekstra, Jur de Vries en Lisa Smithson op een beschouwende, kritische manier nieuw, monumentaal
werk op de muren van SIGN gemaakt. Deze muurconstellaties bestaan uit combinaties van schilderingen,
tekeningen, textiel, reliefs, teksten, collages …
Tussen deze muurconstellaties vonden tijdens Eurosonic/Noorderslag 2 events plaats:
18-1: “Noise, Soup & Knowledge”/ thema ‘Pop The Bubble” met soep, kennis & muziek van 16-20 uur i.s.m.
Academie Popcultuur, Leeuwarden.
19-1: “Subbacultcha x Wham wham! Dayparty” met non-stop internationale underground & gratis bier till it’s
up van 13-18 uur i.s.m. Subbacultcha!
Vanaf 22-1 completeren de films van Oscar Juul-Sørensen en Ryan Cherewaty het project FILLER en boden zo
een nog rijkere blik t/m 17 februari 2019.
FILLER III kon men ook vinden in de route ES/NS art!
https://esns.nl/arts/sign-filler-iii/
Over de Kunstenaars:
Hans Hoekstra
Voor FILLER maakte Hans Hoekstra (1983) een wandschildering over het eigen doen en denken in het atelier.
Deze wandschildering in SIGN toont de zoektocht in het atelier en belicht de fysieke aspecten die daarmee
gepaard gaan. Het is een verstrengeling van de lichamelijkheid in het werk van de kunstenaar (schilderijen) en het
fysieke van het hoofdpersonage, in dit geval de kunstenaar zelf.
Het lichaam is een belangrijk onderwerp in het werk van Hoekstra. Ook het zelfportret is een terugkerend thema.
Daarnaast schildert Hoekstra mensen in alledaagse situaties, vaak in gedachten soms dagdromend.

Lisa Smithson
De handdoek waarmee je je afgedroogde vanochtend. Het katoenen vest dat je zo graag draagt. Is er iets
menselijker dan stof? De materialen waarmee we ons omringen, warm houden en verzorgen zijn een constante
factor in het mensenleven. In het werk van Lisa Smithson worden dergelijke huishoudelijke stoffen uit hun
alledaagse gebruik verheven. Fragmenten van gordijn, dekbedovertrek en zakdoek smelten in Lisa’s monumentale
werken samen tot een uitgesproken, schilderachtig geheel.
Ondanks de grootte van het werk – Oooh Auch! op maat van de vide gemaakt, ter plekke in SIGN 420 bij 550
cm – is het effect intiem en persoonlijk, mede dankzij de verschillende manieren waarop Lisa de aanwezige
stoffen bewerkt heeft.
Met patchwork, naaiwerk borduur technieken slaat de kunstenaar een brug tussen het traditioneel vrouwelijke,
huiselijke domein van het handwerken en de wereld van de beeldende kunst in dit geval de erotiserende werking
van popcultuur met zn iconen en hyperseksualiteit. Het bovenste deel van Óooh Auch was glamoureus, glanzend,
kleurig, vloeiende vormen, orgastisch, associaties met geslachtsdelen. Onderaan uitlopend op een onderwereld
van bevuilde lakens, vlekken, smerigheid.
Door te tekenen met stof heeft Lisa de mogelijkheid heel groot te werken en kleur, textuur en oppervlakte aan het
geheel toe te voegen. Ook herinneren deze materialen ons aan het fysieke aspect van ons bestaan, omdat stoffen

volgens de kunstenaar dichtbij ons en ons lichaam zijn geweest en verhalen met zich meedragen. Lisa’s
voorstellingen gaan verder dan de tactiele buitenkant. Ze doen denken aan het binnenste van ons lijf, met vormen
die op organen of de structuren van cellen lijken.
Jur de Vries
De invloed van cartoons en comic-strips zijn overal te vinden in zijn werk, maar in plaats van dat het vrolijke
kindertijd herinnering oproept, zijn ze voorzien van een veel duistere symboliek. Sigaretten staan voor verslaving
tot aan ziekte toe. En als metafoor voor geweld ontleedt Jur de vrienden uit onze kindertijd en verbindt opnieuw
de onderdelen. Hij laat ze nog net herkenbaar achter op de operatietafel van zijn canvas; het zijn niet langer meer
de onschuldige iconen. Achter deze vertrouwde beelden ligt de ledigheid van de dollar. We worden constant
gemanipuleerd met beelden die geluk claimen. Zijn werk fungeert als tegengif.

Ryan Cherewaty (1980) werkt voornamelijk met video, computer gegenereerd beeld (CGI) en installaties. Zijn
werk wordt gevormd door het potentieel dat technologie te bieden heeft om zowel de hedendaagse beleving te
vieren als te bekritiseren. Geïnspireerd door de rijke contrasten die technologie vertoont, houdt hij zich bezig met
de relatie tussen digitale media en individueel bewustzijn en de sociale en culturele herinnering en hoe deze
ecologie onze fysieke realiteit beïnvloedt. Blijvende thema’s zijn de paradoxen van de moderniteit, technologie als
mythe en magie en de vervagende grenzen tussen het virtuele en het reële.
Gevangen tussen slaap en droom, bewustzijn en onderbewustzijn, levend en niet-levend, menselijk en nietmenselijk… hoe zijn deze gebieden begrensd en door wie?
‘Memory of Death’s Dream‘ is een animatiefilm die het menselijk bewustzijn in de toekomst verkent wanneer
dat wordt beschouwd vanuit het perspectief van kunstmatige intelligentie. Het belangrijkste personage begint aan
een reis dat als een zelf vervullende profetie verloopt om te begrijpen wat de betekenis van het bestaan inhoudt.
Als gevolg van het bereiken van sensitiviteit bedreigen ze het bestaan van de wereld die ze bewonen. Gedurende
de reis ontmoeten ze vele restanten van het menselijk ras in de vorm van verhalen, rituelen en objecten gevormd
uit data die zijn opgeslagen in overgebleven ‘cloud’ databanken die ten onrechte zijn beschouwd als goden.
Oscar Juul-Sørensen
Film ‘Best Prize Trophy Wife – The Story of Mrs.Crabapples’ gaat over een witte heteroseksuele man wordt hevig
verliefd op een exotisch maar gevaarlijke vrouw, meer dan hij aan kan. Hij toont haar zijn wereld, maar hij is
overmant door de wanhoop van zijn liefdesdrang. Hij probeert wanhopig de tanende liefde vast te houden door
iedere truc te gebruiken.
Hij raakt onontkoombaar verstrikt in passie en lust. ‘De toekomst is aan de vrouw ‘zegt mrs. Crabapples – komt
ze met zichzelf in het reine, hervindt ze haar vrijheid?
Publiek: 677
Reflectie: Andrea Stultiens aan Lisa Smithson.
1a
Tussen de FILLER III muurconstellaties van Hans Hoekstra, Jur de Vries & Lisa Smithson vinden tijdens
Eurosonic/Noorderslag events plaats.
Met op 18-1:
“Noise, Soup & Knowledge: Pop the Bubble”, 16.00-20.00 uur, .i.s.m. Academie Popcultuur Leeuwarden.
Stagiaires: Nargiza Wasabi, Sigrid Brak, Arnout Arkenhout, Hille Dussel.

Optredens o.a.: Woe Blind Birds, Not Sure, ¿Money?, De Messen, SWEETGODANIMALS en Marcel
‘Werkverkeer’ Imthorn. Lezingen & interviews: Cora Ziengs. Hosts: Laurens vd Weij & Valentijn Keppels. En
gratis soep.
foto’s: Annerie Huls
Voorafgaand aan Noise, Soup & Knowledge was er een besloten presentatie van 'Finland meets The Netherlands'.
Studenten van de Academie voor Popcultuur en studenten muziekproductie van haar exchange partner uit
Tampere, Finland presenteren eigen geschreven en geproduceerde nummers. De muziek zal worden gepresenteerd
aan een select gezelschap van platenlabels en muziekuitgevers afkomstig uit Finland en Nederland.
PR:
link https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/academie-minerva/opleidingen/bachelor/popularculture/praktische-informatie/evenementen/noise-soup-knowledge
Publiek: 186
1b
Tussen de FILLER III muurconstellaties van Hans Hoekstra, Jur de Vries & Lisa Smithson vinden in Sign tijdens
Eurosonic/Noorderslag events plaats.
Met op 19-1:
“Wham-Wham! Subbacultcha, Dayparty!” 13-18 uur i.s.m. Subbacultcha! & Whamwham records. Met nonstop internationale underground & gratis bier (till it’s up).
John Moods, Red Brut, Rouzbeh, Partners, Latin Lovers, Real Farmer
PR: https://subbacultcha.nl/event/subbacultcha-x-wham-wham-day-party/
Publiek: 300

1c Educatieproject
Stagiaires Darren van Rijswijk & Tamar Berndt, 2e jaars docentenopleiding Academie Minerva, hebben een
workshop en lesprogramma ism. exposerende kunstenaars Hans Hoekstra en Lisa Smithson ontwikkeld voor 2 e
jaars KTM leerlingen.
In samenwerking met SIGN organiseerden zij in januari 2019 deze artistieke workshop voor jongeren. De
workshop sloot aan op het FILLER-project dat op dat moment te zien was in SIGN. FILLER gaat over populaire
beeldcultuur en de manier waarop kunstenaars de hedendaagse beeldtaal vormgeven. Samen met twee kunstenaars
van FILLER (Hans Hoekstra en Lisa Smithson ) in een gemixte groep jongeren was t plan om een gezamenlijk
kunstwerk te maken dat aansluit en betrekking heeft op de beeldtaal uit onze directe omgeving.
Gezocht werd naar vmbo/mbo klas die een kunst gerelateerde studie volgden of dit als keuzevak gekozen hebben.
Het Noorderpoort College KTM 2e jaars klas van ca 20 leerlingen dienden zich aan. De workshop was verdeeld
over twee afzonderlijke dagen.
Op vrijdag 11 januari was van 14:40-16:40 uur een introductiedagdeel waarbij de groep elkaar in SIGN trof.
Tamar en Darren gaven middels powerpoint informatie over de inhoud van de workshop met een uitleg over het
FILLER-project en het begrip ‘hedendaagse beeldcultuur’. Kunstenaars Hans Hoekstra en Lisa Smithson
vertelden ook over hun werk en waren onderwijl ook nog bezig zijn met hun muurschildering. Ook kregen de

leerlingen een korte introductie over wat SIGN is.
Op vrijdag 1 februari was van 14-17 uur de maak(mid)dag,de daadwerkelijke workshop dus. De groep jongeren
begonnen met de zoektocht naar beeldtaal in hun directe omgeving (binnenstad Groningen), kranten,
promotiematerialen, tijdschriften. Daarna maakten ze in samenwerking met de kunstenaars en de stagiares 2
‘Gesamtkunstwerken’ (o.a. schilderkunst) dat aansluit bij het verzamelde (beeld)materiaal.
Beide werken werden geexposeerd in Simplon op 6 februari
Deelnemers participerend: 25

FILLER III (1a, 1b, 1c) publiciteit
://subbacultcha.nl/event/day-party-at-sign/
https://www.evensi.nl/noise-soup-and-knowledge-sign/283621661
https://uit.groningen.nl/agenda/eurosonic-noorderslag/subbacultcha-x-whamwham-day-party
https://esns.nl/art/
https://groningen.nieuws.nl/evenementen-in-groningen/581055/noise-soup-knowledge-tijdens-eurosonicnoorderslag/
https://www.hanze.nl/nld/organisatie/overzichten/nieuws/soup-knowledge?s=0
https://www.evensi.nl/filler-3-sign/285904721
https://uit.groningen.nl/agenda/eurosonic-noorderslag/noise-soup-and-knowledge
https://subbacultcha.nl/event/subbacultcha-x-wham-wham-day-party/
https://www.filtergroningen.nl/muziek/iris-tips-voor-eurosonic-noorderslag-2019/
https://www.vanplan.nl/uitje/filler-iii-galerie-sign-groningen-38549529
https://gezinsbode.nl/ggg/2019/01/14/esns-art-brengt-multidisciplinaire-kunst-naar-groningen
https://partyflock.nl/party/372919/visitors
https://gezinsbode.nl/vanplan
http://bkv.academieminerva.nl/nl/media/52274
https://www.kunstspot.nl/gallery/filler-iii/
https://oor.nl/achtergronden/oor-tipt-esns19-koen-poolman-draait-door/
https://subbacultcha.nl/2019/01/16/subbacultcha-x-wham-wham-day-party/
https://www.galeries.nl/expo.asp?exponr=90831
https://www.kunstspot.nl/verhaal/in-de-studio-van-hans-hoekstra/
https://gezinsbode.nl/artikel/1007560/kunstspot-in-de-studio-van-hans-hoekstra.html?harvest_referrer=https%3A
%2F%2Ft.co%2Fk3l6HHTKLE
2 . N.F.P.A.P. – Not For Profit Art Party
8 februari | 19:00 – 02:00 at Roodkapje Rotterdam
We’re not buying it!
NFPAP /NFPAC is vanuit een informeel netwerk ontstaan, vanuit gelijkgestemdheid en zelfde mentaliteit over
wat de functie van kunst kan zijn; iets wat SIGN aanspreekt. Er zijn ontmoetingen geweest vanaf voorjaar 2017

met deze partijen zoals 1646, De Nieuwe Vide, Extrapool, Roodkapje, WORM, Expoplu, VHDG ... Dit heeft oa.
geresulteerd in de Not For Profit Art Party tijdens Art Rotterdam 2018.
Dit jaar werd het weer georganiseerd, nu in Roodkapje met een fringe programma waar ieder kon uitpakken met
een gezamenlijk programma waar NFPAC/NFPAP zich in de volle breedte heeft laten zien.
De gezamenlijk gecureerde party in Roodkapje Rotterdam vond op 8 februari 2019 plaats.
Om zo mede het belang van non-profits als experimentele podia kenbaar te maken aan een groot publiek
oa het publie van Art Rotterdam
• Timeline
19.00 | Doors open
19.00 – 21.00 | Catherine Biocca | film
19.00 – 21.00 | Jonas Ohlsson | exhibition
19.30 – 19.45 | Mireille Tap | performance
20.00 – 20.15 | Maarten Bel | performance
20.30 – 20.45 | Eva Elaine | performance
21.00 – 02:00 | Jonas Ohlsson and friends | finissage & DJ-set
Sign presenteerde Maarten Bel: “Plant” een performance waarbij de kunstenaar elke fase van het leven van een
plant verbeeldt, met groene body paint op en de voiceover van David Attenborough.
Publiek: 285
3. HOME: FRONT
24 februari t/m 24 maart 2019
Opening was zondag 24 februari om 15.00 uur met performances van Laura Bolscher en Anna Sophie de Vries.
Vanuit andere invalshoeken en in verschillende disciplines verbeelden Anika Ahmed, Laura Bolscher, Anna
Sophie de Vries allerlei menselijke groepsprocessen.
Dynamiek en interacties, intieme en gemeenschappelijke spanningen spelen mee. In een interieursetting tonen
zich ongemak en comfort, vervreemding en vertrouwdheid, frictie en drama uit het dagelijks leven.
En EXTRA waren de gespreksmomenten van Laura Bolscher! Men kon daarbij verrassende communicatie
verwachten met onverwachte deelnemers, objecten en een pratende lamp als gespreksleider! OP de opening
waren er al een paar sessies. En via opgave:
Zaterdag 9 maart om 13:00 uur + lunch.
Zondag 24 maart om 15:00 uur + afsluitende borrel.
Over de tentoonstelling en de kunstenaars:
De schilderijen van Anika Mariam Ahmed (1988, Bangladesh) verkennen de ruimte tussen het Zelf en de Ander,
het individu alleen en in gezelschap, in de chaos van een groep. Ze zijn gebaseerd op persoonlijke observaties en
ontmoetingen, en neigen naar het absurde of fictie ontleend aan de werkelijkheid Haar werk stelt primaire vragen
over wie wij zijn en hoe wij samen leven. Individualiteit staat tegenover gemeenschap waarbij machtskwesties als
integraal onderdeel van groepsdynamiek een terugkerend thema is. Er is een zoektocht naar intimiteit en
behaaglijkheid. Het is een evenwichtsoefening tussen het huiselijke en het dramatische, tussen privé en openbaar
bestaan. Ook de wijze van schilderen is onderwerp van haar werk en zij speelt met noties van naïviteit en
klassieke schilderkunst. Zo doende onderzoekt zij de canons van de geschiedenis van de schilderkunst zoals ze die
is tegengekomen in Bangladesh en Nederland.
Anna Sophie de Vries (1991) maakt fictie films, tekeningen en sculpturen. De personages van de films zoeken
net zoals alchemisten naar een manier om lood in goud te veranderen. Decadente activiteiten verleiden hen en
leiden hen af van een (geestelijk) verblijf in Walhalla. In de alchemie staat het lood, het minst zuivere metaal en
een symbool voor Saturnus (de God die zijn eigen kinderen opat), voor de primitieve menselijke staat waarin het
ego besluiten neemt. Goud symboliseert tevens de zon en de verlichting. Met zijn stralen voorziet de zon de aarde
van leven en kracht. In haar tekeningen wekt De Vries entiteiten uit diverse mythologieën tot leven. Denk aan de
Ouroboros, de hindoegodin Kali en de Griekse godheid Pan, tevens archetypes voor elementen in de natuur.
In SIGN toont De Vries ook nieuwe sculpturen bij de film ’Persephone & Demeter’. Daarnaast trad ze op als
omlijsting bij de film tijdens de opening op zondag 24 maart. Ze zong eigen composities en bespeelde een
zelfgemaakt instrument. Haar muziek gaat over de dualistische wereld en ‘interdimensionale, alternatieve,
werelden’.

Laura Bolscher (1991) presenteerde haar interactieve installatie met performances A Talking Lamp and Us.
Via beeld en uitgesproken woorden communiceert het werk van Laura Bolscher met haar publiek. Ze gebruikt een
eenvoudige beeldtaal om een zo breed mogelijk publiek te kunnen bereiken. Met hout bouwt ze kleurrijke
interactieve installaties waar zij zelf in terug te vinden is als performer, object, stem of steunpilaar. De traditionele
rolverdeling tussen beeld en publiek wordt verbroken. Het publiek is zo belangrijk omdat zij zorgt voor de
activatie van het werk.
Voor SIGN onderzocht Laura
Bolscher de bestaande structuur van
toeschouwen en hoe deze doorbroken
kon worden. Zodra men haar werk
betreedt is men deel van een gesprek
en draag men bij aan de
totstandkoming van het werk. Een
gesprek waarin vormen veranderen in
voorwerpen, objecten kunnen praten
en rustig toekijken onmogelijk is.
Deelnemen ging vanzelf. Als
toeschouwer was men onmisbaar,
men kon zijn positie veranderen,
door te praten met objecten,
toeschouwers en performers.
Haar werk bestond uit 3 fasen die
elkaar opvolgden bij deze expositie..
Op de opening zondag 24 februari
vond de PROLOOG plaats tussen 1518 uur. Een nieuwe versie van haar A
Talking Lamp and Us werd uitgevoerd, een gescript gesprek met toeschouwers en verschillende voorwerpen met
de lamp als gespreksleider.
Mensen werden ook uitgenodigd voor deel twee, het INTERMEZZO, op zaterdag 9 maart (incl lunch) waarin
verder geëxperimenteerd werd met de rol van de lamp van gespreksleider tot deelnemer, met bijbehorende
emoties en de verhouding tot het publiek. De cyclus eindigde met een EPILOOG op zondag 24 maart om 15.00
uur tijdens de sluiting.
De lamp bevindt zich nu tussen het publiek en kan zijn conclusies delen.
Publiciteit:
https://gezinsbode.nl/artikel/991054/home-front-in-sign-in-groningen.html?harvest_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F
https://www.vanplan.nl/uitje/home-front-galerie-sign-groningen-38618664
https://www.kunstspot.nl/gallery/home-front/
https://www.evensi.nl/finissage-talking-tongue-home-front/299364759
https://www.gic.nl/uitgaan/pratende-lamp-in-eigenzinnigste-kunstruimte-van-groningen-sign
Publiek: 450
Laura Bolscher’s gespreksmomenten: 60
Reflectie
Feiko Beckers aan Laura Bolscher.
Margo Slomp aan Annika Ahmed
4. TIMELINE PROJECT (4):
# SPACE INVADERS van Jaleesa Mallée (m.m.v. Nadine Rotem Stibbe).
Actief vanaf 26 februari 2019
Jaleesa Mallée is op zoek gegaan naar privaat en publieke plekken in diverse buurten van Groningen.
Voorbereidend werk heeft zij diverse keren gedaan w.o. in zomer, herfst 2018.
# SPACE INVADERS+ Dmv het scannen van QR codes, aangebracht op het trottoir, krijgt publiek een script te
zien met kleine opdrachten voor het uitvoeren van bepaalde handelingen voor deze specifieke plek. Er is een
kaartje met QR code van de 2 routes gemaakt verkrijgbaar bij SIGN en andere plekken. Daarnaast kan men ook
de route achterhalen door de qr code van een stoeptegel te scannen die men toevallig tegenkomt.

De keuze van de locaties, in de publieke ruimte, maar naast of bij de grens van private ruimte was uitdagend. Zelfs
de ogenschijnlijke eenvoudige, onschadelijke opdrachten brachten ongemak en aarzeling. Mogen we dit wel als
we ons in de publieke ruimte bevinden, doen we dit en durven we het? Een voorbeeld: een opdracht luidde een
poortje te openen en te zwaaien naar eventuele mensen die binnen zitten, of bepaalde huppelbewegingen te doen
in een tussengebied.
Het roept dus mede een gevoel van ongemak op. Door zo’n opdracht
(wel of niet) uit te voeren wordt men met de openbare ruimte
geconfronteerd en met de kunst en met zichzelf.
Bij dit project is een eigen site.
Publiek:
Er hebben meer dan 2000 scans plaatsgevonden
PR:
Desta Matla Kunstspot
https://www.kunstspot.nl/verhaal/ingreep-1-wat-doen-die-qr-codetegels-in-de-stad/ (space invaders)
https://www.oogtv.nl/2019/03/stoeptegels-met-vreemde-opdrachten/
(space invaders)
verschillende tweets
https://www.kunstspot.nl/verhaal/ingreep-2-er-schuilt-meer-achter-deqr-code-tegels/
(space invaders & in loving memory)
5. SUPERMARKET 2019 – Stockholm Independent Art Fair 4- 7 April 2019
SIGN, Groningen, presenteerde kunstenaar Jip de Beer op Supermarket 2019 – Stockholm Independent Art
Fair van 4 – 7 April 2019, Stockholm, Zweden.
Locatie: Uddvägen 5 Sickla Stockholm.
SIGN wilde zichzelf en een Nederlandse jonge kunstenaar internationaal presenteren binnen de context van deze
manifestatie voor non-profit instellingen.
Over de jaren is Supermarket uitgegroeid tot een van de grootste en bekendste manifestaties voor kunstinitiatieven
in de wereld. De beurs wordt ruim bezocht door een breed publiek met een interesse in hedendaagse kunst en een
internationaal publiek van kunstenaars, galeristen, verzamelaars, museumdirecteuren, curatoren etc.
Dit maakt de beurs zowel een plek waar wij SIGN zelf als onze kunstenaar Jip de Beer een internationaal podium
wilden geven, als ook een plek waar we onze netwerken en contacten konden uitbreiden. Ook de extra
programmering op de beurs zoals het Professional Networking Participants programme en de Talks sprak ons aan.
Sign’s voorstel van Jip de Beer: WEB SPACES – (RE)DISCOVER STOCKHOLM werd door Supermarket
geselecteerd (een van de 5 instellingen uit Nederland: Nieuwe Vide, Alternative Art Guide, Greylight Projects,
Vhdg en SIGN).
Ook heeft SIGN een aanvraag bij het Mondriaan Fonds kunstenaars honorarium ingediend voor Jip de Beer voor
nieuw werk. Deze is gehonoreerd.
Praktisch gezamenlijke reis & transport
Groningen Stockholm v.v.
heen: 30–3 & 31-3 2019 / terug: 8-4 & 9-4 2019
Om kosten te besparen is reis en transport van kunstwerken gezamenlijk gedaan met de mensen van SIGN,
Groningen/ VHDG, Leeuwarden en Nieuwe Vide, Haarlem.
Logies tijdens SAF: Jip de Beer, Ron Ritzerfeld en Marie-Jeanne Ameln verbleven bij
ApartDirect Hammarby Sjöstad. Fabriksvag 93 Sodermalm, 120 33 Stockholm.
Een goede studio, een paar minuten lopen van de ARTFair.
Project omschrijving
Jip de Beer presenteerde namens SIGN speciaal nieuw werk getiteld
WEB SPACES – (RE)DISCOVER STOCKHOLM
Men is gewend webpagina’s van bovenaf te bekijken. Met WEB SPACES transformeert de Jip de Beer de
onderliggende architectuur van webpagina’s in driedimensionale ruimtes. Hoewel we deze virtuele ruimtes
dagelijks bezoeken, beseffen we nooit dat een webpagina is opgebouwd uit virtuele, op elkaar gestapelde blokken.

Bijvoorbeeld afbeeldingen, ‘links’ en inputvelden. Dit zijn allemaal bouwstenen. Jip de Beer beschouwt de
architectuur van webpagina’s als driedimensionale gebouwen.
(RE)DISCOVER STOCKHOLM was een ‘site specific’ interactieve installatie die de bezoeker de gelegenheid gaf
om de virtuele wereld van webpagina’s in de onmiddellijke omgeving van de Supermarket Art Fair te verkennen.
De webpagina’s van meer dan 9000 lokale ondernemingen & bedrijven zijn door Jip de Beer in kaart gebracht en
getransformeerd tot WEB SPACES. Hierdoor kwam een parallelle stad tevoorschijn. De interactieve installatie
werd vergezeld van een 3D-print sculptuur, een versie van de stad die een deel van de WEB SPACES in
Stockholm heeft vastgelegd.
Presentatie, inrichting, uitvoering
Jip de Beer heeft van te voren goed nagedacht over de vorm, inrichting en uiterlijk van de stand aan de hand van
eigen 3D schetsen en experimenten met proefopstellingen in eigen studio. Dat betekende dat we een iets grotere
stand nodig hadden dan het standaardformaat van SAF. Ook werd een aparte router geinstalleerd door SAF voor
stabiel internet met ethernet kabel, een vereiste voor de (Re)discover Stockholm installatie. Verder werd extra
aandacht geschonken aan de toegankelijkheid van de stand vanwege de verduisterde ruimte en interactieve
digitale kunst in game setting. Daarom heeft de Beer voor de entree/ buitenkant van de stand de Groninger street
artist Michel Velt gevraagd om een wandschildering te maken van het landschap van webspaces van Stockholm;
in het bijzonder het website gebouw van Supert Art Fair Stockholm waar het bijbehorende game personage aan
hing. Een leuk idee om
dit uit te besteden, zo ook
de link van een street
artist die de urbane
ruimte van een stad
verkent en de game
figuur die van de virtuele
stad. Publiek werd
getriggerd om naar
binnen te gaan om zo de
virtuele wereld van
Re(discover) Stockholm
te gaan onderzoeken en
te ervaren.
Presentatie: Aan de
buitenzijde was de
genoemde
wandschildering, bij
binnenkomst stond,
strategisch, een sokkel
met vitrine en
ingebouwde spot met een
3d printsculptuur van Google opgesteld. Deze chique gouden 3d visualisatie van de constructie van de homepage
van Google website vormde een belangrijk model van 1 website en was een goede introductie op de hele
installatie.
Schuin tegenover stond een tweede sokkel met de mooie 3d sculptuur van de 9000 webpagina’s van bedrijven en
ondernemingen van Stockholm. Goed zichtbaar was dat elke website op een bepaalde manier is geconstrueerd en
daardoor een eigen identiteit heeft. Hoe complexer de website hoe hoger, het geheel had een architectonische
schoonheid. Men kreeg een visueel inzicht hoe de websites zijn opgebouwd, zich tot elkaar verhouden en een
eigen digitale stad vormen. Het gaat hierbij niet om wat de website aan info behelst, maar om de constructies.
Ook was de digitale versie meteen in het zicht: dat waren de 2 short throw projecties. In het midden stond een lage
gaming desk met controller (en gebruiksaanwijzing). Op de ene wand kon men de virtuele wereld van de WEB
SPACES zien. Op de tweede wand werd een gesynchroniseerd beeld van Stockholm vanuit Google Earth
vertoond. De bezoeker kon actief (lopen, klimmen vliegen) deze wereld verkennen door met een game-controller
een virtueel personage te bedienen. Het rode personage stond voor verkennen, dwalen, vliegen. Het groene
personage voor landen, lopen en klimmen.
De samenstelling van WEB SPACES werd meer begrijpelijk voor de bezoeker dankzij een andere kleinere 3 e
projectie in de Google Earth projectie. Deze vertoonde de herkenbare tweedimensionale weergave van de
webpagina die behoort bij de op de wand vertoonde WEB SPACE. Zo kon men bv. de lokale pizzeria of handbal
vereniging tegenkomen. De blauwe blokken stonden voor Facebook website pagina’s.
Zowel Jip als crew SIGN waren constant aanwezig om publiek eventueel wat uitleg te geven of met de controller
de installatie te duiden. Publiek kon ook zelf gamen, wat veelvuldig gebeurde.

De Beer had het zo ontworpen dat de bezoeker eventueel ook passief een voorgeprogrammeerde route kon
bekijken die je automatisch door de virtuele straten van Stockholm leidde.
Reactie publiek: vanwege de stad Stockholm was er
direct ingang: men ging meteen de eigen stad verkennen
binnen de installatie. Dat maakte het zeer aanschouwelijk.
Op de 3d print kon men dat aanwijzen of zoeken. In de
buurt van de skipiste of het Lunapark waren bv weinig
websites, ook in de nieuw gebouwde omgeving van Saf
zelf, terwijl het in het centrum van de stad vanzelf vol
webspaces was. Er was een directe band met hun eigen
woonomgeving maar ook hun eigen digitale
woonomgeving.
Men kreeg echt een inzicht met deze visuele verbeelding
van de constructies van websites, hoe ze gebouwd zijn.
Hoe dat netwerk over zo’n stad ligt en vermengd is met
de fysieke wereld.
Dit opende bij veel mensen de ogen en gaf een nieuw
inzicht hoe zo’n digitale wereld in elkaar zat.
Kunstenaar: Jip de Beer (1992) https://jip.debeer.it/
www.jipdebeer.media
is een kunstenaar die werkt in het deelgebied van kunst
en computerwetenschap. Hij is gefascineerd door
automatisering en probeert zijn artistieke werk (flow) te
optimaliseren door middel van programmeren. Zijn
werk ontstaat doorgaans vanuit een webbrowser en neigt
naar generatief, interactief en bovenal visueel. Onder de
titel WEB SPACES maakt hij architectonische
modellen/prints van websites als Facebook, Google,
BoingBoing uitgevoerd in materialen als goud of
oxiderend brons, resulterend in mooie artefacten. In feite
kijkt men naar de verborgen algoritmes, een uitkomst
van ‘data-piling’ (stapelen van data), verzameld en bij
elkaar gebracht door zijn programmeerwerk.
Jip de Beer met Zweedse minister cultuur Amanda Lind

Woensdag 3 april
15.00 uur persconferentie; de stand van SIGN
werd daar als enige nog even genoemd.
1700 uur welkom voor alle deelnemers.
18.00 -19.00 uur VIP opening
19.00-24.00 uur “profesional preview” zeer goed bezocht door professionals, dat was ook te merken aan de vele
inhoudelijke vragen die men ons stelde.
Donderdag 4 april
-Van 9.30 -1700 uur: Deelname SIGN aan Supermarket Forum discussie met professionals uit het veld van
Zweedse artscene en Stockholm. Speed dating en groepsdiscussies. Later rondleiding langs diverse stands w.o.
SIGN.
-OPENING 18.00-22.00 uur
Om 18.00 uur werd Supermarket Art Fair officieel geopend door minister van Cultuur & Democratie: Amanda
Lind. Bij de rondleiding bezocht ze ook Sign’s booth en heeft Jip de Beer haar het een en ander uitgelegd.
Vrijdag 5 april 11.00-20.00 uur
Open voor publiek; opvallend was dat het meteen om 11.00 uur al druk was. De schoolklassen op vrijdag waren
ook erg leuk (van basisschool (7-10 jarigen tot voortgezet onderwijs 14-16 jarigen). Kids vonden het game
element van Jip de Beer installatie natuurlijk tof! Begrepen de achterliggende gedachte ook wel; docenten legden
het mede uit.
-Deelname SIGN aan Talk over Samenwerking. Bedoeld om elkaar leren kennen.

-In de avond was er feest in satelliet ruimtes en geassocieerde galerieen in Stockholm w.o. Candy land en Tegen2,
Detroit Stockholm, Gallery Majkens, Grafiska Sällskapet, Konstnärshuset. Interssant om te zien hoe men in
Stockholm de plekken runt.
Zaterdag 6 april 11-20 uur Open publiek
Zondag 7 april 11-18 uur Open publiek
Vanaf 18.00 uur was er afbouw stand. Met Nieuwe Vide, VHDG en SIGN onmiddellijk gedaan. De bus werd
opgehaald; alle spullen en kunst werden ingeladen zodat we de volgende dag meteen konden vertrekken
Conclusie & spin-off: Al met al het was het een zeer goed georganiseerde internationale beurs voor non-profits
met een relaxte sfeer, goede publiciteit en hoge bezoekers aantallen. Ook de medewerkers en vrijwilligers waren
goed geinstrueerd en behulpzaam. Supermarket had ook een goed productieteam, stuurden duidelijke
nieuwsbrieven in de voorbereidende fase, ze waren communicatief en meedenkend. Snelle antwoorden op emails.
-De internationale setting was interessant voor SIGN en Jip de Beer.
Het vergelijk met andere kunstruimtes; hoe runnen zij hun intitiatief, hoe doet men dat bv in Roemenie of
Rusland was voor ons informatief en inspirerend.
-De internationale presentatie van SIGN met een jonge talentvolle Groninger kunstenaar op Supermarkt Artfair is
ook voor cultureel Groningen van belang. Onze presentatie en ook die van VHDG betekent voorts een impuls
voor netwerken als De Noordenaars en in het verlengde daarvan We The North. Dit zou het althans moeten zijn.
-Spin off: Nog steeds bezig; Jip de Beer heeft contacten op gedaan voor vervolg projecten en samenwerking;
Heeft vaste afspraken met Video Kaffe dat geworteld is in Finland, Duitsland, Rusland, USA.
Jip de Beer krijgt een presentatie in Eindhoven vergelijkbaar met wat hij in Stockholm heeft laten zien. Tevens
heeft hij de een prijs gewonnen, Het Reisma van den Burg Stipendium, waarbij hij voor de jury het werk uit
Stockholm presenteerde.
PR
https://www.supermarketartfair.com/
https://www.supermarketartfair.com/exhibitor/sign/2019
Kranten: positieve pr. over SIGN & Jio de Beer
-Dagens Nyhether 04-04 2019 “Supermarket sprakar pa egen hand”
https://www.dn.se/kultur-noje/konstrecensioner/konstrecension-supermarket-sprakar-pa-egen-hand/
(Sign met Jip de Beer, stukje tekst + foto) Ook algemene opmerking: NL was goed vertegenwoordigd met
gedegen presentaties!
-Afton Bladet 06-04-2019 Sign en Jip de Beer genoemd
– catalogus Supermarket 2019 (blz 37)
– ook genoemd (als enige) in persconferentie
https://www.totallystockholm.se/photo-tour-supermarket-art-fair-2019/
Publiek: divers, veel en geinteresseerd
Aantal: schatting 15.000 a 20.000
6. SIGN bij CLASH XL
6 & 7 april 2019
Pelle Schilling, Takeshi Ikeda
SIGN presenteerde op CLASH in Grand Theatre: ‘de Studio’: “Incandescence-Rain” stevig interdisciplinair
interactief werk van Pelle Schilling, en in OOST een filosofische grunge performance video van Takeshi Ikeda:
“One-attack songs and amplified preface much longer than them”, een remake van Saburo Murakami’s papier
performance en Napalm Deaths “1 second song”.
Over CLASH
6 & 7 April, 2019
Locaties centrum van Groningen: OOST/ Grand Theatre/ Vera
Clash gaat uit van een positieve clash tussen muziek en beeldende kunst. Een groot event waar beide een aandeel
in hebben, zij vormen elkaars context. SIGN en een aantal andere presentatie plekken uit Groningen deden hier
aan mee. Inspirerend voor SIGN zijn plekken als OOST, Grand Theatre en Vera waar het festival plaatsvond.
Populaire cultuur is hiermee gemoeid, een logische link. Interessant om dit soort contexten aan te gaan, om te zien
hoe beeldende kunst zich in deze omstandigheden verhoudt en om zichtbaar te zijn op een dergelijk groot
publieks-event dat ook inhoudelijk wat betekent.
SIGN zorgde voor stevig interdisciplinair interactief werk van: Pelle Schilling: “Incandescence-Rain” in Grand
Theatre: ‘de Studio’, en een filosofische grunge performance video van: Takeshi Ikeda: “One-attack songs and
amplified preface much longer than them” in OOST.

Grand Theatre in de Studio
Pelle Schilling “Incandescence- Rain”.
Een monumentale installatie van ijzerwerk met de nodige spectaculaire actie, waarbij het materiaal en
gereedschap een grote rol speelt dwz Een enorm plafond van 30 slijptollen die tegelijk prachtige vonkenregens
produceren, men kon het ervaren door er met een laspak en ijzeren paraplu onder door lopen. Op gezette tijden en
onder begeleiding (3 minuten, 1x per uur) kan men actief het geheel ondergaan. De installatie draaide ongeveer 3
minuten. Vervolgens moet de installatie herladen worden voor de volgende draai. De installatie kan hierdoor
maximaal 1 keer per uur draaien.
Pelle Schilling:
“Incandescence-Rain gaat over de schoonheid die te vinden is in de metaalwerkplaats. Normaal is het primaire
doel van de werkplaats de functionaliteit van de machines, en de esthetiek secundair. Dit project gaat over het
primair maken van deze esthetiek.”Nu haal ik deze schoonheid uit zijn context van de werkplaats, om mijn
verwondering opnieuw te beleven en te kunnen delen met anderen.

Locatie OOST:
Video Takeshi Ikeda: ”One-attack songs and amplified preface much longer than them”.
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.
Zijn 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.
Grand Theatre Grote markt 35 https://www.grandtheatregroningen.nl/
OOST Oosterstraat 13 https://www.komoost.nl/
Vera Oosterstraat 44 https://www.vera-groningen.nl/
Publiciteit
https://www.gic.nl/uitgaan/clash-xxl-festival-is-terug-elektronische-muziek-en-kunst-smelten-samen?
utm_campaign=20+feb&utm_medium=email&utm_source=iMailingtool
https://clashclashclash.nl/ en https://clashclashclash.nl/line-up/
https://www.filtergroningen.nl/muziek/filter-vraagt-clash-xxl-festival/
https://www.grandtheatregroningen.nl/voorstellingen/clash-xxl-festival/
https://groningen.nieuws.nl/evenementen-in-groningen/799443/clash-xxl-festival-presenteert-volledige-line-up/
https://toerisme.groningen.nl/evenementen-groningen/clash-xxl-festival
https://www.dvhn.nl/cultuur/Comeback-festival-Clash-mag-er-zijn-24342220.html
5/4/19 DvhN voorbespreking Clash (met noemen van Pelle Schilling )
8/5/19 DvhN Comeback Clash mag er zijn (incl. Pelle Schilling/Sign tekst)

https://datmag.nl/backstage/pelle-schilling-rain-is-first-and-foremost-een-brute-ervaring/
https://www.evensi.nl/sign-x-clash-pelle-schilling-takeshi-ikeda-oosterstraat/301267042
harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.filtergroningen.nl/muziek/clash-xxl-festival-meerdere-locaties/
https://www.kunstspot.nl/verhaal/dit-wil-je-weten-voordat-je-dit-weekend-naar-clash-xxl-gaat/
https://cultureelpersbureau.nl/2019/04/clash-is-een-lofzang-op-de-kunst/
https://www.sikkom.nl/clash-xxl-presenteert-dikke-hoofdact-weval-en-iets-met-een-brute-vonkenregen/?
harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.raverendum.com/en/events/clash-xxl-festival-w-weval-forest-swords-ammar-808-more+06-Apr-2019
https://www.youtube.com/watch?v=GkqufK2Tv04&feature=youtu.be (oogtv, met interview Pelle en demo
installatie).
Publiek: 1300
7. project 24H
Zaterdag 13 & zondag 14 april
24H= a 24 hour long post-disciplinary event
Sign was host van het evenement 24H@SIGN, een 24 uur durende collectieve creatie georganiseerd door
studenten van Academie Minerva Autonome Beeldende Kunst en het Prins Claus Conservatorium Groningen.
Iedereen werd uitgenodigd om samen te werken in dit post-disciplinaire evenement. De looptijd van het
evenement was opgedeeld in 4 conceptuele blokken van 6 uur elk. Deze conceptuele blokken zijn opgezet om
richting te geven aan het collectief creëren van inhoud. Ook waren er life streams met Berlijn, Ljubljana met
vergelijkbare feesten.
Zaterdag 13 april 17:00-23:00
Blok I - TIJD VASTSTELLEN, de huidige staat 23.00-5.00 (volgende dag)
Blok II – DE MENS HERVINDT HET BEEST, de deconstructie van tijd,
Zondag 14 april 2019 – 05:00-11:00
BLOK III – RITUELEN, het vieren van de tijd 11.00-17.00
BLOK IV, HERSYNCHRONISATIE, de reïntegratie in samenzijn.
24H was een 24 uur lang post-disciplinair evenement, georganiseerd door een tijdelijk collectief van jonge
kunstenaars. Zelf zeggen ze: “In een wereld die wordt overdonderd door media, technologie,
individualisme en isolatie, zien wij een tendens van onze generatie om
zich socialer op te stellen, in contact met iets te zijn, onderdeel te
zijn van een groter geheel. Wij willen mensen bij elkaar brengen en een tijdelijke gemeenschap creëren waarin
men elkaar wederzijds inspireert. Wij faciliteren een proces van 24 uur collectieve creatie, reactie, waar de
grenzen tussen performers en publiek vervagen of zelfs niet meer bestaan. 24H is een speeltuin, een laboratorium
van gemeenschappelijke ervaring, uitwisseling, kruisbestuiving en actie. Improvisatie is een sleutelbegrip en kan
in ieder medium plaatsvinden. Sommige apparatuur zal ter plekke aanwezig zijn.”
Het evenement vond plaats in SIGN op 13 en 14 april 2019 van 17.00 tot 17.00. Iedereen werd uitgenodigd om
samen te werken en deze uitnodiging te interpreteren naar eigen goeddunken.
Georganiseerd door: Tisa Neža Herlec, Demi Kameel, Angelos Messios, Rafiq
Abbasov, Filippo Temperini, Mojca Zupančič, Livia Rib, Michiel Teeuw.
Publ. https://groningen.hereandnow.nl/event/24h-sign
Coordinatie, coaching: SIGN
Publiek: 234
8. INFUSING
26 april t/m 6 juni 2019
Pelle Schilling, Laura Malpique, Kimball Gunnar Holth
Een residentie met werkperiode voor het maken van nieuw werk! Er ontstonden multidisciplinaire installaties met
linken naar natuurkundige, scheikundige, mechanische en biologische processen. De werken en onderdelen
infuseerden elkaar waarbij netwerkachtige bijna associatieve verbindingen tussen ogenschijnlijke tegenstellingen
en onmogelijkheden ontstonden.
Werkperiode: 26 april t/m 24 mei 2019
Eindpresentatie & opening: Zaterdag 25 mei, 17.00 uur.
Expositie: 26 mei t/m 6 juni 2019
Open di t/m za: 12-17 & zo: 14-17 uur (ook tijdens werkperiode)
Over de kunstenaars:

Interviews
Door Karlijn Vermeij
KIMBALL GUNNAR HOLTH (1982, Australië) studeerde af aan het Frank Mohr Instituut Painting in 2017. Hij
presenteerde eerder werk in Sign tijdens een groepsexpositie in 2016. Samen met kunstenaars Pelle Schilling en
Laura Malpique, zal Kimball nieuw werk tonen op de presentatie van 25 mei. Wat is Kimball van plan tijdens
Infusing? Wat zijn de onderscheidende aspecten van zijn praktijk en hoe verhoudt het nieuwe werk zich tot het
voorgaande?
..‘In mijn manier van werken staan de materialen behoorlijk vast en probeer ik daar iets uit samen te stellen. Ik
weet van tevoren niet echt wat het gaat worden, maar ik heb altijd een beginpunt. Voor deze tentoonstelling zijn
dozen het beginpunt. Ik wil in mijn werk de zoektocht naar iets vasthouden, en manieren vinden om deze
zoektocht te kaderen en te bedwingen. Een doos is als een afgeleide daarvan, want het is een opbergruimte, maar
het heeft ook schilderkunstige eigenschappen. Ik kan ze behandelen als doeken.
‘Open the doors’ (Open de deuren) is een handige zin waar ik op terug kom als ik niet echt weet wat ik moet doen.
Ik heb het op tape geprint. Het is een methode om te beginnen – wat er ook gebeurt. Ik accepteer het en naderhand
schop ik zaken er weer uit. Het is ook een handige manier om over schilderen na te denken, omdat het zo vol
clichés zit. Alles wat ik doe voelt soms als een volkomen cliché, dus als ik tenminste probeer om uit de eerste
ruimte van het schilderen te komen, wat een geweldig cliché is, dan probeer ik er tenminste in ieder geval aan te
ontsnappen. Ik denk dat dat het gedeelte is dat mij het meest interesseert – die fases als je dingen maakt. Het staat
dichter bij het leven min of meer, wanneer het niet zuiver en geïsoleerd aan de muur hangt. Mijn werk gaat over
het maken van kunst of
het proberen kunst te
maken – je maakt het
kunstwerk over de poging
een kunstwerk te maken.
Het is ook enigszins een
parodie, maar dat betekent
niet dat het niet serieus is.
Ik denk dat je een parodie
van een kunstenaar kunt
zijn en toch een
kunstenaar bent.
Ik weet wel dat het beter
voelt sinds ik dit ben gaan
doen, want plotseling
voelde het verbonden met
andere interesses die ik
had. Ook wordt het
werkgebied weidser en
bevrijdend als je het zo
beschouwt. Ik gebruik
bouwmaterialen of huishoudelijke spullen omdat ik hou van het ontdoen van het idee van het uitvoeren, het maken
van een groots schilderij. Het maakt je bewust van de idee dat het schilderen iets stompzinnigs heeft, net zoals
kunsthistorie – ze waren gewoon bezig pigment op een plat oppervlak te kwakken en brachten het het huis binnen.
Maar er is dat moment in kunst alsof er een breuk gaande is en daar hou ik van. Alsof het iets buiten je kennis is.
En dat is het beste. Ik hou van kunst die een werkelijk verscheurend effect heeft op systemen die in ons zitten, en
dat er een manier is om altijd door een grens heen te breken. En dat doende heeft het geen enkel belang met welk
materiaal of dat een kunstwerk af is – of het nu een perfect bronzen beeld is of dat je besloten hebt totale onzin te
maken, het kan even betekenisvol zijn.’
In SIGN: was de ruimte achter leeg afgezet met karton tot een grote doos, elementen als de open garagedeur, de
open smeerkuil het keukenblok met kastjes zonder deuren en het opberghok zonder deur in de ruimte midden
speelden daarbij ook een rol. De enorme meuk aan spullen en materialen was zo zichtbaar in de kasten. Kleine
slordige in elkaar gezette gipsen maquettes van Sign lagen in een hoek. Ook werd tijdens openingsuren de grote
doos met een plastic zeil van een uitvergrote micro opname van een schilderij buiten op straat gezet.
Door Karlijn Vermeij
LAURA MALPIQUE (1993, Portugal) studeerde af aan de Gerrit Rietveld Academie-Keramiek in 2018. Voordat
zij naar Groningen kwam voor Infusing was ze in residentie in Holluf Gaard in Denemarken. Samen met Pelle
Schilling en Kimball Holth, zal Laura nieuwe werken tonen op 25 mei. Wat is Laura van plan gedurende de

Infusing werkperiode? Wat zijn de onderscheidende aspecten van haar beroepspraktijk en hoe zal het nieuwe
werk zich verhouden tot voorgaand werk?
‘De manier waarop ik tijdens deze residentie werk is grotendeels een voortzetting van wat ik altijd doe en wat veel
te maken heeft met materiaal in algemene zin. Door mensen gemaakte materialen, ruwe materialen en wat er
tussen die twee gebeurt. Mijn installatie gaat over de stad en de materialen die er te vinden zijn – hoe zijn die tot
stand gekomen en waarom zijn ze getransformeerd, en gemaakt, en hoe is dit fysiek gebeurd. Ik vind dat er een te
groot onderscheid wordt gemaakt door de in de natuur voorkomende en door de mens gemaakte dingen. We zijn
ons niet bewust van de tussenruimte, dus het kan voelen alsof het een opeens uit het ander is ontstaan, alsof het
magie betreft. Terwijl het eigenlijk gewoon natuur is dat zij hebben getransformeerd. Bijvoorbeeld: mensen zien
beton als die stof dat geheel door mensen is gemaakt, maar het komt uit kalksteen dat gemaakt is door miljoenen
beestjes gedurende miljoenen jaren en dat op een specifieke manier is opgewarmd. Het gaat over hoe wij
materialen behandelen en transformeren op een manier die ons en de samenleving het beste past.
IN SIGN
Voor mijn nieuwe werk dacht ik over het bezetten van land – hoe wij een landschap hebben en het plotseling
getransformeerd wordt in een soort nest voor ons, hoe we onszelf in het land nestelen en het land in ons. Ik vind
het mooi hoe wij hoger willen bouwen dan de begane grond''.
In SIGN heeft zij een bouwwerk met trap gemaakt alsof het een podium is met de mens daarop. Onder het
bouwwerk was een wildernis te zien die probeert in het landschap op te kruipen. Er waren ook planten grote
berenklauwen, brandnetels ed. en alles was erg modderig en vies. Bovenop waren kunstplanten, afzettingen, een
geschilderde lucht en lampen en hangende glazen bollen/zoutwater aquaria met ‘seamonkeys’ pekelkreeftjes.

''Ik heb woorden gevonden die mijn gedachten beschrijven voor deze expositie en dat waren form, deform, reform
en conform. Vorm is voor mij hoe het is in de natuur – het heeft al een vorm, een precies ding. En dan gaan we het
uit elkaar halen in aparte componenten zodat we het kunnen combineren tot iets anders. En dan kunnen we niet
meer echt terug naar de oorspronkelijke vorm, zodat we ons moeten conformeren aan de nieuwe realiteit. Daarna
transformeren we zelfs nog meer door verschillende zaken daar bovenop te bouwen omdat er geen weg terug meer
is.
Plotseling werk ik ook veel met hout. Ik heb er altijd van gehouden met ruw materiaal te werken. Voorheen
gebruikte ik wel zaagsel gemengd met beenderlijm, maar ik wilde iets dat nog ruwer was. Toen vond ik een
boomstronk en dacht: ruwer dan dit kan ik het niet vinden. Dit houten element zal onderdeel van mijn installatie.
Ik gebruik ook materialen zoals zeep, luchtverfrisser, bomen, make-up en kunstplanten, die ik gebruik voor de
geur en de onechte uitstraling, om zo een kunstmatige realiteit te creëren die boven de grond zweeft''.

Dit kreeg een rol in een groot zelfgemaakt diarama; van buiten was er een screen met een videogame waarbij
natuur de steden overwoekerende; van binnen een zeer zoetgeurend artificiel stadslandschap met gekleurde
discolichten en een lucht daarboven dat gevormd wordt door een anders screen.
''Een van de redenen om kunst te willen maken is dat ik echt plezier beleef aan het materiaal en wat er mee
mogelijk is, dus ik heb mijn hele studietijd doorgebracht in de werkplaatsen om daar zoveel mogelijk kennis op te
doen. Meteen toen ik met keramiek startte werkte ik tijdens mijn studietijd eigenlijk alleen maar met klei, want ik
zie klei als een mengsel van allerlei materialen – het is een soort soep van dingen die in de natuur voorkomen.
Daarna besloot ik om sculpturen met verschillende media te maken want ik had andere materialen nodig om mijn
verhaal vorm te geven. Dus toen ik afstudeerde was er niet zoveel keramiek, alhoewel ik de keramische oven veel
gebruikte voor mijn werk. Ik kreeg het ook voor elkaar om met speciale toestemming stenen en andere spullen in
de oven te stoppen want meestal is het verboden iets anders dan klei erin te stoppen. Daardoor werd mijn
afstudeerwerk een idee, uitgebeeld met materialen.
Mijn doel voor deze werkperiode is om concreter en helderder te worden in het visuele narratief. Ik heb veel
mensen over mijn afstudeerwerk horen zeggen dat zij dachten dat het over de wereld in het algemeen ging en dat
bracht mij tot de gedachte dat het wellicht niet duidelijk genoeg was en er teveel mogelijkheden waren. Soms ben
ik bang om duidelijk te zijn en loop ik daardoor het risico te onduidelijk of juist te open te zijn. Nu probeer ik een
middenweg te vinden. Voor mij is dat het moeilijkst van het tonen van werk: hoeveel moet ik vertellen? Er moet
een goed evenwicht zijn tussen de eigen interpretatie en wat je de toeschouwer meegeeft.
Het is heel fijn om in Sign te werken. Ik denk dat wij drieën heel geconcentreerd werken, we hebben met elkaar
gesproken over ons werk en onze meningen gegeven. Ik hoor de mening van mensen graag en vooral als het
kritisch is zodat je meer hebt om over na te denken. Als ik alleen werk dan mis ik dat. Ik heb er plezier aan omdat
ik denk dat het me ontwikkelt.’
Door Karlijn Vermeij
PELLE SCHILLING (1996, Amsterdam) studeerde in 2018 af aan HKU Product Design. Onlangs was zijn werk
Rain uit de Incandenscence-reeks namens Sign te zien tijdens festival Clash in het Grand Theatre. Nu is Pelle
terug in Groningen en ontwikkelt hij nieuw werk tijdens een residentieperiode in Sign. Samen met Laura
Malpique en Kimball Holth toont Pelle vanaf 26/5 de resultaten van deze Infusing-periode met een expositie in
Sign. Wat zijn de plannen van Pelle voor deze periode? Wat is de relatie ervan met zijn eerdere werken en wat is
de verwachting van de werkperiode en de aanwezigheid van de anderen?
‘Voor deze werkperiode wist ik al wel wat ik wilde gaan maken. Thuis heb al het staalwerk en alle
programmeringen al klaargemaakt, omdat ik daarvoor een goede werkplaats nodig heb – ik heb onderdelen op de
staalwerkbank moeten frezen en precies in elkaar moeten lassen. De drempel van mijn werk is dat ik niet overal
mijn werk kan maken, maar dat is de manier waarop ik mezelf heb leren werken. Achter alles wat ik bedenk zitten
technische gedachtegangen die ik alleen in de werkplaats kan uitzoeken: op welke manier kan ik dit
verwezenlijken, hoe ga ik dat doen? Ik ben altijd bezig met: hoe maak ik iets? Hoe zit dit in elkaar? Vanaf mijn
jeugd kom ik in de werkplaats en ben ik altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe iets werkt. Dat zit bijna
gehardwired in mijn hoofd. Het liefste werk ik met mijn handen, dat geeft voor mij een extra dimensie aan het
werk.De zoektocht naar details komt ook uit die instelling vandaan. Wanneer je goed kijkt hoe iets werkt, loop je
soms tegen interessante fenomenen aan. Aan de basis van mijn nieuwe werk in SIGN ligt bijvoorbeeld de
fascinatie voor melk in de koffie: je ziet de wolk, maar wanneer je roert verdwijnt het weer. De vraag die dan bij
mij opkomt is: hoe kan je dat moment nou langer vasthouden? Hoe zou je er iets van kunnen maken wat continu
interessant blijft? Dat je iets krijgt waar je een kwartier naar kunt kijken zonder dat het gaat vervelen. Als ik zie
iets waar ik mezelf niet mee ga vervelen, denk ik dat dat ook voor mensen zo gaat werken. Ik vind het heel tof om
naar iets te kijken waar dynamiek inzit, dat je continu zit te kijken en je afvraagt hoe het precies werkt. Ik vind het
interessant om dit soort fenomenen uit hun context te halen in en in een andere neer te zetten. Dat technische
aspect van mijn werk is een tool om uit te komen bij het uitvergroten van zo’n effect. De vorm die een object ten
slotte aanneemt is een logische oplossing die voortvloeit uit een probleem. Ik creëer voor mezelf een probleem:
wat wil ik hebben? En dan ga ik op zoek naar een oplossing: hoe kan ik dit op z’n slimst maken? Ik heb
bijvoorbeeld een ronde schijf gemaakt, maar dat is een zwaar ding dat snel rondjes draait, dus het moest wel
precies en sterk gemaakt worden om met die krachten om te kunnen gaan. Ik vind het leuk om verschillende
technische vaardigheden te leren, omdat je daardoor steeds meer kennis hebt om nieuwe dingen te maken en
oplossingen te vinden. Voor het werk in Sign heb ik veel geleerd over coderen en elektronica, omdat ik een eigen
circuit moest bouwen. Dat is een kwestie van lezen en proberen. Alle nieuwe vaardigheden die ik leer geven me
weer mogelijkheden om een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem – het is eigenlijk een soort
bibliotheek van oplossingen waar ik uit kan putten.
Dingen laten zien die verbazen en verrassen vind ik eigenlijk het leukste om te doen. Achter mijn werk zit niet iets
heel ingewikkelds. Een werk kan letterlijk beginnen met de gedachte: ik vind het leuk als ik melk in mijn koffie
gooi. Ik vind kunst het leukst als het ervaringsgericht is, dat het speelt met je zintuigen. Dat is wel iets
terugkerends in mijn werk – kunst mag ook gewoon iets leuks zijn, iets waar mensen door verrast of verwonderd

worden. Alsof je weer kijkt door de ogen van een driejarige, die de wereld om zich heen nog niet begrijpt. Ik hou
van het moment dat er dynamiek en onvoorspelbaarheid in een kunstwerk komt. Dat ik nog niet precies kan
vertellen wat er kan gebeuren, vind ik heel fijn. Je geeft input, en door een instrument wordt er een output
gecreëerd dat continu veranderd. Dat heb ik zelf niet in de hand. Als het iets is wat ik niet kan sturen, dan kan ik
me er over blijven verwonderen.
Net zoals met Rain ben ik met vonken bezig, maar dan ingebed in verschillende vloeistoffen. Ik werk met vrij
basale materialen, waardoor het werk een eigen fysiek aspect krijgt. Daardoor blijft het veel meer open voor
interpretatie, omdat je zit te kijken hoe zoiets nou precies werkt. Wanneer het een digitale projectie zou zijn, zou je
niet verder denken dan: dit is met de computer gedaan. Het geeft voor mij een interessante laag wanneer mijn
ogen niet direct snappen wat ze
zien: ‘hoe kan dit’, ik hou erg van
het gevoel dat je voor de gek
wordt gehouden. Het werk gaat
over het zichtbaar maken van een
fenomeen dat er altijd al is, maar
meestal onzichtbaar is. Daar kan
ik nog meer dingen mee gaan
doen, dat is nog niet klaar.
Kimball, Laura en ik kijken en
denken tijdens deze werkperiode
veel met elkaar mee. Toen ik hier
kwam had ik de tools wel af,
maar de compositie nog niet. Nu
kan ik met het instrument dat ik
gemaakt heb gaan spelen, en daar
denken zij ook over mee. Ik vind
het lekker om in een werksetting
te zitten waar ik met anderen te
sparren, maar waar we ook ons
eigen ding kunnen doen en dat je
kunt zeggen: ik wil dit graag
maken, zo moet het zijn.’
door Karlijn Vermeij
PR:
https://gezinsbode.nl/artikel/1012423/infusing-in-sign-in-groningen.html?harvest_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2F
https://www.kunstspot.nl/gallery/infusing/
https://groningen.uitloper.nu/kunst/pelle-schilling-laura-malpique-kimball-gunnar-holth-infusing
minerva
https://www.galeries.nl/expo.asp?exponr=91633
https://gezinsbode.nl/artikel/1018266/opening-expositie-infusing-in-sign-in-groningen.html?
harvest_referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2FJUDfmysJEq
https://www.evensi.nl/eindpresentatie-opening-infusing-25-mei-2019-sign/309784772
Publiek: 300
Reflectie interviews door Karlijn Vermeij
Reflectie bespreking Kimball Holt: Margo Slomp
9. Raw Cuts #2
IIWII x Grand Theatre x Clash x SIGN
Zaterdag 25 mei van 23.00 uur tot 05.00 uur
Via Station Noord werd SIGN gevraagd door Mark Fischer om in het Grand Theatre vanuit de beeldende kunst
hoek een bijdrage te leveren aan hun Raw Cuts project, een samenwerking tussen Grand Theatre en nachtclub
IIWII (It is What It Is) die gevestigd waren op de bovenste verdieping van de Big Building en zich voornamelijk
richten op Amerikaanse house/disco/soul/funk). Het evenement werd organiseerd op zaterdag 25 mei as. in de
bovenfoyer en het benedencafe van het Grand Theatre
Raw Cut zoekt naar een mix tussen performances, elektronische muziek en beeldende kunst.
Line up:Cracken (La Wild), Volcov (Neroli / Archive)
Broken Toaster Records – in samenwerking Sign

Broken Toaster Records is een zelfvoorzienend recordlabel, bestaande uit kunstenaars Kasper van Moll, Ide
André en Jelle Slof. Het label richt zich op het oprichten, uitvoeren en opnemen van zeer tijdelijke bands. Elke
band bestaat maar één dag en doet maar één show. De bands die uit Broken Toaster Records voortkomen, uiten
zich in niet-alledaagse optredens: van podiums kapot zagen, overnachten in een concert venue en een tweedaagse
après-ski tour van Den Bosch naar Deventer, tot het aanleggen van voetbalvelden en het al zingend uitdelen van
vers gebraden worstjes en courgettes van de barbecue.
Tijdens Raw Cuts #2 brachten zij een mix van knapperige beats, vage orgelgeluiden en hand gezaagde platen: een
ware Do-It-Yourself Bauhaus houseparty. Van 23.00 – 0.5.00 uur
PR: www.brokentoasterrecords.nl
www.brokentoaster.bandcamp.com
Publiek: 150
10 TIMELINE PROJECT (5).
‘Choreography of Disclosure. Act 1, Groningen’ Giulia de Giovanelli & Eric Peter
Op donderdag 30 mei 2019 was SIGN gastheer voor het project ‘Choreography of Disclosure.
Act 1, Groningen’. Team Giulia de Giovanelli en Eric Peter presenteerden deze choreografie van
zelfvervreemding.
Middels email en sociale media konden geinteresseerden zich opgeven. Men kon kiezen uit een aantal tijdstippen;
de mobiele telefoon moest worden meegenomen.
Het was een één op één performance.
Men werd in de voorste ruimte van SIGN ontvangen, daar stond een tafel opgesteld met eten dat genuttigd kon
worden. Ook kreeg men een‘Choreography of Disclosure’ linnen tasje met daarin aantekenboekje, potlood en
een prachtig met de hand ontworpen plattegrond van Groningen in risodruk (bij Printroom Rotterdam). Ook
waren er riso poster in nabije omgeving van SIGN opgehangen met prikkelende teksten:
“How does the walk look like?” “Make your way out of the building. No need to rush” Ontwerp Giulia de
Giovanelli.
Sepideh en Shantia, 2 Iraanse acteurs waren ook aanwezig in hun rol als ‘The other’ zij zorgden tevens voor
interactie bij de aanwezigen.
De route ging door de stad en eindpunt was weer bij SIGN.
Giulia de Giovanelli en Eric Peter hebben i.s.m. jonge theatermaker Maxime Dreese een script geschreven voor
deze performance.
In de gesloten ruimte achter zaten Giulia de Giovanelli en Eric Peter met hun audio apparatuur. Gegadigde werd
door een van hen gebeld, en werd zo door de stad geleid. In het script staan zoals gezegd de opdrachten. Na
terugkomst bleef men napraten, eten en drinken met andere aanwezigen en Sepideh en Shantia.
Doel van het project is om het in diverse steden uit te voeren. Steeds een andere ‘Act’.
Het project werd als volgt gecommuniceerd:
‘Zelfvervreemding vatten wij op als onderdeel van het overwinnen van verdeeld denken, waarin een
gemoedstoestand ontstaat waarin het andere eigen wordt, en het eigen het andere. Deze tegenstelling wordt
wellicht het duidelijkst in de (innerlijke) stem: het eigen in haar lichamelijke begrenzingen en het andere dat de
publieke opinie, accenten, verwijzingen en roddels volgt. En hoewel het eigen en het andere onvermijdelijk
ontstaan in het contact tussen mensen, is gebleken dat het evenwel kan leiden tot haat en angst.
Het project ‘Choreography of Disclosure. Act 1, Groningen’ heeft als doel om de tegenstellingen tussen de
persoonlijke en de gemeenschappelijke stem uit te dagen middels een serie van bewegingen in de publieke ruimte.
Maar: er bestaat geen dans zonder dansers.
Om het werk te laten ontstaan, werd men zijn/haar telefoonnummer gevraagd om te kunnen deelnemen aan dit
project. Middels een telefoontje werd men door het stadscentrum van Groningen geleid om zo deel te nemen aan
de choreografie van zelfvervreemding. Zie het als een tango, waarbij de ene leidt en de andere volgt. De avond
was opgedeeld in de volgende tijdsvakken, men kon een geschikt tijdstip kiezen :
17.40-18.00-18:20- 18:40-19:00-19:20-19:40-20:00- 20:20- 20:40 uur.
De choreografie begon en eindigde in Sign. Er zijn snacks, drankjes en ook is er verdiepend materiaal beschikbaar
in verband met ons onderzoek rondom zelfvervreemding.
Men kon zich aanmelden door het telefoonnummer te mailen naar signnl@gmail.com.’
Publiek:
Actieve participanten ca. 20 door oproep/ opgave
PR:
https://allevents.in/groningen/choreography-of-disclosure-|-guilia-de-giovanelli-and-eric-peter/200017262742853

https://www.vanplan.nl/uitje/choreography-of-disclosure-act-1-groningen-galerie-sign-groningen-38761143?
harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&harvest_referrer=https%3A%2F
%2Ftoestemming.ndcmediagroep.nl%2F
https://groningen.uitloper.nu/kunst/giulia-de-giovanelli-eric-peter-choreography-of-disclosure
https://www.havik-groningen.nl/agenda/
11. VALUES 12 t/m 16 juni ‘19
MAYDAYS is een project van Minerva,waar 3e jaars studenten autonoom zich moeten presenteren op diverse
plekken in de stad en waar Sign bijna ieder jaar ook gevraagd wordt. Wel heeft SIGN als voorwaarde dat een
groep studenten zich op tijd meldt (¾ jaar van te voren), dat ze met elkaar moeten samenwerken en dat er een
samen ontwikkeld projectvoorstel komt. Dit jaar was dat het project VALUES van de 4 studentes Beatriz Luz Kara Noble- Celina Vogensen- Lieve van Meegen. SIGN heeft bij ontwikkeling en uitvoering een coachende rol;
voorafgaand zijn een paar bijeenkomsten en studio bezoeken geweest. Van belang is dat ze in SIGN een gedegen
project neerzetten en alle aspecten van het tentoonstellen ervaren.
In deze collectieve tentoonstelling wilden Beatriz Luz - Kara Noble- Celina Vogensen- Lieve van Meegen uit een
enkele bron scheppen te weten: meervoudig uitgewisselde brieven die aan elkaar werden verstuurd.
De studenten hebben afgelopen 1/2 jaar o.a. brief-email wisselingen, gesprekken gehad omdat 3 van hen elders
waren ivm. exchange; Beatriz was in Mexico, Lieve in London, Celina in Madrid.
Deze briefwisselingen, correspondenties en gesprekken zijn onderwerp van hun presentatie in SIGN inclusief een
publicatie die aan het eind werd gepresenteerd. Tijdens het inrichten hebben ze constant op elkaar gereageerd ; de
expositie was in feite een visualisatie van hun communicatie.
En door uit te wisselen hoopten ze iets te winnen binnen het proces. Aan het eind van de periode hebben ze een
publicatie gemaakt.
Woensdag 12 juni Vernissage 19.00 uur
13 t/m16 juni open 12 -17 uur
Finissage 16 juni 17.00 uur met presentatie publicatie
Publiciteit:
https://www.facebook.com/events/393604347900374/
https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/kunst/academie-minerva/organisatie/overzichten/agenda/maydays
Publiek: 221
Reflectie: oa. Bespreking 7 tal docenten van Minerva
Reflectie: Andrea Stultiens
12. TIMELINE PROJECT (6 )
BLOOD SISTERS Josefin Arnell & Helen Flanagan
Actrices: Renuka Goorhuis, Ulrica de la Mar, Margriet van den Eijnden, Riet Olthof-Bierman
Team Josefin Arnell & Helen
Flanagan wilden een
experimentele film maken
die gebaseerd is op de
gedragingen van studenten bij
verenigingen als Vindicat
Atque Polit.
Voor het project/hebben zij
een 4 -tal actrices, oudere
markante dames van ca. 60 a
80 jaar gezocht met de vraag
of zij re-enactments van een
andere leeftijdsgroep wilden
uitvoeren. In dit geval de
mores, rituelen en
gedragingen bij
studentenverenigingen als
Vindicat.

De re-enactments werden op zondag 23 juni 2019 in de openbare ruimte van de Prinsentuin in Groningen
uitgevoerd en gefilmd.
Er was honorarium per actrice uiteraard. De actrices kregen een script door kunstenaars Arnell & Flanagan
aangeboden.
De vrouwelijke karakters moesten zelfverzekerd, trots, luidruchtig, expliciet en levendig zijn.
De vrouwen vormden een kleine stam/ bende , geïnspireerd door de luidruchtige studenten vrouwenclubs in
Groningen. De rollen omvatten minimale dialogen (een paar zeer korte repetitieve zinnen). Er werd
geexperimenteerd met een paar fysieke geïmproviseerde bewegingen en vocale oefeningen. De dames werden
gevraagd om jeugdige, kleurige, niet oubollige kledij mee te nemen. Het werk verkende sociale rituelen, als
ontgroening, controle, orde en groepsdynamieken. De dames moesten kunnen improviseren. Het werk zelf zal
speels en absurd zijn en wordt op filmische wijze opgenomen. Alles on the spot.
De filmshoot was op zondag 23 juni in de openbaar toegankelijke Prinsentuin; de opnames namen een dag in
beslag. Daarvoor zijn professionele filmers (inclusief apparatuur) ingehuurd te weten: Michiel van der Meer &
Ronald Huijskens.
De actrices die elkaar niet kenden groeiden die dag in hun rol. Er waren duidelijk 4 types gecast. Het verliep
bijzonder goed en men was van 10.00-1800 uur zeer intensief bezig geweest. Ook was er nog een gezellige nazit
in SIGN, dat duidt op een succesvolle dag.
Josefin Arnell & Helen Flanagan verbleven van 19 t/m 26 juni in de dorm van het Grand Theatre om het een en
ander voor te bereiden.
Ze hebben ook nog enkele interviews gehad met enkele Vindicat studentenhuizen; de mannelijke studenten waren
redelijk open. Ook zijn Helen en Josefin zijn eerder 21 en 22 maart jl in Groningen geweest om te zoeken naar
geschikte plekken voor hun project in de openbare ruimte.
Verder hebben ze de film ge-edit in een studio van Academie Minerva van 24 t/m 26 juni. De ruwe versie ziet er
al goed uit. De film komt na de zomer uit, en zal iig in het najaar getoond worden en bij de algehele
overzichtstentoonstelling van het timeline project in februari/ maart 2020, als ook de publicatie uitkomt.
Informatie over de kunstenaars:
Josefin Arnell: http://josefinarnell.se/
Helen Anna Flanagan: http://www.helenannaflanagan.com/
Bij beide kunstenaars zijn sub-culturen of onaangepast gedrag een onderdeel van hun werk.
Bij de shooting in de Prinsentuin, Groningen, was veel ‘toevallig’ publiek (ca 200).
Film wordt een aantal keren later getoond, ev. Rotterdam en natuurlijk op eindpresentatie Timeline Gallery
projecten in februari/ maart 2020.
Clarinde Wesselink – ONDICHT
1 t/m 30 juni 2019:
Residentie met werkperiode op het Suikerunie terrein, Groningen
2 t/m 7 juli 2019: Expositie SIGN, opening dinsdag 2 juli 17.00 uur.
Extra performances: zondag 7 juli
Raamexpositie SIGN: 10 juli t/m 24 augustus 2019
Ook heeft SIGN een aanvraag bij het Mondriaan Fonds kunstenaars honorarium ingediend voor Clarinde Wesselink
voor bestaand werk. Deze is gehonoreerd.
Over kunstenaar kort in relatie tot project:
Clarinde Wesselink houdt zich bezig het opnieuw bedenken van de relatie tussen lichaam en ruimte, of te wel:
‘artificial reconfiguration’.
Centraal in haar werk staat hoe we ons tot ons eigen lichaam en de ruimte om ons heen verhouden. C. maakt
maakt veranderingen in deze verhoudingen. In haar bewegingsstudies onderzoekt ze nieuwe manieren om de
ruimte toe te eigenen door elementen uit de ruimte te gebruiken om het lichaam alert in de ruimte te laten zijn. Het
is een constructie waarin ons denken, belevingen, het lichaam en de ruimte een nieuwe relatie met elkaar aangaan.
Relaties die niet praktisch of effectief zijn maar poëtisch, dromerig en vervreemdend. In haar tekeningen,
performances en video’s etc. onderzoekt ze hoe fysieke beleving van een plek direct wordt beïnvloed.
Over het project ONDICHT in SIGN
Bij het project Ondicht deed zij onderzoek naar kikkers en vergeleek ecosystemen vanuit het kikkerperspectief. De
resultaten werden verkregen tijdens twee residenties, één op Mull, Schotland en de ander op het Suikerunie
terrein, Groningen.

C. gaat er vanuit dat kikkers zich in Schotland op een andere manier gedragen dan kikkers in Groningen, daar het
landschap verschillend is. Elk stuk land heeft een eigen ecosysteem, een eigen dynamiek dat men vaak als mens niet
opmerkt. C. wil een bewustwording creeeren over hoe elk stukje aarde zijn eigen kwaliteit heeft.
Het onderzoek tijdens haar verblijf in
mei 2019 bij Knockvologan Studies,
een residentieplek op het eiland Mull in
Schotland, en in juni 2019 op het
Suikerunie terrein in Groningen werd
bij de eindpresentatie in SIGN
betrokken (2 t/m 7 juli 2019) De
resultaten leverde verschillende
(artistieke) vertalingen op zoals
installaties, performances &
tekeningen.
Residentie en werkperiode Groningen
Voor kunstenaar Clarinde Wesslink en
haar project ONDICHT heeft SIGN een
residentieplek geregeld in de
fietswoonwagen van Alex den Braver
op het Suikerunieterrein. Zij verbleef
daar van 1 t/m 30 juni 2019 . Het Suikerunieterrein (voormalig terrein Suikerfabriek) is een prima plek om te
verblijven, er zijn veel culturele initiatieven en activiteiten met als basis De Wolkenfabriek. Er is ook veel natuur;
de vloeivelden, vennen en sloten zijn een uitstekende leefomgeving voor kikkers; ideaal voor Clarinde's onderzoek
zo bleek.
Het project ONDICHT is kort gezegd een gedrag en bewegingsonderzoek met de vraag of het perspectief van de
kikker ons iets kan leren over hoe wij naar concepten als ruimte en beweging kijken.
Tijdens die werkperiode van een maand ontwikkelde Clarinde in Groningen nieuw werk voor haar project
Ondicht in Sign. Het vormde het tweede gedeelte van haar onderzoek naar kikkers naar de belevingswereld van
kikkers – een maand eerder was ze al in residentie bij Knockvologan Studies op Isle of Mull, Schotland.
Resultaten van Schotland en Groningen speelden een rol bij de presentatie in SIGN.
Praktische uitvoering
Het Suikerunieterrein in Groningen bleek een ideale plek voor kikkers vanwege vloeivelden, vele sloten en
watertjes.
C. observeerde daar dagelijks op gezette tijden de gedragingen van kikkers en vroeg zich af – wat zien kikkers
eigenlijk en wat zien ze niet? Bij
geen beweging komen kikkers
gewoon naast je zitten. Maar als
je beweegt schrikken ze en
springen ze weg. In relatie tot
dans, was het interessant om te
zien dat kikkers een heel andere
perceptie hebben dan mensen.
De mens is gericht op kijken, op
waarnemen. C onderzocht hoe
kikkers zich bewegen, wanneer
ze op elkaar reageren en
waarom.
Op verschillende tijdstippen
bekeek zij de kikkers – ’s
ochtendsvroeg, in de middag en
vroeg in de avond. Voorafgaand
en na het kijken maakte ze
aantekeningen in schetsboekjes
– zijn het mannetjes of vrouwtjes, hoe snel bewegen ze zich, welke patronen maken ze?
Een prettige en ook spannende bezigheid; ieder dag ging C weer op pad en telkens was het weer anders.

Na een uur kijken ging C. 3 tot 4 uur tekenen in de woonwagen om de schetsen verder uit te werken. In de
tekeningen zie je de gedragingen van de kikkers in een bepaalde tijdspanne, geregistreerd aan de hand van
waarnemingen op die specifieke plek. Door de fysieke handeling van het tekenen werd C zich bewust van wat te
zien. Ook laten de tekeningen zien dat haar waarnemingsvermogen elke dag veranderde . Tijdens zo’n uur dacht
ze niet na maar was ze alleen aan het registreren en observeren. In haar werk creëert C. vaker momenten waarin
ze eigenlijk niet nadenkt, maar meer ervaart. Het gaat daarbij om de fysieke ervaring zonder oordeel of concept .
C is veel bezig met performance en met het lichaam als onderwerp. Vanwege haar interesse in dans en
choreografie leert ze over hoe het lichaam zich tot de ruimte verhoudt. In haar werk richt ze zich op haar
omgeving – er gebeuren zoveel dingen waar we nooit bij stilstaan of kennis van hebben, zoals de tijdsbeleving

van kikkers.
De tekeningen hadden een legenda en men kon ze tot in detail lezen. Men kon de exacte bewegingen met
tijdsaanduidingen van de kikkers of van een specifieke kikker volgen. Of je zag bv Hoe lang ze op 1 plek bleven,
wat deden ze samen en hoe laat, welke patronen maken ze, alleen in duo of groepsgewijs? Voor hoe lang duiken
ze onder; wat hun bewegingen; draaien ze met hun kop?
Tijdens haar verblijf in Schotland bleken er door aanhoudende droogte geen kikkers te zijn. C. is zich toen gaan
richten op wat de zintuigelijke aspecten van een kikker zijn en hoe ze die op haarzelf kon toepassen. Kikkers
voelen bijvoorbeeld meer druk op hun huid dan tast. In vergelijking met de mens is de kikker als koudbloedig dier
meer afhankelijk van weersomstandigheden, waardoor ze veel meer met het landschap verbonden zijn dan wij. Ze
begon zich af te vragen of ze de intensiteit waarop ze het landschap ervoer kon verhogen en de interactie met het
landschap kon verrijken. Ze verplaatste zich ahw in de kikker . Dacht daarbij aan de huid als membraan,
waardoor de buiten wereld naar binnen sijpelt en onze binnen wereld naar buiten. En vroeg zich af; hoe kun je je
perceptie continu onderuit halen en veranderen? Soms veranderde ze haar lichaam, bijvoorbeeld door het
zwaarder te maken, of ging ’s nachts wandelen door het landschap waardoor ze alles op de tast moest doen. De
zintuigelijke eigenschappen van de kikker waren een startpunt voor het onderzoeken van haar eigen zintuigelijke
eigenschappen en de relatie tot haar omgeving. Door haar in te leven in de kikkers, ontstond een nieuwe manier
van kijken naar het landschap en een nieuwe relatie met de omgeving. Deze bevindingen speelden ook een rol bij
haar pilot performances in SIGN en waren terug te zien in een 10-tal tekeningen die werden gepresenteerd in de
kelder; waar vooral mensfiguren op afgebeeld stonden. Pentekeningen en verbeeldingen waarbij atributen
hulpmiddelen invloed hebben op de bewegingen en interacties met de omgeving van mensfiguren.

De overgang tussen Schotland en Groningen duurde even. Isle of Mull was een plek waar niemand en niks was. In
Groningen was het een heel andere beleving, meer mensen, meer bewoonde wereld. In vergelijking met het
onderzoek dat ze in Schotland deed was het allemaal wat kleiner geworden, maar daardoor nog intenser. In
Schotland ging het over hoe ze op verschillende manieren het landschap kon benaderen, door zichzelf kwetsbaar
op te stellen in de omgeving zelf. Nu deed ze eigenlijk het tegenovergestelde en observeerde ze de kikkers voor
een langere tijd op dezelfde plek. Vanuit de dimensie van kikker waar tijd op een andere manier functioneerde.
Toch waren beide onderzoeken heel intensief. In Schotland maakte ze volle dagen van 5 uur ’s ochtends totdat
het donker werd. Ze wilde zoveel mogelijk meekrijgen van het landschap. In Groningen was ze ook intensief
bezig, maar dan op een heel meditatieve manier doordat er meer tijd over heen gaat.
Door de kort op elkaar volgende residenties in Mull & Groningen ontstond het idee om onderzoek te doen in
Schotland en Groningen. Elke omgeving heeft zijn eigen kwaliteiten en rauwheid. De manier waarop je ernaar
kijkt bepaalt of het betekenisvol kan zijn of niet.
C is in haar werk veel met natuur bezig, omdat het zulke andere ritmes heeft dan dat wij dat hebben. Het kan
verrijkend zijn voor het denken om dingen echt te voelen en te ervaren, in plaats van alleen maar te bedenken.
Via de tekeningen en performances die ze toonde in Sign liet ze zien dat onze tijdsbeleving een relatief begrip is,
in relatie tot die van kikkers – soms gebeurt er 20 minuten niets, en ineens is er interactie. In haar werk liet zij zien
dat tijd relatief is, dat kikkers een andere tijdsbeleving hebben dan dat wij dat hebben.
Resultaat:
Het resultaat van dit onderzoek was een artistieke vertaling die te zien en ervaren kon worden van 2 t/m 7 juli in
SIGN.
Getoond werden :
-11 nieuwe, in Groningen gemaakte tekeningen van de gedragingen van de kikkers in een bepaalde tijdspanne,
geregistreerd aan de hand van waarnemingen bij een specifieke ven op het Suikerunieterrein.
-Een installatie van een monumentaal bassin gevuld met kniehoog wit water in de ruimte achter. Om naar binnen te
kunnen komen moest publiek via de open
garagedeur door het water waden; witte laarzen in
allerlei maten stonden opgesteld. Door deze
handelingen: schoenen uit, laarzen aan, rustig aan
in het te water; uit het water in de afgesloten
middenruimte stappen, schoenen aan en dan
doorlopen naar de tekeningen voor en beneden
stuurde C. de beleving. In feite was de hele
ruimte/omgeving van SIGN geensceneerd en
publiek kon dan zo in een andere ‘mindset’
komen ( ipv. Het gebruikelijke kunstkijken in
een galerie).
Ook had C. een drijvende microfoon in het bassin
aangebracht; zodat je het geklots van water kon
horen in de andere ruimtes wat een ruimtelijk
effect had.
-Voor waren de etalage ramen voorzien van
kaasdoek; gezeefd, ijl licht kwam naar binnen en
verborg de visuele ruis van de straat. In de lange
ruimte werden de Groninger nieuwe tekeningen
gepresenteerd. Formaat was liggend ca. 60 x 35
cm. Het waren subjectieve esthetische
organogrammen; de bewegingen en gedragingen
van de kikkers waren tot in detail in kaart
gebracht. Soort choreografie representeerde dat.
-Beneden in de kelder werden de kleinere
formaat tekeningen uit Schotland gepresenteerd
waar vooral mensfiguren op afgebeeld stonden.
-Voor het bassin heeft Clarinde ook een aantal
pilot performances ontwikkeld, al experimenterend heeft zij deze bij iedere uitvoering (4 in totaal) aangepast en
bijgesteld. Publiek werd hiervoor uitgenodigd om onderdeel van te zijn. Die zich ook tot de omgeving en de
gedragingen van de performer moest verhouden.

De vervreemdende performances in het bassin gingen over tijdsbesef, bewegingen, dag & nacht ritme en waren
eigenlijk een vertaling van haar bevindingen in Schotland; tast, donker, huid, opgaan in een omgeving (landschap)
en Groningen: gedragingen, bewegingen in bepaalde tijdspanne, de tijdsbeleving van kikkers. Attributen en
materialen waren zoal: waterplanten, lampen die tijdens de performances opgezette tijden aan en uit gingen, natte
witte lakens op rekjes waarbij je associaties kon hebben van huid of het contact via de huid. Deze performances
worden nog verder ontwikkeld in de toekomst.
In Schotland ging het over hoe C op verschillende manieren
het landschap kon benaderen, door zich open te stellen voor
de omgeving en zich ahw. te verplaatsen in de kikker.
Vanuit het menselijk fysiek, de menselijke maat, handelend,
performatief. In Groningen deed ze eigenlijk het
tegenovergestelde en observeerde ze de kikkers voor een
langere tijd op dezelfde plek. Vanuit de dimensie van
kikkers, waar tijd op een heel andere manier functioneerde.
De 2 benaderingen kwamen duidelijk tot uiting in de
tekeningen, in het bassin en de performances.
In de kelder exposeerde zij tekeningen gemaakt in Mull
Schotland die het onderwerp anders belichtte.
C richte zich daar op wat de zintuigelijke aspecten van een
kikker zijn en hoe ze die op haarzelf kon toepassen.
1 t/m 30 juni 2019: Residentie in woonwagen met
werkperiode op het Suikerunie terrein.
2 t/m 7 juli 2019: Expositie SIGN
OPENING 2 juli 17.00 uur. Inclusief 2 performances.
Zondag 7 juli: 2 extra performances
10 juli t/m 24 augustus 2019: Raamexpositie SIGN
Publiek:
Dinsdag 2 juli Opening: 65 personen (incl aantal bij 2 performances: ca.15 in totaal)
Expositie: 140 personen
Zondag 7 juli: 2 EXTRA performances: ca. 14 personen.
TOTAAL : 219
Raamexpositie 10 juli t/m 24 augustus raamexpositie
een selectie van nieuwe tekeningen van Clarinde Wesselink werden getoond in de etalage.
SIGN was gesloten ivm zomerreces.
Raamexpositie: voorbijgangers
Publiciteit:
https://www.kunstspot.nl/gallery/clarinde-wesselink-ondicht/
https://allevents.in/stadskanaal/clarinde-wesselink-ondicht/200017430064517
https://groningen.uitloper.nu/kunst/clarinde-wesselink-ondicht
https://www.vanplan.nl/uitje/ondicht-clarinde-wesselink-galerie-sign-groningen-38836984
14. ‘SOME THINGS TO TALK ABOUT’
5 t/m 28 september 2019
Milena Anna Bouma, Ceel Mogami de Haas, Dagmar Stap, Daan Muller
De opening was vrijdag 6 september 17.00 uur
Voorwerpen en materialen transformeren zich en stellen hun relatie met ons ter discussie.
Zij herzien hun functie, vervreemden hun betekenis tot aan personificatie toe en kunnen zelfs als spreekbuis
dienen.
Kunstenaars maken nieuw werk passend in dit concept.
-Milena Anna Bouma door objecten in een niet-alledaagse omgeving te plaatsen, geeft zij aan dat voor bijna alle
objecten al op een dwingende manier het gebruik is voorgeschreven. Zoals objecten die situaties ‘leuk’, ‘fijn’ of
‘feestelijk’ zouden moeten maken. Door gebruiksvoorwerpen nutteloos te maken of juist hun functionaliteit te
overdrijven, is te zien hoe de ware aard van een object op de voorgrond treedt. Hiermee wordt de oorspronkelijke

functie minder bepalend voor het gebruik van een voorwerp, waardoor er nieuwe onder andere esthetischemogelijkheden ontstaan. Voor SIGN had zij nieuwe werken gemaakt:
Been 4m x 1m x 1m een karikaturaal monumentaal gipsen bot.
Baldakijn een schattig klein zonnig markies.
Arbre Magique een naar dennenbos geurend (met de bekende luchtverfrissers) tentje opgetrokken van latex met
houtmotief.
-Dagmar Stap maakt mooie 3-d geborduurde
artikelen als verpakkingen of levensmiddelen. Ook
hier treedt een materiaal verandering op juist bij het
maken door er handvaardigheid aan te koppelen, In
die zin wordt het veredeld. Zij zet met haar
handschrift van borduren dagelijkse voorwerpen in
een nieuw licht. In de huidige
consumptiemaatschappij is alles snel en tijdelijk en
wordt onze afvalberg steeds groter, maar bij Dagmar
krijgen oude verpakkingen, blikjes en bonnetjes een
eeuwig bestaan. Daarmee staat in haar werk een
bijzondere tegenstelling centraal: eenmalig gebruik
tegenover het tijdrovende werk van het borduren.
Waardeloos afval als kostbare kunst. In de kelder van
SIGN was een installatie van afval en vuilniszakken.
-Ceel Mogami de Haas:
Gebruikt objecten als spreekbus voor teksten, poezie
of zelfs als een spreker.
De mond als fysieke vizier op de wereld; de opening
naar de buitenwereld.
Installation “Pens” video’s. Discussie van 4 pennen.
Inlay artwork: "Allons souper, j'ai grand appétit" –
2019.
De hand legt gedachten vast op papier maar het is de
mond die taal vormt. Het is waar de tong geluid kerft
en langs de lippen naar buiten geleidt. Tegelijkertijd is de mond het begin van onze spijsvertering, waar het
voedsel tot ons komt; het is ook het gebied waar we fysiek contact hebben met geliefden. De mond mag dus
gezien worden als onze fysieke opening naar de buitenwereld, een poort die mensen, gedachten en ideeën
binnenlaat. Maar functie en potentie zijn veelvoudig, het perspectief altijd onvolledig.
Zulke ideeën over onbegrensde betekenissen vormen het werk van Ceel Mogami de Haas. De vorm is altijd
onbepaald wat betreft intenties - het kan enkel worden benaderd en nooit volledig begrepen. Dat is de reden dat
Ceel speculeert over potentiële mogelijkheden en waarom hij gesprekken genereert tussen fictieve personages
wier stemmen zijn afgeleid uit film en literatuur terwijl zij discussiëren over hun existentiële gevoelens en relaties.
IN SIGN waren zij verschillende soorten pennen zoals Stabylo, Bic, Tipp-ex die zich letterlijk tot elkaar moesten
verhouden. De visuele referenties die Ceel maakt, stollen aan de oppervlakte van het tweedimensionale:
fragmenten van woorden, beelden en rotstekeningen komen samen in zijn collages - en vormen gezamenlijk
nieuwe speculatieve verhalen. Alles in eindeloze dialogen. Met een niet te duiden betekenis maar daardoor
spannend.
De interdisciplinaire praktijk van Daan Muller omvat sculptuur, tekst, objecten, en radio en vindt meestal vorm in
installaties. In zijn geënsceneerde scènes werken objecten-van-twijfelachtig-nut en ongedefinieerde personages op
elkaar in; samen roepen ze het ene moment empathie op, en het andere een verwarrende, sinistere sfeer.
In deze gecreëerde spanning worden zekerheden en aannames bevraagd terwijl conclusies uitblijven.
‘Beginning of the toolbox’ bestond uit huiselijk meubilair zoals een onaf keukenblok en een schap met
gereedschappen /objecten die niet kunnen functioneren omdat ze gemaakt waren ongebakken rode klei.
‘Beginning of the toolbox’ oogde als een werkplaats/ met kasten, meetlatten. Gedeeltes van de vloer was bewerkt
met rode en witte boetseerklei en leek op een soort aangeharkte modderstroom die doorliep naar een
archeologische kuil vol met gebroken potten en en kapotte gereedschappen van klei. Klein Pompei.
Uit de kuil was een opname tutorial te horen over gebruik van gereedschappen met aanverwante geluiden.
Publiek: 526
PR:

https://gezinsbode.nl/artikel/1040884/groepstentoonstelling-some-things-to-talk-about-bij-sign-in-groningen.html
https://www.kunstspot.nl/gallery/some-things-to-talk-about/
https://www.vanplan.nl/uitje/some-things-to-talk-about-galerie-sign-groningen-38898120?harvest_referrer=https
%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&harvest_referrer=https%3A%2F%2Ftoestemming.ndcmediagroep.nl%2F
Reflectant: Frank Koolen bij Anna Milena Bouma
14/14a. expOOST 14 september
expOOST! Kunsroute op zaterdag 14 september van 12.00-17.00 uur. 10 Kunstplekken in oostelijk deel van
binnenstad Groningen presenteerden zich! De expositie Some Things to talk About was te bezichtigen tijdens
expOOST.
Ieder heeft zo zijn taken; SIGN zorgde voor financiele administratie en subsidieaanvragen.
CBK, Bas-Is Atelier, SIGN, galerie with tsjalling: Galleria Unexpected, Momadesign, Kunstlievend Genootschap
Pictura, Vrijdag, VOF-Kunstwerk, GRID, grafisch museum Groningen.
Er was een Afterparty bij Galleria Unexpected vanaf 17.00 uur.
Zie Facebook: https://www.facebook.com/expoost/
Publiek in SIGN: 95
PR:
https://www.vanplan.nl/uitje/expoost-diverse-locaties-binnenstad-groningen--38899980?harvest_referrer=https
%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Gezinsbode 11 september 2019 blz 33 ‘Wandelen langs kunst tijdens expoost’
15. Noorderlicht fotomanifestatie/ Sign deed mee aan het off-course circuit.
In SIGN: Inter-Face
5 oktober t/m 3 november 2019
Opening: zondag 6 oktober 16.00 uur
Artist talk: Stella Birzirtsaki met Asya
Sukhorikova en Susanne Khalil Yusef
Inter-Face
Hoe handhaaft het individu zich in het
krachtenveld van externe invloeden als macht,
(geo)politiek, geld en data?
Marko Peck, Susanne Khalil Yusef, Valerie
van Zuijlen, Asya Sukhorukova verbeelden
op persoonlijke wijze verschillende processen
in dit speelveld.
-Marko Peck ‘Defining nationwood’
Peck groeide op in verschillende landen en
raakte daardoor gefascineerd door nationale
identiteit, grenzen en thuisgevoel. In z’n
interactieve web documentaire, Defining
Nationhood, kon men door de brandhaarden
van gebieden over de hele wereld scrollen en
de interviews beluisteren die Peck bij mensen
uit die gebieden met veranderlijke
landsgrenzen heeft opgetekend.
Susanne Khalil Yusef haar werk gaat over
Palestijnse diaspora en is een persoonlijk
verhaal gemengd met geo-politieke
ontwikkelingen.
Haar Palestijnse achtergrond is overal
aanwezig met een liefdevolle aandacht.
Foto’s herinneringen, berichten etc gebruikt
ze in haar werk om de ontheemding aan te geven en hoe die omstandigheden haar leven bepalen en in de beleving
daarvan.
Persoonlijke correspondentie wordt bv uitvergroot in een collage gedrapeerd over een bed die de herinnering aan
een reizend verleden levendig houden. Of een getuft vloerkleed met een gevechtsvliegtuig afgebeeld die een
huiselijke als oorlogs referentie heeft.

Opvallend was haar kritische geengageerde raampresentatie. Op het raam waren van transparant folie vrolijk
ogende portretfoto's van 30-tal Palestijnse jongens geplakt. Wrange portretten achteraf want binnen een tijdspanne
van 2 maanden blijkt dat zij door Israelische soldaten zonder enige reden vermoord en afgeschoten zijn (ter
vergelijk in diezelfde periode zijn 3 Israeliers door Palestijnen gedood).
Susanne heeft pas sinds haar 26 e een verblijfsvergunning in NL; sindsdien kon ze eindelijk studeren.
Valerie van Zuilen haar interesse ligt bij de mogelijkheid om op verschillende locaties en tijden aanwezig te zijn
zo ook in verschillende tijdszones; verleden, heden toekomst. Daarbij bestaat lineiare tijd niet; ouderwetse
werkelijkheid van geschiedenis valt weg, er is een overvoer aan data.
Bij AIREAL toont ze een labyrint van het leven door al die verschillende tijden en plaatsen en je begint je af te
vragen wat is van mij? Wat is collectief? Is het een droom van mij? Een deel van een geheel of van een
gigantische collectieve droom? Waarvan het gehele universum de projectie is. Het is samengesteld uit
vastgelegde herinneringen.
-Asya Sukhorukova geeft met haar werk Engineers of the soul het manipulatieve aan van tv uitzendingen van de
presidentiele verkiezingen in Rusland 2018. Een onderzoek naar de nieuwsreportages van de TV vlak ervoor. Ze
weet een beeld te geven van hoe de staat de propaganda gebruikt achter schijnbare objectieve vertellingen. Het
doet denken aan werkwijze van de USSR. Korte footage stukjes worden samen een werelds edoch utopisch
gescripte versie van de werkelijkheid ten faveure van de staat. De titel verwijst naar de manier waarop Stalin de
kunst van sociaal realisten gebruikt; hun soort kunst stond voor de wijze waarop de visuele propaganda werd
verspreid in de USSR.

PR https://issuu.com/noorderlichtfotografie/docs/nl2019_issuu
https://www.vanplan.nl/uitje/noorderlicht-inter-face-galerie-sign-groningen-38945137
https://groningen.uitloper.nu/event/inter-face
https://www.kunstspot.nl/gallery/inter-face/
https://groningen.hereandnow.nl/event/8-inter-face
http://www.noorderlicht.com/zien-en-doen/programma/taxed-to-the-max/sign
Publiek: 575

16. SIGN en KIK presenteren:
WASTELAND KOLDERVEEN ‘Simon verveelt zich’
28 oktober t/m 14 december 2019
Wasteland, Kolderveen is een project over verveling als voedingsbron, als bron van zelfreflectie en inspiratie voor
de kunstenaar. En het beziet het kunstenaarschap.
Wasteland gaat ook over een Noordelijke kunstenaar die ofwel een ‘writersblock’ heeft, of wil durven twijfelen
over zijn/haar werk en/of oeuvre en die zich 6 weken lang gaat 'vervelen in de oude zuivelfabriek van KIK te
Kolderveen. Wasteland is bedacht door Sanne Morssink van KIK ism SIGN
Het bijzondere project is ontstaan uit het experimentele talentontwikkelingsprogramma Artist in Space (bedacht
door We The North) waarin de Drentse, Groningse en Friese kunstinstellingen van platform Noordenaars
samenwerken om kunsttalent in het Noorden te stimuleren.
Met dit project willen SIGN en KiK, twee noordelijke kunstinstellingen, het ‘barre land’ van de verveling
onderzoeken als vruchtbare grond voor inspiratie.
Beiden zeggen: ”Dat het onderwerp in deze voortrazende tijd leeft en urgent is onder jonge kunstenaars horen we
vaker, maar is ook duidelijk af te lezen uit de positieve reacties die we kregen op de oproep om een motivatiebrief
te schrijven voor dit project. Er is een grote behoefte aan ‘een ruimte waar nog niks vastligt’ en aan structurele tijd
voor reflectie en zelfonderzoek.”
“Waarom ben ik gaandeweg opgehouden met werk te maken voor mijzelf? Kwam dat omdat ik zo druk bezig was
om mijzelf te voorzien in de vaste lasten dat er geen tijd meer overbleef voor iets anders? Of waren die
omstandigheden stiekem een excuus? Wanneer was dat vuur steeds langzamer gaan branden en waarom was ik
maar blijven uitstellen om er iets aan te doen? Hoe kan ik na een periode van niets vruchtbaars weer iets
scheppen dat dat oude vuur laat oplaaien?”
Murikami, De Moord op Commendatore, deel 1. De idea verschijnt

SIGN & KiK hebben voor het Wasteland Kolderveen project zoals gezegd een 10-tal kunstenaars gevraagd om
een motivatiebrief te schrijven voor een verblijf (dus geen projectvoorstel ). Gezien de zeer positieve reacties leeft
het idee kennelijk! Dit geeft ook aan dat er nog andere behoeften bestaan ten aanzien van de ontwikkeling van het
kunstenaarschap.
Uiteindelijk zijn er 2 kandidaten gekozen, namelijk:
–Simon Niks van 28-10 t/m 9-12 2019 en vervolgens

–Klaske Bootsma van 6-1 t/m 16-2 2020
Bij hen was vanuit een persoonlijke visie de noodzaak zich uiteen te zetten met verveling het meest duidelijk.
Praktisch:
De vraag is ook bij dit project; hoe definieer, registreer en regisseer je de verveling – en hoe kun je deze
bewerkstelligen in een werkperiode? In verband hiermee vonden er gedurende het traject van Simon Niks ook
2x2 coachingsgesprekken plaats met oa. een expert op het gebied van de verveling. Coaches waren Andrea
Stultiens en Judith Boessen. Andrea is kunstenaar, fotografe, researcher, curator en docent Academie Minerva.
Judith is onder andere docent kunsteducatie HK Utrecht en schrijfster. Ze schrijft oa. artikelen over de verveling
in Mr Motley, het toonaangevende online magazine over beeldende kunst.
Aanvullende context, betekenis en methoden werden daarnaast geboden door uiteenlopende literatuur (en film)
over het onderwerp. De leden van SIGN en Kik zijn 4 keer op bezoek geweest voor aanvullende praktische
begeleiding en besprekingen over communicatie
Communicatie en presentatie
Het proces van de verveling werd tijdens de periode dat Simon in KiK verbleef gedocumenteerd en
gecommuniceerd altijd in overleg met Simon, SIGN en KIK. Met regelmaat ontving de buitenwereld een update
over ‘de verveling’ in progress in allerlei vormen. Wasteland had vooraf geen vastgestelde eindpresentatie.
Tijdens het traject werd in overleg met de kunstenaar, gekeken naar een interessante en zinvolle manier om het
proces van de verveling te presenteren en om op het traject te reflecteren.
Periode Simon Niks 28-oktober t/m 14 december
Simon Niks (1989) studeerde in 2014 af als beeldend kunstenaar aan de Academie Minerva, Groningen. In het
werk van Niks wordt het grensvlak tussen het zichtbare en het onopgemerkte onderzocht, een belangrijk thema dat
hierbij centraal staat is de relatie tussen het publiek, het werk en de ruimte. Voor Simon is het vertrek naar
Kolderveen een manier om zichzelf weer uit te dagen, risico te nemen en de precaire rol van de kunstenaar weer
aan te nemen: “Na mijn afstuderen ben ik fulltime gaan werken in een drukkerij; ik hou mezelf steeds voor dat dit
tijdelijk is, maar ik voel het ‘kunstvuur’ in mij langzaam doven. Ik weet dat de kunstenaar/onderzoeker nog steeds
in mij zit, deze periode van zelfreflectie/onderzoek komt als geroepen om die weer tot leven te wekken”.
Bovenstaand citaat van Murikami is op hem van toepassing.
Simon woonde en werkte 6 weken lang in de verlaten melkfabriek in het Drentse Kolderveen om zijn artistieke
vuur te herontdekken. Zijn opdracht luidde: ‘Omarm de verveling en zie wat ervan komt.’ Want verveling is een
belangrijk onderdeel is van het creatieve proces. Het brein kan op verrassende gedachten komen, zodra het de
kans krijgt om af te dwalen. Want wat doe je met een zee van tijd: Simon Niks deed wat alle kinderen doen als ze
niets om handen hebben: net zolang spelen totdat ze vergeten zijn waarom ze zich ook alweer verveelden.
De zin van het spel is het spelen zelf en verdwijnt zodra het spelletje gedaan is. Dat principe staat haaks op de
nadruk die bv kunstopleidingen en hedendaagse kunstwereld tegenwoordig leggen op introspectie. Kritische
reflectie wordt naast creërend vermogen door veel academies als de meest cruciale opleidingscompetentie gezien.
Soms is het wijs om artistieke reflectie uit te stellen en gewoonweg vertrouwen te hebben in de dynamiek van het
moment en de flow van het creatieve proces. Betekenis geven aan je werk kan en mag immers ook achteraf. Dat
ondervond ook Simon Niks. Zo vouwde hij papieren vliegtuigjes (soms zo groot als hemzelf) die hij door de
inmens hoge ruimtes liet rondzweven. In een andere ruimte tekende hij een groot schaakbord; met huiselijke
objecten als schaakstukken om het belang van een fysieke ruimte uit te drukken want dat is tevens ook mentale
ruimte.
Daarna goot hij van een zak gips reusachtige stoepkrijtjes waarmee hij de vloeren van de lege melkfabriek vol
arceerde. Volgens Niks veranderde deze repetitieve handeling naar verloop van tijd in iets meditatief. Het steeds
weer opnieuw van links naar rechts zwenken met zijn reuzenkrijt bracht Niks in een flow. Zijn hoofd kwam tot
stilstand waardoor zijn gedachten in een vrije val terecht kwamen. Waardoor er onbewust ruimte ontstaat voor
dagdromen, visualisaties en fantasieën, de basis ingrediënten voor het artistieke proces. Het resultaat was even
simpel als magisch: een vloeroppervlak van 200 m2 met identiek dezelfde witte strepen. Uiteindelijk werden
Simons krijttekeningen uitgeveegd, opgezogen en in een stofzuigerzak tentoongesteld.
Verveling is voor hem ook verbonden aan de perceptie van tijd en hoe je met tijd omgaat. Want waar kan je een
creatieve impuls uit halen? De uitdaging zit in het creeen van een inspirerende leegte.
De residentie heeft hem inzicht en nieuwe ideeen opgeleverd . En het besef dat er moed voor nodig is om je aan
verveling over te geven. Het kan tot onrust en doelloosheid leiden, maar als je lang genoeg in zit kan er ook weer
iets nieuws opborrelen en ontstaan.

In overleg met Simon is er besloten om een finissage te houden. Dat wilde hij graag. Dat was op zaterdag 14
december, 15.00 uur in KiK. Met artist talk tussen Simon en Sanne, spel elementen, soep , hapjes en drankjes.
Zo toonde hij ook zijn zelfgemaakt klein point-and-click adventure game waarin de speler door de virtuele
ruimtes am de voormalige zuivelfabriek kon dwalen.
Ontwikkeld ism Adventure Game Studio, Vanina Tsvtkova en Alle de Jong.
Locatie KiK, Kolderveen 26, 7948 NJ Nijeveen
PR:
https://allevents.in/stadskanaal/wasteland-kolderveen-|-simon-verveelt-zich/200018269938336
website Noordenaars
https://gramho.com/explore-hashtag/artistinspace
https://deskgram.co/explore/tags/artistinspace
https://allevents.in/stadskanaal/finissage-wasteland-kolderveen-|-simon-niks/200018453619334
Dagblad van het Noorden 14 december 2019 ‘Simon Niks (her)ontdekt het nut van verveling – Joep van Ruiten
Mr Motley: Judith Boessen: het spel is uit
Publiek: 65
17. SOUNDS TO SEE
7 t/m 30 november
Met kunstenaars: Nuni Weisz, Miyuki Inoue, Max Franklin, Jesus Canuto Iglesias
OPENING donderdag 7 november in SIGN van 17.00-19.30 uur.
Te zien en te horen bij Sounds to See waren:
A Dialogue of Four van Jesus Canuto Iglesias een monumentale performatieve installatie dat een samenspraak
tussen geluid en spiegelbeeld is.
A Container in two Movements van Max Franklin bestond 2 abnormale geluidsmachines in de vorm van een
platenspeler en synthesizer. Ze functioneren als instrumenten en als geluidsbronnen. De argeloze bezoekers kon
hier invloed op uit oefenen en kon zo de definities oprekken van uitvoerder en uitvoering.
De zelfgemaakte sculpturale muziek instrumenten van Nuni Weisz konden bespeeld worden door het publiek.

In Site-Specific Singing observeren Miyuki Inoue en haar zangers de ruimte en zingen ermee. Dat vond plaats
o.a. op 8-11 in SIGN; Miyuki Inoue en haar zangers Lola Diaz Cantoni, Bernd Eilts, Michiel Teeuw, HinkeAnn Eleveld. Verder liet zij tekeningen achter op de muren van SIGN.

Met Sounds of Music en hun festival van 5 t/m 10
november was er een prima samenwerking.
''Sounds of Music' is een logische Groninger culturele
partner voor SIGN, er is afgelopen jaren met hun
samengewerkt tijdens hun festivals. In SIGN worden dan
werken getoond die op het grensgebied zitten van beeldende
kunst, geluid, muziek, performances; een meerduidig
perspectief; een interdisciplinaire kijk dmv interactieve en
interdisciplinaire installaties, gecombineerd met
demonstraties & optredens.
SIGN is tijdens het Sounds of Music festival open opdat ook hun publiek de kans krijgt had om de diverse
interactieve installaties te kan ervaren.
In verband daarmee presenteerde Miyuki Inoue haar Site specific singing op 2 locaties als programmaonderdeel
van Sounds of Music:
7-11 in de Der A-kerk, A-kerkhof 2 Grn. van 20.00-20.30 uur. Met ‘Focus Vocaal’ koor als onderdeel
programmering Sounds of Music.
8-11 in SIGN, Winschoterkade 10 van 17.00-17.30 hrs.. Zangers: Lola Diaz Cantoni, Bernd Eilts, Michiel Teeuw,
Hinke-Ann Eleveld.
In Site-Specific Singing observeren Miyuki Inoue en haar zangers de ruimte en zingen ermee. Haar onderzoek
gaat over de analoge versterking van de stem waarbij ze een combinatie gebruikt van ‘ready mades’, architectuur,
landschappen en andere stemmen.
Miyuki Inoue (1984 Japan) is een kunstenaar die
werkt met performatieve installaties, participerende
performances, sounds installaties. Haar onderzoek
gaat over de analoge versterking van de stem waarbij
ik een combinatie gebruikt van ‘ready mades’,
architectuur, landschappen en andere stemmen.
In Site-Specific Singing, Miyuki Inoue en haar
zangers observeren de ruimte, zingen ermee en tasten
hem af. Gebouwen hebben openingen en holtes net
als ons menselijk lichaam. In een interieur zijn veel
elementen op mee te zingen: kleine ruimtes om de
stem te verbergen, deuren die open en dicht kunnen,
buizen om geluid te geleiden. Stemmen galmen door
de ruimte en echo’s weerkaatsten in het gebouw.
Speciaal voor het festival heeft SIGN vocaal
kunstenaar Miyuki Inoue gevraagd om op 2 locaties versies van haar Site Specific Singing te ontwikkelen. Als
onderdeel van de Sounds of Music festivalline-up.
Dat was 7-11 in de Der A-kerk, van 20.00-20.30 uur. Met het ‘Focus Vocaal’ koor stond zij in het programma
Sounds of Music.

En op 8-11 in SIGN, Winschoterkade 10 van 17.00-17.30 hrs. Zangers: Lola Diaz Cantoni, Bernd Eilts, Michiel
Teeuw, Hinke-Ann Eleveld. Ook als onderdeel van Sounds of Music programmering
Verblijf:
Miyuki Inoue is hiervoor de maand oktober, wekelijks enkele dagen in Groningen geweest om het gebouw van de
A-kerk en SIGN te onderzoeken te testen, inclusief oefensessies met een koor van ca. 15 leden en 4-tal zangers.
De zangers en het koor is door SIGN geregeld deels ism. Sounds of Music.

Nuni Weisz (Venezuela 1985, opgegroeid in Israel.)
Nuni Weisz laat je onderdompelen in een wereld van klanken. Ze neemt je mee op haar zoektocht naar betekenis
en een poging om haar wereld te (be)grijpen. Ze toont zelfgemaakte muziekinstrumenten met voorwerpen en
materialen uit een onverwachte, niet muzikale context. Het geheel heeft ook een sculpturale kwaliteit . Zoals een
grote cirkelvormige papieren band met perforaties en tekeningen die door een muziekdoosje gedraaid wordt en
geluid voortbrengt.
In haar werk laat Nuni zich leiden door haar gedachtengang en het vrijelijk associëren. Het levert werken op die
door een grote speelsheid gekenmerkt worden. Nuni nodigt je uit om de ruimte tussen je gedachten te betreden.
Nuni gaat er van uit dat het opnemen van alle informatie uit onze omgeving niet volgt uit het puur waarnemen
maar ook uit het herinterpreteren en associëren, hetgeen nieuwe invalshoeken biedt.
Jesus Canuto Iglesias (1992 Madrid ES) Hij studeerde in 2019 af op Artscience van de interfaculteit van de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Opgeleid als fotograaf, is hij een multidisciplinair kunstenaar die zich richt op het maken van kunst dat rijk is aan
conceptuele ideeën en zintuiglijke overbrenging. Hij heeft een bijzondere interesse in het ter discussie stellen van
het nut van kunst en muziek zowel voor het individu als het collectief maar ook het gebruik van kennis van
verschillende psychologische vooroordelen als conceptuele en methodologische achtergrond van zijn werk. Niet
alleen een rol overlatend aan het zintuiglijke, interactieve of conceptuele element, bestaan zijn kunstwerken uit
installaties die altijd vraagtekens plaatsen bij de doorgemaakte ervaring. Hij maakt gebruik van traditionele
methodes en technieken bij het maken maar ook van technologische elementen in zijn kunstwerken.
Speciaal gemaakt voor in SIGN toonde hij de indrukwekkende imponerende installatie A Dialogue of Four. Twee
grote verticaal hangende spiegelende platen roteerden om hun as van links naar rechts aangedreven door een
motor. Zij spiegelden de ruimte van Sign, de aanwezigen, de straat vanwege nabijheid het raam. Op iedere plaat
was ook een stepper motor gelast; die door activatie de platen wild of subtiel deden golven of trillen waardoor er
een soundscape ontstond (zonder speakers) van ondefinieerbare techno industriele geluiden. Aangestuurd door

een compositie van zelfgeschreven code in max msp.
Max Franklin speelt met code, open source software en internettechnologie om geluid, webpublicaties en
vreemde publiciteitskanalen te maken. De webtechnologie en het gebruik van geluid in zijn onderzoek, werpen
een nader licht op het technologische ecosysteem dat wij als vanzelfsprekend ervaren. Aangezien het publiceren
van geluid grotendeels is aangepast door online publishing, staat het model om het onderdrukkende kapitalisme te
belichten van de mogelijkheden van naar buiten brengen. Opgeleid als jazz muzikant voegt hij een
improvisatorisch karakter toe aan zijn werk dat hem in staat stelt om hiërarchieën en conservatisme aan de kaak te
stellen dat in programmeren, webontwerp en muziek wordt aangetroffen. Een open source mentaliteit omarmend,
verwijdert hij zichzelf als eigenaar en auteur in een poging de last te verlichten van een product gericht, transactie
praktijk.
In SIGN had zijn werk twee verschijningsvormen. Het een als een platenspeler, de ander als een kleine
synthesizer. Een samenvatting van hun functioneren.
Getiteld: Een opbergdoos voor twee momenten / A
container of two moments
De platenspeler is een kapotte en gemodificeerde
vinyl platenspeler met ingebouwde versterker waar
een Raspberry Pi is ingebouwd. De Raspberry Pi is
voorzien van een minimale versie van Linux en een
gedeelte van het open source audiosoftware Pure
Data. Pure Data leest de data van de vinylplaat dat
normaal gesproken ontworpen is voor club dj’s om
hun digitale audiobestanden af te spelen en te
controleren met analoge draaitafels. In dit geval
gebruik ik een standaard platenspeler, een zeer
specifiek ontworpen audiogereedschap voor dj-en
hack het met gebruik van open source hardware en
software.
Pure Data leest de plaat en uit de tijdcode data, waarschijnlijkheid gegenereerd door de software, hardware
mankementen en enkele compositorische keuzen, wordt geluid samengesteld. Dit op zijn beurt wordt weer ten
gehore gebracht vanuit een open source Raspberry Pi versterker verbonden met audio voelers/resonatoren die in
de aangepaste behuizing zijn ingebouwd.
De plaat heeft alleen elektriciteit nodig om te functioneren, geen netwerk of externe geluidsoutput is nodig. Het
geluid zal in de ruimte verspreiden.
De synthesiser is een verzameling Eurorack synthesizer modules (een formaat van een modulaire synthesizer)
waarvan de meeste open-source zijn. De modules bevatten een externe audio-send, in/uit multiplier,
effectapparatuur, Midi naar CV control en een aan te passen software module. Deze aan te passen module draait
op Raspberry Pi met een lichte Linux-versie en Pure Data (zoals hiervoor aangegeven: een open-source audio
software omgeving). Pure Data streamt live vanaf een autonome Ice Cast server en ook terug voor publieke
uitzending. De stream naar de synthesizer zal regelmatig/onregelmatig worden voorzien van geïmproviseerde soli
of groepsperformances, omgevingsgeluid, gesproken woord of door een computer gegenereerd samengesteld
werk. De module zal 24/7 uitzenden en beschikbaar zijn via een toegankelijke link op een daarvoor ingerichte
website.
Deze lijn is volledig zelfbeheerd en zelfonderhoudend en maakt uitsluitend gebruik van open-source software.
Interventies worden gemaakt door anonieme kunstenaars en argeloze bezoekers Het werk werd geïnstalleerd met
een set stereo luidsprekers; de bezoeker kon de synthesizer beïnvloeden zo werd dit ook ter plekke een optreden.
Publiciteit
http://soundsofmusic.nl/programma/miyuki-inoue/
http://soundsofmusic.nl/programma/opening-expositie/
https://issuu.com/soundsofmusic/docs/programmaboekje_3for_export_som2019
Publiek in SIGN: 572
In der A kerk 7-11 optreden Myuki Inoue & koor: 250
SIGN 30 jaar / 30 YRS. SIGN
Expositie Up-Date 21-30 december 2019

Oud en nieuw party op 31 december / 1 januari.
Sinds 1989 is SIGN een nationaal podium voor jonge
kunstenaars, en organiseren de leiders Ron Ritzerfeld en
Marie-Jeanne Ameln met veel plezier non-stop presentaties
en activiteiten in de eigen ruimte aan de Winschoterkade,
maar ook op andere locaties en in de openbare ruimte.
30 jaar SIGN bestond uit een 7-daagse expositie en een
party op 31 december.
Expositie Up-Date 21-30 december 2019
Oud en nieuw party op 31 december / 1 januari.
30 jaar SIGN werd tenvolle gevierd met een zeer druk
bezochte jubileum expositie. De opening op 21 december
werd verricht door wethouder cultuur Paul de Rook, die
SIGN onmisbaar vindt in het culturele landschap in
Groningen en daarbuiten. Bij Up-Date representeerden 30
kunstenaars de geschiedenis van SIGN en toonden hun
meest recente werken. Al deze kunstenaars dienden ook
actief te zijn in het huidige professionele kunstcircuit.
Sign was iedere dag open van 21 t/m 30 december van 12-17 uur ook op de maandagen muv. Kerstdagen.
Ook was het druk bezochte eindfeest op Oud en Nieuw een succes met bandjes Dj's en karaoke.
Veel media aandacht, veel aandacht ook op sociale media.
Jubileumboek
Bestuursleden Jan van Egmond, Leo Delfgaauw, Esther de Graaf vormden de feestcommissie. Zij stonden achter
het geheime plan om een jubileum boek te maken; een behoorlijke klus! Dat mooi ontworpen jubileum boek
bestond uit meer dan 200 prachtig visuele tekstuele bijdragen van kunstenaars die bij SIGN geexposeerd hebben.
Een boek in tweevoud alleen voor de directie van SIGN. Ontwerper Gisanne Hendriks.
Het boek werd op de zeer druk bezochte opening aangeboden op zaterdag 21 december om 17.00 uur met een
welkomstwoord en toast van Moniek Baars (voorzitter SIGN) en opening door Paul de Rook (wethouder Cultuur),
de presentatie van het jubileumboek en ongoing performances van Arie de Fijter en Sanne Bax en een gedicht
van Elmar Kuiper.
Kunstenaars/ Artists: Bernardo
Zanotta, Berndnaut Smilde, Adrien
Tirtiaux, Eduard Bezembinder,
Feiko Beckers, Philippe Wolthuis,
Alban Karsten, Susanna Inglada,
Martijn Schuppers, Wouter
Osterholt, Marjolijn Dijkman,
Reinier Kranendonk, Steven
Jouwersma, Aymeric Mansoux &
Marloes de Valk, Bert Scholten,
Pelle Schilling, Aimee Terburg,
Lee McDonald, Salim Bayri,
Kimball Holth, De Onkruidenier,
Libia Castro & Ólafur Ólafsson,
Arie de Fijter, Jip de Beer, Florent
Poussineau, Hidenori Mitsue,
Machiel Braaksma, Willehad
Eilers, Sanne Bax, Elmar Kuiper,
Henry Byrne.
Jubileum FEEST 31 december
vanaf 21.00 uur, tot in het Nieuwe
Jaar. Met de bands Santa Fé en
Cheerees, DJ’s: Begane Grond, Ijipaai en Gmail, performances, karaoke en meer!
Vrijwilligers: Stella Birzirtsaki, Justine Roussel, Jan van Egmond

Publiciteit:
https://www.kunstspot.nl/gallery/30-jaar-sign-jubileumexpo-up-date/
Dagblad van het Noorden, 21 december 2019 , Illand Pietersma, ‘In Sign kan alles”
Metropolis M site http://www.metropolism.com/nl/features/40076_sign_30_jaar
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/Sign-in-Groningen-bestaat-30-jaar-jubileumtentoonstelling-UP-DATE-met30-kunstenaars-25167226.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://gezinsbode.nl/artikel/1071203/sign-in-groningen-bestaat-30-jaar-jubileumtentoonstelling-up-date-met-30kunstenaars.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
publicatie: boek: oplage 2: 30 jaar SIGN, jubileum viering 1989 – 2019
Publiek:
Expo UP-DATE 30 YRS. bij 7- daagse expo: 316
30 YRS Oud en Nieuw feest: 150
Einde activiteiten verslag 2019
RESUME lijst van gerealiseerde werken in 2019
Filler III:
Nieuwe werken Hans Hoekstra, Lisa Smitson
Deels nieuw werk: Jur de Vries
Bestaand werk: films Oscar Sorrensen en Ryan Cherewaty
Home- Front:
nieuwe werken Laura Bolscher, Anika Ahmed
deels nieuwe werk: Anna Sophie de Vries
Supermarket Art Fair: Jip de Beer nieuw werk (experimenteer reglement kunstenaars honorarium)
Clash:
Bestaand werk licht aangepast:
Pelle Schilling en Takeshi Ikeda
Timeline Gallery
nieuw werk:
Jaleesa Mallee, Eric Peter en Giulia de Giovanelli, Josefin Arnell en Helena Anna Flanagan.
(experimenteer reglement kunstenaars honorarium)
24 Hrs
nieuw performatief werk:
Tisa Neža Herlec, Demi Brouwer , Angelos Messios, Rafiq
Abbasov, Filippo Temperini, Mojca Zupančič, Livia Rib, Michiel Teeuw.
Infusing
nieuw werk
Kimbal Gunnar Holth, Pelle Schilling, Laura Malpique
Rawcuts Broken
nieuw perfomatief werk van Broken Toaster Records
Maydays Values
nieuw werk studentenproject
Clarinde Wesslink
nieuw werk/ deels aangepast
(experimenteer reglement kunstenaars honorarium)
Somethings to talk about
nieuw werk
Milena Anna Bouma, Daan Muller, Dagmar Stap
deels nieuw werk

Ceel Mogami de Haas
InterFace:
deels nieuw werk: Suzanne Khalil Yusef
bestaand werk Marko Peck, Asya Sukhorukova, Valerie van Zuilen
Wasteland Kolderveen
nieuw werk Simon Niks
Sounds to See
nieuw werk:
Jesus Canuto Iglesias
Miyuki Ioue
deels nieuw werk:
Max Franklin
bestaand werk:
Nuni Weisz
30 YRS SIGN
nieuw werk
Sanne Bax, Arie de Fijter
aangepast nieuw werk:
Martijn Schuppers
nieuw werk:
Pelle Schilling
Philippe Wolthuis
Lee McDonald, Kimball Holth, Salim Bayri

