JAAR VERSLAG 2011
Sign, Winschoterkade 10 9711 EA Groningen 050-3132651 www.sign2.nl signnl@gmail.com
Facebook profile: Marie-jeanne Sign
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 12.00-17.00 uur & zondag: 14.00-17.00 uur

Algemene podiumfunctie Sign:
Sign vervult een plek als specifiek basisvoorziening binnen de gedifferentieerde infrastructuur van Groningen voor de
presentatie van beeldende kunst. In haar podiumfunctie maakt zij presentaties en productie van nieuwe kunstwerken
mogelijk en biedt noodzakelijke reflectie op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen. Sign functioneert als
bemiddelaar tussen de kunst en het publiek. Zij heeft een functie in innovatie, ontwikkeling en vernieuwing en
bewustzijn. Sign vormt een stap in de keten van het maken naar een verdere ontwikkeling en verbreding. Zij staat
daarbij dicht bij de maker en heeft in die zin een educatieve functie.
Sign is dynamisch en eigenzinnig; een interdisciplinair nationaal podium voor actuele, experimentele kunst met
internationale dimensie en aandacht voor context.
Zij signaleert in een vroeg stadium talent met toekomstpotentieel en gaat uit van verrassende gezichtspunten en
individuele kracht van kunstenaars en samenstellers.
In haar pioniersfunctie schept zij de mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun bekwaamheden te etaleren en te
ontwikkelen.
In haar beleid speelt Sign met de artistieke en maatschappelijke plaats, functie en betekenis van kunst en genereert voor
dit alles de mogelijkheden, voorbij beperkende of dogmatische randvoorwaarden.
Presentaties begeven zich op de grenzen die nu in kunst, kunstwereld en samenleving gangbaar lijken te zijn, impliciet
digitale wereld en rol van publiek. Deze grensverleggende beeldende kunst betekent immers: onderzoek, vernieuwing,
verrijking van kennis en visie.
Daarnaast besteden wij als podium, afhankelijk van het project, aandacht aan kennisoverdracht. Dit loopt van
begeleiding van kunstenaars tot voorlichting aan publiek en kan ook de vorm aannemen van bv. lezingen, teksten,
publicaties, websites, workshops, gastlessen (bv. aan studenten/scholieren).
Sign is altijd op zoek naar andere vormen waarin kunst kan communiceren met de samenleving. 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 van het publiek oplevert.
Samenwerkingen:
Regelmatig werkt Sign samen op organisatorisch, artistiek inhoudelijk gebied met jonge kunstenaars, curatoren, andere
initiatieven en organisaties. Dit gebeurt op regionaal/nationaal en internationaal niveau. Deze samenwerkingen richten
zich veelal op interdisciplinariteit, aftasten van grensgebieden, innovatie, verbreding t.a.v. inhoud en publiek en
verrijking van kennis en visie. Dit geldt ook voor Sign zelf wat een open nieuwsgierige, leergierige houding betekent.
Dit maakt mogelijk te reageren op de actuele ontwikkelingen. Sign is altijd op zoek naar andere vormen waarin kunst
kan communiceren met de samenleving.
De samenwerkingen kunnen voor een langere periode zijn in de vorm van een project, een manifestatie maar ook voor
een event van bv. één dag.
Diversiteit samenstelling programma
Voortvloeiend uit bovenstaand is er een grote diversiteit in de aard van de presentaties waarbij aandacht is voor een
context waarin kunst zich kan manifesteren. Zo kunnen residenties, performances, cognitieve acties, interventies, work
in progress, publicaties, vormgeving, audiovisuele combinaties, nieuwe en 'oude' media (installaties, schilderijen),
social design etc. deel uitmaken van onze activiteiten.
Een aantal zaken die terugkerend aan de orde komen zijn:
1- Vermenging en gelaagdheid van high en low culture, van 'elitaire' kunst en alledaags bestaan
2.- De identiteit van een ruimte, van Sign zelf en op locatie, door functie en betekenis verandering
3.- Performatieve installaties, scenografische projecten, sociaal geëngageerde projecten waarbij direct contact is met
publiek.
4.- Kunstuitingen die de diffuse grens behandelen tussen realiteit en de wereld zoals die waargenomen wordt via nieuwe
technologische middelen en hoe dit het ervaren van de werkelijkheid beïnvloedt.
5.- Interventies in de openbare ruimte, mogelijk verbonden hieraan (il)legale grenzen van kunst.
6.- Projecten waarbij organisatorisch en artistiek inhoudelijk samengewerkt wordt met kunstenaars, curatoren,
samenstellers. Voor sommigen is het kunstenaarschap breder dan het maken van een 'product'. De ideeën breiden zich
uit met samenwerkingsvormen, sociale aspecten (intern met vakgenoten, extern met publiek ) en curatorschap in het
project verweven. Deze uitbreiding is vaak onderdeel van de inhoud en direct gelinkt aan de idee ën over kunst en het
functioneren daarvan.
Organisatie: Najaar 2011 hebben er veranderingen in de organisatiestructuur van SIGN plaatsgevonden.

Een viertal nieuwe bestuursleden hebben toegezegd om deel te nemen in het bestuur te weten: Moniek Baars, Leo
Delfgaauw, Frank Hutchison, Florimond Wassenaar. Allen hebben het Code Cultural Governance, bestuur directie
model, onderschreven (volgens Principes en Best Practice bepalingen). Hiermee in verband worden nu de statuten
aangescherpt en mutaties bij de KvK doorgevoerd. Een directiereglement is in de maak. Er wordt zsm. in de
eerstvolgende vergadering in 2012 een nieuwe voorzitter gekozen (heeft reeds plaatsgevonden).
Met het oog op toekomst, zijn de nieuwe bestuursleden gekozen waardoor het bestuur een evenwichtige samenstelling
heeft. Dit bestuur kan een reflectie geven op programmering & inhoud, financiën, ondersteunend en adviserend daarin
zijn, extra expertise en netwerken leveren. Voor iedereen geldt: actief in de culturele sector, in bijzonder op de volgende
gebieden: theoretisch, onderwijs, (link Minerva) educatie, zakelijk financieel management, juridisch, politiek ,
journalistiek, online activiteiten.
Directie: Ron Ritzerfeld & Marie-Jeanne Ameln
Bestuursleden nieuw: Moniek Baars, Leo Delfgaauw, Frank Hutchison, Florimond Wassenaar,
blijvend: Klaas Koetje, Eduard Bezembinder
Vrijwilligers: Aimee Terburg, Andre Kok, Renske Vera de Kam, Heiner Behrends, Margriet van Weenen, Adger
Stokvisch e.a.
Financiën: (zie ook bijgesloten begroting 2011)
Sign ontvangt structurele subsidie van de Gemeente Groningen en is als specifieke basisvoorziening opgenomen in de
cultuurnota tot en met 2012.
Sign heeft een ID Baan (M-baan) van 36 uur die ingevuld wordt door Marie-Jeanne Ameln. Deze baan is van structureel
belang voor de continuïteit, de programmering en de organisatie van Sign. Ron Ritzerfeld werkt op projectbasis.
Een podium als Sign betekent m.b.t. subsidies een lage investering, hoog rendement. Inzet in de vorm van mankracht is
hoog.
Sign financiert haar activiteiten uit structurele subsidie maar ook uit projectsubsidies en fondsen. Daarbij wordt
verwacht dat we een deel van de kosten uit andere bronnen genereren. Dit trachten we te doen door sponsoring (dit kan
ook in de vorm van materialen, kortingen), verlening van diensten, vrijwilligerswerk en bijdragen van derden zoals
donaties. Ook start Sign binnenkort een webshop.
Publiek:
Belangstelling is uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden maar in het bijzonder: jong
Rol van het publiek kan zijn: naast beschouwer ook participerend, interactief en een onderdeel van een kunstwerk.
Vaak ontvangen we groepen klassen van studenten van Academie Minerva, studenten RUG: studies Kunst Cultuur &
Media, Kunstgeschiedenis of MBO opleiding KTM of basisscholen.
Bezoekersaantallen in Sign zelf: ca. 5500 per jaar
Op locatie (afhankelijk van het event of locatie):
Nacht van Kunst en Wetenschap 4 juni 2011: ca.1000 bezoekers/ tijdens Clash festival 23 april 2011 ca. 500 bezoekers/
Op Stukafest (Nationale Studenten Kamer Festival) 17 februari 2011 ca. 300 bezoekers.
Noorderzonfestival, Groningen 2011: 1310 betalende bezoekers bij 10-daagse project Happy Heal Elektriciteit Is Onze
Hobby.
Daarnaast bij projecten in openbare ruimte of bij de jaarlijkse Raamexpositie zijn dat voorbijgangers .
Via internet sites virtuele bezoekers.
Videoskoop: Sign’s Videoskoop is gestart in 2005 en is een actief archief van video’s, films, animaties etc.,
geselecteerd op kwaliteit, van jonge beeldend kunstenaars zowel uit Nederland als buitenland. Deze wordt continu
geactualiseerd. De Videoskoop in SIGN is een mobiele videounit en krijgt binnen de tentoonstellingen meestal een plek,
publiek kan naar keuze de werken bekijken. Van belang vinden we een serieuze behandeling van deze werken als
zijnde kunstwerken met de juiste aandacht voor geluid en beeld. Regelmatig worden er compilaties getoond voor de
juiste gelegenheid geselecteerd op manifestaties en festivals o.a.: Clash, Noorderzonfestival, Stukafest.
Nevenfuncties/activiteiten
-Sign is lid van belangenvereniging van presentatie instellingen De Zaak Nu opgericht in oktober 2010.
met oa; in het bestuur Guus Beumer (Marres), Arno van Roosmalen (Stroom).
-In Groningen neemt Sign deel aan de bijeenkomsten van de Crossing Artists groep; mensen uit veld die de culturele
actualiteiten bespreken ca. 1x per maand in het Noorderlichtpand.
Crossing Artists is een initiatief van: Petri Leijdekkers & Berend Vis.
Deelnemers: Ankie Boomstra|CBK, Kie Ellens|Wall House, Jacob van der Veen/Joke Vos|K09, Margo Slomp|FMI,
Marie-Jeanne Ameln/Ron Ritzerfeld|Sign, Petra Koonstra|Paleis, Robin Punt|Academie Minerva/FMI, Tom Hageman|
Klassieke Academie, Ton Broekhuis|Noorderlicht, Zwaan Ipema|NP3, Marietta Jansen|Groninger Museum, Johan
Scheepsma|Anderwereld, Linda Nijenhof|KCM/RuG.
nevenfuncties
*Ron Ritzerfeld is lid van Werkveld Advies Raad: (WAR) bij Academie Minerva, Groningen.

Overige leden:
Voorzitter: Robin Punt (hoofd FMI Masters en tevens hoofd van de bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst)
Ron Ritzerfeld (zakelijk directeur Sign) Ankie Boomsma (CBK), Andrea Moller (adviseur Kunstraad, organisaties
Fries Film Fesitval ), Sue-An van der Zijp (conservator Groninger Museum), Gert Wijlage (DEFKA, Assen)
*Marie-Jeanne Ameln is lid van Werkveld Advies Raad (WAR) bij 2e fase opleiding Frank Mohr Instituut, Interactive
Media Environment, Groningen.
Overige leden WAR: Voorzitter: Robin Punt (hoofd FMI Masters en tevens hoofd van de bacheloropleiding Autonome
Beeldende Kunst)
Interactive Media Environment: Alex Adriaanse (directeur en mede-oprichter van V2, Rotterdam)
Painting: Toos Arends (conservator hedendaagse kunst Fries museum, Leeuwarden).
Alex de Vries (als zelfstandige werkzaam in de kunst- en cultuursector en programmacoördinator voor de Master Fine
Arts van het Sandberg Instituut, Amsterdam )
Scenography: Gerrit Timmermans (artistiek leiders en mede oprichters Onafhankelijk Toneel, Rotterdam).
TIJDSSCHEMA/ INDEX 2011:

Totaal: 16 tentoonstellingen, projecten, activiteiten
Waarvan:
5 op locatie
9 samenwerkingen
3 projecten met internationale dimensie
Extra financieringen in de vorm van sponsoring of subsidie: 5 projecten (naast structurele subsidie)
Opmerkingen Publiciteit (aparte bijlage 'Publiciteit' niet bijgeleverd):
Naast de pers (recensies ed.) over de georganiseerde projecten is Sign ook in de publiciteit geweest over andere zaken,
dit kunt u terugvinden in de bijlage 'Publiciteit' (niet bijgeleverd):
-ARTBOMB 27 juni 2011 De Volkskrant
-Art Monthly juni 2011 Marjolijn Dijkman (exposant Sign)
-Uitgave Rijksuniversiteit Groningen "Een kwestie van formaat", kleine kunstinitiatieven in Nederland en Londen. Een
onderzoek van studenten Thomas van den Oever en Agnes Winter. Docent prof. Jan Debbaut
-Clash vermelding programma
-Noorderzon vermelding programma
-Noorderlicht vermelding programma
Een selectie uit blogs:
Blog Trendbeheer maakt vaak "rondjes Groningen"; er worden dan meerdere initiatieven bezocht en besproken.
Blog The Art Writers blog is een nieuw initiatief van jonge Kunstgeschiedenis alumni/studenten.
http://trendbeheer.com/2010/12/06/rondje-groningen/#more-59833
http://trendbeheer.com/2011/06/13/rondje-groningen-2/
http://trendbeheer.com/2011/12/05/jonas-wijtenburg-femke-dekkers-lennart-lahuis-jouke-anema-sign/
http://theartwriters.com/lopende-tentoonstelling/vips-overal-vips/

VERSLAG 2011
IN SIGN + OP LOCATIE + SAMENWERKING
27 november 2010 t/m 9 januari 2011 Young Collectors #3
YOUNG COLLECTORS vond in najaar 2009 en voorjaar-en winter 2010/2011 plaats en was een serie van
3 exposities met werk uit de collecties van 4 jonge collectioneurs uit Duitsland, Belgie en Nederland, inclusief lezingen,
symposium, discussies. Over de plaats, functie en betekenis van jonge verzamelaars in de kunstwereld.
Young Collectors werd georganiseerd door de Groningse jonge kunsthistorici Lennard Dost en Mare van Koningsveld
in samenwerking met SIGN.
YOUNG COLLECTORS #3 bestond uit de collectie van Jaring Dürst Britt en Alexander Mayhew NL
Jaring Dürst Britt (Heerde, 1981) is kunsthistoricus was als zakelijk leider werkzaam voor Casco in Utrecht. Thans
Nieuwe Vide, Haarlem.
Alexander Mayhew (Amsterdam, 1973) werkt als tekstschrijver, trainer en acteur voor het bedrijfsleven en non-profit
organisaties. Daarnaast studeert hij kunstgeschiedenis en schrijft hij freelance voor onder meer Metropolis M.
Uit hun collectie worden werken getoond van: Paul Beumer, Rosa Boekhorst, Jeroen Bosch, Tim Braden, Esther
Bruggink, Marcel van Eeden, Fendry Ekel, Claire Fontaine, Cyprien Gaillard, Folkert de Jong,
Marijn van Kreij, Ben Kruisdijk, Zeger Reyers, Anke Roder, Karen Sargsyan, Levi van Veluw, Mark Wallinger, GertJan Kocken, Nare Eloyan e.a.
Zaterdag 27 november 2010: voor aanvang opening SIGN was om 15.00 uur een interview door Arno van Roosmalen
(directeur Stroom, Den Haag) met Mayhew en Dürst Britt Locatie: FMI Singelzaal, Radesingel 6 Groningen

Publiek interview YC#3 27-11 2010:
150
Publiek expositie YC#3 in SIGN
896
Financiering/subsidie:
Mondriaan Stichting, SNS Reaal Fonds,
Kunstraad Groningen. Stichting Het Roode-en
Burgerweeshuis, Ben Remkes Fonds
Publiciteit:
-Marcel Wichgers, ‘Totaal verslingerd’, in: UK
(Universiteitskrant van de Rijksuniversiteit
Groningen),
2 december 2010
-Beeldverslag ‘Rondje Groningen’ van
Trendbeheer, 4 december 2010
http://trendbeheer.com/2010/12/06/rondjegroningen/#more-59833
-Noor Nuijten, ‘De verzamelaar verleid(t)’,
in: Tubelight, januari/februari 2010
YC#3: l.n.r boven: Jaring Durst Britt, (Ben Kruisdijk), MJ, Lennart
Dost, Mare van Koningsveld onder: Alexander Mayhew. Ron, Klaas
Verslag hele project YOUNG COLLECTORS
Expositie YC #1: Christian Schwarm (Dld.) : 17 oktober t/m14 november 2009
Expositie YC #2: Johan Delcour & Monia Warnez (BE)):13 maart t/m 25 april 2010
Symposium ‘Art Collecting during the Monetary Crisis’: 17 april 2010 Renee Steenbergen, Pim van Klink, Kai van
Hasselt/moderator Raymond Frenken
Expositie YC #3: Alexander Mayhew & Jaring Dürst Britt (NL): 27 november 2010 t/m 9 januari 2011
Algemeen doel van YC was: inzicht te krijgen in de wereld van de jonge collectioneur. Dit in het kader van de
constatering dat in deze tijd bedrijven, fondsen, het Rijk en regionale overheden zich terugtrekken van de markt en
korten op het aankoopbudget voor kunst. Daardoor komt de private verzamelaar meer in beeld, ook als mogelijk
marktsegment; er zijn meer koperskansen voor hen en via kunstinstellingen krijgt hun bijdrage aan de kunstwereld
tegenwoordig meer aandacht. Deze aandacht o.a. in de vorm van cursussen, trainingsprogramma's, symposia kan
eveneens gezien worden in het beeld van verder aanboren, vergroten, dynamiseren, en het publiek maken van
verzamelaars . Bij YC was de vraag wie is dat eigenlijk de jonge verzamelaar en hoe geschiedt dit alles vanuit zijn /haar
perspectief ? Naar ons idee hebben we een juiste en goede representatieve keuze gemaakt van jonge verzamelaars om
hiervan een beeld te schetsen. Ook hebben we het voorzien van de nodige context en achtergrond in de vorm van
interviews en het symposium. Men kon ruim inzicht krijgen in de aard ven collectie en zienswijze van de verzamelaars.
Overeenkomst was dat de collectioneurs allen geïnteresseerd waren in actuele jonge kunst met name van jonge soms net
beginnende kunstenaars. Dit zegt iets over hun keuze omdat ze in feite kwaliteitsrisico nemen en ook een economisch
risico voor zover dat van toepassing is. Want met een economische waarde houden ze zich niet of nauwelijks bezig; in
die zin zijn ze ook beginnend of “young”. De YC's vormen dus, als je dat mag extrapoleren naar de complete groep,
wel een marktsegment maar handelen daar niet bewust naar. Ook Pim van Klink bevestigd hun groeiende rol van de
verzamelaar in de markt. Overigens speelt Christian Schwarm met Independent collectors enigszins met dit gegeven.
Hoewel het geen verkoopsite is maar een site voor verzamelaars kan meer en sneller aandacht gegenereerd worden voor
een bepaalde kunstenaars wat gevolgen kan hebben voor de markt ('the winner takes all' verschijnsel).
Met de exposities kon uitgebreid kennis gemaakt worden met 3 uiteenlopende interessante collecties. Elke collectie had
een duidelijk eigen karakter; die van Christian Schwarm was conceptueel van aard. Johan Delcour & Monia Warnez
(JoMo Art) had absurde religieuze, fantastische facetten en bij Mayhew & Dürst Britt waren thema's als contextuele
concepten, geweld, kunst over kunst, en opgroeien aan de orde. Elke collectie was voornamelijk nationaal gericht maar
er waren zeker internationale invloeden. Het meest bij Schwarm, dat lijkt ingegeven door zijn connectie met
independent collectors.
Hun netwerken en maatschappelijke positie achtergrond:
Allen hebben een culturele competentie. Christian Schwarm zit in de reclame wereld, Johan Delcour & Monia Warnez
hebben een fotostudio waar ook veel kunstenaars gebruik van maken en Jaring Dürst Britt & Alexander Mayhew
hebben een culturele studie gedaan, bekleden bestuursfuncties en schrijven over kunst.
Allen hebben een verzamelintentie: ze volgen een aantal kunstenaars, kopen vaak meerdere kunstwerken van een
kunstenaar, gaan min of meer vriendschappelijke banden met hun aan. Naast aankopen bij de galerie, kopen ze ook
direct bij de kunstenaars en het komt zelfs voor dat ze opdrachten geven; werken in commissie. Ook ontwikkelen hun
netwerken zich via de kunstenaars
(en vice versa).
Ze bezoeken veelal galeries, beurzen (musea niet m.b.t. hun verzameling) maar ook eindexamenexposities, wat
suggereert dat ze dingen willen ontdekken.
Een intensivering van informatie-uitwisseling en contacten gebeurt vooral dankzij moderne communicatiemiddelen met

name internet. Het grote voorbeeld in dit project is Independent collectors opgericht door Christian Schwarm waar ook
JoMa Art lid van is. De dynamiek en verspreiding van informatie is daar erg groot m.b.t over elkaars collectie,
aankopen, tips er is zelfs sprake van globalisering. Dit heeft zelf geleidt tot lijfelijke ontmoetingen en bijeenkomsten;
bv. de afdeling van New York USA heeft al voor de 3e keer een ledenbijeenkomst gehouden.
Dit geeft ook een sociale behoefte van jonge verzamelaars aan om contacten aan van gelijkgestemden.
Met dit project hebben we in feite een bijdrage geleverd aan het zichtbaar worden van de jonge verzamelaar. De YC's
hebben we de mogelijkheid geboden om voor het eerst hun collectie openbaar te maken, in dit geval door het te tonen in
Sign; voor hen betekende het ook een verdere bewustwording tav. hun eigen collectie, hoe daar mee omgegaan kan
worden en wat voor lijnen en concepten erin zitten, welke combinaties, arrangementen gemaakt kunnen worden.
Ook gold dit t.a.v. voor status, positie en betekenis die hun collectie kan hebben voor anderen en dus, in reflectie, ook
voor hunzelf. In feite is Sign in die zin voor hun een podium geweest waarin ze dit alles konden onderzoeken.
Bij alle YC verzamelaars is overduidelijk dat hartstocht de basis is voor hun keuze. Dit i.t.t bedrijfsverzamelingen waar
het ook om investeringen en imagebuilding gaat.
Bij alle 3 exposities was dit ook aantoonbaar en verschillend. Het tonen van hun collectie was voor de verzamelaars een
stimulans om daar over na te denken. Nu ook anderen het onder ogen kregen was hun verantwoording naar buiten toe te
merken. Dit gold voor wat voor werk, de samenhang en inrichting. Belangrijk kantelpunt was dat ze het voor het eerst
uit de huiselijke sfeer haalden en het moesten overbrengen naar een publieke ruimte. Dit vonden zij over het algemeen
opwindend, een uitdaging maar soms ook moeilijk.
Voor Sign betekende dit een andere invalshoek, contextvergroting, nieuwe kunstnetwerken, verbreding van het publiek,
de samenstelling daarvan was nog (inter)nationaler, collectioneurs, mensen uit de kunsthistorische hoek. Verder veel
studenten van RUG fac. Kunsthistorie, Kunst Cultuur Media en de kunstacademie over de vloer gehad voor
rondleidingen.
IN SIGN + SAMENWERKING + INTERNATIONAAL
12 t/m 15 januari 2011
In het kader van het Eurosonic/Noorderslagfestival zijn SIGN, VERA, het magazine Subbacultcha! & Wham wham
records (Jan Pier Brands) een samenwerking aangegaan. Onderdeel van Sign's beleid is de vermenging high lowculture
en het tonen van interdisciplinaire kunstvormen.
Van 12 t/m 15 januari presenteerde Vera Artdivision "25 jaar Vera posters" met de opening op woensdag
12 januari 17.00 uur: 70 personen.
Tijdens de korte expositie periode van 13 t/m 15 januari zijn er gericht naar schatting 100 personen langs geweest.
Ook kon men de posters bekijken tijdens de DAYPARTY WHAM! WHAM! SUBBACULTCHA! New
International Underground op zaterdag 15 januari van 13.00-18.00 uur:
Nieuwe, jonge bandjes speelden afwisselend in de voor of achter ruimte van Sign zoals:
Eklin, Vondelpark(UK), The Moi Non Plus, Starslinger(UK). BeBeFang, Luik, Austra( CAN), Herrik
Bezoekers Alleen op de Subbacultcha Dayparty: 600 personen
Pers: Subbacultcha magazine annonce december'10/januari'11 2x
Blog: 'Ancienne Belgique' door Kurt Overbergh

Sponsoring: 20 kratten Veddett bier

Optreden Starslinger tussen posters Vera

IN SIGN:
22 januari t/m 20 februari 2011
"HUMANOID"
Een door Sign samengestelde tentoonstelling van de pas afgestudeerde kunstenaars Daniel Maalman, Arewik Avakian,
Sane van der Horst met werk waarin de metamorfe mens en zijn gedrag een rol speelt. De op mensen geënte vormen
hebben een verschillend doel en functie, met neiging tot absurdisme, spot en relativering.

Daniel Maalman: 'Small Talk' is een geluidskunstwerk waarbij het de taak van de tuinkabouters is de ingesproken
boodschappen van de bezoeker over te brengen van punt A naar B (van rode naar groene telefoon en vice versa). De
installatie was een modulair systeem dat bestond uit verscheidene blokken met ingebouwde elektronica, aan elkaar
gekoppeld tot een meanderende catwalk. De twee rijen kabouters hierop, één rood één groen, functioneerden als een
telefoonverbinding tussen twee mensen. Dit gebeurde op een grappige manier, waarbij zij de ingesproken boodschap
aan elkaar doorgaven. Door de herhaling, na-aperij en het vervormde stemgeluid leken zij met de menselijke
communicatie en met de bezoeker te spotten. Hun lachwekkende, van de mens afgeleide gestalte onderstreepte dit.
Small Talk stond in de ruimte voor opgesteld en was een publiekstrekker. Van buiten af kon men de 2 lange rijen groene
en rode kabouters zien.
Arewik Avakian
Haar beeldengroep ‘Dreamy Disguise Adieu Enfance’ 2009-2010 bestaat uit kinderlijven met volwassen hoofden erop
(met steeds Avakians eigen gezicht), getooid in schooluniformen. Bij het maken van haar werk vereenzelvigt Avakian
zich met de verschillende karakters. Zij gebruikt een alter ego dat een
metamorfose ondergaat en zich verschillende gedaantes aanmeet. De ik-figuur
speelt de hoofdrol in haar eigen eenmanstheater. De groep stond opgesteld in
de kelder van SIGN
Sane van der Horst gebruikt vaak clowneske vormen en absurdistische
deformaties. Hij richt zich op de afgedwongen lach (‘lach of ik schiet’) en lijkt
een triestheid of melancholie op een opdringerige, bijna agressieve manier te
maskeren. Van der Horst speelt vaak een rol in zijn eigen installaties en is
gericht op de reactie van de bezoeker. In zijn laatste nieuwe werk in Sign lijken
we ons te bevinden in pretparken, de wereld van sprookjes als Pinokkio, die
ons eerst verleid, maar waar achter de illusie toch de nachtmerrie schuilt.
Achterin had hij ter plekke een installatie gebouwd met bovenstaande
elementen.
Pers:
De Volkskrant annonce 20 januari 2011
Groninger gezinsbode 20 januari 2011 "Metamorfe mens"
Publiek:
562 w.o. Gastlessen in SIGN: 2x Academie Minerva en 1x KTM (mbo)
SIGN + OP LOCATIE + SAMENWERKING
17 februari 2011
STUKAFEST & SIGN
Donderdag 17 februari
Simplon, Boterdiep 69 Groningen
StukaFeest: 23.00 uur-04:04 uur

Daniel Maalman: Small talk

Stukafest (Studenten Kamer festival) is een avondvullende cultuurroute langs studentenkamers in de stad Groningen.
Men kon van studentenkamer naar studentenkamer gaan waar optredens, performances, literaire voordrachten etc
plaatsvonden tussen de studieboeken en bierkratten. Aan het eind van de avond werd het StukaFeest gehouden in
Simplon . Stukafest wordt jaarlijks in de studentensteden Maastricht, Nijmegen, Delft, Tilburg, Amsterdam, Rotterdam,
Leiden georganiseerd.
SIGN presenteertde tijdens het StukaFeest in Simplon een selectie uit haar VIDEOSKOOP en voorts grote
projecties van Peter van der Es, Feiko Beckers en Lars Nieuwenhuizen.
PROJECTIES:
Peter van der Es:
Feiko Beckers
Lars Nieuwenhuisen

"Mijn dorp "
"An attempt" (zie foto)
"Tandpasta"

Filmprogramma uit VIDESKOOP op monitor:
Guido van Troost:
Voorbereidingen tot luisteren
Kristjan Lodmfjord:
Last days on tv
Helmut Dick:
Ballerina
Willehad Eilers:
Ponzo
Martin Sperling:
Rattenloch
Lars Nieuwenhuizen:
Tandpasta
Publiek: ca. 300 schatting
IN SIGN:
5 maart tot en met 10 april 2011
"SIGNS & SYSTEMS" met Robin Waart, Anne Geene, Brit Pavelson, Petra Neurink

De tentoonstelling SIGNS & SYSTEMS is samengesteld door Sign en toonde opmerkelijke voorbeelden van
kunstwerken waarin een eigenzinnige archivering de belangrijkste factor vormde. De wijze van verzamelen en ordenen,
en vooral de vertaling naar vormgeving, de encyclopedische zoektocht; dit alles verlegt oorspronkelijke betekenissen en
creëert nieuwe realiteiten.
Een typisch voorbeeld van een tentoonstelling binnen een context waar ook het autonome kunstwerk ter discussie werd
gesteld: is het tonen van 111 polaroidfoto's van 111 verschillende polaroidtoestellen kunst? Is het in kaart brengen van
een Volkstuin kunst?
Petra Neurink maakt met Kind of Books een interactieve ordening van haar boekenkast waarbij de compositie van de
boeken vertaald wordt naar geluid. Het boek, drager van verhalen, informatie en geschiedenis, verandert in een object
waarmee de compositie gewijzigd kan worden. De boekenkast wordt een schildering van lukraak neergezette boeken in
verschillende kleuren, die omgezet worden in geluid. De toeschouwer, 'de ordenaar' van de boekenkast, wordt de
'componist'.
Robin Waart toonde met PolaroidPolaroids een serie
Polaroidfoto's van 111 Polaroidcamera's. Daarbij was elke foto als
object uniek, kenmerkend voor Polaroid, en tevens een portret van
de Polaroid als camera. De reeks PolaroidPolaroids, liet een
ontwikkeling zien van de door Robin Waart zelf verzamelde
camera's, van het eerste model uit 1948 tot de productiestop in
2004, en handelde over vormgeving, identiteit, uniciteit en tijd.
Voorts presenteerde hij het boek “Thinking in pictures”
vormgegeven in samenwerking met Tanguy Wermelinger met
chronologisch 500 filmstills waarin de zin: “What do you think?”
of “What are you thinking?” uitgesproken wordt.
En een boekenplankje met tien boeken waarvan de logo's op de
rug de zin “Ik hou van je” zeggen.
Brit Pavelson haar werk Peter's Blood toonde een uitgebreide
stamboom van de nazaten van de Russische tsaar Peter de Grote
(1672). Het werk laat zien dat onderlinge affaires en relaties
geheel Europa beïnvloedden (tot op heden) en dat persoonlijke en
emotionele zaken direct verbonden zijn met politieke
ontwikkelingen. De stamboom heeft zij samen met een assistent
monumentaal uitgewerkt met Posca markers op de lange hoge
wand van de vide van SIGN.
Anne Geene liet in Perceel nr. 235 / Encyclopedie van een
volkstuin, een lab/archief presentatie een vergaande zoektocht zien
naar alles wat leeft binnen een kunstmatig afgebakende biotoop,
een volkstuin. Door dit inzichtelijker te maken verandert zij
onze notie van deze realiteit. Het lab werd in de kelder van SIGN
gepresenteerd. Ook haar boek "Perceel 235" te koop.
Robin Waart: "Thinking in Pictures"
achtergrond vide: Brit Pavelson: "Peter's Blood"
Pers:
Groninger Gezinsbode donderdag 10 maart Eigenzinnige archivering"
Blog: Klaas A Mulder
Publiek:
535 w.o. studenten Academie Minerva
IN SIGN:
Woensdag 13 april 2011
CASIOPHONIC WORKSHOP
Met open inschrijving voor amateurs, musici, kunstenaars, etc. o.l.v:
Bertin van Vliet (media kunstenaar/geluidsspecialist)
Aanvang: 13.30 uur en eind ca: 17.00 uur Kosten: € 4,De workshop was geschikt voor een groep van ca. 8 personen en duurde
ongeveer 2 a 3 uur. Er was geen uitgebreide technische kennis nodig en het
kunnen bespelen van een instrument is niet noodzakelijk.
Het was de bedoeling om met zijn allen al improviserend, experimenterend een
'gezamtcompositie' te maken met behulp van de aanwezige apparatuur. Na een
introductie ging eerst iedereen zelf aan het werk en werden de instrumenten
uitgeprobeerd. De deelnemers kregen uitleg over de instrumenten en werden
artistiek begeleid door Bertin van Vliet. Daarna kon men kijken en luisteren naar
elkaars ontdekkingen en werd geprobeerd samen een geluidsstuk te improviseren.
Na veel spelen en experimenteren werd uiteindelijk in een opname gemaakt. De
apparatuur bestond uit analoge instrumenten en effect apparatuur die veelal bij elektronische improvisatie concerten

gebruikt wordt; bandrecorders, synthesizers, no-input mixer en Casio keyboards samplers. Aanwezige apparatuur: Casio
sk1, Casio sk1 (bend), Casio sk5 , Casio mt40,
Korg ms20, soundcraft mixer, Behringer mixer, analoge delays, Boss dd20,
Korg kaoss pad, Korg toneworks multi effects, analoge flanger (bend),
Keio mini pops rythme-box, taperecorders with tapeloops.
Deelnemers Casiophonic
1.Fons Sluiter muzikant
2.Hugo Matic Engwerdea docent Academie Popcultuur Leeuwarden
3.Jimmi Kleinbruinink 3e jaars student ABK Minerva
4.Kim Visker KTM (Kunst Theater Media) MBO 1e jaars student
5. Stefanie Keijser KTM (Kunst Theater Media) MBO 1e jaars student
6.Aggeliki Tsekeni, 1e jaars student of IME of FMI post academie
7. Adriana García, 1e jaars student Frank Mohr Insituut post academie

IN SIGN:
Tentoonstelling 22 april t/m 22 mei 2011
CITY SCAPES is een tentoonstelling samengesteld door Sign van de onlangs afgestudeerde kunstenaars: Edwin Jans,
Rik Smits, Iris Bijvelds, Dave Sinai.
In CITY SCAPES toonden de vier kunstenaars uit verschillende disciplines hoe zij geïnspireerd zijn door stedelijke
architectuur en gebouwen. Aspecten en vormen uit deze wereld kregen in de beeldtaal en materialen van schilderijen,
tekeningen, sculptuur en 3d-design nieuwe betekenissen en functies.
In Edwin Jans' landschappen lijken menselijke bouwsels en voorwerpen zich te verweven met de omringende natuur.
De mens zelf lijkt te zijn uitgestorven en is alleen aanwezig in de vorm van aangebrachte ingrepen in het landschap. Het
losse en trefzekere materiaalgebruik doet deze werelden in zijn schilderijen met elkaar versmelten.
Rik Smits' tekeningen tonen architectonische landschappen met onbegrensde, extravagante mogelijkheden. Zo creëerde
hij in 'Scorpoda' een imaginaire stad, waarin het kapitalisme als religie fungeert. 'Scorpoda' heeft het zelfvertrouwen van
een welvarende utopie en tevens de leegte van een verlaten ruïne. Hoge wolkenkrabbers representeren de ambitie naar
status en macht, grote tempels dwingen respect af terwijl zij beschadigde kerken overschaduwen. Het idealisme van een
utopie spreekt enkel door de buitenproportionele schaal van bouwen, niet door zijn streven naar humaniteit.
In 'Furniture City' legt Iris Bijvelds een relatie tussen de opbouw van een stad en van een interieur. Zij behandelt
architectuur en meubeldesign als varianten van eenzelfde ontwerp en bouwt meubels letterlijk op als gebouwen, echter
met essentiële verschillen in schaal en functie. Elementen uit de architectuur krijgen daardoor in het meubilair een
andere esthetische en functionele waarde. Opvallend was het ambachtelijk en professionele gebruik van het materiaal;
de meubels waren gemaakt van karton.
De objecten van Dave Sinai zijn eenvoudig, bijna abstract, en doen denken aan modellen van gebouwen en industriële
landschappen. Kenmerkend is het puur, sober en eenduidig gebruik van materialen bv beton, metaal, glas, gips. Door
handmatige reproductie is het nooit perfect. In zijn werk is tijd aanwezig niet alleen als sporen, beschadigingen, roest en
stof, maar ook als de vraag of ze naar toekomst of verleden verwijzen.

Dave Sinai z.t.

Iris Bijvelds: Furniture city

Pers:
De Volkskrant annonce 21-4
19-4 Groninger Gezinsbode "City Scapes"'kunst naar stedelijke architectuur '

Publiek: 360

SIGN OP LOCATIE + SAMENWERKING
CLASH Zondag 24 april 2011, Oosterpoort Groningen presenteerde SIGN:
Adriana Bogdanova (1981 Sobrance, Slovakia) met de video installatie
“SONGS OF THE SIRENS” (zie foto)
“Songs of Sirens" toonde een contrast tussen de vanzelfsprekende erotiek van vagina's
en hun non-erotische representatie in een video-installatie. Op deze wijze neemt zij een
ironisch standpunt tegen de excessieve manier waarop vrouwelijke seksualiteit wordt
geëxploiteerd in de media. Van de andere kant creeerde ze tevens een absurd biologisch
landschap waarin de vagina's onderdeel zijn van een levensritueel met een niet te
ontkennen oerkracht” CLASH is een interessant event dat alternatieve muziek
combineert met experimentele kunst. Om die is Clash reden een prima
samenwerkingspartner van SIGN.
Publiek: 500 schatting
SIGN OP LOCATIE + SAMENWERKING
28 mei t/m 26 juni 2011
“EVOLUTION OF CREATION”
Bio-wetenschappelijk geïnspireerde kunst in SIGN (28 mei t/m 26 juni) & DE NACHT van KUNST & WETENSCHAP
(4 juni) met de kunstenaars:
Walewijn den Boer, Maarten Vanden Eynde, Floris Kaayk, Eric Parren, Adrian Woods, Idiots, Matthijs Munnik
In SIGN tentoonstelling van 28 mei t/m 26 juni:
Walewijn den Boer (digitaal bioloog) doet met zijn Instituut voor Digitale Biologie onderzoek naar de volgende stap in
de evolutie van het Internet, waarbij websites en diensten zich doorontwikkelen tot levende wezens. Men kan bv.
microscopische Pop-up wezens onderhouden, gedupeerde Chinese sites redden van een pageview-tekort, een
uitstervende Amazonestam behoeden van de ondergang door zich aan te melden als stamlid op haar homepage.
In Sign toontde hij zijn geëvolueerde 'virussen': schaalmodellen van 'Tweet" of een 'Pop-up" etc.
Maarten Vanden Eynde liet “Taxonomic Trophies” zien, een groeiende verzameling van takken bewaard en
gepresenteerd als bedreigde of uitgestorven soorten. Het bestaat uit authentieke 'jachttrofeeën' van zijn reizen over de
wereld die verscheept werden naar Rotterdam.
Verder toonde hij “1000 Miles Away From Home', souvernirobjecten met plastic debris, gedistilleerd water en uit de
oceaan opgeviste zwevende plasticdeeltjes. Dit is een onderdeel van zijn project 'Plastic Reef' (www.plasticreef.com),
een reizende, groeiende sculptuur van uit oceanen opgevist plastic afval.
En hij presenteerde, van zijn groeiende uitgave, het katern “Zoology of Genetology” (studie van de eerste dingen)
Adrian Woods toonde voorbeelden uit het Ornanism project. Ornamism is afgeleid van ornamental organism; een
individuele levensvorm bv. plant, dier, bacterie, eencellige of zwam 'verbeterd' dmv. biotechnologie voor esthetische of
conceptuele doeleinden. Naast zijn foto's presenteerde hij een grote installatie bestaand uit buizen, en slangen, planten,
opgezette dieren het Ornamism lab.
Floris Kaayk zijn animatiefilm 'The Origin of Creatures', geïnspireerd op het Bijbelse verhaal over de Toren van Babel,
speelt zich af in een denkbeeldige post-apocalyptische toekomst. Losse opgesplitste menselijke lichaamsdelen zijn met
elkaar vergroeid tot bijzondere wezens. Samen vormen zij een kolonie en met het puin van verwoeste gebouwen
proberen zij een zo groot en zo hoog mogelijk nest te bouwen, zodat de koningin voldoende zonlicht krijgt en meer
wezens gaat baren. Deze korte animatiefilm is gekozen als Nederlandse
inzending voor de Academy Award Best Short Animated Film in 2010.
'Breeder' van Eric Parren is een software applicatie waarmee de gebruiker
spelenderwijs het principe van kunstmatige evolutie kan verkennen.
Variabelen als kleuren, patronen en bewegingen van abstracte visuele
elementen zijn vastgelegd in een kunstmatig DNA. De genetische codes
kunnen gekruist en gemuteerd worden, waardoor nieuwe generaties ontstaan.
Dit leidt tot een eindeloze stroom ritmisch pulserende beelden die de
poëtische zijde van het evolutionaire proces bloot leggen. Met een muis kon
men de diverse mogelijkheden aanklikken uitproberen.
IDIOTS, duo Afke Golsteijn en Floris Bakker, toonden fantastische
taxidermische sculpturen met commentaar op leven en dood, luxe,
IDIOTS: Mr. Rat
esthetiek en wetenschap.

4 juni De Nacht van Kunst & Wetenschap & SIGN:
De Nacht van Kunst & Wetenschap is een groot opgezet evenement in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen
(RUG), Hanzehogeschool, UMCG en de Gemeente Groningen.

SIGN toonde in het Academiegebouw, Broerstraat 5 (1e verdieping) tussen 20.00 - 02.00 uur:
'Ornanism lab' van Adrian Woods, 'Breeder' van Eric Parren,
'1000 Miles Away From Home' van Maarten Vanden Eynde, 'The Origin of Creatures' film van Floris Kaayk,
taxidermische sculpturen met commentaar op leven en dood, luxe, esthetiek
en wetenschap van IDIOTS (Afke Golsteijn en Floris Bakker). En Matthijs
Munnik nam namens Sign deel
aan de pecha kucha avond in het Groninger Museum, en vertelt over zijn
'Microscopic Opera', (winnaar Designers & Artists 4 Genomics Award) zijn
onderzoek waarin gemuteerde C. Elegans labwormen geluiden voortbrengen
als ware het een opera.
Opvallend was een zeer veel oprecht geïnteresseerd publiek bij "de Nacht"
Publiek in SIGN: 418
Publiek Nacht van Kunst & Wetenschap: ca.1000
Pers/blogs:
In Sign
'Breeder' van Eric Parren
Groninger Gezinsbode: Creatieve evolutie 21 mei 2011 idiots
http://trendbeheer.com/2011/06/13/rondje-groningen-2
10 juli t/m 20 augustus
Raamexpositie*
LITTLE BIG BANG, Window dressing by Machiel Braaksma
Detonation: Sunday 10th of July 2011 at 20:33 hrs.
Het werk van Machiel Braaksma (1959) heeft een licht dadaïstische inslag.
Braaksma plukt dingen uit het dagelijks leven, monteert ze opnieuw en schept
zo met het nieuwe beeld dat ontstaat situaties die hilarisch, ontroerend,
verwarrend, relativerend of becommentariërend zijn.
Zoals hij bovenstaande bij eerder werk op voorwerpen toepaste deed hij dat
nu met verf. Bij de Raamperformance in SIGN liet hij deze overgaan in zijn
onbeteugelde vorm. Men kon de de metamorfose aanschouwen op zondag
10 juli 20:33 uur stipt. M.a.w: De etalage was ingericht om een ontploffing
van blauwe verf te verwerken. Wel heeft Braaksma hulp van een
pyrotechnicus gekregen. Het aftellen was aanschouwelijk op een klok,
Little big bang op 10 juli 2011
buiten op straat kon men de ontploffing zien gebeuren. Het resultaat was goed gelukt. Het werk was continu te zien
vanaf de straat. De kunstruimte van Sign is gedurende bovenstaande periode gesloten.
*Al jaren organiseert Sign Raamexposities met name tijdens het “zomerreces”. De werken zijn dan alleen vanaf de
straatkant continu te zien. In zijn algemeenheid houden we bij onze presentaties rekening met de etalage functie, zodat
er ook er een interessante aanblik vanaf de straat is. Dit trekt vaak de aandacht en men komt ook binnen. Dit kan o.a. in
installatievorm of als billboard of als nachtelijk projecties.
Publiek: 35 personen bij de detonatie 10 juli 2011, daarna voorbijgangers
Pers: geen
SIGN OP LOCATIE + SAMENWERKING
18 t/m 27 augustus 2011:
Op het Noorderzon festival presenteertde SIGN “HAPPY HEAL”
door kunstcollectief Elektriciteit is Onze Hobby
HAPPY HEAL was een publieksgerichte installatie/performance
combinatie uitgevoerd door Elektriciteit is Onze Hobby. E=OH is
een interessante samenwerking tussen 5 jonge kunstenaars, die in
Groningen gestudeerd hebben, met ieder zijn eigen specialiteit. Het
resultaat was een samenhangende totaalproductie, een mengvorm
van verschillende disciplines, zoals nieuwe media, performances,
scenografie, video, audio, muziek, kostuumontwerp, acteren.
Gedurende 10 avonden werd op het Noorderzon festival de
nieuwste versie van 'Happy Heal' uitgevoerd worden in de
Muziekkoepel van het Noorderplantsoen te Groningen, waarbij
wordt ingespeeld op de specifieke buitensituatie.
Bij de kassa waar ook een groot 3D Ohm teken gebouwd was
begon de performance. Publiek moest zich daar verzamelen, kreeg de draadloze koptelefoons op en werden vervolgens
opgehaald door 2 Healers. Zij werden hand in hand meegevoerd naar een enorme bruine boterham met een spiegelei.
Men mocht daar een object naar keuze meenemen naar de koepeltent.
De installatie bestond daar uit een zachte vloer en een drietal projectieschermen dat de koepel dicht maakte en
verduisterde. Ook was er een hypnotiserende videoprojectie op het plafond die gedurende de performance op en neer
ging. Het publiek lag comfortabel in een stervorm. Er waren soundscapes, audiomassages, tactiele sensaties en de 5

Healers in intrigerende kostuums voerden het publiek mee.
“Happy Heal” liet een samengaan zien tussen technologie en spiritualiteit met een licht absurdistische relativerende
inslag.
Op speelse wijze brengt E=OH oude en hedendaagse inzichten op het gebied van spiritualiteit en quantumfysica samen
in beeldende en muzikale orgieën, zonder te vervallen in spot. Volgens E=OH bestaat materie voor bijna honderd
procent uit lege ruimte en voor de rest uit ongrijpbaar licht. Stoffelijkheid is slechts een kwantum-waarschijnlijkheid die
zijn basis vindt in het bewustzijn.
Het publiek kon zich overgeven aan een meervoudige spirituele ervaring waarbij meerdere zintuigen werden
aangesproken, zoals tastzin, gehoor, zicht, maar ook emotie. Tegelijk vormde het publiek een belangrijk onderdeel van
het totale beeld.
Interessant is dat er een link gelegd wordt tussen deze ervaring en wetenschappelijke, filosofische gedachten en dat
E=OH daar een artistieke vertaling voor heeft gevonden.
Maar het belangrijkste is dat het werkte! Men kon het echt ondergaan waarbij men vrij kon associëren, interpreteren
n.a.v. aangeboden prikkels. Tegelijkertijd ervoer men gezamenlijk dit gebeuren en werd er iets gedeeld.
Dit bleek ook uit het feit dat de voorstelling constant uitverkocht was; we hebben 10 dagen, vaak 10 voorstellingen of
meer per dag gedaan. Sommige mensen bezochten de
Healings 2 x.
Idee & uitvoering: Elektriciteit is Onze Hobby =
Feiko Beckers, Bart Nijstad, Steven Jouwersma, Rik Möhlmann,
Gijs Deddens www.elektriciteitisonzehobby.nl
Producent: SIGN www.sign2.nl
Locatie: Muziekkoepel, Noorderplantsoen Groningen
Kaartverkoop: Bij kassa op locatie (zie foto Ohm, kassa)
Entree: 3 euro
Duur voorstelling: 15 minuten
Dagelijks: 17.00, 17.30, 18.00, pauze 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 uur
Kassa met handschoen en Ohmteken
Publiciteit:
De Volkskrant 22 augustus Mirjam van der Linden; "Het gewone is tijdens Noorderzon prachtig"
Groninger Gezinsbode 18 augustus "Happy Heal"
Blog: Klaas A Mulder: "May I show you"
Oog TV
Noorderzon programmakrant & flyers
Financiering: Stichting Het Roode Weeshuis, Avalanche, materialen in natura stichting GAVA, Noorderzon
10 dagen, 10 voorstellingen per dag gedaan tussen 17.00 uur en 24.00 uur en 1310 betalende bezoekers.
Eigen bijdrage: opbrengst € 3940,IN SIGN + SAMENWERKING
11 september t/m 9 oktober 2011
In het kader van van NOORDERLICHT fotomanifestatie presenteerde SIGN:
First Circle: Close-ups Cut-outs, Seven Masks & An Echo van David Maroto (ES)
In de verschillende werken uit “First Circle” laat David Maroto een gelaagd en ruimtelijk gebruik zien van fotografie
met overlappingen naar andere disciplines. Hij maakt een verband tussen verhalende en beeldende kunst. “First Circle”
wordt gevormd door een samenstelling van wederzijds gerelateerde werken, die beeld, geluid, ruimte, en de actieve
betrokkenheid van de beschouwer combineert.
“Close ups Cut-outs” toonde in 4 scenes dialogen uit een beeldroman inclusief tekstballon en was voor het eerst als
complete serie te zien in Sign. Het bestaat uit 4 groot-formaat prints (3 x 4 meter, op een soort vrachtwagenplastic) en
door het minutieuze uitsnijden van pixels, had Maroto gelaagde collages van verschillende gezichten gemaakt. Zo werd
de digitale foto geanalyseerd tot op zijn basiselementen.
Elke print had een andere titel: Father I Never Wanna Be Like You/ It Is Plain/ Frame 04/ Get Rid of Yourself
Zoals gezegd waren de personages opgebouwd uit een collage van verschillende gezichten. Deze techniek werd
uitgevoerd met behulp van de computer door grofweg sommige pixels uit een gezicht te halen en deze weer doorzichtig
op andere te plakken. Hun woorden, weergegeven in tekstballonnen, zijn eveneens afkomstig van citaten variërend van
gedachten en gedichten tot popliedjes. Aangezien veel missende pixels in het beeld ook waren verwijderd, werd het
mogelijk de ruimte te zien door de uitsneden die daardoor werden geïntegreerd in de ruimtelijke context. Van afstand
leken het afbeeldingen. Van dichterbij werd het drie-dimensionale karakter voor de kijker duidelijk. “Close ups Cutouts” was daarom een installatie waarbij de kijker geheel omgeven werd door de gefragmenteerde verhalen van deze
groot-formaat, sprekende personages. De uitsneden voegden zich naar de specifieke eigenschappen van de
voorste/middelste ruimte van Sign, ging gedeeltelijk over plafonds, met uitvouwen over hoeken en etalageraam etc.
Ook de keuze van de twee achtergrond kleuren: olijfgroen bij Father I Never Wanna Be Like You, roze/rood; Get Rid of
Yourself droegen ertoe bij om Close-ups Cut-outs als een geheel te ervaren.

Het verhalende aspect werd ook doorgezet in beeld-en geluidsinstallaties bij de werken Seven Masks en An Echo. Ook
hier zijn de personages die Maroto's verhalen bevolken een voortdurend veranderend mengsel van geleende ideeën,
gevoelens, herinneringen en ervaringen. Elementen die aan de orde komen zijn bv: gezichten als maskers,
dodenmaskers, echo's, déjà-vu's...
Voor de scenes van “Seven Masks”, een 17-meter-lange narratieve sequentie van 27 foto's, was de achterste ruimte
speciaal op maat afgetimmerd tot een white cube. Beginnend bij de balie kon men de rondgang lopen met mp3 speler
& koptelefoon en zo het verhaal met voice over volgen. Al luisterend kon men de afbeeldingen aan de tekst koppelen en
zo op een persoonlijke manier de fotoseries ervaren. Bij “Seven Masks” werd je ahw. gedwongen je in de ruimte te
bewegen; de soundtrack was niet gesynchroniseerd (i.t.t. tot film). Het was dus aan jouw om een relatie te leggen
tussen geluid en beeld door sneller of langzamer te bewegen, dichterbij of verderaf te gaan staan etc. Het beeldverhaal
ging over een opgebaarde oude man uit het dorp met rouwende dorpsbewoners er omheen. Op gegeven moment haalt
een jongetje het masker van de dode er af, er komt een ander dodenmasker te voorschijn, vervolgens herhalen ook
enkele andere dorpsbewoners dit. Na 7 x blijft er uiteindelijk een gezicht zonder kenmerken over (geen ogen, neus
mond). Overduidelijk was dat de personages found footage waren; zo ook de dodenmaskers, waarvan sommige van
enkele bekende figuren waren o.a. Benjamin Franklin, Mendelson, Beethoven.

"Close-ups Cut-outs"
“Seven Masks”
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Groninger Gezinsbode 8 september 2011
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4 Recent afgestudeerde kunstenaars: Jonas Wijtenburg, Femke Dekkers, Lennart
Lahuis, Jouke Anema, hielden zich in deze groepstentoonstelling bezig met ad-hoc
sculpturen en installatievormen waarbij een eigenzinnige benadering en een
dubbelzinnig, niet voor de hand liggend gebruik van materialen opviel . Tijdens een
werkperiode van 2 weken reageerden zij ieder vanuit verschillende disciplines en eigen
visie op de ruimte van Sign en op elkaar. Daarbij maakten ze nieuw werk, modelleerden
bestaand werk naar de gegeven omstandigheden, en speelden met 2- en 3D
gezichtspunten. Zo ontstonden er enorme monumentale stapelingen van Jonas
Wijtenburg/ terloops geënsceneerde sculpturen door Femke Dekkers op locatie: in
enkele shabby Groninger hotelkamers haalde zij het interieur overhoop speelde met plat
en ruimtelijk, maakte daarvan foto's en plaatste deze afbeeldingen in een installatie in
Sign / tot sculptuur vervormde 2D van Lennart Lahuis / en verf als amorfe substantie
in acties resulterend in installaties als die van de Newton verf cradle van Jouke Anema.

Femke Dekkers: hotelkamer

-Femke Dekkers (zie foto City Hotel/SIGN) maakt tijdelijke installaties, al dan niet, door het oog van de camera. De
opstelling van de camera, of de plaats van de tijdelijke opstelling, bepaalt het kader waarbinnen zij aan het werk gaat:

zoeken, componeren, verzamelen, verplaatsen, toevoegen, weghalen. Haar werk bevindt zich op de rand van de plotse
ontdekking en de overduidelijke enscenering. De sporen van deze zoektocht zijn zichtbaar, aangedikt of zelfs in scène
gezet.
Dekkers zoekt naar het zekere binnen het onzekere, naar grip op het toevallige, naar behoud van vluchtige momenten.
Hoe zet men achteloosheid in scène?
Haar beelden weerspiegelen de paradox tussen verlangen naar controle en de liefde voor deze onmogelijkheid. Tijdens
de werkperiode in Sign heeft zij van de inhoud van de bergkast diverse opstellingen in de ruimte achter gemaakt.
Vervolgens heeft zij in ca. 3 goedkope hotelkamers van Groningen gelogeerd;
deze kamers overhoop gehaald en van het meubilair, lakens etc. composities gemaakt en gefotografeerd. De analoge
afdrukken kregen uiteindelijk een plek in de ruimte achter. (zie foto hiernaast) .
-Lennart Lahuis ‘ensceneert” in zijn werk verschillende invalshoeken waarbij ruimtelijk vormen gemotiveerd worden
vanuit het platte vlak. Daarbij komt, in verschillende media en technieken, elke keer een schilderkunstige referentie en
dubbelzinnige relatie met de wand naar voren. Voor een aantal werken gebruikt hij bestaand (beeld)materiaal en
tekstuele bronnen die hij in verband brengt met abstracte sculpturen. Het bestaande beeldmateriaal refereert daarbij
elke keer dubbelzinnig naar onderwerpen die (een confrontatie met) het kijken zelf als onderwerp hebben.
-Men kan Jouke Anema een schilder noemen, puur omdat hij verf gebruikt. Daarbij is zijn enige regel verf en niet de
schilderkunst, verf in de puurste zin als amorfe substantie.
Anema is op zoek naar de herwaardering van verf als materiaal, niet als medium maar als onderwerp zelf. Het gaat hem
niet alleen maar om de verf, maar ook om wat er mee gebeurt. Actie en kracht, het gebaar spelen een belangrijke rol; hij
presenteert zijn werk o.a. in installatie vorm of als performances die resulteren in installaties waaraan de actie afgelezen
kan worden.
-Jonas Wijtenburg heeft een onorthodoxe werkwijze en de attitude van een ervaren doe-het-zelver. Met een groot
gebaar maakt hij bijna vanzelfsprekende installaties of beelden die de fragiliteit van het moment laten zien. Daarbij
betrekt hij de ruimte waarin de beelden organisch groeien en het karakter van de ruimte accentueren. Gezien het feit dat
zijn materiaal restanten vormen van vroegere installaties of niet volledig uitgewerkte ideeën, wordt iedere ruimte die
Wijtenburg in beslag neemt een soort van atelier of opslag.

Jouke Anema Paintballs

Jonas Wijtenburg

Lennart Lahuis
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SIGN + OP LOCATIE + SAMENWERKING
8 & 9 November 2011
Deelname van Sign aan Promotiedagen Noord Nederland op Martiniplaza, Groningen.
Een samenwerkingsproject van OCSW Groningen en Groninger culturele instellingen om contact te leggen met het
bedrijfsleven. Het was een interessant en leuk experiment om met het Cultuurpaviljoen op deze bedrijvenbeurs te staan.

Wel vroegen wij ons af wat een initiatief als kan Sign bieden en op wat voor manier? Omdat Sign altijd dicht bij de
maker staat, leek ons het beste om iets te tonen waar ter plekke op een ambachtelijke manier iets gemaakt wordt door
een kunstenaar en tegelijk dat je iets geeft aan het publiek. Om die reden hebben we beeldhouwster Efrat Zehavi
uitgenodigd met:
Passportraits performance @ Groningen door Efrat Zehavi (www.passportraits.blogspot.com)
Beeldhouwster Efrat Zehavi boetseerde ter plekke in zachte kleurige modelklei een portret van een bezoeker. Diegene
moest minimaal 15 minuten, maar bij voorkeur langere tijd willen uittrekken voor een portret. Onderwijl maakte Efrat
met een gesprek kennis met de geportretteerde, spreekt met hen over geven en nemen, over bedrijfsleven, kunst en
andere zaken...
Na afloop werden er foto's van het kleiportret gemaakt, deze ontving de bezoeker per email tezamen met zijn/haar
meest interessante uitspraak!
De performance was een groot succes, Efrat Zehavi had haar handen vol, heeft ook een portret van de burgemeester
Peter Rehwinkel gemaakt, die wilde dat perse.
Helaas hebben we geen nuttige contacten opgedaan met het bedrijfsleven.
Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2, Groningen www.promotiedagen.nl
8 november: 12.00- 22.00 uuren 9 november: 10.00 -22.00 uur

Efrat Zehavi: Passportraits performance @ Groningen

OP LOCATIE + SAMENWERKING
In het kader van het Jonge Harten Festival 18 tot en met 26 november 2011 was 'Radio Jonge Harten' in de lucht,
een initiatief van Josine Zuidema www.hoofdstukken.comin samenwerking met het Jonge Harten Festival, OOG
Radio en SIGN. Tussen 20.00-22.00 uur kon men de radio afstemmen op 106.6FM in de ether en 105.5 op de kabel, of
een bezoek brengen naar de studio bij de Walnutmixstore 14, Boteringestraat, Groningen. Publiek was daar welkom
tijdens de live-uitzendingen rechtstreeks elke avond tussen 19.30 uur en 21.00 uur. Tijdens deze uitzendingen kon
Groningen luisteren naar interviews, het Jonge Harten Journaal, theater, verhalen en uiteraard muziek.
SIGN heeft voor gedeeltelijke voor programmering gezorgd: o.a. het interview met beeldend kunstenaar Jan Bokma en
de kopieer kwestie van zijn kunstwerken door kunstenaar Bas Schevers, het optreden van het experimentele audio duo
"Vakantie" en de band "EKLIN".
De uitzending van Radio Jonge Harten werd gepresenteerd door Alies Hoitsma, een jonge journaliste en radiomaker die
haar gasten interviewde. Voormalig stadsdichter Anneke Claus deed elke dag haar verslag van het Jonge Harten
Festival in Claus Kijkt. In het Jonge Harten Journaal was het nieuws van de dag en Ter Plekke deed verslag vanaf de
rode loper bij verschillende voorstellingen en festivallocaties. In iedere uitzending stond een interview met een
bijzondere gast centraal. Pionier, radiomaker en meester verhalenverteller Willem de Ridder beet op vrijdag 18
november het spits af. Maandag 21 november gaf acteur Frank Lammers een speciale masterclass.
Publiek tijdens uitzending: ca. 30 personen per dag in Walnut mixstore
IN SIGN
17 december 2011 t/m 11 januari 2012
VIPS (Video's of Intervening Performances & Social confrontations_
Met regelmaat organiseert Sign filmprojecten. Hierin laten we altijd een thematische selectie van video's van jonge
beeldend kunstenaars afkomstig uit het hele land of van elders.
Onderwerpen kunnen zijn: registraties, interventies, performances, sociaal engagement, documentaires, found footage,
maar ook in techniek: computer gegenereerde beelden, e.d. De setting is juist niet à la speelfilm maar vraagt vaak een
speciale vorm van presenteren zoals in een installatievorm en/of met specifieke meervoudige projecties en screens,
synchroniteit etc. Van belang is dus dat de ruimt wordt aangepast aan wat een film/prohectie vraagt.
Een voorbeeld was het filmproject
Video's of Intervening Performances & Social confrontations

In alle films vond een een interventie, een performance of een confrontatie in een bepaald sociaal gegeven plaats. Het
varieerde van registrerend tot manipulatief. Daarbij zijn de reacties, het uitlokken en het aannemen van een houding van
belang.
De sprookjes-achtige narratieve en romantische beelden van de
fictiefilm“Tampopo Head and the Name of the Dogs” van Toshie
Takeuchi zijn geïnspireerd door ervaringen met de buren, Hilko
en Ed, en Hilko's 6 vrouwtjeshonden. (zie foto)
De film onderzoekt het melancholisch handelen van mensen zoals
dat zichtbaar wordt door emoties te projecteren op honden. Het is
een weerspiegeling van en beschouwing over liefde in menselijke
relaties.
In video installatie “Nude Walk” liep Marjolijn Zwakman naakt
rond in een winkelcentrum. Zij confronteerde het publiek terwijl
zij hen filmt. Ze registreert de reacties van de voorbijgangers.
Een andere camera filmt haarzelf en de omgeving op afstand.
“Tampopo Head and the Name of the Dogs " Toshi Takeuchi

Het werk duurde 23 minuten, toen de politie het verhaal beëindigde.
In “Talk Show” laat Malthe Stigaard een werkbespreking zien waarbij kunstenaars, docenten en critici uitgenodigd
zijn om commentaar te geven op een kunstwerk. Tegelijkertijd is iedereen in een filmset. Hoe moeten zij zich
committeren, wat wordt van hen verwacht? Moeten zij hun naam als expert hoog houden? Welke rol dienen zij te spelen
in deze confrontatie? Dit alles lijkt het werk van zijn pretenties en zijn betekenis te ontdoen. Of redt het commentaar het
werk?
Op 3 schermen vertelt “Mandarijn” van Sarah Bijlsma het verhaal van 2 mannen; een Friese boer, wanhopig een
dochter verlangend, na 8 zonen, en een Chinese vrijgezel die op zoek is naar een meisje om mee te trouwen en zich een
leven met haar voorstelt. De mannen praten over dochter en vrouw die niet eens bestaan. Persoonlijkheid en gedrag
veranderen vanwege deze denkbeeldige figuren. Deze film onderzoekt verlangen, oprechtheid en hun archetypes.
Pers/ blogs: Groninger Gezinsbode 15 december 2011 "Interventie performance confrontatie in Sign"
http://theartwriters.com/lopende-tentoonstelling/vips-overal-vips/
Publiek: 438

