
Beleid SIGN 2021 
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 & webmaster) 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 11 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) Janette Bosma (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
Webmaster: Marcel de Vries
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,  experiment komt  ruimschoots aan bod. Dat 
kan zijn in verrassende exposities/projecten of activiteiten in  haar ruimte, in openbare ruimte 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 met aandacht voor context. Deze context heeft tot doel het 
versterken van inhoudelijk relevantie en het aanscherpen van de artistieke kwaliteit. Dat betekent niet alleen 
culturele verbanden maar zeker ook in brede zin maatschappelijk sociale, publieke, politieke, psychologische, 
wetenschappelijke connotaties, waartoe het werk zich kan verhouden.
In dat licht zijn er tal van samenwerkingen en contacten met opleidingen, kunstenaars, curatoren, instellingen, 
collectieven, initiatieven in stad en elders die leiden tot speciale projecten en presentaties op allerlei locaties en in 
allerlei verbanden. SIGN kiest en cureert daarin altijd haar bijdrage aan kunst & kunstenaars met in achtneming 
van haar eigen beleid en visie. Daar waar er mogelijkheden zijn om publiek, makers en disciplines met elkaar in 
contact te brengen is Sign actief aanwezig. Het resultaat is een beweging waar ruimte is voor de voorhoede van de
beeldende kunst, waarbij Sign de rol speelt van podium en bemiddelaar.
SIGN is altijd op zoek naar andere vormen waarin kunst kan communiceren met de samenleving en een actuele 
ervaring wordt. Dit brengt met zich mee dat presentaties niet alleen in haar eigen pand plaatsvinden maar ook op 
andere locaties en in de openbare ruimte, wat een andere bijdrage en rol van het publiek oplevert. Dit betekent ook
verbreding van je publiek. Behalve inhoudelijke versterking dragen ook samenwerkingen daartoe bij (en dat hoeft 
niet perse met beeldende kunst podia). 
Dat spel met de rol van het publiek is inherent aan een experimenteel en interdisciplinair beleid wat tot uiting 
komt in verschillende kunstvormen. Het heeft direct te maken met het scheppen van de mogelijkheden die de 
betreffende kunstvorm vraagt. Naast beschouwer kan het publiek ook participerend en of een onderdeel van een 
kunstwerk zijn. Zeker bij werken in de openbare ruimte levert dat gewild en ongewild een ander publiek op. De 
actieve deelname van het publiek is van belang bij diverse interdisciplinaire projecten (dit geldt ook voor 
projecten op locatie en in de wijk), waarin performances, moderne media, allerlei communicatievormen, 



livestreaming, film, projecties, ook exploratie van verschillende werkelijkheden/ omgevingen en interactiviteit een
rol spelen. 
Dit wordt soms gecombineerd met overdracht van aan het project gerelateerde kennis en vaardigheden (lezingen, 
workshops, debat, interviews, symposium, lab).
De wijze waarop de zintuigen worden geprikkeld is divers: tactiel, geluid, visueel, virtueel, interactief, immersief. 
Vaak betreft het exploratie van verschillende werkelijkheden/ omgevingen. Research en communicatieve aspecten 
zullen vaker een onderdeel van de kunstvorm en verschijningsvorm worden. Dit zal ook deel zijn van ons 
komende beleid. 
Ons beleid betekent: een open visie, niet vastgelegd in het keurslijf van een eenduidige kijk op kunst of 
curatorschap, of te wel: het onderzoek naar interdisciplinaire experimentele kunstvormen en de context waarin 
deze zich kunnen manifesteren vraagt om een flexibele, empirische houding. Bepaalde omstandigheden, contexten
zijn van invloed op de betekenissen die kunst kan hebben; 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. 
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. 

In haar pioniersfunctie schept SIGN mogelijkheden voor jonge kunstenaars om hun bekwaamheden te etaleren en 
te ontwikkelen en zorgt zo voor een verdere professionalisering van hun beroepspraktijk op landelijk niveau. Zij 
daagt de kunstenaar uit om nieuwe stappen te nemen en stimuleert daarbij het maken van nieuw werk.
De meeste kennis en ervaring wordt opgedaan in de praktijk. SIGN draagt bij aan de continuïteit in hun proces en 
verdere profilering en staat daarbij dicht bij de maker. Zij biedt de jonge kunstenaars omstandigheden, 
omgevingen, tijd en ruimte om verder te experimenteren met hun werk, de presentatie en de betekenis daarvan af 
te tasten in relatie tot een bepaalde context. 
Zij initieert daarbij onderzoek, vernieuwing, verrijking van kennis en visie en geeft de nodige feed-back en 
reflectie, ook van derden, wat kan leiden tot nieuwe gedachtengangen en ontwikkelingen.
Door inzet van reflectanten versterkt je dit aspect ook. Bv. t.a.v. het vervolg van de stappen die de kunstenaar kan 
maken. 
Reflectie heeft niet alleen nut voor hun activiteiten in SIGN maar ook voor daarna (wat verder te doen op andere 
plekken?) zowel inhoudelijk als beroepspraktijk of financiën.
-Een sterkte van SIGN is dat voor elk concept en elke situatie een juiste keuze wordt gemaakt en een goede 
uitdagende samenstelling van kunstenaars, uit verschillende delen van het land soms uit buitenland, gerealiseerd 
wordt met inhoudelijke connectie. Verschillende kunstenaars met verschillende disciplines en invalshoeken 
worden bij elkaar gezet, met elkaar in contact gebracht; gezichtspunten, kennis en ervaringen worden 
uitgewisseld, netwerken worden vergroot. Werk kan gezien worden in relatie tot werk van collega’s. Dit 
gekoppeld aan multidisciplinariteit geeft een variatie aan benaderingen.
De jonge kunstenaar draagt bij aan de dynamiek, bewegingen, ontwikkeling in de kunstwereld. SIGN vindt 
daarom dat geïnvesteerd moet worden in deze nieuwe toestroom. Voor een podium als SIGN is de beginnende 
kunstenaar, gezien als “ruw materiaal”, interessant. Jonge kunstenaars voelen de tijdsgeest goed aan, 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.
Het experiment betreft ook de houding, opstelling, rol van de kunstenaar, 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 waarbij de vraag gesteld kan worden: hoe breng je
iets tot uiting, hoe te presenteren? Hoe te brengen wat je wilt zeggen? 
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. 



-Sign heeft een signalerende functie. In een vroeg stadium traceert zij talent en heeft een actief scoutingbeleid . 
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.

Positie in het veld van presentatie instellingen: 
SIGN is zoals gezegd bij uitstek het multidisciplinaire en experimentele podium voor de jonge kunstenaar.  SIGN 
vormt een eerste belangrijke stap in hun ontwikkeling. SIGN heeft een nationale naamsbekendheid en een 
bewezen podiumfunctie. Sommige presentaties hebben een internationale uitstraling.
Er wordt actueel en accuraat en snel gereageerd op ontwikkelingen en uitgebreid gescout bij diverse (post) 
academies. Vaak worden kunstenaars 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. 
Interacties en alle uitingen worden in een landelijk perspectief geplaatst.  Met die landelijke bekendheid is SIGN 
een van de actiefste en dynamische plekken in de stad en regio. Zij maakt deel uit van de culturele infrastructuur 
van de gemeente Groningen en ontvangt sinds 2005 structurele subsidie voor haar functie als podium voor jong 
talent. Ook  nu van 2021-2024 heeft SIGN een plek in de cultuurnota Groningen en ontvangt zij Kunstpodium 
Basis van het Mondriaan Fonds voor 2021-2022.
SIGN heeft een groeiend, groot netwerk dat zich landelijk uitstrekt met name onder kunstenaars (nationaal & 
internationaal). Er zijn veel contacten met collega instellingen, bestuurders, politiek etc. zitten in ons netwerk. 
Netwerk bijeenkomsten, expertonderzoeken, advieswerk zowel regionaal als nationaal behoren daartoe. 
Voordien ontving SIGN van 2018 t/m 2020 de Mondriaan Fonds bijdrage voor Presentatie Instellingen. 
Daarnaast ontvangen wij, om projecten te realiseren, met regelmaat subsidies uit allerlei fondsen .
Tot dusver hebben we in 2021/ 8 bijdragen ‘experimenteer reglement’ gehonoreerd  door het Mondriaan Fonds 
voor 8 kunstenaars bij 2 projecten ‘Spatial Disruptions en BuraanBur’. 
Ook hebben we  een bijdrage gekregen  van Pictoright & Stimulerings Fonds Creatieve Industrie ivm gezamenlijk
project SPREAD Zinefest. Ook zijn we in aanmerking gekomen voor Corona steun 2021van de gemeente 
Groningen
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.
Jaarlijks hebben wij zo'n 10 samenwerkingen met interessante partners, bij presentaties in Sign of op locatie. 
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.  Bij 
sommige projecten wordt er direct een (stads) economisch aspect aangestipt: bv leegstand, infrastructuur, publieke
ruimte.
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, beginnende
kunstinitiatieven. 



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.) of studenten. Van Vmbo tot gymnasium, van Mbo tot RuG universiteit.
Stagiaires hebben ook belangrijke rol binnen het programma van SIGN, ook inhoudelijk tot aan afstudeerstages 
aan toe. Stagiaires hebben daarbij een coördinerende en organiserende rol onder supervisie van SIGN. 
We hebben een prima relatie met de RuG; dit jaar hebben we de afstudeerstage begeleid van M. Groenen student 
Master Arts, Cognition & Criticism van januari t/m augustus 2021. En Vanesa Evgenieva KCM RuG (november 
2021  t/m februari 2022). Ook  een korte internship  van 2e  jaars student Minerva;   Severi Aaltonen.
Andere stages bij SIGN zijn de internships van studenten RUG, Academie Minerva, Academie, KTM mbo, 
maatschappelijke stages v.o. 

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 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.
Vaak gevraagd voor bepaalde netwerk bijeenkomsten of expertonderzoeken zowel regionaal als nationaal. 
Formeel: De Zaak nu & Noordenaars & We The North: Noorderlicht.  Informeel: o.a. 1646, Nieuwe Vide, 
Extrapool, Worm etc.ivm  NFPAP, het resort en ArtisBook (ivm Spreadzinefest). 

Bestuurszaken: 
SIGN heeft een nieuwe bestuurssecretaris, Janette Bosma (1997)! Zij is gezien haar vaardigheden en kennis een 
verrijking voor ons bestuur en past ook prima in de samenstelling. Ze volgt de Research Master Nederlandse 
Literatuur en Cultuur aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar minderheidsliteraturen en 
(intersectionele) feministische tendensen in moderne literatuur. Daarnaast is ze lid van het Huizinga Instituut voor 
cultuur-historisch onderzoek. 
In oktober 2021 hebben voorzitter Moniek Baars en bestuurslid Leo Delfgaauw aangekondigd te gaan vertrekken 
na 10 jaar. Alles in goede sfeer overlegd. (inmiddels heeft SIGN een nieuwe bestuursvoorzitter dd februari 22: 
Gea Smidt) . 

Code Cultural Governance 
Sign hanteert het bestuur – directiemodel voor haar stichting. 
Principes en aanbevelingen van de Code Cultural Governance zijn vastgelegd in de statuten en in het 
directiereglement (zie ook site onder ‘contact’). De aanbevelingen worden nageleefd, afgestemd op aard en 
omvang van de organisatie. Er is een checklist van aanbevelingen die eens per anderhalf jaar nagegaan wordt.
Het bestuur vergadert ca. vier keer per jaar (iig drie keer met directie erbij) waarbij aspecten van de Code Cultural 
Governance (principes en aanbevelingen) aan de orde komen en op dat moment aan de orde zijn. (bijvoorbeeld 
recent belangenverstrengeling, functioneringsgesprekken, het rooster van aftreden, goed werkgeverschap ed)
Het bestuur houdt op een transparante manier toezicht op het functioneren en de resultaten van de organisatie en 
adviseert. De directie waardeert de actieve adviserende rol van het bestuur. 

De nieuwe “Governance Code Cultuur” 2019 is geïmplementeerd. Het bestuur heeft in mei 2020 de nieuwe 
Gouvernance Code Culture, de 8 principes en de aanbevelingen, geïmplementeerd. Geschreven volgens de 
principes en men volgt de aanbevelingen op en wijkt daar voor SIGN alleen in detail gemotiveerd van af, naar 
aard en vorm van de stichting, volgens de ‘pas toe of leg uit’. 

Code Diversiteit en inclusie. 
Het bestuur en directie onderschrijven de code; het is een vast punt in onze vergaderingen. Bij 
bestuurswisselingen, personeelsveranderingen en het aantrekken van part time krachten, vrijwilligers en 
internships zal daar sterk rekening mee gehouden worden. Binnen het bestuur wordt er bv. gelet op x/v/m 
verhoudingen en leeftijd jong, middelbaar, ouder. 
T.a.v. uitgenodigde kunstenaars is het geen item. Deze groep is gemengd, vaak van internationale afkomst. Ook 
gezien de geëngageerde, kritische en maatschappelijke kunstuitingen die we vaak brengen is er sprake van 
diversiteit.
Binnen onze programma’s zijn er inhoudelijk gezien tal van onderwerpen die hiermee te maken zoals kwesties 



rondom ‘gender, equality empowerment, poc’ , feminisme, identiteiten, kolonialisme of perifere gemeenschappen.
Zoals  het laatste uitgevoerde project ‘Higher Than History’ van Quenton Miller 1 juli 2021 jl. ihkv ‘Timeline 
Gallery fear in public space’. Bij dit project werd vluchtelingen problematiek, klimaatverandering, uitsluitingen 
‘de ander’ en kolonialisme behandeld. In  2021 zijn bij verschillende programmapunten duidelijk gender topics. 
Zoals bij PROPS  de queer, gender fluïde benaderingen van Caz Egelie, Linda Stauffer en Anne Schmidt, Of bij 
SPREAD zinefest komen equality empowerment en bijdragen en lezingen uit perifere gebieden waarbij met 
censorship of beperkingen ad orde zijn zoals bijdragen van feministische groepen clubs uit Glasgow, Noord 
Engeland, Irak en de samenwerking met co- curator Laura Diez uit Baskenland. 
De samenwerking met SIGN en station Noord en Nooderzon ihkv. het project BuraanBUUR van Chantalla Pleiter 
ism. met een groep Groningse Somalische dames, zal een op Unity gebaseerd VR project in zomer 2021 worden 
uitgevoerd. (In dezelfde samenwerking is in eerste try out geweest in nov. 2020 met een groep Molenbeekse 
Marokkaanse dames geweest. )
Publiek: door de gemeleerdheid van kunstuitingen en kunstenaars ontvangen we ook een divers publiek. Op 
sociale media worden bij bepaalde onderwerpen zoals Spread zinefest ook gericht bepaalde doelgroepen 
benaderd. . 

Fair Practice Code 
Sign staat achter de gedachten en intentie van de Fair practice Code en onderschrijft in die zin de Code. Streven is 
dan ook de bijdrage van kunstenaars, en van andere medewerkers, aan onze presentaties naar waarde te schatten 
en eerlijk te behandelen. 
Van te voren worden met kunstenaars altijd afspraken gemaakt over wat we van hen verwachten en wat onze 
verplichtingen daarbij zijn. Het totaalpakket wat nodig is voor een tentoonstelling gebeurt altijd in duidelijk 
overleg. De begrotingen worden van te voren besproken. Zo worden de materiaalkosten, transportkosten, 
verzekering, reiskosten en verblijf betaald. Transport verzorgen we bovendien meestal zelf. Dat alles wordt 
gewaardeerd. Naast deze vergoedingen zijn er ook vergoedingen voor bijdragen reflectanten, voor lezingen, geven
van workshops en andere activiteiten. 
Afspraken over honoraria ed. gebeuren via contracten of/ en mail. Uitbetalingen van de honoraria via facturen van
de kunstenaars.
Sign draagt natuurlijk ook zorg voor de nodige pr/ publiciteit en allerlei nodige omstandigheden. 
Zoals gezegd is het streven dat kunstenaars een passende vergoeding krijgen bij hun activiteiten, daarbij willen we
het maken van nieuwe werken in al zijn variaties en toepassingen stimuleren.
Kunstenaars ontvangen bij ons in 2021 een vergoeding voor het maken van nieuw werk of andere activiteiten. Met
onze  Kunstpodium Basis bijdrage voor 2021-2022 van de MF is 100% Fair Pay mogelijk! 
Nb bij een 2 projecten hebben we ook nog een beroep gedaan op het experimenteer reglement voor 
kunstenaarshonoraria van de Mondriaan Fonds wat een tijdelijke maatregel was en in 2021 verlengt werd. 
In dit geval voor 7 kunstenaars bij  Spatial Disruptions  en 1 bij BuraanBur. 
Op dit moment worden (free lance) medewerkers ca. (iets boven) minimumloonniveau betaald , net als de directie 
zelf overigens.
De 2 vaste werknemers ontvangen minimum loon. 
Vrijwilligers ontvangen vrijwilligersvergoeding.
Stagiaires krijgen duidelijke taakomschrijvingen, worden begeleid, contracten worden ondertekend met de 
betreffende instellingen of scholen. 
We willen dan ook verder gaan met de dialoog over Fair Practice Code te voeren zowel intern, binnen de eigen 
organisatie, als extern (met andere organisaties in het veld en overheden).
Ook bij belangenorganisatie De Zaak Nu waar we lid van zijn en platform De Noordenaars wordt over de Fair 
Practice Code gesproken. 
De organisatie en bedrijfsvoering is zo transparant mogelijk. Uitgebreide jaarverslagen en jaarcijfers (en andere 
stukken) zijn op de site in te zien. Toelichting is altijd mogelijk en wordt vaak gegeven bij bijeenkomsten van 
instellingen. Kennis en expertise worden vaak gedeeld, gezien ook de adviserende rol die Sign heeft (zie ook in 
beleid). En regelmatig worden we hiervoor ook door kunstenaars en mensen van andere organisaties/ projecten 
aangesproken. 

Financieel verslag 2021: toelichting opbrengsten/ kosten 2021

Over Inkomsten 2021
Het financiële beeld van 2021 is ten dele vergelijkbaar met dat van 2020. Het kenmerkt zich bij inkomsten, naast 
de structurele subsidie van de gemeente Groningen van € 71.000,- , vooral door een subsidie Kunstpodium Basis 
van het Mondriaan Fonds aan Sign van € 110.000,-. (dit bedrag is overigens ook voor 2022 toegezegd). Deze 
Mondriaan Fonds bijdrage is hoger dan de bijdrage meerjaren programma  presentatie instellingen van 60.000,- 
toegekend in 2019 en 2020. En maakt het  mogelijk de betrokken kunstenaars passend te honoreren,  in de context



van de “Fair Practice Code”, en wel volgens de richtlijn kunstenaars honoraria voor 100%. Het grootste deel van 
de Mondriaan Fonds bijdrage is daaraan besteed.
Hierbij dient aangetekend dat de bijdrage structurele subsidie van de gemeente Groningen vooral de basis 
exploitatiekosten dekt en een minimumloon voor de twee medewerkers in vaste dienst (directieleden). Zie verder 
bij uitgaven, personele bezetting en honorering. De honorering kunstenaars e.a. , van (vast en ingehuurd) 
personeel is gelijkwaardig, van dezelfde grootteorde.
Incidentele overheidssubsidies in 2021 betroffen een restant artist in space subsidie (Mondriaan Fonds 
mentoring/opdracht) voor projecten in verband hiermee die voornamelijk in 2020 plaatsvonden. (De publicatie 
van Artist in Space was overigens eind 2021). En twee corona omstandigheden gerelateerde bijdragen. Een 
coronasteun van 9.293,- van de gemeente Groningen compenseerde extra kosten gemaakt , vanaf september 2020 
tot en met 2021, voor aanpassingen aan corona-omstandigheden. Van het Mondriaan Fonds ontvingen we nog een 
bijdrage van 9.570,- voor kunstenaarshonoraria (een regeling tijdelijk weer mogelijk in coronatijd). Het droeg bij 
aan het loon voor 8 kunstenaars.
Andere kleinere bijdragen betroffen dienst als adviseur, donaties, wat verkoop en teruggaves (wtl). 
Een bijdrage ‘in natura’ vertegenwoordigde een bedrag van 9.398,-. De (onvolledige) lijst, zie de samenvatting, 
behelsde bv. onbezoldigd werk, kosten gecompenseerd door samenwerking (bv. extra PR), kortingen etc. 
Het positieve saldo 2021 was € 3073,-  Bij de oplopende inflatie geeft dit een buffer.

Over uitgaven 2021
De uitgaven van 2021 zijn voor een groot deel te vergelijken met die van 2020. Ze liggen in dezelfde grootteorde. 
Op een belangrijke uitzondering na. De vergoedingen voor kunstenaars (e.a. met een artistiek inhoudelijke 
bijdrage) zijn hoger en ruim volgens de richtlijn kunstenaarshonoraria (fair pay). Dat is een prioriteit. In totaal ca. 
66.500,-.  Dit is mogelijk dankzij Mondriaan Fonds bijdrage (kunstpodium basis 110.000,-).
Meer is ook uitgegeven aan presentatiekosten, productiekosten en verblijfkosten. (kosten direct gerelateerd aan 
kunstenaars en hun werk). Naast genoemde vergoeding krijgen de kunstenaars ook een ruime bijdrage voor 
materiaalkosten en wordt reis- en verblijf verzorgd. Meer kunstenaars van buiten Groningen verbleven hier een 
tijd om nieuw werk te maken, of hun werk ter plekke verder te ontwikkelen. Deze kosten zijn ook hoger door 
aanpassingen aan corona-omstandigheden. Genoemde coronasteun van de gemeente Groningen hielp hierbij.
Personele bezetting: Er zijn twee medewerkers in vaste dienst, uitbetaald volgens wettelijk minimumloon. Dit 
geeft zekerheid voor voldoende basis mbt. werkkracht. Dit is aangevuld met uitbesteed werk voor specifieke 
bezigheden, op projectbasis (zzp-er, ook vaak kunstenaars). Genoemd hierbij dient pr medewerker en webmaster. 
De honorering is gelijkwaardig, van dezelfde orde als die van de kunstenaars. De richtlijn functie- en loongebouw 
voor presentatie instellingen is bekend, maar de keuze voor gelijkwaardige betaling maakt , ook gezien het 
beschikbare budget, voldoende honorering voor kunstenaars mogelijk.
Per project zijn er vrijwilligers voor specifieke bezigheden. Zij krijgen vaak een bijdrage volgens de normen voor 
vrijwilligersvergoedingen. Anderen (en bv. stagiaires) geven en bijdrage ‘in natura’ met onbezoldigde assistentie.
Gezien de aard van de activiteiten is deze personele balans nodig.
Zie verder jaarcijfers 2021.

Opmerkingen over COVID 19 beleid. 
SIGN volgt de voorschriften van de regering en het RIVM tav Covid 19. Met alle bekende noodzakelijke 
aanpassingen zoals qr code covid toegangsbewijs indien relevant. SIGN ging daarbij gewoon door met haar 
activiteiten, prioriteit waren de werkperiode’s voor jonge kunstenaars waarbij het maken van nieuw werk inclusief
reflectie centraal stond. En daaraan altijd gekoppeld spannende presentaties voor het publiek digitaal of virtueel. 
Er is genoeg mogelijk! Improvisatie en flexibiliteit zijn toch al onderdeel van ons profiel. Covid 19 maakt je meer 
bewust dat er ook andere en meer mogelijkheden zijn om iets te presenteren. Het gebouw van SIGN leent zich 
overigens prima om ook onder Corona omstandigheden bezoek te ontvangen.  Wat voor omstandigheden en 
aanpassingen er ook waren, we zorgden altijd dat er door jonge kunstenaars nieuw werk gemaakt en ontwikkeld 
kon worden. We wilden en zorgden voor continuïteit hierin en op een of andere manier kon het altijd 
gepresenteerd worden, live, virtueel, digitaal of via live stream. Publiek varieerde naar omstandigheden ingegeven
door Corona. Er was minder lijfelijk publiek.  We hebben gemerkt dat daarmee omgaan ook een experiment is en 
er zijn ook geen eenduidige oplossingen; het  past zich ook steeds aan de aard en context wat je brengt, daarin 
anticiperen en experimenteren we. Stomweg proberen we dingen uit.
Bv. een good voorbeeld als presentatievorm binnen corona in 2021 waren bv.bij Props de Zoom performances van
Linda Stauffer en Anne Schmidt en de opnames voor de livestream op 21 & 22 maart die dan gecombineerd 
werden met de echte  livestreams op 28 maart inclusief het hilarische covid proof podium van Broken Toaster 
records. 
Aan kunstenaars werd gevraagd zich te houden aan de voorwaarden van beleid RIVM en regering. En indien van 
toepassing incl. testen, gevraagd werd zich te houden aan aaneengesloten werkperiodes met zo min mogelijk 
verplaatsingen. Tijdens dat verblijf werd er met een zekere mate van isolement rekening gehouden. Tijdens 



werkperiodes verbleef men in een eigen ‘bubble’. Het verblijf van kunstenaars uit het buitenland paste zich hierbij
aan. Bv. een korte quarantaine is voorgekomen in afwachting van de uitslag van de pcr test. Ook het uitschrijven 
van werk en intentieverklaringen waren onderdeel van ons Coronaproof beleid. Uiteraard financierde SIGN dit 
alles. Het vergde wel extra organisatie en inzet. Het vraagt vooral ook flexibiliteit en goede en tijdige 
communicatie met kunstenaars en publiek. Zoals berichtgeving via onze website, blog en social media. 

PVE   Samenvatting programma   2021     
vanuit perspectief Programma van Eisen (PvE) van de gemeente Groningen.
(zie verderop voor gedetailleerd verslag prestatiecijfers en activiteitenverslag). 

SIGN beantwoordt met haar beleid en haar programma aan veel aspecten van het PvE.  Dat gebeurt ondanks de 
Covid 19 pandemie op de 1e plaats door een goed kwalitatief, dynamisch en continu programma met gedegen 
presentaties waar ook de jonge exposanten veel aan hebben. Door het avontuurlijke actieve programma werd 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). Zie onze beleidsomschrijving  2021 
hierboven. Er is altijd een mogelijkheid om ingang te vinden in het werk. Zie ook hoofdstuk Covid 19.Dit 
gegeven veroorzaakte wel de nodige aanpassingen in de presentatievormen (oa. digitaal), 
publiekstoegankelijkheid en de communicatie.  
Bij veel projecten was  een maatschappelijke connotatie waarbij divers en breed ander publiek a/d orde is vaak 
met participatie. Graag verwijzen we naar het activiteitenverslag, dit geldt o.a. voor samenwerkingen, 
partnerschappen, educatie, verbinding onderwijs. 

Sterkte basis
-De artistiek inhoudelijk kwaliteit is de basis en is op orde; SIGN heeft een positie in de culturele infrastructuur.  
En dat wordt nu ook onderstreept door het oordeel van de Kunstraad voor de nieuwe cultuurnota 2021-2024, de 
keuze van de Gemeente,  en door de toekenning van het Mondriaan Fonds kunstpodium basis 2021 t/m 2022.   Dit
betekent ook een impuls voor de culturele infrastructuur van de stad, ter profilering van City of talent en het 
Noorden. 
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. Dat heeft een landelijke uitstraling, Mondriaan Fonds onderstreept dat,  maar vooral; jonge 
landelijke kunstenaars zijn uitnodigt om hier bij SIGN en op locatie nieuw werk te ontwikkelen en te tonen, incl 
reflectie, ook in samenhang met anderen en de Groninger scene.
Keten:
Doordat SIGN met jonge kunstenaars werkt en het interdisciplinaire karakter  van haar activiteiten vervult zij een 
belangrijke functie in de culturele ketens en is daarbij vooral discipline en sector overschrijdend op nationaal 
niveau. Dat blijkt ook uit het afgelopen gerealiseerde programma uit 2021. 
Graag verwijzen we naar gedetailleerde activiteiten verslag en beleidsomschrijving 2021 

Voorbeelden sterke stad: 
Tijdens project PROPS (jan-mrt 2021) midden in lockdown had de Covid omstandigheid ook invloed op vorm en 
inhoud van de werken en op de uiteindelijke presentatievorm. Dat was ook de context die wij meegaven en waar 
de genodigde kunstenaars zich toe moesten verhouden. Er werden settings, stages gemaakt die geactiveerd 
werden. Grensvlak beeldende kunst, theater, populaire cultuur https://sign2.nl/events/props-caz-egelie-linda-
stauffer-broken-toaster-records/  
Inclusief professionele livestreams op 14 februari, 21 maart en 28 maart. Met Wabbesch als spreekstalmeester! 
Bij het Spatial Disruptions project verbleven en werkten 7 jonge nationale kunstenaars op het voormalig 
Suikerunieterrein van 18 juli t/m 31 augustus 2021, een half voormalig industrieterrein met landelijke uitwassen, 
tijdelijke cultuur gerelateerde initiatieven en opkomende nieuwbouw. Zij voerden hier interventies uit die 
betrekking hadden op de ontwikkeling van het terrein met een kritische connotatie over gentrification en 
woningbouw versus natuur. Alles nieuw werk. 4 Jonge schrijvers leverden, in contact met de kunstenaars 
bijbehorende  beschouwingen van de processen en uitvoeringen. 
https://sign2.nl/events/spatial-disruptions-%e2%80%a8%e2%80%a8-results/ https://sign2.nl/events/spatial-
disruptions-the-writings/ https://sign2.nl/events/spatial-disruptions/
17-26 september 2021 SPREAD zinefest (ArtisBook, het resort, SIGN)had ieder z’n eigen invalshoek; SIGN 
toonde zines en geëngageerde workshops en lezingen in een internationale verband met zeer uitgebreide 
internationale zines library van buitenlandse activistische empowerment stemmen uit perifere  gebieden of 
‘gemeenschappen’. zoals Baskenland, Libanon Beiroet, Hongkong Filipijnen of feministische groepen uit Zuid 
Amerika, Glasgow ivm Noord-Afrikaanse connecties waarin ongelijkheid, censorship of onderdrukking door 
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overheden de mogelijkheden je te uiten beperken. Mede curatoren bij SIGN: Rob Strick, zinekenner en de 
Baskische Laura Diez Garzia van Antespacia, organiseert ook ITURfest in Bilbao &  
https://sign2.nl/events/spread-library-display/  https://sign2.nl/events/spread-the-conference/
SIGN Groningen als “export product’ presenteerde zich ook in het buitenland:
Voortkomend uit ons interventieproject Timeline Angst en publieke ruimte (ism. lectoraat Image in Context 
Groningen & Designarbeid A’dam) en vertraagd door Corona werd uiteindelijk Higher than History van Quenton 
Miller gerealiseerd op 1 juli 2021 in het Citadel park in  Gent (BE). Een motorjump door fmx4ever over het 
standbeeld De Mastplanters van Van Biesbroeck dat  een koloniale lading heeft. Opgenomen in het programma 
van Publiek Park 1-4 juli 2021 het curatoren programma Youndfriends of SMAK. Een buitenlandse samenwerking
met kunstinitiatief  019, Gent.  https://sign2.nl/events/higher-than-history-%e2%80%a8quenton-miller/
Sign’s deelname aan Supermarket Art Fair in Stockholm Zweden presenteerde  Koos Buster ‘ministerie van 
keramische zaken’ Zijn keramische jongens-kantoor leverde veel bezoek en publiciteit op o.a. in de Zweedse 
kwaliteitskrant: ‘Posotivt och underhalland pa arets Supermarket: Dagens Nyheter 16 oktober en 2 dagen eerder 
op het blog van Dagens Nyheter  stond Koos Buster prominent. https://sign2.nl/events/supermarket-art-fair-2020-
koos-buster-stroucken/
Over ‘empowerment en poc’; het immersieve vr project ‘Tout sur Table’ van Chantalla Pleiter met Marokkaanse 
dames uit Molenbeek Brussel november 2020 in het Groninger Forum tijdens IDFA festival in een groot verband. 
Een vervolg hierop en mede geïnitieerd door SIGN was BuraanBur een kennismaking via vr met een groep 
Somalische dames uit Leeuwenborg Groningen tijdens Noorderzon festival 2021. ism Station Noord en 
Noorderzon van 13-17 augustus 2021. 
Dit vergde behoorlijk voorbereiding voor Chantalla Pleiter op sociaal en innovatief/ technisch gebied.
https://sign2.nl/events/buraanbur-buur-aan-buur-chantalla-pleiter/
Jam-pod nov/dec 2021 ism Soundsofmusic festival met on the edge experimentele muziek presenteerde sterke 
uitingen, optredens en performances in stages/installaties. Cyberfeminisme energieke geëngageerde audiovisuele 
zang en dansexperimenten waarin tECkhnO, magick en wwwitchkraft samenkwam. Of een hangout in de OK 
studio van Togar voor improvisaties. https://sign2.nl/events/jam-pod/
Klimaatproblematiek werd aangeraakt in het project  What if (ism Noorderlicht) 2020-2021 met de kunstenaars 
Linde Ex en Aebele Trijsburg. Met langdurige research experimenten die fantaseerden over de mogelijke gevolgen
van de waterspiegel stijging.  https://sign2.nl/events/what-if-de-toekomst-van-het-noordelijk-landschap-linde-ex-
aebele-trijsburg/
De samenwerking met ‘Beelden van Buiten’ van het UMCG met door SIGN gecureerde Soft Cells presentatie was
een bijzonder succesvol ook in het licht van Corona omstandigheden.   https://sign2.nl/events/sign-in-het-umcg-
soft-cells-sanne-bax-dagmar-stap-jurjen-galema/

Talentontwikkeling
Voorop bij SIGN staat natuurlijk altijd talentontwikkeling van jonge kunstenaars; dat is onze ‘core-business’ Dat 
gebeurt in SIGN, op locatie en in de openbare ruimte. Ook in 2021 werden jonge kunstenaars gevraagd om 
nieuwe werken te maken,  ter plekke in SIGN,  of in de openbare ruimte, binnen door SIGN gegeven contexten. In
het kader daarvan voert SIGn een reflectief beleid; zij zorgt voor de nodige reflectie en feed back middels een 
interessante lijst Reflectanten / kunstenaars die inmiddels hun sporen hebben verdiend en ooit in SIGN zijn 
begonnen. Jonge kunstenaars kozen uit die lijst hun favoriet voor de begeleidende gesprekken vooral, tijdens en 
achteraf.  Nieuw waren ook de input van jonge schrijvers. Zie beleidsplan: profielschets bij waarom jonge 
kunstenaars. 

Een greep uit het programma van   voorbeelden van talentontwikkelin  g 2021:   
PROPS Caz Egelie, Broken Toaster Records  Anne Schmidt en Linda Stauffer maakten tijdens een intensieve 
werkperiode sterk visuele settingen, verhaallijnen en actieve installaties volgepropt met prikkelende decorstukken,
attributen, kostuums etc. waarbij gespeeld wordt met verwachtingen. In februari/ maart vulden deze ‘stages’ zich 
met interacties, performances, gigs, video’s en streams, uitgevoerd door de kunstenaars zelf en zij nodigen ook 
anderen uit een rol te vervullen. 
Met reflectie van gerenommeerde kunstenaars Frank Koolen en de Groninger Nina Wijnmalen. Facilitaire 
samenwerking was er met NNT voor kostuums voor de installatie I loved calling it a rat race, a tribute show to 
Janet, the Artist’ van Caz Egelie. 
Een Virtual Tour werd verzorgt door Till Schönwetter bijna afgestudeerde Minerva student. 
Bij behorende teksten en archivering werd geschreven door  stagiaire M. Groenen RuG Master Art Criticism & 
Cognition.  
Als onderdeel van  PROPS presenteerden Anne Schmidt en Linda Stauffer  de online performance ECHO – Play 
in a Maquette via Zoom op zondag 14 februari 2021 tussen 16.00 en 17.30 uur vanuit SIGN. Voor ECHO maakten
Stauffer en Schmidt een meerlaags decor voor een theatervoorstelling met poppen in vijf scènes. De voorstelling 
was doorlopend, live, in een loop van ca. 20 minuten. https://echo.hotglue.me/
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En op 28 maart  was ‘SEE our first livestream’ direct was uitgezonden vanuit SIGN  tussen 15-18 uur  De 
apotheose van ‘PROPS’ ! Showmaster Wabbesch! 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsSwgF6VaZCc4CjQ3DTU5JQ
Programma : Broken Toaster Records & friends:  LosDQ, Harmjan Roeles, OGCOLTRANE en Lyckle, Kim & 
Gijsje./ Caz Egelie: performer Andy Smart/ Linda Stauffer & Anne Schmidt: Echo – play in the maquette./ 
Livestreams: Chantalla Pleiter & Gert Adrie

Kunstzaken UMCG heeft SIGN uitgenodigd om een presentatie samen te stellen voor Beelden van Buiten.
SIGN heeft hiervoor de tentoonstelling SOFT CELLS gecureerd met textiele installaties van de jonge kunstenaars 
Sanne Bax, Dagmar Stap en Jurjen Galema. Hun werken werden in 3 monumentale vitrines gepresenteerd.
Het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink (tàt) is een samenwerkingsverband van Academie Minerva, Drents 
Museum, Fries Museum, Groninger Museum en nu ook SIGN en het UMCG.

Spatial Disruptions  18 juli t/m 31 augustus: tijdens een residentieperiode van anderhalve maand op uitnodiging 
van SIGN ontwikkelden en maakten kunstenaars Janne Schipper, Isabella Francis, Luuk Smits, Roman 
Tkachenko, Mischa Lind, Tudor Ulrich & Stephanie Rizaj nieuw werk op en rondom het Suikerunie terrein. Ze 
verbleven in de loodsen en fietswoning van Alex den Braver, het  hostel Rebel Rebel, dorm van het Grand Theatre
en bij logies van Block C. Nieuw werk werd gemaakt, speciaal toegepast op het half urbane, openbare 
(bedrijven)terrein rondom het Suikerunieterrein. Wat roept dit stuk schemerstad op bij de kunstenaars? Vanwege 
het tijdelijke karakter van de acties was het van belang om dit vast te leggen in woord en beeld. Een jong 
schrijversteam rapporteerde de processen van de kunstenaars en hadden intensief contact met elkaar. Dat zorgde 
voor wederzijdse ontwikkeling en aanscherping van hun kunstpraktijk. Schrijvers: 
Maartje Terpstra Ma Arts, Cognition and Criticism, Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd 2020)
Marije Groenen Master Arts, Cognition and Criticism Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd 2021)
Floor van Master Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen (afgestudeerd 2021)
Sanne Morssink (heeft ook een reflectant functie bij SIGN) KCM literatuur Rijksuniversiteit Groningen.
Karlijn Vermeij (pr SIGN) KCM  Rijksuniversiteit Groningen.
Ook waren er intensieve gesprekken tussen  reflectant Nina Wijnmalen en kunstenaar Stefanie Rizaj 

Allerlei netwerken werden aangeboord om hun werken ten uitvoer te brengen, ook werd er samengewerkt met de 
plaatselijke initiatieven en bedrijfjes; bv Glas in Lood Groningen, de ijzerwerkplaats van Kunstenboer, De 
Campagne, De Wolkenfabriek, de Noordelingen Travertijnstraat, het Terra college, daklozenopvang 
Kostersgang...  Op 28 en 29 augustus 2021 presenteerden de kunstenaars de resultaten van Spatial Disruptions op 
locatie. Publiek kon op ontdekkingsreis en de ‘ruimtelijke verstoringen’ bekijken van de kunstenaars op het 
Suikerterrein. Daarna bleven een aantal projecten zichtbaar. De banners met talige prikkelende teksten over 
Groningen, van Isabella Francis bleven een poos hangen op diverse plekken op het Suikerunieterrein. 
Het werk van Janne Schipper mocht langer gepresenteerd worden in de Wolkenfabriek.  De bunker van Tudor 
Ulrich en Mischa Lund was nog steeds te bezichtigen zolang de vloeivelden toegankelijk waren. 

De samenwerking tussen ArtisBook,  het resort  en SIGN bij SPREAD ZINEFEST gaf een extra vibe in de stad!  
Ieder had een eigen benadering. In SIGN was de internationale samenwerking met mede curator Laura Carcia 
Diez (Bilbao) &  zinekenner Rob Strick uit Groningen. Dat uitte zich in een  internationale bibliotheek presentatie
met eigenzinnige geëngageerde zine-uitingen uit perifere (omstreden) gebieden, van specifieke gemeenschappen 
en individuen. Er was een levendige Zine markt via open call bij het resort en de historisch Nederlandse context 
van kunstenaarstijdschriften waren te zien bij ArtisBook Dit alles gaf een veelzijdig en interessant beeld van wat 
zine uitingen kunnen behelzen. Er was specifieke kennis overdracht bij de 6 workshops  & 6 lezingen, 
samengesteld door SIGN, het resort en mede curator Floor van Meeuwen. 
SIGN: 18/9 & 19/9: Lezingen:  
- Antespacio /Laura Díez Zelfpublicatie opent de deur naar de dehiërarchisering van kennis, genereert een 
gemeenschap met gemeenschappelijke interesses die openstaan voor samenwerkingen en netwerken, waardoor 
collectieve creaties ontstaan.’ 
-Marc van Elburg Zinedepo / Parasite Academy Hoe kunnen we de parasitaire kwaliteiten van een zine 
optimaliseren op manieren die een actieve DIY- netwerkcultuur ondersteunen? 
- ‘Philippine Free Press and Fanzines’  (Filipijnse vrije pers en fanzines). Deze lezing geeft inzicht in de Filipijnse 
subcultuur inclusief historische en hedendaagse zines incl. video met interviews gerenommeerde zinemakers. 
-Joppe Venema, Vaneen “From one view to many” Vaneen brengt werken en geschriften van kunstenaars, 
schrijvers en muzikanten samen. Deze presentatie toont de processen van Vaneen, eerdere releases en zijn 
inspiraties. 
-Fanzinisten, Fanfeministen ... Fanzines and Feminisms door Skolastika / Josune Muñoz over het belang van het 
fanzine als een manier om het feminisme opnieuw te laten zien. 

https://www.youtube.com/channel/UCsSwgF6VaZCc4CjQ3DTU5JQ


-Gelen Jeleton/Iurhi Peña, "Autoeditoras" is een reizend tentoonstellingsproject voor fanzines (publicaties in eigen
beheer en in eigen beheer) dat het hele jaar door geopend is. Deze Latijns-Amerikaanse femzines (fanzines 
gemaakt door vrouwen) vormen een mutant archief dat wordt weergegeven en gebundeld in het boek 
"Autoeditoras".

Workshops:
SIGN: 20/9: Lever Burns door Vo Ezn / Self-host an etherpad on your own machine.
SIGN: 21/9:  F(eminist)H(ack)M(eetings) door Angeliki Diakrousi/Artemis Gryllaki 
FHM onderzoekt de mogelijkheden en verbeeldingen van feministische technologische collectieven. Het maken 
van zines geïnspireerd door praktijken en esthetiek van feministisch hacken. 
SIGN: 22/9 KLAUW MAG maakt een Queer/BIPOC magazine. Aan wie wil je een podium geven en waarom? 
Wat ontbreekt er in de huidige media en, hoe zou je hierin je eigen verhaal overbrengen?
SIGN:  24/9 Federico Poni - Scraping the means of production Maak een zine door het web te scrapen.
het resort: 24/9 Jacopo Lega: ‘The Toner Extravaganza’ Ontdek verschillende methoden van het scan- en 
afdrukproces zoals inclusief bewegingen, gebaren en andere bronnen om een kleine publicatie mee op te bouwen
SIGN: 25/9  ACCORDIAN ZINE maken door ANT en La Tourette 
Het collectief maken van een ketenzine, gebaseerd op een ‘groepsimaginair’ dat elementen uit beide steden zal 
verwerken: Bilbao en Groningen!
Spin-off: Mogelijk dat  SPREAD uitgenodigd wordt om een bijdrage te leveren aan ITURfest in Bilbao 2023 
(zinefest). Dat georganiseerd wordt door mede curator Laura Diez Garcia. 
Een ander gevolg is dat SIGN uitgenodigd  is door de Faculty of Fine Arts of the University of the Basque 
Country om op 6 juni as. deel te nemen aan een conferentie. Hoe kan je een projectspace op een eigenzinnige, 
onafhankelijke manier blijven runnen met aandacht voor de jonge kunstenaars en hun werk, inclusief eerlijke 
betalingen? In het verlengde daarvan zal ook over SPREAD Zinefest gesproken worden.

A Mouse’s Skull was een mooie ‘klassieke’esthetische white cube tentoonstelling die ondanks Corona zeer goed 
bezocht werd.   Drie kunstenaars, Elif Özbay, Tomasz Skibicki en Jaehun Park, maakten tijdens hun werkperiode, 
deels voorbereid in eigen studio,  (digitale) installaties  met maatschappelijke referenties, variërend van 
kapitalisme en consumentisme tot religie en ritueel. Via de methoden van recycling, transitie en transformatie 
werden bestaande politieke, economische, religieuze en culturele concepten en ideeën door de kunstenaars op 
verrassende en kritische manieren toegeëigend en toegepast. De objecten in de installaties representeren bepaalde 
levensomstandigheden en ideeën, of krijgen een andere betekenis door de nieuwe context waarin ze zich 
bevinden. Met  2 tekstuele bijdrages  in Jegens & Tevens van Michiel Teeuw ism. Tomasz Skibicki

Jam-Pod een samenwerking met het top festival Soundsofmusic bracht interactieve installaties op de grens van  
geluid, muziek, zang, dans, beeld & woord. Visueel zeer aantrekkelijk die op gezette tijden geactiveerd werden 
door optredens en performances van de kunstenaars plus performatieve muzikale improvisaties van Tropical tap 
water & Sparkling tap water, bestaat uit een club van Rijksacademie residerenden. 
Live  optredens  en ook via livestreams dat verzorgd door Helia Rafie en Radina Kordova. 
Stagiaire Vanesa Evgenieva 2e jaars RuG Kunst Cultuur Media heeft  sWitches en Togar geinterviewd en in tekst 
opgetekend. Dat is op onze website gezet werd. 

Verder organiseerde SIGN ism Noorderlicht het onderzoeksproject What if  over de toekomst van het noordelijk 
landschap met kunstenaars Linde Ex en Aebele van Trijsburg.  Zie activiteiten:   
Bij beide projecten hebben genoemde kunstenaars intensieve begeleiding gekregen van interessante ‘reflectanten’.

Toegankelijkheid: 
SIGN is zeer toegankelijk en  laagdrempelig. 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 2021:  Totaal 11  projecten waarvan  6 op locatie. 

Vanuit onze interesse voor urbane en rurale contexten was  voor SIGN de samenwerking met Noorderlicht het 
project What If een logische keuze (ontstaan vanuit Artist in Space/ Noordenaars). Daarmee leverenen we een 
bijdrage  aan de discussie over het veranderende landschap ivm klimaat verandering en stijgende waterspiegel in 
de  noordelijke provincies. 
Bij project Spatial Disruptions werd er gekozen voor een omgeving in transitie op het Suikerunieterrein waar 
stedelijke infrastructuur t.o  een meer natuurlijk omgeving een rol speelde. 
Het past ook binnen uw gevraagde  ‘kunst en cultuur voor iedereen’ maar ook binnen het beleid  tav. de 
profilering van SIGN, de verbreding  van het talent van de betreffende kunstenaars  en de connectie met stedelijke
en of rurale contexten 



Ook valt bv expOOST de kunstroute van oostelijks stadsdeel van Groningen onder ‘samenleven met cultuur / 
‘kunst en cultuur voor iedereen’. Een extra impuls in dat kader en een verbreding van publiek.  
https://www.facebook.com/expoost/

Samenwerking/ ketenpartners: 
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 bachelor 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.   

Zoals gezegd zijn er tal van samenwerkingen projectmatig ivm. creëren van de meest geschikte omstandigheden 
altijd op inhoud gebaseerd en in het belang van de jonge kunstenaars die wij brengen.
Zie beleid, activiteitenprogramma en prestatie cijfers.  
Dit geldt ook voor alle vrijwilligers en stagiaires die in SIGN ervaring op doen.
De jonge vrijwilligers en stagiaires komen allemaal van allerlei (vak) opleidingen zoals voortgezet onderwijs, 
MBO, Universitair, kunstacademies bachelor en post. Inclusief stageplekken van  kort tot enkele maanden.
Ook voor uitbesteed werk mbt. opbouw, digitale  aspecten als live stream, als ook inhoudelijke punten als artists 
talk, interviews, studieuze reflectie op wat gaande is.

Als onderdeel van Noordenaars heeft SIGN meegewerkt aan proeftuin Artist In Space van We the North. Deze 
proeftuin was een nieuw experimenteel talentprogramma voor de beeldende kunst in Noord-Nederland. De 
instellingen van Noordenaars werkten samen en gaven  kunstenaars in en uit het Noorden een impuls door middel 
van diverse projecten en ontwikkeltrajecten. Zie www.noordenaars.nl/artistinspace
Voor SIGN zijn daar 4 projecten uit voortgekomen in verschillende samenwerkingen. In oktober 2021 werd het 
aanschouwelijke boek Artist In Space van de Noordenaars feestelijk gelanceerd tijdens het Luna festival 
Leeuwarden.  

Mate van tevredenheid en maatschappelijke partners getuige de vele samenwerkingen op inhoudelijke basis en de 
respons van publiek (niet alleen als bezoeker maar ook als deelnemers) op onze programma onderdelen (bv bij 
workshops, lezingen) is goed! Ook in vergelijk met andere landelijke initiatieven (zie onderdelen programma; 
publiek en samenwerkingen).  
 
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. 

PR publiciteit Pr vrouw: Karlijn Vermeij heeft de universitaire studie KCM afgerond, is gedegen, praktisch en 
nuchter. Karlijn maakt toegespitste publiciteitsplannen waar per project is uitgeschreven hoe dat vormgegeven 
wordt. Er zijn wekelijkse bijeenkomsten met haar over hoe de pr aan te pakken. 
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. 
Ook heeft zij tijdens het Spatial Disruptions  project  bij het schrijversteam een coördinerende, redactionele rol  
gehad.

Juist onder Corona omstandigheden kregen de socials een nog belangrijker functie de aantallen op Instagram 
namen toe. 

Recensies 2021 :
https://www.metropolism.com/nl/reviews/43019_nieuwe_props_on_stage_bij_groningse_sign_nu_open
https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-ruimte-tussen-jou-en-mij-in-gesprek-met-sign-en-de-kunstenaars-van-
props/ 

https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-ruimte-tussen-jou-en-mij-in-gesprek-met-sign-en-de-kunstenaars-van-props/
https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-ruimte-tussen-jou-en-mij-in-gesprek-met-sign-en-de-kunstenaars-van-props/
https://www.metropolism.com/nl/reviews/43019_nieuwe_props_on_stage_bij_groningse_sign_nu_open
http://www.noordenaars.nl/artistinspace
https://www.facebook.com/expoost/


https://www.dvhn.nl/cultuur/Jonge-kunstenaars-maakten-in-SIGN-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-
PROPS-Na-een-maand-wachten-is-hun-werk-nu-te-zien-26632227.html 
Dagblad van het Noorden: Wees gewaarschuwd!  Sta open voor rare dingen  20 maart 2021 door Joep van Ruiten

Dagblad van het Noorden 17 augustus 2021:  Chantalla Pleiter ‘Buraanbur ‘ 
‘VR brengt je bij Somalische vrouwen thuis’ door Eric Nederkoorn
Volkskrant https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-festival-noorderzon-barst-het-gelukkig-weer-van-de-
internationale-premieres~be456ec7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Supermarket Art Fair, Stockholm Zweden  2021 Koos Buster in de Zweedse kwaliteitskrant Dagens Nyheter. 
Papieren versie en blog.
https://www.dn.se/kultur/positivt-och-underhallande-pa-arets-supermarket/ 

Publicatie: ‘Publiek Park’  Citadel park 2021 1-4 juni 20021 door Young Friends van het S.M.A.K  Jef Declercq, 
Anna Laganovska, Koi Persyn, Adrienne van der Werff 
De Mastplanters  & Quenton Miller/ Higher Than History blz. 42 t/m 51
Wandelgids & brochure met medewerking van 22 kunstenaars, 7 essayisten, 2 onderzoekers.

A Mouse’s Skull 2021 
https://jegensentevens.nl/2021/05/constructing-a-mouses-skull-sign-part-1/ 
https://jegensentevens.nl/2021/05/constructing-a-mouses-skull-sign-part-2

Activiteitenveslag in programmaonderdelen, prestatiecijfers, met beeld zie hieronder:

https://jegensentevens.nl/2021/05/constructing-a-mouses-skull-sign-part-2
https://jegensentevens.nl/2021/05/constructing-a-mouses-skull-sign-part-1/
https://www.dn.se/kultur/positivt-och-underhallande-pa-arets-supermarket/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-festival-noorderzon-barst-het-gelukkig-weer-van-de-internationale-premieres~be456ec7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-festival-noorderzon-barst-het-gelukkig-weer-van-de-
https://www.dvhn.nl/cultuur/Jonge-kunstenaars-maakten-in-SIGN-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-PROPS-Na-een-maand-wachten-is-hun-werk-nu-te-zien-26632227.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Jonge-kunstenaars-maakten-in-SIGN-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-PROPS-Na-een-maand-wachten-is-hun-werk-nu-te-zien-26632227.html


SIGN’s ACTIVITEITEN VERSLAG 2021

Door Corona/ lockdown is het volgende veranderd/ verlengd/niet
doorgegaan. 
Verlengd: 
PROPS van 3 januari t/m 28 maart. 
WHAT IF ism. Noorderlicht werd verlengd van 31 oktober 2021 t/m 5 april
2021
Veranderd: 
Stockholm Super Market Art Fair april 2020 werd verplaats naar van april
2021 naar 13 t/m 17 oktober 2021.
Extra gedaan:  
UMCG Soft Cells
Niet doorgegaan
Clash Groningen  
NFPAP Rotterdam 
In onderhandeling:
Luisterpaal Door Covid wat geremd maar het  is in onderhandeling met gemeente Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving Loket Bouwen en Wonen en contactpersoon. In ontwikkeling dus.   

Presentatie publicatie:
Artist in Space/ Noordenaars We The North proeftuin.

Films in progress nav 3 projecten: 
-Quenton Miller, Higher Than History (Timeline fear in public space)
-Spatial Disruptions: 
Tudor Ulrich & Mischa Lind:  BAK 0.2
Stephany Rizaj: Video Performance Of The Everyday 

Samenwerkings partners (zie ook activiteiten programma en beleidsplan):  
Artist in Space/ Noordenaars We The North proeftuin project. 
What if  ism Noorderlicht
UMCG Beelden van Buiten 
Gent 019 BE
Spread Zinefest  resort en ArtisBook 
BuraanBuur Station Noord, Noorderzon, Grand Theatre
SoundsofMusic Jam-Pod

Nieuwe werken   kunstenaars  :   
Voor 11 presentaties, projecten zijn er  13 nieuwe werken gemaakt. 
Daarnaast zijn er 3 gemodificeerde werken gemaakt. 
Werkperiodes op locatie: 6  waarvan 1 met externe residentie

Reflectanten:     
Frank Koolen , Sanne Morssink  Floor van Heuvel, Marije Groenen, Nina Wijnmalen, Maartje  Terpstra. 

Opmerking bezoekersaantallen: die zijn lager ivm Corona omstandigheden.
Door het deurbeleid, timeslots en op afspraak via bv. Eventbrite hebben we toch nog zo veel mogelijk 
opengesteld, met in achtneming van de RIVM richtlijnen. Ook door intensievere aangepaste publiciteit is het 
publieksbereik in stand gehouden. NB Sommige uitingen van kunstvormen en presentaties waren al 
Coronabestendig. En er waren diverse livestreams  bij PROPS, SPREAD Zinefest en Jam-Pod.

Spinoffs 2021
Enkele recente voorbeelden van spin off’s  waartoe ons programma kan leiden: 
- 23/1/2021 livestream door Jip de Beer heeft nav. Stream of Trials project in SIGN (2020) ism.Videofkaffe leden 
(Finland, USA) workshops gegeven tijdens de projectweek aan Frank Mohr Instituut Mad tech studenten over het 
interlokale screen breach idee. Op genoemde datum toonden ze  in duo’s via deze livestream de performatieve 
resultaten. 
-19/2/2021 Vuurfeest van Gronings Vuur, uitzending youtube (aandacht aan Climate Changer Eirik Ronneberg/ 
SIGN deelname aan  Gronings Vuur, zomer 2020. 



-2 juni 2021  Talk on Wiels, Brussel BE.  On line talk nav. film  ‘Bloodsisters’ van Helen Flanagan / Josefin Arnell
dat door SIGN geïnitieerd is bij het project Timeline Gallery ‘angst en publieke ruimte.
https://ww  w.wiels.org/en/events/helen-anna-flanagan-josefin-arnell-in-conversation-with-maaike-gouwenberg-en  
-1 juli 2021 Gent (BE) Publiek Park 1-4 juli 2021 event samengesteld  door Young Curators museum SMAK waar
het motor jump project  ‘Higher than history’ van Quenton Miller ism. SIGN & het Gentse kunstinitiatief  019 
onderdeel van was.
Deze uitvoering vond ook plaats ihkv SIGN’s project ‘Timeline angst en  publieke ruimte’. De editing van de film 
is nog in test/ beginfase  vimeo.com/650046081

Stagiaires 
Kort Internship 28 uur:  Severi Aaltonen 2e jaars autonoom student Academie Minerva, Groningen. 
M. Groenen afstudeerstage RuG Master Art Criticism & Cognition:  januari-augustus 2021
Vanesa Evgenieva 2e jaars stage RuG Kunst Cultuur Media november-december 2021 & januari-februari 2022

Prestatiecijfers 2021:
Totaal: tentoonstellingen, projecten, activiteiten waarvan
In SIGN: 5
Op locatie: 6
Residenties:  Andere locatie: 1  / Voor projecten in SIGN: 4
Samenwerkingspartners: 10 
Deelname manifestaties: 4
Projecten internationaal karakter: 3
Aantal deelnemende kunstenaars:  40
Lezingen/voordrachten: 8
Performances: 18
Schrijvers:  6
Reflectanten: 3
Stagiaires, internships: 3
Vrijwilligers: 5
Mede curatoren bij projecten, events: 5
Ontwerpers: 8
Workshops: 6
Voorstellingen (met tickets):  2
Publicaties elders/ catalogi : 4
Livestreams: 5
Films in ontwikkeling: 3 

Bezoekers aantallen 2021:

1. What If’ 31/10 2020 t/m 5/4 2021 SIGN ism. Noorderlicht    350 
locatie Noorderlicht  (verlengd door Covid)

2. PROPS (2/1 t/m 28/3 2021)
Zoom 14/2-2021 (tijdens lockdown) Echo play in a maquette:                  40
Livestream Youtube 28/3 2021:      400 
Publiek expositie 3/3 t/m 28/3 2021:     160
totaal: 600

 
3. UMCG Soft Cells (8/3 t/m 31/5 2021)         24.000

4.  A Mouse’s Skull (10/4 t/m 30/5 2021)      480

5. Microdraft (12/6 t/m 15/8 2021) tijdens opening/ daarna voorbijgangers                 56 
        

6. Higher Than History (1/6 2021)       350

7. Spatial Disruptions (18/7 t/m 30/8 2021) 480

8. BURAANBUUR (13/8 t/m 19/8 2021)   60 

http://vimeo.com/650046081
https://www.wiels.org/en/events/helen-anna-flanagan-josefin-arnell-in-conversation-with-maaike-gouwenberg-en
https://ww/


9. SPREAD Zinefest (17/9 t/m 27/9 2021
18/19 september livestream Conference     338
live publiek (alle locaties! resort ArtisBook SIGN) 956
totaal 1294

10. Supermarket Art Fair, Stockholm, Zweden  (13/10 t/m 17/10 2021) 4000

11. JAM-POD (4/11 t/m 4/12 2021)
lezing Q&A  Togar 1/11 Jazz Exploration at Conservatorium: 30
29/11 livestream via Twitch van  sWitches: 35             
4/12 livestream Youtube optredens: 25 
Publiek/ live: 300
totaal:               390

IN SIGN (incl online publiek livestreams & Higher than History) 4060 
UMCG* & Supermarkt Art Fair:           28.000

*Opmerking: volgens het UMCG  lopen er 8000 bezoekers per dag door de Poortweg.
Zeg dat er 300 per dag kijken naar de vitrines  x 80 dagen = 24.000  

 
DIGITAAL BEREIK:
Website SIGN 2021
Unieke bezoekers website: 11.827. 
Aantal visits: 16.118. (Afgelopen maart 2022: 838 bezoekers) 
Instagram:  2467
FB: 1663
Twitter 778

INHOUDELIJK ACTIVITEITEN VERSLAG 2021 

I. PROPS | 2 januari t/m 28 maart 2021 
Werkperiode: 2 t/m 14 februari 2021
Expositie en presentaties:  3 t/m 28 maart 2021 

In verband met de nieuwe bepalingen voor de winkels en galeries was de expositie PROPS was SIGN vanaf 3 
maart weer te bezichtigen! We volgden daarbij de recente richtlijnen (23-2 2021) van regering en RIVM. De 
tentoonstelling duurde t/m 28 maart jl. 

Linda Stauffer & Anne Schmidt, Caz Egelie en Broken Toaster Records maaken in de werkperiode sterk visuele 
settingen, verhaallijnen en actieve installaties volgepropt met prikkelende decorstukken, attributen, kostuums etc. 
waarbij gespeeld werd met verwachtingen. Na de lockdown vulden deze ‘stages’ zich met interacties, 
performances, gigs, video’s en streams, uitgevoerd door de kunstenaars zelf en zij nodigden ook anderen uit een 
rol te vervullen. De aard en het uiterlijk van PROPS (en dus ook het publiek) werd gestuurd door corona- 
omstandigheden. 

Over de kunstenaars 
Linda Stauffer (Zwitserland, 1990) verstrengelt houtsnijwerk, video en poppenspel met fictieve, niet-lineaire 
verhalen. In navolging van het script "Misrepresentation (2020)", breidt Stauffer voor ECHO agender-denken uit 
met wezens genaamd "Clitoris", "Sirene", "Splash" en "Viech". Gevoelig gemaakt, hun leven verweven met 
draden. Zo nemen de poppen in hun fasen de realiteit van een fictie aan.
Anne Schmidt (Duitsland, 1991) wisselt kleuren, tekst en kleding af. Schmidts werk onderscheidt zich door 
vakkundige manipulatie van al het materiaal dat op de weg van de kunstenaar komt. De relatie tussen miniatuur en
reus wordt groteske absurditeit, wanneer Schmidt de poppen van Stauffers tegenwerkt door zichzelf te kleden in 
kostuums genaamd "I'm Queen Mary" en "Dwell".
Stauffer en Schmidts snijden humor en kritiek in een gelaagde taart. 
Voor ECHO maakten Stauffer en Schmidt een meerlaags decor voor een theatervoorstelling met poppen in vijf 
scènes. De voorstelling was doorlopend, live, in een loop van ca. 20 minuten. De voorstelling vond geheel plaats 
via Zoom en was  te zien op zondag 14 februari tussen 16:00 en 17:30 uur. 40 bezoekers hebben de performances 
bekeken. Zie:   https://echo.hotglue.me/

https://echo.hotglue.me/


Stauffer
studeerde in
2020 af aan het
Sandberg
Instituut in
Amsterdam. Zij
woont en werkt
in Amsterdam
en Zwitserland.
Schmidt
studeert aan de
Academy of
Fine Arts in
Wenen en zij
woont en werkt
aldaar. Linda en
Anne werden
tijdens de
werkperiode
ondersteund
door onze reflectant Nina Wijnmaalen. https://www.instagram.com/000ooooooooo000ooo/ 
https://www.instagram.com/rowbespoken/ 

Group/Set/Ring/Crowd/Band/Crew/Bunch/Gang van Broken Toaster Records gebeurde in een ‘coronaproof’ 
setting waarbij verwoede pogingen werden gedaan om interacties te bewerkstelligen tussen performers en publiek,
ondanks alle obstakels. Broken Toaster Records is een zelfvoorzienend  recordlabel, bestaande uit kunstenaars 
Kasper van Moll (Nijmegen, 1992), Ide André (Ede, 1990) en  Jelle Slof (Zevenhoven, 1990), allen afgestudeerd 
aan Artez Arnhem in 2016. 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: podiums kapot zagen, overnachten in een concert venue of het aanleggen 
van voetbalvelden. In SIGN hebben zij een tweelaags coronaproof podium gebouwd die nieuwe verhoudingen 
creerde  tussen toeschouwer en performers. 



Broken Toaster Records  hadden de volgende acts uitgenodigd  in SIGN om te komen optreden: LosDQ, Harmjan 
Roeles, OGCOLTRANE en Lyckle, Kim & Gijsje. Tijdens de werkperiode werd  Broken Toaster Records 
ondersteund door onze reflectant Frank Koolen. 
http://brokentoasterrecords.nl/ https://www.instagram.com/brokentoasterrecords/  Broken Toaster Records 

De installatie ‘I loved calling it a rat race, a tribute show to Janet, the Artist’ van Caz Egelie (1994) houdt het 
midden tussen retrospectief
en een podium. Het is een
eerbetoon, een afscheid van
The Artist (Janet) als publiek
figuur, een
overzichtstentoonstelling met
attributen, props, kostuums,
video, films en ‘tribute acts’.
Egelie heeft in SIGN een
reeks van coulissen gemaakt,
waar kostuums en
kostuumarchieven, props en
attributen te zien zijn die het
verhaal van The Artist
vertellen. De musicalster
neemt afscheid op de meest
overdadige, bombastische
manier. Het karakter is
gebaseerd op de rol Janet van
der Graaf uit de musical The
Drowsey Chaperone, voor PROPS vertolkt door musicalster Laura ter Horst. In SIGN  trad Andy Smart  live op 
28 maart. Andy Smart weet heel mooi in zijn performances popcultuur en filmromantiek te bevragen. Passend in 
deze  theatrale installatie van Caz. 
Egelie maakt sculpturen, performances en 3D-animaties. In zijn omvangrijke, multidisciplinaire oeuvre verwijst 
Egelie naar kunsthistorische referenties en verwijzen werken weer naar elkaar.  http://www.cazegelie.com/
https://www.instagram.com/cazegelie/ 

Extra Virtual Tour ivm Covid omstandigheden:
Er is een 360 graden virtual tour gemaakt door Till Schönwetter van de installaties ism. stagiaire M. Groenen die 
bijbehorende archivering en teksten schreef. 

Bezoek na lockdown:: 
De expositie was te bezoeken  van 3  t/m 28 maart  2021. Het bezoek diende zich te registreren en een afspraak  te
maken via Eventbrite; 4 uur voorafgaand. Met een beperkt aantal mensen per dag, max. 2 per half uur. Uiteraard 
met mondkapjes 1,5 meter afstand en desinfectie. 
Bezoek in de weekenden  27 en 28 maart was niet mogelijk ivm. performances, live streams. 

Ter voorbereiding op de livestream werden er op 20 maart tussen 15-19 uur filmopnames gemaakt van optredens: 
Lyckle, Kim, Gijsje  & Harmjan Roels. Dit was nodig ivm Covid omstandigheden en hoeveelheid aanwezige 
personen. Zonder publiek. De opnames werden geimplementeerd in de livestream van 28 maart. 

LIVESTREAM zondag 28 maart 
https://www.facebook.com/events/259941805807004 tussen  15.00-18.00 uur
Optredens van:
OG Coltrane | Jazz core uit de hel
LosDQ | Absurdistische popmuziek, een fenomeen
Lyckle, Kim and Gijsje | Vrienden doen een spel als kantklossen, maar dan zonder klossen en garen
Harmjan Roeles | Pronkt in eenzaamheid publiekelijk met dode moeder
Andy Smart | zingt en danst op uitnodiging van Caz Egelie
Anne Schmidt & Linda Stauffer - “Echo - Play in a maquette’ | Performance in gruwelijk poppenhuis

Hosts:
Wabbesch | Spreekstalmeester
Broken Toaster Records | Makers van tijdelijke bands en coronaproof podium

https://www.facebook.com/events/259941805807004


Optredens en publiek:
Zonder publiek alleen live streams plaats vanuit SIGN op 28 maart tussen 15-20 uur. 
Al met al leverde dat 400 unieke kijkers op (kort, lang zo nu en dan)  

Tijdschema:
15.00 uur Inloop en welkomswoord Wabbesch

Gesprek met Caz Egelie
15.20 uur Optreden Andy Smart (CE)

Nagesprek
Gesprek met Broken Toaster Records

16.05 uur Optreden Lyckle, Kim & Gijsje (BTR)
Nagesprek

16.35 uur Vertoning deel 1 & 2 ‘ECHO – Play in a maquette’ (LS&AS)
Nagesprek met Linda Stauffer & Anne Schmidt

16.55 uur Optreden Harmjan Roeles & Ingren (BTR)
Nagesprek
Vertoning deel 3 & 4 ‘ECHO – Play in a maquette’ (LS&AS)

17.20 uur Optreden OG Coltrane (BTR)
Nagesprek
Vertoning deel 5 ‘ECHO – Play in a maquette’ (LS&AS)

18.00 uur Voorgesprek
Optreden LosDQ (BTR)
Afsluiting reprise OG Coltrane (BRT)

De optredens vonden plaats in de volgende stages: 
CE: Caz Egelie - “I love calling it a rat race”
LS&AS: Linda Stauffer & Anne Schmidt - ‘ECHO – Play in a maquette’
BTR: Broken Toaster Records – “Group/Set/Ring/Crowd/Band/Crew/Bunch/Gang”

Publiek: 600
PR: 



https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-ruimte-tussen-jou-en-mij-in-gesprek-met-sign-en-de-kunstenaars-van-
props/ 
https://www.metropolism.com/nl/reviews/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-props-linda-stauffer-anne-schmidt-caz-egelie-en-broken-toaster-records-
143694659595?
https://www.kunstpuntgroningen.nl/agenda/props-linda-stauffer-anne-schmidt-caz-egelie-en-broken-toaster-
records/ 
https://www.rtvnoord.nl/agenda 
https://harenerweekblad.nl/artikel/1155515/jonge-kunstenaars-maakten-in-sign-ter-plekke-installaties-voor-de-
expositie-props-hun-werk-is-na-een-maand-wachten-te-zien.html 
https://www.dvhn.nl/cultuur/Jonge-kunstenaars-maakten-in-SIGN-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-
PROPS-Na-een-maand-wachten-is-hun-werk-nu-te-zien-26632227.html 
https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign (algemeen)
43019_nieuwe_props_on_stage_bij_groningse_sign_nu_open 
29-3-21 DvhN ‘Joep van Ruiten, ‘wees gewaarschuwd. Sta open voor rare dingen’.

II. SIGN in het UMCG
SOFT CELLS/ 8 maart t/m 30 mei 2021
Sanne Bax, Dagmar Stap, Jurjen Galema 

Kunstzaken UMCG Beelden van Buiten. heeft SIGN uitgenodigd om een presentatie samen te stellen
SIGN heeft hiervoor de tentoonstelling SOFT CELLS gecureerd met textiele installaties van de jonge kunstenaars 
Sanne Bax, Dagmar Stap en Jurjen Galema. Hun werken werden in 3 monumentale vitrines gepresenteerd aan de 
De Poortweg in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzeplein 1.
Het kunstgenootschap Thomassen à Thuessink (tàt) is een samenwerkingsverband van Academie Minerva, Drents 
Museum, Fries Museum, Groninger Museum (en nu ook SIGN) en het UMCG. Het organiseert tentoonstellingen, 
educatieve projecten en andere publieksactiviteiten waarin kunst, gezondheidszorg, wetenschap en de actualiteit 
elkaar raken. Beelden van Buiten exposities zijn een onderdeel van de activiteiten van het kunstgenootschap.

https://www.metropolism.com/nl/reviews/43019_nieuwe_props_on_stage_bij_groningse_sign_nu_open
https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign
https://www.dvhn.nl/cultuur/Jonge-kunstenaars-maakten-in-SIGN-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-PROPS-Na-een-maand-wachten-is-hun-werk-nu-te-zien-26632227.html
https://www.dvhn.nl/cultuur/Jonge-kunstenaars-maakten-in-SIGN-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-PROPS-Na-een-maand-wachten-is-hun-werk-nu-te-zien-26632227.html
https://harenerweekblad.nl/artikel/1155515/jonge-kunstenaars-maakten-in-sign-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-props-hun-werk-is-na-een-maand-wachten-te-zien.html
https://harenerweekblad.nl/artikel/1155515/jonge-kunstenaars-maakten-in-sign-ter-plekke-installaties-voor-de-expositie-props-hun-werk-is-na-een-maand-wachten-te-zien.html
https://www.rtvnoord.nl/agenda
https://www.kunstpuntgroningen.nl/agenda/props-linda-stauffer-anne-schmidt-caz-egelie-en-broken-toaster-records/
https://www.kunstpuntgroningen.nl/agenda/props-linda-stauffer-anne-schmidt-caz-egelie-en-broken-toaster-records/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-props-linda-stauffer-anne-schmidt-caz-egelie-en-broken-toaster-records-143694659595?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-props-linda-stauffer-anne-schmidt-caz-egelie-en-broken-toaster-records-143694659595?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail
https://www.metropolism.com/nl/reviews/43019_nieuwe_props_on_stage_bij_groningse_sign_nu_open
https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-ruimte-tussen-jou-en-mij-in-gesprek-met-sign-en-de-kunstenaars-van-props/
https://www.filtergroningen.nl/kunst/de-ruimte-tussen-jou-en-mij-in-gesprek-met-sign-en-de-kunstenaars-van-props/


Speciaal voor de vitrines en de plek hebben de kunstenaars Sanne Bax, Dagmar Stap, Jurjen Galema hun eigen 
textiele wereld gecreëerd. Allemaal nieuwe werk.  In deze kleurrijke, vriendelijke omgevingen kan je ontsnappen, 
bij wegdromen en over fantaseren. De persoonlijke behandeling van het materiaal, zoals borduren, ‘stenen’ en 

tuften,  is intensief en experimenteel wat maakt dat het werk 
aan intensiteit wint, rijker wordt en in zijn betekenis 
verandert. Het spel met zachte materialen zoals wol en 
stoffen, met kleuren, grootte maken de werken van Soft Cells
aantrekkelijk. Of het nou een snoepverpakking, een korstmos
of een beestje is: ze worden kostbaarder, verleidelijker en 
verlokken je toe te treden tot deze mini-paradijsjes.

Sanne Bax Installatie met Cipres nr. 3 en Termietenheuvel 
nr. 1/ Wol, mohair, alpaca en polyamide – 2021
Sanne Bax (1994, Gorinchem) omschrijft zichzelf als 
hoogpolige schilder, zachte-sculpturen maker en 
performance kunstenaar. Ze doorvoelt de totstandkoming van
haar werk in iedere vezel, van scheren tot spinnen, van 
verven tot tuften. Deze bewerkingen en het arbeidsintensieve
proces versterken de materiaalherinnering. Hier heeft ze een 
organisch uit de hand gelopen getuft ecosysteem gemaakt: 
een eigenzinnige hof van eden. Het is een landschappelijke 
overdaad aan materiaal, kleuren en structuren.

Dagmar Stap ‘Shop till you drop’ / borduurwerk op vilt, nep
leer, vilt, pvc  –  2018-2021
Dagmar Stap (1995, Groningen) geeft door borduren en een 
textiele benadering dagelijkse voorwerpen uit de consumptie 
maatschappij een duurzamere betekenis. Haar tijdrovende 
bewerking verandert waardeloze snoepverpakkingen in 
‘kostbare kunst’. Er ontstaat een snoepwinkel, waar 

aantrekkelijke kleuren, vormen en materialen, klein en groot snoepgoed je verleiden en doen watertanden.

Jurjen Galema ‘Tropical Worm Terrarium’/ textiel, fiberfill, pvc – 2021
Jurjen Galema (1992, Drachten) creëerde een veilig thuis voor z’n lieftallige Tropical Worms; een paradijselijk 
terrarium waar het goed toeven is. De kleurrijke sculpturen met menselijke trekken in een aantrekkelijke 
uitdossing richten zich niet alleen op de eigen leefomgeving maar ook naar buiten. Bedazzled
Betty, Purple Pedro, Sleepy Suzie e.a. zoeken contact met de beschouwer. De kunstenaar wil met zijn ‘soft 
sculptures’ een brug slaan tussen de kunstwereld en de maatschappij met al zijn identiteiten.

Bezoeken van de expositie was  mogelijk conform de Coronarichtlijnen van het UMCG. 
Vrije inloop maar met mondkapje. 
Publiek: schatting er komen ca 8000 bezoekers per dag langs zegt de organisatie van Beelden van Buiten  UMCG/
zeg 300 per dag kijken bewust?
8 maart t/m 31 mei: 24.000 

PR: 
https://www.vanplan.nl/uitje/beelden-van-buiten-soft-cells-umcg-groningen-39428339?harvest_referrer=https
%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/SIGN-presenteert-met-%E2%80%98Soft-cells%E2%80%99-eigen-textiele-
wereld-in-Universitair-Medisch-Centrum-Groningen-26625792.html 
https://gezinsbode.nl/artikel/1155062/sign-presenteert-met-soft-cells-eigen-textiele-wereld-in-universitair-
medisch-centrum-groningen.html 
https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/uitgaan/3431716780/sign-in-het-umcg-soft-cells 
https://www.kunstpuntgroningen.nl/agenda/sign-in-het-umcg-soft-cells/ 
https://harenerweekblad.nl/artikel/1155002/sign-exposeert-beelden-van-buiten-met-textiele-installaties-van-de-
jonge-kunstenaars-in-umcg-groningen.html 
https://kultuuragenda.nl/ 
https://stayhappening.com/e/sign-in-het-umcg-soft-cells-E2ISTHV4DBG
https://groningen.uitloper.nu/kunst/soft-cells  
https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign 

https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign
https://groningen.uitloper.nu/kunst/soft-cells
https://stayhappening.com/e/sign-in-het-umcg-soft-cells-E2ISTHV4DBG
https://kultuuragenda.nl/
https://harenerweekblad.nl/artikel/1155002/sign-exposeert-beelden-van-buiten-met-textiele-installaties-van-de-jonge-kunstenaars-in-umcg-groningen.html
https://harenerweekblad.nl/artikel/1155002/sign-exposeert-beelden-van-buiten-met-textiele-installaties-van-de-jonge-kunstenaars-in-umcg-groningen.html
https://www.kunstpuntgroningen.nl/agenda/sign-in-het-umcg-soft-cells/
https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/uitgaan/3431716780/sign-in-het-umcg-soft-cells
https://gezinsbode.nl/artikel/1155062/sign-presenteert-met-soft-cells-eigen-textiele-wereld-in-universitair-medisch-centrum-groningen.html
https://gezinsbode.nl/artikel/1155062/sign-presenteert-met-soft-cells-eigen-textiele-wereld-in-universitair-medisch-centrum-groningen.html
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/SIGN-presenteert-met-%E2%80%98Soft-cells%E2%80%99-eigen-textiele-wereld-in-Universitair-Medisch-Centrum-Groningen-26625792.html
https://www.dvhn.nl/groningen/stad/SIGN-presenteert-met-%E2%80%98Soft-cells%E2%80%99-eigen-textiele-wereld-in-Universitair-Medisch-Centrum-Groningen-26625792.html
https://www.vanplan.nl/uitje/beelden-van-buiten-soft-cells-umcg-groningen-39428339?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.vanplan.nl/uitje/beelden-van-buiten-soft-cells-umcg-groningen-39428339?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


III. What If | De toekomst van het noordelijk landschap
Linde Ex & Aebele Trijsburg
31 oktober 2020 t/m 5 april 2021 (verlengd! ) 
Locatie: Noorderlicht Studio,  Akerkhof 12 te Groningen open
WHAT IF in Noorderlicht Studio voorzichtig weer open vanaf 9 maart
Begin 2020 gaven Noorderlicht en SIGN de opdracht aan kunstenaars Linde Ex en Aebele Trijsburg om zich te 
buigen over de vraag: hoe zou het toekomstig noordelijk landschap eruit kunnen zien? Sinds oktober presenteren 
zij hun bevindingen in de Noorderlicht Studio. Vanaf dinsdag 9 maart aanstaande konden weer een aantal 
bezoekers toegelaten worden volgens de richtlijnen van regering en RIVM.
Voor de  tentoonstelling moest men een online (gratis) ticket aanschaffen, minstens vier uur voorafgaand aan  
bezoek. Twee bezoekers per half uur werden toelaten,  mondkapje verplicht, zo ook de 1,5 meter afstandsregel.
Publiek: 350 
PR:  (verlengd)
https://stayhappening.com/e/what-if-E2ISTHV4I2P 

IV. A Mouse´s Skull
Jaehun Park
Elif Satanaya Özbay  
Tomasz Skibicki 

werkperiode 10 t/m 25 april 2021
tentoonstelling: 1 t/m 30 mei 2021 

Intro:
I kept discovering things that invalidated what I already knew,
And then I learned things that showed me that everything was much simpler than what I’d previously imagined,
That all languages are connected by comparable patterns of logic.
I didn’t know until I did, that I didn’t need to know everything,
But I still wanted to know it all, or for what I did know to make sense cohesively as one thing,
Not a mix of different stratum eroding over a fault line,
But like dunes with no footprints but snake tracks and tree roots all the way into the water.

Text by Holly Childs: https://www.instagram.com/hol__l__y/ 
Design kaart: Jonathan Castro: https://www.instagram.com/jonacthan/ 
Expostie      01.05-30.05.21
Opening:   Zaterdag 1 mei  15.00-18.20 uur 
Langskomen op de opening kon tussen  15.00-18.20 uur. De kunstenaars waren aanwezig  
10 bezoekers per  time slot: 15.00-15.40-16.20-17.00-17.40-18.20  uur. Opgave verplicht. 

https://stayhappening.com/e/what-if-E2ISTHV4I2P


Voor het expositiebezoek: max. 5 personen  per keer.

Drie kunstenaars, Elif Özbay, Tomasz Skibicki en Jaehun Park, maakten tijdens hun werkperiode  deels 
voorbereid in eigen studio (digitale) installaties met maatschappelijke referenties, variërend van kapitalisme en 
consumentisme tot religie en ritueel. Via de methoden van recycling, transitie en transformatie werden bestaande 
politieke, economische, religieuze en culturele concepten en ideeën door de kunstenaars op verrassende en 
kritische manieren toegeëigend en toegepast. De objecten in de installaties representeren bepaalde 
levensomstandigheden en ideeën, of krijgen een andere betekenis door de nieuwe context waarin ze zich 
bevinden.

Elif Satanaya Özbay onderzoekt in haar werk de taal van het bewegend beeld. Özbay maakt visuele kunstwerken 
die zijn gebaseerd op de ‘diasporische ervaring’ en laat zich hierin inspireren door incidentele, onheilspellende 
waargebeurde gebeurtenissen en traditionele volksverhalen.
Voor de tentoonstelling  in SIGN heeft Elif Satanaya, Özbay tijdens haar werkperiode  vier (digitale) installaties 
gemaakt die een donkere en mysterieuze atmosfeer hebben. In tegenstelling tot hun sombere en sobere buitenkant 
liggen in het binnenste van deze kunstwerken een overvloed aan slimme en scherpe referenties begraven. Deze 
omvatten een verscheidenheid aan onderwerpen, variërend van populaire consumentencultuur tot traditionele 
historische volksverhalen.

In haar werk houdt Elif Satanaya, Özbay (1989) zich bezig met onderzoek naar de beeldtaal van verplaatsing door 
zich te richten op het bewegende beeld (audiovisuele media). Haar visuele kunstwerken zijn gebaseerd op de 
‘diasporische ervaring’, een term die wordt gedefinieerd als “de verspreiding of verspreiding van iets dat 
oorspronkelijk gelokaliseerd was (m.b.t. een volk of taal of cultuur).”  Een andere inspiratiebron van de 
kunstenaar komt van onheilspellende waargebeurde verhalen en traditionele volksverhalen. Deze laatste bron is 
zichtbaar aanwezig in de installaties die de wanden en het plafond van de tentoonstellingsruimte hebben 
overgenomen.

Het eerste kunstwerk, Circling Haustorium, bestaat uit een cirkel op het plafond gemaakt van zwart haar. Uit deze 
cirkel komen strengen haar die de vloer net niet aanraken. Wanneer men bekend is met de betekenis van het woord
haustorium, gedefinieerd in de biologie als een "sterk gemodificeerde stengel of wortel van een parasitaire plant of
een gespecialiseerde tak of buis die voortkomt uit een haarachtige draad van een schimmel", en als iets dat "de 
weefsels van een gastheer binnendringt en voedingsstoffen en water absorbeert", wordt het verontrustende en 
ongemakkelijke gevoel dat veroorzaakt wordt door het kunstwerk alleen maar versterkt. 

Het tweede kunstwerk, I bind you Nancy, hangt aan de muur voor. Het werk bestaat uit twee leren, identieke witte 
kussens waarop een behoorlijke hoeveelheid haar is geplakt. De titel van het werk, I bind you Nancy, is terug te 
vinden in een citaat uit de horror-fantasiefilm The Craft uit 1996 van Andrew Fleming. In deze film volgt de kijker
een nieuwkomer op een voorbereidende katholieke middelbare school. De beginner voegt zich al snel bij een 
drietal verstoten tienermeisjes die hekserij beoefenen. In de loop van de film wordt zichtbaar hoe de groep 
verschillende spreuken en vloeken oproept tegen personen die zich tegen hen keren.

Vergelijkbaar met I bind you Nancy komt het derde kunstwerk dat wordt getoond voort uit Satanaya, Ozbay’s 
fascinatie voor het bewegende beeld. In dit geval verwijst And we we’re vampires, And we lived in a dungeon 
naar oude volksverhalen die door de geschiedenis heen in zijn afgebeeld. Het videokunstwerk, waarin de 
kunstenaar een verhaal reciteert, verwijst naar de figuur van graaf Dracula die in een groot deel van de wereld 
bekend werd door zijn verschijning in de gotische horror roman Dracula uit 1897, geschreven door Bram Stoker. 
Voor deze roman haalde Stoker inspiratie uit populaire Centraal-Europese volksverhalen over de ‘nosferatu’ 
(vertaald: ondoden). Hij werd waarschijnlijk ook geïnspireerd door historische verslagen van de 15e-eeuwse 
Roemeense prins Vlad Tepes, die de bijnaam ‘Vlad the Impaler’ kreeg. Vlad Tepes, geboren als de tweede zoon 
van de edelman Vlad II Dracul, noemde zichzelf Dracula, wat 'zoon van Dracul' betekent, toen hij werd ingewijd 
in een geheime orde van christelijke ridders die bekend staat als de Orde van de Draak. Dracula werd berucht 
vanwege de wrede tactieken die hij tegen zijn vijanden toepaste, waaronder marteling, verminking en 
massamoord. Stokers’ roman introduceerde niet alleen het fictieve personage van graaf Dracula, maar vestigde en 
beïnvloedde ook vele conventies van latere vampierfantasie, horrorfilms en televisieshows. Zoals aangetoond door
Elif Satanaya, Özbay, wordt de figuur ook als inspiratiebron genomen in hedendaagse kunstvormen.

Net als Circling Haustorium is het vierde kunstwerk met de titel Locking locks on gates, Locks Ghosts te zien 
wanneer men naar het plafond kijkt. De installatie bestaat uit dikke lokken gemaakt van gevlochten zwart haar die 
samen een groot net vormen. De uiteinden zijn afgewerkt met zwarte sloten. De titel van het werk, Locking Locks



on gates, Locks Ghosts, en het spinnenwebachtige uiterlijk van het werk, geven de kijker informatie over het 
denkbeeldige doel en het mogelijke gebruik van het werk.

De vier zwarte installaties staan in schril, scherp contrast staan met de witte muren van de tentoonstellingsruimte. 
De kijker wordt geconfronteerd met aangrijpende, huiveringwekkende installaties die op het eerste gezicht niks 
lijken te verbergen. Elk van hen is echter gevuld met een voldoende aantal referenties, evenals hedendaagse 
wijzigingen. Elif Satanaya, Özbay's focus op reeds bestaande ideeën en concepten en de transformatie van deze 
naar een hedendaagse context leidt ertoe dat kijkers met verschillende achtergronden en leeftijden uiteenlopende 
betekenissen toekennen aan waar zij mee worden geconfronteerd. Wanneer je besluit het donkere rijk te betreden 
dat zich schuil houdt achter het zwarte front van deze installaties zul je geboeid raken door de duistere en sombere
concepten die hebben gediend als basis voor de creaties. 

Tomasz Skibicki heeft een nomadische onderzoekspraktijk ontwikkeld onder de naam ‘The Hoarder-Gatherer’. 
Als een forensisch wetenschapper voert Skibicki autopsies uit van plaatsen en dingen en verwerkt hij gevonden 
voorwerpen en lokale tekens in zijn installaties, sculpturen en films.

Tomasz Skibicki heeft in zijn werkperiode bij SIGN twee fysieke installaties gemaakt.
De artistieke onderzoekspraktijk van de kunstenaar resulteert in persoonlijke herinneringen aan ontmoetingen die 
relateren aan migratie, consumentisme en dood. Geïnspireerd door de esthetiek van sportuitrusting en devotionele 
objecten, zien de eigenaardige artefacten gemaakt door Skibicki eruit als iconen van toekomstige 
geloofssystemen.
Tomasz Skibicki (1991) heeft een nomadische onderzoekspraktijk ontwikkeld genaamd ‘The Hoarder-Gatherer’. 
Als forensisch wetenschapper voert Skibicki autopsies uit van plaatsen en dingen en verwerkt hij gevonden 
voorwerpen en lokale tekens in zijn installaties, sculpturen en films. Het resultaat van deze praktijk zijn 
kunstwerken die zijn gebaseerd op wat de kunstenaar 'ontmoetingen uit de eerste hand met tweedehands spullen' 
noemt. Materialen  die terugkomen in deze werken zijn onder meer multiplex, kettingen en kabels en ten slotte, 
eigeel. Verder richt Skibicki zich in zijn werk op het verfijnen van traditionele ambachten en technieken zoals 
'tramp art', een kunstvorm die populair was in Amerika van 1870 tot 1940. Kunst die voortkomt uit deze beweging
draait om 'gevonden' materialen zoals stukjes vaas en glas en allerlei voorwerpen, waaronder dozen, fotolijsten, 
religieuze artefacten en een groot scala aan decoratieve items. Deze objecten werden door tramp kunstenaars in 
allerlei vormen en figuren gesneden en vervolgens gelaagd en omgevormd tot fragiele en arbeidsintensieve 
driedimensionale kunstwerken. 
De eerste installatie met de titel ‘wstep wzbroniony’ was  te zien  in de vide van SIGN,  een grootschalige 
installatie Het werk is gemaakt uit een structuur van gipsplaten en lijkt op een groot, opvallend en gedetailleerd 
wandtapijt. In deze gipsplaten heeft  de kunstenaar verschillende ingewikkelde patronen en ornamenten gesneden. 
Voor het werk heeft Skibicki gebruik gemaakt van een lasercutter  De arbeidsintensieve en tijdsrovende techniek 
die Skibicki voor dit werk heeft gebruikt grijpt terug op de manier waarop tramp kunstenaars in de 19e en 20e 
eeuw met (gevonden) materialen werkten. Op het eerste gezicht lijkt wstep wzbroniony een decoratief schilderij te
representeren, of een soort decoratief Perzisch tapijt. Naast de connectie met tramp art ziet Skibicki in het gebruik 
van de houtsnijtechniek een verband met dans: het beoefenen van deze ambacht kan worden gezien als een 
dansachtige oefening. De kenmerkende uitgesneden patronen en elementen die te zien zijn in de installatie kunnen
worden beschouwd als de overblijfselen van een zogenaamde ‘performance met materiaal’.  Verder kan titel van 
het werk wstep wzbroniony worden vertaald naar de Poolse benaming voor ‘verboden terrein’. Hierdoor verbind 
het werk zichzelf met de bekende metalen borden die in overvloed op de omringende hekken van bouwterreinen 
en andere verboden en begrensde locaties kunnen worden gevonden.  
De tweede installatie purpose “for” life is te zien  als men de trap afdaalt naar de kelder.  Opvallend is dat wanneer
je op de trap staat, het kunstwerk relatief klein oogt. Dit gevoel wordt alleen maar versterkt doordat wstep 
wzbroniony zichbaar is aan de rechterkant. Eenmaal beneden wordt de kijker echter geconfronteerd met een 
rechthoekige structuur die ongeveer even groot is als een mens. Het materiaal van het werk, multiplex, kan 
worden benadrukt. Volgens Skibicki kan multiplex namelijk worden vergeleken met een batterij. Een batterij 
draait om een aantal vergelijkbare artikelen, items of apparaten die zijn gerangschikt, verbonden of samen worden
gebruikt. Op dezelfde wijze wordt multiplex gemaakt uit een opeenstapeling van houtsnippers van vergelijkbare 
grootte die worden samengeperst en gemengd met bindmiddelen. Dit is de reden dat het materiaal dat vaak wordt 
gebruikt voor bouwconstructies, of in Skibicki’s geval voor kunst, kan worden beschouwd als ‘houten batterijen’.
Al kijkend naar wstep wzbroniony en purpose “for” life komt ‘The Hoarder-Gatherer’ mentalititeit van Tomasz 
Skibicki sterk naar voren. Gevuld door tekens en gevoed door gevonden materialen spreken de twee installaties 
tot de verbeelding van de kijker. Gedachtes en denkbeelden over hoe, waar en wanneer de materialen door de 
kunstenaar zijn verzameld en de manier waarop het uiteindelijke ensemble tot stand is gekomen resulteert voor de 
kijker in nieuwe ontmoetingen met reeds bekende objecten. Onderweg naar de expositie ben je misschien langs 
willekeurige stukken restmateriaal gelopen, zoals wat triplex of een staalkabel, maar zodra deze items in een 



nieuwe context te zien zijn ontstaat er een verfrissende en intrigirende reflectie over het gebruik, de betekenis en 
het potentieel van deze constructieve materialen.

Jaehun Park houdt zich in zijn werk bezig met het kapitalisme als vorm van religie in de postmoderne 
samenleving. Park maakt hiervoor gebruik van computergegenereerde 3D-animaties waarin hedendaagse, 
consument-gerelateerde objecten zich verschuilen in een post-apocalyptisch stedelijk landschap.
“Als religie in het verleden ooit als bron van troost heeft gediend, heeft de huidige kapitalistische samenleving het
getransformeerd tot iets wat mensen verandert in wezens die puur en alleen worden gedreven door verlangen.” – 
Jaehun Park
 Jaehun Park besteedde  de werkperiode eerste aan het maken van digitale installaties. Bekende onderwerpen als 
kapitalisme, religie, politiek, consumentisme, cultuur, mode, architectuur en ritueel worden door de kunstenaar in 
een hightech jasje gestoken en op een kritische manier toegeëigend en aangepast. De objecten in de installaties 
vertegenwoordigen bepaalde levensomstandigheden en ideeën, of krijgen een andere gevatte betekenis als gevolg 
van de nieuwe context waarin ze zich bevinden.

Hoe werkt het hedendaagse ‘warenkapitalisme’ samen met vroegere religies? Hoe is het kapitalistische ritueel 
aanwezig in het dagelijks leven? En hoe past het kapitalisme menselijke verlangens toe in een virtuele ruimte? Als
een dialectische combinatie van het feitelijke, rituele en virtuele, vormen deze drie vragen de basis voor de 
installaties van kunstenaar Jaehun Park (1986). In zijn werk houdt Park zich bezig met het kapitalisme als een 
vorm van religie in de postmoderne samenleving. Walter Benjamin richtte zich meer dan 100 jaar geleden op 
hetzelfde onderwerp, maar in tegenstelling tot de Duitse filosoof zijn de speerpunten van Park de religieuze 
aspecten van het postkapitalisme in een virtuele ruimte. Hieruit vloeit een fascinatie voort voor commerciële 
stedelijke ruimtes zoals winkelcentra en warenhuizen en hoe deze in relatie staan tot katholieke kerken en 
Europees cultureel erfgoed. De installaties gemaakt door Park komen tot stand met behulp van computer 
gegenereerde 3D-animaties. In deze animaties komen post-apocalyptische, hel-achtige landschappen tot leven. 

Wanneer de kijker een blik werpt op de eerste installatie genaamd Revolving Doors valt meteen op dat Park 
innovatief gebruik maakt van de reeds bestaande elementen die te vinden zijn binnen de muren van SIGN. Voor 
dit werk heeft de kunstenaar namelijk onder het looprooster dat het voorste en het achterste deel van de 
tentoonstellingsruimte verbind vier televisieschermen geïnstalleerd. Op deze schermen is een animatie van een 
draaideur te zien. De draaideur werd uitgevonden door de Amerikaan Theophilus van Kennel in 1888. De 
uitvinding hielp bij het verlichten van verschillende problemen die vaak worden geassocieerd met conventionele 
deuren: de draaideur functioneerde als een luchtsluis die verhinderde dat koude lucht op winderige dagen het 
gebouw binnendrong en de uitvinding zorgde ervoor dat straatgeluiden en giftige dampen buiten bleven. Met de 
uitvinding werden ook technologische innovaties zoals eenrichtingsverkeer en een beveiligingsinrichting voor 
beperkte toegang geïntroduceerd. Voor Park hebben deze laatste vernieuwingen ertoe geleid dat draaideuren 



kunnen worden gezien als middel om mensen te controleren en te beheersen. Als reactie hierop heeft de 
kunstenaar een 3D animatie/simulatie gemaakt met daarin een exacte nabootsing van de draaideur die aanwezig is 
in het warenhuis De Bijenkorf in Den Haag. Achter de glazen wanden van deze draaideur zijn levenloze, 
rondtuimelende paspoppen te zien. Volgens Park kan de moderne draaideur worden gezien als “het wiel van het 
verlangen van de moderne samenleving”. Het passeren van consumenten door deze draaideuren is synoniem met 
“het overgangsritueel naar ons eindeloze verlangen”. Dit verlangen wordt nooit bevredigd en gaat voor altijd rond 
en rond. De draaideuren en de opgesloten mannequins die te zien zijn in Revolving Doors kunnen worden 
beschouwd als een spiegel van de moderne mens: we worstelen constant en onafgebroken met verlangen in een 
passief en ronddraaiend apparaat dat is gecreëerd door het allesoverheersende kapitalistische systeem. De stalen 
pijlers van het looprooster zorgen ervoor dat het bedrukte en onontkoombare gevoel dat wordt gevisualiseerd door
de draaideur en de figuren daarbinnen alleen maar wordt versterkt.

In de ruimte achter zijn 2 andere digitale werken. Captured Nature toont een 3D animatie/simulatie van een glazen
kubus waarin de overgang van dag naar nacht en van nacht naar dag is gevisualiseerd. Ook worden in deze 
artificiële kubus verschillende soorten klimaat en weersomstandigheden getoond en geanimeerd. Een grijze buis, 
met daarin een oranje bol die de zon representeert, komt de kubus aan de linkerkant binnen en verlaat deze aan de 
rechterkant. Een soortgelijke buis wordt als fysiek object buiten het scherm, op de vloer van de 
tentoonstellingsruimte, getoond. In deze is een ongeanimeerde oranje bal die op elk moment lijkt te gaan bewegen
te zien. In tegenstelling tot de andere installaties van Park bevat Captured Nature geen grote verscheidenheid aan 
consumentgerelateerde producten en referenties. Desondanks kan de installatie worden beschouwd als een 
commentaar op onze samenleving. Door het letterlijk ‘vastleggen’ van verschillende natuurlijke fenomenen door 
middel van technologie maakt Park op een speelse manier duidelijk dat in onze hedendaagse samenleving 
misschien zelfs wel de natuur kan worden omgezet in een kunstmatig gecontroleerd (consumenten) product.

Het derde werk, Overheated Windmill, is te vinden in dezelfde ruimte als Captured Nature. De 3D 
animatie/simulatie toont een naadloze loop van een windmolen waaruit grijze rook tevoorschijn komt en zich 
verspreidt in de lucht. In de 17e eeuw werden windmolens gebruikt voor industrieel koloniaal gebruik. In 
Nederland deden windmolens dienst als constructies om water te beheren (door gebieden droog te houden en 
overstromingen te voorkomen). In deze periode in de geschiedenis ontstond in de Zaanstreek in Oud-Holland het 
eerste authentieke industrieterrein ter wereld. Hier werden windmolens gebruikt voor het systematisch kappen en 
snijden van hout, iets wat leidde tot de bloei van de scheepsbouw in Nederland (rond 1650 werden hier zo'n 75 
schepen per jaar gebouwd). Zelfs een van Ruslands grootste staatslieden en hervormers, Peter I (Pjotr 
Aleksejevitsj), die de bijnaam Peter de Grote had, kwam naar de regio om te ontdekken hoe schepen net zo 
effectief konden worden gebouwd als in Zaandam. Het intensieve gebruik van windmolen technologie maakte de 
bouw van grotere en sterkere schepen mogelijk, iets wat ertoe leidde dat de scheepsindustrie in Zaandam de 
hoeksteen werd voor de bouw van een kolonie. In onze huidige samenleving worden windmolens nog steeds 
gebruikt. Met de komst van stoom- en elektriciteitsmachines in de 19e en 20e eeuw nam hun populariteit echter 
af. In Nederland is de functie van windmolens als industriële machine (bijna volledig) verdwenen. Traditionele 
windmolens worden bestempeld als werelderfgoed en zijn getransformeerd tot populaire toeristische 
bezienswaardigheden. Overheated Windmill kan worden gezien als een doeltreffende visualisatie van het 
intensieve en uitputtende gebruik van windmolens in de 17e eeuw. Ook maakt Park met het werk duidelijk dat de 
exploitatie van windmolens in de 21ste eeuw een andere, wellicht net zo koortsachtige vorm aanneemt. 

Tijdens het bekijken van de drie installaties kan het maatschappijkritische standpunt van Jaehun Park niet worden 
gemist. Door te verwijzen naar herkenbare, eigentijdse elementen, en door deze in een bepaalde context te 
plaatsen, wordt de kijker zich bewust van datgene wat de kunstenaar bezighoudt en wat als resultaat tot uiting 
komt in zijn werk. De tentoonstelling laat eens te meer zien een groot deel van de objecten die ons in het dagelijks
leven omringen zijn doordrenkt met lange, vaak twijfelachtige geschiedenissen. Wanneer je je verdiept in dat wat 
er te zien is, wordt de onontkoombaarheid en problematiek van onze hedendaagse situatie steeds duidelijker. Één 
troost: indien je de expositie verlaat met een kruipend gevoel van rusteloosheid en ongemak ben je waarschijnlijk 
niet de enige.  
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V. ‘MICRODRAFT’  Paraskevi Frasiola
12 juni t/m 15 augustus/raamexpositie 

Op zaterdag 12 juni was de opening van ‘Microdraft’, de raamexpositie van Paraskevi Frasiola. Men was welkom 
voor een drankje en Griekse souvlaki’s van de barbecue tussen 15:00 en 19:00 uur. Men kon een tijdslot kiezen : 
15.00 - 15.40 - 16.20 - 17.00 - 17.40 - 18.20 uur (max. 10 personen per slot). 
In het diorama ‘Microdraft’ combineert Paraskevi Frasiola natuurlijke fenomenen in de traditie van 
landschapskunst met een eigenzinnig, subversief gevoel voor humor. Het door haar gecreëerde microklimaat 
werkt als een metafoor waarbij de weersomstandigheden voor stemmingen en emoties staan. Dit alles lijkt op drift
en in een continue staat van beweging. 
Het werk van Paraskevi Frasiola
(Griekenland, 1979) komt voort uit het
conflict tussen kunstzinnig handelen en
de angst voor blootstelling: het is het
moment in het leven van de kunstenaar
waarop zij zich zichtbaar en kwetsbaar
maakt. Maar wat gebeurt er als het
bovenstaande essentieel is? Welke vorm
zoekt aandacht terwijl zij bezeten is door
nervositeit? 
Om deze vragen te beantwoorden creëert
Frasiola autobiografische visuele
metaforen aan de hand van tekeningen,
keramiek en animaties. Haar
kunstwerken tonen een gemoedstoestand
van een bijtende en meedogenloze
zelfspot. Landschappen fungeren als een
metafoor, een theatraal podium waar
Frasiola een scène regisseert. Het kan een bekende plek zijn, of iets dat ze op internet ziet. Binnen al haar werk is 
vrolijkheid een manier om haar eigen negatieve neigingen in perspectief te plaatsen of te verminderen. Of zoals 
Frasiola het zelf zegt: “Ik denk dat het echte doel van mijn werk is om mezelf te vermaken.” De raamexpositie 
was  24 uur per dag, 7 dagen per week te zien van 12 juni t/m 15 augustus. 
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VI. Higher than History door Quenton Miller
1 juli 2021
SIGN i.s.m. 019 Gent Belgie.
Op donderdag 1 juli a.s. vond Higher than History plaats, een project van kunstenaar Quenton Miller i.s.m. het 
Belgische 019 uit Gent  & SIGN uit Groningen NL. Om 19.30 uur sprong het motorstunt man van  FMX4Ever 
over het monumentale standbeeld Mastplanters van Julius-Pierre Van Biesbroeck jr. in het Citadelpark in Gent 
vlak voor het SMAK.

Het project stond al langer in de planning, maar kon vanwege corona niet doorgaan. Er is nu toch toestemming 
verleend voor het evenement Higher than History, een project van Quenton Miller dat onderdeel is van Publiek 
Park, een openlucht-tentoonstelling georganiseerd door Young Friends of the S.M.A.K. in het Citadelpark in Gent.
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Higher than History is een samenwerking tussen kunstinitiatieven 019 Gent, BE en SIGN, Groningen NL en 
kunstenaar Quenton Miller en wordt gesteund door de Vlaamse overheid. De motorsprong wordt gedaan door 
FMX4ever.

Tickets waren verkrijgbaar via https://019-ghent.org/events/higher-than-history/. Er zijn maar 50 plaatsen 
beschikbaar. 
Over de performance: Kan het historisch monument Mastplanters worden overwonnen? De twee figuren die een 
paal in de grond planten , waren gemaakt als een functionerende lichtpaal, maar na voltooiing kon de beeldhouwer
alleen betaald worden als de mast een vlag vasthield. Hierdoor veranderde de functie van Mastplanters en wordt 
het nu gezien als een symbool van het kolonialisme in Congo. 

Higher than History beziet het standbeeld vanuit de verhalen die door de tijd heen aan openbare monumenten 
kleven. Voor kunstenaar Quenton Miller vormt Mastplanters een goed startpunt om te reflecteren op geschiedenis, 
kunst in de openbare ruimte en de betekenis hiervan voor een divers  verschillende soorten publiek: “Wat ik 
interessant vind aan dit monument is dat het niet statisch is. Er bestaat het idee dat sculptuur niet beweeglijk is, 
maar meningen hierover zijn door de tijd heen veranderd en interpretaties erover zijn niet eenduidig. Ook heeft het
beeld op verschillende plekken gestaan. In die zin is sculptuur heel dynamisch.” 

Het evenement brengt een nieuwe relatie met Mastplanters en zet de discussies over koloniale beelden voort met 
een breed publiek. “Voorafgaand aan de motorsprong worden teksten gepresenteerd door de omroeper van het 
evenement, dichter Lindah Leah Nyirenda, kunstenaar en schrijver Harun Morrison en mijzelf”, vertelt de 
kunstenaar. “Deze teksten zijn speciaal geschreven voor dit evenement en gaan over geschiedenis, kolonialisme, 
de betekenis van monumenten en de rol van publiek.”

Een motorjump en kolonialisme, hoe gaat dat samen? Volgens Miller ontstaan door de humoristische benadering 
nieuwe perspectieven op het beladen thema: “Een motorjump is een over-de-top, absurd gebaar. Je overwint 
geschiedenis niet door erover heen te springen. Higher than History reflecteert op hoe je dit wél kunt overwinnen, 
door samen met andere soorten mensen te kijken naar hetzelfde gebaar in dezelfde openbare ruimte.”



Over ‘Higher than History’ door Quenton Miller is ontwikkeld in de context van het project ‘Timeline Gallery, 
angst in de publieke ruimte’ 2018/2019/2020 geïnitieerd door SIGN, Groningen, DesignArbeid, Amsterdam 
en Research Group Image and Context Hanze UAS Image and Context Academie Minerva, Groningen. 
Participerende kunstenaars waren, naast Quenton Miller, 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.

Publiek: naast de 50  zitplaatsen zaten in het park ook toeschouwers: 300
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https://www.vooruit.be/nl/agenda/3821//Publiek_Park/ 
‘Publiek Park’ citadelpark 2021, publicatie (Young Friends v/h S.M.A.K., Vrienden van het S.M.A.K.) blz. 42 t/m 
51 . + brochure

VII. SPATIAL DISRUPTIONS
18 juli t/m 31 augustus 2021
Kunstenaars; Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko, Janne Schipper, Mischa Lind &Tudor 
Ulrich,  Stephanie Rizaj
Spatial Disruptions was een interventie project dat plaatsvond in de perifere, semi-industriële, publieke ruimte 
van Groningen. Het werd  georganiseerd door SIGN van 18 juli t/m 31 augustus jl.  
De 7 kunstenaars opereerden vanuit Loods 36 aan de Suikerlaan 36  op het Suikerunieterrein te Groningen. De 
kunstenaars ontwikkelen tijdens deze residentie nieuw werk, speciaal toegepast op het half urbane, openbare 
(bedrijven)terrein rondom de Loods en de publiek ruimte van het Suikerunieterrein of daarbuiten.  Deze artistieke 
interventies werden in tekst en beeld gebracht door een schrijvers/ communicatieteam, met als doel om de 
bevindingen tot een publicatie te ontwikkelen. 
Kunstenaars: 
Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko, Janne Schipper, Mischa Lind &Tudor Ulrich,  Stephanie Rizaj
Interventies in de publieke ruimte tussen coordinaten: 
53.209700 N – 53.216500 N
6.519500 E – 6.546950 E
Schrijvers: 
Maartje Terpstra, Sanne Morssink, M. Groenen, Floor van Heuvel, Karlijn Vermeij
Schrijvers reporters  @ SIGN
53.216351 N / 6.574757 E
In het beleid van SIGN staat omschreven dat environmental ingrepen deel uit maken van ons programma en dus 
ook interventies in de rurale, urbane openbare ruimte waarbij gespeeld wordt met functie, aard, betekenis, 
identiteit van een plek of een ruimte. De vraag is ook hoe openbaar is die publieke ruimte. waarbij de verhouding 
tot en communicatie met het publiek vaak van belang is. Een interventie is niet een geïsoleerd gegeven maar 
verhoudt zich tot een omgeving, tot mensen tot het landschap tot infrastructuur en maatschappelijk verkeer. Het 
project heet immers Spatial Disruptions. Dit beantwoordt ook aan uit een van de algemene aspecten van SIGN’s 
beleid: “hoe verhoudt de mens en kunst zich tot de omgeving in ruime zin. Dus plek en vorm zijn er direct aan 
gerelateerd. Voorop staat altijd dat de kunstenaars een eigenzinnige, vrije, onafhankelijke houding hebben en ze 
dit dus vanuit een artistiek bijzonder en kritisch gezichtspunt benaderen met speelsheid en verbeeldingskracht. 
Wat wil de kunstenaar zeggen? Wat voor communicatie heeft het werk in zich zelf? Daarom vinden activiteiten in 
SIGN maar ook elders en in de openbare ruimte plaats; van urbaan, perifeer tot ruraal ook omdat interacties met 
het werk tov. het sociale of de infrastructuur kan variëren en verschillen. Naast inhoudelijke raakvlakken laten de 
presentaties een grote diversiteit in benadering zien. Van associatief en poëtisch tot sociaalkritisch en 
documentair.”
De zeven jonge kunstenaars  van “Spatial disruptions” zijn door SIGN uitgenodigd met als doel interventies, 
‘disruptions’, te ontwikkelen en uit te voeren in een half urbane, rurale ‘of the road/industrie bedrijventerrein’ van 
Groningen of een andere uitgezochte zinvolle locatie met sterke aanwezigheid van openbare ruimte. Zij dienden   
echte ingrepen te doen die zich kort of lang konden presenteren afhankelijk van omstandigheden en bedoeling.
Ieder werd gevraagd om nieuw werk speciaal voor deze spatial interventies en de publieke openbare ruimte 
plekken te verzinnen, dat kon in allerlei vormen zoals sculpturen, installaties, interacties, happenings, social 
design.
Kunstenaars achtergrond:
Janne Schipper http://www.janneschipper.info/

https://www.vooruit.be/nl/agenda/3821//Publiek_Park/
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/publiek-park/0d12112e-eb71-48e1-836d-d367b40f3639
https://smak.be/nl/nieuws/kunstenaars-publiek-park-door-young-friends-v-h-s-m-a-k
https://smak.be/nl/tentoonstellingen/1-jul-2021-tot-4-jul-2021-publiek-park-young-friends-van-het-s-m-a-k
https://019-ghent.org/events/higher-than-history/


Isabella Francis: https://www.instagram.com/i.k_francis/
Luuk Smits https://www.luuksmits.nl/works
Roman Kachenko http://tkachenkoroman.com/
Mischa Lind https://mischalind.com/
Tudor Ulrich (Natural enthusiast exploring time and transformations through organic media.)
Stephanie Rizaj https://stephanierizaj.com/
Uitvalsbasis werkplek en verblijf was  zoals gezegd een grote loods ad Suikerlaan 36 op het voormalig 
Suikerunieterrein  te Groningen. Het terrein is een half voormalig industrieterrein met landelijke uitwassen, 
tijdelijke cultuur gerelateerde initiatieven en opkomende nieuwbouw. Na 2030 zal het terrein worden opgeleverd 
voor huizen, woningen.
Vanuit het verblijf en werkplaats op
Suikerunieterrein kon men plekken zoeken voor de
interventies dus ook het terrein zelf, of het
bedrijventerrein daaromheen dat een een 2e hands
industrieel karakter heeft met in de buurt bedrijven
ketens als Praxis, Lidl, Aldi, Jysk met veel
consumentengedrag. Of een andere (semi) urbane,
dynamische plek.
Bij de disruptions kon bv. het sociale aspect
voelbaar zijn, het kon  een performatieve
ruimtelijke ‘architectonische’ link hebben, het kon
zich ook uiten als functie/betekenis verandering
van die plek, ook in sociale verkeer kon het bv.
gedragsbepalend zijn. Ook performances/
installaties met interacties combinaties geënt op
deze specifieke omgeving die kunnen
disharmoniëren of verstorend werken, behoorden
tot de mogelijkheden, of werkplaats mechanische
connotaties, of constructie of bouwkundige
aspecten in een opbouw afbraak controverse.
Kortom veel was mogelijk! Vaste plekken
reserveren met vergunningen had niet onze
voorkeur vanwege het tijdelijk karakter van de
interventies.

Report Spatial Disruptions: vanwege het tijdelijke
karakter van de acties was het van belang om dat
vast te leggen. Dat ging  in de vorm van  papers en
op het bloig van SIGN:  een korte directe digitale
verslaglegging.  Een methode om het kenbaar te maken aan het publiek, een snelle verslaglegging met informatie 
in verband met volgende interventies. En een middel of naslagwerk om de interventies te laten beklijven.
Bij SIGN was een plek voor informatie verwerking, rapportage, documentatie in woord en beeld, reflectie een 
soort ‘journalistiek perscentrum’ waar een 5 -tal jonge schrijvers een reporters functie hadden en verzamelden, 
connecties en referenties maakten en dit vervolgens omzetten  in reflectieve teksten met beeld in een ‘paper’ of 
krant. Het ’communicatie centrum’ stond in nauw contact zal staan met de kunstenaars in de Loods.
In dit geheel van verslaglegging was het ook van belang dat een context meegenomen werd waarin dit soort 
interventies of tijdelijke disrupties plaatsvonden. ( bv  kunsthistorische of actuele lijnen) .Het  schrijversteam 
rapporteerde  hun processen en  anticipeerde op context, plannen en ideeën van de kunstenaars maar ook op de 
interventies zelf in het bijzonder ‘on the spot, in situ’. En zij plaatsten  het vervolgens ook in de visie van de 
kunstenaar en  tegelijk konden de schrijvers  hun eigen beschouwingen er op los laten. Binnenkort verschijnt er 
een publicatie vol eigen visies en reflecties op het project  Spatial Disruptions. 
1 Maartje Terpstra Ma Arts, Cognition and Criticism, Rijksuniversiteit Groningen
2 Marije Groenen Master Arts, Cognition and Criticism Rijksuniversiteit Groningen
3 Floor van Master Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen
4 Sanne Morssink (heeft ook een reflectant functie bij SIGN) KCM , Master literatuurwetenschap en narrativiteit 
Rijksuniversiteit Groningen.
5 Karlijn Vermeij MA Kunsten, Cultuur en Media | Rijksuniversiteit Groningen | 2013 – 2016
Specialisatie beeldende kunst, cultuurbeleid en marketing. Afstudeeronderwerp: grootstedelijk cultuurbeleid en 
identiteit BA Kunsten, Cultuur en Media | Rijksuniversiteit Groningen | 2010 – 2013



Specialisatie beeldende kunst, cultuurbeleid en management, cum laude. Afstudeeronderwerp: kunstsociologische 
analyse van hedendaagse beeldende kunstmusea in Nederland 

Op 28 en 29 augustus kon publiek op ontdekkingsreis en  de resultaten van de ‘ruimtelijke verstoringen’ bekijken 
en ervaren van Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko, Janne Schipper, Stephanie Rizaj, Mischa Lind & 
Tudor Ulrich op het Suikerfabriekterrein. Alles was ontwikkeld en uitgevoerd tijdens hun residentie van 18 juli-31
augustus
Start and Info punt – loods Suikerlaan 36, Groningen 
Map met route aanwezig 
van  12 – 18 uur 

Janne Schipper deed een ingreep met 3 monumentale gipsen ornamenten, onder de titel ‘FACADE ‘ Ze 
reproduceert met deze artefacten de facade van het Zeefgebouw en visualiseert de architectorale structuur binnen 
de architectuur van het gebouw. Mooie 1:1 kopieeen met glas in lood details. 

Luuk Smits maakte  een 7 meter hoge mobiele toren van reuze suikerklonten van piepschuim en reedt daarmee 
door het post industriele natuurgebied,  dat helaas binnenkort nieuwbouw zal worden.  Als het ware een 
vooraankondiging van het binnendringen van bouwmaterialen die straks de natuur zullen overnemen. Een film 
installatie ‘Drive-By’ van deze absurde actie was  te zien, zo ook de toren. 

Tudor Ulrich en Mischa Lind toonden met BAK 0.2
hun ontdekkings tocht naar een obscuur verleden. En
vonden een oude bunker uit de WO II. Diep in de
vloeivelden hebben ze dit verleden een nieuwe plek
gegeven en toegankelijk gemaakt.   Met man-en
handkracht hebben ze deze interventie nieuw
vormgegeven passend bij een terrein in transitie.

Stephanie Rizaj ging met een geselecteerde groep
performers  (via oproep) , een soort van flash mob
uitgerekt in tijd uitvoeren in de buitenlucht van  de
bootcamp ‘ Roege Route’ op  zondag 29 augustus  13-
19uur. De groep voerde  gesynchroniseerd dagelijkse
handelingen uit zoals wassen, tanden poetsen, slapen,
koken, lezen, lichamelijke oefeningen. 
Stephanie Rizaj  reageert hiermee op de toekomstige
plannen van woningbouw op het terrein. En vergelijkt
het met de natuurlijke culturele waarde die het nu
heeft. 
Het wordt verfilmd en er wordt een videowerk van
gemaakt onder de titel Video Perfromance Of the
Everyday

Isabella Francis maakte met Comments on the City
associatieve sociaal geengageerde banners over
bepaalde onderwerpen uit de ons omringende wereld
zoals ‘the perfect Dutch student city’. De spandoeken
tonen webachtige structuren van kritische woorden en
kreten, die ze in de openbare publieke ruimte ophangt.
De voorbijganger kan daar z’n eigen interpretaties  aan
geven en verbanden leggen. Isabella Francis wil
daarmee een bewustzijn oproepen en hoopt dat het discussie oplevert. 

Roman Tkachenko is gefascineerd door toekomstige functies van plekken en gebouwen. Hij heeft afgelopen 
weken sterk artistiek reseach gedaan naar de partijen en spelers op dit Suikerunieterrein.
Hij is met name op zoek naar sociale gevolgen van dit terrein in transitie en stelt zich de vraag wie zijn de 
‘unseen’ (onzichtbaren)  en wie zijn en de “have-lots” and “have-less”. ‘Negotiation Plot’ gaat over de regels en 
vrijheid en laat zijn fantasie gaan over de mogelijke ontwikkeling van zo’n terrein en probeert de sociale realiteit 
en de gevolgen bloot te leggen.



Door ingrepen zal hij dit kenbaar maken Hij stelt zich daarbij op als een ‘mediating analyst’    (bemiddelende 
analyticus).  

Publiek in totaal: 400 (+ voorbijgangers 
Publiek weekend 28/29 augustus : 80 personen 
PR:
https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/uitgaan/3990444382/spatial-disruptions 
https://groningen.hereandnow.nl/event/spatial-disruptions-interventions-in-public-spaces 
https://hisk.edu/nl/events/spatial-disruptions 
https://groningen.uitloper.nu/event/spatial-disruptions
https://www.computergloba.com/XX/Unknown/1586533641583890/Martinistad-Groningen 
https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign
https://www.vanplan.nl/uitje/spatial-disruptions---interventies-in-de-publiek-ruimte-loods-36-suikerterrein-
groningen-39580568  
https://gramho.com/explore-hashtag/suikerunieterrein 

VIII. Buraanbur / Buur-aan-Buur! 
Chantalla Pleiter i.s.m Jan Klug
13 t/m 17 augustus 2021
SIGN @ Noorderzon
Publiek kon  met Virtual Reality de wereld van een verborgen migrantengemeenschap binnen stappen. Deelde je 
je bubbels en perspectieven van deze Somalische-Nederlandse dames uit Lewenborg, Groningen of niet?  
De Somalische vrouwen Maryam, ZamSam, Mouna, Ardau & Nimo nodigden je uit in hun huiskamer en laten je 
hun Groningen zien. Ze nemen je mee op een reis door hun cultuur voor een ultieme kennismaking en eerbetoon 
aan jou. Als bezoeker kan je verschillende perspectieven kiezen, met bijbehorende verantwoordelijkheden.
Met Buraanbur, een Somalische vorm van ‘spoken word’ en dans, delen nomadenvrouwen al eeuwenlang hun 
gedachten, ervaringen en ambities. Hun gedichten zijn vaak een eerbetoon aan een individu.Tijdens Noorderzon 
kom men deze experimentele en interactieve vorm van Virtual Reality verkennen en kon men kennis maken   met 
werelden die we misschien nog niet kennen maar waar we wel vlak naast wonen.
Partners: Noorderzon, Grand Theatre & SIGN.
Credits: Concept; Chantalla Pleiter, technologie; Jan Klug, productie; Eva Weerts,
Somalisch-Groningse dames; Maryam, ZamSam, Mouna, Ardau & Nimo.

https://gramho.com/explore-hashtag/suikerunieterrein
https://www.vanplan.nl/uitje/spatial-disruptions---interventies-in-de-publiek-ruimte-loods-36-suikerterrein-groningen-39580568
https://www.vanplan.nl/uitje/spatial-disruptions---interventies-in-de-publiek-ruimte-loods-36-suikerterrein-groningen-39580568
https://www.glartent.com/NL/Groningen/132268047934/sign
https://www.computergloba.com/XX/Unknown/1586533641583890/Martinistad-Groningen
https://groningen.uitloper.nu/event/spatial-disruptions
https://hisk.edu/nl/events/spatial-disruptions
https://groningen.hereandnow.nl/event/spatial-disruptions-interventions-in-public-spaces
https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/uitgaan/3990444382/spatial-disruptions


Mede mogelijk gemaakt door Station Noord, Peergroup & Explore the North.
Locatie: Vrijdag, Sint Jansstraat 7, Groningen.
Duur: 75 min.
Tickets: € 8,- bestel via: https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/chantalla-pleiter
Publiek: 
13 t/m 17 augustus: 6 per dag voor 2 personen per keer. 60 persoenen 
Uitverkocht!! 

Jan Klug is creatief mediaprogrammeur, muzikant, videokunstenaar en docent aan het Frank Mohr Instituut 
Groningen (FMI) voor de Master cursus MADtech. Jan Klug is geïnteresseerd in het creëren van audiovisuele 
ervaringen waarin je je helemaal
kunt laten onderdompelen, in het onderzoeken van de grens tussen virtualiteit en realiteit, en de mogelijkheden en 
bijwerkingen van de interactie tussen mens en technologie.
Maker Chantalla Pleiter is zelfstandig kunstenaar en maker van immersief theater, interactieve installaties en 
Virtual Reality-ervaringen. Ze woont en werkt in Groningen. Chantalla manoeuvreert graag, met alles wat ze 
maakt, op de rand van kunst, wetenschap en technologie, waarin ze nauw samenwerkt met programmeurs en 
ontwerpers. Ze onderzoekt de nieuwste technologie en zet deze in om de “spelende mens” in het publiek te laten 
ontwaken. In haar voorstellingen en ervaringen kan het publiek onderwerpen met het hele lichaam verkennen. Alle
zintuigen worden geprikkeld zodat je verhalen live kan ontdekken. Daarnaast is Chantalla’s werk altijd een 
doorgaand onderzoek naar wat technologie kan en doet met ons als mens en met ons perspectief op de 
werkelijkheid. Met hulp van Station Noord en Sign is deze nieuwe vorm van Virtual Reality onderzocht en voor 
het eerst toegepast in een theatrale setting.

Publiek: 
13 t/m 17 augustus: 6 per dag voor 2 personen per keer. 60 persoenen 
Uitverkocht!! 

PR buraanbur, Chantalla Pleiter
https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/chantalla-pleiter
https://www.noorderzon.nl/partners-en-supporters 

https://www.noorderzon.nl/partners-en-supporters
https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/chantalla-pleiter
https://www.noorderzon.nl/programma/programma-items/chantalla-pleiter


https://www.grandtheatregroningen.nl/en/programma/archief/chantalla-pleiter-buraanbur 
https://www.gic.nl/innovatie/noorderzon-heeft-dit-jaar-speciaal-programma-voor-kinderen-en-lokaal-programma 
https://www.vanplan.nl/uitje/noorderzon-buraanbur--buur-aan-buur--vrijdag-sint-jansstraat-groningen-39566400 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-festival-noorderzon-barst-het-gelukkig-weer-van-de-
internationale-premieres~be456ec7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
– 17-8-2021 Dagblad van het Noorden pag. 32
‘VR brengt je bij Somalische vrouwen thuis”, Eric Nederkroon
https://www.noorderzon.nl/nieuws/31e-editie-noorderzon-afgelopen 
https://vimeo.com/591557979 aftermovie Noorderzon, kort beelden van buraanbur

IX. SPREAD Zinefest 17 t/m 26 september 2021 
SPREAD zinefest vond in Groningen plaats op 3 nabijgelegen locaties in de stad Groningen. 
het resort: Meeuwerderweg 58  
ArtisBook Westerhavestraat  14/14a 
SIGN, Winschoterkade 10

SPREAD Zinefest is een samenwerking van Groningse kunstpodia SIGN en het resort en is ontstaan uit een 
gedeelde interesse voor DIY maakcultuur en de behoefte aan tegendraadse initiatieven. Dit jaar sloot ARTisBOOK
zich aan!
SIGN en het resort organiseerden eerder SPREAD zinefest in 2016 en 2018 met groeiend bereik en netwerk Zie 
ook   http://spreadzinefest.nl/  
Voor de internationale connecties werd er bij SIGN samengewerkt met de Baskische curator Laura Diez Carcia 
van Colectivo ANT-espacio   http://antespacio.com/   in Bilbao, Baskenland. En Rob Strick scout, internationale 
zinekenner en collectioneur. 
De grafische vormgeving werd verzorgd door Floor van Meeuwen & Ellen de Haan. 
SPREAD vond  in de vormgeving van Mylan Hoezen & Arthur Jules onder titel READER.
Livestream:  Helia Rafie/Klaujdia Ylaite

Organisatie partners:
het resort: Ellen de Haan, Floor van Meeuwen
SIGN: Ron Ritzerfeld, Marie-Jeanne Ameln 
ArtisBook:  Lola Diaz Cantoni, Henk Woudsma, Pieter Augustijn  

SPREAD Zinefest 2021 is mede gerealiseerd Mondriaan Fonds, Stimulerings Fonds Creatieve Industrie,  
Pictoright Fonds, Gemeente Groningen,  Etxepare Euskal Institutua. 

PR / verspreiding: 
YouTube kanaal: SPREAD +https://www.youtube.com/results?search_query=spread+zinefest
18/9 Conference Day One: 246 views / 19/9 Conference Day Two: 92 views
Facebook Spread   https://www.facebook.com/spreadzinefest   Volgers: 496
Instagram   https://www.instagram.com/spreadzinefest/   Volgers: 623
WEBSITE SPREAD:   http://spreadzinefest.nl/  
Als SPREAD-team maakten we relevante publiciteit, zoals posters, programmaboekje, posts op socials van 
Spread zinefest en onze eigen websites, persberichten naar media.etc. Dwz: 2500x Hand-out met programma / 
2000 x Stickers, met Risograph - 2 kleurig’ 70 x Posters, met Risograph - 2 kleurig / 50x Totebags, zeefdruk - 2 
kleurig / 50x Conferentie tags / naamkaartjes.
Ook PR via eigen netwerken en websites:
http://www.sign2.nl     https://www.instagram.com/sign.projectspace/  
http://www.hetresort.nl/     https://www.instagram.com/hetresort/  
https://www.artisbook.nl/     https://www.instagram.com/stichtingartisbook/  

https://www.instagram.com/stichtingartisbook/
https://www.artisbook.nl/
https://www.instagram.com/hetresort/
http://www.hetresort.nl/
https://www.instagram.com/sign.projectspace/
http://www.sign2.nl/
http://spreadzinefest.nl/
https://www.instagram.com/spreadzinefest/
https://www.facebook.com/spreadzinefest
https://www.youtube.com/results?search_query=spread+zinefest
http://antespacio.com/
http://spreadzinefest.nl/
https://vimeo.com/591557979
https://www.noorderzon.nl/nieuws/31e-editie-noorderzon-afgelopen
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-festival-noorderzon-barst-het-gelukkig-weer-van-de-internationale-premieres~be456ec7/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/op-festival-noorderzon-barst-het-gelukkig-weer-van-de-
https://www.vanplan.nl/uitje/noorderzon-buraanbur--buur-aan-buur--vrijdag-sint-jansstraat-groningen-39566400
https://www.gic.nl/innovatie/noorderzon-heeft-dit-jaar-speciaal-programma-voor-kinderen-en-lokaal-programma
https://www.grandtheatregroningen.nl/en/programma/archief/chantalla-pleiter-buraanbur


SPREAD was gericht op self-published art; booklets, zines en prints. Naast het tonen en maken werd de zinevorm 
ook als communicatie middel ingezet ten bate van de individuele (of groeps) stem (die hoe dan ook een 
persoonlijk stem is) Met als doel om diverse groepen, communities, clubs, publieken en makers te bereiken, met 
elkaar in contact te brengen om tot
ontmoetingen en uitwisseling te komen.
Ook werd er livestream vooral met
buitenlandse connecties ingezet om
SPREAD nog meer uit te dragen tijdens de
Conferentie lezingen; Inclusief een
simultaan vertaling van Spaans naar
Engels.
In 10 dagen werd maken, verspreiden en
het communicatieve belang van self-
published art onder de aandacht gebracht.
Dit dmv. een 2-daagse zinemarkt ,
internationale zinebibliotheek,
internationale 2-daagse conferentie met
lezingen (live & online), workshops,
performances, bijeenkomsten en andere
activiteiten incl. digitale pendanten.

SPREAD onderzocht inhoud,vorm en
distributie van zines en liet makers en
zines vanuit Nederland en perifere
gebieden en gemeenschappen uit het
buitenland bijeenkomen waarbij
verbinding, experiment, inspiratie en
nieuwe ideeën en werken konden ontstaan.
SPREAD was gericht op zines als
communicatie vorm, op nationale en
internationale zine netwerken en vergeleek
elkaars uitingen, producten, inclusief de
verschillende omstandigheden waarin
zinemakers hun producten creëren .
Zines lieten de ‘stem’ horen, vanuit
artistiek perspectief, als individu, kleine
groep of initiatief. Dat kon een
geëngageerde stem zijn, een kritische,
activistische of tegendraadse. Het is een
alternatieve en vrije vorm van expressie.
Vandaar dat we ook de gebieden of
‘gemeenschappen’, periferieën hebben
gepresenteerd als Baskenland, Hongkong of feministische groepen waarin ongelijkheid, censorship of 
onderdrukking door overheden de mogelijkheden je te uiten beperken. Ook in z’n onafhankelijkheid in distributie 
en bereik. De vraag was: Hoe lost men in verschillende delen van de wereld dit op, denk aan minder 
democratische plekken? Hoe doen zij dat, hoe manifesteert zich dat, hoe verspreiden zij dit? Zowel hier als elders?
Daar is een behoorlijk beeld van gegeven vanuit verschillende gezichtspunten. Bovenstaand werd dus in SPREAD
zinefest weerspiegeld. Het publiek kon daar kennis mee maken via alle input en facetten van SPREAD.

Opbouw inrichting: Voorafgaand aan het festival werd het interieur ‘READER” opgebouwd door kunstenaars 
Mylan Hoezen & Arthur Jules op de locaties met de nodige vrijwilligers en assistentie. Deel van apparatuur en 
materialen werden beschikbaar gesteld. Over ‘READER’: Mylan Hoezen en Arthur Jules creëerden een uniform 
interieur geïnspireerd op een futuristische vorm van een denkbeeldige conferentie waar netwerken, 'gezien 
worden' en een beetje pretentie belangrijk zijn. Motiverende posters, organische tafels en wandplanken, kin 
ondersteunende sculpturen voor tijdens het lezen. Knuffelpalen gaven eenheid binnen de 3 locaties. Het was 
gericht op de communicatie van zines zelf en de makers met de bezoeker. De zines konden worden 
bekeken/gelezen op een energieveld, zittend of staand. Voice overs begeleide het publiek af en toe met een 
eenvoudige uitvoerende taak of voor aankondigingen en attenties om nadruk te leggen op bepaalde onderdelen of 
items van de presentaties van SPREAD . Zoals evenement informatie, ‘zine van de dag’ aankondigingen.



CORONA: Ondanks dat gegeven was er toch een behoorlijk bereik: fysiek, online, en ook veel persoonlijke 
uitwisselingen en netwerken zijn er ontstaan. Wel hadden we te maken met een maximaal aantal bezoekers bij 
lezingen/ conferenties in de locaties SIGN, het resort en ArtisBook. Veel positieve reacties gekregen op de 
verrassende en interessante aantallen buitenlandse zine bijdragen. Interessant vooral in hun vergelijk in ‘point of 
view’ of situatie die daarin meegespeeld heeft.
Veel positieve reacties ook op de Zinemarkt dat als event een levendige afsluiting van het festival was. Deze werd 
ook goed bezocht. Ook via socials kwam dat tot uiting. Een van de gevolgen is dat SPREAD uitgenodigd wordt 
om een bijdrage te leveren aan ITURfest in Bilbao 2022 (zinefest). Dat georganiseerd wordt door mede curator 
Laura Diez Garcia. Voorts zijn beide leiders van  SIGN uitgenodigd door de Faculty of Fine Arts of the University
of the Basque Country om op 6 juni as. deel te nemen aan een conferentie. Hoe kan je een projectspace op een 
eigenzinnige, onafhankelijke manier blijven runnen met aandacht voor de jonge kunstenaars en hun werk, 
inclusief eerlijke betalingen? In het verlengde daarvan zal ook over SPREAD Zinefest gesproken worden.

PROGRAMMA 
 Kick off SPREAD Zinefest 17 september @ het resort, Meeuwerderweg 58
SPREAD ving aan met diner en 2 performances om community vorming, contacten, kennismaking en uitwisseling
te bewerkstelligen.
19.00 uur: Diner taco door Kruimels ca. 37 aanwezigen.
20:00 uur: Jessie Tam: performance “The curse and the spells of the struggling artist” Volgens een doe-het-zelf-
filosofie transformeert haar werk de pijn en last van de mensheid/ het kunstenaarschap in een spel van intimiteit, 
waarin alles breekbaar, zorgeloos, humoristisch, kinderlijk, laagdrempelig en gemakkelijk te maken is. Dat doet 
Tam in een soort toneelscènes met spoken word; haar werk heeft vaak een tekstueel randje, zowel in geluid 
(gesproken teksten) als beeldend (typografische autonome werken). Instagram livestream: 
https://www.instagram.com/p/CT7t1nlJiwC/
21:00 Performance "Ontdekkingsreis" door Michiel Klein: Een performance, waarin muziek, zoals die van een 
low-budget filmsoundtrack, de reis van een archetypische held begeleidt. Of omgekeerd. Mimische representatie 
van een vertelling. Denk bij deze held meer aan Monsieur Hulot ipv Indian Jones.
Aantal bezoekers: diner 37 daarna oplopend tot 50

DOORLOPENDE PRESENTATIES, 17 – 26 SEPTEMBER:
Archief reeks: Kunstenaarstijdschriften in Nederland (1960 - heden) @ ARTisBOOK
ARTisBOOK presenteerde tijdens de Spread Zinefest vanuit een kunsthistorisch perspectief een keur aan 
tijdschriften uit hun archief die zijn vervaardigd door kunstenaars, als een alternatief podium voor de kunst. Het 
kunstenaarstijdschrift komt voort uit stromingen in de beeldende kunst die eind jaren ‘60 de positie van het unieke
kunstwerk in twijfel trokken: fluxus, mail art en conceptuele kunst. Het kunstwerk kon ook bestaan als tekst, 
handeling of als idee. Rond 1970 ontstond bij veel kunstenaars de behoefte om naast bestaande kunstinstellingen 
een eigen platform te creëren waar discussie en het uitwisselen van ideeën mogelijk was. In de loop van de ‘70 en 
‘80 jaren werden overal in Nederland kunstenaarsinitiatieven opgericht, zoals ‘De Enschedese School’’ en ‘De 
Zaak’ in Groningen. Vanuit een vergelijkbare mentaliteit ontstonden ook de kunstenaars tijdschriften. Kunstenaars
wilden zelf een betoog ontwikkelen over hun werk. Een historisch perspectief, aangevuld met eigentijdse zines 
van Homescreen & Knetterijs.
Bezoek tentoonstelling: 125 Locatie: ArtisBook/ Westerhavenstraat 14/14a/ https://www.artisbook.nl 17,18 & 23 
t/m 26 september/ Geopend 13.00-17.00 uur.

Library Display @ SIGN
‘Bibliotheek presentatie’ met eigenzinnige geëngageerde zine-uitingen uit perifere (omstreden) gebieden, van 
specifieke gemeenschappen en individuen. Het zijn stemmen uit andere contexten, culturen met betrekking tot 
feminisme, beperking van vrije meningsuiting, empowerment uit Zuid-Afrika, Libanon, Baskenland, Koerdistan, 
Hong Kong, Mexico, Filippijnen, Nederland enz.
Mede samengesteld door: Laura Diez Carcia, curator van Colectivo ANT-espacio in Bilbao, Baskenland en Rob 
Strick, zinespecialist/ kunstenaar.
Laura Diez Garci had een belangrijke bijdrage met haar collectie zines van Baskische oorsprong. Vanuit allerlei 
minderheidsgroeperingen. Ook vanuit historisch perspectief. Ook in vele vormen waarop men zich uitte zowel 
individueel als collectief. Enkele voorbeelden: (zie svp. voor alle bijdrages:   https://sign2.nl/events/spread-library-  
display/
Bv. Ijusi, samensteller Garth Walker (Durban, Zuid-Afrika) met kritische, tegendraadse, eigenzinnige bijdragen 
van Zuid-Afrikaanse kunstenaars en ontwerpers over de maatschappij waarin zij leven.
ZEEZ een onafhankelijk, in eigen beheer uitgevend collectief uit Beiroet, Libanon en bestaat uit Carla Habib, 
Omar Al Fil, Tracy Chahwan, Nour Hifaoui en Karen Keyrouz. Zo ook Samandal opgericht door Omar Khouri, 
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Hatem Imam, Lena Merhej, de Fdz en Tarek Naba'a. Onder de huidige moeilijke omstandigheden in Libanon 
worden deze uitgegeven.
"Autoeditoras" is een reizend tentoonstellingsproject voor fanzines (publicaties in eigen beheer). Deze Latijns-
Amerikaanse femzines (fanzines gemaakt door meisjes) vormen een gemuteerd archief dat wordt weergegeven en 
gebundeld in het boek "Autoeditoras". Kernteam hierbij: Iurhi Peña (illustrator) en Gelen Jeleton ( "Una archiva 
del DIY")
Dardishi, een in Glasgow gevestigd, non-profit organisatie dat het creatieve werk van Arabische en Noord-
Afrikaanse vrouwen en genderminderheden in Glasgow, Schotland, tentoonstelt.
Ook in eigen beheer Polvoh (Oaxaca, Mexico), een kritisch multigrafisch uitgeefproject dat gedrukte publicaties 
samenbrengt
ZINE COOP een onafhankelijk uitgeverscollectief gevestigd in Hong Kong. Ze verzamelen, beheren en 
onderwijzen door middel van zine-publicaties, workshops en tentoonstellingen. Publiceren soms: bv het zine-
broadsheet "Zinecoop Paper #1" en tafelen op zine-beurzen over de hele wereld. Locatie: SIGN, Winschoterkade 
10. Open di-zo: 12.00-17.00 uur. Van 17 t/m 26 september. Besloten werd vanwege extra belangstelling om 1 
week extra open te blijven: 28 september t/m 3 oktober. Publiek: 375

CONFERENTIE SPREAD @ SIGN > 18 & 19 SEPTEMBER
Maximaal 25 personen live konden aanwezig zijn (ivm. Covid).
+ Livestream online verzorgt door Helia Rafie & Klaujdia Ylaite.
Via YouTube kanaal: Spread   https://www.youtube.com/results?search_query=spread+zinefest  +
Publiek: Conference Day One: 246 views online / fysiek aanwezig: 25 (Corona proof)
Zaterdag 18/9
13.00-14.00 uur: soep & broodjes
14.00-15.00 uur: ‘Contemporary art and publishing as a tool’ - Antespacio /Laura Díez:  In een wereld waarin de 
plekken voor het uitproberen en het regelloze spel dreigen te verdwijnen, staat de fanzine met een meer intuïtieve 
taal open voor het spel, voor linguïstiek, culturele uitwisseling; alles om andere narratieven te genereren zonder 
vastgestelde richtlijnen.  Zelfpublicatie opent de deur naar de hiërarchisering van kennis, genereert een 
gemeenschap met gemeenschappelijke interesses die openstaan voor samenwerkingen en netwerken, waardoor 
collectieve creaties ontstaan.’
15.00-16.00 uur: Marc van Elburg Zinedpot /Parasite over alternatieve manieren van distributie. Wat kunnen 
parasieten parasite concepten ons vertellen over zine netwerken? Hoe kunnen we de parasitaire kwaliteiten van 
een zine optimaliseren op manieren die een actieve DIY- netwerkcultuur ondersteunen?
16.00-17.00 uur: Filipijnse guerrilla: Aram Lascano geeft inzicht in de Filippijnse subcultuur inclusief historische 
en hedendaagse zines incl. video met interviews gerenommeerde zinemakers. Gerealiseerd met het gevaar voor 
censuur en stigmatisering. Om aan te geven dat men toch gehoord en gezien wil worden.
PLUS @ ArtisBook gesprek: Homescreen & Knetterijs/ Zaterdag 18 September 20.30 uur . Een open gesprek 
over zine-making & collectiviteit met jonge collectieven Homescreen & Knetterijs waar men reflecteerde op de 
historische tentoonstelling bij ARTisBOOK, maar ook vertelden zij over hun werkprocessen, collectieve 
praktijken en de manieren waarop ze samenwerken en creëren on & offline. Locatie: ARTisBOOk, 
Westerhavenstraat 14/14a/ Publiek: 40

Conference Day Two: 
Zondag 19/9 Locatie: SIGN, Winschoterkade 10 met livestream van Helia Rafie & Klaujdia Ylaite.
YouTube kanaal: SPREAD   https://www.youtube.com/results?search_query=spread+zinefest  +
Conference Day Two: 92 views/ Fysiek publiek: ca 20 totaal (covid proof).
-15:30-16.15 uur: Joppe Venema, Vaneen “From one view to many “… Vaneen is een 
kunstenaarsuitgeversplatform, opgericht in 2016 door de Nederlandse kunstenaar Joppe Venema. Vaneen brengt 
werken en geschriften van kunstenaars, schrijvers en muzikanten samen. Deze presentatie toont de processen van 
Vaneen, eerdere releases en zijn inspiraties. Voor deze gelegenheid presenteert Vaneen zijn nieuwste release van 
kunstenaar Gloriya AvGust met een live-prestaties na de lezing.   ww.vaneen.com  
16:15 uur: performance Glorya Avgust “Loose ends hiding in kitchen” is een performance die het publiek 
begeleidt in een niet-lineaire vertelling. Zij onderzoekt het samenspel tussen de sociale, fysieke en voelbare 
ruimtes die deel van ons zijn en maakt gebruik van taal van dagelijkse ontmoetingen en probeert persoonlijke 
ervaringen voort te brengen die fundamentele onderdelen zijn van ons. Ze verkent de wisselwerking tussen de 
sociale, fysieke en zintuiglijke ruimtes die ons bewonen. Ze leent taal uit dagelijkse ontmoetingen - van online 
content tot alledaagse interacties - en probeert persoonlijke ervaringen aan te spreken die fundamentele facetten 
zijn van ons zelfbeeld.
17.00 uur: Fanzinisten, Fanfeministen ... Fanzines and Feminisms door Skolastika / Josune Muñoz over het belang
van het fanzine als een manier om het strijdbare feminisme opnieuw te laten zien. Een interessant referaat vanuit 
historie tot heden vanuit het Spaans/ Latijns Amerikaans perspectief.
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18:30 uur diner: Patat & salade!
19.00 uur: Gelen Jeleton/Iurhi Peña, "Autoeditoras" is een reizend tentoonstellingsproject voor fanzines 
(publicaties in eigen beheer ) dat het hele jaar actief is. Deze Latijns-Amerikaanse femzines (fanzines gemaakt 
door meisjes) vormen een mutantarchief dat wordt weergegeven en gebundeld in het boek "Autoeditoras". Gelen 
Jeleton/Iurhi Peña, vertelden over hun project "Autoeditadas" ook over het boek dat ze net hadden uitgegeven met
een kopieen van feministische fanzines, voornamelijk uit Mexico. Ook hadden ze een aantal fem/fanzines van de 
collectie opgestuurd voor de library display. Het archief geeft veel Latijns- Amerikaanse jonge vrouwen een stem 
en steun; die te kampen hebben problemen als feminicide, machismo ed in die contreien.

WORKSHOPS: 20, 21, 22, 24 & 25 SEPTEMBER
-Maandag 20/9 van 11:00-14:00 uur. Lever Burns by Mika Motskobili. Men werd in de tutorial workshop 
uitgenodigd om een self hosting Etherpad te creëren; een open source, webgebaseerde samenwerkende realtime-
editor waarmee makers tegelijkertijd een tekstdocument kunnen bewerken met dus ook de mogelijkheid voor het 
collectief maken van zines.   http://eth.leverburns.blue/p/r.896013299ae14a5e0219686eee979252   
Deelnemers: 3 / Locatie: SIGN, Winschoterkade 10

-Dinsdag 21/9 van 13.00-15.00 uur. F(eminist)H(ack)M(eetings) door Angeliki Diakrousi/Artemis Gryllaki FHM 
onderzoekt de mogelijkheden en verbeeldingen van feministische technologische collectieven. Het maken van 
zines geïnspireerd door praktijken en esthetiek van feministisch hacken.De diverse activiteiten van deze 
bijeenkomsten omvatten socio politieke discussies over technologie en feminisme, verhalen vertellen, prototypes 
maken en vaardigheden delen, maar ook experimenteren met kunst. Deelnemers: 10 / Locatie: SIGN, 
Winschoterkade 10.

-Woensdag 22/9 van 13.00-17.00 uur. KLAUW: ’Make your own zine with Klauw collective’ KLAUW MAG 
maakt een Queer/BIPOC magazine. Aan wie wil je een podium geven en waarom? Wat ontbreekt er in de huidige 
media en, hoe zou je hierin je eigen verhaal overbrengen? Om aan te geven hoe een zine een platform kan zijn in 
het bijzonder voor de Queer/BIPOC gemeenschap . Dat werd gezamenlijk eerst besproken ook wat deze 
gemeenschappen behelsen en hoe ze functioneren, over hun exposure en hoe hun identiteitsvorming tot stand 
komt en wat voor vormen je daarbij kan hanteren. 
Deelnemers 6 personen/Locatie: SIGN, Winschoterkade 10

Vrijdag 24/9 van 13.00 uur -17.00 uur ‘Scraping the internet’ by Fedrico Poni : de mens heeft een passieve rol tov 
technologie en apparatuur, hij beheerst in feite het productieproces niet meer. ‘Scraping the means of production’ 
legt de automatisering meer bloot waardoor de rol van de mens actiever kan zijn, en er een samenwerking met de 
machine kan ontstaan. Voor deze workshop werd een zelfgeschreven script van Poni gebruikt om afbeeldingen 
van het World Wide Web te scrapen. Door middel van code kunnen beelden van websites automatisch worden 
gedownload en daarna worden verwerkt in eigen vormgeving vn de zines. 
Deelnemers 6 personen/ Locatie: SIGN, Winschoterkade 10

16:00 uur: Jacopo Lega ‘The Toner Extravaganza’ over scanners en printers. Verken de verschillende middelen 
van het scan- en drukproces, gebruik ze als een set van mogelijkheden om bewegingen, gebaren en andere 
materiële bronnen op te nemen in de opbouw van een kleine publicatie. Deelnemers 14 personen/Locatie: het 
resort, Meeuwerderweg 58

Zaterdag 25/9 van 14.00-17.00 uur. ACCORDIAN ZINE maken door ANT en La Tourette Beide kunstenaars zijn 
afkomstig uit Bilbao en Laura Het collectief maken van een ‘Constructie van een collectief’ een ketenzine, 
gebaseerd op een ‘groepsimaginair’ dat elementen uit beide steden zal meenemen en verwerken: Bilbao en 
Groningen! 
Deelnemers 5 personen/ Locatie: SIGN Winschoterkade 10

ZINEMARKET @ het resort, ZATERDAG 25/9 & ZONDAG 26/9
Zaterdag 25/9 & zondag 26/9, 12:00-17:00 uur. Zinemakers uit binnen- en buitenland werden uitgenodigd door 
middel van een Open Call en via eigen netwerken om deel te nemen aan een tweedaagse zinemarkt. Op de markt 
presenteerden de zinemakers hun werk, konden ook verkopen. De makers kregen ieder een eigen 
marktkraam/tafel vormgegeven door Mylan Hoezen en Arthur Jules. De markt was uiteraard voor zinemakers een 
gelegenheid om naast bezoekers met andere makers te netwerken. Er hing een prettige, losse sfeer. En er werd 
goed verkocht. SPREAD stimuleerde zo de connecties en netwerkmogelijkheden, de markt was een essentieel 
punt om dit te bewerkstelligen. Er was er een breed scala aan zinemakers op de markt dat gaf een divers beeld van
de hedendaagse zine cultuur. De geselecteerde makers en uitgeverijen:

http://eth.leverburns.blue/p/r.896013299ae14a5e0219686eee979252


Mina Rassouli // Anastasia Krylova // Manuel Alejandro Rodriguez // Najiba Yasmin // Atelier Cambré // Stichting
de Algehele Aanraking // Stencilwerck // Jessie Tam // Camilo Garcia Aycardi // Avital Barkai // Studio Machii // 
Homezeen // Kamile Cesnaviciute // Hansje Struijk // Loïs Dalou // Uitgeverij de Zwanenhals // Vrijplaats voor 
Verbeelding // Volkssnakkel // Ingrid Zijlema // Knetterijs // Onomatopee // Mara Piccione // Marina Sulima // 
Nikki Roosma // Istvan Hutter / / Herman Knottnerus // Fynn van der Ziel // Amphibia // Ad Nauseam Press // 
Moree wu // Hocus Bogus Publishing // PUNTA LARA ediciones. Vrijplaats voor Verbeelding en Volksnakkel 
maakten met zeefdruktechniek ook ter plekke zines, mechandize, tasjes/ T shirts.
Locatie: het resort, Meeuwerderweg 58. Publiek totaal: 385

SPOKEN WORD OPTREDENS:
Zaterdag 25/9 BEURTVAART, een ruimtelijke shuttledienst van 20 min. over het Verbindingskanaal per boot 
tussen SIGN, het resort, ArtisBOOk. 5 x per dag v.v. opstap: Trompsingel & Praediniussingel. Tekst en 
stuurmanskunst: Klaas Koetje. Men werd onthaald op muziek van Bach en Händel op dwarsfluit dat de omlijsting 
vormde van de speciaal geschreven poëzietekst Pendeldienst dat gedurende de overtocht werd voorgedragen. De 
tekst behandelde de overeenkomst tussen reizen over water en door de lucht en bracht bij de passagiers onder de 
aandacht hoe wonderlijk het is om niet over land te reizen. Publiek: 18

Zondag 26/9 Michiel Westbeek: ‘The Performance Is Cancelled But Drinks Will Be Served’ van 15:00 – 15:30 
uur. Een Covid gerelateerde performance. Als schrijver/performer is Westbeek gewend om ingrijpende urgente 
uitspraken te doen geaccompagneerd met poëzie en humor. Maar na ongeveer 18 maanden thuis door Covid heeft 
Westbeek meer vragen dan antwoorden, en hij heeft hulp nodig van het publiek. Tijdens het brouwen van cocktails
werd men uitgenodigd voor een praatje en kreeg men tijdens het gespek een ter plaatse gemaakte cocktail. 
Gesprekken 4x. Locatie: het resort Meeuwerderweg 58

Extra: SPREAD deed ook mee aan expOOST 2021, een kunstroute in het oostelijk deel van de binnenstad van 
Groningen op 25/26 september >   https://www.facebook.com/expoost/  

X. SIGN  @ Supermarket Art Fair: SIGN presenteert:
Koos Buster Stroucken 13 - 17 oktober 2021 Stockholm, Zweden,

Over de jaren heen is Supermarket Art Fair in Stockholm uitgegroeid tot een grote en bekende internationale 
manfestatie voor non-profit kunstintitiatieven. En wordt gerund door de vaste crew Andreas Ribbung, Alice 
Máselníková en Pontus Raud. De beurs wordt bezocht door een breed internationaal publiek van kunstenaars, 
galeristen, verzamelaars, curatoren, geintersseerden etc. met een interesse in hedendaagse experimentele kunst. 
De beurs is vanwege de Corona omstandigheden,  2 x verzet naar uiteindelijk oktober 2021 en vond  plaats ineen 
voormalig cruiseschepen terminal van een door Corona crisis failliet geraakte rederij (Birka) aan de 
Stadsgårdsterminalen, Stockholm. 

Koos Buster Stroucken (1991, Amsterdam NL) is in 2018 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam.   Met deelname aan Supermarket boden we Koos Buster Stroucken, een internationaal podium. Als 
opkomend kunstenaar kan hij zo meer bekendheid krijgen bij een internationaal publiek, contacten opdoen met 
belangstellenden, andere  initiatieven, curatoren en verzamelaars en andere deelnemende kunstenaars ontmoeten. 
Ook voor Sign geldt dit en kunnen we een internationaal publiek interesseren voor onze programmering, 
(internationale) contacten opdoen en samenwerkingspartners vinden. 
SIGN nam ook deel aan het programma Professional Networking Participants, waarin discussie- en 
netwerkevenementen tussen kunstprofessionals onderling plaatsvonden. 
Sign’s voorstel om  Koos Buster te brengen werd door Supermarket geselecteerd en was een van de 3 instellingen 
uit Nederland: Nieuwe Vide, Extrapool en SIGN dus).

Reis & transport 
Heen: 9-10 & 10-10-2021 een 2-daagse reis Groningen-Stockholm . 
Vertrek zaterdag 9-10. Met de eigen bus vol keramiek ondernamen Marie-Jeanne, Klaas (chauffeurs) en Ron deze 
2-daagse reis. 
Route was deels ook met ferry  Puttgarden Dld – Rødby DK / dan 2 uur rijden door DK en vervolgens van 
Helsingør met ferry naar Helsingborg SE waar overnacht werd. 
Zondag 10-10 was om 17.00 uur de aankomst in Stockholm bij het prettige verblijf:  ApartDirect Hammarby 
Sjöstad.  Fabriksvag 93 Stockholm. Ron Ritzerfeld, Marie-Jeanne Ameln, Klaas Koetje verbleven op 1 kamer.
Kunstenaar Koos Buster kwam die dag  per vliegtuig en verbleef op een andere kamer in hetzelfde complex. 

Project omschrijving 

https://www.booking.com/hotel/se/apartdirect-hammarby-sjapstad.nl.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaKkBiAEBmAEJuAEHyAEN2AEB6AEB-AELiAIBqAID;sid=5f3d5371e61e7612cd2e3d6efe2220c8;atlas_src=sr_iw_btn;checkin=2019-03-31;checkout=2019-04-08;dist=0;group_adults=1;group_children=0;nflt=pri=2;;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
https://www.booking.com/hotel/se/apartdirect-hammarby-sjapstad.nl.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggI46AdIM1gEaKkBiAEBmAEJuAEHyAEN2AEB6AEB-AELiAIBqAID;sid=5f3d5371e61e7612cd2e3d6efe2220c8;atlas_src=sr_iw_btn;checkin=2019-03-31;checkout=2019-04-08;dist=0;group_adults=1;group_children=0;nflt=pri=2;;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
https://www.facebook.com/expoost/


SIGN – Koos Buster Stroucken 
SIGN heeft Koos Buster Stroucken gevraagd om een installatie met nieuw keramisch werk te presenteren; het 
werd een soort keramische jongens-kantoor. Z’n installatie  werd ook werkelijk in een van de kantoorruimtes van 
de voormalige cruise terminal gepresenteerd met een wijds uitzicht op het water en  de ‘Gamla Stan’ de oude stad 
en het museum kwartier! 

Koos Buster werk kenmerkt zich door vervreemdende,  triviale dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals 
stopcontacten, emmers, brandmelders maar ook merkwaardige zelfportretten zoals “Employe of the month”, het 
Delfs Blauwe ‘Boksgala’ waar de kunstenaar tegen zichzelf vecht, of het sculptuur‘Een aap die verdacht veel lijkt 
op Koos Buster’. 
Alles in klei en keramiek wat het vervreemdend nutteloos maakt, maar ook een artistieke kwaliteit en 
vakmanschap in zich heeft. De keramiek gebruikt Buster op een onconventionele manier met een licht 
commentaar op maatschappelijke dagelijkse issues. Hij combineert schelmse humor met een bijzonder 
vakmanschap. In zijn uitbundige zinnelijke wereld kan alles kunst worden. 
Aan de hand van zijn schetsen werkt hij naar een keramische finale toe waarin de rommeligheid en onschuld van 
die eerste tekeningen bewaard moeten blijven; kwaliteiten die in het met vingerafdrukken overdekte werk 
overvloedig aanwezig zijn, en als getuige van de maker zijn kinetische energie dienen.
Het is  zijn zoektocht naar ‘klungelige perfectie’ van iets triviaals dat kan worden gevierd. Het heeft een 
relativering in zich.

Hij zelf zegt  ‘In mijn werk ben ik altijd op zoek naar de perfecte lulligheid of iets onzinnigs wat gevierd moet 
worden. Als ik een idee heb begin ik te schetsen. Die schetsen zie ik als een beginstadium van een nieuw idee 
maar ook als een werk op zich. Het ‘klungelige’ van een snelle schets heeft vaak de lijnen die ik wil terug zien in 
het uiteindelijke werk’  

Nieuw element zijn de zelfgemaakte glasobjecten die dezelfde handtekening hebben als zijn keramiek.  In 2019 
ontving Koos Buster het Glasstipendium van stichting Stokroos om te  experimenteren met glas.  Hij maakt van 
de gevormde klei een mal, waar glas in geblazen
wordt en zo krijg je de kenmerkende  Buster vormen. Glas is de enige methode om zijn  werk ook transparant te 
maken. Mooie resultaten die ook getoond werden waren de schoonmaak flessen,  de On Air lamp met 
glasgeblazen peer. 
Ook speelt een mengeling
van geschiedenis, nostalgie
en toekomst een rol in
Busters werk op vaak
tragikomische wijze.  Zoals
bv Het Delfs Blauw absurde
tegel schilderij van een aap ‘
A monument of the unknown
Urang Utang’. 
Of de de 2 keramische
kopieen van het Thunderbird
speelgoedeiland (waar hij
vroeger meespeelde) met als
titels ‘Future Island of The
generation that pass away 01,
‘Future Island of The
generation that pass away 02.
Deze stonden opgesteld
onder de stolpen van het
karakteristieke glas op 2
zuilen. Die eilanden staken
overigens mooi af tegen het
uitzicht over het water. Dit werk lijkt een preservering van verhalen en herinneringen van de oude 60-er jaren 
science fiction TV serie, Buster’s eigen speelgoed, het voorbijgaan van zijn jeugd en tijd. Plus het rare idee dat 
men een prachtig tropisch eiland bezit met daarin verborgen raketten waarmee men bij gevaar op elk kan moment 
kan uitrukken. 



De ‘jongens kantoor ruimte’ toonden ook subtiel verborgen keramische objecten bv. brandmelders, stopcontacten, 
noodstop knoppen, bewakingscamera’s. Verder bierkratten, flessen sigarettenpeukjes, gebreide fan scarves (die 
heel goed werden verkocht) en “compagny
poloshirts”.  
En z’n ultieme kantoorwerk was natuurlijk
het 12- koppige  ‘Employee of the month’
van 12 bijna identieke selfie zelfportretten op
keramieken tegels. Deze waren op hout
paneel gepresenteerd met daaronder
gegraveerde teksten (met maand & titel) op
koperen plaatjes.  Buster was dan wel
werknemer van de maand  maar ook de enige
werknemer van zijn eigen ‘compagny’.   
Naast dat Buster een enorme vakmanschap
bezit heeft ook een  goed gevoel om zijn
werk te promoten  en te verkopen. Hij doet
dat vooral op een luchtige manier en noemt
zijn praktijk ook ‘Ministerie voor keramische
zaken”.    

Presentatie, inrichting, uitvoering 
Inrichting gebeurde  op maandag 11-10
dinsdag 12-10.
Zoals gezegd kregen we in een kleine
kantoorruimte toegewezen zonder de
gebruikelijke ‘kunstbeurs uitstraling’ met
voorzet wanden ed.  Daar waren we blij mee.
Het kantoor had zoals gezegd  een groot raam
met  uitzicht op het  water en oude stad.
Koos Buster had ook Luna meegenomen (zij
is productie leider bij een theater gezelschap)
om 2 dagen mee te helpen  inrichten. Wat
prettig was. Uiteraard werkte de crew van
SIGN ook mee.
De wanden werden grotendeels ‘kerry geel’ geverfd wat het geheel een warm karakter gaf.
Het werd een mooie installatie met zorg opgebouwd; dat kregen wij ook te horen van zowel enthousiaste 
bezoekers als de SAF crew en andere deelnemers/ kunstenaars.

Koos als crew SIGN waren constant aanwezig in de booth, wisselden elkaar soms af, maakte praatjes met publiek 
maakten ze opmerkzaam op de diverse onderdelen. Publiek was over het algemeen enthousiast, vonden de humor 
leuk en er zijn er paar dingen verkocht. Opbrengst ging in z’n geheel naar de kunstenaar.
Naast  de fanscarfs zijn er ook enkele kleine werken verkocht. 

PR Flyer:  Wouter van Tilborg 
Positieve publiciteit over de SIGN/ Koos Buster 
Krant: Dagens Nyheter: ‘Posotivt och underhalland pa arets Supermarket Grote Zweedse krant papieren versie 16 
oktober. 
Blog: Dagens Nyheter 14-10 2021stond Koos Buster promiment/
Catalogus 15th Supermarket 2021 Stockholm independent Art Fair: page 47 Supermarket artist-run art magazine 
issue 11 Shapeshifters
https://www.dn.se/kultur/positivt-och-underhallande-pa-arets-supermarket/ 
https://www.instagram.com/metropolism_mag/
https://supermarketartfair.com/ 
https://database.supermarketartfair.com/exhibitor/sign/2021 
Uiteraard is ook door onszelf en Koos veel gepost op Instagram en FB en dat werd prima gedeeld.

Verder waren er dagelijks een interessante programma’s op het gebied van kennisoverdracht,  netwerken, en 
performances.

https://database.supermarketartfair.com/exhibitor/sign/2021
https://supermarketartfair.com/
https://www.instagram.com/metropolism_mag/
https://www.dn.se/kultur/positivt-och-underhallande-pa-arets-supermarket/


Zoals op 13-10 de Supermarket Forum discussie met professionals uit het veld van Zweedse artscene en 
Stockholm. PNP speed dating en groepsdiscussies. Later rondleiding langs diverse stands w.o. SIGN. Er was n 
VIP opening & “profesional  preview” zeer goed bezocht door professionals.
Openingsmoment 14-10 voor ‘gewone”  publiek.Officieel geopend door een  afgevaardigde van de  ambassadeur 
van Zwitserland. Zwitserland was als extra gastland uitgelicht.
Vrijdag 15-10: Deelname SIGN oa, aan  Talk van Liesbeth Visee Nieuwe Vide, Haarlem NL. En een ‘How to deal 
with Corona circumstances’ discussie. ‘Associate Galleries route’ langs satelliet ruimtes en geassocieerde galeries 
in Stockholm w.o. Flat Octopus en Candy land. Interessant om te zien hoe men in Stockholm de plekken runt.
Zaterdag 16-10 van 11-20 uur open voor publiek. De weekenden liepen zeer goed tav bezoekersaantallen. Leuke 
party achteraf. Zondag  17 10  van 11-18 uur Open publiek  Vanaf 18.00 uur was er afbouw stand. De bus werd 
opgehaald; alle spullen en kunst werden ingeladen zodat we de volgende dag meteen konden vertrekken.

Publiek: divers en geinteresseerd, gemeleerd chique
Aantal: schatting 4000 
De internationale setting was interessant voor SIGN en Koos Buster 
Het vergelijk met andere kunstruimtes; hoe runnen zij hun intitiatief, hoe doet men dat  v in Roemenie of Rusland 
was voor ons informatief en inspirerend. 
-Contacten met initiatieven zijn bestendigd zoals Video Kaffee Finland Duitsland Rusland USA.
-Contacten zijn er veel gelegd door Koos Buster zelf; deelnemers hebben ook zijn fanscarf gekocht.
Terugreis  op 18 en 19 oktober 2021
Overnachting 18-10 Helsingborg SE/ Dinsdag 19-10  aankomst 18.00  uur in Groningen. 

XI. JAM-POD
4 november t/m 5 december 2021 @SIGN
- Daphne Simons + Josie Perry
- sWitches (Pamela Varela, Ines De Ru, Ella Hebendanz)
- Julian Abraham Togar
- Nusch Bourne

Met JAM-POD werden er interactieve en interdisciplinaire installaties getoond op de grens van beeldende kunst, 
geluid, muziek en performances ; een ambigue perspectief. Beeld en geluid en het fysiek hadden in de werken van
de kunstenaars dan ook een sterke verbinding en de performatieve elementen en vormden een belangrijk 
onderdeel. 
Sounds of Music & SIGN: Ook dit jaar werkte SIGN samen met SoundsofMusic, een top festival voor 
experimentele muziek, compositie en geluid.  Soundsofmusic vond plaats van 3 t/m 7 november 2021 op 
verschillende culturele plekken in het centrum van de stad Groningen, zoals Grand Theatre, Spot, OOST, der A-
kerk  en SIGN.  https://soundsofmusic.nl/locaties/
De tentoonstelling JAM-POD liep parallel aan SoundsofMusic en was onderdeel van hun programma. Op 
donderdag 4 november was  een gecombineerde route en opening om 16.00 uur  met optredens van sWitches, 
Nusch Bourne, Julian Abraham Togar &  ‘Sparkling Tap Water’.
Na Sound of Music liep de tentoonstelling in SIGN nog tot 5 december.
Tijdens de tentoonstellingsperiode waren er 2 momenten met optredens: 
Livestream vrijdag 26-11 via Twitch van  sWitches & live optreden van  Nush Bourne 
Zaterdag 4 december was de eindpresentatie met (ivm nieuwe restricties Covid maatregelingen en  spreiding 
publiek) vanaf de middag non stop optredens en 1 livestream. 

Praktisch: 
De kunstenaars hadden een korte werkperiode van 1,5 week plus verblijf. 
Josie Perry & Daphne Simons toonden hun  installatie, Plasma Freeze, making friends met een sing-a-long 
video met onbekende teksten van bekende nummers, een  prop  het draaiende Wheel object met 9 popsongs 
gevisualiseerd, lichtbakken met tekeningen, zines, nieuwe tekeningen & een muurschildering.
sWitches traden op met hun geëngageerde audio-visuele zang- en dansexperimenten waarin tECkhnO, magick en 
wwwitchkraft samenkomen in hun nieuwe installatie lun@ticå !
Nusch Bourne presenteerde een dia-animatie die samengaat met haar ritmische dichtperformances.
Julian Togar bracht zijn OK Studio naar SIGN met eigen gemaakte muziekinstrumenten en apparatuur te midden 
van grote tekstwerken. OK STUDIO is een hang-out voor jamsessies, luistersessies en discussies ; iedereen was 
welkom om bij te dragen in woord en geluid waarbij creëren, maken en verspreiden samensmelten!
Maandag 1 november gaf Togar een korte uiteenzetting over zijn werkwijze + Q&A door Nicholas Tayer  in de  
Jazz Club Electronic Exploration Event van het Conservatorium ism SoM.
https://soundsofmusic.nl/programma/electronic-exploration-event/

https://soundsofmusic.nl/programma/electronic-exploration-event/
https://soundsofmusic.nl/locaties/


sWitches

sWitches, is  een cyberfeministische artivistische constellatie bestaat uit pamela varela, Ines DeRu en Ella 
Hebendanz. Ze gebruiken technologie als magische hulpmiddelen, spreuken en ingrediënten om de individueel 
gestuurde kunstwereld te hacken, waarmee ze hun  krachten bundelen om gemeenschappelijke projecten te 
creëren en hun  toekomstige visies op co-creatie te verspreiden. Ze verkennen hun  individualiteit binnen het 
collectief, geïnspireerd door hun afkomst, vaardigheden en interesses. Met de heks als symbool voor de rebelse 
feministe, banen ze een weg  door het door mannen gedomineerde technologische veld, om een  meer diverse kijk 
op technologie te presenteren. Hun  praktijk strekt zich uit binnen een spectrum dat niet definieerbaar is, waar een 
verscheidenheid aan media, geluid-visuele-bewegingsexperimenten, tECkhnO magick en wwwitchkraft samen 
bestaan.
*tECkhnO verwijst naar techno, zonder afbreuk te doen aan eco. De (verkeerde) spelling introduceert het idee van
politiek activisme, non-conformisme, wanorde.

pamela varela:
tECkhnO* feministische kunstenaar, danseres, performer, onderzoeker, schrijver, raver, technicus en latinx<<< “Ik
richt me op de onderdrukking van lichaam en geest. Door een interdisciplinaire/intermediale benadering te 
gebruiken, komen verschillende elementen samen in mijn creatie: van het lichaam tot zijn relatie met omgeving, 
materie en entiteiten, tot poëtische vormen van beweging, taal, seksualiteit en spiritualiteit - allemaal versterkt 
binnen de kameleontische mogelijkheden van technologie, die zowel medium als onderwerp van kritiek is”.

Ines DeRu:
…:::;(((•) een tECkhnO-genezer, kunstenaar, onderzoeker, luisteraar en is van Spaanse en Indonesische oorsprong.
Zij zegt: “Met behulp van een assemblage van psychoactieve, alchemistische technologieën, geluid en beweging,  
zoek ik in middelen van genezing om de kern te bevrijden en herstel de energetische onbalans in jezelf. Ik verken 
de kruising tussen technologie, spiritualiteit en diep luisteren, waarbij ik afreis naar de fysieke, virtuele en 
mystieke rijken van het bestaan. Mijn werk concentreert zich op het onthouden en transformeren van manieren 
van communicatie, het vormen van een tussen ruimte, nieuwe portalen tussen mensen ook op geestelijk vlak.  
Collectief bewustzijn en voorouders zijn daar een belangrijk onderdeel van.” 

Ella Hebendanz:
“Als tECkhnO-kunstenaar, ontwerper, danser, performer, maar vooral een visueel onderzoeker, stel ik graag 
vragen, vragen van welke aard dan ook. Met mijn artistieke onderzoek dat ergens tussen cyberspace en de tastbare
wereld zweeft, omarm ik bewust de rauwe tussenruimte en creëer van daaruit. Door virtuele, materiële en 



linguïstische lichamen te veranderen, creëer ik vloeiende collages van beweging, beeld, geluid en performance. 
Geïnspireerd door materialistisch feminisme, zie ik het als een urgentie om de begrenzing van onze wereld te 
heroverwegen en in plaats daarvan de niet-grenzen en kleurrijke gradiënten van het tussenliggende te vieren. Waar
eindigt het ene lichaam en begint het andere?”

Over het project lun@ticå, de installatie in SIGN:
Lunática is de "waanzinnige". Switches eigenen het woord en zijn connotaties, denotaties en etymologische 
oorsprong opnieuw toe. Het woord gek, uit het Midden-Engels lunatik, uit het Oud-Franse lunatique, uit het laat-
Latijnse lunaticus, is afgeleid van het Latijnse luna ("maan"), verwijzend naar de overtuiging dat veranderingen in
de cyclus van de maan intermitterende waanzin veroorzaakten.
Terwijl ze de chaos van de ongetemde, onhandelbare en oncontroleerbare jungle omarmen, verlevendigen de ~ 
zondaars ~ vechters ~ dochters van de maan hun wortels door de draadnetwerken te activeren die de elementen 
van het land bezielen. 
“Het is tijd om te ontwaken uit ‘de spiralen van onze schaduwen en stemmen van de ongehoorde zielen, en om het
rottende mainframe en corrupte herinneringen te regenereren’. Door middel van dans, stem en aanraking brengen 
ze hun tECkhnO-geesten samen om de geluiden van de levenden en de doden te vieren. De installatie bij SIGN 
werd gekenmerkt door  de cyclus van de maan en de vieringen van de doden. Binnen een maand vonden 4  
performances en één cyberperformance plaats, waarin een geanimeerde installatie, die verwijst naar de jungle, tot 
leven komt in onze fysieke, virtuele en spirituele aanwezigheid.

Praktisch: de (elektronische) installatie lun@ticå  bestond uit 4 onderdelen in de lange ruimte voor in SIGN. 
Daarin vonden ook de zang-en dans performances plaats van sWitches.  
Er was een paars altaar in de etalage, warm uitgelicht; 2 metalen halve maanvormen en 2 liggende screens met 
animaties van de maancyclus vormden de basis. Aangevuld met objecten, sierraden, gesteenten, vloeistoffen,  
erlenmeyers, gedroogde kruiden, planten, draperieen; al met al een alchemistische uitstraling. 
Daarvoor stonden diverse trommels, djebe’s ed. opgesteld in gebogen ijzerwerk gevat, deze brachten geluid voort 
door sensoren aangedreven. Tijdens de performances werden ze geactiveerd door de heupbewegingen van 
sWtches en hun vaginal probes.  Halverwege de ruimte hingen aan plafond gegroepeerd grote sierlijke messing 
sieraden met natuurstenen en speakers, te dragen  op hoofd, armen nek of ander lichaamsdelen. Die sieraden 
vibreerden,  aangedreven door audio.  Publiek kregen
deze sieraden ook aangereikt om mee te voelen. En als
4e element werd op grote ronddraaiende schijven laag
bij de grond, een film geprojecteerd van
ineengestrengelde kronkelende lijven. 
Optredens: 
Donderdag 4-11 vanaf 16.00 uur (live)
Vrijdag 29-11 vanaf 17.00 uur (cyberperformance via
Twitch livestream)
Zaterdag 4-12 vanaf 17.00 uur (2 x live) 
https://www.instagram.com/___ssswitchesss___/

NUSCH BOURNE is een kunstenaar, schrijver en
performer is gefascineerd door allerlei soorten patronen,
diens werk is een middel om de onderliggende structuren
en symmetrieën van zowel ontdekte als geconstrueerde
patronen te begrijpen en te manipuleren. Hen werkt met
lijm, tapes, fotokopieën, tekst en momenteel dia
projecties om verbanden en betekenissen te vinden in
wiskundige, fysieke en op tekst gebaseerde structuren. 
Nusch Bourne presenteerde een animatie die samengaat
met ritmische dichtperformances.
Dit nieuwe werk is een op diaprojectie gebaseerde
animatie die bij diens slangen gedicht past, dit wordt live
uitgevoerd, vergezeld met een reeks geprojecteerde
beelden gebaseerd op het ‘mobiele slangenspel’ (stap
voor stap geanimeerd op het ritme van het gedicht)
gecombineerd met beelden van wiskundige en
mythologische vormen en figuren met betrekking tot de
thema's als paradoxale veelhoeken, cyclische beweging,
de motieven van de Ouroboros, de torus, het 2/3-dimensionale veld, enz.

https://www.instagram.com/___ssswitchesss___/


Voor de belangrijkste reeks beelden (de bewegende slang) maakt Bourne een serie foto's, van daaruit worden dia’s
gemaakt en dat wordt een film waarbij sommige dia’s ook tekeningen vormen  van lijm of acetaat. Hieruit ontstaat
de animatie bij het gedicht en deze zal tijdens de tentoonstelling te zien zijn.
Nusch Bourne trad op met spoken word:
Donderdag 4-11 vanaf 16.00 uur – Vrijdag 29-11 vanaf 17.00 uur. – Zaterdag 4-12 met 3 optredens vanaf 15.00 
uur.

Julian Togar Abrahamse:
“Voor mij zijn alle dingen met elkaar verbonden: van atoomniveau tot grotere maatschappelijke structuren. Ik ben 
gefascineerd door het feit dat zelfs kleine ingrepen iets kunnen veranderen om nieuwe, duurzame 
ondersteuningssystemen te vormen.
De meeste, zo niet al mijn oefeningen komen voort uit ritmes en systemen. Het hangt af van de context hoe ik met
die systemen omga, van opslaan (bewaren) tot initiëren, interveniëren, ondersteunen, onderhandelen, hacken, 
vragen stellen, enz. Het dichtst in de buurt kom ik door te zeggen dat mijn praktijk transdisciplinair is en zich op 
het snijvlak bevindt van geluid/muziek, DIY-engineering, onderzoek, biohacking, activisme en meer. Het komt tot
uiting in een installatie, video, audio,
optreden, happening, evenementen, of wat
dan ook’.
Togar bracht zijn OK Studio naar SIGN en
trad op met eigen gemaakte
muziekinstrumenten en apparatuur te
midden van grote tekstwerken. OK
STUDIO is een doorlopend project. Het is
een plek die functioneert als een hang-out
voor jamsessies, luistersessies en
discussies; bezoek was welkom om bij te
dragen in woord en geluid waarbij creëren,
maken en verspreiden samensmelten! 
Dat kon samen met Togar bij zijn sessies
maar kon ook op eigen gelegenheid tijdens
de expositieperiode.  ‘Sparkling Tap
Water’ was te gast op 4 november en
bestaat uit Sungeun Lee (Zuid-Korea) en
Julian Abraham "Togar" (Indonesië), het duo ontmoette elkaar tijdens hun tijd aan de Rijksakademie, Amsterdam. 
Zaterdag 4-12 op de eindpresentatie  waren er 3 optredens van Tropical Tap Water vanaf 15.00 uur  was 
samengesteld uit  een grote groep (ex) Rijksacademie studenten. Zowel Sparkling Tap Water als Tropical Tapwater
zijn inheems aan OK STUDIO . OK dicht de kloof tussen productieplekken en de verspreiding van geluid als 
medium om gedachten, ideeën, praktijken, lichaam en geest in één keer met elkaar te verbinden.
https://julianabraham.net/

Josie Perry en Daphne Simons werken sinds 2019 samen toen ze hun eerste stripboek 'Plasma Spring' in eigen 
beheer uitbrachten. Sindsdien hebben ze nog twee strips geproduceerd: 'Plasma Freeze: Making Friends' (2020) en
'Plasma Freeze: Salon at the Center of the Earth' (2021) (publicatie PrintRoom, Rotterdam). Hun gedeelde 
interesses omvatten queer speculatieve fictie en absurde humor, en hun samenwerkingen beginnen meestal met 
een snel ‘scriptschrijfproces’, dat later uitbreidt naar bredere materiële constellaties, waaronder performance, 
installatie, doe-het-zelfpublicatie en video. Beiden zijn afgestudeerd aan Piet Zwart Instituut 2021.
Het project Making Friends: is gemaakt toen ze samenwoonden tijdens de 1e Covid 19 lockdown in 2020. Vanuit 
een bewust naieve houding kwam het project  voort als spin off van hun 1e stripboek  Plasma Spring. Verhalende 
elementen en een cast van muzikale tribute artiesten werden gecombineerd met  voedsel thema’s die weer later 
werden gevat in de 2e strip  Plasma Freeze Making Friends plus postume duetten.
De video 'Making Friends’ werd gemaakt met geleende apparatuur, mede studenten droegen bij in zang en beeld. 
Met de intentie om elkaar zoveel mogelijk te vermaken.De installatie bij SIGN concentreerde zich voornamelijk 
op dit project - inclusief een prop uit de video en een bijbehorende lichtbak – plus  een reeks tekeningen uit 2021 
zet ook de verhalende wereld van PLASMA FREEZE voort, met betrekking tot de meer recent gepubliceerde 
derde strip en de cast van Tudor-achtige poedels, die losjes werden geïnspireerd door het werk van 
kunstenaarscollectief; General idea. De nieuwste tekeningen blikken vooruit op een aanstaande vierde aflevering, 
waarin kunstenaars Leonor Fini en Tamara de Lempicka een surrealistische tijdreis excursie met vampier thema in
het Parijs van de jaren dertig zullen maken.



Muzikale bijdrages 
Dave Shaw als Whipney Houston in 'I Will Always Love Choux'
Calypso Hetherington als Elvis Peterselie in ‘Leaf be Tender’
Barnaby Wynter  als Shank Shinatra in 'Fry Me with a Spoon'
Petter D. Persson als Stew Reed in 'I'm Waiting for my Ham'
Daphne Simons  als John Lemon in 'Imagine (No Potatoes)'
Li-Ming Hu als Jimi Hentwix in ‘Turkey Glaze’
Josie Perry als Patsy Brine in 'Craving'
Sol & Angel als David Doughie in 'Life on Mars Bar?'
Petter D. Persson, Jamie Kane, Daphne Simons &  Josie Perry
als de Nucleaire Puppy's in Mommy Please Can I Go to the Lake With my Surf Friends?'
https://www.instagram.com/perryjosie/
https://www.instagram.com/daphnejasminesimons/

Zaterdag 4-12 waren er LIVE optredens  en LIVESTREAM! Met Tropical Tap Water, sWitches, Nusch Bourne. 
Er waren ivm nieuwe Covid maatregelingen 2 timeslots met in elk 3 optredens, 7 personen konden dit per keer 
bezoeken. Ook online was het te bekijken via een Livestream van 17.00-19.00 uur! Livestream door Helia Rafie 
& Radina Kordova 

In de middag zijn er 2 optredens voor publiek met soep 
1e Tijdslot 15.00-15.15 uur. Nusch 15.15.-15.35 uur  Switches/ 15.35-16.00 uur  Tropical Tap Water
2e Tijdslot 16.00-16.15 uur. Nusch/  16.15.-16.35 uur. Switches/ 16.35-17.00 uur. Tropical Tap Water

Programma Livestream intern zonder publiek
17.00 -19.00 hrs. voorbereidingen
START 17.15 uur 
17.15-17.30 uur. Nusch Bourne break 5 min.
17.35 -17.55 uur  switches break 5 min.
18.00 18.05 uur Daphne Simons and Josie Perry break 5 min.
18.10-19.00 uur  Tropical Tap Water

Lezing Q&A  Togar 1/11 Jazz Exploration at Conservatorium: 30

https://www.instagram.com/daphnejasminesimons/


29/11 livestream via Twitch van  sWitches: 35             
4/12 livestream Youtube optredens: 25 

Publiek/ live: 300
Totaal 390 

RESUME 2021:
Dank aan alle bezoekers (live & online), kunstenaars, reflectanten, samenwerkingspartners, stagiaires, 
medewerkers, subsidiënten en bestuur voor alle support in 2021! 
Maria Mazzanti, Broken Toaster Records ( Kasper van Moll, Ide André en Jelle Slof), LosDQ, Harmjan Roeles en 
Ingren , OGCOLTRANE en Lyckle, Kim & Gijsje, Caz Egelie, Andy Smart, Linda Stauffer & Anne Schmidt, Till 
Schönwetter, NNT, Wabbesch, Chantalla Pleiter/Gert A3, Nina Wijnmalen, Frank Koolen, Kunstzaken UMCG, 
Petra Kooi, Sanne Bax, Dagmar Stap, Jurjen Galema, Linde Ex & Aebele Trijsburg, Noorderlicht, We The North, 
Artist in space, De Noordenaars, Elif Satanaya Özbay, Tomasz Skibicki, Jaehun Park, Holly Childs, Jonathan 
Castro, In4Art, Paraskevi Frasiola, Quenton Miller, 019 & Young Friends of S.M.A.K. Ghent Belgie, Lindah Leah
Nyirenda, Harun Morrison, FMX4Ever, Janne Schipper, Isabella Francis, Luuk Smits, Roman Tkachenko, Mischa
Lind, Tudor Ulrich, Stephanie Rizaj, Maartje Terpstra, Sanne Morssink, M. Groenen, Floor van Heuvel, Titia 
Punt, Alex den Braver, Chantalla Pleiter & Jan Klug, Eva Weerts, Maryam, ZamSam, Mouna, Ardau & Nimo, 
Noorderzon, Grand Theatre, Station Noord, het resort (Ellen de Haan), Floor van Meeuwen, ARTisBOOK, Laura 
Diez Garcia, Rob Strick, Etxepare Euskal Institutua, Helia Rafie/Klaudija Ylaite, Polvoh Press, Ijusi (Garth 
Walker), Luna Mohammed Darwesh, ZEEZ, Ediciones Valientes, Autoeditoras (Gelen Jeleton, Iurhi Peňa) 
Printroom, Onomatopee, Psaroskala zines – Mara Karagianni, Dardishi, Samandal, Feminist Hack Meetings 
(Angeliki Diakrousi/Artemis Gryllaki), DeFKa, Philippine Free Press and Fanzines, Skolastika, (Josune Muňoz), 
KLAUW, ANT & LaTourette, Marc van Elburg, Joppe Venema & Glorya Avgust, Federico Poni, Vo Ezn, Mylan 
Hoezen & Arthur Jules, Pictoright Fonds, Stimulerings Fonds Creatieve Industrie, expOOST, Supermarket Art 
Fair Stockholm Zweden, Koos Buster, Soundsofmusic (Bob Klaasen, Frits Selie) Nicholas Thayer, Nusch Bourne,
sWitches (pamela varela, Ines DeRu en Ella Hebendanz), Togar & Sparkling Tap Water & Tropical Tap Water, 
Daphne Simons + Josie Perry & Dave Shaw, Calypso Hetherington, Barnaby Wynter, Petter D. Persson, Li-Ming 
Hu, Sol & Angel, Jamie Kane, Helia Rafie/Radina Kordova, Marcel de Vries, Klaas Koetje, Lee McDonald, 
Vanesa Evgenieva, Ilse Koops, Julia de Jong, Wouter van Tilborg, Kevin Perrin, Maartje Overmars, Karlijn 
Vermeij, Gemeente Groningen, Mondriaan Fonds. + Het bestuur van SIGN: Moniek Baars, Leo Delfgaauw, 
Janette Bosma, Jan van Egmond, Florimond Wassenaar, Esther de Graaf. 


