
De video groeit gedurende de tentoon-
stelling en toont handelingen die vaak 
naar de achtergrond verdwijnen zoals het 
opbouwen van werk of het schoonmaken 
van de ruimte. Deze handelingen wor-
den niet gezien als dingen die bijdragen 
aan de betekenis van de tentoonstelling.  
Toch hebben ze de potentie om je op een 

Linda 
Bresser

“Parrots and certain other birds do seem 
to be able to talk, but can they hold a real 
conversation? Possibly! Although parrots 
probably do not understand complex 
meanings of words, they are attuned to the 
context surrounding words and can make 
associations with the words. ... Parrots’  
mimicry is impressive.” - wonderpolis.org -  

Wonder of the Day #728 - Can Parrots Really Talk? 

0) a someone with a other and a photo 
(p= 0.000068) is een videowerk waarin 
de blik van een object-detectie-algoritme 
te zien is. Dit algoritme lokaliseert  
en duidt objecten aan de hand van  
alledaagse contexten die het herkent 
in een ruimte, bijvoorbeeld ‘keuken’. 
Ik nodig een open source algoritme 
(YOLOv2) uit om zich uit te spreken 
over de tentoonstelling. Deze kunst-
matige menselijke blik biedt een nieuw 
perspectief waarin ‘sokkel’ gedurende een 
aantal frames kan ervaren hoe het is om 
‘koelkast’ te zijn.

andere manier naar een ruimte te laten 
kijken, net als de blik van een algoritme. 
Met de intentie om de bezoeker alert te 
maken op wat zich naast het tonen van 
werk afspeelt in de expositieruimte, zoek 
ik naar spanningen die kunnen ontstaan 
tussen dat wat wordt getoond en dat wat 
verder zichtbaar is (geweest).

Het werk neemt vrij veel ruimte in 
beslag, maar laat niet echt merken waar 
het dat voor opeist. De houten beeldjes 
vormen een middelpunt als gemaakte 
voorwerpen, maar hebben ook een dra-
gende functie. De buizenconstructie als 
ruimte heeft een dragende functie voor 
het werk van Linda Bresser. Haar werk 
krijgt een plaats in mijn constructie. 
Deze constructie komt voort uit de hang 
naar modulariteit, hieraan zouden nog 
andere onderdelen toegevoegd kunnen 
worden (willekeur is hier niet wenselijk, 
maar ook niet volledig vermijdbaar).

De totstandkoming van mijn werk heeft 
iets weg van puzzelen. Het resultaat op 
zich kan ook als puzzel worden be-
schouwd, maar dan meer in de zin dat 
een gedicht ook een puzzel kan zijn. Het 
uitvogelen wordt onderdeel van het werk 
en de betekenis. De samenhang tussen 

Mees Soeters

idee en gemaakt object speelt een belang-
rijke rol. Een gebruiksvoorwerp komt 
bijvoorbeeld voort uit gedachten maar 
valt daar niet mee samen, het is dus de 
vraag of een gemaakt voorwerp echt een 
gedachte belichaamt.



Sacha Windmeijer

Het gevoel van een eigen identiteit heb-
ben en overal jezelf kunnen zijn is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker 
wanneer er vanuit je sociale omgeving 
wordt verwacht dat je je identiteit ba-
seert op traditionele genderrollen waar je 
je niet mee verwant voelt.

Ondanks de vrije opvoeding van mijn 
ouders heb ik een benauwd gevoel gehad 
om mijn identiteit te bevragen. Van mijn 
sociale omgeving kreeg ik al snel com-
mentaar als ik onderuitgezakt zat of veel 
zitruimte innam: “dat is niet lady-like’’. 
Ik begreep de rolverdeling tussen man 
en vrouw niet en ik wist niet hoe ik me 
moest verhouden tot ongeschreven regels 
die voor mijn geboorte al zijn bepaald. 

Binnen de expositie laat ik een verslag 
zien van mijn opvoeding aan de hand 
van persoonlijke archiefbeelden. De beel-
den zijn geselecteerd op basis van de ste-
reotypering van kledij en lichaamshou-
dingen van man en vrouw. Door middel 
van een gesprek met mijn ouders dat 

door de koptelefoon te horen is, bevraag 
ik het perspectief van ‘de opvoeders’. 

Ook blik ik met de beelden terug op de 
invloed die mijn sociale omgeving heeft 
gehad op de persoon die ik ben gewor-
den. Met mijn werk probeer ik dichter 
bij de essentie te komen van mijn eigen 
identiteit en kijk ik naar de manier waar-
op deze gevormd is.

Ik als ‘een ik’ verdwijn achter een  
laag van een heleboel anderen.  
Deze laag maak ik door gevonden  
kledingstukken aan te trekken.  
De stukken die ik draag zijn van  
echte mensen en heb ik gevonden  
op echte plekken. Hierdoor zoek ik de 
grens op tussen werkelijk en onwerkelijk. 

Ik word doelloos en juist in deze  
doelloosheid kan een nieuw doel  
gevonden worden. 

Ik laat mezelf opgaan in een veelheid en 
verdwijn daarmee in mijn omgeving. 

Ik word een achtergrondgeluid zodra 
ik de stukken draag en ontraceerbaar 
voor wie mij er als ‘een ik’ achter zoekt, 
omdat er dan eerst door een enorme laag 
van informatie van een heleboel anderen 
gegaan moet worden. 

Puck Quint

Hoe ver kan je verdwijnen voordat  
je ‘de ik’ verliest? En welke nieuwe  
mogelijkheden ontstaan er zodra je  
‘een niets’ wordt? Hoe kan je je door  
een geduide wereld bewegen als je  
niet te duiden bent?



Tijdens de LAUNCH laat ik een  
vlag zien met een nieuwe versie van  
het Nederlandse volkslied. De versie  
is gebaseerd op de herinnering die  
verschillende Nederlanders hebben aan 
het horen van het originele Wilhelmus. 
De presentatie van de vlag zal gepaard 
gaan met een performance waarin  
participanten hun eigen herinnering van 
het Wilhelmus in canon zullen zingen.

In een ander werk wordt door  
middel van een video-installatie de 
zoektocht naar de identiteit van het in 
Noord-Frankrijk gelegen dorp Futeau 
getoond. De komst van een middeleeuws 
animatie-park in de bossen bij Futeau, 
de schade die de Eerste Wereldoorlog 
heeft aangericht en de leegloop van het 
platteland ten gevolge van urbanisatie, 
bepalen voor een groot deel de identiteit 
van het dorp. Mijn installatie toont de 
zoektocht naar verbondenheid van de 
bewoners van Futeau met een dergelijke 

Floor Snels

identiteit. Ik onderzoek de mogelijkheid 
van een meer integere collectieve  
identiteit. Die is er misschien al, maar 
wordt nog niet uitgedragen. Dit werk is 
zowel een onderzoek naar de schoonheid 
als de absurditeit van identiteitsbepaling 
in relatie tot city-marketing.

Onderdeel zijn van een groep  
bestaat uit wisselwerkingen. 

Geven en nemen.

Wanneer ben je bereid iets op te  
offeren van jezelf, voor de ander? 
Hoe dichtbij laat je iemand komen?

Iedereen heeft zijn of haar persoonlijke 
grenzen. Maar door onderdeel te zijn 
van een groep krijg je ook te maken met 
grenzen van anderen. Waar die van jou 
ophouden, beginnen die van de ander. 
Grenzen zijn er om jezelf te beschermen, 
maar zijn er ook om te verleggen.

Menselijk gedrag heeft me altijd gefasci-
neerd, met name de verhouding tussen 
de groep en het individu. Door de toe-
schouwer uit te nodigen voor een visueel 
gesprek, wil ik persoonlijke grenzen 
voelbaar en zichtbaar maken.

Jamie Deckert



In mijn schilderijen kun je vaak figuren  
herkennen die vervreemd of vervormd 
zijn. Ze begeven zich in een ruimte,  
een situatie, die niet definieerbaar is.  
Stukken onbewerkt canvas nodigen je  
uit om het beeld zelf verder in te vullen.  
Door het isoleren van elementen uit  
een voorstelling creëer ik een ‘ruimte’ 
waarbinnen het narratief veranderlijk 
blijft, diverse interpretaties mogelijk 
zijn en het beeld een beroep doet op de 
kijker haar eigen beleving en fantasie.

Elk werk dat ik maak is gevoed  
door de drang om de wereld beter te 
begrijpen. Zo onderzoek ik bijvoorbeeld 
hoe vrouwelijkheid gerepresenteerd 
wordt binnen onze maatschappij.  
Ik ben geïnteresseerd in de esthetische 
kwaliteit van herhaling, chaos en mate-
rialiteit van de verf. Op dit moment is 
het ‘weglaten’ een belangrijk element dat 
steeds terug komt in mijn werk. Ik ben 
op zoek naar een figuurlijke weergave 
van een abstracte realiteit. 

Dieke Coumans

In de laatste maanden van mijn stu-
die werd de informele ruimte steeds 
belangrijker voor mij. Hieruit is de ‘Dirt 
Cube’ ontstaan. In deze manifestatie 
wordt het lokaal dat ik met mijn mede 
studenten heb gedeeld centraal gesteld. 
Een informele Ruimte te midden van 
het formele. De buitenkant van de ‘Dirt 
Cube’ fungeert als drager van mijn werk 

en de binnenkant als een alternatieve 
White Cube, een plek waar ‘afgekeurd’ 
werk een onderkomen krijgt. Er wordt 
iets zichtbaar gemaakt van de afgelopen 
4 jaar aan voorspoed en tegenslagen,  
bij elkaar komen en van jezelf afbijten.  
Laat je niet misleiden door de witte  
muren van onze eindexpositie, ze zijn 
ooit heel vies geweest.

Yulie Vriens

In de expositieruimte zijn drie  
zelfgemaakte meubels te zien.  
Een grote modulaire tafel, een mobiele 
archiefkast en een bijzettafel waar een 
overheadprojector op staat. 
 
De archiefkast bevat eerder gemaakte 
werken, teksten en ander materiaal.  
Dit voorheen enkel digitale archief is  
nu tastbaar, waardoor de inhoud voor 
mij functioneel wordt en ik mijn  
onderzoek nieuwe ruimte geef om  
zich te ontwikkelen. Door materiaal  
uit de archiefkast op de projector te 
plaatsen, kan het zich verhouden tot  
een andere context. Het onderzoek,  
wat ik ook wel Handboek noem, is voor 
mij de groeiende basis van waaruit ik 
werk. Ik bevraag bestaande normen en 
structuren en zoek naar grijs gebied om 
nodige nieuwe ruimte te creëren. De 
inhoud is permanent incompleet en zal 

om aanvulling blijven vragen. 
De tafel is bedoeld om de informele sfeer 
binnen de klas te behouden, nu onze 
ateliers zijn veranderd in een tentoonstel-
lingsruimte. Het is een centraal punt dat 

eenvoudig te verplaatsen en aan te  
passen is, naar de wensen van onze 
groep. Dagelijks zullen wij hier als klas 
gezamenlijk aan eten en andere publieke 
activiteiten omheen organiseren.



Rick Siemons

Als kunstenaar verplaats ik mezelf in 
rollen variërend tussen assistent en orga-
nisator en bevraag ik de manier waarop 
we ons als individu en als collectief 
bewegen. Hoe kunnen we als kunstenaars 
onze plaats in de maatschappij bepalen, 
opeisen en vervolgens in stand houden?  
Voor mij staat het maken en het deelbaar 
maken van het kunstenaarschap centraal. 
Ik zet praktische methodes in die het 
mogelijk maken om het maken te 
kunnen delen en uit te breiden. Dat doe 
ik in de vorm van een bus en door twee 
weken na deze expositie een locatie te  
openen in Breda, waar ik samenwerk-
ingen kan blijven opzoeken en aangaan. 

Voor mijzelf is deze eindtentoonstelling 
een begin. Een begin waar we onze  
eigen rol als kunstenaar binnen onze 
maatschappij kunnen gaan bepalen. 
Door het individu op de achtergrond  
te plaatsen en mijzelf in te zetten  

voor het collectief hoop ik het  
samenwerkingsverband tussen de  
kunstenaar een maatschappij groter  
te maken. Bij mijn werk wordt u ook 
uitgenodigd om een samenwerking  
aan te gaan. U kiest zelf uw rol als  
maker, bent al deel van het collectief  

van makers, of u wilt ervoor kiezen om 
hier afstand van te doen. Het deel wor-
den of juist afstand nemen van  
‘het collectief van makers’ vindt plaats bij 
de bus. Deze bus staat voor de hybride 
kunstenaar die zelf zijn rol als maker 
continu bevraagt.

Salvis Slavišens

“Nav laiks. Ir tikai mirkļi – 
ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti.” 
- Imants Ziedonis

In my personal practice I negotiate  
between time and the possibility to  
create art. When I get a possibility to 
spend time on art, I do it. I use all the 
time I can afford to create. My time is 
limited, I have to expect that I have to 
clock out at any moment, at that mo-
ment I cannot create anymore. With my 
own systems, programs and mind maps 
I can achieve the illusion of freedom in 
my art world.

We can learn kines thetically, by using 
our physical bodies to learn, and we can 
learn how to use our body mechanics 
more effectively. Before, I created social 
art games, where collaboration and 
self-improvement became very important 
elements. I want to create more effective 
educational programs, that can create 
new ways of communicating. 

In mijn persoonlijke praktijk  
onderhandel ik tussen tijd en de  

mogelijkheid om kunst 
te maken. Als ik de kans 
krijg om tijd te besteden 
aan kunst, dan doe ik 
het. Ik gebruik 
alle tijd die ik me kan 
veroorloven om te  
creëren. Mijn tijd is 
beperkt, ik moet altijd 
voorbereid zijn om uit 
te klokken, zodat ik niet 
meer kan creëren. Met 
mijn eigen systemen, 
programma’s en mind-
maps kan ik de illusie 
van vrijheid wekken in 
mijn kunstwereld. 

Op kinesthetische 
wijze, door onze fysieke 
lichamen te gebruiken, 
kunnen we leren hoe 
we onze lichaams-
mechaniek effectiever 
kunnen inzetten. Eerder 
maakte ik sociale kunst-
spellen, waarin samen-
werken en persoonlijke ontwikkeling 
belangrijke elementen zijn geworden. 
Ik wil effectievere educatie programma’s 

maken, die nieuwe manieren van com-
municeren mogelijk maken.   



Gefocust op de ruimte in het  
eigen lichaam, de aan verandering  
onderhevige omgeving én de afstand  
tot de ander, beweegt een groep  
individuen van plek naar plek door  
de tentoonstellingsruimte. De groep 
vormt een sculptuur dat zover kan  
reiken als de ruimte toelaat.

Focused on the space in their own  
body, the environment that is subject  
to change and the distance to the other, 
a group of individuals moves from place 
to place through the exhibition space. 
The group forms a sculpture that can 
reach as far as the space allows.

Rikki Swart

Maaike Twisk

Mijn werk binnen de expositie is  
auditief. Kenmerkend voor geluid  
als materiaal is dat het voortdurend  
kan veranderen van aard. Het kan 
plotseling in de aanwezigheid treden en 
ook plotseling weer verdwijnen. Het kan 
een omgeving creëren, maar ook een 
omgeving verstoren. 

Het werk kan beschreven worden als een 
fragmentarische, onbesliste vorm van 
aanwezigheid. Met deze aanwezigheid 
probeer ik een vorm van luisteren – en 
daarmee van oriëntatie – te introduceren 
binnen de expositie. Deze vorm van 
luisteren en oriënteren is niet gericht op 
het begrijpen of duiden van een object 
of een situatie, maar op het beschouwen 
van de vorm ervan zonder de complexi-
teit direct te reduceren door er een vaste 
betekenis aan toe te kennen. 
Welke waarde en betekenis ergens aan 
wordt toegekend is voor een groot deel 
afhankelijk van de context waarin het 
wordt beschouwd. Zo kan geluid in 
bepaalde situaties als informatief of aan-

genaam worden ervaren, en op een ander 
moment als ruis, of noise. 

Ik vraag de bezoeker (die binnen mijn 
werk wordt aangeduid als luisteraar) 
zich te verhouden tot een niet-zichtbare 
entiteit en benadruk de noodzakelijk-
heid van een actieve verhouding tot je 
omgeving. Deze omgeving wordt binnen 
het werk besproken aan de hand van een 

verhaal dat zichzelf zowel construeert als 
deconstrueert. De narratieve structuur 
en het vertelperspectief bepalen hoe de 
luisteraar zich verhoudt tot de elementen 
en de ruimte binnen het verhaal. De 
vertellende instantie binnen het werk 
spreekt zich uit over een expositie binnen 
de expositie. De schaal van het narratief 
is 1:1.



Jasper Verhulst

Naam werk:  
spanningsvelden

Mijn werk gaat momenteel over  
spanningsvelden tussen individuen.  
In mijn werk registreer ik de  
energieën van twee of meerdere  
individuen naar elkaar. Dit gebeurt  
door middel van performance en  
wordt uiteindelijk een sculptuur.

Om meer werk te bekijken zoek op: 
Facebook, Jasper Verhulst Portofolio

Anna Berendsen

In the realisation of my imaginary  
world, nature is my teacher and my  
closest collaborator. I want to create a 
world in which nature has a say in the 
things I make and in such a way that  
she may degrade or refine its shape  
over time. This ideal world signifies a 
collaboration between humans,  
creatures like gnomes, elves, ents and  
the natural world where things like waste 
and pollution do not exist.

Cradle to Cradle (2002), a book that 
explores concepts of redesigning our pro-
duction systems, taught me how innate 
it is for humans to create. Ceasing to 
create is not the way to solve our waste 
problem, but our choice of materials is!

Changing the entire production process 
to become a completely circular and Zero 
Waste creation system doesn’t happen 
overnight. It could take months, even 
years to change in a conscientious way.

My production process 
constantly changes to 
become more and more 
circular and Zero Waste. 
For example, instead  
of buying natural  
pigments I grow my  
own pigment plants.

The installation consists 
of elements that exist insi-
de my imaginary world 
but they also relate to the 
natural environment in 
which they are exhibited. 
Ultimately, each work 
can and will biodegrade 
over time, the shapes 
and figures of my fantasy 
world will be overthrown 
and changed by natu-
ral processes. Nature is 
almost like a magic wand 
that brings my work to 
life in the real world.



Amber de Jong

Calderon had kept his office empty, 
except for the single desk that stood  
in front of the large window. He put 
down his suitcase on his desk and sat 
down, keeping his back to the window. 
He opened his suitcase and assembled 
the documents he had collected during 
the previous months: 

(1) A picture of a long blue  
coloured silk dress laying on a  
wooden apartment floor; 

(2) A newspaper article dated  
July 8, 1947; 

(3) The time, 11:47 a.m.,  
June 23rd, 1975; 

(4) A picture of the atomic bomb  
dropped on Nagasaki on August 6, 
1945, signed by Paul Tibbets, the pilot 
of the B29 Superfortress Enola Gay; 

(5) A brown leather watch, carved with 
the initials J.W.R., that stopped at 03:06.  

When he had finished Calderon closed 
his suitcase and turned to the window. 
As he looked down at the crowded par-
king lot below he saw a tall man in a suit 
get out of a black 67 Dodge Dart. 
The paint of the car had faded to a dark 
grey and his left door was replaced by a 
green door, that looks almost blue. Befo-
re entering the building across the street, 
the man looked up for a second.

Stan Gonera

Zeg ik niet.

06 54 24 77 28
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