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1. Sarah Bijlsma (Arnhem) 
Mandarijn is een portret van een boer in Friesland, die na de geboorte van zijn acht zonen 
nu eindelijk een dochter hoopt te krijgen. Tegelijkertijd speelt het verhaal van een vrijgezel 
in China, die wanhopig op zoek is naar een vrouw. De boer beschrijft zijn dochter alsof ze al 
geboren is en verteld ook hoe hij zelf zal gaan veranderen als zijnde de vader van een 
dochter. De Chinese man doet hetzelfde, hij beschrijft liefde voor ons en vertelt hoe 
vrouwen zijn in een relatie. Wat opvalt is dat de film het verlangen laat zien van deze twee 
mannen naar een persoon die helemaal niet bestaat. Het denken in archetypes staat 
centraal en daarmee stelt de film vragen over identiteit. Mandarijn heeft tevens een 
feministisch karakter, aangezien het gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen. Wat 
verwachten een man van een vrouw en op wat voor een manier willigt ze dit in? 
Door het gebruik van de drie verschillende schermen en de stijl van de film wordt het 
schemergebied opgezocht tussen film en installatie, documentaire en fictie. Er wordt 
onderzocht hoe de inhoud van een werk verandert wanneer de context en de vorm worden 
verandert. Er ontstaat tevens een choreografie tussen de beelden en zorgt daarmee voor 
een nieuwe dimensie in film.  
 
 

2. Sebastiaan-Cornelis van Leeuwen van Daalen (Enschede) 
Heeft stapeltje omschrijving klaargelegd. 
Ter aanvulling: 
 

“Het grote symbool of de metafoor, geïntegreerd in de kunstwerken, is dat we allemaal de 
schoonheid erin voelen, omdat het een bepaalde schoonheidslogica volgt. Deze logica is 
bekend bij alle reclame-professionals en prostituees, bij restaurants en clubs die namen en 
vormen gebruiken van de andere kant van de wereld, (de verbeelding). Discotheken in het 
noorden van Europa met de naam ‘El Dorado’, vrouwen met de naam ‘Justine La Belle’ of 
schoonheidssalons genaamd ‘Fantasy’. Men kan denken dat het allemaal kitsch is, maar ik 
val puur op producten die zo glansrijk schitteren en mijn herinneringen ontvoeren naar een 
mooie nieuwe wereld. De inhoud doet er niet toe in het eerste moment, wat het meest 
belangrijkste is: zoetigheid is kleurrijk en schattig! 
Eigenlijk geloof ik dat Sebastiaan Cornelis van Leeuwen van Daalen erg van de natuur houdt, 
wat de eigenlijke waarheid is achter de lege oogverblindende verschijningen. Zo was er bij 
mijn laatste bezoek, geen (‘vruchten’-) sap genaamd ‘Taksi’ maar een heel erg smakelijke 
kamillethee waar de bloemen zelfs nog zichtbaar waren. En dat is iets exotisch in een wereld 
van hyperabstractie, waar de kinderen in de stad geloven in paarse koeien en 
aardbeienbomen. 
Als kunstenaar, overdrijft hij deze wereld en maakt ons op een vrolijke manier, met een 
vriendelijke attente ironie opmerkzaam over onze wereld. Voor mij is de lichtheid in zijn 
werk krankzinnig grappig, maar op hetzelfde moment reflecterend. Zijn werken zijn geen 
absolute waarschuwing, maar eerder een retorisch vooruitzicht op sommige functies van 
een steeds verder abstraherende wereld. We worden aangetrokken door het ongewone en 
gelijktijdig hebben we de simpele dingen, die zich recht voor ons bevinden, uit het oog 
verloren. 
Zolang er geen tropisch vuurwerk van kleuren en vormen is, sensaties en explosies, draaien 
we ons om, omdat de norm stinkend saai is geworden.  Zijn werk onderzoekt, in welke 
richting onze grenzen verschuiven, in onze zoektocht naar de perfecte schoonheid en kitsch, 
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door gebruik te maken van de ultrafijne aspecten van het buitengewone." 

  
 

3. Katja Kottman (Münster) 
 
Ich würde es gut finden, wenn die Aufseher/Freiwilligen sehr neutral (und ohne sich darüber 
lustig zu machen!!!)sagen, dass ich den Quadratmeer offiziell (mit Vertag!) für 1000 Euro 
gekauft habe und, dass er seit dem 08.12.2011) in meinem Besitz ist. Auf dem Boden befindet 
sich eine Versiegelung, die den Boden "konserviert..... 
 
Vertaling: 
Ik zou het een goed idee vinden als de suppoosten/vrijwilligers zeer neutraal (bloedserieus, 
zonder grapjes te maken!!) kunnen zeggen dat ik de vierkante meter officieel (inclusief 
contract!) voor 1000 Euro gekocht heb en dat het stuk vloer sinds 08 – 12- 2011 in mijn bezit 
is. Op het stuk vloer bevindt zich een verzegeling, die deze ‘conserveert’…. 
 

4. Aline Eras (Arnhem) 
Werktitel: Achterhoofden 2010-2011 
Techniek: potlood op papier 

Inspiratiebronnen voor mijn tekeningen haal ik meestal uit mijn directe omgeving.  
De personen uit dit werk fotografeer ik in de regel zelf op straat en de mens is, net als de 
dieren, van achteren het meest kwetsbaar. De installatie achterhoofden is een werk dat 
steeds in ontwikkeling is en geen vaste vorm van presenteren heeft.  
De grenzen tussen herkenbaarheid en anonimiteit, en aan- en afwezigheid spelen een 
belangrijke rol in het werk. De tekeningen refereren naar oude foto’s en de ordening doet 
denken aan een rariteitenkabinet. 
De geportretteerde personen orden ik steeds op een andere manier, met mijn eigen ‘regels’.  
De subtitels, die soms zijn toegevoegd kunnen de kijker sturen ,maar kunnen de 
toeschouwer net zo goed in verwarring brengen. 
Zo bestaat een ordening bijvoorbeeld uit een groepje kale personen, een duidelijk 
verbindende zichtbare eigenschap. Aan dit groepje is rechtsonder het woord ‘peladofobie’ 
toegevoegd. (wat angst voor kale mensen betekent)  
Aan de andere kant is ook vaak niet helemaal duidelijkheid wat de personen met elkaar 
verbindt en laat ruimte voor mysterie. 
Er is ook een leeg vel papier in de installatie te zien. Wat doet denken aan de verwachting 
van een nieuw persoon die nog moet komen, of juist het gemis en de afwezigheid van een 
persoon in de aanwezigheid van de anderen uit die groep. 
Ook zijn de woorden ‘groen’ en ‘rood’ toegevoegd. De kleuren spelen met het 
verwachtingspatroon van de kijker. Zo creëer je als kijker een ander beeld van een persoon 
bij de kleur groen als bij de kleur rood.     
Er zijn ook twee tekeningen op de grond te zien.  
Deze personen op de grond lijken daar ergens niet te horen 
(een tekening wordt in de regel meestal niet op de grond gepresenteerd wordt). Het doet 
denken aan een ondergewaardeerde positie. De muur, waar de anderen op gepresenteerd 
zijn, lijken de verheven positie van een beeld op een sokkel te krijgen. Het glas trekt deze 
positie enigszins recht (door de beschermende functie) en zorgt ook voor een venster, een 
zichtbare plaats, van de toeschouwer in het werk. 
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5. Sabine Huzikiewiz (Münster) 
 
Die Arbeit "Stückenschneider, 1-4" verfolgt nicht eine Absicht, hat nicht ein Thema, das 
umgesetzt wurde, und will nicht auf eine bestimmte Art wirken. 
Wie ist es möglich sich an eine Arbeit heran zu tasten, die im Zusammenhang mit "Kunst" 
entstand? 
Ein Ausgangs- und somit Anfangspunkt ist Material. Material kann heute alles sein: ein Stoff -
wie Farbe, Holz, Eisen-, Gips, eine Bildart -wie bei die Fotografie oder das Video, ein 
Gebrauchsobjekt-, Plastikabfall, ein Mixer- oder ein Gedanke. 
Gibt es ein Material, wird es behandelt: es wird zu einem anderen Material hinzu gefügt oder 
es wird geteilt oder verteilt oder auch so belassen, wie es ist. Es wird spezifisch durch diese 
Handhabung, wird zu einem Objekt, zu einem Element.  
Die Platzierung der Objekte ist auch eine Art der Handhabung. Man setzt das Objekt in Bezug 
zu einer Räumlichkeit und einem Kontext, der immer eine Rolle spielt und das Objekt 
verändert.  
"Stückenschneider, 1-4" ist eine Arbeit in vier Teilen, die aus bereits benutzem Material, aus 
einer Filmrequisite, entstanden ist. Die torartigen MDF-Platten wurden auf der schwarzen 
Seite mit Nuten versehen und werden von der weißen Seite mit schmalen Holzlatten 
gehalten.  
Je nach Handhabung des Betrachters werden Objekte funktional oder bleiben jeweils 
autonomes Objekt. Aus einer größeren Distanz sind die Elemente zweidimensional 
wahrnehmbar, einer Zeichnung gleich. Möglich ist zudem ein Objekt nach Anleitung und mit 
Vorsicht um zu stellen. Sie werden somit durch die Umplaztierung verändert, da sie die 
Position im Raum verändert. 
 
Vertaling: 
Het werk Stückenschneider, 1-4" volgt geen vooropgezet plan, heeft geen thema, dat 
vertaalt moet worden en wil ook niet op een bepaalde manier ‘werken’. Hoe is het mogelijk 
om tastenderwijs een betekenis te vinden van een werk, dat in samenhang met ‘kunst’ 
ontstaan is? Een uitgangs- en daarmee een beginpunt is ‘materiaal’. Dat kan tegenwoordig 
van alles zijn: een stof, een kleur, hout, metaal, gips, een beeldvorm, zoals fotografie of 
video, een gebruiksvoorwerp, plasticafval, een mixer –of een gedachte. 
Als er een materiaal is, dan wordt het behandeld: het wordt aan een ander materiaal 
toegevoegd, het wordt gedeeld of verdeeld, maar ook wel zo gelaten als het is. Het wordt 
specifiek door de gekozen toepassing, het verwordt tot een object, een element. 
De plaatsing van het object is ook een vorm van ‘toepassen’. Men plaatst het object in 
relatie tot een ruimtelijkheid en een context. Ruimtelijkheid en context spelen altijd een rol 
en het object wordt erdoor veranderd. 
"Stückenschneider, 1-4" is een werk in vier delen, dat uit reeds gebruikt materiaal, d.w.z. een 
filmrekwisiet, is ontstaan. De poortvormige MDF-platen zijn aan de zwarte kant van groeven 
voorzien en worden aan de witte kant door smalle houtlatten gesteund. 
 
Afhankelijk van de toepassing van de waarnemer krijgen de objecten een functie of blijven 
steeds autonome objecten. Van een afstand zijn de elementen tweedimensionaal 
waarneembaar, vergelijkbaar met een tekening. Het is bovendien mogelijk om de objecten 
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volgens instructie en voorzichtig te verplaatsen. Ze worden aldus door de verplaatsing 
veranderd, omdat hun positie in de ruimte verandert.  
 
 

6. Yvonne Hulst (Zwolle) 
Halte Sassenpoort  
Al jaren zit de man die afgebeeld is in de video op hetzelfde bankje, van 's ochtends vroeg 
tot 's avonds laat, zomer en winter. Soms komen mensen bij hem staan/zitten, maar zodra 
de bus komt, stappen deze mensen in en is de bushalte weer zoals ie was. 'de man bij de 
bushalte'  fascineert me, de manier waarop hij daar zit, heel ontspannen alsof hij net de bus 
heeft gemist en nog heel lang moet wachten op de volgende. Rustig om zich heen kijkend. 
Maar elke dag! En de hele dag! Soms komen mensen even een praatje met hem maken, 
maar meestal zit hij alleen. In de video heb ik dat willen weergeven, wat ik dagelijks 
constateer, maar wat voor deze man zijn daginvulling is. Steeds blijft de spanning of hij 
misschien op een moment toch in de bus zal stappen en de halte alleen achterlaat.  
 
Tijdens de expositie: 
Het werk gaat over het verstrijken van tijd. Het zout loopt weg, waardoor de projectie op 
een gegeven moment ook niet meer te zien is. Dat is onderdeel van het werk. De glazen bak 
hoeft dan ook niet elke dag gevuld te worden met zout. Onderaan de bak zit een schuif 
waarmee de 'zoutstroom' kan worden geregeld. Op het moment dat er geen bezoekers zijn, 
kan deze worden dichtgezet. Ik heb extra zout achtergelaten, wanneer er teveel rotzooi of 
stof tussen het zout belandt, kan er nieuw zout gepakt worden. Mocht het zout op zijn, kan 
de desbetreffende suppoost mij bellen en dan zorg ik dat er nieuw zout komt. Hoewel de 
bak niet elke dag volledig gevuld hoeft te zijn met zout, is het wel belangrijk dat de beamer 
en dvd-speler aanstaan. Naast het zout, heb ik ook een veger en blik achtergelaten, een 
trechter met een filter en een gieter.  
 
 

7. Maria Gerdwilker (Münster) 
Always remember 
 

Trotz ihrer differenten Anmutung entspringen doch alle meine Arbeiten demselben Thema: 
Dem Moment des Sich-Erinnerns. Mein Interesse gilt Erlebnissen aus dem Jetzt und dem 
Früher. Dabei versuche ich in meiner Arbeit das Erlebte zu konkretisieren und auf den Punkt 
zu bringen. 
Es entstehen so in den unterschiedlichsten Medien Arbeiten, die, genau wie im Moment des 
Sich-Erinnerns, einen fragmentarischen Kosmos bilden. 
Meine Arbeiten entspringen dem spontanen, spielerischen Moment ohne vorherigen Plan, 
oftmals mit einfachsten Materialien. Bei der Umsetzung geht es mir nicht um die Perfektion 
der Dinge, sondern um die Perfektion, die Dinge so zu erarbeiten, wie ich sie erinnere. 
Obwohl es sich bei den Arbeiten um meine subjektiven Erinnerungen handelt, denke ich, dass 
sie dennoch allgemein gelten - oder sind Sie etwa noch nie durch einen Hula-Hoop-Reifen mit 
der Vorstellung gekrochen, sie wären ein Zirkusartist oder aber mit einer Gardine als 
vermeintlichen Schleier zum Altar geschritten? 
 
Vertaling: 
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Ondanks hun onderling verschillende indrukken komen al mijn werken voort uit hetzelfde 
thema: het moment van ‘het-zich-herinneren’. Mijn interesse betreft belevenissen uit het 
heden en het verleden. Daarbij probeer ik het beleefde te concretiseren en in één punt 
samen te brengen. Zo ontstaan in zeer verschillende media/materialen werken die, net als 
op het moment van het-zich-herinneren, een fragmentarische kosmos vormen. Mijn werken 
ontstaan uit spontane, speelse momenten, en hebben geen vooropgezet plan. Ze zijn vaak 
gemaakt uit zeer eenvoudige materialen.  
Bij het omzetten gaat het niet om de perfectie van de dingen, maar om de perfectie de 
dingen zo te bewerken, als ik ze me herinner. Hoewel het in mijn werk om subjectieve 
herinneringen gaat, denk ik dat ze een algemene geldigheid hebben. Of bent u nog nooit 
door een hoela-hoop-hoepel in een voorstelling gekropen, alsof u een circusartiest was, of 
bent u nog nooit met een gordijn als zogenaamde sluier naar het altaar geschreden? 
 
 bumbum (Kolja) 
Holz, Acrylfarbe 
102 x 59 x 106 cm 
2011 
Dorothea 
Acryl auf Leinwand 
26 x 32 cm 
2011 
Du heißt Abenteuer 
Metall, Hula-Hoop-Reifen 
80 x 244 x 3 cm 
2011 
would you marry me 
Kunststoff, Holz, Gardine, Glas 
29 x 108 x 29 cm 
2011 
 
 

8. Janine Tobüren (Münster) 
Mijn werk heeft betrekking op al bestaande werken van kunstenaars. Het werk ‘I do’, dat ik 
de Tricot laat zien, heeft betrekking op een samenvatting van een serie van Blinsky Palermo 
uit het jaar 1976 met de titel  ‘Who knows the beginning und who knows the end’ 
Palermo schilderde geometrische vormen in rood en zwart op A4 papier. Het completeren 
van zijn vormen heeft hij aan de beschouwer overgelaten. Mijn projecties zijn precies geënt 
op de originelen van Palermo, en geven aldus een antwoord op zijn vraag. Ironie speelt in dit 
werk een grote rol. Misschien is het interessant voor de suppoosten/vrijwilligers om de 
originelen ook te zien:  Zie bijlagen! 
Deze laat ik echter niet in de tentoonstelling zien, omdat het werk op zichzelf moet staan. 
 
 

9. Jan Mensen (Enschede, fragment uit het juryrapport)  
“Op een speelse en virtuoze manier presenteerde Jan Mensen een mediumkritische 
multimediale omgeving. In zijn, zoals Mensen het zelf noemt, videototems: op elkaar 
gestapelde videoschermen, toont hij de afzonderlijke introductiefilmpjes van beroemde 
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Hollywood filmbedrijven. Hier verschijnt de brullende leeuw van Metro Goldwyn Myer 
bijvoorbeeld, gefragmenteerd en in blokjes op het scherm. Alsof het beeld via een slechte 
internetverbinding wordt bekeken.  
Andere beeldschermen tonen uiteenlopende foutmeldingen die elke internetgebruiker wel 
eens tegen is gekomen: ‘Sorry. This video does not exist’, ‘Media offline’  of ‘The page 
cannot be displayed’. Waarschuwingen die doorgaans irritaties oproepen, maar bij elkaar 
gebracht een haast nostalgisch beeld oproepen van een eigentijds medium. Mensen legt het 
falen vast van een techniek die telkens voortschrijdt en zichzelf continu ‘update’. Naast de 
foutmeldingen toont Mensen op nonchalant verspreide diaframes stills van zogenaamde 
‘youtube klassiekers’. Vaak kunnen ze aan het enkele beeld al direct worden herkend. Door 
de vertaling naar het dia frame verleent Mensen een naleven aan de ‘eendagsvliegen’ van 
youtube. Hoewel Mensen specifiek de internetgebruiker aanspreekt, gaat zijn werk verder 
dan dat van een hip archief. Hij weet op een mooie manier een haast melancholisch 
verlangen naar vervlogen tijden te combineren met een ‘academische’ media kritiek. Met 
een sterk gevoel voor ‘time-based-art’ weet Mensen door zijn vertalingen  en bewerkingen 
van deze beelden in andere media zijn archief van falen in een breder perspectief te 
plaatsen. Het is de vraag hoe Mensen zijn verzameling zal ontwikkelen en welke nieuwe 
draai hij hier aan zal geven.” 
 
 

10. Johannes Langkamp (Enschede) 
Uit het juryrapport: 
Onder het mom ‘everydayonevideo’ maakte Johannes Langkamp een maand lang elke dag 
een video, die hij in Enschede op drie schermen achtereenvolgens toonde. Langkamp die 
boven een doos hangt en langzaam een ballon opblaast, totdat de doos geheel gevuld is en 
de ballon weer wordt losgelaten en ongecoördineerd wegvliegt. Langkamp die met een 
camera op en neer beweegt tussen twee tv-schermen tijdens een tenniswedstrijd, waarmee 
hij het ene scherm met het andere laat tennissen. Een glazen letter A die uit een gebouw 
naar beneden valt en in 1000 stukken breekt.  
Wisselend van eenvoudige registraties, gedachte experimenten tot visuele grapjes, weet 
Langkamp een zekere creatieve stroom op te roepen. Toch is de kwaliteit van de video’s 
wisselend en sluit de presentatie niet aan bij het idee van een videodagboek, waarbij het 
onduidelijk blijft hoeveel video’s er te zien zijn of waarom hij meerdere video’s tegelijkertijd 
toont.  
Naast dit experiment toont Langkamp een meer klassieke serie werken, waarin hij zich bezig 
houdt met optische illusie. Een kubus met ingevallen hoek wordt bijvoorbeeld 
gecomplementeerd door het licht dat eruit komt, dit zodoende weer aanvullend tot een 
perfecte kubus. Een vervormde figuur op de wand die door de lens van de camera  een 
perfect vierkant wordt. Het zijn deze speelse experimenten die Langkamps’ werken bij elkaar 
brengt en in al hun eenvoud tot een serie van mooie vondsten maakt. 
 
  

11. Christiaan Schuinder (Zwolle) 
Man-made meteorites  
In mijn werk is vorm het enige medium, omdat vorm het meeste wezenlijke is van alle 
dimensies. De verschillende benaderingen naar vorm toe leveren voor mij inspiratie op om 
een beeld te maken. 
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Ieder heeft een eigen benadering van dit object, want het is een veel gebruikt symbool van 
Westerse propaganda.  
Maar een feit blijft dat het grootste gedeelte van de mensen dit beeld nog nooit werkelijk 
heeft gezien. 
 
In mijn beeldhouwersbenadering, lever ik in abstracte vormen een grotere helderheid. En 
tracht ik eenvoud en complexiteit samen te laten vallen in het beeld. Het object terug 
brengen van afbeelding, tot een beeld in de realiteit, is voor mij van belang. Ik doe dit in de 
hoop dat mijn beelden een verademing teweeg brengt in een wereld van overvloed aan 
informatie en tijdelijkheid. 
 
 
 
 

 


