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Mollusk Theory: Soft Bodies is een performance die de oceaan 
in duikt om een onwaarschijnlijke theoreticus te ontdekken in de 
inktvis, een weekdier met een zacht lichaam. De performance 
brengt een reeks fragmenten samen die het weekdier bespreekt, 
en stelt daarbij een nieuw discours van taal, subjectiviteit en 
liefde voor. In Mollusk Theory: Soft Bodies poogt Bycroft de men-
selijke zelf en identiteit te verlaten en van een queer perspectief 
te voorzien, om zodoende een ruimte te ontwikkelen waarin het 
weekdier en diens theorieën aan het oppervlak kunnen geraken.

Participating artists: Isabelle Andriessen, Feiko Beckers, Egle Budvytyte, Madison Bycroft, Joaquin Cociña & Cristóbal León, Deirdre M. Donoghue, 
Helen Dowling, Wapke Feenstra, Priscila Fernandes, Toon Fibbe & Laura Wiedijk, Paul Geelen, Eric Giraudet de Boudemange, Ane Graff, Jason Hendrik 
Hansma, Josje Hattink, Rosie Heinrich, Eric Peter, Lea Porsager, Anne Marijn Voorhorst, Louwrien Wijers, Müge Yilmaz, Timmy van Zoelen

Curators: Julia Geerlings & Niekolaas Johannes Lekkerkerk

Mollusk Theory: Soft Bodies is a performance that plunges into the 
ocean to discover an unlikely theoretician in the squid, a mollusk with 
a soft body. The performance comprises a series of fragments that 
bespeak the mollusk, and propose a new discourse of language, sub-
jectivity and love. In Mollusk Theory: Soft Bodies, Bycroft attempts to 
abandon the human self and identity and provide it with a queer per-
spective, and in doing so, she develops a space for the mollusk and its 
theories to reemerge.

Welkom 
Beste bezoeker,

Hartelijk welkom bij Almende – De Tweede Triënnale 
van Beetsterzwaag! Op deze plattegrond treft u een 
overzicht van de verschillende locaties en kunst-
werken die deel uitmaken van de triënnale.

De Triënnale van Beetsterzwaag is een meer-
daagse kunstmanifestatie die driejaarlijks door 
 Kunsthuis SYB wordt georganiseerd en plaats-
heeft op verschillende locaties in Beetsterzwaag 
en omgeving. De eerste triënnale vond zijn oor-
sprong in 2015 en droeg de titel Sfear fan Ynset. 
Met deze tweede editie zetten wij de oorspronke-
lijke doelstelling voort: het tonen en presenteren 
van een veelheid aan artistieke posities en kunst-
werken, van de voormalig residenten van Kunst-
huis SYB en genodigde kunstenaars, op oncon-
ventionele presentatiepplekken.

Deze editie draagt de titel Almende – De Tweede 
Triënnale van Beetsterzwaag. ‘Almende’ is een 
begrip afkomstig uit de Middeleeuwen en draagt 
oorspronkelijk de betekenis van het gemeen-
schappelijke aandeel van een bevolkingsgroep 
of gemeente in de weiden, bossen en viswateren 
die niet in particulier bezit waren, welke veelal 
gebruikt werden voor veeteelt, houtkap, jacht en 
visserij. In het licht van Leeuwarden-Fryslân 2018 
en het samenhangende thema ‘iepen mienskip’ 
(open gemeenschap) willen wij door middel van 
het begrip ‘almende’ het idee van een open ge-
meenschap bevragen en verder uitbreiden tot een 
meer inclusieve zone, gedeeld tussen zowel men-
sen als niet-mensen, het levende en het levenlo-
ze, het organische en het anorganische. Wat be-
tekent het om collectief verantwoordelijkheid te 
dragen of onderling afhankelijk te zijn binnen het 
gedeelde leefklimaat wanneer de mens niet lan-
ger het middelpunt vormt? Kunnen we in samen-
werking met andere dieren en levensvormen na-
denken over een meer bestendigde samenleving?

Deze vragen zijn bepalend voor deze editie en zult 
u gereflecteerd zien in de verschillende kunstwer-
ken die u tijdens uw route zal tegenkomen. 

Wij wensen u veel plezier!

Wilt u meer lezen over de kunstenaars en het con-
cept van de triënnale? 
Bezoek dan www.triënnalevanbeetsterzwaag.frl

Welcome 
Dear visitor,

Welcome to Almende – The Second Triennial of 
Beetsterzwaag! On this map you will find an over-
view of the different locations and works of art 
that are part of the triennial.

The Beetsterzwaag Triennial is a multi-day art event 
organised every three years by Kunsthuis SYB, tak-
ing place at various locations in and around Beet-
sterzwaag. The first triennial originated in 2015 
and was titled Sfear fan Ynset. With this second 
edition we continue the original objective: to show 
and present a multitude of artistic positions and 
works of art, both from former residents of Kun-
sthuis SYB and invited artists, in unconventional 
presentation spaces.

This edition is titled Almende – The Second Trien-
nial of Beetsterzwaag. ‘Almende’ is a term from the 
Middle Ages which originally bears the meaning 
of the common share a population group or mu-
nicipality holds in the meadows, forests and fishing 
waters that were not privately owned, and that were 
often used for cattle breeding, logging, hunting and 
fishing. In light of Leeuwarden-Fryslân 2018 and its 
overarching theme ‘iepen mienskip’ (open commu-
nity), we want to use the term ‘almende’ to question 
the idea of an open community and further expand 
it into a more inclusive zone, shared between both 
humans and non-humans, the living and the inert, 
the organic and the inorganic. What does it mean 
to be interdependent or to bear a collective respon-
sibility for a shared living environment in which 
humans are no longer central? Can we, in collabo-
ration with other animals and forms of life, think 
about a more sustainable society?

These questions are decisive for this edition and 
you will see them reflected in the various works of 
art that you will encounter during your route. 

We wish you lots of fun!

Would you like to read more about the artists and 
the concept of the triennial? 
Then visit www.triënnalevanbeetsterzwaag.frl

1. Kunsthuis SYB
 Hoofdstraat 70

Mollusk Theory: Soft Bodies
 Madison Bycroft

De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag 6 – 9 September 2018
The Second Triennial of Beetsterzwaag

Aan de hand van de workshop The Council of All Beings zal 
Deirdre M. Donoghue een herziene benadering van het begrip al-
mende voorstellen. In samenwerking met de lokale bevolking van 
Beetsterzwaag trekken Donoghue en geluidskunstenaar en com-
ponist Sharon Stewart de bossen in om onder andere door mid-
del van Deep Listening® (het levenswerk van Pauline Oliveros: 
inclusief luisteren zonder waardeoordeel te vellen) naar planten, 
elementen, het weer, dieren en andere organismen een nieuwe 
variant van de almende voor de lokale omgeving te ontwikkelen, 
waarbij wederzijdse zorg, respect en verantwoordelijkheid cen-
traal staan.

With her workshop The Council of All Beings, Deidre M. Donoghue will 
propose a revision of the concept of almende. In collaboration with the 
local population of Beetsterzwaag, Donoghue and sound artist and 
composer Sharon Stewart will head into the forests and employ Deep 
Listening® (the lifework of Pauline Oliveros: an inclusive listening that 
excludes value judgements) to plants, the elements, the weather, ani-
mals and other organisms to develop a new variant of the almende for 
the local population, in which reciprocal care, respect and responsibil-
ity are central.

 The Council of All Beings
 Deirdre Donoghue 

der de Oera Linda (een fictieve oorsprongsgeschiedenis van de 
 Friezen). De film verbindt de legendarische vlucht van de Frya’s 
(Friezen) naar het water, het trekgedrag van vogels, en het ratio-
neel geordende landschap. De poëtische combinatie van teksten 
en beelden vormt een speelse nieuwe mythe. Fierljeppen wordt in 
dit werk een manier om de rechte Mondriaan-achtige lijnen van 
agrarische efficiëntie te doorbreken.

In 2015 reisde Eric Giraudet de Boudemange door Friesland 
op zoek naar lokale verhalen en tradities. Hij leerde fierljeppen, 
zocht naar kievitseieren en vergaarde kennis over bedreigde wei-
devogels. Als onderdeel van de triënnale presenteert Giraudet 
de  Boudemange twee videowerken: Friesche Lusthof en When I 
heard the learn’d astronomer. Het scenario van de Friesche Lust-
hof is gebaseerd op een verscheidenheid aan bronnen, waaron-

In 2015, Eric Giraudet de Boudemange travelled through Friesland in 
search of local stories and traditions. He learned ‘fierljeppen’, searched 
for plover’s eggs and learned a great deal about endangered meadow 
birds. For the triennial, Giraudet de Boudemange presents two video 
works: Friesche Lusthof and When I heard the learn’d astronomer. The 
scenario of Friesche Lusthof is based on a variety of sources, among 
which the Oera Linda (a Frisian fictive history of origin). The video 
connects the legendary flight of the Frya’s (Frisians) to the water, the 
migratory behaviour of birds, and the rationally arranged landscape. 
From the poetical combination of text and image a new, playful myth 
emerges. In this work, fierljeppen becomes a way to break through the 
straight, ‘mondrianesque’ lines of the agricultural efficiency. 

Friesche Lusthof / When I heard the learn’d astronomer
 Eric Giraudet de Boudemange

In Mattering Waves presenteert Ane Graff een nieuwe reeks 
sculpturale werken die poëtisch aanspraak maken op kwesties 
omtrent identiteit, aanraking en groei. Meer specifiek gaan de 
sculpturen in Mattering Waves over identiteit en aanraking tus-
sen materialen, tussen mensen en materialen. Geïnspireerd door 
de uitspraak van filosoof Donna Haraway, dat zij zelf “een schep-
sel van de modder” is, verbinden de werken in Mattering Waves 
het menselijk lichaam met de materiële wereld. Het menselijk 
lichaam is zeer materieel, wordt voortdurend “aangeraakt” en 
beïnvloed door andere materialen”: het lichaam is onlosmakelijk 
onderdeel van de wereld van mineralen en metalen, omdat meta-
len door aderen worden gepompt en mineralen botten tot stand 
brengen en onderhouden.

In Mattering Waves, Ane Graff presents a new body of sculptural works 
that poetically engage with issues of identity, touch and growth. The 
sculptures in Mattering Waves deal with issues of touch and identity 
between materials, and between humans and materials. Inspired by 
philosopher Donna Haraway’s statement that she herself is “a creature 
of the mud,” the works in Mattering Waves connect the human body to 
the material world. The human body is highly material, being constant-
ly “touched” and affected by other materials: it is an inextricable part 
of the mineral and metal world, as metals are being pumped through 
veins and minerals build bones.

Mattering Waves
 Ane Graff

Binnen haar artistieke praktijk doet Lea Porsager onderzoek 
naar experimentele, esoterische en occulte ideeën en systemen. 
Porsager’s videowerk Soil Solarization put uit de geest van de his-
torische avant-garde met een specifieke verwijzing naar  Georges 
Bataille’s surrealistische tekst L’anus solaire (The Solar Anus, 
1931). In het werk wordt een dag lang een alternatieve familie-
opstelling (een vorm van psychotherapie, die door middel van 
het opstellen van iemands systeem van herkomst de niet direct 
zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpun-
ten daartussen tracht te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg 
te nemen) gedocumenteerd; de familie ditmaal bestaande uit 
mieren, varens, wol, houten palen en mensen.

Lea Porsager artistic practice encompasses research into experimen-
tal, esoteric and occult ideas and systems. By specifically referring 
to Georges Bataille’s surrealistic text L’anus solaire (The Solar Anus, 
1931), Porsager’s videowork Soil Solarization draws from the spirit of 
the avant garde. In this work, a day-long alternative Family Constel-
lation (a form of psychotherapy that, by settings up one’s system of 
heritage, visualises family relationships that are not immediately vis-
ible, and thereby it seeks to recognise, acknowledge and, as far as 
possible, take away possible difficulties between family members) is 
documented; the family this time consists of ants, ferns, wool, wooden 
poles and human beings. 

Soil Solarization (a.k.a. the Sønderholm Experiment)
 Lea Porsager 

Het werk All is well in the garden maakt een benadering van wat 
er gebeurt als we de grond onder onze voeten weggraven, we de 
sporen van het verleden ervaren en geconfronteerd worden met 
materiële residuen van voorbijgegane tijden. Materialen die ein-
dig bewaard kunnen worden, of zullen vergaan zodra ze naar de 
oppervlakte worden gebracht. All is well in the garden vertelt een 
verhaal over de geschiedenis van het Nederlandse (veen)land-
schap en biedt een afwijkende mogelijkheid om het landschap 
waar te nemen, in een tuin: een plek die grondig wordt geculti-
veerd door mensenhanden en geesten. Het werk spreekt over 
hoe verbeeldingskracht onze lichamen verbindt met plaats en 
ruimte, want, tenslotte, “life is a state of mind.”

ed. All is well in the garden tells a story about the history of Dutch peat 
landscapes and offers a different possibility to observe this landcape, 
namely, in a garden: a place that is thoroughly cultivated by human 
hands and minds. The work speaks to the way imagination connects 
our bodies to place and space, for, ultimately, “life is a state of mind.”

1. Kunsthuis SYB
2. Kelder/Cellar Anne-Marie van Veen
3. De Jong’s Cafetaria 
4. Tropische Kassen/Tropical Greenhouses
5. Ons Huis
6. Notariskoepel 
7. Hoofdstraat
8. Koetshuis/Coach House Bilderberg Landgoed Lauswolt
9. Woning/Kantoor Home/Office Fokke Fokkema
10. Schuur/Barn Durk Schroor
11. Galerie/Gallery 
12. Dorpskerk
13. Kunstruimte Wagemans
14. Huize Lyndenstein
15. Witte Meer
16. Boerderij/Farmhouse Rûn Libben en Grûn

All is well in the garden
 Josje Hattink

Datum/date: Vrijdag/Friday 7 September, 10.00–15.00

2. Kelder/Cellar 
 Anne-Marie van Veen
  Hoofdstraat 78

In een wereld die in toenemende mate wordt gekenmerkt door 
klimatologische en ecologische instabiliteit presenteert Isabelle 
Andriessen het werk Plastic Coma (Sweating): een aluminium 
sculptuur die het midden houdt tussen levend en niet-levend, or-
ganisch en anorganisch. Binnen haar praktijk bevraagt en onder-
zoekt Andriessen de status van sculptuur in relatie tot het mens-
zijn. Wanneer noemen we iets menselijk of niet-menselijk? Wat 
gebeurt er bijvoorbeeld als een sculptuur groeit of voeding nodig 
heeft, net zoals mensen, planten en andere organismen, en kan 
een werk verschillende fasen van ontbinding en evolutie onder-
gaan? Andriessen benadert haar sculpturen graag als zombie-
sculpturen: werken die symptomen van metabolisme en ziekte 
vertonen, die een gevoel van beweging en emotie teweegbrengen 
terwijl ze ontbinden en transformeren.

In a world that is increasingly typified by climatological and ecologi-
cal instability, Isabelle Andriessen presents her work Plastic Coma 
(Sweating): an aluminum sculpture that occupies the middle ground 
between living and lifeless, organic and inorganic. Within her practice, 
 Andriessen questions and researches the status of sculpture in rela-
tionship to being human. When do we call something human or non-
human? What happens when a sculpture grows and requires nutrition, 
like humans, plants and other organisms, and can a work endure vari-
ous phases of decomposition and evolution? Andriessen likes to ap-
proach her sculptures as zombie sculptures: works that display symp-
toms of metabolism and disease and produce a sense of motion and 
emotion as they disintegrate and transform.

Plastic Coma (Sweating)
 Isabelle Andriessen 

The work All is well in the garden approximates what happens when 
the soil is dug out from under our feet, when we experience the traces 
of the past and are confronted with material residues of passed times. 
Materials that can be stored limitedly, or that will perish once excavat-
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The Netherlands
info@kunsthuissyb.nl
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Geïnspireerd op de tropische kassen van Beetsterzwaag pre-
senteert Helen Dowling het project The Queen of Lemons: een 
video-installatie die kijkt naar het transformatieve potentieel van 
concept en taal. Binnen Dowling’s langlopende onderzoek vor-
men poststructuralistische en feministische denkers als Hélène 
Cixous en Luce Irigaray een belangrijke basis, met name door 
hun ideeën over de relatie tussen seksualiteit en communicatie. 
Deze basis heeft Dowling verder uitgebreid en geactualiseerd 
door het werk van psycholoog Lisa Feldman Barrett. Zij stelt dat 
mensen niet onderworpen zijn aan emoties, maar dat deze vanaf 
de geboorte aangeleerd worden via concepten, ontwikkeld en 
overgedragen worden door de gemeenschap, de maatschappij, 
en verder bepaald worden door ras en familie. Deze ontwikkelin-
gen benadrukken dat emoties geen universeel verschijnsel zijn.

Anne Marijn Voorhorst toont werken uit haar recente residency 
bij Kunsthuis SYB, waar ze in samenwerking met Minne Kersten, 
Marlena von Wedel en Charlott Weise onderzoek deed naar het 
begrip passiviteit. Passiviteit heeft een nare bijsmaak: in de hui-
dige maatschappij vol stimulansen, voorwaartse beweging en de 
algemene verwachting om succesvol te worden en vooraan te 
staan, vraagt Voorhorst zich af wat passiviteit betekent. Ze analy-
seert waar de negatieve lading vandaan komt en wat een bredere 
benadering van het begrip ons kan brengen. Tijdens haar werkpe-
riode ging ze dieper in op aan passiviteit gerelateerde aspecten 
als stilstand, traagheid, besluiteloosheid, uitstel en onzichtbaar-
heid, wat zich uitte in een verscheidenheid aan teksten, video’s, 
textielschilderingen en sculpturen.

In het licht van 100DagenBeuys zal Louwrien Wijers op zaterdag 
8 september een lezing houden rond het onderwerp Beuys en het 
oude Friesland. De lezing vertrekt vanuit een tekst uit een edi-
tie van het tijdschrift It Baeken (Fryske Akademie, 1958), welke 
spreekt over de bijeenkomst in Leeuwarden van De Drie Fries-
landen. Joseph Beuys, die bijzonder geïnteresseerd was in Fries-
land als “de oudste democratie ter wereld”, putte inspiratie uit 
het tijdschrift. Met name ideeën over de terugkeer naar de oude 
Europese rechtsvorm en de oude manier van directe democratie 
spraken hem aan, waaronder het Friese ‘elf en dertigste principe’ 
waarbij eerst de elf Friese steden en de dertig ‘grietenijen’ (een 
voorloper van de gemeente) geraadpleegd diende te worden al-
vorens een voorgenomen verandering doorgevoerd kon worden.

Binnen zijn langlopende onderzoek naar de mogelijkheid van 
een ’levenselixer’ richt Paul Geelen zich momenteel op de verjon-
gende en conserverende werking van slakkenslijm. In reactie op 
de Beetsterzwaagse context heeft Geelen een installatie ontwik-
kelt – die veel wegheeft van de welbekende verkoopstalletjes die 
langs de weg aangetroffen kunnen worden – alwaar ampullen 
slakkenslijm verkrijgbaar zijn.

Elke dag “sutelt” (Fries voor “venten”) Wapke Feenstra met een 
gevlochten venters-korf door Beetsterzwaag, met daarin Ja-
nus de Wolfkaars, een Huangbian Bag uit China, en natuurlijk 
de Beestachtige Schat uit Beetsterzwaag. Deze en alle andere 
waren in haar korf zijn bedacht met dorpen rondom de wereld. 
Ze vertellen over streken, natuurlijke bronnen, handigheden en 
lokale mythes. De waren zijn onderdeel van een netwerk van 
stands, performances en tentoonstellingen die onder de naam 
 International Village Shop sinds 2007 ad hoc of permanent op-
duiken. De waren zijn zeldzaam en als de aanloop te groot wordt 
gaat de kunstenaar over op een kofferbakverkoop.

Het project We always need heroes is een doorlopend, multidis-
ciplinair kunstproject dat zich verdiept in de psychologische en 
sociale dynamiek van IJsland’s Crash van 2008 – momenteel één 
decennium later. Aan de hand van twee jaar gesprekken, luiste-
rend naar talloze IJslanders, vormen de opgedane getuigenis-
sen, inzichten en stemmen de basis van dit project. Speculerend 
over de politiek van perceptie en het hervertellen van persoonlijke 
verhalen herziet het werk onze verhouding tot het begrip land-
schap–in natuurlijke, nationale en politieke zin–in de vorm van 
een verschuiving in de manier waarop we luisteren, onze verha-
len genereren en waarnemen. Het werk omvat een vijfenveertig 
minuten durend videowerk waarin een veelheid van stemmen 
wordt samengevoegd uit meer dan honderd uur interviewmateri-
aal. Onder leiding van een verteller die zich in de archieven van de 
Nationale Bibliotheek van IJsland bevindt bewegen we ons door 
scènes van natuurlijke, stedelijke en papieren landschappen.  

Het geluidswerk In darkness all cats are grey is gebaseerd op de 
middeleeuwse utopie van Luilekkerland: een plaats waar werk 
onnodig is, met een overvloedige hoeveelheid voedsel en aan-
genaam weer. De reis naar een dergelijk land wordt meestal ver-
haald als een zware tocht die meerdere jaren in beslag neemt en 
enorme verwachtingen met zich meebrengt. In haar geluidswerk 
heeft Priscila Fernandes deze denkbeeldige vertelling omgezet 
naar en toegepast op de huidige tijd, naar een stadspark bij nacht, 
waar hordes mensen omheen lopen zonder ooit toegang te vin-
den tot het park. Om te onthullen hoe utopieën ontstaan vanuit 
ons denkbeeldige vermogen, en hoe ze kunnen worden geïnstru-
mentaliseerd, heeft Fernandes ieder personage–met verschillen-
de ambities en verlangens–in het geluidswerk belichaamt.

in de directe omgeving gebruikt om zich boven de vloer in veilig-
heid te brengen.

Met het doorlopende project Economy as Intimacy onderzoekt 
Eric Peter hoe we economische (ver)handel(ingen) kunnen lezen 
als intieme verhandelingen. Poëzie is hierin het draagvlak. Poëzie 
kan op een zeer verfijnde en persoonlijke manier relaties tussen 
personen voelbaar, hoorbaar en zichtbaar maken. Tegelijkertijd 
is de uitwisseling van woorden, of taal op zich, te koppelen aan 
financiële uitwisseling–van goederen of valuta. Poëzie als ‘eco-
nomieën’: waarin sommige woorden meer waarde hebben dan 
anderen, waarin financiële geschiedenissen zichtbaar (c.q. hoor-
baar of voelbaar) worden, waarin een andere manier van het kij-
ken naar economie wordt voorgedragen.

In the parallel, digital universe of the internet, there is a subculture of 
people who do not necessarily feel human, and identify with other ani-
mals or mythical creatures. They embody the souls of for example a 
wolf, a fox, a fairy, or a vampire. They mostly congregate on internet 
fora where they express their otherness, search for explanations for 
their animal or mythical origins, and share tips that help them function 
in a society of people from which they feel fundamentally estranged. 
They call themselves Otherkin. The work The Grinning Machine and a 
Closemouthed Grow connects various origin myths of the Otherkin to 
the landscape of Beetsterzwaag, to research a space in which the tell-
ing of stories doesn’t escape reality, but actively shapes it.

Inspired by the tropical greenhouses of Beetsterzwaag, Helen Dowling 
presents the project The Queen of Lemons: a video-installation that fo-
cuses on the transformative potential of concepts and language. With-
in Dowling’s long term research, poststructuralist and feminist thinkers 
such as Hélène Cixous and Luce Irigaray form an important basis, es-
pecially their ideas about the relationship between sexuality and com-
munication. Dowling further expanded and actualised this basis with 
the work of psychologist Lisa Feldman Barrett. She states that people 
are not subjected to emotions, but that these are taught through con-
cepts, developed and passed on by the community, society and further 
defined by race and family. These developments emphasise that emo-
tions are not a universal phenomenon. 

Anne Marijn Voorhorst presents works from her recent residency at 
Kunsthuis SYB, where she researched the notion of passivity in col-
laboration with Minne Kersten, Marlena von Wedel and Charlott Weise. 
Passivity has negative connotations: in the current society that is filled 
with stimuli, forward motions and the general expectation to become 
successful, Voorhorst questions the meaning of passivity. She analy-
ses the origin of passivities’ negative charge, and what can be gained 
from a broader approach to the subject. During her working period, 
she delved deeper into passivity-related subjects such as stillness, in-
ertia, indecisiveness, procrastination and invisibility, which resulted in 
a variety of texts, videos, textile paintings and sculptures. 

In light of 100DagenBeuys, Louwrien Wijers will lecture on the subject 
of Beuys and the old Friesland on Saturday 8 September. The lecture 
departs from a text from an edition of the magazine It Baeken (Fryske 
Akademie, 1958), which discusses the meeting in Leeuwarden of 
De Drie Frieslanden. Joseph Beuys, who was particularly interested 
in Friesland as “the oldest democracy in the world”, drew inspiration 
from the magazine. In particular ideas about the return to the old Eu-
ropean legal form and the old way of direct democracy appealed to 
him, including the Frisian ‘eleven and thirtieth principle’, where firstly 
the eleven Frisian cities and the thirty ‘grietenijen’ (a forerunner of the 
municipality) had to be consulted prior to the implementation of envi-
sioned changes.  

With his long term research into the possibilities of a ‘life elixir’, Paul 
Geelen currently investigates the rejuvenating and conservational 
workings of snail slime. In a response to the context of Beetsterzwaag, 
Geelen developed an installation – that resembles the well-known 
sales booths that can be found alongside streets – where ampoules 
of snail slime can be obtained.  

Every day, Wapke Feenstra will “sutel” (Frisian for peddling) through 
Beetsterwaag with a braided peddler’s basket. Inside the basket, 
Janus de Wolfkaars, a Huangaing Bag from China, and of course, the 
Beastly Treasure from Beetsterzwaag. These, and all other goods in 
her basket have been conceived with villages around the world. They 
tell stories about regions, natural resources, skills and local myths. The 
goods are part of a network of stands, performances and exhibitions 
that have been emerging both permanently and ad hoc since 2007 un-
der the title International Village Shop. The goods are rare, and when 
the turnout becomes too big, the artist moves on to a car boot sale.

We always need heroes is an ongoing, interdisciplinary art project that 
delves into the psychological and social dynamic of Iceland’s eco-
nomical crash of 2008 – currently one decennium ago. For two years, 
Heinrich conducted conversations with numerous Icelanders. The 
recordings of their reports, insights and voices form the basis of this 
project. By speculating on the politics of perception and the retelling 
of personal narratives, this work revises our relationship to the notion 
of landscape – in its natural, national and political sense – in the form 
of a shift in the way we listen, how we generate and observe our nar-
ratives. The work comprises a forty-five minute video work in which a 
multitude of voices is combined from more than one hundred hours of 
interview material. Guided by a narrator in the archives of the National 
Library of Iceland, we move through scenes of natural, urban and pa-
per landscapes.

The sound work In darkness all cats are grey is based on the medi-
eval utopia of Cockaigne: a place where work is unnecessary, with 
an abundance of food and pleasant weather. The journey to such a 
place is often told as a difficult expedition that takes many years and 
bears enormous expectations. In her sound work, Priscila Fernandes 
transformed this narration and applied it to the present time, where 
hordes of people walk around a city park at night, without ever finding 
access to the park. To reveal how utopias arise from our imaginative 
capacities, and how they can be instrumentalised, Fernandes embod-
ied every character, including their different ambitions and desires, in 
the sound work.

During the triennial,  Timmy van Zoelen presents a new multimedia 
installation in which moving image, sound and objects constellate to 
provide a domestic twist to the Notariskoepel. The title of this piece 
refers to the physical game in which the players pretend that the floor 
is lava and climb on surrounding objects like furniture to bring them-
selves to safety.

With the ongoing project Economy as Intimacy, Eric Peter researches 
how we can read economical trade as intimite transactions. Poetry is 
key, for it can make the relationships between people tangible, audible 
and visible in a very refined and personal way. At the same time, the 
exchange of words can be connected to financial transactions - both 
of goods and currencies. Poetry is an economy in which certain words 
have more value over others, in which financial histories become vis-
ible (as well as audible or tangible), in which a different way of looking 
at economy is proposed. 

Some Black House
 Helen Dowling

Notes of the Receptionist
 Anne Marijn Voorhorst i.s.m. Minne Kersten, 
 Marlena von Wedel, Charlott Weise

Beuys en het Oude Friesland / Beuys and the Old 
Friesland
 Louwrien Wijers

Untitled (UGV)
 Paul Geelen

SUTELJE
 Wapke Feenstra

We always need heroes
 Rosie Heinrich

In darkness all cats are grey 
 Priscila Fernandes

Economy as Intimacy
 Eric Peter

In het videowerk The Witch and the Lover van Joaquin Cociña & 
Cristóbal León zien we Jaime Guzmán–de belangrijkste ideoloog 
van de Pinochet dictatuur en de auteur van de Chileense grond-
wet (1980)–de droom van een heks binnendringen. De heks con-
fronteert verschillende personificaties van zichzelf en probeert 
de indringer weg te houden door hekserij te gebruiken. Ze vloekt, 
zingt, danst en maakt alternatieve versies van zichzelf.

In the video work The Witch and the Lover by Joaquin Cociña & 
 Cristóbal León we see Jaime Guzmán –the main ideologist of the 
 Pinochet dictatorship and author of the Chilean Constitution (1980)–
sneaking into the dream of a witch. The witch confronts different 
personifications of herself, and tries to keep her visitor away by using 
witchcraft. She curses, sings, dances and creates alternative versions 
of herself.

The Witch and the Lover 
 Cristóbal León & Joaquín Cociña

Dit werk is mede mogelijke gemaakt met steun van CBK Rotterdam/
This work has been made possible with support of CBK Rotterdam.

Het gelijknamige kunstenaarsboek We always need heroes is gepubli-
ceerd door Fw:Books en verschijnt in september 2018.
The eponymous titled artist publication We always need heroes is 
published by Fw:Books and will appear in September 2018.

13. Kunstruimte Wagemans
   Hoofdstraat 24-A

14. Huize Lyndenstein
   Hoofdstraat 1 

16. Boerderij/Farmhouse 
   Rûn Libben en Grûn
   Swaechsterwei 2

15. Witte Meer

12. Dorpskerk
   Van Lyndenlaan 5

8. Koetshuis/Coach House 
 Bilderberg Landgoed Lauswolt
 Van Harinxmaweg 10 

9. Woning/Kantoor Home/Office 
 Fokke Fokkema
 Hoofdstraat 60

7. Hoofdstraat

5. Ons Huis
   Hoofdstraat 79

Datum/date: Zaterdag/Saturday 8 September, 15.00

4. Tropische Kassen
 Tropical Greenhouses

3. De Jong’s Cafetaria
 Hoofdstraat 43

11. Galerie/Gallery
 Hoofdstraat 42

Het videowerk The Inevitable Others speelt zich af in een omge-
ving die veel wegheeft van een talkshow setting. Binnen deze om-
geving verwelkomt Feiko Beckers drie gasten die tijdens de video 
geen enkel woord uitspreken. In de aanwezigheid van de gasten 
vertelt Beckers drie verhalen over zijn voorkeur om dingen alleen 
te doen, en welke strategieën hij gebruikt om dat te bereiken. Hoe 
hij bijvoorbeeld alleen naar de film gaat, of hoe hij altijd probeert 
te ontsnappen aan toevallige ontmoetingen op straat. Aan het 
einde van deze verhalen wordt duidelijk dat al deze pogingen uit-
eindelijk mislukten. De filmvertoningen in bioscopen blijken uit-
verkocht te zijn, en in plaats van het ontwijken van mensen slaagt 
Beckers erin om juist meer aandacht te trekken op straat.

The video work The Inevitable Others takes place in an environment 
reminiscent of a talk show setting. Inside this environment, Feiko 
Beckers welcomes three guests who don’t speak a single word for 
the entirety of the video. In the presence of these guests, Beckers tells 
three stories about his preference for doing things alone, and the strat-
egies he employs to achieve that. He tells for example about going 
to the cinema alone, or how he always attempts to avoid accidental 
meetings on the streets. At the end of these stories it becomes appar-
ent that all his attempts ultimately fail. The film screenings in cinemas 
turn out to be sold out, and instead of avoiding people on the streets, 
Beckers only succeeds in drawing more attention to himself.

The Inevitable Others 
 Feiko Beckers

Jason Hendrik Hansma toont kwantum-optomechanische com-
ponenten en een reeks met de hand geblazen glazen sculpturen, 
in navolging van een recent project waarin hij samenwerkte met 
kwantumfysici en systeem theoretici rond de concepten van 
‘inter dependency’ (onderlinge afhankelijkheid) en ‘liminality’ 
(liminaliteit). Zijn werk spreekt over het idee dat het menselijk 
denken en handelen–en met name de neiging van de mens om 
bestaansvormen in taal(systemen) te vatten–intrinsiek verbon-
den en verstrengeld is met materie. Er bestaat niet zoiets als een 
externe gedachte realiteit van objecten; het lichaam is poreus, en 
de zelf wordt evenzeer bepaald door de ander, zowel door mens 
als niet-mens. De getoonde objecten vormen een belichaming 
van die gedachte, waarin het gedrag van het materiaal glas stu-
rend is: abstract, fluïde, poreus, noch volledig vast, noch volledig 
vloeibaar, licht en lichtdoorlatend. Met andere woorden, een le-
venscontinuum in transitie.

Jason Hendrik Hansma presents quantum-optomechanical compo-
nents and a series of hand-blown glass sculptures, in response to a 
recent project in which he collaborated with quantum physicists and 
systems theoreticians around concepts of inter dependency and 
liminality. Hendrik Hansma’s work focuses on the notion that hu-
man thought and action - especially the tendency of people to cap-
ture forms of existence in language (systems) - is intrinsically linked 
and intertwined with matter. There is no such think as an externally 
conceived reality of objects, the body is porous, and the self is just as 
much determined by the other, both human and non human. The dis-
played objects are an embodiment of that thought, in which the behav-
iour of the material glass is directing: fluid, porous, neither fully solid 
nor fully liquid, light and translucent. In other words, a life continuum 
in transition.

Vestibules II / Carotid (opaline) III
 Jason Hendrik Hansma

Orcas and Volcanos (werktitel) is een nieuw performance werk 
in ontwikkeling van Egle Budvytyte. Het werk neemt de vorm aan 
van een ritueel dat bestaat uit speciaal ontwikkelde liedjes en 
choreografieën. De liedjes, die lijken op poëtische bezweringen, 
dragen een verscheidenheid aan niet-menselijke vormen van le-
ven over. Gebruikmakend van taal en gebaar onderzoekt de per-
formance het samenspel van kwetsbaarheid en agressie in het 
proces van de constructie van macht.

Ontwikkeld met en uitgevoerd door/Developed with and performed by: Elisa Yvelin, 
Liza Baliasnaja, Stefan Govaart, Tomislav Feller. Assistent choreografie/choreograp-
hic assistant: Elisa Yvelin. Dramaturgie/Dramaturgy: Bart Groenendaal.

Orcas and Volcanos (working title) is a new performance work in the 
making by Egle Budvytyte. It takes the shape of a ritual consisting of 
specially developed songs and choreographies. The songs, resembling 
poetic incantations, are channelling a variety of non-human forms of life. 
Employing language and gesture, the piece explores the interplay of vul-
nerability and aggression in the process of the construction of power. 

Orcas and Vulcanos 
 Egle Budvytyte

Partners:Geïnitieerd en uitgevoerd in opdracht van Kunsthuis SYB 
Conceived and commissioned by Kunsthuis SYB

Het artistieke onderzoek van Müge Yilmaz richt zich op de grens 
tussen materiaal en entiteit. Yilmaz is specifiek geïnteresseerd 
in het Antropoceen of Antropogeen, het tijdperk waarin mense-
lijke activiteit mondiaal haar stempel drukt op ecosystemen en 
de geologische opmaak van de aarde, en de mens steeds verder 
vervreemd raakt van haar eigen natuur. In deze overgang van ‘bio-
topia’ naar ‘technotopia’, zoekt Yilmaz naar analogieën en directe 
verbanden tussen verschillende mythologieën uit het verleden, 
heden en een mogelijke toekomst, om zo haar vinger te kunnen 
leggen op de veranderingen die archetypen ondergaan wanneer 
ze worden vertaald in andere culturen en media. Als vervolg op 
haar verblijf in Kunsthuis SYB presenteert Yilmaz tijdens de triën-
nale het werk The Concrete: The Mountain, een performance en 
een tableau vivant, gesitueerd in de omgeving van het Witte Meer.

Müge Yilmaz’s artistic research focuses on the border between mate-
rial and entity. Specifically, Yilmaz is interested in the Anthropocene or 
the Anthropogene, the era in which human activity globally leaves its 
trace on ecosystems and the geological composition of the earth, and 
where human beings become increasingly estranged from their own na-
ture. In this transition from ‘biotopia’ to ‘technotopia’, Yilmaz searches 
for analogies and direct connections between different mythologies 
from the past, present and possible future, to identify the changes that 
archetypes endure when they are translated into different cultures and 
media. As a continuation to her stay in Kunsthuis SYB, Yilmaz presents 
the work The Concrete: The Mountain during the triennial: a performance 
and a tableau vivant, situated in the surroundings of het Witte Meer.

The Concrete: The Mountain
 Müge Yilmaz

In 2015 reisde Eric Giraudet de Boudemange door Friesland 
op zoek naar lokale verhalen en tradities. Hij leerde fierljeppen, 
zocht naar kievitseieren en vergaarde kennis over bedreigde wei-
devogels. Als onderdeel van de triënnale presenteert Giraudet 
de  Boudemange twee videowerken: Friesche Lusthof en When I 
heard the learn’d astronomer. When I heard the learn’d astronomer 
is een contemplatieve ervaring van de natuur door het zoeken 
naar en het meten van kievitseieren. 

In 2015, Eric Giraudet de Boudemange travelled through Friesland in 
search of local stories and traditions. He learned ‘fierljeppen’, searched 
for plover’s eggs and learned a great deal about endangered meadow 
birds. For the triennial, Giraudet de Boudemange presents two video 
works: Friesche Lusthof and When I heard the learn’d astronomer. 
When I heard the learn’d astronomer is a contemplative experience of 
nature by searching for, and measuring plover’s eggs.

When I heard the learn’d astronomer
 Eric Giraudet de Boudemange

Tijdens de triënnale presenteert Timmy van Zoelen een nieuwe 
multimediale installatie waarin bewegend beeld, geluid en objec-
ten een constellatie vormen die de Notariskoepel van een huise-
lijke draai voorzien. De titel verwijst naar het fysieke spel waarbij 
men zich voorstelt dat de vloer lava is en objecten zoals meubels 

De Vloer is Lava / The Floor is Lava
 Timmy van Zoelen

6. Notariskoepel 
   Hoofdstraat 80

In het parallelle, digitale universum van het internet bestaat een 
subcultuur van mensen die zich niet zozeer mens voelen, maar 
zich eerder afficheren met dieren of mythische wezens. Ze beli-
chamen de ziel van bijvoorbeeld een wolf, een vos, een elf of een 
vampier, en komen vooral samen op internetfora. Online geven 
ze uitdrukking aan hun anders-zijn, zoeken ze naar een verklaring 
voor hun dierlijke of mythische afkomst, en delen ze tips die hen 
helpen te functioneren in een samenleving van mensen waarvan 
ze wezenlijk verschillen. Ze noemen zichzelf Otherkin. In het werk 
The Grinning Machine and a Closemouthed Grow worden verschil-
lende oorsprongsmythen van de Otherkin verbonden aan het 
landschap van Beetsterzwaag, om zo een ruimte te onderzoeken 
waarbinnen het vertellen van verhalen de realiteit niet ontvlucht, 
maar actief vormgeeft.

The Grinning Machine and a Closemouthed Grow
 Toon Fibbe & Laura Wiedijk

10. Schuur/Barn Durk Schroor
      Boslaan 10


