
  

1 
 

Kranten: 
Ivm verandering LexisNexis Utwente abonnement tav lokale dagbladen, is er in dit overzicht niet gezocht op 
PLANETART, wel op PLANETARTs grootste producties van 2011 (die waren al eerder opgezocht): GOGBOT 
en Twente Biënnale.  

Highlights zijn bereik van het grootste deel van alle Nederlandse dagbladen, kunst‐  lifestyle en 
muziekbladen. Voor Twente Biennale groot artikel geschreven voor Volkskrant en NRC  (p. 52 van dit 
verslag), en voor GOGBOT en Twente Biennale hele fullcolour pagina voorin de BRIGHT (gadget tijdschrift): 
op de pagina van de inhoudsopgave. Daarnaast Veronicagids, VPRO‐gids, etc etc. 

 

1. GRENSWERK Voor het eerst de band met het publiek - Het succes van een legokerk 
De Twentse Courant Tubantia, 3 oktober 2011 maandag, CULTUUR, 632 
woorden, HERMAN HAVERKATE  
... het zojuist afgesloten Gogbot Festival had gepast. Wat  ... 

2. 
Gegrepen door kunst - zijdelings door René Beune 
De Twentse Courant Tubantia, 15 september 2011 donderdag, R_ENSCHEDE, 386 
woorden  
... experimenteel kunstfestival als Gogbot, waar Enschede zich -  ... 

3. 
Genieten of oordopjes op Gogbot 
De Twentse Courant Tubantia, 12 september 2011 maandag, R_ENSCHEDE, 625 
woorden  
... geluid op het Gogbot-festival. Muziek, sommigen  ... 
... het programma van Gogbot bij sommige optredens  ... 
... het eerst op Gogbot. Niet alles kan  ... 
... pas op de Gogbot-camping aan de  ... 

4. 
CENTRUM - Stationsplein voor verkeer afgesloten 
De Twentse Courant Tubantia, 12 september 2011 maandag, R_ENSCHEDE, 74 
woorden  
... Stationsplein vanwege het Gogbot-festival slecht toegankelijk  ... 

5. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 10 september 2011 zaterdag, R_ENSCHEDE, 19 
woorden  
... DE SITE Het Gogbot Festival is nog twee  ... 

6. 
10 
De Telegraaf, 10 september 2011 zaterdag, 1; Blz. 15, 378 woorden  
... vindt het multidisciplinaire GOGBOT festival plaats. Met  ... 
... Toegang gratis. www.gogbot.nlHUIZENVandaag is  ... 
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7. 
Laatste kans! 
Het Financieele Dagblad, 10 september 2011 zaterdag, Persoonlijk - Droomweekend; 
Blz. 11, 168 woorden  
FestivalEnschede Gogbot is een jaarlijks festival  ... 
... diverse locaties, http://gogbot.nl24 uur  ... 

8. 
Agenda 
Het Financieele Dagblad, 10 september 2011 zaterdag, Weekend; Blz. 54, 324 
woorden  
... jaarlijks terugkerende technofestival Gogbot schakelt een tandje  ... 
... Twentse Welle. www.gogbot.nl 

9. 
Dansende robots openen Gogbot Festival 
De Twentse Courant Tubantia, 9 september 2011 vrijdag, A_VANDAAG, 1 woorden 
... Enschede het jaarlijkse Gogbot Festival van start.  ... 
... Nederland unieke festival. Gogbot staat dit jaar  ... 
... grote rol op Gogbot. Niet alleen de  ... 

10. 
Gergiev Festival 
AD/Algemeen Dagblad, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; 
Blz. 29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

11. 
Gergiev Festival 
AD/De Dordtenaar, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

12. 
Gergiev Festival 
AD/Groene Hart, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

13. 
Gergiev Festival 
AD/Rotterdams Dagblad, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; 
Blz. 29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 



  

3 
 

14. 
Gergiev Festival 
AD/Haagsche Courant, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; 
Blz. 29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

15. 
Gergiev Festival 
AD/Utrechts Nieuwsblad, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; 
Blz. 29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

16. 
Gergiev Festival 
AD/Amersfoortse Courant, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - 
Cultuur; Blz. 29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

17. 
Gergiev Festival 
AD/Rivierenland, 8 september 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
29, 306 woorden  
... circustheater.nlfestivalGOGBOTDe binnenstad van  ... 
... dagen omgedoopt tot GOGBOT-festivalterrein. Drie dagen  ... 
... centrum, Enschede. http://gogbot.nltheaterDe  ... 

18. 
GeekfestUittip voor nerds: vrijdag start de 8e editie van Gogbot, het 
multimediafestival in Enschede. Door de hele binnenstad. 
Dagblad De Pers, 8 september 2011 donderdag, 117 woorden 

19. 
TUSSEN & YOU TUBE-POOP - datapanic 
De Twentse Courant Tubantia, 8 september 2011 donderdag, 797 woorden, DOOR 
MICHEL ARKES  
... in de greep. GOGBOT staat voor de  ... 
... MICHEL ARKES FOTO'S GOGBOT  
... organisatie van het GOGBOT-festival. "De invloed  ... 
... de hoofdthema's van GOGBOT 2011." Datapanic komt  ... 
... voorbereiding vloog het GOGBOT-team in februari  ... 
... ander onderdeel van GOGBOT 2011 is YouTube-poop.  ... 
... en kunstenaars van GOGBOT komen van ver.  ... 
... je zoeken op 'gogbots'. Dan krijg je  ... 
... artiesten mee aan GOGBOT 2011. "In heel  ... 
... een festival als GOGBOT kan en mag  ... 
... die toevallig passeert. GOGBOT is voor iedereen toegankelijk.  ... 
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20. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 8 september 2011 donderdag, 46 woorden  
WAAR TE ZIEN GOGBOT 2011 De opening is  ... 
... op http://www.gogbot.nl 

21. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 8 september 2011 donderdag, 17 woorden  
MEESTE ARTIESTEN BIJ GOGBOT KOMEN VAN VER,  ... 

22. 
gogbot 
de Volkskrant, 8 september 2011 donderdag, V Kunst; Blz. 19, 86 woorden  
... op het multimediale Gogbot Festival in Enschede  ... 
... N-Type e.a.Gogbot, div. locaties o.a.  ... 
... 11/9. http://gogbot.nl 

23. 
NRC Handelsblad, 8 september 2011 donderdag, Cultureel Supplement, 594 
woorden  
... van het multimediaspektakel GOGBOT. Open za en  ... 

24. 
5 redenen om uit te gaan 
NRC.NEXT, 8 september 2011 donderdag, Uit, 435 woorden  
... Zwiers.3 festivalGogbotEnschede: 11 locaties,  ... 
... Grotendeels gratis. www.gogbot.nlHet programma  ... 
... muziek- en technologiefestival Gogbot staat dit jaar  ... 

25. 
Stromend kunstfestijnBarticamp 
De Twentse Courant Tubantia, 7 september 2011 woensdag, R_BERKELLAND, 509 
woorden  
... met de manifestatie Gogbot in Enschede en  ... 

26. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 6 september 2011 dinsdag, A_!!!!!!!!!!!!!, 34 woorden  
... regio - Datapanic bij GOGBOT - Een vroege Kerst  ... 

27. 
Hacktivist regelt identiteit 
Dagblad De Pers, 5 september 2011 maandag, Blz. 17, 503 woorden, Dirk Koppes  
... Enschede tijdens het GOGBOT-festival over zijn  ... 
... bezoekt hij het GOGBOT festival, een vierdaags  ... 

28. 
TETEM geopend met WIMBY 
De Twentse Courant Tubantia, 2 september 2011 vrijdag, R_ENSCHEDE, 143 
woorden  
... aan de festiavls Gogbot en GrensWerk. 

29. 
Tetem trapt af in nieuw onderkomen - podium Heeft u tips? Bel 053 480 38 20 of 
mail enschede@tctubantia.nl 
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De Twentse Courant Tubantia, 31 augustus 2011 woensdag, R_ENSCHEDE, 526 
woorden  
... festivals (Grenswerk en Gogbot), performances, Open Monumentendag  ... 

30. 
Camping voor bezoekers Gogbot 
De Twentse Courant Tubantia, 26 augustus 2011 vrijdag, R_ENSCHEDE, 113 
woorden  
... bezoekers van het Gogbot-festival (van 8  ... 
... van het achtste Gogbot-festival. Amnesia is een samenwerking van Gogbot en de 
kunstenaars  ... 
... De sfeer van Gogbot, een festival voor  ... 
... reserveringen: camping@gogbot.nl 

31. 
Prijs voor feesten in Enschede 
De Twentse Courant Tubantia, 14 mei 2011 zaterdag, R_ENSCHEDE, 75 woorden  
... FC Twente en Gogbot. Enschede Promotie viel  ... 
... muziek- en technologiefestival Gogbot als meest vernieuwend.  ... 

32. 
- NIEUWE kunst OP OUDE GROND 
De Twentse Courant Tubantia, 12 mei 2011 donderdag, 740 woorden, DOOR 
HERMAN HAVERKATE  
... Alphen) organisator van Gogbot, het jaarlijkse multimediale  ... 

33. 
Project 'Iedereen kunstenaar' 
De Twentse Courant Tubantia, 6 mei 2011 vrijdag, R_ENSCHEDE, 114 woorden  
... bestaande festivals als Gogbot en GrensWerk. 

34. 
Het Parool, 9 april 2011 zaterdag, Algemeen; Blz. 6, 228 woorden  
... Human 2.0 creëren'.Gogbot event & expoZaterdag  ... 

35. 
6 redenen om uit te gaan 
NRC.NEXT, 25 februari 2011 vrijdag, Uit, 492 woorden  
... op het jaarlijkse Gogbot festival in Enschede ( ... 

36. 
Twentse ambassade in Amsterdam? Dat zijn wij! 
De Twentse Courant Tubantia, 15 januari 2011 zaterdag, R_ENSCHEDE, 1059 
woorden, BEN LENSINK  
... van het jaarlijkse GOGBOT-Festival dat zich  ... 

  
 

Op Twitter gezocht met zoekterm “GOGBOT”, er werd dagelijks veel getweet, meestal met linkjes naar zelf 
geuploadde foto’s, facebookpagina’s met fotoverslagen, eigen weblogs met uitgebreide fotoverslagen en 
zelf geuploadde YouTube‐filmpjes. 
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Diverse weblogs en websites, o.a. Krantenberichten in Tubantia (dagelijks 
o.a. voorpagina, zij bijlagen), NRC, AD, hele pagina in de Volkskrant, Trouw, 
Wereldomroep, etc. 
Van LexisNexis, academische kranten database: 

1. Kunstexpeditie in oude fabriek; Recensie toonaangevende Franse collectie in 
maastrichtse timmerfabriek 
de Volkskrant, 12 augustus 2011 vrijdag, V Opening; Blz. 4, 1661 woorden, Door 
Marina de Vries  
... paviljoen van de Biënnale van Venetië FRAC- ... 
... presenteerde op de Biënnale van Venetië in  ... 
... fabriekscomplex van de Twente Biënnale in Hengelo lieten  ... 

2. 
PIRATENVLAG VAN 'N REBEL, COPYRIGHT: ROB SCHOLTE 
De Twentse Courant Tubantia, 30 juni 2011 donderdag, 188 woorden  
... zien op de Twente Biënnale in Hengelo. Wie  ... 

3. 
 
nvt 

4. 
nvt 

5. 
nvt 

6. 
Kunsteducatie voor scholen steeds belangrijker voor AkkuH 
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De Twentse Courant Tubantia, 28 mei 2011 zaterdag, R_HENGELO, 283 woorden  
... nauw was betrokken, was de Twente Biënnale in de Creatieve  ... 

7. 
nvt 

8. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 24 mei 2011 dinsdag, A_UIT, 151 woorden  
... volgens Rob Scholte Twente Biennale #tb11 maartendors Twente Biennale was 
mooi, maar nu  ... 

9. 
hengelo - Organisatie Twente Biënnale dik tevreden over expositie 
De Twentse Courant Tubantia, 23 mei 2011 maandag, R_HENGELO, 197 woorden  
... genomen bij de Twente Biënnale. Het zou zomaar  ...  
... dag van de Twente Biënnale. Het loopt lekker  ... 

10. 
TE GAST IN PELLENHOF 
De Twentse Courant Tubantia, 19 mei 2011 donderdag, 180 woorden  
... ook op de Twente Biënnale in Hengelo. Beeldbepalende  ... 

11. 
'We kennen Gordon beter dan de buren' 
De Twentse Courant Tubantia, 19 mei 2011 donderdag, A_TWENTE, 371 
woorden, THEO HAKKERT  
... symposium op de Twente Biënnale. Op de manifestatie  ... 

12. 
exposities 
de Volkskrant, 19 mei 2011 donderdag, V Kunst; Blz. 18, 2141 woorden  
... De Creatieve Fabriek: Twente Biënnale, kunstfestival met hedendaagse  ... 
... Bosch, Kruithuis: Graphos Biënnale, nieuwe ontwikkelingen in  ... 

13. 
Twente Biënnale 
Leeuwarder Courant, 19 mei 2011 donderdag, Uit; Blz. 16, 134 woorden  
Tijdens de Twente Biënnale wordt er exclusief  ... 
... het zeggen. De Biënnale duurt tot en  ... 
... invullen: Tuindorpstraat 61), Twente Biënnale, t/m 22  ... 

14. 
Twente Biënnale geeft verontrustend beeld van de moderne tijd - Kunst die afstoot, 
beangstigt en ontroert 
De Twentse Courant Tubantia, 18 mei 2011 woensdag, A_UIT, 599 
woorden, HERMAN HAVERKATE  
... zien op de Twente Biënnale: drie fabriekshallen vol  ...  
... van de hele Biënnale: het levensgrote aquarium  ... 
... expositiehal van de Twente Biënnale, zet min of meer  ... 
... 2011, leven. De Biënnale, die voor de  ... 
... van een voor Twente ongekende omvang en  ... 
... bezoek aan de Biënnale ver uit boven  ... 
... en tekeningen: de Twente Biënnale biedt het allemaal.  ... 
... dagen nog is de Biënnale te zien. Wie  ... 
... WAAR TE ZIEN Twente Biënnale Hengelo, Creatieve Fabriek,  ... 

15. 
Recensies 
de Volkskrant, 17 mei 2011 dinsdag, V Opening; Blz. 6, 933 woorden, Marina de 
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Vries Tim Sprangers  
Beeldende kunstjjjjjTwente BiënnaleDe voormalige Hazemeyer/ ... 
... moeten ze in Twente hebben gedacht. En  ... 
... wordt de eerste Twente Biënnale gehouden.Anders dan  ... 
... het achterland van Twente met klinkende, (inter) ... 
... rauwe reputatie van Twente, thuisbasis van de  ...  
... Daarmee maakt deze biënnale ook de indruk  ... 
... te raden over Twente Biënnale Hij doet niets  ... 

16. 
Relletje over bier bij Twente Biënnale 
De Twentse Courant Tubantia, 14 mei 2011 zaterdag, R_HENGELO, 177 woorden  
... de openingsavond de Twente Biënnale stop te leggen.  ... 
... Fabriek, waar de biënnale plaats vindt. Het  ... 
... leider van de Twente Biënnale. Organisator Kees de  ... 
... organisatie van de biënnale en Kouijzer. "Dit  ... 

17. 
Twente Biënnale  
AD/De Dordtenaar, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20, 88 
woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 

18. 
Twente Biënnale  
AD/Groene Hart, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20, 88 
woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 

19. 
Twente Biënnale  
AD/Rotterdams Dagblad, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
20, 88 woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 

20. 
Twente Biënnale  
AD/Haagsche Courant, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
20, 88 woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 

21. 
Twente Biënnale  
AD/Utrechts Nieuwsblad, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
20, 88 woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 

22. 
Twente Biënnale  
AD/Amersfoortse Courant, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 
20, 88 woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 

23. 
Twente Biënnale  
AD/Rivierenland, 12 mei 2011 donderdag, Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20, 88 
woorden  
... s gaat de Twente Biënnale van start. Tijdens  ... 
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24. 
GEEN KOP 
De Stentor/ Deventer Dagblad, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

25. 
GEEN KOP 
De Stentor / Dagblad Flevoland, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

26. 
GEEN KOP 
De Stentor / Gelders Dagblad, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

27. 
GEEN KOP 
De Stentor / Nieuw Kamper Dagblad, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 
woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

28. 
GEEN KOP 
De Stentor / Sallands Dagblad, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

29. 
GEEN KOP 
De Stentor / Zutphens Dagblad, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

30. 
GEEN KOP 
De Stentor / Zwolse Courant, 12 mei 2011 donderdag, UIT_AGENDA, 64 woorden  
... m 22 mei Twente Biënnale Twente Biënnale is een nieuw evenement  ... 
... in Hengelo. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 

31. 
- NIEUWE kunst OP OUDE GROND 
De Twentse Courant Tubantia, 12 mei 2011 donderdag, 740 woorden, DOOR 
HERMAN HAVERKATE  
... Hengelo, de eerste Twente Biënnale. Met Damien Hirst,  ... 
... HERMAN HAVERKATE FOTO'S TWENTE BIËNNALE  
... curator van de Twente Biënnale, is er speciaal voor  ... 
... dat ding in Twente te tonen. Gelukkig  ... 
... organisatie van de Biënnale, noemt het een  ... 
... eerste keer in Twente wordt georganiseerd. "Londen,  ... 
... in Venetië een Biënnale, waarom zou dat dan niet in Twente kunnen? Deze streek, 
 ... 
... er op de Biënnale. Grote Europese en  ... 
... PLANET ART in Twente, hebben die taak  ... 

32. 
GEEN KOP 
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De Twentse Courant Tubantia, 12 mei 2011 donderdag, 169 woorden  
TWENTE BIËNNALE 12-22 mei, Hengelo E De Twente Biënnale duurt tien dagen ( ...  
... WAAR TE ZIEN Twente Biënnale Tot en met  ... 

33. 
POOLIJS TE KOOP 
De Twentse Courant Tubantia, 12 mei 2011 donderdag, 181 woorden  
... ook op de Twente Biënnale. Voor 24,95 Euro  ... 

34. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 12 mei 2011 donderdag, 80 woorden  
... minaretten. Op de Twente Biënnale is hij aanwezig met  ... 

35. 
twente biënnale 2011 
de Volkskrant, 12 mei 2011 donderdag, V Kunst; Blz. 19, 81 woorden  
... Ali. Dat is de Twente Biënnale 2011, een nieuw  ... 
... alles overheersende massamedia.Twente Biënnale, Creatieve Fabriek, Hengelo.  ... 

36. 
Beeldende kunst; Voorkeur 
NRC Handelsblad, 12 mei 2011 donderdag, Cultureel Supplement, 539 woorden  
NieuwTwente BiënnaleMeer dan 50  ... 
... kader van de Twente Biënnale hun werk in  ... 

37. 
Art Amsterdam of Twente Biënnale? 
De Twentse Courant Tubantia, 11 mei 2011 woensdag, A_TWENTE, 1 woorden 
... morgen de eerste Twente Biënnale, een grote presentatie  ... 
... Hos (foto). De Biënnale duurt tien dagen  ... 

38. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 10 mei 2011 dinsdag, A_UIT, 50 woorden  
... kopstukken van de Twente Biënnale. "Londen, Moskou, Berlijn,  ... 

39. 
Trouw, 7 mei 2011 zaterdag, Weekend Gids; Blz. 12, 597 woorden  
... tel. 0113-228883Twente BiënnaleInternational Art Festival  ... 
... hun werk. De Twente Biënnale gaat over maatschappelijke  ... 
... van David Cerny (Twente Biënnale, Hengelo). 

40. 
Miss Montreal komt - podium Heeft u tips? Bel 074 377 33 70 of mail 
hengelo@tctubantia.nl 
De Twentse Courant Tubantia, 20 april 2011 woensdag, R_HENGELO, 426 woorden  
... Stichting Hof van Twente-Keszthely en de  ... 
... haar op de Twente Biennale in de Creatieve  ... 

41. 
Euphonion Singers terug in Lambertus Basiliek - podium Heeft u tips? Bel 074 377 33 
70 of mail hengelo@tctubantia.nl 
De Twentse Courant Tubantia, 30 maart 2011 woensdag, R_HENGELO, 582 woorden  
... haar op de Twente Biënnale in Hengelo. De  ... 

42. 
Verse kunst in antiek fabriekspand Hengelo 
De Twentse Courant Tubantia, 10 maart 2011 donderdag, R_REGIO, 297 woorden  
... editie van de Twente Biënnale.   
... heet het evenement 'Twente Biënnale Art Festival, London -  ... 
... ik is klein'. Want Twente heeft grote potenties  ... 
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... van uitdagingen." De biënnale draait om kunstenaars  ... 

43. 
Hoe beroemde namen naar Hengelo komen 
De Twentse Courant Tubantia, 10 maart 2011 donderdag, R_REGIO, 173 woorden  
... proef van de Twente Biënnale.   
... tentoonstelling als de Twente Biënnale, zegt De Groot. " ... 

44. 
Verse kunst in antiek fabriekspand 
De Twentse Courant Tubantia, 9 maart 2011 woensdag, R_HENGELO, 329 woorden  
... mei met de Twente Biënnale een omvangrijke kunstmanifestatie  ...  
... editie van de Twente Biënnale. Het evenement heeft  ... 
... heet het evenement 'Twente Biënnale Art Festival, London -  ... 
... ik is klein'. Want Twente heeft grote potenties  ... 
... van uitdagingen." De biënnale draait om kunstenaars  ... 

45. 
Hoe je beroemde namen naar Hengelo haalt 
De Twentse Courant Tubantia, 9 maart 2011 woensdag, R_HENGELO, 170 woorden  
... proef van de Twente Biënnale. "Ja, nu gaat  ...  
... tentoonstelling als de Twente Biënnale, zegt De Groot. " ... 

46. 
Twente Biënnale 'kost' bijna kwart miljoen 
De Twentse Courant Tubantia, 9 maart 2011 woensdag, R_HENGELO, 126 woorden  
... invulling van de Twente Biënnale in de Creatieve  ... 

47. 
GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 9 maart 2011 woensdag, R_HENGELO, 56 woorden  
TWENTE BIëNNALE - Na de succesvolle  ... 
... voor de grote Twente Biënnale, die in mei  ... 

48. 
Ook werk van Damien Hirst te zien 
De Twentse Courant Tubantia, 9 maart 2011 woensdag, R_HENGELO, 61 woorden  
... Groot van de Twente Biënnale. Damien Hirst is zo'n  ... 

49. 
Twente Biennale toont topkunst 
De Twentse Courant Tubantia, 16 februari 2011 woensdag, A_VANDAAG, 152 
woorden  
... zijn op de Twente Biennale in Hengelo. Ook  ...  
De Twente Biennale wordt gehouden in  ... 

 

Via zoekdienst Europclip, volgens hun indicatie ca 180.000 euro aan advertentiewaarde: 

FileNaam 
AD Amersfoortse Courant_20110512_054.pdf 
AD Dordtenaar_20110512_055.pdf 
AD Groene Hart ed. Alphe n a_d Rijn_20110512_054.pdf 
AD Groene Hart ed. Gouda_20110512_054.pdf 
AD Groene Hart ed. Woerd en_20110512_054.pdf 
AD Haagsche Courant ed. Delft_20110512_055.pdf 
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AD Haagsche Courant ed. Den Haag Stad_20110512_055.pdf 
AD Haagsche Courant ed. Westland_20110512_055.pdf 
AD Haagsche Courant ed. Zoetermeer_20110512_055.pdf 
AD Rivierenland_20110512_055.pdf 
AD Rotterdams Dagblad ed . Hoeksche 
Waard_20110512_055.pdf 
AD Rotterdams Dagblad ed . Oost_20110512_055.pdf 
AD Rotterdams Dagblad ed . Rotterdam Stad_20110512_055.pdf 
AD Rotterdams Dagblad ed . Voorne Putten_20110512_055.pdf 
AD Rotterdams Dagblad ed . Waterweg_20110512_055.pdf 
AD Utrechts Nieuwsblad e d. Utrecht Oost_20110512_054.pdf 
AD Utrechts Nieuwsblad e d. Utrecht Stad_20110512_054.pdf 
AD Utrechts Nieuwsblad e d. Utrecht Zuid_20110512_054.pdf 
Bornse Courant_20110519_042.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Achterhoek_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Achterhoek_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Achterhoek_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Achterhoek_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Achterhoek_20110519_281.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Almelo_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Almelo_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Almelo_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Almelo_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Almelo_20110519_281.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Enschede_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Enschede_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Enschede_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Enschede_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Enschede_20110519_281.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110514_030.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110519_281.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110523_046.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Hengelo_20110528_093.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Oldenzaal_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Oldenzaal_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Oldenzaal_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Oldenzaal_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Oldenzaal_20110519_281.pdf 
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De Twentsche crt Tubanti a ed. Reggestreek_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Reggestreek_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Reggestreek_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Reggestreek_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubanti a ed. Reggestreek_20110519_281.pdf 
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen_20110511_013.pdf 
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen_20110512_310.pdf 
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen_20110518_209.pdf 
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen_20110519_021.pdf 
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen_20110519_281.pdf 
Hengelo's Weekblad_20110510_067.pdf 
Hengelo's Weekblad_20110510_074.pdf 
Het Kanaal_20110511_069.pdf 
Hofweekblad_20110511_027.pdf 
Hofweekblad_20110518_053.pdf 
Leeuwarder Courant ed. N oord_20110519_263.pdf 
Leeuwarder Courant ed. S tad_20110519_263.pdf 
Leeuwarder Courant ed. Z uid_20110519_263.pdf 
Losser Journaal_20110503_045.pdf 
NRC Handelsblad_20110512_122.pdf 
UT‐Nieuws_20110512_037.pdf 
Veronica_20110513_033.pdf 
Volkskrant_20110512_163.pdf 
Volkskrant_20110517_100.pdf 
Volkskrant_20110517_101.pdf 
 
 

Datum  Oplage  Pagina  Adv.waarde Titel  F

12‐5‐2011  20852  20 
 €  

829,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  30893  20 
 €  

1.262,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  15555  20 
 €  

636,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  16823  20 
 €  

687,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  8196  20 
 €  

337,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  9495  20 
 €  

399,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  40252  20 
 €  

1.699,00  Evenement: Twente Biennale  A
12‐5‐2011  14752  20   €   Evenement: Twente Biennale  A
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622,00 

12‐5‐2011  9040  20 
 €  

382,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  11743  20 
 €  

480,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  11630  20 
 €  

482,00  Evenement: Twente Biennale 
A
W

12‐5‐2011  22833  20 
 €  

937,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  48848  20 
 €  

2.004,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  24077  20 
 €  

959,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  17806  20 
 €  

737,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  17659  20 
 €  

703,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  20844  20 
 €  

832,00  Evenement: Twente Biennale  A

12‐5‐2011  17430  20 
 €  

696,00  Evenement: Twente Biennale  A

19‐5‐2011  9100  15 
 €  

694,65  Kunstenaars tonen hun schone kunsten tijdens Kunstroute  B

11‐5‐2011  8381  4 
 €  

588,52  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  8381  56 
 €  

2.108,87  Nieuwe kunst op oude grond  D

18‐5‐2011  8381  16 
 €  

2.574,78  Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D

19‐5‐2011  8381  8 
 €  

1.072,83  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  8381  53 
 €  

248,28  Te gast in Pellenhof  D

11‐5‐2011  19108  4 
 €  

1.372,80  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  19108  56 
 €  

4.919,20  Nieuwe kunst op oude grond  D

18‐5‐2011  19108  16 
 €  

6.006,00  Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D

19‐5‐2011  19108  8 
 €  

2.502,50  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  19108  53 
 €  

579,15  Te gast in Pellenhof  D

11‐5‐2011  30573  4 
 €  

1.794,78  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  30573  56 
 €  

6.431,30  Nieuwe kunst op oude grond  D
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18‐5‐2011  30573  16 
 €  

7.852,17  Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D

19‐5‐2011  30573  8 
 €  

3.271,74  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  30573  53 
 €  

757,17  Te gast in Pellenhof  D

11‐5‐2011  29262  4 
 €  

1.335,65  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  29262  56 
 €  

4.786,09  Nieuwe kunst op oude grond  D

14‐5‐2011  29262  9 
 €  

486,96  Relletje over bier bij Twente Biënnale  D

18‐5‐2011  29262  16 
 €  

5.843,48  Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D

19‐5‐2011  29262  8 
 €  

2.434,78  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  29262  53 
 €  

563,48  Te gast in Pellenhof  D

23‐5‐2011  29262  8 
 €  

640,00  Organisatie Twente Biënnale dik tevreden over expositie  D

28‐5‐2011  29262  12 
 €  

966,96  Kunsteducatie voor scholen steeds belangrijker voor AkkuH  D

11‐5‐2011  19295  4 
 €  

1.118,61  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  19295  56 
 €  

4.008,35  Nieuwe kunst op oude grond  D

18‐5‐2011  19295  16 
 €  

4.893,91  Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D

19‐5‐2011  19295  8 
 €  

2.039,13  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  19295  53 
 €  

471,91  Te gast in Pellenhof  D

11‐5‐2011  4027  4 
 €  

141,91  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  4027  56 
 €  

508,52  Nieuwe kunst op oude grond  D

18‐5‐2011  4027  16 
 €  

620,87  Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D

19‐5‐2011  4027  8 
 €  

258,70  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  4027  53 
 €  

59,87  Te gast in Pellenhof  D

11‐5‐2011  4839  4 
 €  

141,91  Art Amsterdam of Twente Biënnale?  D

12‐5‐2011  4839  56 
 €  

508,52  Nieuwe kunst op oude grond  D
18‐5‐2011  4839  16   €   Kunst die afstoot, beangstigt en ontroert  D
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620,87 

19‐5‐2011  4839  8 
 €  

258,70  ‘We kennen Gordon beter dan de buren’  D

19‐5‐2011  4839  53 
 €  

59,87  Te gast in Pellenhof  D

10‐5‐2011  47625  8 
 €  

121,56  Twente Biennale afterparty in Metropool  H

10‐5‐2011  47625  14 
 €  

61,61  Kunst van nu op Biennale H

11‐5‐2011  23300  19 
 €  

269,06  Twee exposities Birgitta Stmdstrom Jansdotter  H

11‐5‐2011  20600  4 
 €  

200,67  Agenda Pop‐ en Cultuurpodium Metropool  H

18‐5‐2011  20600  9 
 €  

193,57  Mensen grenzeloos verbinden via Kunst  H

19‐5‐2011  56076  43 
 €  

987,39  Twente Biënnale  L

19‐5‐2011  26230  43 
 €  

987,39  Twente Biënnale  L

19‐5‐2011  27494  26 
 €  

836,29  Twente Biënnale  L

3‐5‐2011  9500  5 
 €  

348,53  Twente Biennale van hedendaagse kunst  L

12‐5‐2011  218321  48 
 €  

20.108,00  Twente Biennale  N

12‐5‐2011  9000  11 
 €  

857,74  Creative Technology klaar voor Twente Biennale  U

13‐5‐2011  903613  33 
 €  

11.244,00  Coole kunst  V

12‐5‐2011  263204  55 
 €  

19.959,00  Mesdag collectie Twente Biennale 2011  V

17‐5‐2011  263204  42 
 €  

19.959,00 
Recensies: Verfijning verdwijnt snel, weinig te raden voor 
bezoekers  V

17‐5‐2011  263204  42 
 €  

19.959,00  Beeldende kunst: Twente Biennale  V

 €         
186.319,60  

 

 

 
Quote: Hilde van Wijk, Grootstedelijk onderzoeker: Mijn beste vriendin, kunstcritica Anna van 
Leeuwen sprak zo enthousiast en vol lof over jullie, dat ik helemaal trots was dat ik jullie kende. 
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Quote: Hugo Kaagman: Amsterdam mag zich schamen dat ze niet zo’n mooie Biennale hebben 
zoals jullie in Twente. 

 

 

 

 

Een selectie: 
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vorige nummers 
archief 
evenementen 
abonneren 
adverteren 
contact 

  zoeken 
switch to English 

• Home 
• Features 
• Previews 
• Reviews 
• Opinion 
• Boeken 
• News 
• Shop 

Politieke pop art is zelden intelligent Twente Biënnale 
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Hengelo 
De Creatieve Fabriek 
12/05/11 - 22/05/11 

In een vooroorlogse fabriekshal in Hengelo legt de eerste editie van deTwente Biënnale de nadruk op hedendaagse kunst met een 
grote actualiteitswaarde. Met een toegankelijke combinatie van (inter)nationaal populaire en Oost-Nederlandse kunstenaars stelt 
creatief directeur Kees de Groot (o.a. GOGBOT Festival) zich uitdrukkelijk ten doel een bespiegeling te tonen op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het zal niet verbazen dat De Groot ‘vragen wil oproepen’ en ‘confronteren’. 
Waar namen als Damien Hirst, Atelier van Lieshout, David Černý, Banksy en Rob Scholte de deelnemerslijst sieren, wordt de indruk 
gewekt dat er met laagdrempelig geëngageerde kunst een breed publiek wordt aangesproken. Van Hirst is het elf jaar oude werk The 
Last Supper te zien, waarin hij door middel van een wereldkaart alle landen in het bezit van kernwapens aan een van Jezus’ 
discipelen paart. De ludieke BarRectum van Studio Van Lieshout, Černý’s grijsgeschilderde lijken én Saddam Hoessein in 
formaldehyde, porno van Richard Kern, pro-rookreclame van Scholte: veel ‘entertainend’ provocatief werk ontbeert het kritieke, 
opiniërende momentum van een werkelijke confrontatie, zoals de eveneens getoonde nieuwe film van The Yes Men dat heeft. 

 

 

 
David Černý, Shark, 2005 
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Banksy, zelf met slechts één werk te zien, vertegenwoordigt de waan van het moment. Street art vormt, naast een stevige dosis 
mediakunst, een belangrijke pijler onder het actualiteitsstreven van de tentoonstelling. Het werk van onder meer Hugo Kaagman, 
Laser 3.14, Marc Bijl, Rachid Ben Ali, Royalsteez en de Iraanse Icy bezit de kritische blik van de streetwise observator. De 
explosieve beeldtaal met een veelheid aan referenties en symboliek blijkt ondanks de visuele verscheidenheid bij nadere 
beschouwing toch vaak monotoon. Deze esthetiek verwordt in het ergste geval tot een ‘stijltje’ dat de sfeer van underground en anti-
establishment ademt maar de scherpte van de grote variëteit aan boodschappen doet afstompen. Illustratief hiervoor is ook dat veel 
van dit werk verkocht wordt. De tijd waarin maatschappijkritische kunst uit de underground ook anticommercieel was, lijkt definitief 
achter ons te liggen. Street art is mainstream geworden. 

De invloedssfeer van de commercie en het opiniërende gehalte van hedendaagse kunst waren ook de belangrijkste punten van inzet 
op het goedbezochte symposium. Dingeman Kuilman (ArteZ) pleitte innavolging van paus Benedictus XVI voor een nieuwe band 
tussen de kunstenaar en het publiek. Die wordt niet bepaald door een ondoorgrondelijke individuele expressie, maar door het 
klassieke ideaal van de ware schoonheid, waarbij een politieke agenda onzichtbaar is. Anna Tilroe betoogde dat de kunstwereld 
steeds meer is komen te lijden onder de toenemende commercialisering, met het huidige regeringsbeleid als catastrofale volgende 
stap. De macht van het particuliere kapitaal leidt tot populisme en een dominantie van spektakelkunst. Deze in zekere zin 
tegengestelde meningen zijn een afspiegeling van sociaal-politieke tendensen, net zoals het werk op de Twente Biënnale dat blijkt te 
zijn van hedendaagse kunst. Daarin lijkt De Groot geslaagd: politieke ‘pop art’ is zelden intelligent, maar verdiepend kritisch werk is 
er ook. Collectief Übermorgen verwoordt in hun videowerk Woppow de situatie perfect: ‘We are so inspired by the violence in this 
world…We got really interested in political statement…Being political is such a huge trend…’ 

Twente Biënnale 

12 t/m 22 mei 

De Creatieve Fabriek  

Hengelo 

Jesse van Winden volgt de onderzoeksmaster Visual Arts, Media & Architecture aan de Vrije Universiteit, en is redacteur van Kunstlicht. 
 

 

Recensie voor NRC, Door Lucette ter Borg. 4 sterren 

 

HENGELO, 18 MEI. Hij ziet eruit als een groot uitgevallen, gummi badspeeltje: de sleepboot die beeldend 
kunstenaar Filip Jonker (1980) van waterdicht honingraatkarton maakte en die vlak bij de ingang staat van 
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de Twentse Biënnale in Hengelo. De Furie, zoals de boot heet, is geen speeltje, maar een glanzende, 
zeewaardige boot met een lekker bobbelige buitenkant, die van het topje van de mast tot aan de kiel beige 
is gekleurd. Jonker bouwde de boot in 2010 en vaarde er het Twentekanaal mee af, de Noordzee over, naar 
Londen en weer terug. Karton nog intact, bemanning veilig thuis. Jonkers volgende project staat vast: hij 
gaat een huis van karton bouwen voor een woningbouwverening in Enschede. Als je met karton kunt varen, 
kun je er immers ook in wonen.  

De Furie is één van de vele verrassende werken op de manifestatie in en om de Creatieve Fabriek in 
Hengelo – een amalgaam van fabriekshallen en stukken leeg land waar vroeger de elektrische 
schakelkastenfabriek Hazemeyer was gehuisvest. Drie grote hallen en buitenruimtes staan zo’n vijftig 
kunstenaars ter beschikking. Alles ademt de prettige geest van vrijbuiterij, van over de paaltjes stappen en 
grenzen verleggen, die ook het werk van Jonker kenmerkt. 

Dat begint al met de keuze van kunstenaars die directeur Kees de Groot – bekend van het geëngageerde 
multi‐media platform Planetart ‐ heeft uitgenodigd: een mengelmoes van regionaal en internationaal 
talent. Vergeet de gedachte dat Twentse Biënnale staat voor regionale kunst. De boot van ex‐AKI student 
Jonker wordt geflankeerd door een oud werk van coryfee Joep van Lieshout: een polyester darmstelsel dat 
dient als cafeetje. Naast de street art van de wereldberoemde Britse graffity‐kunstenaar Banksy is er 
minstens zo bijzonder werk van de Belgische graffiti‐kunstenaar Roa, of van het Iraanse duo Icy + Sot dat 
met gevaar voor eigen leven het regime aanklaagt. De relatief onbekende kunstenaars houden goed stand 
tegen hun veel bekendere, internationale vakbroeders, en overtreffen ze vaak. 

 

Zo is in de eerste hal vrij onbenullig conceptueel werk van de Brit Damien Hirst te zien. Maar dit wordt goed 
gemaakt doordat de Tsjechische kunstenaar David Cerný een parodie maakt op een van Hirsts beroemdste 
werken, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living uit 1992. Cerný ‘pikte’ het idee 
van de haai van Hirst, veranderde de vis in een geknevelde Sadam Hoessein en liet die in een aquarium met 
formaldehyde drijven. Cerný’s werk mist het esthetische van de haai van Hirst, en past daarom zo goed op 
deze Biënnale.  

 

Want de gruizige wereld na 9/11 is het thema, en vooral hoe hedendaagse kunstenaars omgaan met die 
wereld die zich aandient in verhalen – fictief, realistisch, interactief, via digitale media of traditioneel via de 
schilder‐ en beeldhouwkunst. Dat leidt ertoe dat vooral in de eerste hal ruimte is voor expressionistisch 
geweld – in de vorm van beelden van getormenteerde lichamen, geslachte dieren, dystopische schilderijen 
van steden waar een kernbom lijkt onploft, geluidsinstallaties die plotseling een trommelvliezen tergend 
kabaal produceren. Maar er is ook verstild conceptueel werk. Het bijzondere project MyPolarIce van Coralie 
Vogelaar en Teun Castelein, die de opwarming van de aarde tot uitganspunt van een reis naar de 
Noordpool maakten, biedt de kans om voor 24 euro 95 een stuk echt gletsjerijs in je eigen diepvries te 
bewaren voor het nageslacht. 
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In de tweede en derde, ‘donkere’ hal waaieren de werken thematisch uit. Hier kruipen in het halfduister 
lampjes over je voet, ratelen reuzeprojectoren in je oren, toont de Newyorkse fotograaf en filmmaker 
Richard Kern zijn porno‐experimenten (overigens minder interessant dan de foto’s verderop van Hester 
Scheurwater). Het kleinste en grappigste tv‐station van Nederland ‐ TV Wartburg, in een, juist ja, 
gehalveerde Wartburg ‐ gaat de concurrentie aan met de grote bioscoopzaal waar films van Nicolas 
Provost, lieveling van het Rotterdamse filmfestival, worden vertoond.  

 

Tussen al dat opmerkelijks, is er één die zijn stem het luidst laat horen. Dat is de Nederlandse kunstenaar 
Rob Scholte. Scholte was gisteren een van de key‐note‐sprekers op een symposium in de Cultuurfabriek 
over de stand van zaken in de kunst. Hij hield voor een volgepakte zaal een gloedvol betoog over de 
noodzaak van kunstenaars om met hun kunst uitspraken te doen over zaken waarover in het benepen 
publieke klimaat van nu niet meer gesproken mag worden.  

In een van de hallen van de Biënnale laat Scholte zien wat hij bedoelt. Hij stelt twaalf perfect gekopieerde 
reclameborden van sigarettenmerken ten toon, maar de normale, gitzwarte ‘roken is dodelijk…’teksten zijn 
veranderd in recalcitrante statements: ‘Van roken word ik blij’, ‘Roken is filosofie’, ‘Rokers zijn sexy mother‐
fuckers’. Niet iedereen is blij met zijn werk, zei Scholte tijdens het symposium. Maar wij wel. Want Scholte 
is weer even scherp, geestig en Tarantino‐achtig ‘vrij’, als in zijn gloriedagen in de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw.  

•••• 

Twente Biënnale. T/m 22 mei. Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 62, Hengelo. Elke dag van 12‐18u. Toegang 
gratis.  
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Beeldende kunst 

jjjjj 

Twente Biënnale 

De voormalige Hazemeyer/Holecfabriek, Hengelo 

T/m 22 mei. http://twentebiennale.nl 

Wat in het westen kan, kan in het oosten ook, 
moeten ze in Twente hebben gedacht. En dan gaat 
het niet over voetbal, maar over de creatieve 
herbestemming van industrieel erfgoed. In een 
indrukwekkend verlaten fabriekscomplex in 
Hengelo, tussen twee treinsporen, wordt de eerste 
Twente Biënnale gehouden. 

Anders dan de onderzeebootloods in Rotterdam, 
waar een kunstenaar of kunstenaarsgroep speciaal 
voor de locatie een tentoonstelling maakt, is in 
Hengelo vooral bestaand werk bijeengebracht. De 
combinatie van regionale (Ronald Ophuis, Jan 
Cremer) en Oost-Europese kunstenaars het 
achterland van Twente met klinkende, 
(inter)nationale namen, moet het onderscheid 
maken. Daarbij zoekt deze kunstmanifestatie 

aansluiting bij de rauwe reputatie van Twente, 
thuisbasis van de boerenrock.  

Niet voor niets is de eerste hal gewijd aan 
apocalyptische installaties, waarin de dreiging van 
nu herinnert aan de no future-stemming van de 
jaren tachtig. De wereldkaart van Damien Hirst 
(The Last Supper, 1999), met een overzicht van het 
aantal kernwapens per land, laat nuchter zien dat de 
anti-kernwapendemonstraties van weleer niets 
hebben opgeleverd. En de over de zaal verspreide, 
inktgrijze, kermende volwassenen en kinderen van 
de Tsjechische kunstenaar David Cerný, met 
geweren, uitpuilende ingewanden en af en toe een 
stuiptrekkend been, leiden tot een doemsfeer. 

Kwajongensachtig grotesk wordt in deze hal de 
staat van de wereld ons ingepeperd. Dat kan op zich 
geen kwaad. Maar in combinatie met de ook al tot 
op het bot uitgeklede, lijdende figuren van Joep van 
Lieshout en de geschilderde kindsoldaten van 
Ronald Ophuis verdwijnt al snel elke verfijning en 
blijft voor de bezoeker weinig te raden over. 

Dat gaat beter in de hal ernaast, de beste, waar 
street art, comic art, graffitikunst en echte 
schilderijen gebroederlijk bijeen hangen. Hier 
vervagen grenzen of worden ze juist zichtbaar. 
Zoveel fluorescerende verf hanteert de schilder 
Rapheid Ben Ali in zijn rauwe schilderij, dat het 
onderscheid tussen schilderkunst en graffiti 
verdwijnt. En de ene street art is de andere niet, 
blijkt uit de combinatie van westerse 
stripteasedanseres als Barney met het Iraanse duo 
Icy+Sot. De eerste speelt gevaar en protest, voor de 
laatsten is hun tot schietschijf verworden 
guerrillastrijder ('I am ready') niet zomaar kunst, 
maar uit het leven gegrepen. 

Er zijn in Hengelo tal van avonturen te beleven. De 
pop-art sigarettenreclameborden van Rob Scholte 
roepen vragen op over de op elk pakje 



  

56 
 

voorkomende ridderlijke emblemen, waarmee ook 
steden zich graag tooien. Het Russische collectief 
Electroboutique neemt de gadgetmaatschappij op de 
hak door een supergrote iPod als een schilderij aan 
de muur te hangen. Experimentele nieuwe media-
installaties, video's die verwarring zaaien of 
Somalische piraten nou helden zijn of misdadigers, 
kinky foto's, het is er allemaal. Daarmee maakt deze 
biënnale ook de indruk van een bonte mengelmoes, 
die gebaat zou zijn bij scherpere keuzes. 

Marina de Vries 

 

Saddam op sterk water Shark, van de Tsjechische 
kunstenaar David Cerný, toont de Iraakse dictator 
Saddam Hussein in een tank formaldehyde. Cerný's 
duistere werk is een verwijzing naar de haai op 
sterk water van Damien Hirst. Diverse 
kunstinstellingen weigerden het kunstwerk uit 2005 
te tonen, uit angst de islamitische wereld te 
provoceren. 

Al snel verdwijnt elke verfijning en blijft voor de 
bezoeker nog maar weinig te raden over Twente 
Biënnale  

LOAD-DATE: May 16, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

GRAPHIC: Boven: graffiti van de Britse 
straatkunstenaar Banksy. Onder: het Russische 
collectief Electroboutique neemt de 
gadgetmaatschappij op de hak.  

 

PUBLICATION-TYPE: Krant 
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Kunstexpeditie in oude fabriek;  

Recensie toonaangevende Franse 
collectie in maastrichtse 
timmerfabriek 

 

BYLINE: Door Marina de Vries 

 

SECTION: V Opening; Blz. 4 

 

LENGTH: 1661 woorden 

 

In de hallen van de Maastrichtse Timmerfabriek 
kunnen bezoekers dolen door de jonge, onbekende 
kunstcollectie van het Franse fonds FRAC Nord-
Pas de Calais. Door Marina de Vries 

Hoeveel smaken kan een relatief jonge, museale 
kunstcollectie hebben? Veel, blijkt in de 

Timmerfabriek in Maastricht, waar een grote 
overzichtstentoonstelling is te zien van de bij ons 
vrijwel onbekende kunstcollectie van het FRAC 
Nord-Pas de Calais. Die collectie, in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw samengesteld, waaiert 
uiteen van kritisch en breed geëngageerd, tot 
apolitiek met louter de kunst in de hoofdrol. 

Wat dat laatste betreft is het adembenemend om in 
deze onrustige tijden, waarin beurscrises, 
hongersnood en oorlogsgeweld kunstenaars nogal 
eens aanzetten tot zwaarbeladen apocalyptische 
visioenen, oog in oog te staan met Blue Sail (1965) 
van de Duitse Hans Haacke (1936). Blue Sail 
bestaat uit slechts een blauw, voile-achtig doek en 
een ventilator. Met deze eenvoudige middelen 
veroorzaakt Haacke, die vooral bekend werd met 
zijn latere maatschappij- en kunstkritische praktijk, 
zo'n elegant en minimaal gewapper, waarbij het 
doek net anders bolt en holt dan verwacht, dat je 
uren in de beweging kunt zwelgen. Het werk is een 
van de vele hoogtepunten van de tentoonstelling.  

Hoe anders is daarbij vergeleken het videowerk 
Painter (1995) van de Amerikaanse rasprovocateur 
Paul McCarthy, bigger than life geprojecteerd in 
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een zaaltje met sleetse, stenen muren. Voorzien van 
een absurdistisch masker met grote neus, kwakt 
McCarthy verf uit gigantische tubes tegen het doek, 
kakt in een hoek van zijn studio, trekt schilderijen 
van de muur en drijft zijn galeriehoudster tot 
waanzin. Op zijn gebruikelijke, hilarische manier 
maakt de westcoast-kunstenaar korte metten met het 
cliché van de artiest als asociale woesteling, die met 
elke scheet bergen geld verdient. 

De uitersten tekenen de brede blik van het FRAC 
Nord-Pas de Calais, een van de 22 Franse regionale 
fondsen voor hedendaagse kunst (Fonds Régional 
d'Art Contemporain). Deze jaloersmakende 
instellingen zijn in de crisisjaren tachtig opgericht. 
Ze begonnen met verzamelen op initiatief van 
toenmalig Cultuurminister Jack Lang. Die vond dat 
kunst geen dure hobby is, maar noodzakelijk voor 
de sociale en economische ontwikkeling van de 
regio's. 

Van alle fondsen heeft het FRAC Nord-Pas de 
Calais een van de toonaangevendste verzamelingen 
bijeengebracht, op westerse modernistische leest 
geschoeid, met veel verwijzingen naar de 
Amerikaanse naoorlogse bloeiperiode met zijn 
abstract-expressionistische schilderkunst en 
minimalisme. Chinese en andere niet-westerse 
kunst ontbreekt geheel, maar binnen dat stramien is 
de collectie verrassend veelzijdig, met talrijke 
dwarsverbanden en naast beeldende kunst ook 
design. 

De behuizing voor de collectie in Duinkerken is pas 
in 2013 klaar. Daarom nodigde Guus Beumer 
directeur van de Maastrichtse cultuurinstellingen 
NAiM/Bureau Europa en Marres en curator van het 
huidige Nederlands paviljoen van de Biënnale van 
Venetië FRAC-directeur Hilde Teerlinck uit om in 
Maastricht haar grootste overzicht ooit te tonen, Out 
of storage, vanuit het depot. 

Het overzicht is een paradijs voor kunstliefhebbers. 
Het ontleent zijn aantrekkingskracht voor een deel 

aan de collectie zelf. Die bevat werk van vele 
internationale grootheden, van Sol LeWitt tot 
Gordon Matta Clark en van Blinky Palermo tot 
Maurizio Cattelan, maar ook vrijwel onbekende en 
nooit eerder getoonde werken. Nederlandse 
topwerken zijn eveneens ruimschoots aanwezig. 

Zo heeft het FRAC Nord-Pas de Calais de hand 
weten te leggen op Respect , de video-installatie die 
Erik van Lieshout namens Nederland presenteerde 
op de Biënnale van Venetië in 2003. Hierin begeeft 
Van Lieshout zich in zijn woonplaats Rotterdam-
Zuid tussen de Marokkaanse jongeren om een 
homovriend te zoeken voor broer Bart. Al grappend 
en grollens voelt hij de grimmigheid van het 
huidige tijdperk goed aan, en brengt hij die zo goed 
in beeld, dat het een van de sleutelwerken is uit de 
Nederlandse kunstgeschiedenis. 

Ook van Daan van Golden zijn een paar belangrijke 
werken aangekocht, waaronder de pastelkleurige 
fotoserie Youth is an art (1978/1998). Daarin volgt 
hij de transformatie van zijn dochter van baby tot 
volwassene en overrompelt en confronteert de 
bezoeker met het eigen verouderingsproces. 

Van even groot belang om de tentoonstelling te 
ervaren, zijn de ruimten waarin de kunst wordt 
getoond, en de manier van presenteren. 

Out of storage is de eerste en misschien ook de 
laatste tentoonstelling in de onlangs gerenoveerde 
Timmerfabriek. Dit complex moet uitgroeien tot het 
culturele hart van de nieuwe woonwijk Belvédère, 
met film-, muziek- en theaterzalen. De 
fabrieksruimtes, van door het verleden getekende 
hallen met gepokte, rauwe muren tot een labyrint 
van statige directiekamers met visgraatparket, zijn 
een belevenis op zich. De Onderzeebootloods in 
Rotterdam en het fabriekscomplex van de Twente 
Biënnale in Hengelo lieten eerder zien dat het goed 
werkt om moderne kunst te tonen in oude hallen en 
fabrieken. Je vraagt je daarom af waarom niet meer 
musea uit hun witte, steriele zalen komen de kunst 
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wordt er op slag avontuurlijker en minder heilig 
van. 

Daarnaast spelen de tentoonstellingsmakers in 
Maastricht in op veranderende behoeften van het 
publiek, een noodzakelijk experiment. Met 
verschillende routes en een in september wisselende 
opstelling wordt het publiek uitgenodigd om kortere 
bezoeken af te leggen en steeds nieuwe 
ontdekkingen te doen, in plaats van eenmalig 
museumbezoek. 

De routes zijn thematisch en inhoudelijk opgezet, 
wat prikkelt tot beter kijken. Er is een highlight-
route, de zogenaamde fifteen-minute walk of fame, 
een flitsbezoek langs hoogtepunten, maar er zijn 
ook een familieroute en een literaire route. Die 
laatste voert langs talige, filosofisch of poëtisch 
georiënteerde kunst. 

Ronduit prettig is dat de bezoeker de keuze heeft 
om gebruik te maken van zo'n route hij kan voor 
hetzelfde geld op eigen houtje rondzwerven. Een 
nadeel is dat de routes duidelijke plattegronden 
ontberen en lastig zijn te vinden. Verder is de 
informatie bij de werken in de tentoonstelling, zelfs 
in de routes, summier, om niet te zeggen belabberd. 
Dat is te gemakzuchtig. 

Wie het publiek serieus neemt, komt niet meer weg 
met gebrekkige kunsthistorische informatie, of met 
louter een naam en een titel van een kunstwerk. Die 
zal, zoals directeur van het Gemeentemuseum Den 
Haag Benno Tempel bepleit, de nieuwsgierigheid 
van gewone mensen moeten prikkelen met meer 
uitleg en op zoek moeten naar andersoortige 
verhalen. 

Het is ook jammer dat werken uit de collectie van 
sponsor H+F dwars door de FRAC-collectie zijn 
gemengd. Hoe belangrijk deze mecenas ook is, de 
menging wekt verwarring en 
belangenverstrengeling in de hand. 

Naast het decor en de routes veroorzaakt de 
groepsgewijze, losjes thematisch of vormgerichte 
opstelling het vanzelfsprekende plezier van een 
ontdekkingsreis, waarbij de bezoeker van de ene 
gedachte, associatie, contradictie en belevenis in de 
andere terechtkomt. Daarbij geldt Sol LeWitts 
motto 'Geen enkele vorm is inherent superieur of 
inferieur' als uitgangspunt. 

Zo switcht de bezoeker in een handomdraai van de 
emotieloze rationele variaties op een kubusstructuur 
van de Amerikaanse minimalist Sol LeWitt (Five 
open Geometric Structures and their Combinations, 
1978-1979) naar de naastgelegen spiegelkubus van 
de Nederlander Marc Bijl. Die kan met zijn 
soortgelijke vorm en met het bovengenoemde motto 
van LeWitt in graffiti geïncorporeerd worden 
opgevat als een ode aan deze voorvader, maar heeft 
tegelijk een totaal andere betekenis. Bijls 
Fundamentality VI (2008) verwijst direct naar de 
Ka'aba, het kubusvormige heiligdom in de Grote 
Moskee van Mekka, waarnaar iedere moslim, 
indien mogelijk, eens in zijn leven op bedevaart 
gaat. Hij zet daarmee de verhouding tussen westerse 
en moslimcultuur op scherp. 

De kubus van Bijl is slechts drie stappen verwijderd 
van Blick (1987) van de Duitse Isa Genzken, een 
zelfmoordopwekkend kubushuis zonder 
nooduitgang, waar vandaan het vijf stappen lopen is 
naar de Amerikaanse performance- en 
installatiekunstenaar Vito Acconci. Die beoogt met 
zijn buitenboordmodel bh op licht ondeugende 
wijze het tegenovergestelde van Genzken, namelijk 
de bezoeker een behaaglijk, baarmoederlijk gevoel 
bieden. 

In een andere groepsopstelling en vormenspel 
switcht de bezoeker van hoogstaand design, waarop 
nieuwe generaties ontwerpers en kunstenaars vrij en 
lustig voortborduren, naar ordinaire plastic 
Hartman-stoelen. Zoals het Zweedse Superflex en 
de Nederlandse Barbara Visser van fabrieksmatig 
design weer unica maken door ze met de figuurzaag 



Page 4 

Kunstexpeditie in oude fabriek; Recensie toonaangevende Franse collectie in maastrichtse timmerfabriek de 
Volkskrant 12 augustus 2011 vrijdag  

4 
 

of met een stanleymes te bewerken, zo verlost de 
Catalaanse Marti Guixé de Hartman-stoel uit zijn 
goedkope massabestaan door elk exemplaar te 
beschilderen met kostbaar goud of met unieke 
graffiti. 

Mooi toont dit collectie-overzicht dat kunst 
voortdurend in gesprek is met andere kunst uit 
heden en verleden, en met de bezoekers. In 
Maastricht is de kunst geen opeenstapeling van 
doodlopende stromingen uit een lesboek, maar een 
organisme, dat afhankelijk van plek, tijd en 
samenstelling voortdurend nieuwe vormen, 
verbanden en betekenissen kan aannemen. Die 
levendigheid is een voorbeeld voor andere 
Nederlandse musea met dromen van een permanent 
collectie-overzicht. 

JJJJJ 

Out of Storage, Provisoire & Définitif, t/m 18.12, in 
De Timmerfabriek, Maastricht. Zie voor het 
sideprogramma www.outofstorage.nl. In september 
wisselt de opstelling. 

Je vraagt je af waarom niet veel meer musea uit hun 
witte, steriele zalen komen de kunst wordt er op 
slag avontuurlijker en minder heilig van. 

Hoogtepunt Blue Sail (1965) van de Duitse 
kunstenaar Hans Haacke is een adembenemend 
werk van de tentoonstelling in Maastricht. De 
installatie met blauw doek en een ventilator (zie 
foto rechts) is ook te zien op videokanaal YouTube. 
Omdat de beweging tegengesteld is aan de 
verwachting, blijf je kijken. Foto Florian 
Kleinefenn / Pictoright 

 

LOAD-DATE: August 11, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

GRAPHIC: Paul McCarthy: Painter (1995). Beeld 
Paul McCarthy  

 

PUBLICATION-TYPE: Krant 

 

JOURNAL-CODE: De Volkskrant 

 

 

Copyright 2011 PCM Uitgevers B.V. 

All Rights Reserved 



Page 5 

5 
 

 

2 of 70 DOCUMENTS 

 

 

 

De Twentse Courant Tubantia 

 

30 juni 2011 donderdag   

Achterhoek Editie; Almelo Editie; Enschede Editie; Hengelo Editie; Oldenzaal 
Editie; Tubbergen Editie; West Editie 

 

PIRATENVLAG VAN 'N REBEL, COPYRIGHT: ROB SCHOLTE 

 

LENGTH: 188 woorden 

 

SAMENVATTING 

Vorige maand was het werk van Rob Scholte nog te zien op de Twente Biënnale in Hengelo. Wie het gemist 
heeft, kan deze zomer terecht in 't Nijenhuis bij Heino.  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

Scholte exposeert er in het interieur dat ooit het domicilie was van de legendarische kunstverzamelaar Dirk 
Hannema. Te midden van de oude schilderijen en meubels trakteert hij de bezoekers op zijn eigen, nog altijd 
controversiële werk. Scholte, die bij een aanslag op zijn leven beide benen verloor, is een kunstenaar die 
graag speelt met bekende beelden en begrippen als echt, onecht, persiflage en plagiaat.  

 Zijn werk, zo blijkt ook in Het Nijenhuis, heeft vele gezichten. In de eerste plaats is hij een klassiek en 
serieus schilder. Maar er valt ook te lachen in het kasteel, met de ingrepen die hij er deed. Zo plaatst hij de 
bekende tegeltjeswijsheden in een heel ander daglicht door ze als schilderij sterk uit te vergroten. Het aloude 
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'Van het concert des levens heeft niemand een program' knalt in Heino letterlijk van de muur af. En, op de 
toren, wappert een vlag met het copyright-teken, als een piratenvlag van de rebel Rob Scholte. 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

28 mei 2011 zaterdag   

Hengelo Editie 

 

Kunsteducatie voor scholen steeds 
belangrijker voor AkkuH 

 

SECTION: R_HENGELO 

 

LENGTH: 283 woorden 

 

HENGELO -   Gemeentelijk kunstcentrum AkkuH 
heeft vorig jaar weer meer bezoekers getrokken. 
Dat blijkt uit het kakelverse jaarverslag 2010. Het 
centrum in de Creatieve Fabriek trok bijna 14.200 
bezoekers, tegen 13.800 bezoekers het jaar ervoor. 
De toename  kwam vooral door  de educatieve 
activiteiten.   
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 Zo'n 45 procent van de bezoekers is afkomstig van 
scholen, aldus directeur Ronald Schulp. Vooral 
basisscholen, maar ook van scholen uit het 
voortgezet onderwijs. AkkuH heeft voor de 
scholieren verschillende kunsteducatieve projecten 
in huis, variërend van lesbrieven tot bezoeken aan 
educatieve exposities. Ook kan het centrum 
kunstprojecten op maat ontwikkelen. Per school, 
leeftijdsgroep of ook per klas.  

 Schulp wijst erop dat AkkuH steeds nadrukkelijker 
samenwerkt met verschillende partners. Zo zit hij in 
de besturen van Art Twekkelo, Hazartfactory en 
HeArtpool en in de regiegroep van het Overijsselse 
A1-kunstproject. Dat heeft tot verschillende 
activiteiten en exposities geleid. Waarmee Schulp 
maar wil aangeven dat AkkuH veel meer is dan 
'alleen maar een uitleencentrum van kunst'.  

 Het aantal abonnees van de kunstuitleen bleef  met 
447 vrijwel gelijk, het aantal uitgeleende werken 
daalde  met ruim 70 tot bijna 600. De kunstuitleen 
kent tegenwoordig een digitale catalogus: via de 
website kunnen werken worden geleend en 

gereserveerd. De collectie is met bijna 100 werken 
uitgebreid tot ruim 1600.  

 Het aantal tentoonstellingen in AkkuH groeide naar 
12. Het meest recente evenement waarbij AkkuH 
nauw was betrokken, was de Twente Biënnale in 
de Creatieve Fabriek, die  zondag werd afgesloten. 
Schulp schat het aantal bezoekers op 6000 tot 7000. 
Ze waren afkomstig uit het gehele land. 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

24 mei 2011 dinsdag   

Achterhoek Editie; Almelo Editie; Enschede Editie; Hengelo Editie; Oldenzaal 
Editie; Tubbergen Editie; West Editie 

 

GEEN KOP 

 

SECTION: A_UIT 

 

LENGTH: 151 woorden 

 

Zoveel optredens, zoveel verhalen. Een weekje 
UIT, samengevat in acht tweets.  

 

 Viggowaas Nederland is zesde geworden op de " 
WK Barbecue, ". Op de " WK Braderie " gaan we 
voor goud.   

 

 

 jaapveld Orkest van het Oosten in het Buurserzand, 
zonder dirigent en gratis toegang bij 
Natuurmonumenten. Duizenden kikkers in de 
vennen, prachtig  

 

 veldhuis_kemper V: godskolere, de wereld is weer 
niet vergaan. Had ik net zo goed wat minder kunnen 
drinken in Almeloooo... #theaterhotel  

 

 edstep Rokers zijn sexy motherfuckers.. volgens 
Rob Scholte Twente Biennale #tb11   

 

 maartendors Twente Biennale was mooi, maar nu 
weer paar afleveringen Dog Whisperer kijken ...  
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 ShirleyKleisen Nagenieten van La Boheme op 
oude markt 053 gister. Heerlijk eten en kijken naar 
zoiets moois. Lang leve de cultuur, lang leve NRO.  

 

 heJordyWWE BAM festival was gisteren super 
zou het never nooit meer vergeten!!! 21-05-2011 
houvanjee marleen ? 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

23 mei 2011 maandag   

Hengelo Editie 

 

hengelo - Organisatie Twente Biënnale dik tevreden over expositie 

 

SECTION: R_HENGELO 

 

LENGTH: 197 woorden 

 

Een paar sexy geklede jonge vrouwen in een soort dirndl-jurkjes komt zondagmiddag de Creatieve Fabriek 
uitlopen. De vrouwen zijn de gastvrouwen van een evenement in het Hengeler Club Restaurant en hebben 
even een kijkje genomen bij de Twente Biënnale. Het zou zomaar kunnen, maar dit is geen performance die 
bij de kunsttentoonstelling hoort. "Hoewel ik het hier best vind passen bij het werk van Kirsten Wilmink", 
zegt Kees de Groot, organisator van de tentoonstelling. Onder de titel The truth about the Germans laat De 
Groot het gefotoshopte werk van Wilmink zien. Hij heeft gelijk.   

 

 Deze zondagmiddag is de laatste dag van de Twente Biënnale. Het loopt lekker door met het publiek, stelt 
De Groot vast. "Ik schat dat we tussen de 9000 en 10.000 bezoekers hebben. Ik ben absoluut tevreden." Geen 
wanklank van het publiek. Niet over de aanslag die voor de hoofdingang lijkt gepleegd. Want dat is kunst. 
Ook niet over de blote mevrouwen op foto's die in de Creatieve Fabriek hangen. Dat is ook kunst.  
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 Enkele bezoekers hebben laten weten dat ze het wel prettig zouden hebben gevonden als ze de kunst ook 's 
avonds hadden kunnen bekijken. De Groot: "Dat nemen we mee in de evaluatie." 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

19 mei 2011 donderdag   

Achterhoek Editie; Almelo Editie; Enschede Editie; Hengelo Editie; Oldenzaal 
Editie; Tubbergen Editie; West Editie 

 

TE GAST IN PELLENHOF 

 

LENGTH: 180 woorden 

 

Laat hedendaagse kunstenaars exposeren op 
verschillende historische gastadressen in oud-
Borne, en je hebt een bijzonder evenement. Aan de 
Kunstroute Borne nemen dit weekeinde 29 
professionele kunstenaars deel uit onder meer 
Borne, Hengelo, Enschede, Deventer en Duitsland. 

Een aantal van hen exposeert momenteel ook op de 
Twente Biënnale in Hengelo. Beeldbepalende 
panden, winkels en andere gebouwen in Borne 
bieden onderdak aan schilderen, tekenen, 
beeldhouwen, video, lichtprojecties en installaties. 
Nieuw dit jaar is het gebruik van een aantal huisjes 
in de Pellenhof. Een van de deelnemers, visual artist 
Marike Pool uit Deventer, verdiept zich in de 
geschiedenis van de Pellenhof en laat zich 
inspireren door foto's van de bewoners van vroeger. 
Carel Harberink uit Borne laat tijdens de 
Mondriaanmaand een schilderij van Mondriaan de 
hoofdrol spelen in zijn ruimtelijke werk.    
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 E Zaterdag 21 en zondag 22 mei, 12.00-17.00 uur. 
Startpunt is het Koetshuisje VVV Borne, waar ook 
de Mondriaanbox met alle informatie verkrijgbaar 
is.  

 Meer informatie? http://www.mondriaanmaand.nl 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

19 mei 2011 donderdag   

Achterhoek Editie; Almelo Editie; Enschede Editie; Hengelo Editie; Oldenzaal 
Editie; Tubbergen Editie; West Editie 

 

'We kennen Gordon beter dan de 
buren' 

 

BYLINE: THEO HAKKERT 

 

SECTION: A_TWENTE 

 

LENGTH: 371 woorden 

 

door Theo Hakkert  

 HENGELO - Hij is net aan zijn praatje begonnen 
wanneer zijn mobiele telefoon rinkelt. "Ik ben even 
bezig", bromt hij en hangt op.  

 Rob Scholte is terug.   

 

 De beeldend kunstenaar die zich amper in het 
openbare leven laat zien is in Hengelo waar hij 
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deelneemt aan een symposium op de Twente 
Biënnale. Op de manifestatie hangt werk van hem.  

 Er klinkt applaus wanneer hij wordt aangekondigd. 
Lang, te lang is Scholte (52), die zijn benen verloor 
toen in 1994 in zijn auto een bom ontplofte, buiten 
beeld geweest. Zijn roep heeft er niet onder 
geleden. Kunstcritica Anna Tilroe, die na hem het 
woord krijgt, zegt dat ze er vooral is om hem. "Het 
is goed dat Rob Scholte terug in de arena is."  

 Alleen al het feit dat hij er is en niet op het laatste 
moment verstek laat gaan, geeft voldoening. Maar 
wat jammer nou weer dat Joost Zwagerman heeft 
moeten afzeggen. De schrijver, een goede kennis 
van Scholte, is ziek.  

 Zwagerman schreef ooit, in de roman Gimmick!, 
over het Amsterdamse kunstwereldje van de jaren 
tachtig en negentig waar Scholte een van de 
toonaangevende kunstenaars was. Maar deze 
sentimental clash blijft voor de afgeladen zaal in de 
Creatieve Fabriek uit.  

 Scholte trekt grote lijnen door de 
kunstgeschiedenis. In de middeleeuwen en 
renaissance had kunst de functie van reclame voor 
kerk en staat. Die rol ging verloren toen de 
fotografie opkwam. Nu is het zover dat de media 
alles bepalen. "Beelden worden via de media 
gezien. We kennen Gordon beter dan we onze 
buurman kennen." Straks kunnen we met layers in 
mobiele telefoons zien wie we tegenover ons 

hebben. "Wie hier nog vrijgezel is." Voor 
kunstenaars betekent dit dat ze zich niet meer 
kunnen bewijzen zonder zich aan te passen aan 
technische vernieuwingen. Een ontwikkeling waar 
Anna Tilroe kanttekeningen bij plaatst. Ze 
waarschuwt voor het gevaar dat de kunstmarkt, die 
wordt gedomineerd door 'een bovenlaag van 
superrijken', gaat bepalen wat kunst is. De kunst 
heeft volgens haar de neiging aan de wensen 
tegemoet te komen. Voor een tegenbeweging is 
nauwelijks aandacht.  

 Rob Scholte houdt de moed erin. Kunst vindt altijd 
een antwoord op techniek. "We blijven mensen. Ik 
ben benieuwd wat er gebeurt wanneer de 
elektriciteit uitvalt." 
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de Volkskrant 

 

19 mei 2011 donderdag 

 

exposities 

 

SECTION: V Kunst; Blz. 18 

 

LENGTH: 2141 woorden 

 

Beeldende kunst 

n Almere, Museum De Paviljoens (036-5450400): 
Het verkeerde moment op de juiste plek, de Japanse 
kunstenaar Suchan Kinoshita speelt met tijd en 
ruimte gebruikmakend van het gebouw, t/m 18/9. 
http://depaviljoens.nl 

n Amersfoort, Museum Flehite (033-2471100): 
Nachtlicht, invloed van gas- en elektrisch licht op 
Nederlandse kunstenaars. Met schilderijen en 
tekeningen (1880 tot 1940) van o.a. Gestel, Van 
Dongen, Maris, Breitner, Israels en Sluijters, t/m 
26/6. http://museumflehite.nl 

n Amstelveen, Cobra Museum (020-5475050): 
Jaques Doucet, le Cobra français, ruim 80 werken 

uit zijn veelzijdige oeuvre. Van 21/5 t.m 18/9. 
http://cobra-museum.nl 

n Amsterdam, Van Gogh Museum (020-5705252): 
Picasso in Parijs 1900-1907, toont met 70 werken 
de ontwikkeling van Picasso van onbekend naar 
baanbrekend, t/m 29/5. jjjjj 
http://vangoghmuseum.nl  

n Amsterdam, Rijksmuseum (020-6747000): Kiefer 
& Rembrandt, La berceuse (for Van Gogh) van 
Anselm Kiefer, t/m 4/7. jjjjj 

De Hollandse wildernis, duinlandschappen in de 
17de eeuw door Goltzius, Rembrandt, Ruisdael en 
Cuyp, t/m 20/6. http://rijksmuseum.nl 

n Amsterdam, Stedelijk Museum: Temporary 
Stedelijk II, kunstwerken uit de collectie moderne 
en hedendaagse kunst en vormgeving in wisselende 
samenstelling, t/m eind september. jjjjj 
http://stedelijk.nl 

n Amsterdam, De Appel (020-6255651): Fluiten in 
het donker, werken van Absalon, Samuel Beckett, 
Pierre Bismuth, Maze de Boer e.a. Van 21/5 t/m 
26/6. http://deappel.nl 
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n Amsterdam, Museum Van Loon (020-6245255): 
De Amsterdamse fine fleur geportretteerd, 35 
portretten van Thérèse Schwartze (1851-1918) van 
de Amsterdamse elite, verlengd t/m 23/5. jjjjj 
http://museumvanloon.nl 

n Amsterdam, Serieuze Zaken Studioos: Black 
Magic, werk van Max Snow, t/m 15/6. 

serieuzezaken.info 

n Amsterdam, De Ateliers (020-6739359): 
Psychopomp Counsel, zesde editie van de jaarlijkse 
Offspring-tentoonstelling met werk van tien jonge 
kunstenaars die deze zomer hun werkperiode 
afronden, t/m 22/5. jjjjj http://de-ateliers.nl 

n Apeldoorn, CODA (055-5268400 ): Verborgen 
schatten, topstukken van de Cobra beweging, t/m 
5/6; Heimat, werken van Duitse kunstenaar Felix 
Droese uit de periode 2002 tot 2010, t/m 5/6: 
Dromende dieren, illustraties van Martijn van der 
Linden, t/m 1/7. http://coda-apeldoorn.nl n Arnhem, 
Museum voor Moderne Kunst (026-3512341): 
Magic affairs, hedendaagse werken van Heike 
Kabisch, Andrea Lehmann, Constantin Wallhäuser 
en Anoek Steketee in dialoog met magisch 
realistische werken van Dick Ket, Puke Koch, 
Johan Mekking en Carel Willink uit vroeg 20ste 
eeuw, t/m 19/6. jjjjj http://mmkarnhem.nl 

n Arnhem, Plaatsmaken (026-3515697): Viewpoint, 
tekeningen van Erik Odijk. Van 22/5 t/m 10/7. 
http://plaatsmaken.nl 

n Den Haag, Nouvelles Images (070-3464618): 
Meer dan tekenen, werk van Armando, Uwe Poth, 
Jan van der Pol, Kees de Goede, David Bade, Piet 
Tuytel e.a., t/m 25/5. http://nouvellesimages.nl 

n Den Haag, DCR/ Nest: False Focus, werk van 
Gwenneth Boelens, Beate Gütschow, Marc Philip 
van Kempen, Michiel Kluiters e.a. met als thema de 
onbetrouwbare werkelijkheid. t/m 29/5. 
http://nestruimte.nl jjjjj 

n Eindhoven, Van Abbemuseum (040-2381000): 
Play Van Abbe Deel 4, met o.a.nieuwe installatie 
van Marko Peljhan en kunstenaarscollectief Chto 
Delat. T/m 31/8. 

vanabbemuseum.nl 

n Enschede, Rijksmuseum Twenthe (053-4358675): 
De fluwelen hand, schilderijen, tekeningen en 
prenten van Nicolaas Verkolje (1673-1746), t/m 
12/6. http://rijksmuseum-twenthe.nl 

n Haarlem, Frans Hals Museum (023-5115775): 

Een groots gebaar, 11 recent geschonken 
kunstwerken door het Elisabeth van 
Thüringenfonds, t/m 10/7; Jan Nagel, Een 16de-
eeuwse meesterschilder, acht werken van Nagel, 
t/m 17/7. franshalsmuseum.com 

n Heerlen, Schunck* (045-5772200): Outside In, 
overzicht met meer dan 100 kunstwerken van Niki 
de Saint Phalle (1930-2002), t/m 19/6. 
http://schunck.nl 

n Heerenveen, Museum Belvedere (0513-644999): 
schilderijen, etsen, collages en plastieken van Boele 
Bregman (1918-1980), t/m 29/5. 
http://museumbelvedere.nl 

n Heino/Wijhe, Kasteel Het Nijenhuis/ Museum De 
Fundatie (0572-388188): 40 pastels en schilderijen 
van Thérèse Schwartze, t/m 13/6. 

jjjjj http://museumdefundatie.nl 

n Hengelo, De Creatieve Fabriek: Twente 
Biënnale, kunstfestival met hedendaagse kunst van 
internationale kunstenaars, gemixt met Oost- 
Nederlands talent, t/m 22/5. http://twentebiennale.nl 

n Laren, Singer Museum (035- 5393939): De 
Denker denkt weer, de gestolen, gehavend 
teruggevonden en gerestaureerde Rodin (1840-
1917), naast ander werk van de Franse 
beeldhouwer, t/m 22/5. http://singerlaren.nl 
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n Rotterdam, Kunsthal (010-4400301): Hollandse 
Meesters, korte gefilmde portretten van 
hedendaagse beeldend kunstenaars in hun atelier, 
waaronder Charlotte Schleiffert, Hans Aarsman, 
Erik van Lieshout, Jan Dibbets, t/m 
26/6.&discReturn; 

kunsthal.nl 

n Rotterdam, Boijmans Van Beuningen (010-
4419400): Van Gogh & Roulin tijdelijk herenigd, 
Van Goghs portret van Armand Roulin en zijn 
vader, t/m 4/9; Schoonheid in de wetenschap, 
onderzoekt schoonheisbeleving in 
natuurwetenschappelijke foto's en films van o.a. 
moleculen, organisme, cellen en het heelal, t/m 5/6; 
Dreaming of a Mega Renaissance, beeldengroep 
van Boris van Berkum, t/m 3/7. 

boijmans.nl 

n Rotterdam, Witte de With (010-4110144): The 
End of Money, groepsexpositie over tijd en waarde 
met werk van o.a. Goldin+Senneby. Van 21/5 t/m 
7/8. http://wdw.nl 

n Schiedam, Stedelijk Museum (010-2463666): 

All About Drawing, eerste grote overzicht van de 
tekenkunst in Nederland vanaf de jaren 1960 tot nu 
met tekeningen van 100 Nederlandse kunstenaars, 
t/m 28/8. 

stedelijkmuseumschiedam.nl 

n Tilburg, De Pont (013-5438300): The Weeping 
Woman, nieuw werk van Rineke Dijkstra, t/m 18/9; 
Sunrise 2009, video-installatie van de Vlaamse 
kunstenaar van David Claerbout, t/m 9/10. 
http://depont.nl 

n Utrecht, Casco (030-2319995): COHAB: An 
assembly of spare parts, project van Can Altay over 
kunst in de openbare ruimte. Van 21/5 t/m 10/7. 
cascoprojects.org 

n Zwolle, De Fundatie/ Paleis a/d Blijmarkt (0572-
388188): Recent werk van Evert Thielen, o.a. het 
veelluik Bellenhof. Van 22/5 t/m 18/9; Rawsome!, 
schetsmodel van sculptuur van Ronald A. 
Westerhuis, en andere werken, t/m 5/6. 
http://museumdefundatie.nl 

Vormgeving 

n Arnhem, Museum voor Moderne Kunst (026-
3512341): The mirror has two faces, collecties van 
modeontwerpers Truus en Riet Spijkers van de 
afgelopen tien jaar, t/m 21/8. http://mmkarnhem.nl 

n Den Bosch, Stedelijk Museum (073-6273680): 
Blush design in full colour, persoonlijke expositie 
over de ontwerpen en werkwijze van designers 
Scholten & Baijings, t/m 28/8. http://sm-s.nl 

n Den Bosch, Kruithuis: Graphos Biënnale, nieuwe 
ontwikkelingen in de grafiek met werk van o.a. 
Hans Andringa, Inez Odijk en Francine Steegs. Van 
22/5 t/m 26/6. http://graphosbiennale.nl 

n Den Haag, Zeebelt: Bestaat het vak Grafisch 
ontwerpen over 10 jaar nog? symposium met o.a. 
Gert Dumbar, Jack Verduyn Lunel en 
ontwerpersduo Kok Pistolet, op 21 en 22/5. 
http://zeebelt.nl 

n Rotterdam, Boijmans van Beuningen (010-
4419400): Futuro, de mobiele vakantiewoning in 
1968 ontworpen door Matti Suuronen is 
gerestaureerd en nu te zien met andere voorwerpen 
uit de collectie. Van 21/5 t/m 4/9. http://boijmans.nl 

n Rotterdam, VIVID vormgeving (010-4136321): 

Okay London, prototypes in hout door tien 
designers van Okay Studio voor de Nederlandse 
meubelfabrikant Arco, t/m 26/6. galerievivid.com 

n Rotterdam, Blaak10: Read between the lines, 
multidisciplinair werk van studenten en alumni van 
de WdKA, waaronder meubelstukken, vloerkleden 
en muurdessin. Van 20/5 t/m 19/6. http://blaak10.nl 
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n Utrecht, Centraal Museum (030-2362362): Nijntje 
in de mode, feestjurkjes voor Nijntje van 
ontwerpers en illustratoren Jan Taminiau, Piet Paris, 
Minä Perhonen, Lidewij Edelkoort, Dick Bruna 
e.a., t/m 31/12. http://centraalmuseum.nl 

Fotografie 

n Amsterdam, Huis Marseille (020-5318989): Red 
Roses Yellow Rain, interieurfoto's uit Chinadoor 
Marrigje de Maar; Domestic Landscapes Travelogs, 
reizen en onderweg zijn door Bert Teunissen, t/m 
29/5. http://huismarseille.nl 

n Amsterdam, Kahmann Gallery (020- 5158589): I 
Observe, werk van Albert Watson, 20/5 t/m 9/7. 
kahmanngallery.com 

n Amsterdam, Fonds BKVB (020*5231523): 
Toekenning 044, project van Rein Jelle Terpstra 
over de niet gemaakte foto waarbij 29 beeldmakers 
vertellen hun verhaal over de foto die ze niet 
hebben kunnen maken. Van 20/5 t/m 24/6. 
http://fondsbkvb.nl 

n Den Haag, Fotomuseum (070-3381144): 
overzicht met de veelzijdige fotografie en filmkunst 
van Emiel van Moerkerken (1916-1995), t/m 4/9. 
jjjjj http://fotomuseumdenhaag.nl 

n Den Haag, Liefhertje en de Grote Witte Reus: 
Traces, project over de Afro-Turkse gemeenschap 
door documentair fotograaf Ahmet Polat. Van 21/5 
t/m 18/6. http://liefhertje.nl 

n Groningen, Noorderlicht Fotogalerie (050-
3182227): Jubileumtentoonstelling Fotoclub 
Daguerre, 1891 - 2011, 200 foto's van leden van de 
Groningse Amateur Fotografen Vereniging 
Daguerre uit haar 120-jarig bestaan, t/m 22/5. 
noorderlicht.com 

n Haarlem, Vishal: Atelier, fotoserie van Hans de 
Bruijn die hedendaagse Nederlandse kunstenaars 
toont in hun atelier, zoals Mark Manders, Erwin 

Olaf, Anton Corbijn e.a. Van 21/5 t/m 26/6. 
http://devishal.nl 

n Naarden, Galerie De Lage Flank: FAce Forward, 
het nieuwste werk van 27 Nederlandse 
portretfotografen van geënsceneerd tot documentair 
en illustratief werk van o.a. Heinz Aebi, Ivo van der 
Bent, Bart Mühl. Van 21/5 t/m 19/5. 

delageflank.nl 

n Nijmegen, Het Valkhof (024-36088059): Foto (=) 
Kunst, geconstrueerde fotowerken van o.a. Hans Op 
de Beeck, Jasper de Beijer, Elspeth Diederix, Uta 
Eisenreich, Ruud van Empel, Ellen Kooi, Paul 
Kooiker, Wouter van Riessen, t/m 19/6. 
http://museumhetvalkhof.nl 

n Rotterdam, Nederlands Fotomuseum (010-
2030405): PhotoStories, symposium over het 
gebruik van multimedia door fotografen. Met 
projectpresentaties, discussies, workshops, 
expertmeetings en lezingen van o.a. Alexandre 
Brachet, Paul Moakley, Bjarke Myrthu, Todd 
Heisler en Adrian Kelterborn. Van 19 t/m 21/5. 
photo-stories.org; Walk on a line..., video-installatie 
met foto's en teksten van Paulien Oltheten, t/m 
19/6. jjjjj ANGRY, jong en radicaal in Nederland in 
fotoprojecten, videowerken, mediaverslagen, 
interviews en werk van jongeren, t/m 13/6. jjjjj 
http://nederlandsfotomuseum.nl 

n Zierikzee, Galerie Schuttershof: Allegorie, 
expositie van Alain Verdier. van 20/5 t/m 25/6. 

Architectuur 

n Amsterdam, Arcam (020-6204878): 40 jaar 
Suriname - Lucien Lafour geeft een impressie van 
het werk dat de Nederlandse architect Lucien 
Lafour in Suriname heeft gebouwd. t/m 28/5; 
Nieuwe ruimte voor de stad, expositie met 
mogelijkheden voor braakliggend terrein en 
leegstaande panden in Amsterdam. Met historische 
voorbeelden, strategieën en exploitatietechnische 
aspecten, t/m 11/6; Olifantenpaadjes, fotograaf Jan-
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Dirk van der Burg over het fenomeen 
olifantenpaadjes in het landschap, t/m 11/6. 
http://arcam.nl 

n Nijmegen, Architectuurcentrum (024-3244382): 
Usefull places - Het onbelichte belicht, 
architectuurfotografen van DAPh (Dutch 
Architectural Photographers) brengen onbedoeld 
ruimtegebruik in beeld, t/m 22/5. 

architectuurcentrumnijmegen.nl 

n Utrecht, Aorta (030-2321686): Rietveld en 
tijdgenoten, rondleiding langs gebouwen ontworpen 
door Gerrit Rietveld, zoals het Rietveld-
Schröderhuis (1924), de gerenoveerde woningen 
aan de Erasmuslaan en de chauffeurswoning 
(1927). Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
projecten van tijdgenoten. 20/5 vanaf het Rietveld-
Schröder huis. Reserveren noodzakelijk. aorta.nu 

Letteren 

n The Unbound Book, conferentie over lezen en 
uitgeven in het digitale tijdperk, van 19 t/m 21/5 in 
de Koninklijke Bibliotheek Den Haag en de 
Openbare Bibliotheek Amsterdam. 

e-boekenstad.nl/unbound 

n Dordtse Dag van de Poëzie, met o.a. voordrachten 
door Esther Naomie Perquin, Klara Smeets, Wim 
Brands, Bernhard Christiansen e.a. 22/5 in het 
Dordrechts Museum. http://dordrecht.nl 

n Romanschrijven, workshop met Ronald Giphart. 
22/5 van 11-16u in Cinema Paradiso in Amsterdam. 
http://nightwriters.nl 

n Jubileumavond Mensje van Keulen, Arjan Peters, 
literair criticus van de Volkskrant, interviewt haar. 

Daarnaast zullen Kees van Kooten, Jan Donkers, 
K.Schippers, René Appel, Jan Brokken en Henk 
Spaan acte de présence geven. 25/5 om 20u in het 
Koorenhuis in Den Haag. 

borderkitchen.nl 

Lezingen 

n Tijd en de structuur van het alledaagse door 
architect John Habraken. 19/5 in de Dépendance, 
Rotterdam om 19.30u. http://nai.nl 

n Heterotopia in the city door de Belgische filosoof 
Lieven de Cauter en de Belgische 
stedebouwkundige Michiel Dehaene. 24/5 om 20u 
in de Dépendance in Rotterdam. http://nai.nl 

n Lawrence Hill geeft een lezing over zijn boek The 
Book of Negroes. 22/5 om 16u in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam. http://nieuwekerk.nl 

n The Empty Center, Monika Szewczyk over de 
leegte van hedendaagse kunstcentra. 25/5 in Witte 
de With Rotterdam om 19u. http://wdw.nl 
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Leeuwarder Courant 

 

19 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale 

 

SECTION: Uit; Blz. 16 

 

LENGTH: 134 woorden 

 

Zijn identiteit is nog altijd onbekend, maar iedereen 
is bekend met zijn naam en werk: de Britse 
straatartiest Banksy is een begrip. Banksy's 
maatschappijkritische stencilwerken - van ratten 
met drilboren, drugssnuivende agenten en muitende 
bankiers - zijn uitgegroeid tot iconen.  

Tijdens de Twente Biënnale wordt er exclusief 
werk van Banksy vertoond en worden er workshops 
en guerrilla-acties gehouden. Of Banksy zelf 
aanwezig zal zijn? Wie zal het zeggen. De Biënnale 
duurt tot en met zondag 22 mei en biedt 3 hectare 

aan installaties, objecten, schilderkunst, 
performances, graffiti, mediakunst, muziek, 
rondleiding, debat en nog veel meer. 

Hengelo - De Creatieve Fabriek: F. 
Hazemeyerstraat 800 (op navigatie invullen: 
Tuindorpstraat 61), Twente Biënnale, t/m 22 mei, 
dagelijks 12-18 u, gratis toegang 

 

LOAD-DATE: May 19, 2011 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

18 mei 2011 woensdag   

Achterhoek Editie; Almelo Editie; Enschede Editie; Hengelo Editie; Oldenzaal 
Editie; Tubbergen Editie; West Editie 

 

Twente Biënnale geeft verontrustend 
beeld van de moderne tijd - Kunst die 
afstoot, beangstigt en ontroert 

 

BYLINE: HERMAN HAVERKATE 

 

SECTION: A_UIT 

 

LENGTH: 599 woorden 

 

SAMENVATTING 

De wereld is veranderd sinds 9/11, en dat is te zien 
op de Twente Biënnale: drie fabriekshallen vol 

actuele kunst in Hengelo schetsen een verontrustend 
beeld van de moderne tijd.  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

door Herman Haverkate  

 foto's Wouter Borre  

 Het is een van de meest suggestieve beelden van de 
hele Biënnale: het levensgrote aquarium van de 
Tsjechische kunstenaar David Cerny. 
Nieuwsgierige bezoekers drukken hun neuzen plat 
tegen het glas. Achter de ruiten, in groene 
formaline, drijft de geknevelde figuur van Saddam 
Hoessein. Aan de smalle kant kijk je hem direct in 
het gezicht. Zwarte krullen, een imponerende snor: 
met een beetje fantasie zou het hem echt kunnen 
zijn.  
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 Het kunstwerk van Cerny, te zien in de eerste 
expositiehal van de Twente Biënnale, zet min of 
meer de toon voor de hele manifestatie. Hoewel het 
al een paar jaar oud is en de kunstenaar het ook 
bedoelde als een reactie op de befaamde haai van 
zijn collega Damien Hirst, is het vooral de link naar 
de actualiteit die treft: Saddam Hoessein in het 
aquarium van Cerny houdt ons een spiegel voor van 
de wereld waarin wij, anno 2011, leven.  

 De Biënnale, die voor de eerste keer gehouden 
wordt, is een evenement van een voor Twente 
ongekende omvang en dimensie. Internationale 
topkunstenaars als Cerny, Damien Hirst, Atelier van 
Lieshout en de straatkunstenaar Banksy exposeren 
er zij aan zij met regionale talenten als Filip Jonker 
(bekend van zijn kartonnen boot), Anneke Wilbrink 
(winnares van de Koninklijke Prijs voor de 
Schilderkunst) en Kirsten Wilmink die met haar 
bizarre, geën-  

 sceneerde foto's alle vooroordelen van 
Nederlanders jegens Duitsers op de hak neemt.  

 Juist deze verrassende combinatie van vaak totaal 
verschillende kunstenaars, technieken en disciplines 
tilt een bezoek aan de Biënnale ver uit boven een 
middagje in een kunstmuseum. De bijzondere 
entourage, de oude fabriek van Hazemeijer aan de 
Tuindorpstraat, doet de rest. Drie hallen vol kunst, 
waarvan een compleet verduisterd, grote 
beeldschermen, een Nachtwacht van Hell's Angels 
en een haveloze fabrieksgang vol pornofilms (van 
de Amerikaan Richard Kern) shockeren de 
bezoeker en confronteren hem met soms 
ongemakkelijke beelden, maar stemmen 
tegelijkertijd tot nadenken.  

 Alom tegenwoordig is daarbij de angst voor 
lichamelijk geweld, sterker dan ooit aanwezig in de 
wereld na de aanslag op het World Trade Centre in 
New York. Een angst die spreekt uit het levensgrote 
schilderij van oud-Hengeloër Ronald Ophuis van 
een kindsoldaat in Afrika of de dramatische 

videoinstallatie rond een militaire terreinwagen uit 
de woestijnen van Libië, maar bovenal uit de overal 
verspreid staande, hangende of liggende, met bloed 
bedekte figuren van Atelier van Lieshout.  

 Van videokunst, installaties, seriematige projecten 
zoals de pro-roken-campagne van Rob Scholte tot 
'traditionele' schilderijen en tekeningen: de Twente 
Biënnale biedt het allemaal. Kunst die alle 
zintuigen aanspreekt, afstoot, beangstigt en ontroert. 
Maar ook, zoals in de reuze iPhone en de modieuze 
designshop van het Russische Electroboutique, 
getuigt van een ongekend geloof in de 
mogelijkheden van de moderne media en 
technieken.  

 Vijf dagen nog is de Biënnale te zien. Wie nog niet 
geweest is en van kunst houdt, moet snel zijn: dit is 
een evenement dat een grote steun en belangstelling 
verdient en, in deze ambitieuze en tot de 
verbeelding sprekende opzet, een absolute 
verrijking is voor de Twentse en Nederlandse 
kunstwereld.  

 WAAR TE ZIEN  

 Twente Biënnale  

 Hengelo, Creatieve Fabriek, Tuindorpstraat 61  

 Dagelijks 12.00-18.00 uur (t/m zondag 22 mei). 
Toegang gratis. 
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De Twentse Courant Tubantia 

 

14 mei 2011 zaterdag   

Hengelo Editie 

 

Relletje over bier bij Twente Biënnale 

 

SECTION: R_HENGELO 

 

LENGTH: 177 woorden 

 

HENGELO -   Een relletje over bier dreigde 
donderdag op de openingsavond de Twente 
Biënnale stop te leggen. Een bar met blikjes bier en 
fris wekte de woede van Rob Kouijzer van het 
evenementenmanagement in de Creatieve Fabriek, 
waar de biënnale plaats vindt. Het uitdelen van bier 
van een ander merk zou oneigenlijke concurrentie 
zijn van de Twentse Bierbrouwerij in de Creatieve 
Fabriek, die normaal de catering voor evenementen 
verzorgt. Kouijzer dreigde zelfs 'de stekker eruit te 
trekken'. Zover is het niet gekomen, maar de 

mededeling werd wel direct via Twitter de wereld 
in geslingerd door de zakelijk leider van de Twente 
Biënnale. Organisator Kees de Groot wil echter 
niets toelichten: "Het is een positief evenement met 
mooie kunst. Ik wil niet dat er negatief over wordt 
geschreven..." Eigenaar Frank Hendriks van de 
bierbrouwerij heeft gisteren bemiddeld tussen de 
organisatie van de biënnale en Kouijzer. "Dit 
moeten we als volwassenen oplossen." Dat blijkt - 
opnieuw via Twitter - inmiddels gebeurd. De bar 
verstrekt nu Twents Bier uit eigen brouwerij.  
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AD/De Dordtenaar 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  

 

LOAD-DATE: May 11, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
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AD/Groene Hart 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  
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AD/Rotterdams Dagblad 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  
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AD/Haagsche Courant 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  
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AD/Utrechts Nieuwsblad 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  
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AD/Amersfoortse Courant 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  
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AD/Rivierenland 

 

12 mei 2011 donderdag 

 

Twente Biënnale  

 

SECTION: Algemeen Dagblad - Cultuur; Blz. 20 

 

LENGTH: 88 woorden 

 

evenement 

Maatschappelijke actualiteit en de huidige cultuur 
rond de massamedia. Rond die thema s gaat de 
Twente Biënnale van start. Tijdens het evenement 
is werk te zien van meer dan vijftig kunstenaars. Ze 
hebben allemaal een link met de thema s. Zo 
presenteert de Russische kunstenaar Alexei Shulgin 
een enorme vertekende iPhone in de vorm van 

Tatlin s monument en verkopen Coralie Vogelaar 
en Teun Casteleis ijs uit het Noordpoolgebied. Ze 
willen het poolijs laten overleven in de diepvriezers 
van particulieren en bedrijven.  

 

LOAD-DATE: May 11, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

PUBLICATION-TYPE: Newspaper 

 

JOURNAL-CODE: ADRL 

 

 

Copyright 2011 AD NieuwsMedia BV 

All Rights Reserved 



Page 31 

31 
 

 

24 of 70 DOCUMENTS 

 

 

 

De Stentor/ Deventer Dagblad 

 

12 mei 2011 donderdag   

Deventer Dagblad Editie 

 

GEEN KOP 

 

SECTION: UIT_AGENDA 

 

LENGTH: 64 woorden 

 

12 t/m 22 mei  

 Twente Biënnale  

 Twente Biënnale is een nieuw evenement met een 
spraakmakend programma van hedendaagse kunst. 
Meer dan vijftig getalenteerde kunstenaars tonen 
hun werk in de Creatieve Fabriek in Hengelo. De 
Twente Biënnale gaat over maatschappelijke 
actualiteit uit de periode na 9/11 en de huidige 
cultuur van de alles overheersende massamedia.  

 www.twentebiennale.nl   

 13  

 

LOAD-DATE: May 12, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

PUBLICATION-TYPE: Krant 

 

JOURNAL-CODE: STDD 

 

 



Page 32 

GEEN KOP De Stentor/ Deventer Dagblad 12 mei 2011 donderdag  

32 
 

Copyright 2011 Wegener NieuwsMedia BV 

All Rights Reserved 

 

25 of 70 DOCUMENTS 

 

 

 

De Stentor / Dagblad Flevoland 

 

12 mei 2011 donderdag   

Zwolse Courant Editie 

 

GEEN KOP 

 

SECTION: UIT_AGENDA 

 

LENGTH: 64 woorden 

 

12 t/m 22 mei  

 Twente Biënnale  

 Twente Biënnale is een nieuw evenement met een 
spraakmakend programma van hedendaagse kunst. 
Meer dan vijftig getalenteerde kunstenaars tonen 
hun werk in de Creatieve Fabriek in Hengelo. De 
Twente Biënnale gaat over maatschappelijke 

actualiteit uit de periode na 9/11 en de huidige 
cultuur van de alles overheersende massamedia.  

 www.twentebiennale.nl   

 13  
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De Stentor / Gelders Dagblad 

 

12 mei 2011 donderdag   

Deventer Dagblad Editie 

 

GEEN KOP 

 

SECTION: UIT_AGENDA 

 

LENGTH: 64 woorden 

 

12 t/m 22 mei  

 Twente Biënnale  

 Twente Biënnale is een nieuw evenement met een 
spraakmakend programma van hedendaagse kunst. 
Meer dan vijftig getalenteerde kunstenaars tonen 

hun werk in de Creatieve Fabriek in Hengelo. De 
Twente Biënnale gaat over maatschappelijke 
actualiteit uit de periode na 9/11 en de huidige 
cultuur van de alles overheersende massamedia.  

 www.twentebiennale.nl   

 13  
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12 t/m 22 mei  

 Twente Biënnale  

 Twente Biënnale is een nieuw evenement met een 
spraakmakend programma van hedendaagse kunst. 
Meer dan vijftig getalenteerde kunstenaars tonen 
hun werk in de Creatieve Fabriek in Hengelo. De 
Twente Biënnale gaat over maatschappelijke 
actualiteit uit de periode na 9/11 en de huidige 
cultuur van de alles overheersende massamedia.  

 www.twentebiennale.nl   

 13  
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LENGTH: 64 woorden 

 

12 t/m 22 mei  

 Twente Biënnale  

 Twente Biënnale is een nieuw evenement met een 
spraakmakend programma van hedendaagse kunst. 
Meer dan vijftig getalenteerde kunstenaars tonen 
hun werk in de Creatieve Fabriek in Hengelo. De 
Twente Biënnale gaat over maatschappelijke 
actualiteit uit de periode na 9/11 en de huidige 
cultuur van de alles overheersende massamedia.  

 www.twentebiennale.nl   
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 Twente Biënnale  
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 Twente Biënnale is een nieuw evenement met een spraakmakend programma van hedendaagse kunst. Meer 
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- NIEUWE kunst OP OUDE GROND 

 

BYLINE: DOOR HERMAN HAVERKATE 

 

LENGTH: 740 woorden 

 

SAMENVATTING 

Vanavond begint, in Hengelo, de eerste Twente 
Biënnale. Met Damien Hirst, en vele andere 
topkunstenaars. 'Deze streek heeft veel meer 
potentie dan ze zelf beseft.' DOOR HERMAN 
HAVERKATE FOTO'S TWENTE BIËNNALE  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

Natuurlijk had hij graag 'For the Love of God', de 
befaamde schedel ingelegd met diamanten, naar 
Hengelo gehaald. Kees de Groot, curator van de 
Twente Biënnale, is er speciaal voor naar het 
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Rijksmuseum in Amsterdam geweest om het 
bewonderde, maar ook omstreden kunstwerk van de 
Engelse topkunstenaar Damien Hirst te bekijken. 
"Een schedel van diamanten: je moet het maar 
bedenken. Hirst is de duurst levende kunstenaar. 
Helaas bleek het niet realistisch om dat ding in 
Twente te tonen. Gelukkig hebben we wel twee 
andere werken van Hirst. Daar ben ik ongelofelijk 
trots op. Elk festival heeft zo'n uithangbord nodig."  

 Damien Hirst in Hengelo: het kan verkeren. De 
Groot zelf, al twee jaar samen met zijn partner 
Viola van Alphen bezig met de organisatie van de 
Biënnale, noemt het een kwestie van goed 
netwerken. "Het gaat om oudere kunst, afkomstig 
uit een privé-collectie. Toevallig kende ik die 
verzamelaar." De naam van Hirst tekent echter de 
ambities van het kunstevenement dat voor de eerste 
keer in Twente wordt georganiseerd. "Londen, 
Berlijn, Moskou, Hengelo: ik ben er vaak om 
uitgelachen. Te veel mensen in deze streek 
worstelen met een soort minderwaardigheidsgevoel. 
Voor mezelf geldt juist het tegenovergestelde. 
Waarom zou je daarin berusten? Als er in Kassel 
een Documenta kan zijn en in Venetië een 
Biënnale, waarom zou dat dan niet in Twente 
kunnen? Deze streek, met zijn stedelijke 
agglomeratie, zijn onderwijsinstellingen, regionale 
talenten, prachtige locaties en succesvolle 
voetbalclub, heeft veel meer potentie dan ze zelf 
beseft. Alleen, je moet je er natuurlijk wel in 
geloven."  

 Hijzelf kan inmiddels bogen op een jarenlange 
ervaring met het organiseren van spraakmakende 
festivals. Zo is De Groot de geestelijk vader en 
(samen met Van Alphen) organisator van Gogbot, 
het jaarlijkse multimediale festival in Enschede dat 
zich inmiddels ook landelijk een unieke plek heeft 
verworven op de kunstkalender. "Ik ben zelf 
kunstenaar, dat is vrij wezenlijk voor wat ik doe. 
Elk evenement dat we organiseren, draagt een 
persoonlijk stempel, een eigen styling die alles te 
maken heeft met mijn eigen werk."  

 Hij gelooft in nieuwe media, in de creatieve 
mogelijkheden van de nieuwste technologie. "De 
meeste deelnemers herkennen dat. Voor mij zijn het 
geestverwanten. Samen met hen zetten we zo'n 
festival op, als een soort Gesamtkunstwerk dat het 
publiek als een belevenis kan ondergaan."  

 Ruim honderd kunstenaars komen er op de 
Biënnale. Grote Europese en Nederlandse namen 
als Hirst, Atelier Van Lieshout, Rob Scholte en Jan 
Cremer, vermengd met jonge kunstenaars als Marc 
Bijl (winnaar Wolvecampprijs), Anneke Wilbrink 
en regionaal talent van de AKI en andere 
kunstopleidingen. Twee grote fabriekshallen vol 
schilderijen en beelden, buiteninstallaties als 'Art 
Robbery' van David Cerny (met ratelende 
machinegeweren), 'street-art' alsmede een derde, 
verduisterde ruimte met films, videowerk en 
multimedia. Vernieuwende kunst, getoond op de 
oude grond van industrieel erfgoed en Twentse 
fabrieksgeschiedenis.  

 "Wat we op deze bijzondere plek laten zien, is 
nieuw, spraakmakend, uitdagend en het liefst ook 
aantrekkelijk voor jongeren die normaal gesproken 
een museum maar saai vinden. Er moet altijd een 
link zijn met de actualiteit. Dat was ook het 
uitgangspunt bij de selectie: we willen laten zien 
wat er sinds 9/11, de aanslag op het World Trade 
Centre, veranderd is in de wereld en de kunst. Ik 
hou van kunst die maatschappelijk relevant is en het 
publiek de ogen opent voor wat er allemaal gaande 
is in de wereld."  

 Honderden kunstenaars heeft hij de afgelopen jaren 
benaderd. 'Nee' kreeg hij maar zelden. "Dit is een 
evenement van kunstenaars. Tot in de jaren tachtig 
waren het de musea en de galeries die in de 
kunstwereld de hoofdrol speelden en de discussie 
bepaalden. Tegenwoordig echter zijn de rollen 
omgedraaid."   

 Kunstenaarsinitiatieven, zoals PLANET ART in 
Twente, hebben die taak overgenomen, zegt hij. 
"De echte vernieuwing zie je niet meer in de musea, 
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maar daarbuiten. Op straat, in de nieuwe media, op 
internet. Dit is niet het zoveelste traditionele festival 
in een lange rij, maar het begin van iets nieuws. 
Voor mijn gevoel zijn we hier nog maar net 
begonnen." 
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TWENTE BIËNNALE  

 12-22 mei, Hengelo  

 

 E De Twente Biënnale duurt tien dagen (12-22 
mei) en vindt plaats op het terrein van de Creatieve 

Fabriek in Hengelo. Openingsact vanavond om 
17.00 met oa 40 Harley's  

 E Meer dan honderd internationale nationale 
topkunstenaars nemen deel aan deze tegenhanger 
van Art Amsterdam.   

 

 E Honderden kunstwerken zijn te zien in drie 
fabriekshallen, industieel erfgoed van Hengelo.  

 E Sterke regionale inbreng, met werken van Jan 
Cremer, Ronald Ophuis, Filip Jonker en jonge 
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talenten van ArtEZ Enschede en de UT (Creative 
Technology).  

 E Naast beeldende kunst ook theater, zoals de 
voorstelling Shoes van de Nederlands- Japanse 
pianiste Tomoko Mukaiyama, een kruising tussen 
een concert en een performance (Rabotheater, 
zaterdag 20.00).  

 

 

 

 

 

 WAAR TE ZIEN  

 Twente Biënnale  

 

 Tot en met 22 mei in de Creatieve Fabriek, aan de 
Tuindorpstraat in Hengelo. Openingstijden: 
dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur. Op 18 mei om 
14.00 uur is er een symposium met onder meer Rob 
Scholte en auteur Joost Zwagerman 
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SAMENVATTING 

Teun Castelein Amsterdam Werk: My Polar Ice 
(met Coralie Vogelaar)  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

'Eigenlijk hadden we een complete ijsberg met een 
boot naar Nederland willen slepen. En dan daarmee 
het IJ in Amsterdam opvaren: dat zou wel een mooi 
beeld zijn geweest, toch?! Uiteindelijk hebben we 
genoegen moeten nemen met een brok van duizend 
kilo. Een visser uit Groenland heeft het voor ons 
opgevist. Stukjes van dat ijs waren te koop in een 
winkeltje op het Museumplein in Amsterdam, en 

dus ook op de Twente Biënnale. Voor 24,95 Euro 
heb je een brok poolijs van 80.000 jaar oud dat je in 
de vrieskist kunt bewaren. We hebben het 
ministerie van Financiën van Groenland nog om 
toestemming gevraagd.  

 Met onze projecten willen we laten zien hoe we 
tegenwoordig met de natuur omgaan. Dat 
natuurbehoud een kwestie is geworden van 
hapklare, liefst ook nog commerciële symbolen, 
zoals de panda. Ook onze ijsklont is zo'n symbool. 
Het smelten van de poolkap zetten we met onze 
actie niet stop, maar we hebben wel mensen aan het 
denken gezet. Het zou mooi zijn, als dat ook in 
Hengelo zou gebeuren." 
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David Cerny  

 

 Van oorsprong Tsjechische kunstenaar. Baarde 
twee jaar geleden opzien met een kunstproject in 
opdracht van de Europese Gemeenschap. Zijn 
voorstelling van Nederland bestond uit 
ondergelopen land, met daarboven uitstekend de 
toppen van windmolens en minaretten. Op de 
Twente Biënnale is hij aanwezig met een 
persiflage op de films van Quentin Tarantino en een 

beeld van Saddam Hoessein in een aquarium met 
formaline, als knipoog naar het werk van zijn 
collega Damien Hirst.  
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LENGTH: 81 woorden 

 

Nieuw, groot (drie ha) en met veel bekende namen, 
zoals Damien Hirst, Atelier Van Lieshout, Banksy, 
Ronald Ophuis en Rachid Ben Ali. Dat is de 
Twente Biënnale 2011, een nieuw initiatief van 
'internationale topkunst in Oost-Nederland', zoals 
het zichzelf introduceert. Met als thematiek: de 
maatschappelijke actualiteit uit de periode na 9/11, 
en de huidige cultuur van de alles overheersende 
massamedia. 

Twente Biënnale, Creatieve Fabriek, Hengelo. Van 
12 t/m 22/5. http://twentebiennale.nl  

 

LOAD-DATE: May 11, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

GRAPHIC: Antonio Mancini: De Verjaardag 
(1885); Kirsten Wilmink: On the way to bikini 
bottom; Marc Philip van Kempen: City (Composite 
Space V).  
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SECTION: Cultureel Supplement 

 

LENGTH: 539 woorden 

 

Nieuw 

Twente Biënnale 

Meer dan 50 kunstenaars tonen in het kader van de 
Twente Biënnale hun werk in de Creatieve Fabriek 
in Hengelo.  Onder hen grote namen als Banksy, 
Damien Hirst, Jan Cremer, Atelier van Lieshout, 
Rob Scholte en Marc Bijl. Veel werken gaan in op 
actuele, maatschappelijke problemen. De Russische 
webartpionier Alexei Shulgin ontwierp een 
lichtsculptuur die een kruising lijkt tussen een 
enorme iPhone en Tatlins toren. Op 18 mei is er een 

symposium over 'de positie van kunst nu', met Anna 
Tilroe en Rob Scholte.  

T/m 22 mei, Tuindorpstraat 61. Inl 
www.twentebiennale.nl 

Grant Willing 

Grant Willing (VS, 1987) onderzoekt in zijn 
fotoserie Svart Metall , te zien in Foam Amsterdam, 
de Scandinavische 'Black Metal' cultuur. Deze 
subcultuur, geïnspireerd op heidense en satanische 
denkbeelden, werd in de jaren negentig vooral 
geassocieerd met geweld, moord en 
kerkverbrandingen. Dit is niet wat Willing laat zien. 
Hij toont vooral de zwarte, tegendraadse en occulte 
wereld. 

T/m 29 juni,  Keizersgracht 609. Inl www.foam.org 

Mondriaan 

Kan met Uijen, een stilleven uit 1892, werd samen 
met enkele andere stillevens en een tekening door 
Mondriaan ingestuurd voor de 
voorjaarstentoonstelling van het Utrechtse 
Genootschap Kunstliefde. In de Schatkamer van het 
Mondriaanhuis in Amersfoort is de bruikleen te 
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zien samen met andere vroege werken van 
Mondriaan. 

17 mei t/m 30 okt, Kortegracht 11. Inl 
www.mondriaanhuis.nl 

Gefilmde portretten 

Hollandse Meesters is een reeks gefilmde portretten 
van beeldend kunstenaars in hun atelier. Het project 
in de Kunsthal Rotterdam moet uitgroeien tot een 
serie waarin een hele generatie kunstenaars wordt 
vastgelegd. In de Kunsthal zijn de eerste vijftien 
films te zien, zowel op groot doek als in mobiele 
bioscoopjes. De geportretteerde kunstenaars zijn 
onder anderen Philip Akkerman, Charlotte 
Schleiffert, Hans Aarsman, Erik van Lieshout, 
Tjebbe Beekman en Job Koelewijn. 

18 mei t/m 26 juni, Museumpark. Inl 
www.kunsthal.nl 

De Mesdag Collectie 

Na een verbouwing van twee jaar opent Museum 
Mesdag in Den Haag  zijn deuren weer op 14 mei 
onder een nieuwe naam: De Mesdag Collectie. In 
het voormalige woonhuis en museum van 
zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en Sientje 
Mesdag - van Houten is hun verzameling 
negentiende-eeuwse kunst te zien met werken van 
schilders van de Franse School van Barbizon en de 
Haagse School. Mesdag zelf presenteerde zijn 
kunstwerken dicht boven en naast elkaar. Nu is de 
kunst ruimer opgesteld met meer toelichting. 

In het weekeinde van de opening - 14 en 15 mei, is 
het museum gratis toegankelijk. Laan van 
Meerdervoort 7f. Inl www.demesdagfcollectie.nl 

Aanraders 

Tekeningen 

In het Stedelijk Museum Schiedam is een overzicht 
te zien van Nederlandse tekenkunst sinds 1960. De 
expositie All About Drawing toont werk van maar 
liefst honderd tekenaars - van een 
houtskooltekening van Renie Spoelstra, twee en een 
halve meter hoog tot minuscule tekeningetjes op 
glas van Claire Harvey. Bekende en onbekende 
namen wisselen elkaar af en allemaal hebben ze 
ongeveer evenveel muurruimte gekregen. Ook in 
vijftig galeries en andere kunstinstellingen in heel 
Nederland is de komende maanden de tekenkunst te 
zien. 

T/m 28 aug, Hoogstraat 112. Inl: 
http://www.stedelijkmuseumschiedam.nl 
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GRAPHIC: HENGELO - Niet alleen voetbalfans, 
ook kunstliefhebbers krijgen deze week te maken 

met de keuze tussen Enschede en Amsterdam. In de 
hoofdstad begint vandaag de jaarlijkse manifestatie 
Art Amsterdam, in Hengelo morgen de eerste 
Twente Biënnale, een grote presentatie van 
internationale topkunstenaars op het terrein van de 
Creatieve Fabriek. Er is werk te zien van grote 
namen als Damien Hirst en Rob Scholte, maar ook 
van oud-Hengeloër Merijn Hos (foto). De Biënnale 
duurt tien dagen en wordt door 40 Harley's 
geopend. foto Wouter Borre 
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LENGTH: 50 woorden 

 

Donderdag in de bijlage   

 Damien Hirst in Hengelo! De Engelse 
topkunstenaars is een van de kopstukken van de 
Twente Biënnale. "Londen, Moskou, Berlijn, 
Hengelo... Ik ben er vaak om uitgelachen", zegt 
organisator Kees de Groot, donderdag in de bijlage. 
"Deze streek heeft meer potentie dan het denkt."  

 

LOAD-DATE: May 10, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

PUBLICATION-TYPE: Krant 

 

JOURNAL-CODE: TT 

 

 

Copyright 2011 Wegener NieuwsMedia BV 



Page 14 

GEEN KOP De Twentse Courant Tubantia 10 mei 2011 dinsdag  

14 
 

All Rights Reserved 



Page 15 

15 
 

 

39 of 70 DOCUMENTS 

 

 

 

Trouw 

 

7 mei 2011 zaterdag 

 

SECTION: Weekend Gids; Blz. 12 

 

LENGTH: 597 woorden 

 

Origami 

Tijdens de tentoonstelling 'Beestenboel. Origami 
van Akira Yoshizawa' kan iedereen kennismaken 
met de traditionele vouwkunst van Japan, origami. 
Met een speciaal weekend waarin de hele dag 
workshops worden gegeven voor kinderen, 
volwassenen en gevorderde vouwers. 

t/m 29 mei, weekend van 7 en 8 mei workshops. 
Sieboldhuis, Rapenburg 19 in Leiden. Informatie: 
tel. 071 - 5125 539 en www.sieboldhuis.org 

Grant Willing  

De serie Svart Metall van Grant Willing (VS, 1987) 
is het resultaat van een onderzoek naar de 
Scandinavische 'Black Metal' subcultuur. Met Svart 
Metall toont Willing vooral de zwarte, tegendraadse 

en occulte wereld die ten grondslag ligt aan 
Scandinavische Black Metal. 

13 mei t/m 29 juni, Foam, Keizersgracht 609 in 
Amsterdam. Informatie: tel. 020 - 5516 500 en 
www.foam.org 

She Me 

She Me brengt het vrouwbeeld in de hedendaagse 
kunst door vrouwelijke kunstenaars versus vrouwen 
door mannenogen. Met portretten van vrouwen 
door mannelijke kunstenaars uit de 17de tot 20ste 
eeuw uit de eigen collectie. En met werk van 
internationale kunstenaars zoals Shirin Neshat, 
Marina Abramovic, Nan Goldin, Keren Cytter en 
Kathe Burkhart. 

8 mei t/m 18 september, Stedelijk Museum Zwolle, 
Melkmarkt 41. Informatie: tel. 038- 4214 650 en 
www.stedelijkmuseumzwolle.nl 

Mirror had Two Faces 

Een Alice-in-Wonderlandachtige tentoonstelling 
over de modeontwerpers Truus en Riet Spijkers. 
Met het werk van het duo Spijkers en Spijkers, 
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maar ook wat je als fashionista normaal niet te zien 
krijgt: een kijkje achter de schermen, een blik ín de 
hoofden van de ontwerpers, een rondgang langs hun 
ideeën, gedachten, grote voorbeelden en 
inspiratiebronnen. 

t/m 21 augustus, Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem (MMKA), Utrechtseweg 87 in Arnhem. 
Meer informatie: tel. 026 - 3775 300 en 
www.mmkarnhem.nl 

Vroeg Christelijke kunst 

In de vroegste tijd van het christendom moesten de 
christenen, vooral in Rome, ondergronds hun geloof 
belijden. Hier treft men christelijke beeldtaal in de 
kunst, in de vorm van muur- en 
plafondschilderingen. In het Oost-Romeinse rijk 
ontstaat een geheel eigen kunststijl, die we 
Byzantijns noemen. Lezing door Birgitte Mommers 
van Art and Leisure. 

9, 16 en 23 mei, 19.30 21.30 uur. Historisch 
Museum de Bevelanden, Singelstraat 13 in Goes. 
Meer informatie en aanmelden: www.hmdb.nl of 
tel. 0113-228883 

Twente Biënnale 

International Art Festival met o.a. Damien Hirst, 
Banksy, David Cerny en special guest Richard 
Kern. Nieuw evenement met programma van 
hedendaagse kunst. Meer dan honderd kunstenaars 
tonen hun werk. De Twente Biënnale gaat over 
maatschappelijke actualiteit uit de periode na 9/11 
en de huidige cultuur van massamedia. 

12 t/m 22 mei, 12.00 18.00 uur. Creatieve Fabriek, 
Tuindorpstraat 61, Hengelo. Meer informatie: 
www.twentebiennale.nl 

Hans-Georg Calmeijer 

De Duitse jurist Hans-Georg Calmeijer werkte 
vanaf 1941 op het Reichskommissariat van Dr. 

Seyss-Inquart. Als hoofd van de Abteilung Innere 
Verwaltung redde hij vele Nederlandse joden, onder 
andere door vervalste papieren over hun afkomst als 
echt te accepteren. Met onbekende foto's en net 
ontdekte documenten. 

t/m 21 augustus, Haags Historisch Museum, Korte 
Vijverberg 7 in Den Haag. Meer informatie: tel. 070 
- 3646 940 en www.haagshistorischmuseum.nl 

Art in Amsterdam 

Amsterdam als hedendaagse kunststad, dat wil de 
organisatie van Art in Amsterdam. Een groot aantal 
musea, broedplaatsen, kunstenaarsinitiatieven, 
kunstbeurzen en evenementen heeft zich verenigd 
onder de vlag van Art in Amsterdam. Met een 
programma voor vijf dagen. 

11 t/m 15 mei. Kijk voor programma en locaties op 
www.artinamsterdam.org 
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De 'So... Anything else?' clubtour van Miss 
Montreal is met een aantal maanden verlengd. In 
het kader daarvan doet de band ook Hengelo aan. 
Komende vrijdag staat Miss Montreal op de Jupiler 
Stage van poppodium Metropool aan het 
Industrieplein. Hét gezicht van de band is singer-
songwriter Sanne Hans, muzikante met Twentse 
roots. Ze groeide op in Dedemsvaart en studeerde 
aan de popacademie in Enschede. In het dagelijks 
leven stottert ze, maar als ze op de planken staat is 
daar niets van te merken. In 2008 kwam haar 

carrière in een stroomversnelling: ze was te zien in 
een tv-commercial van Slankie smeerkaas en trad 
live op in De Wereld Draait Door en in de 
radioshow van Giel Beelen. Vorig jaar bracht ze 
met Miss Montreal haar tweede album uit, getiteld 
'So... Anything Else?'   

 

 Aanvang concert: 20.30 uur. Entree: 12,50 euro in 
de voorverkoop, 15 euro aan de deur.  

 

 Helikon Festival  

 De Stichting Hof van Twente-Keszthely en de 
Stichting Weims houden deze week, in 
samenwerking met de Muziekschool Hengelo, voor 
de derde keer het Helikon Festival Nederland. In 
het kader daarvan is een groep Hongaarse en 
Sloveense jongeren uitgenodigd om hier met 
Nederlandse leeftijdgenoten te komen musiceren. 
Hoogtepunt van het vijfdaagse bezoek is een 
concert in de Waterstaatskerk aan de 
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Deldenerstraat, vanavond om 20.00 uur. Ook de Big 
Bang onder leiding van Bert Franssen en 
jazzensemble Jazzalike onder leiding van Ad Smit 
treden op. Bij dit concert zijn de Hongaarse en 
Sloveense ambassadeurs en burgemeester Frank 
Kerckhaert aanwezig.  

 

 De Cactus  

 Met optredens van Bobby Bee and The BJ's en The 
Veldman Brothers, morgen en vrijdag, heeft 
muziekcafé De Cactus aan de Pastoriestraat naar 
eigen zeggen de top van de vaderlandse blues op 
het podium staan. Beide avonden beginnen om 
21.30 uur.  

 

 Lambooijhuis  

 Beeldend kunstenaar Mirian Jacobs uit Borne 
exposeert nog tot en met 1 mei met nieuwe werken 
op papier in kunstsociëteit Lambooijhuis aan de 
Langestraat. Jacobs is vorig jaar afgestudeerd aan 
de kunstacademie in Enschede. Binnenkort hangt 
ook werk van haar op de Twente Biennale in de 
Creatieve Fabriek aan de Tuindorpstraat.  

 

 Brok Interieur  

 Bij Brok Interieur aan de Drienerstraat is vanaf 
morgen werk te zien van Ellen Brouwer en Els 
Vermeij. Brouwer exposeert schilderijen en 
objecten in acrylverf, Vermeij beelden van klei.  

 

 Nathalie Baartman  

 In het Rabotheater treedt vanavond cabaretière 
Nathalie Baartman op met haar programma Raak. 
Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag gaat het Rabotheater 
op de soultoer, met de 'Soultrip Express'. Aanvang: 
20.00 uur. 
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De Euphonion Singers geeft zaterdag vanaf 20.00 
uur een concert in de Lambertus Basiliek aan de 
Enschedesestraat. De toegang is gratis. Het koor 
bestaat uit  zo'n 75 zangers en musici. De 
Euphonion Singers staat bekend als een van de 
kwalitatief meest opvallende koren in Nederland. 
Het is  moeilijk in een bepaald muziekgenre in te 
delen. Het koor heeft een breed repertoire. De 
muziek en teksten beperken zich niet tot 

koormuziek. Het koor  brengt ook onder meer 
klassiek en rock ten gehore. De Euphonion Singers 
heeft vaker optredens in de basiliek verzorgd, zoals 
tijdens het korenfestival Amusing Hengelo. Dat 
leverde enthousiaste reacties bij het publiek op. 
Verschillende stukken en koorzangtechnieken zijn 
op de sfeer en akoestiek van de Lambertus Basiliek 
afgestemd.   

 

 Donderdag  

 De Cactus: Sjoers Blues  

 In muziekcafé De Cactus aan de Pastoriestraat zijn 
vanaf 22.00 covers van ZZ Top, Eric Clapton, B.B. 
King en Freddie King te beluisteren tijdens  een 
optreden van het bluestrio Sjoers Blues. Het trio 
bestaat uit gitarist/zanger en frontman Sjoerd 
Heijda, Geert Maatjes (bas/zang) en Bennie van der 
Kolk (drums/zang). De toegang is gratis.  

 Vrijdag  
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 Metropool: Ian Siegal  

 Een van de meest in het oog en oor springende 
exponenten van de moderne bluesmuziek, Ian 
Siegal, treedt vanaf 21.00 uur op in poppodium 
Metropool. In het verleden werd zijn album 
'Swagger' uitgeroepen tot het bluesalbum van het 
jaar.  

 Filmliga: Winter's bone  

 'Winter's bone' is de titel van de film die vanaf 
20.15 uur bij de Filmliga in het Rabotheater is te 
zien. Het drama is bekroond met de Grand Jury-
prijs op het Sundance Filmfestival en gaat over de 
17-jarige Ree die voor haar broertje, zusje en zieke 
moeder zorgt in het ruige Ozark-berggebied. Ree 
hoort dat haar criminele vader hun huis heeft 
opgegeven als borg om onder zijn gevangenisstraf 
uit te komen.  

 Zaterdag  

 Kristalkerk: orgelconcert  

 De Stichting Orgelconcerten Hengelo begint een 
nieuwe reeks concerten in de Kristalkerk aan de 
P.C. Hooftlaan. Vanaf 15.00 uur wordt daar het 
Stabat Mater van Pergolesi gebracht door Hetty 
Gehring (alt) en Maria Goetze (sopraan). Ze worden 
op orgel begeleid door Wim Brunsveld die ook 
enkele soli  speelt. De toegang is gratis, bij de 
uitgang wordt een collecte gehouden.  

 Filmliga: 'The kids are allright'  

 De Filmliga presenteert zaterdag om 20.15 uur in 
het Rabotheater de film 'The kids are allright'. De 
film gaat over het lesbische stel Jules en Nic dat 
dankzij een anonieme spermadonor moeder is van 
twee tienerkinderen. Het leven van de kinderen 
wordt overhoop gehaald wanneer ze hun 
biologische vader weten op te sporen. 'The kids are 
allright' wordt op woensdag 6 april herhaald.  

 Zondag  

 Lambooijhuis: expositie  

 In kunstsociëteit Lambooijhuis aan de Langestraat 
is tot en met zondag 1 mei een expositie te zien van 
beeldend kunstenaar Miriam Jacobs  met nieuwe 
werken op papier. Jacobs studeerde vorig jaar af 
aan de kunstacademie ArtEZ/AKI in Enschede en 
exposeerde het afgelopen jaar in diverse plaatsen. 
Binnenkort hangt er werk van haar op de Twente 
Biënnale in Hengelo. De expositie wordt om 16.00 
uur geopend.  

 Dinsdag  

 O.L Vrouwekerk: uitvoering  

 In de O.L. Vrouwekerk aan de Onze Lieve 
Vrouwestraat begint om 20.00 uur de traditionele 
uitvoeringen van een selectie van de rockmusical 
'Jesus Christ Superstar'. Zoals gebruikelijk wordt 
deze selectie gebracht door het vocaal ensemble 
'Studio 65'.  De toegang is gratis, na afloop is er een 
collecte voor de bestrijding van de onkosten. 
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HENGELO -   Wie de website van het evenement 
aanklikt, ziet zich met enige huiver geconfronteerd 
met foto's van het lijk van Saddam Hoessein: strop 
om de nek, drijvend in een glazen bak met een 
formaldehyde-oplossing. The Shark, heet dit object 
van de Tsjechische kunstenaar David Cerný. Het is 
een van de kunstwerken die straks te zien zijn in de 
Creatieve Fabriek, tijdens de tweede editie van de 
Twente Biënnale.   

 

 Het evenement is van 12 tot 22 mei in en rond het 
oude Hazemeyer-complex. Dat duurt weliswaar nog 
even, maar de organisatie draait inmiddels op volle 
toeren. Twee mensen zijn daar vooral druk mee: 
Ronald Schulp, directeur van kunstcentrum AkkuH 
en voorzitter van kunstplatform Hazartfactory, en 
Kees de Groot, beeldend kunstenaar en oprichter 
van kunstenaarscollectief Planetart.  

 Het wordt een gebeurtenis van groot formaat. Zo'n 
beetje het complete complex wordt er voor 
gebruikt, inclusief het fabrieksterrein, exclusief de 
parkeerplaatsen. De grote middenhal doet ook mee, 
de hal met de carnavalswagens en de twee 
evenementenhallen. Op het terrein komen de grote 
installaties en de buitenkunst.  

 Voluit heet het evenement 'Twente Biënnale Art 
Festival, London - Hengelo - Berlin - Moskow'. 
"Nee, dat zijn geen overspannen pretenties", 
bezweert Schulp. "We moeten oppassen niet aan 
calimerogedrag te doen, in de trant van 'zij zijn 
groot en ik is klein'. Want Twente heeft grote 
potenties en innovatiekracht", stelt hij. Daar is het 
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evenement aan gelinkt. "Bovendien houd ik wel van 
uitdagingen." De biënnale draait om kunstenaars 
die zich bezighouden met nieuwe media. "Dat kan 
inspirerend zijn voor nieuwe creatieve 
ondernemers." Maar het evenement is óók leuk 
voor 'gewone' mensen. "Het is heel laagdrempelig, 
al geldt dat niet voor elke kunstuiting", zegt Schulp. 
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komen 
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"In 2011 gaan we echt los", beloofde een 
enthousiaste Kees de Groot twee jaar geleden, na 
afloop van de geslaagde proef van de Twente 
Biënnale.    

 

 "Ja, inderdaad nu gaat het echt gebeuren", meldt de 
creatief directeur van het Hengelose 
kunstevenement anno maart 2011. Er zitten grote 
namen bij. Zoals Damien Hirst, de man van de met 
diamanten ingelegde schedel van 122 miljoen euro. 

Van hem zijn straks twee multiples te zien, in serie 
gebouwde objecten. Zoals The Magnificent Seven, 
een objectje met zeven pingpongballen waarvan er 
1500 zijn gebouwd.   

 

 De Groot legt uit hoe het werkt om zulk werk naar 
Hengelo te halen: "We kennen het netwerk van de 
Europese kunst. Dan kun je van een organisatie wel 
eens voor weinig geld of in bruikleen de 
beschikking krijgen over een paar werken."   

 Zo'n beroemde naam als die van Hirst is belangrijk 
voor een tentoonstelling als de Twente Biënnale, 
zegt De Groot. "Het is een naam die jongeren ook 
kennen."   

 Hij is ook blij met werk van Rob Scholte, Jan 
Cremer, David Cerný en Atelier van Lieshout. 

 

LOAD-DATE: March 10, 2011 

 



Page 8 

Hoe beroemde namen naar Hengelo komen De Twentse Courant Tubantia 10 maart 2011 donderdag  

8 
 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

PUBLICATION-TYPE: Krant 

 

JOURNAL-CODE: TT 

 

 

Copyright 2011 Wegener NieuwsMedia BV 

All Rights Reserved 



Page 9 

9 
 

 

44 of 70 DOCUMENTS 

 

 

 

De Twentse Courant Tubantia 

 

9 maart 2011 woensdag   

Hengelo Editie 

 

Verse kunst in antiek fabriekspand 

 

SECTION: R_HENGELO 

 

LENGTH: 329 woorden 

 

SAMENVATTING 

Hengelo heeft in mei met de Twente Biënnale een 
omvangrijke kunstmanifestatie in huis. Locatie: de 
Creatieve Fabriek. De voorbereidingen zijn in volle 
gang.  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

Wie de website van het evenement aanklikt, ziet 
zich met enige huiver geconfronteerd met foto's van 
het lijk van Saddam Hoessein: strop om de nek, 

drijvend in een glazen bak met een formaldehyde-
oplossing. The Shark, heet dit object van de 
Tsjechische kunstenaar David Cerný. Het is een van 
de kunstwerken die straks te zien zijn in de 
Creatieve Fabriek, tijdens de tweede editie van de 
Twente Biënnale.  

 Het evenement heeft van 12 tot 22 mei in en rond 
het oude Hazemeyer-complex plaats. Dat duurt 
weliswaar nog even, maar de organisatie draait 
inmiddels op volle toeren. Twee mensen zijn daar 
vooral druk mee: Ronald Schulp, directeur van 
kunstcentrum AkkuH en voorzitter van 
kunstplatform Hazartfactory, en Kees de Groot, 
beeldend kunstenaar en oprichter van 
kunstenaarscollectief Planetart.  

 Het wordt een gebeurtenis van groot formaat. Zo'n 
beetje het complete complex wordt er voor 
gebruikt, inclusief het fabrieksterrein, exclusief de 
parkeerplaatsen. De grote middenhal doet ook mee, 
de hal met de carnavalswagens en de twee 
evenementenhallen. Op het terrein komen de grote 
installaties en de buitenkunst.  
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 Voluit heet het evenement 'Twente Biënnale Art 
Festival, London - Hengelo - Berlin - Moskow'. 
"Nee, dat zijn geen overspannen pretenties", 
bezweert Schulp. "We moeten oppassen niet aan 
calimerogedrag te doen, in de trant van 'zij zijn 
groot en ik is klein'. Want Twente heeft grote 
potenties en innovatiekracht", stelt hij. Daar is het 
evenement aan gelinkt. "Bovendien houd ik wel van 
uitdagingen."  

 De biënnale draait om kunstenaars die zich 
bezighouden met nieuwe media. "Dat kan 
inspirerend zijn voor nieuwe creatieve 
ondernemers." Maar het evenement is óók leuk 
voor 'gewone' Hengeloërs. "Het is heel 
laagdrempelig, al geldt dat niet voor elke 
kunstuiting", zegt Schulp. 
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"In 2011 gaan we echt los", beloofde een 
enthousiaste Kees de Groot twee jaar geleden, na 
afloop van de geslaagde proef van de Twente 
Biënnale. "Ja, nu gaat het echt gebeuren", meldt de 
creatief directeur van het Hengelose 
kunstevenement anno maart 2011. Er zitten grote 
namen bij. Zoals Damien Hirst, de man van de met 
diamanten ingelegde schedel van 122 miljoen euro. 
Van hem zijn straks twee multiples te zien, in serie 
gebouwde objecten. Zoals The Magnificent Seven, 
een objectje met zeven pingpongballen waarvan er 
1500 zijn gebouwd.    

 

 De Groot legt uit hoe het werkt om zulk werk naar 
Hengelo te halen: "We kennen het netwerk van de 
Europese kunst. Dan kun je van een organisatie wel 
eens voor weinig geld  of in bruikleen  de 
beschikking krijgen over een paar werken." Zo'n 
beroemde naam als die van Hirst is belangrijk voor 
een tentoonstelling als de Twente Biënnale, zegt 
De Groot. "Het is een naam die jongeren ook 
kennen." Hij is ook blij met werk van Rob Scholte, 
Jan Cremer, David Cerný en Atelier van Lieshout. 
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De invulling van de Twente Biënnale in de 
Creatieve Fabriek is gebaseerd op een begroting 
met een omvang tussen de 200.000 euro  en 
250.000  euro. Daarin draagt de gemeente Hengelo 
zelf 30.000 euro bij. De financiële medewerking 
van  fondsen en andere overheden is dan ook 
belangrijk.    

 

 Nog niet het complete bedrag is toegezegd. 
Daarom ligt er nog een scenario 'om het iets minder 

te doen', zegt Ronald Schulp, voorzitter van het 
organiserende kunstplatform Hazartfactory. 
Anderzijds is er organisatietechnisch nog wel wat te 
halen. Zo worden de twee grote hallen tegen een 
schappelijk prijsje gehuurd. Is er meer ruimte 
nodig, dan valt dat vriendschappelijk te regelen. 
Schulp: "We werken coöperatief samen, in 
onderling overleg is er een heleboel mogelijk." 
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SECTION: R_HENGELO 

 

LENGTH: 56 woorden 

 

TWENTE BIëNNALE - Na de succesvolle eerste 
proef-editie in 2009 zijn organisatoren druk doende 
met de voorbereidingen voor de grote Twente 
Biënnale, die in mei in de Creatieve Fabriek plaats 
heeft. - 'We moeten oppassen niet aan 
calimerogedrag te doen in de trant van: zij zijn 
groot, ik is klein' - Ronald Schulp, voorzitter 
Hazartfactory  
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SECTION: R_HENGELO 

 

LENGTH: 61 woorden 

 

"We kennen het netwerk van de Europese kunst 
inmiddels zo'n beetje. Dan kun je van een 
organisatie wel eens voor weinig geld  of in 
bruikleen  de beschikking krijgen over een paar 
werken van beroemde kunstenaars", zegt creatief 
directeur Kees de Groot van de Twente Biënnale. 
Damien Hirst is zo'n bekende  kunstenaar. Anderen 
zijn onder meer Rob Scholte en Jan Cremer.  
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Twente Biennale toont topkunst 

 

SECTION: A_VANDAAG 

 

LENGTH: 152 woorden 

 

HENGELO -   Een aquarium met het beeld van een geboeide Saddam Hoessein, drijvend in een 
formaldehyde-oplossing: dat is een van de kunstwerken die van 12 tot 22 mei te zien zijn op de 
Twente Biennale in Hengelo. Ook Damien Hirst, Atelier van Lieshout, Rob Scholte , Jan Cremer en 
Ronald Ophuis zijn met werk vertegenwoordigd.   

 

 De Twente Biennale wordt gehouden in de Creatieve Fabriek aan de Tuindorpstraat in Hengelo en is 
een initiatief van de Hazartfactory, een nieuw platform voor de organisatie van culturele activiteiten in 
oude fabrieken en ander industrieel erfgoed. Onder meer Planet Art, Popcentrum Metropool en 
kunstcentrum Akkuh werken in de nieuwe stichting samen.  

 Op de tweejaarlijkse kunstmanifestatie is een grote hoeveelheid beeldende kunst te zien. Naast 
internationale topkunst wordt ook werk van regionaal kunstalent getoond. Ook zijn er workshops, 
debatten, rondleidingen en voorstellingen. 

 

LOAD-DATE: February 16, 2011 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

 

PUBLICATION-TYPE: Krant 

 

JOURNAL-CODE: TT 
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+ nog diverse screenshots, zie het uitgebreide verslag van 
Twente Biennale, daarin staan nog meer quotes, wordt Twente 
Biennale genoemd als AVRO’s kunsttip, etc. 
http://2011.twentebiennale.nl/Verslag/VerslagTB11.pdf   
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En aantal screenshots voor GOGBOT 2011: 
(dit is nog excl Holland Herald van KLM, en MTV aankondiging) 
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(LIVESTEAM VAN HET FESTIVAL+LEZINGENPROGRAMMA) 
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(TUBANTIA HEEFT TIJDENS HET FESTIVAL EEN FILMCOMPILATIE GEMAAKT VOOR HAAR LEZERS) 
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http://kueperpunk.blogspot.com/search?q=gogbot 

Enschede in Datapanic: Das Gogbot 2011 
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2008 importierten sie den Steampunk als Kunstform nach Holland , 2009 erfanden sie sogar den 
Atompunk , 2010 erforschten sie die technologische Singularität  In diesem Jahr sind die Macher des 
Gogbot endgültig in „Datapanic“ geraten.  

 
 
 
 
 
So jedenfalls haben sie die mittlerweile achte Edition ihres Kunst und Musikfestivals im 
niederländischen Enschede betitelt. Datapanic umreißt dabei ziemlich genau das diesjährige 
Kernthema. Die Informationswelle, die uns alle erfasst, überspült und mitreißt, kurz gesagt alle 
Konsequenzen der globalen Vernetzung. Und vernetzt haben sich auch die Veranstalter, diesmal 
ganz besonders mit Japan. Denn sie installierten kurzerhand Präsentationen und Performances vom 
Japan Media Art Festival im beschaulichen Enschede.  Da wird die Kirche in der Stadtmitte zum 
Zentrum eines Multimedia Art Festivals. Das Gogbot ist wieder einmal am Puls der Zeit und fokussiert 
Themen wie Anonymität, Urheberrecht, Datenschutz, Paranoia, Cyberattacken, digitale Folklore, 
Singularität auf ein Kunsthappening in und um die Enscheder Altstadt.    
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15 Projektoren verwandeln die Decke der altehrwürdigen Grote Kerk in ein digitales Fresko auf dem 
sich Flash-Animationen von Peter Luining mit Web-Art von Rafael Rozendaal abwechseln. Kurz 
gesagt: In den Niederlanden zeigen sie Mangas in der Kirche. 

 
 
 
 
Dort steht auch Stanzas „Capacities“. Eine Modellstadt aus elektronischen Bauteilen, die mit der 
Umgebung interagiert. Lüfter, Motoren, LEDs werden durch Temperaturschwankungen 
Luftfeuchtigkeit, Lautstärke und Änderung der Lichtverhältnisse beeinflusst, während ein Beamer 
fluktuierende Straßenkarten zwischen ihnen zeichnet. „Capacities“ ist eine Stadt in der wirklichen 
Stadt, eine virtuelle Metropole die mit der realen Metropole um sie herum reagiert. Oder etwas 
flapsiger: Eine Modellbahn für Virtual Reality Fans. 
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Marnix de Nijs nähert sich dem Thema datapanic mit dem PHYSIOGNOMIC SCRUTINIZER, der den 
Besuchern eine falsche Identität zuordnet. Dazu stellt man sich vor eine Kamera. Die scannt 
Gesichtszüge und vergleicht sie mit Gesichtern, die eine biometrische Software passenden Personen 
zuordnet. Dann passiert man ein Tor, wie man es etwa an Flughäfen findet. Eine Stimme vom Band 
erklärt, wer die Person ist und was sie verbrochen hat. Damit werden alle Umstehenden auch darüber 
informiert. Der niederländische Künstler kritisiert damit die als „Nacktscanner“ bekannt gewordenen 
Untersuchungsgeräte.  
(Die beiden Autoren des Artikels wurden übrigens als Pornodarsteller und als Serienmörder 
identifiziert…) 

 
 
 
 
Auf eher amüsante Weise greift die „Twitterparade“ (http://archives.aid-dcc.com/isparade/) das Thema 
Identität auf. An einem Bildschirm kann man sich mit seinem Twitteraccount einloggen. Die eigenen 
Follower werden als laufende Männchen mit dem Twitterbildchen dargestellt. So wird der Twitterer zur 
Hauptfigur einer Parade ihm zu Ehren. Ein Kunstwerk, das Spaß macht – zumindest wenn man einen 
Twitteraccount besitzt. 
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Weitaus weniger amüsant ist das Nagasaki-Archiv. In Kombination mit Google Earth liefert es 
Informationen zu den Orten, die von der Atombombe betroffen sind. Klickt man die Orte an, 
erscheinen – visualisiert als Portrait – die überlebenden und verstorbenen Opfer. Damit wird einmal 
nicht die negative Seite der globalen Vernetzung kritisiert. Vielmehr macht man sie sich zunutze. Die 
Opfer sind keine anonyme Zahl in einem Archiv. Sie sind nicht einfach „soundsoviele Tote und 
Verletzte“. Die Opfer bekommen Namen, haben ein Gesicht, hatten mal ein Leben vor der 
Atombombe.  
 
 
 
Ebenfalls im Programm: „Versions“. Oliver Larics visuelles Essay über Urheberrecht, Piraterie und 
Manipulation. Larcis These: Eine verfremdete Kopie ist nicht weniger wert als das Original. Diesem 
Prinzip folgend zeigt er selbst immer wieder anderen Versionen seines Films. Mittlerweile existiert auf 
youtube eine weitere Variante von „Versions“ -  und sie stammt nicht von Larics. Mindestens ein 
Filmemacher hat Larcis Philosophie also konsequent umgesetzt.  
 

 
 
 
 
Greifbarer sind die Lichtinstallationen von Paul Klotz. Bei Push-Me ist der Name Programm. Der 
Betrachter wird eingeladen, mit Kunst zu interagieren. Das Drücken von Knöpfen wird mit 
wechselnden Farben der LEDs belohnt. Wer will kann hier mit Riesenpixeln eigene Bilder erschaffen. 
Paul Klotz bonbonbunte Taster erinnern ein bisschen an die Verlockungen der vernetzten Welt. Wir 
können es einfach nicht lassen, Knöpfe zu drücken.  
 
 
 
Dabei erzeugen wir Daten, werden sogar von ihnen durchdrungen durch die allgegenwärtigen Wifi 
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Wellen der Informationselektronik, mit der uns umgeben. Die macht Bengt Sjölén mit seiner 
Panoramic Wifi Camera sichtbar. Das Gerät funktioniert ähnlich wie eine optische Kamera, registriert 
aber statt des sichtbaren Lichts Radiowellen. Sogar der Schatten, den eine von Wifi-Wellen bestrahlte 
Person wirft kann damit sichtbar gemacht werden.  Die Antennen bestehen übrigens aus Wasabi-
Nussdosen… 
 
 
Weil Daten immer auch eine interaktive Komponente haben, steht auf dem Marktplatz ein mehr als 
mannshoher Roboter, zusammengesetzt aus Elektronikschrott. Den müssen aber die Besucher 
zusammenfügen. Ausgediente Telefone, Kabel und Schnüre, Schrauben und Schläuche - die 
freiwilligen Mitbastler bestimmen das Aussehen des Roboters. Erinnert an den Burning Man, der 
alljährlich in Nevada, USA, in der Wüste erbaut und nach acht Tagen im Rahmen einer großen Party 
verbrannt wird. 
 
Basteln auf höherem Niveau kann man übrigens auch in einem von vielen Workshops. Vom 
Filmemachen, bis zur Produktion eigener Media Art Installationen kann man sich vieles beibringen 
lassen.   

 
 
 
 
 
Noch mehr Roboter auf dem Marktplatz zeigt ein französischer Künstler. „Bots Conspiracy“, eine  Drei-
Mann-Kapelle … nein …. eine Drei-Roboter-Punkrock-Band mit „Schlagzeuger“, „Sänger“ und 
„Gitarrist“ erzeugt elektronische Klänge. Völlig autonom produzieren sie Musik, die einzig durch Daten 
bestimmt wird. Damit kritisiert der Künstler die Mainstream-Musik im elektronischen Sektor, die täglich 
zum Teil recht fantasielos und einheitlich auf unsere Ohren einströmt.  
 
Natürlich ist das Gogbot auch ein echtes Musikfestival. Natürlich in diesem Jahr mit japanischen 
Szenegrößen wie Maruosa oder Ryoji Ikeda . Aber auch DJs aus Großbritannien , den Niederlanden, 
Dänemark und Deutschland.  
Der dominierende Sound ist Dubstep und der brachte auch am Samstagnachmittag die Stadt zum 
beben. Von den Enschedern übrigens sehr gelassen zur Kenntnis genommen, selbst wenn der Kaffee 
in der Tasse bedrohliche Wellen warf.  
Am Dubstep wird es aber nicht gelegen haben, dass die Ausstellung auf dem Oude Markt um die 
Grote Kerk herum dieses Jahr einen trostlosen Anblick bot. Wo sich sonst hunderte von Besuchern an 
schrägen Ausstellungsstücken, Installationen oder Live Performances vorbei schoben,  parkten in 
diesem Jahr  ein depressiver Riesenroboter und ein vereinsamter mechanischer Skorpion. 
Mag sein, dass  die Dominanz von Monitoren und Beamer-Projektionen in der Natur von Media Art 
liegt. Es wäre bedauerlich, wenn die geschrumpfte Ausstellung draußen Symptom eines Rückbaus 
wäre, denn das Festival ist immer noch ein Geheimtipp und hierzulande kaum bekannt.  Immerhin 
haben Planetart, die Macher des Gogbot gerade erst den landesweiten Innovationspreis gewonnen. 
Was die Enscheder da jedes Jahr zeigen hat noch  Potential  und wird auch in den nächsten 
hoffentlich immer wieder große Namen anlocken, sowie 2009 noch Bruce Sterling höchstpersönlich. 
Der versäumte übrigens auch in diesem Jahr nicht, per Twitter auf das niederländische Kunstfestival 
hinzuweisen. Scheint ihm damals gefallen  zu haben.  
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Uns auch.  
2012 werden wir wieder dabei sein. 
 
Noch mehr Impressionen: 
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Eingestellt von ThK um 8:54 PM 0 Kommentare  
Diesen Post per E-Mail versendenBlogThis!In Twitter freigebenIn Facebook freigeben 
Links zu diesem Post 
Labels: Gogbot, Kultur, Kunst, Singularität, Transhumanismus, Wissenschaft 

Reaktionen:   
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Daarnaast nog diverse andere korte artikelen over PLANETART projecten, online en in (dag)bladen 
verschenen, zoals:  

 

 

 

 

 

 

 

Interviews, twitter‐berichten, etc: 

  

National Art Center, Tokyo – main location of Japan Media Arts Festival 

Why is it important to participate as Dutch / Enschede organisation? 

The internationalization and professionalization of Dutch art and artists, to develop the international 
network from the Netherlands and Enschede in particular in a large, international festival. Dutch art 
is in this action through the Dutch, Japanese and international present art‐network been put on the 
map in Japan.  

Also connections are made stronger with the development lab of the University of Tokyo, a similar 
institute as the department of Creative Technology of the University of Twente, where PLANETART 
works and has connections, the directors of PLANETART are official University Teachers at the 
department and are also looking towards future possibilities in these matters. The development lab 
of the University of Tokyo is currently looking for means to be able to be present with presentations 
at the next GOGBOT festival, we have high expectations of their works. The work for instance with 
lasers attached to the spinal‐cords, worn by Japanese dancers, showing biological and technogical 
delightful performances. 
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International contributors: 

The top of the worldwide media art was present at the Japan Media Arts Festival, from Los Angeles 
till New‐Zealand, Poland, of worldwide Universities, media art festivals, technical universities, 
entertainment professionals, etc etc. 

Other present stakeholders of the festival were (see names above, and also:  ) Ministery of Culture in 
Japan (opening by minister), Prix Electronica Linz, Yamaguchi center for Art & Media, Tama Art 
University, Academy of Media Arts & Sciences IAMAS,  Keio University, Nagamine, Waseda 
University, Computer Graphic Arts Society, Museum of Contemporary Art Tokyo, Sony Music 
Associated Records, WRO Art Center Wroclaw, Poland, Mindbox Berlin, Tokyo Art Beat, Atak Tokyo 
co Ltd, , Project office for building networks of organizations for Manga, Animation, Game and Media 
Art, etc etc.  

Response 

Response is that the Netherlands has a firm position on the World of the area of Media Art, in Japan, 
a country that is one of the world’s leaders on the area of technology, media art and creative 
economy. The artists and works of Dutch artists presented, shows that the Netherlands has high 
international quality levels and contains an important, innovative contribution to the world stage.  

Besides, the visibility of the country of the Netherlands anno 2011 is increased by the presence of 
live‐streaming and diverse social networks. Analog and digital media were abundant on the 
international leading Japan Media Arts Festival event with more than 60.000 physical visitors and 
many more through the virtual channels. 
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Frontpage website of Japan Media Arts Festival with picture of Dutch presenters 
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http://plaza.bunka.go.jp/english/festival/2010/report/symposium/theme02/ 

 

 

From left: Ms. DZIEDUSZYCKA, Ms. ALPHEN, Mr. GROOT, and 
Ms. SHIKATA 



  

98 
 

At the symposium titled, “The New Role and Significance of Art Festivals in 
the 2010s,” overseas guests discussed with the host SHIKATA Yukiko the 
cultural and social responsibility that art festivals are already taking or 
should be taking. Panelists included Agnieszka Kubicka-DZIEDUSZYCKA 
organizer of the WRO Media Art Biennale in Poland, and Kees de GROOT and 
Viola van ALPHEN from the art festival “GOGBOT” in the Netherlands. 

Date and Time  :  Friday, February 4 
3:00pm - 4:30pm (Auditorium, The National Art Center, Tokyo 3F) 

Panelists  :  Agnieszka Kubicka-DZIEDUSZYCKA (WRO Art Center Curator) 
Kees de GROOT (GOGBOT, Creative Director) 
Viola van ALPHEN (GOGBOT, Managing Director) 
SHIKATA Sachiko (Art Division Head of the Jury, Media Art Curator)

 

 
SHIKATA: There are still very few Media Arts festivals in Japan, and the 
only one that exists is probably the “Gifu Ogaki Biennale”. However if we 
look at the rest of the world, they are increasing overall. We would like to 
first of all introduce a few of the media arts festivals that take place in the 
world. 
There is, for example, the long-running Ars Electronica in Austria, ISEA that 
change their host city every year, “transmediale” which stared as a project 
of the Berlin International Film Festival, and the WRO Media Art Biennale of 
Poland. 
In the late 90ʼs the Internet made connecting easier, and in the 00ʼs many 
new movements started, including open source, and festivals aimed at 
young people started emerging. This is how the Pixelache of Helsinki and 
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"GOGBOT" started. Moreover, there is a festival in southern Italy called the 
Interferenze that occurs irregularly, and I was the director last year at the 
Tokyo version of this festival called the Interferenze Seeds Tokyo 2010. 
Being involved with the management, it made me think how important it is 
to come to know people from many different backgrounds in a very short 
time. Further, I realized that with only adding just a little more effort to a 
few individuals, it is possible to make a small-scale festival happen. I think 
all the guests we have invited here on stage today know this through 
experience. 

 

 
SHIKATA: Now we would like to hear from our guests. Ms. DZIEDUSZYCKA 
works as a curator for WRO in Wroclaw, Poland, a very important media arts 
center. The WRO Festival started in 1989, when Poland was still under 
communist influence, and is still continuing now as the WRO Media Art 
Biennale. 
DZIEDUSZYCKA: The WRO has a long history, and it has also been through 
some changes. It was a vital existence in showing that a private sector 
group could do without the governmentʼs help in the world of art, especially 
when Poland was going through a political change. In later years, the festival 
became a legally incorporated foundation and we have corresponded with 
the legal demands, along with setting up a fund to ensure our ability to 
continue on. 
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Our desire was to share the resources of creativity through gatherings, so 
with the help of the city, we were able to set up a new center at a different 
location. Other than holding art exhibitions, we also have an archive and a 
media library. Our next plan is to actively introduce young talents. Moreover, 
we have put some effort in education, starting a program for mentally 
handicapped children. We are also engaged in publishing actives. 
Holding a biennale is an opportunity for us to tell the public what we have 
been doing in the past two years. With the help of the community, the whole 
town becomes the festival site. Because we have the support of the city, it is 
our responsibility to contribute to the city as well. We have hands-on media 
art at our festivals in which the artists themselves came out the gallery and 
into the town, and this was a great experience in connecting people. Having 
a theoretical background for what we do is something we would always like 
to prioritize, so that is why we also hold symposiums at our festivals. 

 

 
SHIKATA: Now we would like to ask about "GOGBOT". Mr. GROOT and his 
team started an organization called PLANETART in 1995, and have held 
events since then. "GOGBOT" was started in 2004 in Enschede, a city in the 
eastern part of the Netherlands, and is held every September. 
GROOT: GOGBOTʼs aim is to present technology art, media art, and modern 
art to as many people as possible, in public places or in the center of the 
city. The use of public spaces is another trait of "GOGBOT". It is our desire to 
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use multi venues and share all kinds of cultures with others. We call the 
connection between elements such as art, music, and technology 
“multimedia art.” Our ultimate desire is to attract kinds of people, including 
children. 
ALPHEN: The purpose of holding an arts festival is not only showing 
innovation through art, but also showing the critical view of the meaning of 
art. For example, there is the development of nanotechnology, and the 
merits and demerits of the advancement in the medical field, as well as the 
study of DNA analysis and its relationship with privacy, and the question is 
what these things mean to us. Moreover, we want to connect with not only 
international artists, but also with young talents and scholars. 
GROOT: "GOGBOT" receives public assistance as well, and it is an important 
mission for us to emit information to as many people. With that in mind, we 
want to be involved with the advancements that are going on in the world. 
This could be with WikiLeaks or even mobile technology. And we would like 
to even make it possible to find out what is happening in Egypt through tools 
like Facebook. 

 

 
SHIKATA: I was once told by Gerfried Stocker, the Artistic Director of Ars 
Electronica, that “Ars had a science-fiction world view in the early 90ʼs, but 
from the mid-90ʼs and on, reality is more advanced. It is important how one 
perceives this fact.” what is more, there is the problem of how to find a 
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common ground between a festival that is grounded in a community and 
globally situations. 
ALPHEN: Itʼs important to be connected with what is going on globally, but 
it is also important to understand what the visitors are searching for and 
think of ways to bring that to a reality for them. Moreover, there are 
probably those in the older generation that are thinking they cannot keep up 
with the new technology. Therefore I think there is a purpose in for example 
teaching such people how to use Facebook, and let them know that their 
opinions can be shared with the world. 
DZIEDUSZYCKA: There are times when you are in a lecture and you think, 
“Why are they talking about this theme?” But then two or three years down 
the road we realize the importance of that theme. In 2001, media arts 
researcher KUSAHARA Machiko came and spoke on the topic of projection 
screens. It was a topic that made me think about technological 
advancement, but at that time Poland did not have any large displays like 
they do in Shibuya, but it has become a part of our lives today. I also think 
there are times we can learn from our past. 
SHIKATA: Just as festivals have their own characteristics, there are many 
ways to communicate, and it is ok to change how you communicate 
depending on whom you are communicating to. With the appearance of 
such technology as Google Earth, we get the feeling the “the world is one”, 
but there are things that definitely differ according to the locality. I hope we 
can be the filter that brings together the local and the global. 
DZIEDUSZYCKA: I agree. Our responsibility is like a filter or a sensor. 
SHIKATA: We have started to broadcast Japan Media Arts Festival live on 
Ustream from this year, and such attempts are a possibility in connecting 
the local and the global. This also goes for the emergence of the video 
biennale with the collaboration of the Guggenheim Museum and YouTube. 
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An online festival is possible, and the way we find creativity will be a topic of 
debate in the future. 
GROOT : We hold other small events other than "GOGBOT". Weʼd like to 
make these small-scale events a place of testing something more hardcore 
and experimental. 
DZIEDUSZYCKA: It is always important to have a program according to its 
scale, and the ability to continue on. There are conditions that work best 
according to each and every festival. 
SHIKATA: Thank you very much for joining us today. 

■ Report on the Base of Polandʼs Media Arts – the WRO  
http://plaza.bunka.go.jp/english/festival/2010/report/event/festival04/ 
■ Netherlands Media Art Festival "GOGBOT" Report 
http://plaza.bunka.go.jp/english/festival/2010/report/event/festival02/ 
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http://plaza.bunka.go.jp/english/festival/2010/report/event/festival02/ 

 

 
Date and Time:Monday, February 02 (Wed) 3:30pm - 4:15pm (Social Media Lounge, 

Special Exhibition Gallery 2E, The National Art Center, Tokyo, 2F) 
Presenter: Kees de GROOT (GOGBOT Creative Director) 

Viola van ALPHEN (GOGBOT Managing Director) 
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Kees de GROOT (right) and Viola van ALPHEN (left) 
"GOGBOT" is an art/music/technology-themed festival held in September 
every year in Enschede, Netherlands. Leading organizers Kees de GROOT 
and Viola van ALPHEN introduced the significance and policies of the festival. 

First, the two directors explain that this festival is an "event for young 
people". They set up venues of at least 10 locations mainly outdoors, making 
admission free. "Instead of appealing to young people to come to art 
museums, by bringing art to where young people are, we can encounter 
new possibilities" said ALPHEN. "GOGBOT" started seven years ago, and is 
held over three to four days each year. The festival has now grown to attract 
more than 250 artists. 
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"GOGBOT" has an aspect of being a 
music event. With live shows by musicians and a number of exhibitions 
utilizing music, the festival attracts both art and music spectators. As a 
result, the event has an opportunity for people interested in art to embrace 
music, and vice versa. 

On of the features of the festival's conpetition is that the festival accepts 
works with different themes every year. In 2007, reflecting the social 
environment in which communication has become more popular on the Web, 
the theme was "Mediapolis", with the notion of creating a new city in a 
virtual space. The theme for 2008 was "Steampunk", making an attempt to 
combine modern technology with 19th century design and technology, which 
was mainly steam power. By having completely different subjects like this 
each year, the festival aims to always be exciting and rich with creativity. 

The directors introduced many works 
displayed at various past festivals. The genre of works varies a lot from high-
tech robots, a work that used debris from a car bombing in Iraq, to 
attractions for children. The festival name "GOGBOT" is a word coined by 
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combing the words "GOG" and "BOT", with “BOT” referring to robots and 
technology, and “GOG” deriving from the famous Dutch artist Van Gogh and 
the term "Go Go", which represents the enthusiasm and the spirit of the 
festival, which in a sane way is ʻcrazyʼ. 

"The key is whether there is innovation in the artwork. If it can be enjoyed, 
has a creative idea and can contribute to society, the form of the artwork 
does not matter.", says GROOT. And that is probably the attraction of 
"GOGBOT", which mixes various media and expression, and displays them 
equally. Last year, "GOGBOT" attracted more than 10,000 people in four 
days, and now it has become one of the art events that represents the 
Netherlands. 

■GOGBOT 
http://gogbot.nl 
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Review in the art magazine called “Bijyutu Techou” (Art note) one of the oldest and traditional 
japanse art magazines. 

 

 


