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De Derde Triënnale 
van Beetsterzwaag

10-12 & 17-19 September 
12:00 - 18:00 uur

Wolkom

Jasper Coppes
Aasivissuit, 2020
Film, 23’
Tijd: elk half uur
Taal: Groenlands

Jasper Coppes (1983, NL) richt zich in zijn werk 
op de dominante verhalen die we vertellen over 
natuurgebieden en de processen die daarbinnen 
plaatsvinden. Met de korte fi lm Aasivissuit presenteert 
Jasper Coppes een alternatief op de verhalen die wij 
vaak over het Noordpoolgebied zien en horen: verhalen 
over klimaatverandering en grondstof-exploitatie. 
In plaats van deze te herhalen, geeft hij met zijn fi lm 
ruimte voor een ander, intiemer perspectief,
dat hij in nauwe samenwerking met mensen in 
Groenland ontwikkelde. 

Tijdens zijn residency bij SYB werkte Jasper aan de 
afwerking van Aasivissuit, maar ook ontstonden er 
plannen voor een nieuwe fi lm, waarmee hij dezelfde 
thematiek komend jaar in Nederland zal voortzetten.

Publiek Programma
Performances, excursies en gesprekken

Weekend 1: 10 - 12 september

Dialoog
Monique Duurvoort & Petra Ponte: 
Wie wat bewaart, die heeft wat?
Zondag 12 september
Locatie: Kunsthuis SYB
Tijden: 14.00 - 17.00 Duur: doorlopend gesprek
Maximaal aantal deelnemers: 5
Aanmelden via info@kunsthuissyb.nl of bij de ingang 
van Kunsthuis SYB

Excursie
Janne van Gilst & Jacob van der Vaart, 
geograaf: Miltvuurbosjes * 
Zondag 12 en zondag 19 september
Tijd: 13:00 - 14:30 uur I Duur: 1,5 uur
Maximaal aantal deelnemers: 15
Aanmelden via info@kunsthuissyb.nl of bij de ingang 
van Kunsthuis SYB

*Houd er rekening mee dat je mogelijk over onverhard terrein loopt tijdens de excursie. Stevige en/of 
waterdichte schoenen worden aangeraden. Voor meer info, neem contact op met info@kunsthuissyb.nl.

Afgelopen zomer werkte Inge Meijer (1986, NL) in 
SYB aan haar project Community Garden. In haar 
werk houdt Inge zich niet alleen bezig met planten, 
maar vooral met de wereld áchter deze planten en de 
liefde en aandacht die zij ontvangen van de mensen 
die ze verzorgen. Haar beginpunt was het werk van 
de Colombiaanse kunstenaar Duván Antonio Ramírez 
die op het dak van zijn huis planten kweekt en deze 
op zijn auto vervoert. Gedurende haar zomer in 
SYB zorgde Inge samen met de vrijwilligers van de 
groengroep voor de planten van de Tropische Kas. 
Daar herkende ze de zorgzaamheid die ze ook zag in 
het werk van Ramírez. Ze vertaalde dit naar haar eigen 
auto: een object dat vaak weinig verbinding toont 
met de omgeving en werkte aan deze fi lm, waarin de 
auto onderdeel wordt van het landschap. De liefde 
en aandacht voor planten komt ook naar voren in 
het verhaal over  Geert Hemminga. Als twaalfjarige 
jongen begon hij met werken in de Tropische Kas. 
Meer dan 50 jaar zorgde hij voor de planten van de 
Kas. Zijn dochter zet zijn werk voort en is inmiddels 
zelf vrijwilliger. 

Naast een reeks oude foto’s van planten, gemaakt door 
haar vader, had zij ook een stapel zakdoeken van hem 
liggen. Inge bedrukte deze ouderwetse zakdoeken met 
de foto’s van planten uit de kas.

Inge Meijer 
Car Garden, 2021
Ultra High Defi nition, 6’

Handkerchiefs, 2021
Katoen, fl exfolie

Let op, openingstijden: 14:00 - 17:00 uur, 
zaterdag 11 september: 11:00 uur - 17:00 uur
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Toen de corona-crisis uitbrak was Maarten Bel te gast 
in Kunsthuis SYB. Zijn eindpresentatie, een allerlaatste 
optreden in zijn stand-up-comedyclub in SYB, kon niet 
meer doorgaan. Ineens was alles dicht. Uit een snelle 
inventarisatie onder de geselecteerde kunstenaars 
bleek al snel dat zij nog steeds heel graag wilden 
werken in SYB. Hun zin om te experimenteren, nieuwe 
wegen in te slaan en zich even helemaal te wijden aan 
hun werk en onderzoek bleek onverminderd groot. Dus 
na enkele weken van onzekerheid over de geplande 
residencies, presentaties en andere projecten pakten 
we de draad al weer op. 

Alle gastkunstenaars vonden een warm welkom in 
het dorp; door hartelijke buren en onze onmisbare 
vrijwilligers. Hun projecten slaagden door respons van 
oplettende Friezen, hulp van samenwerkingspartners 
in het dorp, tips van collega’s in het Noorden en door 
SYB’s bijzondere ligging - ver weg van dagelijkse 
routines en verplichtingen. 

De residents gingen nieuwe samenwerkingen aan, 
deden onderzoek in de omgeving, verdiepten zich in 
hun materie en gebruikten hun tijd in SYB optimaal.
Wij waren onder de indruk van hun drive 
en overtuiging, van hun verlangen om hun 
kunstenaarsschap te ontwikkelen en werk van belang 
te maken, coronacrisis of niet. 

Sissel Marie Tonn
Plastic Hypersea (The Spill), 2021
Video, 25’11

In By Wansleeben toont Sissel Marie Tonn (1986, 
DK) een fi lm die voortkomt uit haar fascinatie met 
microplastics, en de invloed die zij hebben op ons 
lichaam en op onze omgeving. Tijdens haar residency 
in 2020 deed zij hier ook al onderzoek naar. 
De aanleiding voor de sciencefi ction documentaire 
Plastic Hypersea (The Spill) was het lekken van 349 
containers in de Noordzee door het containerschip 
MSC Zoe in de buurt van de Waddeneilanden in 
Nederland in 2019, en de miljoenen kilo’s plastic afval 
in het milieu die deze ramp opleverde. 

De fi lm maant ons om stil te staan bij de gevolgen van 
de aanwezigheid van deze deeltjes in onze omgeving. 

Weekend 2: 17 - 19 september

Trainingssessie
Onkruidenier: SWEET — SWAT — SWEETIE — 
SWEATER — SWETSEN
Locatie: Het Witte Meer *
Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 september
Nagesprek: zondag 19 september na de sessie in 
Kunsthuis SYB
Tijd: 15:00 uur I Duur: 1,5 uur
Maximaal aantal deelnemers: 15
Aanmelden via info@kunsthuissyb.nl of bij de ingang 
van Kunsthuis SYB

Interactieve performance
Maarten Bel: De Borduurbus
Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 september
Maximaal aantal reizigers per bus: 19
Vertrektijden vanaf Station Heerenveen: 
ieder uur, vanaf 11:30 uur tot 17:30 uur
Vertrektijden vanuit Beetsterzwaag: 
ieder uur, van 16:00 tot 19:00 uur

Beide weekends:

SYB X Academie Minerva: Performances 
Sara Postolle, Nicole Kuiper en Martijn de 
Geele: Meeting in the Middle
Sara Postolle, Nicole Kuiper en Martijn de Geele
Locatie: voor SYB
Elke dag, vanaf 12:30 uur
Duur: ongeveer 30 minuten per performance
Dit performance programma wordt mogelijk gemaakt 
door het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân.

Podcast: SYB Circles
Josje Hattink, Liza Voetman, Katinka van Gorkum, 
Maud van Maarseveen
Tijdens de Triënnale zenden de leden van SYB 
Circles een reeks korte podcasts uit met gesprekken, 
sfeerverslagen en verhalen over de kunstenaars en hun 
projecten vanuit Kunsthuis SYB. 
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Locaties
Adressen op de plattegrond

Kunsthuis SYB 
Hoofdstraat 70, 9244 CP Beetsterzwaag
Bushalte Hoofdstraat 
Voor de deur bij SYB
Hoofdstraat 78: Annemarie van Veen
Hoofdstraat 78, 9244 CP Beetsterzwaag
By Wansleeben  
Hoofdstraat 42, 9244 CN Beetsterzwaag
De Tropische Kas 
Hoofdstraat, 9244 EK Beetsterzwaag
Ons Huis
Hoofdstraat 79, 9244 CM Beetsterzwaag
Het Witte Meer 
Witte Meer, 9244 Beetsterzwaag
De Buorskip
Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Biologysk Molkfeebedriuw 
“rûn libben en grûn” 
Sweachsterwei 2, 8408 HE Lippenhuizen

Maar de afgelopen anderhalf jaar konden we nauwelijks 
mensen verwelkomen bij SYB. stond de deur niet ieder 
weekend open en waren er geen etentjes, borrels of 
eindpresentaties. Daarom zijn we nu zo blij met de 
Derde Triënnale van Beetsterzwaag. Niet alleen om 
eindelijk een podium te kunnen geven aan Maarten Bel, 
al ‘onze kunstenaars’ en het werk dat in SYB 
ontstond - maar ook om dit weer te kunnen delen met 
u, met jou en jullie. 

Met Langstme (‘verlangen’ in het Fries) willen we 
je deelgenoot maken van de urgentie van deze 
kunstenaars - om samen te kunnen ervaren wat kunst 
vermag. We zijn erg dankbaar voor de inzet van alle 
vrijwilligers, locatiepartners en sponsoren en trots op 
het resultaat.

Op deze plattegrond is te zien waar alle kunstwerken 
te vinden zijn en hoe ze tot stand zijn gekomen.
Op de bijpassende website 
www.triënnalevanbeetsterzwaag.frl vind je de meest 
actuele informatie over de geplande excursies, 
performances en gesprekken, en lees je meer over de 
kunstenaars zelf. 

We wensen je een fi jne Triënnale van Beetsterzwaag!
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Tijdens zijn residency bij SYB deed Laurent-David 
Garnier (FR) onderzoek naar Linum usitatissimum, 
een oud gewas dat van oudsher in Noord-Nederland 
werd verbouwd om zijn zaden en vezels. Hij onderzocht 
het materiaal waaruit het (en alle biologische materie) 
grotendeels bestaat: cellulose. In een reeks werken, 
geproduceerd tijdens zijn residentie in Kunsthuis SYB, 
toont de kunstenaar nieuwe vormen van gebruik van 
Linum usitatissimum in fotonische structuren en laat 
zien hoe cellulose vanuit één hoek transparant kan zijn 
en alle kleuren van de regenboog weerkaatst. 
Garniers’ werken verwerpen het idee van smalle 
beeldspraak. Des te meer belichaamt het een oproep 
om samen te komen en markeert het de opening van 
een veld van reflectie buiten de grenzen van het ego,

Maarten Bel 
De Borduurbus, 2021

Ga mee op reis met de Borduurbus. De trip van 
Heerenveen naar Beetsterzwaag en terug, staat onder 
leiding van borduurfanaat Maarten Bel (1987, NL). 
Tijdens dit avontuur word je ondergedompeld in de 
laatste roddels uit de borduurgemeenschap, eerste 
hulp bij borduurongevallen en dead-metal borduren. 
Je maakt je eigen borduurwerk terwijl je geniet van het 
Friese landschap…AUW!
Talent niet vereist.

Halla Einarsdóttir
Wall of Scrolls, 2020
Video, 8’55

Halla Einarsdóttir (1991, IS) maakte  
Wall of Scrolls tijdens de zomer van 2020. Het ruwe 
ongepolijste interieur en de grove stenen muren 
van SYB, in combinatie met de corona-lockdown 
werden de belangrijkste krachten achter het werk. Ze 
vormden voor Halla de aanleiding voor een onderzoek 
naar oppervlaktes en vernis: de buitenlagen die 
onze alledaagse mythen en metaforen van intieme 
en huiselijke plekken omhullen. Het werk probeert 
de nadruk te leggen op de onvermijdelijke barsten in 
fysieke oppervlakken én in de ontastbare vernislagen 
en verhalen die we elkaar vertellen. De video volgt een 
opname van een speler die door een fictief videospel 
navigeert terwijl hij een enigszins vervormde dialoog 
voert met de verteller van het spel. De spelomgeving is 
ontwikkeld in samenwerking met Faysal Mroueh. 

Praktische informatie

Langstme is geopend tussen 12:00 en 
18:00 uur.

Let op: Hoofdstraat 78 en de Tropische 
Kas hebben afwijkende openingstijden.

Adres startlocatie: Kunsthuis 
SYB, Hoofdstraat 70, 9244 CP 
Beetsterzwaag. 
Alle locaties op de kunstroute zijn op 
wandelafstand van elkaar te vinden. 
Voor de locatie in Lippenhuizen 
moet je rekenen op een wandeling 
van ongeveer 60 minuten. Ook zijn er 
fietsen te leen bij Kunsthuis SYB.

Voor alle up-to-date informatie over 
het programma kun je terecht op de 
speciale Langstme website:  
https://triënnalevanbeetsterzwaag.frl

Directeur: Josine Sibum Siderius
Coördinator en producent: Gisanne Hendriks
PR & Communicatie: Jovana Stulic
Vormgeving: Jelle van Gosliga
Productie: Hillebrand Rijpma, Arjen van der Zwaag
SYB Circles: Josje Hattink, Anna-Rosja Haveman, 
Vanessa van ‘t Hoogt, Liza Voetman
SYB Programmeringscommissie: 
Alina Lupu, Anika Ahmed
Friese vertalingen: Eduard Knotter
Advies en ondersteuning: Jan Harmsma, Heleen 
Verhage, Martine Mees, Durk Schroor, Ria Commandeur, 
Michiel Teeuw, Maarten van Maanen, Amber de Vries 
(Savour), Niekolaas Lekkerkerk, Julia Geerlings, Gepke 
Veenstra, Ronald Smit

Colofon

Toiletten:  
Te vinden bij Kunsthuis SYB en in Ons Huis, een rolstoeltoegankelijk toilet is 
te vinden in het Buorskip, Vlaslaan 26, en bij de Tropische Kas.

Rolstoeltoegankelijkheid:  
De meeste tentoonstellingsruimtes zijn rolstoeltoegankelijk, behalve 
Hoofdstraat 78 (een kelderruimte) en  
het Witte Meer.

Overige opmerkingen:  
Als je specifieke vragen hebt over de toegankelijkheid van locaties graag 
contact opnemen met de organisatie via +31 647394084. 

Coronamaatregelen 
De gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en medewerkers staan 
natuurlijk voorop. Daarom hebben we enkele maatregelen getroffen. Zo is het 
maximum aantal bezoekers per locatie afhankelijk van de grootte ervan. Bij de 
deur van de locatie is te lezen hoeveel bezoekers tegelijk zijn toegestaan.  

Verder vragen we:
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid
Ontsmet je handen met de handgel bij de deur
Houd 1,5 meter afstand van bezoekers buiten je huishouden
Volg waar mogelijk de looproutes

Toegankelijkheid

Met Heinde en ver toont choreografe en kunstenaar 
Monique Duurvoort (1971, NL) een werk uit haar 
voortdurende onderzoek naar de zwart-witte familielijn 
van haar moeders kant. Met haar installatie staat 
ze stil bij het verschil in het beschikbaar zijn van, en 
toegang hebben tot kennis tussen deze verschillende 
familiegeschiedenissen. Wat betekent deze 
ongelijkwaardige verhouding voor de ontwikkeling van 
je zelfbeeld? En wat geef je als gevolg hiervan (bewust/
onbewust) door aan de generatie(s) na jou?

Monique levert een bijdrage aan Langstme op 
voordracht van voormalig SYB resident Petra Ponte.   
Al jaren werken zij vanuit vriendschap samen. 
Tijdens de residentie van Petra in SYB in 2019 
brachten Monique en zij een aantal dagen samen 
door zoekend naar sporen van de (onbekende) Friese 
familiegeschiedenis van Monique. 

In het verlengde van de installatie Heinde en ver 
nodigen Monique en Petra je op zondag 12 september 
uit in de tuin van Kunsthuis SYB voor een open gesprek 
over herinneren, verzamelen en bewaren en wat dat 
kan betekenen. 

Monique Duurvoort
Heinde en ver, 2021
Installatie: foto’s, draad, video
Gesprek: zondag 12 september  
(zie publiek programma)

In 2019 realiseerde Seán Hannan (1986, NL) in SYB in 
het kader van zijn onderzoek naar de omstreden  
17e eeuwse Friese diplomaat, publicist en ‘spion’  
Lieuwe van Aitzema een video-installatie waarin 
ogenschijnlijk gewone beelden een intiem verhaal 
vertellen. Seán gaf een privédetective de opdracht om 
zijn vader, die hij in vele jaren niet had gezien, twee 
dagen lang te volgen en te bespioneren. Daarmee werd 
zijn professionele fascinatie voor surveillance, spionage 
en geheimhouding ineens heel persoonlijk. 

Het werk I Think I Can bestaat uit een doorlopende 
serie X-files posters waarin de UFO in deze beroemde 
afbeelding is weg-gephotoshopt. Elke uitvoering van de 
poster toont subtiele verschillen in de wolkenformaties 
op de achtergrond. Op een gegraveerd naamplaatje 
staat “I Think I can (number)”, waarmee de kracht van 
‘wishful thinking’ wordt gesuggereerd en op speelse 
wijze wordt gerefereerd aan het kinderverhaal van  
The Little Engine that Could.

Seán Hannan
Ghost Story, 2019
Video installatie, CCTV monitor, Pin Art

I Think I can (I-V), 2016 - heden
Gemanipuleerde X-files posters,  
gegraveerde platen, posterlijsten

Tijdens haar residency in 2019 vond Ash Kilmartin 
(1986, NZ) de in Friesland veel voorkomende 
klokkenstoelen. Ze zag ze als symbool van onze 
veranderende manieren van herdenken en het 
oprichten van monumenten. Vroeger dienden de 
klokkenstoelen niet alleen als collectieve klok maar 
ook als het ‘sonische’ centrum van een gemeenschap 
- tegenwoordig hebben we alweer heel andere 
gedecentraliseerde herdenkingsrituelen en manieren 
om elkaar op de hoogte te brengen. In SYB is een 
nieuwe publicatie van Ash’ hand over dit onderwerp 
te lezen. Ter begeleiding van de publicatie presenteert 
Ash ook een aflevering van haar reguliere Radio 
WORM-programma Ever Widening Circles, gebaseerd 
op de muziek, bronteksten en SYB-anekdotes die 
voorkomen in haar essay.

Ash Kilmartin
Notes on centreless things, 2021
Gedrukt essay, radio programma

In de Buorskip is het werk van Lotte van der Woude 
(1986, NL) te zien, waarvoor ze begin 2021 onderzoek 
deed in SYB. Aanleiding voor dit project was Lotte’s 
eigen schip, de Anthonia Maria.  
Vanuit SYB wist ze veel informatie te verzamelen 
over het (Friese) verleden van het schip, de betrokken 
families en hun persoonlijke geschiedenissen. 

Haar film Anthonio Maria laat een beeld zien van 
het varende schip in een veranderend landschap. 
In de bijhorende audiotrack zetten verschillende 
betrokkenen hun ervaring met de Anthonio Maria 
uiteen. De verhalen worden niet ingeleid en volgen 
elkaar onafgebroken op; de stroom aan persoonlijke 
geschiedenissen vertelt een gezamenlijk verhaal over 
hoe het oude vrachtschip steeds van lading verandert, 
en in verschillende handen steeds iets anders  
heeft betekend.

Lotte van der Woude
Anthonio Maria, 2021
Installatie en video, 6’54

Laurent-David Garnier
FLEUR BLEUEUELB, 2021
Linoprint, spiegel, tape

UNSINKABLE DISTANCE V, 2021
Biologische cellulose, schermen, rotor

CAMOUFLAGE APOSEMATIC, 2021 
NanoCellulose, PMMA thermoform,  
spiegel staal

Voor deze drie recent afgestudeerde kunstenaars 
van Academie Minerva was de lockdownperiode 
zwaar.  Ze zaten vast achter schermen en waren niet 
in staat elkaar fysiek te ontmoeten. Met deze reeks 
performances zochten ze een manier om elkaar weer  
‘in het midden’ tegen te komen. Sara Postolle (1997, 
PL) brengt een muzikaal verhaal en een soundscape, 
terwijl ze vertelt over haar verlangen en de reis van 
immigranten om een thuis te vinden. Nicole Kuiper 
(1998, ES) voert haar kunstwerk Cleaning routine live 
uit; een werk dat ze maakte tijdens de quarantaine, als 
onderdeel van haar videoperformance  
My everything and nothing. Martijn de Geele 
(1994, NL) deelt een live muziekperformance als 
nostalgische reflectie op zijn herinneringen aan het 
opgroeien in Friesland. De kunstenaars hebben 
ook een gezamenlijke performance gepland waarin 
ze verschillende media combineren en het publiek 
uitnodigen mee te doen, om zo samen een ‘tijdcapsule 
van herinneringen’ te maken.

Sara Postolle,  
Nicole Kuiper  
& Martijn de Geele
Meeting in the Middle, 2021
Performances  
(voor tijden, zie: publiek programma)
Dit programmaonderdeel wordt mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Fryslan.

Caz Egelie 
en Jesse Strikwerda
A Smoker’s Theatre, 2021
Installatie en video, 30’

Voor A Smoker’s Theatre werkten kunstenaars Caz 
Egelie (1994, NL) en Jesse Strikwerda (1991, NL) 
voor het eerst nauw samen. Tijdens hun residency 
maakten ze wekelijks nieuwe decors en installaties 
die een rol kregen in een veranderend toneelstuk, 
waarin ook steeds andere acteurs een rol speelden. 
Daarbij baseerden zij zich op de Friese traditie van 
Iepenloftspullen (openluchtspelen), vragen rondom de 
identiteit van de kunstenaar en Bertold Brecht’s ideeën 
over The Smoker’s Theatre. Tijdens de Triënnale tonen 
zij een nieuwe bewerking van de film in een installatie 
speciaal gemaakt voor de locatie.

Voor Spectra deed Anna Hoetjes (1984, NL) in 
Kunsthuis SYB historisch onderzoek naar een aantal 
markante vrouwelijke astronomen die aan het eind 
van de 19e eeuw een cruciale rol speelden in de 
ontwikkeling van de spectroscopie. Dit is een techniek 
waarbij het licht uit het heelal wordt opgebroken. 
Aan de hand van het kleurenspectrum wordt de 
chemische substantie van de lichtbron geanalyseerd. 
Tijdens Langstme toont Anna een gedicht, haar eigen 
spectroscoop en een lichtinstallatie om het verhaal van 
de vrouwelijke astronomen te belichten.

Anna Hoetjes  
Spectra, 2020
Hout, plexiglas, LED verlichting

Signals from the universe, 2020
Messing, hout, prisma, LED verlichting, 
arduino, dia

Untitled (gedicht), 2020
Digitale print op textiel

Two Refracted Computers - Annie Jump 
Cannon and Henrietta Swan Leavitt, 2020
Digitale print op textiel

(Let op: gesloten op 10 september)
Langstme vrijwilligers: Montserrat Camargo, Caya 
Emmelkamp, Karin Groenewoud, Jurre Huitema, 
Hilde Kooistra, Roza Kootstra, Eva Kruis, Maud van 
Maarseveen, Iroke Ottokaji, Kalina Schneider, James 
Seedhouse, Polina Shuvalova en Martijn van Houten.

Locatiepartners: ‘Ons Huis’, Annamarie van Veen, de 
Buorskip, de Tropische Kas, By Wansleeben, Gjalt 
Tjeerdsma en Leonne Muller.

Janne van Gilst
Miltbuurbosjes, 2021
Prints, rondleidingen  
(zie: publiek programma)

Janne van Gilst (1991, NL) gebruikte SYB als 
uitvalsbasis voor haar onderzoek naar miltvuurbosjes: 
landschapselementen die vooral in de Noordelijke 
provincies van Nederland voorkomen en de plek 
markeren waar tot in de 19e eeuw met miltvuur besmet 
vee werd begraven. Na oproepen in lokale media 
ontving Janne talloze tips over miltvuurbosjes in de 
buurt van Beetsterzwaag.  Janne fotografeerde deze en 
heeft de foto’s daarna ontwikkeld en afgedrukt in haar 
zelfgebouwde doka in Kunsthuis SYB.  
Dit deed ze met de 19e eeuwse fotografische techniek 
cyanotypie ofwel blauwdruk, welke langzaam vervaagt. 
Tijdens Langstme deelt Janne haar nieuwste 
experimenten met deze techniek op even onverwachte 
locaties als de bosjes zelf.  
Ook vertelt ze meer over haar project op een speciale 
website en organiseert zij beide zondagen een excursie 
naar miltvuurbosjes in de omgeving.

Kunstenaarscollectief de Onkruidenier (Ronald Boer, 
Jonmar van Vlijmen en Rosanne van Wijk) onderzocht 
in 2020 rondom Beetsterzwaag welke zichtbare en 
onzichtbare relaties met de zee te ontdekken zijn in het 
landschap. Het artistieke onderzoek vormt een nieuw 
hoofdstuk in hun ongoing project SWEET – SWEAT 
waarbij ze op verschillende locaties in Nederland de 
relatie tussen zoet en zout in het landschap en in 
ons lichaam onderzoeken. Gedurende de Triënnale 
presenteert de Onkruidenier een installatie met tools 
die bemiddelen tussen de mens en een teruggedrongen 
zee. Enkele tools zijn ontwikkeld in samenwerking met 
Studio Kai Udema.

Onkruidenier
SWEET — SWAT — SWEETIE —  
SWEATER — SWETSEN, 2021
Trainingssessie  
(zie: publiek programma)

Met dank aan: 


