ACTIVITEITENVERSLAG
MEDIA ART FRIESLAND
2019


Activiteitenverslag Media Art Friesland 2019

1

Samenvatting	

3

Inleiding4
MEDIA ART FESTIVAL (MAF)

6

LUNA15

2

Duurzame Verbinding van regionaal tot internationaal	

23

(Co)producties	

25

PR/Marketing	

27

Financiën	

29

Organisatie	

31

Activiteitenverslag Media Art Friesland 2019

SAMENVATTING
ACTIVITEITEN
•	Media Art Festival, 21 november - 8 december met:
- expositie 15 Young Masters
-	breed educatief aanbod (voorbereidende lessen, rondleidingen, workshops)
-	themaprogrammering ‘Illusies’, met discussies, presentaties en performances, i.s.m. Academie voor
Popcultuur, NHL Stenden, RUG Science Café en Keunstwurk
-	open podium voor presentaties van lokale makers en studenten
•	
LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure, 28 - 30 november, op 15 locaties in het centrum van Leeuwarden
•	
Transloca, strategiemeeting Athene januari 2019
•	
Expositie ‘Sonic Embassy’ op See Djerba, International Media Art Biennial, Tunisië met een interactieve geluidsinstallatie ontwikkeld door team Media Art Friesland, september
•	
‘Clemenswerther Flüsterer’, sculptuur en geluidsinstallatie van kunstenaar Loes Heebink als onderdeel
van het Duits-Nederlandse project ‘Grenzkultur’ op Casteel Clemenswerth, Sögel (D), productie en soundscape door Marinus Groen (team Media Art Friesland), september
•	
Workshop ‘Soundtrack van je Leven’ op Jongerentop Groningen door Mark Buitenwerf, juni
• In ontwikkeling:
-	Petit LUNA: conceptontwikkeling voor een LUNA-satelliet in het Friese Balk in februari 2021
- HYPERLINKS
- Samenwerkingsproject met Trieste/IT
BEREIK
•	MAF Young Masters Expo: 1261
• MAF workshops en andere educatieve activiteiten: 841 (28 groepen BO, VO, MBO, HBO)
• Andere MAF activiteiten (voorstellingen, presentaties, projecten): 560 bezoekers
•	LUNA: betrouwbare bezoekersaantallen voor LUNA zijn niet vast te stellen omdat het onderdeel plaatsvindt
in de openbare ruimte; er was duidelijk veel belangstelling voor alle projecten met soms duizenden bezoekers per avond per locatie
•	Deelnemers rondleidingen LUNA, verzorgd door A Guide to Leeuwarden en team Media Art Friesland: ca.
1300
•	Sonic Embassy, SEE Djerba: ca. 1000 bezoekers
•	Clemenswerther Flüsterer: geen cijfers bekend, het kasteel werd in september bezocht door duizenden
toeristen en bezoekers van diverse grotere evenementen
•	Soundtrack van je Leven: ca. 20 deelnemers
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INLEIDING
2019 was een spannend jaar voor Leeuwarden. Na
het magische 2018, waarin Leeuwarden als Culturele
Hoofdstad van Europa met een uitzonderlijk groot
en sterk cultureel aanbod schitterde, moest 2019
uitwijzen in hoeverre er ook getimmerd was aan een
stevige infrastructuur en de mogelijkheid voor lokale
instellingen om voort te borduren op de successen
van 2018. Ook voor Media Art Friesland moest 2019
laten zien in hoeverre positieve ontwikkelingen in de
aanloop naar en tijdens 2018 door zouden kunnen
zetten.
Na een langere fase van herbezinning tussen 2010
en 2013, heeft Media Art Friesland sinds 2014 het
bereik van haar hoofdactiviteit, het Media Art Festival
(MAF), geleidelijk zien stijgen, sinds de eerste editie
van LUNA in 2016 zelfs met flinke sprongen. Doordat
MAF en LUNA in 2018 onderdeel uitmaakten van
de slotfestiviteiten van LF2018, was niet duidelijk te
filteren in hoeverre de successen (mede) baseerden
op de algemeen grote belangstelling voor Leeuwarden in dat jaar.
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De eerder ingeslagen koers voor structuur en inhoud
voor de activiteiten is in 2019 de jaren eerder ingeslagen voortgezet. Kernactiviteiten zijn:
•	Media Art Festival (MAF) en LUNA Leeuwarden
Urban Night Adventure;
•	ontwikkeling van educatief aanbod;
•	ontwikkeling en versterking van duurzame verbindingen, zowel regionaal als internationaal:
•	Media Art Friesland als leverancier/samenwerkingspartner voor derden.
Deze onderdelen reflecteren de positie die Media Art
Friesland in wil nemen in regionale en internationale
context als agent voor presentatie, educatie, kennisuitwisseling, productie en verbinding op het brede
terrein van de mediakunst. We kiezen bewust voor
de combinatie van functies omdat de verschillende
activiteiten elkaar zinvol versterken: door een erkende
speler te zijn, die innovatieve en spraakmakende
projecten presenteert en produceert bereiken wij het
brede publiek in de regio, vakpubliek, kunstenaars
en collega instellingen in binnen- en buitenland en
hebben wij een stevig regionaal netwerk ook buiten

de kunstsector kunnen ontwikkelen. Door deze
uiteenlopende relaties zijn wij intussen een gewilde
partner voor onderwijs en bedrijfsleven. Door het
goede bereik van onze activiteiten en de professionele productionele condities die wij in samenwerking
met het bedrijfsleven kunnen bieden, kunnen wij
vooraanstaande kunstenaars en andere professionals
aan onze evenementen binden wat weer de kwaliteit
van de evenementen ten goede komt.
MEDIA ART FESTIVAL - LUNA 2019
In de jaarlijkse hoofdactiviteit, de combinatie van
het Media Art Festival (MAF) en LUNA Leeuwarden
Urban Night Adventure, komen alle ambities bij elkaar,
presenteren wij de resultaten van samenwerkingen
en coproducties gedurende het jaar en nodigen wij
het algemeen publiek en de vakwereld uit om in Leeuwarden bij elkaar te komen voor kennisuitwisseling en
nieuwe stappen binnen ons vakgebied.
De combinatie van het laagdrempelige publieksevenement LUNA en het meer experimentele Media
Art Festival is inhoudelijk interessant omdat steeds
meer bezoekers door LUNA geïnteresseerd raken
in mediakunst en daarom tijdens het evenement
makkelijk de weg vinden naar de MAF Young Masters
expositie. Ook productioneel is de combinatie van de
twee evenementen gunstig: het Media Art Festival is
een goede uitvalsbasis voor kunstenaars en medewerkers die voor LUNA de openbare ruimte ingaan;
voor bezoekers is het MAF-café een gewild rustpunt.
Belangrijker echter dan de ruimtelijke bijkomstigheden is dat hetzelfde team met dezelfde techniekleverancier alle kunstwerken kan opzetten en beheren. Dit
is zeer efficiënt, zowel wat betreft expertise als qua
kosten voor vervoer en huur van apparatuur die deels
voor beide onderdelen ingezet kan worden.

manipulatie, overconsumptie en technologisering
van de mens van nu. Het was ook terug te vinden
in een aantal LUNA-projecten en in installaties van
MAF Young Masters, maar het was niet leidend bij de
selectie van deze projecten. Een selectie van werken
diende veeleer ter versterking van themabijeenkomsten; bij LUNA vormde het een losse leidraad bij de
tour door de stad, waarbij het publiek verschillende
soorten artistieke illusies kon ervaren en deels zelf
mede vorm kon geven.
Alhoewel het voor de verdiepende activiteiten van de
randprogrammering bijzonder wenselijk is om mediakunst, haar verschijningsvormen en haar actuele
betekenis vanuit een specifiek thema te benaderen,
zijn wij van mening dat dat voor de samenstelling van
de MAF Young Masters Expositie en het LUNA programma niet cruciaal is. Met de MAF Young Masters
Expositie willen wij vooral een staalkaart van actuele
jonge internationale mediakunst laten zien. LUNA is
vooral een nachtelijk kunstavontuur in de straten van
Leeuwarden voor een breed publiek.

THEMA
MAF-LUNA kent een jaarlijks thema dat vooral bepalend is voor de randprogrammering van het Media
Art Festival. Onze academische en culturele partners
aanvaarden het thema graag om activiteiten in te
brengen vanuit hun werkpraktijk en expertise.
Thema van 2019 was ‘Illusies’. Het werd uitgediept
in tal van themabijeenkomsten, waarbij niet alleen
artistieke manieren om optische en auditieve illusies
te creëren maar de bredere discussie werd opgezocht over de impact van media en technologie in de
wereld van nu, inclusief kritische beschouwingen over
Activiteitenverslag Media Art Friesland 2019
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MEDIA ART FESTIVAL (MAF)
Het Media Art Festival vond in 2019 plaats van 21
november tot en met 8 december en bestond uit de
volgende onderdelen:
•	expositie 15 Young Masters en MAF Young
Masters Awards
•	themaprogrammering ‘Illusies’, met discussies,
presentaties en performances, i.s.m. Academie
voor Popcultuur, NHL Stenden, RUG Science Café
en Keunstwurk
•	breed educatief aanbod (voorbereidende lessen,
rondleidingen, workshops)
•	open podium voor presentaties van lokale makers
en studenten
MAF YOUNG MASTERS EXPOSITIE
De ruggengraat van het Media Art Festival bestond
uit een expositie van werken van 15 talentvolle
jonge internationale mediakunstenaars die allemaal
waren genomineerd voor de MAF Young Masters
Awards. De kunstenaars werden gescout bij de
eindexamenexposities van de Nederlandse kunstacademies en op internationale festivals, conferenties en
exposities. Ook ontvangen wij ieder jaar tal van tips uit
ons internationaal netwerk en open inzendingen die
eveneens meegenomen worden in de selectie.
DE MAF YOUNG MASTERS GENOMINEERDEN
2019
TOM BEKKERS, Hogeschool voor de Kunsten in
Utrecht
In Search of the Miraculous II, video-installatie die
bestaat uit vijf performances, gefilmd in het Waddengebied
De strijd tussen mens en natuur is voorbij; en wij
hebben gewonnen.
Nu de dood van de natuur langzaam begint door te
dringen, staan we aan het begin van een rouwproces;
op zoek naar een nieuwe verhouding tot wat we ooit
natuur noemden.
Tom Bekkers daagt mensen uit om hun wereld op een
andere manier te bekijken. Dezelfde dingen kunnen er
vanuit een andere hoek volledig anders uit zien. Dit is
ook één van de kernpunten van het Posthumanisme,
de filosofische stroming die stelt dat we teveel vanuit
ons mens-zijn denken en te weinig empathie hebben
6
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voor de dingen om ons heen. De abstractie van dat
onderwerp staat in contrast met de verschijningsvorm
van het werk van Tom, waarin materialiteit, schaal en
beweging centraal staan. Door zich goed tot het werk
te verhouden wordt de kijker zowel fysiek als mentaal
uitgedaagd om zijn omgeving vanuit een heel ander
perspectief te bekijken.
TIM ENGHARDT, KABK Den Haag
Noxious - The Game, interactieve game installatie
Als designer en gaming-fanaat werkt Tim Enghardt
met diverse media, voornamelijk op het digitale
gebied. Zijn ambitie is om de giftige omgeving van
online platforms, waarbij de gevolgen van online
intimidatie vaak worden onderschat, te bevechten en
een licht te schijnen op het stigma rondom de wereld
van videogames. Zijn werk is interactief en speels met
een duistere, serieuze ondertoon.
Door de oorsprong en gebruiken van digitale communicatie te combineren met de fysieke aanwezigheid
van een installatie, onderzoekt en toont zijn project de
gevolgen van het gebrek aan terughoudendheid dat je
kunt voelen als je online communiceert ten opzichte
van face-to-face contact.

BAS HORDIJK, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
(HKU)
Perspective, film/foto
Perspective is een korte film over de mensheid en
haar plek in het grotere geheel. Door de nadruk te leggen op abstracties en belichting, vanuit een menselijk
perspectief, onderzoekt Bas Hordijk de thematische
en visuele aspecten van zijn straatfotografie. Het visuele wordt versterkt met een auditieve tegenhanger.
ILDIKÓ HORVÁTH, Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam
Sub/liminal soundscapes, installatie van keramiek
en geluid
Muren, grenzen en afbakeningslijnen zijn inherent
aan ons dagelijks leven, onze perceptie en ons denkproces. Het werk Sub/liminal soundscapes richt zich
op de dynamiek van begrensde oppervlakten en de
ruimte hierin en rondom, binnen-kant en buitenkant,
om te ontdekken hoe grenzen het gebied rondom
hen beïnvloeden. Door de oorsprong van de ruimteverdeling in twijfel te trekken, beoogt de installatie
het bewustzijn van de ambivalente staat van ‘ergens
tussen staan’ tevergroten.

PATRICK HOVING, Academie Minerva in Groningen
In de kantlijn van de tijd, mixed media installatie
Met een analoge camera om zijn schouder heeft
Patrick Hoving zich twee maanden geïnstalleerd in
een verzorgingstehuis bij hem in de buurt. Hij heeft
zich laten leiden door wat deze plek hem vertelde.
De ontmoeting stond hierin centraal. Welke verhalen
schuilen er achter de gesloten deuren? Wie leven
hier? En hoe is het om op een plek als deze te wonen?
In zijn installatie In de kantlijn van de tijd liet Patrick
jullie zien en horen wat deze plek hem te vertellen
had. Publiek ging massaal in op de uitnodiging om
in de ouderwetse woonkamer, die hij de ruimtes van
MAF nagebouwd had, aan te schuiven voor een kopje
koffie en een goed gesprek.
NOWAH KATER, Academie voor Beeldende Kunst en
Design in Maastricht
Blaaskaken, soundinstallatie en live performances
Blaaskaken is een krachtige klankinstallatie van
luchtpompen die via slangen van rubber in lange PVC
buizen blazen. Door de luchtdruk begint het rubber
te klapperen; deze trilling versterkt de kunstenaar
met de lange buizen waardoor er luide klanken van
gebrul en gekrijs vrijkomen. De toeschouwers werden
overspoeld met een zowel onheilspellende als hypnotiserende klankenstorm.
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ANTONIA OANA, Academie Minerva in Groningen
Communist retrospective, mixed media installatie
Antonia Oana is aan de Academie Minerva afgestudeerd in illustratie en animatie, maar ze ziet zichzelf
niet als een illustrator of animator. In bijna al het werk
dat ze maakt tracht ze diverse media te combineren,
waardoor ze zichzelf liever ziet als visueel kunstenaar
en designer dan een illustrator.
Gedurende de afgelopen drie jaar heeft haar stijl zich
naar
een kant ontwikkeld geïnspireerd door de Memphis
group, met kleurrijke designs en speelse patronen die
doen denken aan de jaren ’80: een decennium waar
ze veel affiniteit mee heeft, ook al is ze geboren in
1996.
Waar West-Europa in de jaren ’80 opging in stromingen als Memphis, Art Deco en Neon Noir was
Roemenië, haar thuisland, nog onder communistisch
bewind. Het inspireerde haar om een gameroom
te maken zoals de symbolische gamehallen van de
tachtiger jaren. Antonia’s gameroom combineert
de speelsheid in haar werk met echte verhalen uit
communistisch Roemenië.

gen in een organische vorm. Je bent uitgenodigd om
het beeld te observeren en door middel van licht de
verborgen mogelijkheden te onderzoeken.
LOLA SAFARI, Academie voor Beeldende Kunsten in
Maastricht
Do not disturb, I’m having a Blast!!!, mixed media
installatie
De tegenstrijdigheden van het leven als millennial
Hoe kan het dat we allemaal zo ongelukkig zijn terwijl
we alles hebben wat ons hartje begeert? Zijn we dan
allemaal toch teveel verwend en over het paard getild
door onze ouders die ons allemaal uniek, geweldig en
onbegrensd getalenteerd vonden? In haar werk zocht
Lola lang naar een manier om belangrijke maatschappelijke thema’s aan te snijden maar uiteindelijk is ze
daar van teruggekomen: “Ik breng liever een vrolijke
noot en wat lucht en kleur in alle zwaarte om mij
heen.”

ANA OOSTING, Master in ArtScience KABK Den
Haag
Tomopteris Micans, interactief object met soundscape
Materie is niet passief; het heeft een eigen wil. Het
enige wat je hiervoor nodig hebt om ervan bewust
te worden is geduldige observatie. Voor dit werk
onderzocht Ana Oosting de materie van papier. Door
papier opnieuw en opnieuw te vouwen maakte ze een
mozaïekwerk dat papier de mogelijkheid geeft om
te bewegen. Iedere vouw is een beweging met een
eigen, uniek karakter. Tomopteris Micans is ontstaan
door twee van deze mozaïekwerken samen te bren8
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REINOUT SCHEEPERS, AKI ArtEZ Enschede
Circulux, immersieve installatie met LED en geluid
Circulux is een immersive hyper reality-belevenis
die de mogelijkheden van licht als materiaal verkent.
Meer dan vijfduizend computergestuurde ledlampjes
genereren een visuele weergave van de instortende
digitale wereld. De semi-transparante opstelling

van de lichtinstallatie biedt de bezoeker twee totaal
verschillende ervaringen, zowel binnen als buiten de
installatie.
DAVEY SMAND, Academie Minerva Groningen
White Swans, interactieve installatie
White Swans is een interactieve installatie gebaseerd
op de voor-christelijke traditie van Drenthe.
De bezoeker draagt een EEG-hoofdband die de
hersenactiviteit meet en deze omzet in geluid en
video.
Davey Smand onderzoekt in zijn werk de grenzen
tussen magie en technologie en combineert mythologie met techniek. Veel van zijn werk is beïnvloed
door het gedachtegoed van René Munnik: hoe rationeler we onszelf in de wereld plaatsen door wetenschap, des te meer we teruggaan naar een mythische
perceptie van de wereld.

MARTINA STELLA, Master in Photo-graphy and
Contemporary Art aan de Paris 8 University
L’espace du dedans • The inner space, mixed media
en film
De korte film L’espace du dedans is gemaakt tijdens
het See Djerba’s International Media Art Project in
Houmt Souk. Nadat Martina Stella een aantal dagen door de omgeving wandelde, ontdekte ze een
bepaald gevoel tussen de stad en de kust. De Souk
bleek een omhullende structuur te hebben, gespleten

in een hoeveel-heid van details, artefacten en architectonische composities. Martina concentreerde zich
op hoe een aspect een onafhankelijk element wordt
die opgaat in het geheel en hoe door die ontmoeting
met andere vormen een nieuwe entiteit ontstaat.

TAJNY_PROJEKT, Academy of Fine Arts Katowice
Sound observatory, interactieve multimedia-installatie
Sound observatory is een interactieve en educatieve
multimedia-installatie om geluid te observeren. De
instal-latie bestaat uit twee delen: het eerste deel is
een animatie waardoor je de basiskennis krijgt over
de fysieke eigenschappen van geluids-golven, het
tweede deel is interactief. Door geluid te produceren
met een controller-synthesizer krijg je een beeld van
het geluid, vertaald door een speciaal aangesloten
Vectrex-scherm en een laser. De installatie laat je de
veranderingen in een geluidsproces zien door een
aantal basisparameters die je zelf aan kunt passen.
De totale ervaring brengt je dichter bij de oorsprong
van geluid en toont de logica in de beelden van
harmonische vibraties, die in de wiskunde bekend
staan als de Lissajous figuren.
Tajny_projekt is een Pools kunstenaarscollectief dat
bestaat uit Kacper Mutke en Michał Urbański.
LOUISA TEICHMANN, Willem de Kooning Academie
Rotterdam
Ultimate Dragon, game-installatie
Ultimate Dragon is een adventure game-installatie die
je in een wereld trekt met een belofte: je eigen, persoonlijke Utopia. Terwijl je beweegt door een fictief
landschap, in constante dialoog met het programma,
genereert jouw input een verborgen driedimensionaal, digitaal landschap. Het programma bouwt
stiekem een wereld gebaseerd op jouw activiteit in
het spel. Iedere keer als de speler een keuze maakt in
Activiteitenverslag Media Art Friesland 2019
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MAF YOUNG MASTERS AWARDS
De jury
De winnaars van de MAF Young Masters Award
werden aangewezen door een internationale jury
bestaande uit:

het spel, wordt er een laag toegevoegd in het virtuele
spectrum. Op het moment dat er genoeg informatie
is, wordt het geïndividualiseerde landschap getoond.
Is de creatie van het programma vergelijkbaar met de
wereld die de speler fantaseerde? Is technologie in
staat om de eigen fictie te vertalen naar een levende,
digitale omgeving? En zo niet; wiens fictie is het dan?
WILD EI, Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU)
Amplitude, mixed media, film, geluid
Wild Ei streeft er in haar werk naar om de relatie te
herstellen tussen instinctieve en intellectuele kennis.
‘Weten’ strekt zich uit over verschillende gebieden
door het maken van wederzijdse aannames, vergelijkbaar met hoe volksverhalen zowel artistiek kunnen
zijn als wetenschappelijk.
Ze observeert de wereld om haar heen als een
metafysische naturalist – zoekend naar macroprocessen in haar omgeving die complexe processen in
het heelal verklaren. Haar werk is een onophoudelijk
onderzoek naar hoe het heelal is ontstaan en het
verbindende element van leven. In plaats van dit uit te
leggen, presenteert ze met Amplitude fragmenten in
de vorm van video, audio en installaties die de poëtische en magische opvattingen hiervan laten zien.

10
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KATERINA MIROVIĆ
Katerina Mirović is mede-oprichter, curator en producent van het Lighting Guerrilla Festival in Ljubljana/
SIovenië, dat gewijd is aan lichtkunst en publieke
ruimte. Als onderdeel van het programma bedacht
en creëerde ze het Lighting Park in Ljubljana, waar
inmiddels al drie lichtkunstinstallaties permanent zijn
geïnstalleerd.
BETTINA PELZ
Het curatoriële werk van Bettina Pelz is gewijd aan
art-in-context-projecten. Haar transdisciplinaire
projecten worden vertoond door kunstinstellingen en
in de openbare ruimte. Sinds 2000 ligt de focus van
haar curatoriële onderzoek en praktijk op licht in de
beeldende kunst. Ze is de oprichter van verschillende
duurzame lichtkunstprojecten in Europa en Afrika.
NICOLÁS DARDANO
Nicolás Dardano is professor aan de Universiteit van
Buenos Aires en hoofd van de opleiding Applied Studies of Morphology (Taalwetenschappen). Ook maakt
hij deel uit van de Designfaculteit aan de Torcuato Di
Tella Universiteit, waar hij verantwoordelijk is voor het
Media Lab. Als mediakunstenaar heeft hij meerdere
live visuals gemaakt voor verschillende muziekprojecten. Via AADK Spain werkt hij samen in diverse
experimentele projecten die audiovisuele kunsten met
design verbinden.
Winnaars MAF Young Masters juryprijs
De vijftien genomineerde kunstenaars en hun werken
werden door de jury beoordeeld op artistieke inhoud,
technische vindingrijkheid en afwerking en veelbelovendheid voor toekomstige projecten. Na lang en
stevig beraad wees de jury uiteindelijk Ildikó Horváth
aan als winnaar van de MAF Young Masters Award
2019. Uit het juryrapport:
We believe that it is a wide and rich conceptual
proposal that brings up questions on interior and
exterior spaces while playing with the notions
of limits and expansion. We consider it to be the
strongest regarding the experimental experience of
the audience. Each detail shows the artist’s interest

in the material and spatial resolution of the project.
The interactive soundscapes allow us to get immersed in illusory worlds that create a contrast with the
series of geometric objects. The dialogue between
the sonic / digital aspect and the tactile / material
one is, in our opinion, an interesting reflection on
the current possibilities of Media Art. The care
addressed to material, space and temporality are
also worthy of being featured.
Furthermore, we believe that the possibility of
taking part in AADK Spain’s Artistic Residences,
will represent for Ildikó Horváth an opportunity
to explore other formal and material aspects of
“Subliminal Landscapes” and to deepen her interest in sound. We wish this to be an opportunity to
take new risks, allow herself to make mistakes and,
moreover, expand her research beyond the areas
that she has proved to handle with such precision.

warden en op andere locaties uit het internationale
netwerk van de samenwerkende partijen.
Publieksprijs
Gedurende de twee weken van het Media Art Festival
mochten bezoekers stemmen op hun favorieten uit de
vijftien gepresenteerde kunstwerken. Dit jaar waren
er meerdere favoriete werken die hoog scoorden bij
het publiek. Duidelijke winnaar met meer dan 10%
voorsprong in stemmen werd Reinout Scheepers met
zijn immersieve werk Circulux.

De prijs: werkperiode bij AADK Spain
De winnaar mag een maand lang verblijven in de
AADK Spain kunstenaarsresidentie voor artistiek
onderzoek en productie in de inspirerende omgeving
van de Spaanse stad Blanca. De werkperiode wordt
begeleid door het professionele team van AADK
Spain en afgerond met presentaties in Blanca, LeeuActiviteitenverslag Media Art Friesland 2019
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RANDPROGRAMMERING: THEMA, EDUCATIE,
OPEN PODIUM
Themaprogrammering ‘Illusies’
De randprogrammering van MAF rondom het thema
‘Illusies’ bestond uit discussies, presentaties en
performances die wij samen met de partners Academie voor Popcultuur, NHL Stenden, Rijksuniversiteit
Groningen – Campus Fryslân en Keunstwurk ontwikkelden en presenteerden. Bezoekers en vakpubliek
werden uitgedaagd om de diepte in en met elkaar
in discussie te gaan. Binnen het thema werden veel
actuele filosofische, politieke en artistieke onderwerpen behandeld. De themaprogrammering is
hét substantiële onderdeel van MAF waar actuele
discussie plaatsvindt, waar plek is voor wrijving en
tegenstelling en waarmee wij bij willen dragen aan
beeldvorming, mediawijsheid en de discussie over de
rol van mediakunst in de samenleving.

combineerden hun kennis vanuit de wetenschap
en de kunst in een discussie over opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, machine
learning, blockchains, onderling verbonden samenlevingen en de illusie van controle.
DWARSKIJKERS ism Keunstwurk
Digitale bespiegelingen
MAF organiseerde in samenwerking met Keunstwurk
een avond over de hedendaagse digitale ontwikkelingen in kunst en cultuur, bedoeld voor een breed
publiek dat weinig voorkennis heeft van media,
mediakunst en technologie.

SCIENCE CAFÉ ‘DATA TO AFFECT’ i.s.m. RUG
Campus Fryslân
Zo’n dertig deelnemers, veelal professionele kunstenaars en RUG studenten, luisterden naar de standpunten van wetenschapper Karsten Schulz (universitair docent politieke wetenschapper) en kunstenaars
Hannes Andersson and Augustín Martinez die voor
LUNA een audiovisueel project realiseerden over
de geschiedenis van de voormalige gevangenis De
Blokhuispoort en de stad Leeuwarden. De sprekers
12
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De avond begon met een rondleiding door de expositie waarbij MAF kunstenaars aanwezig waren om hun
werk toe te lichten. Jaap Henk Hoepman, Universitair
Hoofddocent bij de Digital Security groep van de
Radboud Universiteit in Nijmegen, verzorgde een
algemene inleiding om zicht te krijgen op de context
van de digitale en technologische ontwikkelingen en
maakte hierbij een brug naar de ontwikkelingen in
kunst en cultuur. Vervolgens werd er ingezoomd op
het kunstenaarsduo Esther Polak en Ivar van Bekkum
die vertelden hoe zij nieuwe technologieën toepassen
in hun werk. De avond werd afgesloten door digital
kunstenaar Jacco Borggreve die vanuit zijn artist in
residency in Merida/Mexico een spannende live
performance verzorgde.
I-WEEK | SIMULATION, presentaties ism Academie voor Popcultuur
Voorafgaande aan de opening van MAF vond op de
Minerva Academie voor Popcultuur de International
Week (I-Week) plaats. Aanhakend op het MAF thema
‘Illusies’ werd er rondom het thema ‘SIMULATION’
gewerkt. Tijdens de I-Week kwamen docenten en

studenten van hogescholen uit heel Europa bij elkaar
voor workshops op het gebied van muziek, vormgeving en entrepreneurship.
Workshops
De workshops (LAB sessions) draaiden om internationale samenwerking, inspiratie en creatie. Ze zijn
toegankelijk voor studenten van de Hanzehogeschool
en MAF- en LUNA-kunstenaars.

hoe wordt er gehoor gegeven aan het verhaal? Met
deze onderzoekende geest ging hij te werk gaan op
de locatie van het Media Art Festival. Gedurende een
week componeerde hij - met als fundering het festival,
de locatie - een muziekstuk componeren dat aan het
einde van zijn werkperiode op twee dagen gepresenteerd werd aan een enthousiast publiek.

OPEN PODIUM I.S.M. LOKALE INSTELLINGEN EN
MAKERS

PRESENTATIES ARTWEEK | CMD - NHL STENDEN
Op woensdag 27 en donderdag 28 december presenteerden meerdere studenten van de minor Branding
Advertising Design (opleiding Communicatie en
Multimedia Design van NHL Stenden) hun werk
op het Media Art Festival. Zij lieten verbanden zien
tussen het festivalthema Illusies met multimedia. De
presentaties vonden parallel aan de Artweek van het
CMD plaats.

KOMPOST compositie residency i.s.m. Popfabryk
Met het project KOMPOST stimuleert en steunt
de Popfabryk Friese (elektronische) experimentele
muziek scene en maakt deze zichtbaarder. Vijf dagen
lang wordt een artiest op een specifieke locatie uitgenodigd om het experiment aan te gaan met geluid en
werk te maken speciaal ontwikkeld voor koptelefoons.
Na een week wordt het werk gepresenteerd aan het
publiek.
KOMPOST wil aanjager zijn voor Friese geluidskunst
en muzikaal talent dat zich niet plooit naar pop-structuren. Artiesten opereren in een omgeving waar de
termen geluid en muziek uitwisselbaar zijn en creëren
een compositie die eerder bevraagt dan bevestigt.
Op het Media Art Festival gaf componist en muzikant
Corné de Wolf invulling aan de eerste editie van KOMPOST. Corné de Wolf is een afgestudeerd componist
van de Minerva Academie voor Popcultuur met als focus narratieve strategieën binnen compositie. Corné
is vaak op zoek naar een verhaal of ondergrond; wie
of wat vormen de fundering voor een compositie,

MARTIJN VAN BACHUM | IMPROVISUAL
Martijn van Bachum is een Leeuwarder kunstenaar
en vormgever die contact heeft gezocht om Media
Art Friesland als ideaal podium voor zijn experimentele werk te gebruiken. Zijn performance was op
verschillende festivaldagen te beleven, onder andere
op de openingsavond. De waardering van het publiek
was groot.

Tentoonstelling
De resultaten van alle workshops werden op vrijdag
22 november in een multidisciplinaire tentoonstelling
op de MAF-locatie gepresenteerd.
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Met de performance Improvisual creëerde Martijn
van Bachum datavisualisaties door het spelen van
geïmproviseerde muziek. Tijdens de performance
werd iedere noot gevisualiseerd in een projectie. Zo
ontstond er tijdens het muziekstuk een datavisualisatie en kon de muziek zowel tijdens de act worden beleefd als worden teruggelezen. Nuances in de muziek
werden vertaald naar gedetailleerde grafieken.
EDUCATIEF PROGRAMMA
Rondom het Media Art Festival en LUNA is er een
breed educatief programma voor verschillende
doelgroepen (voorbereidende lessen op scholen,
rondleidingen, workshops).
Basisonderwijs
In samenwerking met cultureel onderwijsloket Kunstkade bieden wij workshops en rondleidingen aan
voor het basisonderwijs. Op de ochtenden van het
Media Art Festival is het vaak druk met de allerjongste
vrienden van de mediakunst die eerst een rondleiding krijgen door onze expositie en vervolgens zelf
mediakunst maken onder leiding van een educatief
geschoolde mediakunstenaar. Passend bij het thema
‘Illusies’ leerden de kinderen in 2019 hoe beelden in
beweging gebracht worden en bouwden zij zelf zogenaamde zoöpraxiscopen waarmee zij zelfgemaakte
beelden animeerden.

14
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Doordat de Kunstkade vanwege overaanbod voor
de bovenbouw van het basisonderwijs de onderbouw aangewezen had als doelgroep voor Media
Art Friesland, was er helaas een grote terugloop
in aantal boekingen van het aanbod. Slechts twee
groepen namen deel, wat volgens de leerkrachten
vooral de maken had met de onbekendheid met het
Media Art Festival en met de Sinterklaas periode
waarin onze activiteiten aangeboden werden. Voor de
allerjongsten is dat ook zonder extra aanbod al een
bijzonder spannende periode. Voor 2020 zoeken wij
het gesprek met Kunstkade over de doelgroep, maar
we hebben er ook alle vertrouwen in dat het aantal
boekingen met meer bekendheid met de materie
weer geleidelijk zal stijgen.
Voortgezet onderwijs, MBO, HBO, andere doelgroepen
Voor alle andere onderwijsvormen en particuliere
belangstellenden bieden wij workshops en rondleidingen op maat, soms in combinatie met introducties op
LUNA. De belangstelling voor dit aanbod was in 2019
ongekend. In totaal zijn 26 groepen te gast geweest,
een toeloop die op sommige momenten de capaciteit
van locatie en team volledig uitputte. In 2020 gaan wij
ons meer richten op deze doelgroepen en de capaciteiten aanpassen aan de vraag.

LUNA
Halverwege het Media Art Festival maakten we voor
drie avonden de stap naar de openbare ruimte van
het centrum van Leeuwarden met de derde editie
van het LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure.
LUNA-projecten waren te zien op vijftien binnen- en
buitenlocaties en er was een mobiele act op het
water. Tienduizenden bezoekers beleefden, op eigen
gelegenheid, of als deelneme
r aan een tour van onze partner A Guide to Leeuwarden, een spannend nachtelijk avontuur met grootschalige, laagdrempelige projecties op pleinen en
in de Prinsentuin en meer intieme en experimentele
mediakunstwerken op minder voor de hand liggende
locaties in de openbare ruimte en op verrassende
binnenlocaties.
De LUNA-kunstenaars waren afkomstig uit tal van
landen: Hongarije, Frankrijk, Griekenland, Japan,
Zweden, Argentinië, Duitsland, Zwitserland, Polen,
Duitsland, Portugal, en ook (Noord-)Nederlandse
kunstenaars droegen bij aan een uitdagend en divers
programma. Naast het presenteren van werken
zorgden wij ervoor dat er ontmoetingen plaatsvonden
tussen de kunstenaars, zowel informeel in het café
op de MAF-locatie als in de vorm van een industry

meeting voor alle professionele deelnemers en
geïnteresseerde professionals uit de regio. Onder het
genot van een lunch presenteerden de deelnemers
zich aan elkaar en wisselden vervolgens ervaringen
en ideeën uit. Zo’n veertig deelnemers uit binnen- en
buitenland maakten gebruik van deze unieke netwerkmogelijkheid.
Multiculturele medewerkers
Ook de ca. honderd, grotendeels vrijwillige medewerkers vormden een grote multiculturele cocktail.
Enkele kwamen speciaal om te helpen uit Macedonië
en Duitsland. Er werkten ca. veertig internationale
studenten van de Leeuwarder hogescholen mee in
hospitality en publieksbegeleiding, waarvan ruim
dertig op operationeel niveau en zeven als stagiaires
die van september tot en met december als productieteam fungeerden. Tijdens LUNA en de afbouw van
MAF en LUNA was er veel hulp van een groep van
ca. 30 nieuwkomers uit landen in het Midden-Oosten
en Afrika die momenteel verblijven in het AZC St.
Annaparochie.
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perspectieven op de stad op. Naast de bezoekers, die
gericht op het evenement af waren gekomen, waren
er ook duizenden toevallige passanten die door LUNA
werken verrast werden. Zo stopten veel fietsers en
voorbijgangers op de Westersingel om verbaasd te
kijken naar de projecties van Bordos op het pand
Snekertrekweg 1 in de verte.

Verbinding met de stad
Nog meer dan tijdens de eerste twee edities in 2016
en 2018 was LUNA was in het hele centrum van Leeuwarden zicht- en voelbaar. Anders dan vooral in 2018,
toen LUNA onderdeel was van het slotweekend van
LF2018, was er geen ander evenement dat tegelijkertijd plaatsvond en was het mogelijk om te observeren
hoe LUNA werkt. Doordat de spreiding van de werken
over het centrum groot was, was er veel beweging
op straten en op pleinen; op de locaties van de grote
trekkers was het vooral op de zaterdagavond zeer
druk.
De spreiding leverde echter vooral de beoogde
ervaring van een nachtelijk avontuur op en nieuwe

Leermoment
Omdat LUNA intussen bij een breed publiek bekend
is en bezoekers gericht op zoek gingen naar de
projecten, bereikte ons van sommigen de kritiek dat
de route te uitgerekt is en locaties soms moeilijk
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vindbaar. De online applicatie LUNA.2discover werd
door duizenden bezoekers gebruikt, maar voor een
volgende keer is de vraag groot van een koppeling
van deze service met google maps.
Ook was het mogelijk om deel te nemen aan gratis
rondleidingen in diverse talen die ieder half uur
startten vanaf de Westerkerk, verzorgd door de organisatie A Guide to Leeuwarden. Wie absoluut geen
locatie wilde missen en relatief snel alle locaties wilde
zien, kon hiervoor kiezen. Ook konden voor groepen
betaalde tours geboekt worden die verzorgd
werden door medewerkers van Media Art Friesland.
In totaal namen rond de 1300 mensen deel aan de
verschil-lende rondleidingen.
Desalniettemin was een veel gehoorde opmerking
dat de vindbaarheid en zichtbaarheid van de locaties
zou mogen verbeteren. Dit nemen wij uiteraard mee
in de planning voor LUNA 2020. We gaan echter
vooral ook inzetten op een duidelijkere communicatie
van het verhaal van het nachtelijk avontuur. Naast
het presenteren van verschillende boeiende vormen
van mediakunst aan een groot en divers publiek, blijft
het ook een doel van LUNA om Leeuwarden op een
andere manier te laten ervaren. Daarom willen wij niet
een vaste route bieden die door steeds meer mensen
afgelegd wordt, maar het publiek juist meenemen in
de beleving van de stad in het donker, de schoonheid
van zoeken en vinden, en de kick om te worden
verrast.
DE LUNA PROJECTEN
Ruim verdeeld over het centrum van de stad waren
er in totaal 16 projectlocaties, waarvan vier werden
ingevuld door partners in de programmasectie
‘LUNA&Friends’. Deze biedt ruimte voor aanhakers
bij ons evenement, voor samenwerkingen en ook
voor uitstapjes naar andere disciplines dan licht- en
mediakunst. Ook brachten veel LUNA bezoekers
aan het einde van hun wandeling een bezoek aan de
indoor locatie van het Media Art Festival, wat als 17e
locatie kan worden beschouwd.
AVRABOU|XENAKIS (FR|GR)
GMO (Green Marvelous Opulence)
Het duo Avrabou|Xenakis brengt alledaagse thema’s
en voorwerpen onder de aandacht door ze uit te lichten en soms uit oneigenlijke materialen na te bouwen.
Door te spelen met de maakbaarheid van dingen, de
plastificering van de natuur en het vervreemden van
waarneming grijpen zij de aandacht van het publiek

voor vraagstukken zoals overproductie, verspilling en
recycling.
Voor LUNA maakten zij een adaptie van hun werk
GMO, een fluorescerende marktkraam die ingericht
wordt op het Waagplein, de plek waar overdag ‘echte’
marktkramen staan.
LÁSZLÓ ZSOLT BORDOS (HU)
Aeter, locatie: Snekertrekweg 1
László Zsolt Bordos vertelt verhalen door uitdagende,
vaak streng gecomponeerde lichtsculpturen en
soundscapes die de bezoeker diep raken. Hij pakte
tijdens LUNA het voormalige postsorteercentrum van
de KPN aan. Het gebouw geldt algemeen als een ‘erg
lelijk betonblok’ - wat door de huidige ietwat verweerde toestand van het gebouw nog eens extra versterkt
wordt. Gedurende enkele avonden liet Bordos het
gebouw met zijn licht- en geluidssculptuur op de
fassade in een heel ander licht verschijnen.

ARVUSTIN CARAMDERSSON (S/ARG)
From Data to Affect // Van Data tot Beïnvloeding,
locatie: Blokhuispoort
Het kunstenaarsduo Arvustin Caramdersson verkende nieuwe mogelijkheden in visual storytelling door
gebruik te maken van nieuwe digitale technologieën.
Speciaal voor LUNA verzamelden ze, o.a. steun van
Activiteitenverslag Media Art Friesland 2019
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het Historisch Centrum Leeuwarden, gegevens die
gerelateerd zijn aan de stad en de voormalige gevangenis De Blokhuispoort - de locatie waar hun werk
ook gepresenteerd werd.
De informatie die ze vonden verwerkten ze in een
algoritme om een verhaal te creëren dat zij vervolgens
verder vertaalden naar een visueel verhaal. Het resultaat was tijdens LUNA op een muur van de Blokhuispoort te zien: de geschiedenis van de plek in een zeer
eigentijds jasje, ontstaan uit de geheimzinnige codes
van een computer.
STIENEKE DIJKSTRA & FRIENDS (NL)
The Womb, Locatie: Westerkerk
Speciaal voor LUNA 2019 sloegen de makers
Stieneke Dijkstra (VJ en visueel kunstenaar), Wander
Kars (muziekmaker en beat goochelaar) en IT-expert
Thijs Zijlstra de handen ineen en namen een duik in
het diepe daar waar hun specialiteiten elkaar ontmoeten. Deze samenwerking zorgde voor een indrukwekkende audiovisuele installatie over de illusies van het
leven. Komen we wel dichterbij de waarheid of is dit
een oneindige zoektocht?
Deze samenwerking kwam tot stand als onderdeel
van het traject ‘Artist in Space’ waarmee Media Art
Friesland samen met 11 andere Noordelijke presentatie-instellingen ruimte biedt voor de ontwikkeling van
Noordelijk talent.
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KATJA HEITMANN (DE/NDL)
For iTernity - Requiem for an eternal dying swan,
Locatie: Wilhelminaplein
For iTernity is een audiovisuele installatie gebaseerd
op de beroemde balletsolo ‘De Stervende Zwaan’.
De zwaan is ge-upload in ‘the cloud’ waar ze overal
tegelijkertijd was en voor altijd door-danst. Of... sterft
ze voor eeuwig? Je kunt de zwaan alleen zien via een
scherm dat je bij de ingang van de installatie krijgt.
In je eentje zie je een fractie, samen met de andere
bezoekers maak je het grotere plaatje zichtbaar.
Het concept van Katja Heitmann en Sander van der
Schaaf is geïnspireerd door het ontstaan van de
virtuele wereld. We kunnen nu overal tegelijkertijd zijn
via het internet. Onze profielfoto’s worden nooit ouder.
We zijn - eindelijk - onsterfelijk geworden. Maar we
hebben een scherm nodig om zichtbaar te zijn.
JIMI KLEINBRUININK (NL)
A reoccurring reflection, Locatie: Doopsgezinde
Kerk, Wirdumerdijk
Jimi Kleinbruinink presenteerde een nieuwe versie
van zijn monumentale sculpturale installatie Loophole, een netwerk van reflecterende constructies dat

door een bamboe-steiger meandert en als oneindige
lus bij zichzelf terugkomt. Locatie was de Doopsgezinde Kerk, waar middels een bewegend lichtplan de
architectuur van de kerk werd ondergedompeld in
een spel van reflecties en schaduwen.
LIUBOV MOSKVINA (RUS/D)
Drift, Locatie: Jacobijnerkerkhof
Met Drift zoekt Liubov Moskvina de interactie op
van natuurlijke krachten met dragend materiaal, met
reflecterend laserlicht dat reageert op de wind. Ze laat
de kijkers de vloeibaarheid van licht ervaren, waarbij
sommige delen van de installatie zichtbaar worden,
maar het volgende moment weer in het duister
oplossen.

RAUMZEITPIRATEN & LUKAS TRUNIGER (DE/F)
LichtKahn, Locatie: Mobiel in de grachten

OCUBO (PT)
Human Tiles, Locatie: Gouverneursplein
Human Tiles van het Portugese collectief Ocubo is
een interactieve, live-installatie waarbij het publiek
een sleutelrol speelt. De installatie vormt grafische
patronen gebaseerd op de bewegingen en kleuren
van de toeschouwers.

Na hun succesvolle vaaravontuur in 2018, waren de
RaumZeitPiraten terug in de grachten van Leeuwarden! Deze keer waren bezoekers uitgenodigd om op
de boot te komen voor een nieuwe en meer intieme
audiovisuele ervaring. Tijdens de vaart
maakte gastkunstenaart Lukas Truniger uit het Franse
Lille live de soundtrack en het werd aangevuld met
geïmproviseerde, bewegende beeldcollages van de
RaumZeitPiraten.
ROBERT SEIDEL (DE)
Tempest, Locatie: Prinsentuin
Robert Seidel is een Berlijnse kunstenaar die gespecialiseerd is in het maken van projecties, installaties en experimentele films. In zijn werk is Seidel
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geïnteresseerd in het verleggen van de grenzen
van geabstraheerde schoonheid door middel van
cinematografische benaderingen, maar ook vanuit
de wetenschap. Door het organische samenspel van
verschillende structurele, ruimtelijke en temporele
concepten creëerde hij in de Prinsentuin een continu
evoluerende complexiteit. Uit dit veelzijdige perspectief ontstond een verhalend skelet, dat de kijkers
meesleepte in een immersieve abstracte beleving van
licht, kleur en geluid.

Het kunstwerk is een statement tegen de overweldigende productie van digitaal werk.
PROGRAMMASECTIE LUNA AND FRIENDS

YOKO SEYAMA (JP)
Saiyah #2, Locatie: Tresoar
De in Berlijn wonende Japanse scenograaf en
multimedia artiest Yoko Seyama creëert fascinerende
omgevingen met een minimum aan hulpmiddelen in
combinatie met gekleurd licht, spiegels en de structuur van de ruimtes die zij aantreft.
Wit daglicht splitst zich in twee kleuren. Wanneer
het op een glasplaat wordt geprojecteerd, zendt het
alleen een specifiek kleurfrequentiespectrum uit.
Tegelijkertijd reflecteert de glasplaat de resterende
kleurfrequenties. Terwijl vier glazen platen draaien,
verandert de relatie tussen de overgedragen kleur en
de gereflecteerde kleuren en ontstaat er een unieke
interactie van bewegende kleuren.
INGO WENDT (DE)
Turning colours, Locatie: Schoolstraat 4, binnentuin
Turning colours is een projectief kunstwerk, opgebouwd uit drie mini-projectoren. Deze zijn door
Ingo gemaakt van ongebruikelijke onderdelen, zoals
waterleidingen en elementen van een diaprojector
met 70*70mm dia’s. Het werk toont de indrukwekkende mogelijkheden die ‘gewoon
op straat liggen’ en het resultaat zijn van natuurlijke
fenomenen die gebruikt kunnen worden in de kunst.
20
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Naast het LUNA programma dat samengesteld wordt
door het team van Media Art Friesland, was er de programmasectie ‘LUNA and Friends’ (voorheen ‘LUNA
and Guests’). Dit onderdeel bood ruimte voor inbreng
van lokale kunstenaars en partners die niet in eerste
instantie passen in het inhoudelijke LUNA concept
maar op hun manier met licht-, geluids- of mediakunst
inspelen op de openbare ruimte van de stad en/of het
algemene thema van MAF-LUNA.
NEW NOARDIC WAVE
Filmprogramma op locatie Voorstreek 39
Film- en mediaplatform New Noardic Wave nodigde
bezoekers uit in de spannende wereld van illusies en
namen ze mee op reis, met onder andere animaties
uit Katowice (Polen), een samenwerking met KLIK!
Amsterdam Animatie Festival en unieke archiefbeelden van de meest spraakmakende illusies in de
geschiedenis van Friesland.

Film is dé manier om zowel licht als illusies te portretteren, aldus New Noardic Wave. Wanneer houden
je ogen je voor de gek en wanneer wordt de illusie
werkelijkheid?
SILVIO ZANGARINI
Eutopia - sterk bewerkte fotografie in de etalage van
Nørd Conceptstore aan de St. Jacobsstraat
Wat is echt? Is er wel iets als waarheid? Of is alles wat
we weten niet meer dan een illusie? Menselijke realiteit kent vele gezichten; waarbij talrijke mogelijkheden
komen kijken en onophoudelijk blijven opduiken. Ons
beeld van de wereld is gezien vanuit een individueel
perspectief, gegeven door sociale, economische en
existentiële omstandigheden.
Eutopia gaat deze aannames aan en maakt ze visueel;
ze laat zien hoe realiteit waargenomen kan worden
vanuit verschillende perspectieven en biedt verschillende, gelijkwaardige interpretaties. Het werk wordt
vervormd en onherkenbaar en laat zo zien hoe ver van
ons eigen perspectief de realiteit kan zijn.

FAIR SATURDAY | LUNA COLLECTIVE
Sonic Embassy : REVERB - interactieve soundinstallatie, Klup de Dag, Nieuwestad/Bagijnestraat
Tijdens een verblijf op Djerba nodigden wij het lokale
publiek uit om hun lokale geluiden te verzamelen en
met ons te delen. Deze geluiden reisden mee terug

naar Nederland en maakten deel uit van een tweede
editie van Sonic Embassy die tijdens LUNA te beleven was in de garage achter kledingwinkel Klup De
Dag. De geluiden werden gepresenteerd in typisch
Hollandse huishoudsobjecten – potjes, pannen, een
botervloot….Zodra bezoekers de deksels van de objecten optilden, klonken de geluiden uit Noord-Africa.
Bijzonder mooi was dat twee van de Tunesische collega’s te gast waren op LUNA en de begeleiding van
de Sonic Embassy tijdens het evenement grotendeels
op zich namen. Zo konden zij, in het Engels, Frans of
Arabisch, met het publiek delen hoe het voelt om hun
vertrouwde geluiden in de Friese omgeving tegen te
komen.
Sonic Embassy was een coproductie ism de organisatie van Fair Saturday. Vandaar dat dit eigen werk
van team Media Art Friesland (als gelegenheidsformatie ‘LUNA Collectief’) ondergebracht was in de
programmasectie ‘LUNA & Friends’.
ANA PAUNOVIK
Outdoor Light Graffiti in de Grote Hoogstraat
Mediakunstenaar en -educator Ana Paunovik verzorgde workshops Light Graffiti in de openbare ruimte.
Voorbijgangers werden uitgenodigd om zelf actief te
worden als lichtkunstenaar en gingen massaal in op
die uitnodiging.
Samen met Ana maakten zij light graffiti maken, ook
wel luminografie genoemd. Dit is een fotografische
techniek waarbij je onder een zeer lange sluitertijd
kunt tekenen en experimenteren met licht. Van abstracte lijnen tot speelse figuratie of juist totale chaos,
alles was mogelijk met een paar zwiepen van een
zaklamp. Ana heeft door de jaren een groot arsenaal
aan verschillende lichten en effecten verzameld en
trok tijdens LUNA alles uit de kast om samen met het
publiek spectaculaire foto’s te maken.
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SWAPFIETS
Het plan was om, nog voordat LUNA van start ging,
videostills van LUNA-kunstenaar Robert Seidel te
programmeren in de spaken van leenfietsen van het
bedrijf Swapfiets. Door problemen met de levering
arriveerde de hardware voor dit project veel te laat
en hebben Swapfiets en Media Art Friesland samen
een noodoplossing bedacht waarbij enkele fietsen
werden voorzien van bewegende lichten en een
groot aantal fietsen kerstachtig belicht werd en op
vaste plekken, in de buurt van LUNA-installaties, werd
geplaatst.
De samenwerking is verder echt prima bevallen en de
hardware is intussen wel gearriveerd. Dit project gaat
op reprise in 2020, en dan wel met artistieke beelden.
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DUURZAME VERBINDING VAN REGIONAAL
TOT INTERNATIONAAL
Media Art Friesland is in verschillende netwerken
verbonden met collega instellingen in binnen- en
buitenland. Elk netwerk heeft specifieke kenmerken,
werkterreinen en doelen. Samenwerking kan bestaan
uit het uitwisselen van ervaringen, gezamenlijke lobby
en het gezamenlijk ontwikkelen van projecten.
De netwerken, waarvan Media Art Friesland deel
uitmaakt:

werden de makers gecoacht door ervaren kunstenaars uit het internationale netwerk van Media Art
Friesland (video- en lichtkunstenaar Robert Seidel uit
Berlijn, mediakunstenaar en teamlid Adri Schokker uit
Groningen, curator en kunstenaar Allegra Solitue uit
Berlin/Italië, mediakunstenaar Klaas Hendrik Hantschel uit Groningen). Het resultaat van dit traject werd
tijdens LUNA gepresenteerd in de Westerkerk.

De Noordenaars
Samen met elf partnerinstellingen voor beeldende
kunst uit Noord-Nederland (Groningen, Drenthe,
Friesland) werken we samen voor experimentele,
innovatieve en meer kwetsbare kunstvormen. Tijdens
reguliere vergaderingen stelden we verklaringen en
publicaties op, bezochten we sector vergaderingen
en organiseerden we interviews met regeringsvertegenwoordigers. Dit alles heeft al geleid tot een betere
zichtbaarheid van onze organisaties, artiesten en
activiteiten.
In 2019 hebben de Noordenaars een substantiële
subsidie van het Noordelijk samenwerkingsverband
We the North en het Ministerie van OCW ontvangen
voor de proeftuin ‘Artist in Space’. Alle twaalf leden
van de Noordenaars worden hierdoor in staat gesteld
om naar eigen inzien trajecten voor talentontwikkeling
te realiseren. De proeftuin wordt gemonitoord door
deskundigen die de totstandkoming, uitvoering en
resultaten van de trajecten evalueren.
Media Art Friesland heeft in dit kader de drie jonge
Leeuwarder makers Stieneke Dijkstra (visuals),
Wander Kars (geluidskunst) en Thijs Zijlstra (IT) in de
gelegenheid gesteld om voor het eerst een interactief
mediaproject te ontwikkelen. Bij de ontwikkeling

Transloca
Media Art Friesland is een van de drijvende krachten
van de in 2016 opgerichte internationale kunstenaarsgroep Transloca. De leden uit Zweden, Polen, Spanje,
Duitsland, Griekenland en Nederland zetten sociale
en filosofische thema’s om in performance, moderne
dans en audiovisuele kunst en stimuleren daardoor
experimentele vormen van reflectie en discours.
Uitgangspunt van het Transloca collectief is directe
trans-lokale samenwerking tussen kunstenaars en
cultural producers. Actie, ontmoeting en productie
zijn de kernwaarden.
Na tal van gezamenlijke projecten in 2016, 2017 en
2018, waarvan er twee in Friesland plaatsvonden (in
het kader van de Nacht van de Filosofie Fryslân 2017
en het Kunst achter Dijken Festival in Pingjum), deed
Transloca in 2019 een pas op de plaats. Ondanks de
ronduit positieve ervaringen met de gerealiseerde
projecten was het tijd voor een kritische kijk op de
samenwerking en werd vooral geconstateerd dat de
samenwerking een zware wissel trekt op de leden uit
alle landen. Tijdens een strategiemeeting in Athene
werden alle projecten geëvalueerd en een duurzame,
werkbare planning voor de komende jaren gemaakt.
Hierin wordt rekening gehouden met maximaal twee
projecten per jaar, waarvoor op dit moment basisfinanciering gezocht wordt. In 2019 is vooral gewerkt
aan de nadere uitwerking van de projectplannen. Voor
2020 zijn er opties voor twee internationale projecten
die nog bevestigd moeten worden.
ILO
Media Art Friesland is lid van ILO, de internationale
organisatie van lichtfestivals, een netwerk dat o.a.
garant staat voor internationale exposure, networking
en mogelijkheden tot coproductie.
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Resultaten networking (selectie)
Naast scholing en ontwikkeling van ons team en haar
leden en zichtbaarheid van Media Art Friesland op
internationaal vlak, hebben de diverse inspanningen
voor verbinding en samenwerking in 2019 ook tot
concrete resultaten geleid, te weten:
- 	Uitnodiging voor de directeur om voor het Undark
Festival in Yekaterinburg/Rusland met presentatie
op de conferentie ‘Digital technologies as a tool
for cultural reanimation of the territory’, december
2019.
- 	Teamlid Adri Schokker gaat op persoonlijke titel
twee projecten uitvoeren in Slovenië, maart/april
2020.
- 	De video van Young Masters genomineerde Wild
Ei/Anne Stokkermans gaat in april 2020 naar de
expositie Matter of Time in Sidi Bou Saïd/Tunesië
(http://mot.tasawar.net).
- 	Teamlid Marinus Groen is uitgenodigd om de
productie van de expositie in Sidi Bou Saïd (zie
boven) mede op te zetten en de een sleutelrol te
spelen in de productie van Interference Tunis.
- 	Teamlid Romy Joya Kuldip Singh is uitgenodigd om
tijdens de projectweek ‘Ligh as a Creative Tool’
van de Kunstacademie Wroclaw/PL in mei 2020
workshops ‘Interactivity’ te verzorgen.
- 	Het hele team is uitgenodigd om in mei 2020
het festival Skopje Light Art District/Macedonië
te bezoeken om talent uit de Balkan landen te
scouten. De directeur zal deel uitmaken van de
internationale jury van het festival.
- 	LUNA kunstenaars Hannes Andersson en Agustín
Martinez zijn uitgenodigd om een project te
ontwkkelen voor Interference Tunis in september
2021.
- 	MAF juryprijs winnaar Ildikó Horváth wordt uitgenodigd voor het Young Masters programma van de
SEE Djerba mediakunstbiënnale 2021.
- 	Diverse stagiaires zijn voor, al dan niet betaalde,
vervolgklussen gevraagd door onze diverse
productie partners.
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(CO)PRODUCTIES
Door in te gaan op uitnodigingen van andere instellingen en festivals spelen wij in op actuele thema’s en
nieuwe omgevingen en benutten die gelegenheden
graag om onze ideeën en aan Media Art Friesland
verbonden kunstenaars te presenteren.
Jongerentop Groningen
Op uitnodiging voor de Jongerentop Groningen,
waarbij honderden jongeren scenario’s ontwierpen
voor de toekomst van hun regio, verzorgde mediakunstenaar Mark Buitenwerf de workshop ‘Soundtrack
van je leven’. Zo’n twintig jongeren gebruikten geluidsfragmenten om hun visie op hun toekomst uit te
drukken.
Clemenswerther Flüsterer
De maand september staat voor de kasteelheren
en –dames van het Duitse Schloss Clemenswerth in
het teken van de jacht: de Falknertag en de Hubertusmesse met slijpjacht trekken ieder jaar duizenden
bezoekers. In het kader van het project Grenzkultur/
Grenscultuur liet de Nederlandse beeldend kunstenaar Loes Heebink zich hierdoor inspireren tot de
installatie ‘Clemenswerther Flüsterer’ (Fluisteraar van
Clemenswerth).
Media Art Friesland ondersteunde de productie van
dit werk. Technisch producer Marinus Groen, die van
huis uit sounddesigner is, leverde tevens een schitterende soundscape.

SEE Djerba
Op uitnodiging van SEE Djerba 2019 in Houmt Souk/
Tunesië, reageerde het team van Media Art Friesland
als gelegenheidsformatie ‘LUNA Collective’ met een
geluidsinstallatie op het thema ‘Mixed Realities’. Thuis
in Friesland werden geluidsfragmenten opgenomen
die voor ons hier ’thuis’ betekenen: een deurbel, wind,
weidevogels, Fries-sprekers, het gepiep van de zelfscankassa, zingende fans in het Cambuurstadion…
We vroegen onze Tunesische collega’s om voorwerpen te verzamelen die voor hen typisch ’thuis’ zijn.
De uiteindelijke installatie bestond uit een bescheiden
in scene gezette eettafel met allerlei huishoudelijke
objecten. Als die geopend werden, werd de installatie
in gang gezet en klonken de typische geluiden uit
Friesland. Resultaat waren zo’n duizend nieuwsgierige bezoekers die gefascineerd speelden met de
mixed realities.

In ontwikkeling
Naast alle lopende projecten investeert het team van
Media Art Friesland fors in toekomstige samenwerkingen. In 2019 zijn concepten ontwikkeld met een
nieuwe partner in Friesland, met partners in Slovenië
en Tunesië in het kader van Creative Europe en op
uitnodiging van de Nederlandse ambassade in Italië
met een nieuwe partner in Trieste.
Petit LUNA
Op uitnodiging van en in samenwerking met de
Kunstkring Gaasterland heeft Media Art Friesland
een programma ontwikkeld voor een nieuw licht- en
mediakunstfestival in het Friese Balk. De Kunstkring
heeft intussen de fondsenwerving gestart voor dit
evenement dat in februari 2021 plaats moet vinden en
door Media Art Friesland geproduceerd zal worden.
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CreativeEurope: HYPERLINKS
Media Art Friesland werkt sinds 2016 intensief samen
met Interference Tunis dat het Interference lichtfestival in Tunis en de mediakunst biënnale SEE Djerba
organiseert. Samen met hun langjarige partner
Lighting Guerilla Ljubljana is in het najaar 2019 het
meerjarig samenwerkings- en uitwisselingsproject
HYPERLINKS ontwikkeld. Hiervoor is in december
een Creative Europe aanvraag ingediend waarvan de
uitslag in juni 2020 verwacht wordt. Als de financiering toegekend wordt, organiseren wij met deze twee
partners vanaf het najaar 2020 een aantal conferenties en workshop series en bieden wij ontwikkel- en
productiemogelijkheden voor talentvolle kunstenaars
uit Europa en Noord-Afrika.
Quarantasettezeroquattro/Trieste
Op uitnodiging van de Nederlands cultureel attaché
in Rome heeft Media Art Friesland kennis gemaakt
met de organisatie Quarantasettezeroquattro die in
Trieste en omgeving o.a. het mediakunstfestival In/
Visible Cities organiseert. Samen met die organisatie
is bij de Nederlandse ambassade een kansrijke aanvraag gedaan voor microfinanciering van een aantal
ontmoetingsmomenten in Italië en Nederland in 2020,
waarbij teamleden en kunstenaars in de gelegenheid
gesteld worden om ervaringen uit te wisselen en
gezamenlijke projecten te ontwikkelen.
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PR/MARKETING
Voor alle activiteiten van Media Art Friesland zijn
zijn free publicity en social media de belangrijkste
pr-instrumenten. Dat is niet alleen vanuit budgettaire
overwegingen, het blijkt ook dat krachtige beeldtaal
en actualiteit het meest geschikt zijn om onze doelgroepen te bereiken en te binden.
EIGEN MEDIA
Facebook, Instagram
Gedurende het hele jaar zijn wij vooral actief op
Facebook, waarbij op de Media Art Friesland pagina
vooral informatie voor professionals en publiek met een
specifieke belangstelling voor mediakunst geplaatst
wordt. Voertaal op deze pagina is Engels omdat een

groot gedeelte van de followers internationaal is. Voertaal voor de LUNA-pagina is Nederlands omdat het
grote publiek voor dit laagdrempelige onderdeel vooral
uit Leeuwarden en wijdere omgeving afkomstig is. Op
deze pagina laten wij voorbeelden van interessante
projecten elders op aarde zien, volgen kunstenaars die
eerder op LUNA te zien waren en geven vooruitblikken
op programmaonderdelen voor de volgende editie.
In de maanden voorafgaande aan MAF-LUNA en
rondom andere activiteiten wordt de frequentie
van de Facebook-berichten opgeschroefd en komt
de focus van de berichten te liggen op ons eigen
programma. Ook worden we actiever op de andere
social media, zodra er optische impressies zijn vooral
op Instagram .
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EXTERNE MEDIA
Persberichten en vrije (vak)pers
De persberichten, die wij voorafgaande aan activiteiten versturen, worden doorgaans goed opgepikt
door de regionale media. In 2019 leverde dat grote
artikelen in Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad
meerdere voorpagina foto’s in beide kranten op..
Omrop Fryslân TV en radio en andere radiozenders
uit de regio besteden regelmatig aandacht aan onze
festivals. Vooral LUNA wordt ook door vakbladen, o.a.
voor lichtdesign, opgepakt.
RailTV
Een bijzonder krachtig communicatiemiddel zijn aankondigingen op beeldschermen op treinstations en in
treinen in het hele land. Deze vermeldingen worden
gratis aangeboden door een stichting. Ondanks dat
de uitingen geheel vrij moeten zijn van reclame en
logo’s ontvangen wij hierop veel positieve reacties en
horen regelmatig van bezoekers uit andere delen van
het land dat zij door train tv op MAF-LUNA geattendeerd zijn.
Meeliften op uitingen van LF2028
De legacy organisatie van de culturele hoofdstad
wordt daadkrachtig ondersteund door de afdeling
marketing van de Gemeente Leeuwarden. Ook MAF
en LUNA werd door deze organisatie een aantal keren
genoemd in agendaberichten, op social media en in
het programma van November Festivalmaand. Dit
heeft zeker een aantal nieuwe bezoekers aangetrokken die wij met de gebruikelijke mediacampagnes van
Media Art Friesland niet bereikt waren.
BEREIK
Zowel MAF als LUNA 2019 waren weer beter bezocht
dan eerdere edities. Voor MAF zijn er exacte cijfers
voor de diverse onderdelen, in totaal zijn er een kleine
2700 bezoeken geregistreerd – aan de expositie, de
diverse activiteiten in de randprogrammering en van
vele groepen, waarvan de grote meerderheid schoolklassen uit het voortgezet onderwijs waren. Op het
totaal en alle onderdelen is er een groei van ca. 30%
ten opzichte van de vorige editie.
Tijdens LUNA was het, vooral op de zaterdagavond,
voelbaar druk in het centrum van de stad. Het is
lastig om bezoekers te tellen omdat er veel toevallige
bezoekers zijn en lang niet alle bezoekers alle locaties
bezoeken. Op binnenlocaties waar tellen wel mogelijk
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is, werden duizenden bezoekers per locatie geregistreerd. Aan de diverse tours namen ca. 1300 mensen
deel. We gaan er verder van uit dat tienduizenden
mensen LUNA of onderdelen daarvan mee hebben
gemaakt.

FINANCIËN
Het jaarprogramma van Media Art Friesland is gerealiseerd met een totaal budget van rond €300.000,
waarvan ca. €90.000 in de vorm van sponsoring in
natura beschikbaar werd gesteld door hoofdsponsor
Faber Audiovisuals (€75.000) en diverse horeca, materiaalverhuurbedrijven en dienstverleners (€15.000).
Ca. waren €230.000 gemoeid met LUNA, €70.000 met
het Media Art Festival. Alle andere activiteiten werden
met gesloten beurs ontplooid, veelal op uitnodiging
van partners, soms tegen kleine vergoedingen van
opdrachtgevers. Uit bescheiden reserveringen uit
voorgaande jaren investeerde Media Art Friesland
in de ontwikkeling van het team, het (inter)nationale
netwerk en in nieuwe projecten.
BRONNEN VAN INKOMSTEN
Het grootste gedeelte van de middelen wordt beschikbaar gesteld door de lokale en regionale overheden en sponsor Faber Audiovisuals. Op het gebied
van fondsenwerving was er vooral op landelijk niveau
sprake was van enige verbetering ten opzichte van
voorgaande jaren. Het VSB Fonds steunde MAF-LUNA met €20.000 en het Mondriaan Fonds stelde ruim
€22.000 beschikbaar uit het experimenteerreglement
kunstenaarshonoraria. LF2028, de legacy organisatie van de Culturele Hoofdstad, droeg €50.000 bij.
Overige openbare financiering was afkomstig van de
Gemeente Leeuwarden (cultuurbudget en afdeling
EZ, marketing) en de Provinsje Fryslân.

Ondanks alle steun van overheden en fondsen zou
m.n. het onderdeel LUNA zonder hoofdsponsor Faber
Audiovisuals, leverancier van alle technische apparatuur, niet gerealiseerd kunnen worden. Faber zet in op
een langdurige relatie met de weinige partners die zij
in Nederland steunen, vandaar dat de vooruitzichten
ook voor de toekomst, en in ieder geval het jaar 2020,
gunstig zijn.
MAF-LUNA ontving verder bijdragen in natura en
royale kortingen ca. 20 Leeuwarder bedrijven. Vooral
de horecabranche steunde het project goed door
hotelkamers tegen scherpe prijzen aan te bieden.
Ook stelden in totaal 15 restaurants bij elkaar zo’n 300
dinerbonnen gratis beschikbaar voor kunstenaars
en medewerkers. Verder ontvingen wij ook van veel
andere leveranciers van diensten en producten flinke
korting, zoals voor beveiliging, bouwmaterialen en
van de kringloopwinkel die de inrichting voor MAF
beschikbaar stelde.
FINANCIËLE SITUATIE EN VOORUITBLIK
Al met al is de tendens positief: MAF en LUNA
worden ieder jaar steviger en aantrekkelijker, op beide
onderdelen komt steeds meer publiek af, er is veel
waardering vanuit de vakwereld, zowel regionaal als
internationaal. De financiën blijven bij deze positieve
ontwikkelingen lichtelijk terug, gezien de output van
de twee onderdelen en in internationale vergelijking
werken wij nog steeds met een extreem laag budget.
Vooral het ontbreken van een goede basisfinanciering
maakt het jaarlijks organiseren van MAF en LUNA
telkens weer een uitdaging. Hierdoor is er in het
team veel onzekerheid, er is beperkte armslag om
structureel en duurzaam een team op te bouwen. De
komende jaren zal ook het thema ‘Fair Practice’ grote
invloed hebben op de begroting van de personeelskosten van Media Art Friesland en de haalbaarheid
van ambities. We vestigen er vooral de hoop op dat er
meer stabiliteit mag komen in de organisatie van MAF
en LUNA en dat we additionele activiteiten gedurende
het jaar uit kunnen breiden.
De financiële onzekerheid heeft ook tot gevolg dat
het doorgaan van de evenementen tot op een vrij laat
tijdstip in het jaar sterk afhankelijk is van cofinanciering door diverse fondsen en sponsoren, bij wie de
eigen systematiek vroegtijdigere toezeggingen niet
toelaat. Daardoor is de financiering van MAF-LUNA
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doorgaans pas vlak voor de festivals definitief.
Een steviger structurele basis voor Media Art Friesland is voor de komende jaren meer dan wenselijk.
LUNA is een interessante economische factor is voor
het Leeuwarden midden- en kleinbedrijf in de binnenstad dat ook al goed betrokken is bij het evenement
en we bereiken ermee een zeer breed en divers
publiek uit de regio en van ver daarbuiten. We zien
daarom vooral toekomst in sterkere samenwerking
met Leeuwarden Marketing, het Leeuwarder Ondernemers Fonds en de Provinsje Fryslân. Uiteraard
blijven we de mogelijkheden voor landelijke financiering onderzoeken en zien we kansen m.n. bij het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
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ORGANISATIE
Kernteam
Andrea Möller - directeur
Marinus Groen - technische productie, scouting,
selectie
Desiré Hindriks - administratie
Adri Schokker - programmeur specials
Romy Joya Kuldip Singh - educatie en scouting
Marcel Bakker - marketing/communicatie
Uitvoerend team MAF-LUNA
Wiebe Kootstra - productieleiding
Rob Hogenkamp - technische productie (stage)
Mark Buitenwerf - educatie
Marieke Hofstra - tekst en redactie
Elke Verwoerd - vertalingen
Richard Bos - vormgeving brochure
Hester Hazenberg - selectie en beelddesign MAF
Henja Been - vrijwilligerscoördinatie (stage)
Alina Aust - logistiek (stage)
Noa van Benthem - hospitality (stage)
Goda Kujavskytė - ondersteuning PR (stage)
Lena Hasebrink - ondersteuning PR en speciale
projecten (stage)

Tom Meixner, Pieter Postma - fotografie
Jeroen Schrage - aftermovie
Richard Bos - grafisch ontwerp alle uitingen
Chris Hempenius - beelddesign LUNA
Urte Ussling - ontwikkeling nieuwe website
Stefan Jovanovski - technische ondersteuning MAF en
LUNA
Hielke Mous - technische ondersteuning MAF en
LUNA
Olaf Hanson - technische ondersteuning LUNA
+ ca. 100 vrijwilligers en stagiaires in hospitality en
technische en algemene productie
Bestuur van de stichting
Albert van der Kooij, programmamanager Northern
Knowledge– voorzitter
Marie-Jeanne Ameln, directeur SIGN Gallery, Groningen - secretaris
Jaap-Henk Hoepman, Universitair Hoofddocent
Radboud Universiteit Nijmegen - penningmeester
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