Jaarverslag Stichting Trickster 2016

1. Activiteiten performance collectief TRICKSTER
In het voorjaar van 2016 heeft het collectief zelf een residentie in Reykjavik (IJsland) georganiseerd. Dit
naar aanleiding van de wens om dit jaar in ieder geval één gelegenheid te creëren om een korte periode
samen te werken en performen. Via vrienden in IJsland heeft het TRICKSTER collectief een werkplek
geregeld in een studio van The Sculpture Society (www.mhr.is). Hier hebben zij gewerkt aan het thema
‘opera’ met de nadruk op de rol van vrouwen(stemmen) in klassieke opera en radio-soap opera’s. Aan
het einde van de week was er een optreden in kunstenaarsruimte Mengi (www.mengi.net). Daarnaast
hebben zij een lezing gegeven over hun praktijk als performance collectief aan de kunstacademie LHI in
Reyjavik (zie: https://vimeo.com/202759668)
Los van het de beide heel succesvolle performances, was het een zware week voor het collectief.
Aangezien deze residentie grotendeels met eigen geld moest worden bekostigd, waren de
omstandigheden niet ideaal. Het werkschema was strak en er was weinig ruimte (zowel letterlijk als
figuurlijk) voor ontspanning. Er is dan ook besloten dat het voor het goed functioneren van het collectief
in het vervolg noodzakelijk is om een redelijk werkbudget tot haar beschikking te hebben.
Echter, de residentie is wel een opmaat gebleken voor grotere plannen. Gedurende de korte
werkperiode van amper een week werd er namelijk zoveel interessant materiaal gevonden (in geluid,
beeld, en tekst) dat het collectief dit materiaal graag verder wil uitwerken tot een ‘ad lib’1 opera:
HEROINES WILL BE KILLED (werktitel). In het najaar is het collectief daarom een aantal keren bij elkaar
gekomen om dit plan verder te ontwikkelen. Daarbij is er contact opgenomen met de nieuwe
performance ruimte van WORM, Rotterdam: UBIK. TRICKSTER heeft hen gevraagd co-producent te
worden en het project voor te dragen voor de Operadagen Rotterdam in 2018. UBIK heeft hier positief
op gereageerd.
Er is gekozen om de voorbereidingen voor dit project via een aantal residenties te laten plaatsvinden,
namelijk: UBIK (rotterdam), EXTRAPOOL (nijmegen), Studio LOOS (Den Haag), Willem II (Den Bosch) en
De Melkweg (Amsterdam). Op deze manier worden er enerzijds contacten gelegd met nieuwe podia, en
anderzijds kan performance collectief TRICKSTER (en de stichting) hiermee een breder verspreid publiek
bereiken en zo meer bekendheid verwerven. In 2017 zullen de plannen verder worden uitgewerkt en zal
er een fondsenwervingstraject worden opgezet.

2. Activiteiten PAE (Performance Art Event)
In 2015 ontving PAE €10.000,- van Dienst Kunst & Cultuur (DKC) in Gemeente Rotterdam voor een
jaarprogramma bestaande uit vier events. Van de vier events ging het programmaonderdeel dat in
november 2015 was gepland betreffende zg. 'durational' performances met Black Market International
(BMI) versus TRICKSTER niet door. DKC ging akkoord met hetzelfde bedrag voor het uitvoeren van de
andere drie events die plaatsvonden in 2016.
Het eerste event was op 5 maart tijdens het Rotterdams Museumnacht en vond plaats in het Goethe
Institut te Rotterdam onder de titel: Breaking & Making Routines. De kunstenaars waren: Yingmei Duan
(CN/DE), Clara J:son Borg (SE/NL), Evamaria Schaller (AT/DE), Florian Feigl (DE), Anaïs Héraud-Louisadat
De muziekterm ad libitum (uit het Latijn: 'naar believen') geeft in de partituur aan dat een bepaalde passage vrij gespeeld
kan worden.
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(FR/DE) en Jolanda Jansen (NL). Het event richtte zich op de uitwisseling tussen kunstenaars en
performancekunst organisaties uit Duitsland en Nederland. Naast het hosten van het event droeg het
Goethe Instituut bij met een bedrag van €3.500,- (incl. BTW). De samenwerking was zeer succesvol. Er
was een grote aanloop van publiek die bestond uit bezoekers bekend met performancekunst maar juist
ook een groot aantal bezokers die wellicht voor het eerst in aanraking kwamen met deze kunstvorm. Dit
kwam voornamelijk doordat het event plaatsvond binnen de programmering van de Museumnacht, dat
een divers publiek aantrekt.
Deze uitwisseling met andere performance organisaties stond ook op de agenda bij het volgende event
op 11 juni. Het event La connection des performances artistiques Françaises vond plaats in Alliance
Française te Rotterdam. Hier werd samengewerkt met de Franse organisatie Montagne Froide. Dit
initiatief richt zich op performancekunst en mixed-media. Samen met Montagne Froide werd er een
performance programma met kunstenaars uit Frankrijk, België en Nederland samengesteld. De
kunstenaars waren: Valentine Verhaeghe (FR), Jean-Michel Espitallier (FR), Marguerite Bobey (FR) &
Wen Chin Fu (NL/TW), Bob Lens (NL), Selfindulgent Asshole (NL), Messieurs Delmotte (BE), Nina Boas
(NL/FR) en Heinrich Obst (BE). Dit event vond plaats tijdens Poetry international, waardoor er in het
programma - naast de nadruk op de Franse taal - ook aandacht werd besteed aan het poëtische karakter
van performancekunst. Voor dit event heeft PAE van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuidholland
€4.500,- financiële ondersteuning gekregen. PAE deed ook een aanvraag bij het Elise Mathilde Fonds
maar die helaas werd afgewezen. De ervaring samen te werken met een instituut als Alliance Française
was zeer uitdagend. Het publiek bestond uit vaste bezoekers van het instituut, onze eigen aanhang en
Poetry International publiek. In de uiteindelijke programma merkten wij dat performancekunst voor de
vaste Alliance Française bezoekers erg experimenteel was, en daardoor moeilijker te bevatten. De
uitwerking was dat het experimentele karakter van performancekunst bij sommige vaste Alliance
bezoekers interesse wekte, terwijl het bij sommigen irritatie opwekte. Dit is een punt voor ons mee te
nemen naar toekomstige events: Hoe formuleren en introduceren wij onze PAE events naar een publiek
dat onbekend is met deze kunstvorm?
PAE sloot het jaar af met een event op 18 juni in Zuidplein te Rotterdam. Het event was onderdeel van
Charlois Speciaal (voormalig bekend als Kunstweekend Charlois). Het event gebruikte de thema’s van
Charlois Speciaal: Honden, Tatoeages, Textiel, Eten en Tuinieren. Dit werd tevens ook de titel van het
event. 5 kunstenaars werden uitgenodigd om met deze thema’s in het winkelcentrum Zuidplein en
metro/bus plein aan de slag te gaan. De kunstenaars waren: Jane Domalic (NL/HR), Topp & Dubio (NL),
Vloris Fisser (NL), Kristiina Koskentola (NL/FI) en Leander Haaitsma (NL). Tussen het winkelend publiek
vonden er onverwachte acties van de kunstenaars plaats. PAE kreeg naast het bedrag van DKC ook
financiële ondersteuning in een bedrag van €1.000,- van de organisatie Charlois Speciaal en het MYA
fonds (een fonds van Nieuwe Ateliers Charlois voor Charlois gerichte projecten). Door de diversiteit van
de performances ervoeren wij een verschil in de ontvangst bij het publiek. Hier hadden wij vooral te
maken met een ongeïnformeerd publiek. We merkten dat sommige performances meer interactie
tussen het publiek opleverde en bij anderen performances stopten mensen om gebiologeerd te kijken
wat er gaande was. Jane Domalic (alias van Malou van Doormaal) performance, die bestond in het ruilen
van winkeltasjes met bezoekend publiek, was één-op-één, heel actief met de mensen in gesprek.
Kristiina Koskentola’s performance bestaande uit het koken van gerechten uit verschillende etnische
keukens van mensen die woonachtig zijn in Rotterdam Zuid trok veel aandacht en leverde onder mekaar
tijdens het proeven gesprekken op. Leander Haaitsma’s bevroren scene als een karakter uit een
sprookjesboek gevallen over een hark leverde verwarrende momenten bij het publiek op. Was daar echt
een ongeluk gebeurt? Naast de goede sfeer in Zuidplein merkte we hier ook de spanning die tussen de
mensen heersen.
PAE werkte in de laatste maanden van het jaar samen met de grafisch ontwerper Giacomo Boffo aan
een nieuwe vormgeving voor de PAE website. Daarnaast startte PAE met een onderzoek naar het
volgende event in 2017.
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