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Projecten 2016  

Learning Place: Refugee Crisis, or How 
to Change Things with Art 
08.09.2015–28.04.2016 016 
Wekelijkse educatiecursus van een volle 
dag met studenten van MAR/KABK, Den 
Haag en MaHKU, Utrecht 
BAK, Utrecht (NL) 

Wekelijkse sessies die bestaan uit een 
ochtend sessie met theorielessen 
gegeven door Maria Hlavajova en een 
middagsessie gericht op de analyse van 
kunstwerken, projecten of teksten. 
 
New World Academy #5: Stateless 
Democracy 
12.01.–15.01.2016 
Vijfde New World Academy programma met 
kunstacademiestudenten 
Willem de Kooning Academie, Rotterdam 
(NL) 
 
De New World Academy is een door 
kunstenaar Jonas Staal en BAK opgericht 
educatieplatform voor kunst en 
politiek. Van 12 tot en met 15 januari 
2016 hebben vijftig studenten 
deelgenomen aan het vijfde programma 
aan de Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam. Met hulp van Ronahi 
Muhamad (Koerdische Vrouwenbeweging) en 
Mazlum Django (Democratische 
Eenheidspartij, PYD) hebben zij het 
ideaal van stateloze democratie in de 
Koerdische revolutionaire beweging 
bestudeerd en gekeken naar het effect 
dat dit heeft op nieuwe vormen van de 
productie van kunst en cultuur. 
In Unstated (or, Living Without 
Approval) biedt een installatie inzicht 
in de projectvoorstellen van de 
betrokken studenten. 
 
New World Summit: Stateless Democracy 
29.01.–31.01.2016 
A three-day assembly about democracy 
and the nation-state 
Utrecht University, Utrecht (NL) 
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BAK, basis voor actuele kunst 
presenteert New World Summit: Stateless 
Democracy, een driedaagse bijeenkomst 
die wordt georganiseerd in samenwerking 
met de Universiteit Utrecht, het 
Centraal Museum Utrecht en de 
Unrepresented Nations and Peoples 
Organization (UNPO), Brussel. Het is de 
zesde manifestatie van de New World 
Summit, een door kunstenaar Jonas 
Staalopgerichte artistieke en politieke 
organisatie die zich wijdt aan de 
oprichting van ‘alternatieve 
parlementen’ voor stateloze politieke 
organisaties die worden uitgesloten van 
democratische processen. 
New World Summit: Stateless Democracy 
verkent de mogelijkheden de praktijk 
van democratie los te koppelen van de 
natiestaat. Een centrale rol in het 
programma is daarbij weggelegd voor 
vertegenwoordigers van de Koerdische 
revolutionaire beweging. Deze riep in 
2012 het noordelijke deel van Syrië 
(Rojava) uit tot een onafhankelijke 
‘stateloze democratie’ die steunt op 
beginselen van zelfbestuur, 
gendergelijkheid en gemeenschappelijke 
economie. 
 
Unstated (or, Living Without Approval) 
30.01.–29.05.2016 
groepstentoonstelling en 
publieksprogramma 
BAK, Utrecht (NL) 
 
Unstated (or, Living Without Approval) 
is zowel een tentoonstelling als een 
plek om bij elkaar te komen, te leren 
en van gedachten te wisselen. Het 
project bundelt inzichten vanuit de 
geopolitieke knelpunten waar zich 
uiteenlopende vormen van stateloosheid 
voordoen. Van Rojava tot Palestina en 
van Griekenland tot aan de 
vluchtelingen in limbo in Nederland: 
zogenaamde unstated leven niet conform 
de notie van de staat, doordat ze niet 
kunnen of willen voldoen aan de 
conventies en eisen die deze hen 
oplegt. Ze vormen het levende bewijs 
van een toestand die zowel hevige 
strijd als voorzichtig potentieel 
inhoudt. 
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Unstated gaat van start met de zesde 
New World Summit, een door kunstenaar 
Jonas Staal opgerichte artistieke en 
politieke organisatie die voor deze 
editie samenkomt onder de titel 
Stateless Democracy. Dit gaat gepaard 
met een installatie bij BAK die inzicht 
biedt in de voorgaande summit die in 
2015 plaatsvond in Rojava (Syrisch 
Koerdistan). Die toont onder meer een 
maquette van het parlement voor het 
politieke model van democratie zonder 
staat dat daar momenteel wordt 
opgebouwd. 
 
Met: Abdullah Abdul & Masun Hamo 
(Rojava), Lawrence Abu Hamdan 
(Beiroet), Campus in Camps (Palestina), 
Decolonizing Architecture Art 
Residency(DAAR) (Palestina), Nicoline 
van Harskamp (Amsterdam), Aernout Mik 
(Amsterdam), New World Academy, New 
World Summit, Société Réaliste 
(Boedapest/Parijs), Hito Steyerl 
(Berlijn), Stefanos Tsivopoulos 
(Athene) en We Are Here (Amsterdam). 
Unstated is ontwikkeld door Maria 
Hlavajova en Lucy Lopez van BAK, in 
samenspraak met Marion von Osten. 
 
Reading Anarchism: Richard John Jones 
reads bædan & Yoonis Osman Nuur reads 
Emma Goldman 
17.02.2016 
Eerste leesgroep met Nicoline van 
Harskamp en genodigde lezers Richard 
John Jones en Yoonis Osman Nuur 
BAK, Utrecht (NL) 
 
In februari 2016 organiseert BAK drie 
Reading Anarchism evenementen, als 
onderdeel van de tentoonstelling 
Unstated (or, Living Without Approval). 
De gelijknamige installatie bij BAK 
omvat uniform afgedrukte en gebonden 
edities van alle titels die momenteel 
zijn ondergebracht in de online 
anarchistische bibliotheek 
theanarchistlibrary.org. Gedurende de 
tentoonstelling kunnen bezoekers door 
deze bibliotheek bladeren en eigen 
exemplaren drukken en binden van de 
boeken die ze willen lezen. 
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Nicoline van Harskamp heeft in totaal 
zes gasten uitgenodigd om een boek of 
artikel uit de bibliotheek te 
selecteren om aan een levend publiek te 
presenteren en met de aanwezigen te 
bespreken. Alle gastsprekers hebben 
affiniteit met de anarchistische 
traditie, maar de titels die ze hebben 
uitgekozen vertegenwoordigen de meest 
uiteenlopende tijdperken, locaties en 
interpretaties. 
 
Reading Anarchism: Lise Autogena reads 
Bahrain Youth & Katja Sokolova reads 
Anonymous 
24.02.2016 
Tweede leesgroep met Nicoline van 
Harskamp en genodigde lezers Lise 
Autogena en Katja Sokolova 
BAK, Utrecht (NL) 
 
Reading Anarchism: Maria Barnas reads 
Mustapha Khayati & Jonas Staal reads 
Murray Bookchin and Abdullah Öcalan 
16.03.2016 
Derde leesgroep met Nicoline van 
Harskamp en genodigde lezers Maria 
Barnas en Jonas Staal 
BAK, Utrecht (NL) 
 
Culturele Zondag: Science in the City 
03.04.2016 
'Mini-college' door Jolle Demmers op de 
Culturele Zondag 
BAK, Utrecht (NL)  
 
Op 3 april 2016 organiseert BAK een 
zogenaamd mini-college over grenzen en 
burgerschap, als onderdeel van de 
Culturele Zondag Science in the City, 
die wordt georganiseerd ter gelegenheid 
van het 380-jarig bestaan van de 
Universiteit Utrecht. Dr. Jolle Demmers 
is universitair hoofddocent en mede-
oprichtster van het Centrum voor 
Conflict Studies van de Universiteit 
Utrecht. Ze zal ingaan op vraagstukken 
rondom grenzen en burgerschap (wie 
heeft het 'recht op rechten'?) en wat 
is de rol van kunst in het creëren van 
een 'tegen-realiteit'? Ze spreekt 
hierover in de context van de 
tentoonstelling Unstated (or Living 
Without Approval) die inzichten bundelt 
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uit gebieden waar zich uiteenlopende 
vormen van stateloosheid voordoen.  
 
Here We Are Academy 
05.04.–09.04.2016 
Een experimenteel educatieprogramma 
opgezet en gegeven door We Are Here met 
Campus in Camps 
BAK, Utrecht (NL) 
 
Here We Are Academy is een 
experimenteel educatieprogramma, 
geïnitieerd en geleid door We Are Here, 
de eerste grootschalige organisatie van 
in Nederland verblijvende vluchtelingen 
in limbo. Het programma wordt ter 
gelegenheid van het project Unstated 
georganiseerd in samenwerking met 
Campus in Camps, de organisatie achter 
een educatieprogramma dat is opgezet in 
vier Palestijnse vluchtelingenkampen op 
de Westelijke Jordaanoever. Waar de We 
Are Here Academy een educatief 
initiatief is dat deskundigen en 
academici uitnodigt om cursussen op 
universitair niveau aan te bieden aan 
ongedocumenteerde individuen, geeft de 
Here We Are Academy in plaats daarvan 
de leden van We Are Here de positie van 
docenten. In deze serie workshops en 
publieksactiviteiten doceren 
vluchtelingen over de kwestie van 
artistieke en politieke representatie 
met betrekking tot hun strijd. 
 
Instituting for the Contemporary – deel 
1 
11.04.2016 
Eerste public editorial meeting voor 
Instituting for the Contemporary, met 
Simon Sheikh, Rachel O'Reilly en Ewa 
Majewska 
BAK, Utrecht (NL) 
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In de eerste van drie public editorial 
meetings die in de aanloop naar het 
uitbrengen van de nieuwe reader 
Instituting for the Contemporary worden 
georganiseerd, presenteren Ewa 
Majewska, Rachel O'Reilly en Simon 
Sheikh hun voorlopige bijdragen, waarin 
zij zich ieder richten op een van de 
acht leidende thema’s van het boek: 
respectievelijk Compositionalism; Not 
Not Art, Not Not Politics en Care to 
Power. 
 
Tentoonbazen 
15.04.2016 
Tentoonstelling door leerlingen van het 
Oosterlicht College 
BAK, Utrecht (NL)  
 
Vanaf 15 april 2016 huisvest BAK een 
tijdelijke tentoonstelling die volledig 
ontwikkeld is door leerlingen uit klas 
4vwo van het Oosterlicht College in 
Nieuwegein. Met ondersteuning van hun 
eigen CKV-docenten en een 
educatiemedewerker van BAK, en in nauw 
overleg met twee beeldend kunstenaars, 
verplaatsen de leerlingen zich in de 
posities van onder meer kunstenaar, 
curator en productiemedewerker, om zo 
van begin tot eind te ervaren wat er 
komt kijken bij de totstandkoming van 
een tentoonstelling. In twee 
tentoonstellingsprojecten verdiepen zij 
zich in vraagstukken rond identiteit, 
migratie en de Nederlandse verhouding 
tot asielzoekers en opvangcentra. 
 
Instituting for the Contemporary – deel 
2 
18.04.2016 
Tweede public editorial meeting voor 
Instituting for the Contemporary, met 
Bernadette Buckley en Füsun Türetken, 
met respondent Nick Axel 
BAK, Utrecht (NL) 
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In de tweede bijeenkomst presenteren 
Bernadette Buckley en Füsun Türetken 
hun voorlopige bijdragen, waarin ze 
zich ieder op een van de acht leidende 
thema’s van het boek richten: 
respectievelijk Not Not Art, Not Not 
Politics en Entanglements. Nick Axel 
reageert als respondent op Bernadette 
Buckley en het thema Not Not Art, Not 
Not Politics. 
 
Instituting for the Contemporary – deel 
3 
25.04.2016 
Derde public editorial meeting voor 
Instituting for the Contemporary, met 
Gerald Raunig, pantxo ramas, 
 
In de derde en laatste sessie van deze 
reeks bijeenkomsten presenteren Angela 
Dimitrakaki, Sidsel Meineche Hansen, 
pantxo ramas, Gerald Raunig en Tom 
Vandeputte ieder hun voorlopige 
bijdrage, waarin ze ingaan op een van 
de acht leidende thema’s van de 
publicatie: in dit geval 
respectievelijk Commitment, Education, 
Compositionalism, Instituting en the 
Contemporary.  
 
Global Art Challenges 2016 
29.04.2016 
Lezing van Maria Hlavajova als 
onderdeel van een panel rond "Art-as-
Intervention-in-Reality: “Ecology of 
Knowledges” and Institutional 
Practices" 
MACBA, Barcelona (ES) 
 
In het kader van de internationale 
conferentie Challenges of Global Art: 
Towards an “Ecology of Knowledges” op 
28 en 29 april 2016 draagt artistiek 
directeur Maria Hlavajova van BAK een 
lezing bij aan het panel "Art-as-
Intervention-in-Reality: “Ecology of 
Knowledges” and Institutional 
Practices." Ze behandelt in haar 
presentatie de vraag How to be Together 
Otherwise, of hoe we op een andere 
manier kunnen samenzijn. 
 
Universal Anthem 
01.05.2016 
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Performance van Universal Anthem, een 
werk van Société Réaliste, gevolgd door 
een kunstenaarsgesprek met Ferenc Gróf 
en Jonas Staal 
Centraal Museum, Utrecht (NL) 
 
Tijdens de Culturele Zondag Bestemming 
Bereikt op 1 mei 2016 organiseert BAK 
in samenwerking met het Centraal Museum 
en het Zuilens Fanfare Corps Utrecht op 
verschillende locaties in het centrum 
van Utrecht vier live-uitvoeringen van 
het muziekstuk Universal Anthem van 
Société Réaliste. De performance in het 
Centraal Museum wordt afgesloten met 
een gesprek tussen museumdirecteur 
Edwin Jacobs en kunstenaars Ferenc Gróf 
(Société Réaliste) en Jonas Staal over 
de totstandkoming van het universele 
volkslied en vraagstukken rond 
nationale identiteit en burgerschap. 
 
Strijd: Art, Activism and the 
University 
18.05.2016 
een avond met korte lezingen, 
samengesteld door het curatorenteam van 
Strijd ∞ 
BAK, Utrecht (NL) 
 
Op 18 mei 2016 biedt BAK een platform 
aan een lezingenavond die is opgezet 
door het curatorenteam van Strijd ∞, 
een activistisch curatoren- en 
kunstproject dat is ontstaan tijdens de 
bezetting van het Maagdenhuis in 2015 
door studenten van de Universiteit van 
Amsterdam. Het programma van de avond 
bestaat uit korte lezingen van en een 
paneldiscussie met bijdragen van 
sprekers Charles Esche, Emma Mahony, 
Ahmet Öğüt en Gregory Sholette en 
Strijd ∞-vertegenwoordigers Ezra Benus, 
Tamara Breugelmans, Astrid Kerchman, 
Prof. Dr. Christa-Maria Lerm Hayes, 
Emily Rhodes, Jeroen de Smalen en 
Frederike Sperling.  
 
S.E.F.A. (Se Eu Fosse Angolano) 
28.05.2016 
co-presentatie met SPRING Festival 2016 
van een performance door Nástio 
Mosquito 
Theater Kikker, Utrecht (NL) 
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In 2013 verbleef multimedia- en 
performancekunstenaar Nástio Mosquito 
drie maanden in Utrecht, als onderdeel 
van het programma Research-in-Residence 
(RIR) van BAK. Tijdens dit verblijf 
ontwikkelde hij de eerste fase van zijn 
werk S.E.F.A. (Se Eu Fosse Angolano). 
S.E.F.A. beleeft op 28 mei 2016 de 
Nederlandse première ter gelegenheid 
van SPRING 2016, waarbij deze show een 
co-presentatie is van de organisatie 
van het festival en BAK. 
 
Un(fore)seen Cultures: Mapping the 
Urban Contemporary in Hong Kong and the 
Netherlands 
03.06.2016 
presentaties en discussie volgend uit 
een uitwisseling tussen de Universiteit 
Utrecht en Hong Kong University 
BAK, Utrecht (NL) 
 
BAK biedt op vrijdag 3 juni 2016 een 
platform aan de middag Un(fore)seen 
Cultures, die voortkomt uit een 
uitwisseling tussen studenten van het 
Honoursprogramma Geesteswetenschappen 
van de Universiteit Utrecht en de 
Common Core Ambassadors van de 
Universiteit van Hongkong. De sprekers 
presenteren en bediscussiëren projecten 
waarin zij het grootstedelijke leven in 
de eenentwintigste eeuw verkennen. 
Vanuit een belangstelling voor alle 
vormen van andersheid, die in 
hedendaagse steden vaak onzichtbaar 
maar alom aanwezig zijn, geven de 
initiatiefnemers een aanzet tot een 
heroverweging van het grootstedelijke 
heden. De doelstelling van de dag is 
om, door middel van 
studentenpresentaties, een 
rondetafelgesprek met prominente gasten 
en een debat over grootstedelijke 
(on)mogelijkheden, een ruimte te 
creëren voor onderzoek naar het 
ongeziene/onvoorziene discours dat de 
hedendaagse stad vormgeeft. Met 
bijdragen van alle studenten die deel 
uitmaken van de onderzoeksuitwisseling 
tussen de Universiteit van Hongkong en 
de Universiteit Utrecht, Maria 
Hlavajova (BAK); Yoonis Osman Nuur (We 
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Are Here); prof. Gray Kochhar Lindgren 
(Universiteit van Hongkong) en anderen. 
 
After Europe 
21.06.2016 
Paneldiscussie met Maria Hlavajova 
State of Concept, Athens (GR) 
 
Op de openingsdag van After Europe, een 
tentoonstelling van Jonas Staal, neemt 
Maria Hlavajova, artistiek directeur 
van BAK, deel aan een paneldiscussie 
met Quim Arrufat, Angela Dimitrakaki en 
Despina Koutsoumpa. De tentoonstelling 
behandelt de hedendaagse politieke, 
economische en humanitaire crises in 
Europa. Met de tentoonstelling als 
uitgangspunt, is de discussie een 
poging om te bedenken wat er na het 
Europa zoals wij het kennen, zou kunnen 
of moeten komen. 
 
Caulfield, Cauliflower, and other 
vegetables. (A Possible Dialectics On 
The Politics Of Misunderstanding) 
24.06.–03.07.2016 
Afstudeertentoonstelling MaHKU, 
samengesteld door Markus Miessen 
 
De tentoonstellingsruimte van BAK is 
een van de locaties van de MaHKU-
afstudeerpresentatie Caulfield, 
Cauliflower, and other vegetables (A 
Possible Dialectics On The Politics Of 
Misunderstanding). De MaHKU is de 
masteropleiding beeldende kunst van de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(HKU), waarmee BAK al een aantal jaar 
intensief samenwerkt in het kader van 
de Learning Place, een platform van BAK 
voor educatie en talentontwikkeling. In 
deze tentoonstelling, die is 
samengesteld door Markus Miessen, is 
werk te zien van: Marija Angelovska, 
Goeun Choi, Stavroulla Gregoriou, Ola 
Hassanain, Kathy Holowko, Willem 
Holtrop, Pooja Hukku, Kristina 
Országhová, KT Rangnick, Constanze 
Schreiber, Iliana Soriano, Felipe 
Zapata Zuluaga. 
 
Human/Inhuman/Posthuman Summer School 
22.08-26.08.2016 
Summer school met het Centre for the 
Humanities 
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Utrecht University, Utrecht (NL) 
 
Dit is een intensieve zomercursus 
samengesteld en onderwezen door 
professor Rosi Braidotti en Maria 
Hlavajova. De cursus 
Human/Inhuman/Posthuman biedt een 
inleiding in het hedendaagse discours 
rond posthumanisme en de zogenoemde 
posthuman turn. Daarnaast wordt 
Braidotti’s eigen kritische posthumane 
theorie behandeld. In de cursus wordt 
onderzocht in hoeverre een posthumane 
benadering de traditionele 
humanistische eenheid van het subject 
verdringt, evenals het binaire 
onderscheid tussen mens en niet-mens 
waar een dergelijke eenheid op berust. 
Vanuit de vooronderstelling dat we ons 
in een “lastig post-menselijk parket” 
bevinden, zal de cursus verschillende 
aspecten van posthumane subjectiviteit 
en cultuur verkennen, waarbij het 
productieve potentieel van de 
postmenselijke conditie wordt 
benadrukt, en een pleidooi wordt 
gehouden voor een affirmatieve 
politiek. 
 
Uitfeest preview Englishes 
04.09.2016 
preview van de aanstaande 
solotentoonstelling Englishes van 
Nicoline van Harskamp 
BAK, Utrecht (NL) 
 
In het kader van het Uitfeest toont BAK 
het videowerk Portrait of an Englishes 
Collector van kunstenaar Nicoline van 
Harskamp. Portrait of an Englishes 
Collector (2015) toont een fictieve 
amateurtaalkundige (gespeeld door Voicu 
Rădescu) die onderzoek doet naar de 
‘Englishes’ die gesproken worden in de 
meest afgelegen delen van de wereld. 
Hiermee verwijst het werk naar de 
forensische taalkunde, een geheimzinnig 
en kostbaar onderzoeksgebied waarin 
verschillende manieren van spreken voor 
juridische en commerciële doeleinden 
worden verzameld. 
 
Englishes 
24.09.–20.11.2016 
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tentoonstelling door Nicoline van 
Harskamp 
BAK, Utrecht (NL) 
 
BAK, basis voor actuele kunst 
presenteert de solotentoonstelling 
Englishes van Nicoline van Harskamp. 
Sinds 2013 verkent de kunstenaar in dit 
doorlopende project het wereldwijd 
gebruik van de Engelse taal door mensen 
die het niet als moedertaal hebben 
geleerd. Englishes laat zien hoe een 
meervormigheid van gesproken Engels 
zich ontwikkelt en hoe de vermeende 
voorrangspositie van de dominante 
versies ervan verdwijnt. De 
tentoonstelling omvat een reeks 
episodische films in genres als 
interview, performance en fictie, die 
de ontelbare varianten onderzoekt van 
het Engels zoals dat gesproken wordt 
tussen mensen die geen andere taal met 
elkaar delen. De korte film Portrait of 
an Englishes Collector (2015) toont een 
amateurtaalkundige die telefonisch 
onderzoek doet naar de ‘Englishes’ die 
gesproken worden in de meest afgelegen 
delen van de wereld. In Darling Good 
Night (2016) vertellen mensen in 
verschillende ‘Englishes’ over de 
‘linguïstische tocht’ van hun 
moederland naar Europa, terwijl ze in 
een verlaten deel van Noorwegen op hun 
verblijfsvergunning wachten. Een 
voorstel voor algemeen gedeelde taal 
wordt verder uitgewerkt in Wer Mae Hao 
(2015), waarin een groep kinderen een 
verhaal vertelt in een zelfgemaakt 
‘Englishes’, samengesteld uit ieders 
eigen variaties. Een nieuwe korte film, 
PDGN (2016), trekt conclusies uit de 
voorgaande delen van het project samen 
en stelt een onwaarschijnlijke, maar 
wenselijke wereldwijde linktaal voor. 
Deze prognose van het Engels, die 
misschien niet meer klinkt als een taal 
die wij nu kennen, wordt deels 
voortgebracht door speciaal voor het 
project ontwikkelde ‘PDGN-software’, 
uitgewerkt met hulp van software 
designers, Esperantisten, recreatieve 
taaluitvinders en academici uit 
vakgebieden zoals creoolstudies, 
computationele taalkunde en 
taalevolutie. PDGN is geproduceerd door 
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BAK en is aangekocht door het Centraal 
Museum Utrecht. 
 
Vraaggesprek met Nicoline van Harskamp 
en uitgenodigde experts 
28.10.2016 19.30–21.30 
Utrechts Centrum voor de Kunsten, 
Utrecht (NL) 
 
Naar aanleiding van Englishes, de 
tentoonstelling van Nicoline van 
Harskamp, schrijft curator en schrijver 
Mihnea Mircan op verzoek van BAK een 
essay dat online gepubliceerd is op 
www.bakonline.org. Mircan geeft een 
publieke lezing van de tekst op 28 
oktober 2016, ter gelegenheid van een 
vraaggesprek met de kunstenaar en een 
aantal uitgenodigde experts, onder wie 
Ogaday Willers Moore van e-2.org in 
Londen. Moore is een ontwerper van de 
computerapplicatie waarmee de taal 
ontwikkeld is die gesproken wordt in 
Van Harskamps nieuwe werk PDGN. 
 
Southern Winter School / Northern 
Summer Workshops 
01.10.2016–26.02.2017 
Diverse publieke bijeenkomsten in het 
Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en 
Nederland. 
 
The Southern Summer School neemt als 
uitgangspunt het besef dat de koloniale 
betrokkenheid van het Nederlandse en 
Britse rijk in Zuid-Afrika niet slechts 
een historisch gegeven is dat tot het 
verleden behoort, maar dat 
kolonialiteit tot in het heden 
voortduurt, zowel in de vorm van een 
globale verdeling van welvaart en 
macht, als door de overheersing van 
bepaalde discoursen en praktijken. Met 
dit project willen de deelnemers zich 
niet alleen afvragen wat het betekent 
om zich actief te verzetten tegen 
eurocentrische paradigma’s in de 
kunstwereld, maar ook willen ze 
onderzoeken hoe ze verbindingen en 
uitwisselingen kunnen aangaan met 
elkaar, over landsgrenzen heen. In 
essentie is The Southern Summer School 
een poging om een platform te creëren 
waar ruimte is voor een veelheid van 
perspectieven, geschiedenissen, talen, 
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culturen, stemmen en geluiden. De 
deelnemers aan The Southern Summer 
School zijn: Phumzile Twala, Thato 
Magano, Uzair Ben Ebrahim, Sara-Aimee 
Verity, Simangaliso Sibiya, Thato 
Rossouw, Ilga Minjon, Alina Jabbari, 
Judith Westerveld, Sandra Nanteza, 
Johanna Couvée, Petra Ponte, Annie 
Goodner, Gisela Carrasco-Miró, Alfie 
Martis, Elaine Reynolds, Sophie Hoyle, 
Wigbertson Julian Isenia, Neo Matloga, 
Inez Blanca van der Scheer en 
Jacqueline Tizora. 
 
Learning Laboratories 
03.12.2016–05.02.2017 
tentoonstelling ontwikkeld door Tom 
Holert 
BAK, Utrecht (NL) 
 
Learning Laboratories: Architecture, 
Instructional Technology, and the 
Social Production of Pedagogical Space 
Around 1970 is een 
onderzoekstentoonstelling en symposium 
met als doel onderwijskundige 
verbeeldingen – de vroegere 
voorstellingen van de toekomst van het 
onderwijs – te reconstrueren door 
leerruimtes en kennisomgevingen uit de 
jaren zestig en zeventig te ontleden. 
Door middel van een selectie 
casestudy’s van onderwijsarchitectuur 
en leertechnologieën uit de periode 
verkent Learning Laboratories de 
experimentele belichamingen van 
verschillende ruimtelijk-pedagogische 
ideologieën en geeft het een blik op de 
ontwikkelingen in het ontwerp, de 
politiek en de psychologie van het 
onderwijs. Op meerdere manieren blikt 
de tentoonstelling terug op de 
antwoorden die met en in het onderwijs 
zijn geboden op de economische en 
demografische realiteiten van de 
naoorlogse generatie.  
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Lezingen en presentaties externe 
locaties 
13.01.2016: Maria Hlavajova, lezing 
Rietveld Academie, Amsterdam (NL) 
 
15.01.2016: Maria Hlavajova en Lucy 
Lopez, lezing Willem de Kooning 
Academie, Rotterdam (NL) 
 
12.02.2016: Maria Hlavajova, lezing 
Frascati Theater, Amsterdam (NL) 
 
21.02.2016: Maria Hlavajova, lezing De 
Balie, Amsterdam (NL) 
 
09.03.2016: Maria Hlavajova, college 
Curatorial Programme De Appel, 
Amsterdam (NL) 
 
08.04.2016: Arjan van Meeuwen, 
presentatie ArtMeat, Utrecht (NL) 
 
07.05.2016: Maria Hlavajova, lezing 
Bunkier Sztuki, Warschau (PL) 
 
13.10.2016 Maria Hlavajova, Creative 
Time Summit, Washington DC (US) 
 
12.11.2016: Maria Hlavajova, seminar 
Academy of Fine Arts, Wenen (AU) 
 
19.11.2016: Maria Hlavajova, lezing 
Institute of Art History, Parijs (FR) 
 
25.11.2016: Maria Hlavajova, moderator, 
After Belonging, Oslo Architecture 
Triennale (NO) 
 
 
Presentaties internationaal  
04.05.2016: Propagandas, Jonas Staal, 
Laveronica arte contemporanea, Modica 
(IT) 
 
21.06.–07.10.2016: After Europe, Jonas 
Staal, State of Concept, Athene (GR) 
 
08.08.-27.11.2016 After Belonging, 
Jonas Staal, Oslo Architecture 
Triennale (NO) 
 
19.12.-16.04.2017 Englishes, Centro de 
Creación Contemporánea de Andalucía, 
Córdoba (SP) 
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Presentaties nationaal 
23.04.-30.10.2016 Ik neem je mee, 
tentoonstelling 
Centraal Museum, Utrecht (NL) 
 
01.12.2016 (doorlopend) New World 
Academy, maquette (aankoop) 
Centraal Museum, Utrecht (NL) 

 




