Voorwoord

Beste bezoeker,
We zijn verheugd u deze zomer, van vrijdag 2 juli
tot en met zondag 29 augustus 2021, te mogen
verwelkomen in sonsbeek. Dit wordt een heel speciale editie, de 12e sinds 1949! Ondanks de beperkingen door de pandemie zet sonsbeek in op een
fysiek programma op meer dan 13 locaties in en om
de stad Arnhem, in de prachtige parken Sonsbeek
en Zypendaal, en via Buitenplaats Koningsweg tot
aan het Kröller-Müller Museum.
Met sonsbeek20→24 hopen we u te verrassen, te
verwonderen én te boeien. Het doel is om dialoog
en debat op gang te brengen, om luisteren en nadenken te stimuleren. Wij, bij sonsbeek, vinden het
belangrijk dat kunst het publiek activeert, niet alleen
door presentatie maar ook en vooral door betrokkenheid in het programma. Met deze tentoonstelling
willen we u op meer dan één manier betrekken. We
nodigen u uit om op ontdekkingstocht te gaan, om
u open te stellen voor nieuwe inzichten, om kritisch
naar onze archieven te kijken, om het onzichtbare
een kans te geven. Maar bovenal wensen we dat u
met ons in gesprek zult gaan over de vele onderwerpen die deze editie van sonsbeek rijk is.
Artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
en bijzondere team van co-curatoren Antonia
Alampi, Amal Alhaag, Zippora Elders, Aude Christel
Mgba en Krista Jantowski, hebben zorgvuldig een
programma georkestreerd langs verschillende
frequenties* die gaan over de onderwerpen ‘arbeid’
en ‘soniciteit’, denk aan geluid, vertelde verhalen
en muziek. sonsbeek20→24 gaat over geschiedenissen en (collectieve) herinneringen en stelt de
vraag hoe beiden een samenleving beïnvloeden.
sonsbeek20→24 wil in de kern onderzoeken wie
Nederland heeft gemaakt tot wat het nu is en reflecteert op de productie van waarde: wat wordt gezien? Wie wordt gehoord? Maar ook, in de
sonsbeek-geest van wederopbouw; hoe gaan we
de samenleving herstellen en hervormen na een
pandemie? Hoe kunnen we een nieuwe manier van
samenleven smeden waar ruimte is voor ieders verhaal en ieders geschiedenis?
De curatoren hebben een tentoonstelling samengesteld in de vorm van een jamsessie, waarbij ze
strategieën uit de beeldende kunst uitbreiden naar
die van muziek, verhalen en performances. In die zin
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is het woord ‘tentoonstelling’ misleidend: sonsbeek
is een manifestatie waarbij de tentoonstelling hand
in hand gaat met een publieksprogramma en tal van
activiteiten op verschillende plekken in de stad en
mét de stad. Een aantal van de meest uitzonderlijke
hedendaagse kunstenaars, van over de hele wereld,
een veelheid aan stemmen, zullen verhalen over geschiedenis en geografie verbinden met het heden,
hier en nu. Als onze gast heeft u gratis toegang tot
tal van kunstwerken, voor een groot deel nieuw en
speciaal gemaakt in opdracht van sonsbeek.
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In deze gids leest u meer over de verschillende
routes, die elk een eigen kleur ontvingen, over de
locaties, onze partners, de kunstenaars én de speciale voordelen zoals de merchandising, het gelimiteerde sonsbier dat op de route verkrijgbaar is, en
het unieke sonsbeek vouchersysteem waarmee u
korting krijgt bij tal van winkels en horeca – alles om
uw verblijf extra aangenaam te maken.
We hopen dat u ons deze zomer meer dan eens
zult bezoeken. Er is genoeg te zien en te beleven!
Plan indien mogelijk uw bezoek bij ons van tevoren.
Vanzelfsprekend hebben we maatregelen genomen
om ieders gezondheid en veiligheid te waarborgen, in overeenstemming met de nationale regelgeving. Onze website en de speciaal ontwikkelde
sonsbeek-app wijzen u de weg en houden u op de
hoogte van alles wat er gaande is, net zoals deze
bezoekersgids en de daarbij behorende routing en
bewegwijzering langs alle sonsbeek locaties. Bij
twijfel helpen onze vriendelijke en kleurrijk ‘beriemde’ vrijwilligers u uit de brand.
Het was voor mij persoonlijk een grote eer om samen
te mogen werken met de curatoren, de kunstenaars,
de vele partners, onderzoekers, activisten en het
geweldige sonsbeek-team en om voor te bereiden
wat een richtingbepalende kunstmanifestatie belooft
te worden die onze tijd weerspiegelt – het verleden
en het heden.
Namens ons allen: we heten u van harte welkom in
Arnhem!
Steven van Teeseling
directeur stichting Sonsbeek & State of Fashion
*Een overzicht van de verschillende thematisch ingevulde
frequenties vindt u terug op p. 34.
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Wat wordt er, te midden van alles wat er speelde
en nog steeds speelt, tot zwijgen gebracht en wat
weerklinkt? Wat wordt onthuld en wat wordt genegeerd? Waar weerklinkt solidariteit? Kunnen we de
echo’s ervan wel waarnemen terwijl sommigen de
adem ontnomen wordt?
Het artistiek-inhoudelijke kader van sonsbeek20→24,
dat focust arbeid en de soniciteiten daarvan, verbindt een duizendjarige geschiedenis die tijdperken
en geografieën verbindt met het heden, via een verscheidenheid aan stemmen, frequenties en bewegingen. Het nodigt ons uit om te luisteren naar de
geluiden die naar de randen van het hoofdmotief zijn
verbannen, naar de gefluisterde verhalen, naar de
geluiden die worden doorgegeven door middel van
zang en het vertellen van verhalen, en belichaamde
narratieven. Een editie die leeft in de afwezigheid
van het dominante beeld. Een editie die op een
andere manier aandacht vestigt op dat wat is geschreven – in het zingen, spelen, uitvoeren, dansen,
zorgen, in meerstemmige ritmes en meervoudige
moederloze talen. Wat ervoor zorgde dat herinneringen, tradities, vormen van spiritualiteit en hele
kosmologieën, oceanen en woestijnen konden doorkruisen. Deze editie wil de complexe arbeidsverhoudingen en ongelijkheden onthullen; wie gezien wordt
en wie niet, wie onmisbaar is en wie misbaar, wie
schijnbaar ons applaus waard is, en wie zwijgt.
Deze 12e editie van sonsbeek—de baanbrekende quadriennale voor kunst in de openbare ruimte—wordt gecureerd door Antonia Alampi, Amal
Alhaag, Zippora Elders en Aude Christel Mgba,
curatoriële ondersteuning door Krista Jantowski,
onder artistieke leiding van Bonaventure Soh
Bejeng Ndikung.
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“Force Times Distance – On Labour and its Sonic
Ecologies is een reis, op z’n zachtst gezegd: naar
en in het onbekende. Een reis die wordt gekenmerkt
door een veelheid aan onzekerheden, die we hebben besloten te omarmen, in plaats van ze af te weren of te ontwijken. Van een wereldwijde pandemie,
over financiële onzekerheid, tot zware arbeidsomstandigheden; wij beschouwen de totstandkoming
van sonsbeek als een ronddwalen in verwondering,
waarbij we niet alleen vertrouwen op onze gesprekspartners—kunstenaars, curatoren, managers,
publiek, producenten etc. maar vooral vertrouwen
op de kracht van het project en wat het via ons wil
onthullen.”
Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
artistiek directeur sonsbeek20→24
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sonsbeek20→24 vindt plaats op 13 verschillende
locaties in Arnhem en Gelderland: van de
Eusebius in het centrum van de stad Arnhem via
de verschillende parken tot aan het Kröller-Müller
Museum op de Veluwe. Om u te begeleiden langs
alle kunstwerken hebben we vijf routes uitgekozen
die locaties en werken verbinden.
Groene Route: Centrum
Eusebius*, Collectie DE.GROEN, Showroom
Arnhem, Rozet*, Waalse Kerk, WALTER books, Gele
Rijders Plein
Antonio Jose Guzman in samenwerking met Iva
Jankovic, Ibrahim Mahama, Oscar Murillo, Mithu
Sen, Olu Oguibe, Leo Asemota, Ndidi Dike, Anne
Duk Hee Jordan, Laure Prouvost, Libita Sibungu,
Omer Wasim, Ellen Gallagher, Willem de Rooij,
Kudzanai-Violet Hwami in samenwerking met
Belinda Zhawi, Buhlebezwe Siwani, Alida Ymele
Roze Route: Sonsbeek Park / Zijpendaal Park
Stadsvilla, Basketbalveld, Steile Tuin, Fontein,
Waterval, Grote Vijver, Molenplaats Sonsbeek*
The Black Archives, Yinka Ilori, Agora, HISK,
Mae-ling Lokko in samenwerking met Gustavo
Crembil, Olu Oguibe, Wendelien van Oldenborgh
in samenwerking met Erika Hock, Kinderkunstwerk,
Jennifer Tee, raumlabor, Werker Collective, Justine
Gaga, Farkhondeh Shahroudi
Blauwe Route: Buitenplaats Koningsweg
Het Portiershuisje*, The Yarn, Machinery of Me,
De Hangar
Ndidi Dike, Mithu Sen, Louis Henderson & João
Polido Gomes, Oscar Murillo, Nader Mohamed
Saadallah, Farkhondeh Shahroudi, Hira Nabi,
Sunette L. Viljoen
Zilveren Route: Kröller-Müller Museum
Leo Asemota, Julieta Aranda, stanley brouwn,
Cheick Diallo
*geeft informatiepunt weer
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Geluidswandeling / Witte Route

Sam Auinger
xxxx_terrain, 2021
xxxx_terrain is een sonisch participatief werk en compositie
voor de open ruimte van vier landschappen langs de zuid-noord
route die tijdens sonsbeek20→24 wordt afgelegd en die Park
Sonsbeek in Arnhem verbindt met het Kröller-Müller Museum in
Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Voor de geluidswandeling xxxx_terrain creëerde Sam Auinger
een boekje met kleine aanwijzingen over de luistersites, twee
stokjes om geluid te maken en een handige opbergzak in A6
formaat om beiden op te bergen. Allen zijn verkrijgbaar bij de
informatiepunten.
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Olu Oguibe
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Centrum / Groene Route

Leo Asemota

Ndidi Dike
Anne Duk Hee Jordan
Laure Prouvost
Libita Sibungu
Omer Wasim

Ellen Gallagher
sonsbeek
Archief
Willem de Rooij
Kudzanai-Violet Hwami
in samenwerking met
Belinda Zhawi
Buhlebezwe Siwani
Alida Ymele

Antonio Jose Guzman
in samenwerking met
Iva Jankovic
Ibrahim Mahama
Oscar Murillo
Mithu Sen
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Mithu Sen
UnMYthU: Unquantize, 2018 – 2024
Antonio Jose Guzman in samenwerking met
Iva Jankovic

Een grootschalige installatie op lichtkasttekeningen, mixed
media op unieke editie van op maat gemaakt Kozo papier,
lichtbakken, wandtekeningen, muurteksten, contracten

Electric Dub Station (Orbital Ignition),
2018 – doorlopend
Indigo Ajrakh Blockprint installatie, performances en sonische
soundscapes: Transillumination #1, 10′
Courtesy de kunstenaars (Atelier GF Workstation)
Met de genereuze steun van: Mondriaan Fonds en Stichting
Stokroos

Ibrahim Mahama
Parliament of Ghosts, 2019
Tweedeklas treinzetels, lockers van treinwerkplaatsen,
schoolkasten en archiefmateriaal waaronder bekleding van
eersteklas rijtuigen, blauwdrukken, foto’s, schoolschriften,
metaalspaanders van het opknappen van treinwielen en andere
geborgen materialen. Afmetingen variabel
Courtesy de kunstenaar en White Cube
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Museum Arnhem
Oorspronkelijk in opdracht van het Manchester International
Festival en de Whitworth, Universiteit van Manchester en in
première gegaan in de Whitworth voor MIF19

Ndidi Dike
A Bend in the River II, 2017 – 2021
Gips, kartonnen dozen, glitter en latex handschoenen

Extraction Scarification Residues, 2017 – 2021
Acrylaat, plastic, glitter

Chandelier of the Dispossessed, 2021
Sticker op aluminium bord, vanille producten, mini legergroene
plastic soldaten
Courtesy de kunstenaar

Anne Duk Hee Jordan
Oscar Murillo
Human Resources, 2021
Installatie, 6 ‘Shabaka’ vensters, gestoomd pistachehout en
ijzer, olie op linnen, maïs, klei, 2 eenkanaalsvideo’s, afmetingen
variabel
Courtesy de kunstenaar

The Living Plant Archive: All My Hands Are
Labour, 2021
Installatie, verschillende media
In opdracht van sonsbeek20→24

12

Centrum / Groene Route

Laure Prouvost
Melting into one another ho hot chaud it heating
dip, 2020
Video installatie, gordijnen, geblazen glas, klei, inktvisinkt, water,
takken, stenen, boeken
Courtesy de kunstenaar en Collectie Maria en Armando Cabral

Libita Sibungu
Quantum Ghost, 2019
Installatie, 21′ audioloop, op dibond gemonteerde fotogrammen,
180×123 cm. Audio gecomponeerd door Jol Tomps
Eerste opdracht van Gasworks in samenwerking met Freelands
Foundation en Arts Council England. Courtesy de kunstenaar
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Kudzanai-Violet Hwami in samenwerking met
Belinda Zhawi
Baktu, Anna, Nehanda, 2021
Mixed media, geluidsinstallatie, zeefdruk, olieverf, acrylaat
op canvas, afmetingen schilderij 178×149 cm, installatie
afmetingen variabel
In opdracht van sonsbeek20→24

Buhlebezwe Siwani
Ibutho, 2019
Wol, 220×100×60 cm, uniek

Mnguni, 2019
Inkjetdruk op papier, 101.9×151.9 cm (ingelijst), editie van 5
Courtesy de kunstenaar en Madragoa, Lisbon
Dit werk wordt gepresenteerd in samenwerking met Museum
Arnhem

Omer Wasim
As the Light Turns, 2018 – doorlopend
Installatie, verschillende media
Courtesy de kunstenaar

Alida Ymele
Shadow Women series, 2020
Ngohbakasso
Acrylaat en posca op doek, 100×90 cm

Wash-Wash
Acrylaat en posca op doek, 100×20×75×58.7×75×20 cm

Ménage á deux
Acrylaat en posca op doek, 100×100×75×83×20 cm

Naffissatou le Soubrette
Acrylaat en posca op doek, 90×53×75×20×77 cm

Femme sans voix
Acrylaat en posca op doek, 90×53×75×20×77 cm

Dame d’Orion
Acrylaat en posca op doek, ster pentagram vorm

Willem de Rooij

S1 (Grey Women I series), 2018

Acrylaat en posca op doek, 108.5×100 cm

Pierre Verger in Suriname, 2020
257 gescande foto-negatieven, 73′, digitale achterprojectie,
spionspiegel, bank
Courtesy de kunstenaar, Portikus, Galerie Chantal Crousel en
Foundation Pierre Verger

S12 (Grey Women I series), 2019
Acrylaat en posca op doek, 80×70 cm

Le Répit (Grey Women II series), 2019
Acrylaat en posca op doek, 120×120 cm
Courtesy de kunstennar
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sonsbeekarchief / sonsbeek archive: an archive
for the people, by the people (1949 – 2021)
Kevin van Braak
Júlia Carvalho de Aguiar
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Leo Asemota
Eerste permutatie:
“how-hard-and-how-far-and-how-long”, 2021
The Sonsbeek Suite (As The Distance Travelled
By The Force Acting Is To The Distance
Travelled By The Resistance)
Archiefmateriaal
In opdracht van sonsbeek20→24
Dit werk wordt gepresenteerd in samenwerking met KröllerMüller Museum

Ellen Gallagher
Watery Ecstatic (RA 18h 35m 37.73s D37° 22′
31.12′ ), 2017
Gesneden papier, 140×148 cm (niet ingelijst)
Privé collectie. Courtesy de kunstenaar en Gagosian

Watery Ecstatic, 2021
Aquarel, vernis en gesneden papier op papier 204×140 cm
(niet ingelijst)
Courtesy de kunstenaar en Gagosian

Morphia, 2008 – 2012
Inkt, potlood, aquarel, lak, olie, gesso, ei-tempera, polymeer
medium en gesneden papier op papier, staal en glas
73×25 3/8×15 5/8 in 185.5×64.5×39.7 cm
Collectie de kunstenaar
Courtesy de kunstenaar en Gagosian

Morphia, 2008 – 2012
Inkt, potlood, aquarel, vernis, gesneden papier op papier,
51.5×42.5 cm
Privé collectie. Courtesy de kunstenaar en Hauser & Wirth

Morphia, 2008 – 2012
Inkt, potlood, aquarel, eitempera, vernis, gesneden papier op
papier, 51.5×42.5 cm
Privé collectie. Courtesy de kunstenaar en Hauser & Wirth

Morphia, 2008 – 2012
Inkt, potlood, aquarel, vernis, gesneden papier op papier
189.2×99 cm
Courtesy de kunstenaar en Hauser & Wirth

Olu Oguibe
Sex Work Is Honest Work, 2021
Tekst, neonlicht, 1200×90 cm
In opdracht van sonsbeek20→24
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raumlabor

Jennifer Tee

Kinderkunstwerk
Olu Oguibe
Wendelien van Oldenborgh
in samenwerking met
Erika Hock

Agora, HISK

Werker Collective

Werker Collective

Mae-ling Lokko in
samenwerking met
Gustavo Crembil

The Black Archives
Yinka Ilori
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Zijpendaal Park / Roze Route

Farkhondeh Shahroudi

Justine Gaga

Werker Collective
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Zijpendaal Park / Roze Route
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Sonsbeek Park, Zijpendaal Park / Roze Route

Black Archives in samenwerking met Yinka Ilori

Olu Oguibe

Sound Waves of Resistance, 2021

Sex Work Is Honest Work, 2021

Archiefmateriaal, diverse media
In opdracht van sonsbeek20→24

Tekst, neonlicht, 1200×90 cm
In opdracht van sonsbeek20→24

Collectief werk van Dries Boutsen, Štefan
Papčo, Nokukhanya Langa, Luca Vanello,
Gaëlle Leenhardt, Nelleke Cloosterman,
Katya Ev, Helen Anna Flanagan, Aziz Hazara,
Che-Yu Hsu, Karel Koplimets, Diego Lama,
Sandrine Morgante, Paulius Šliaupa, Hanane
El Farissi, Dani Ghercă, Olivia Hernaïz, Nikolay
Karabinovych, Hadassa Ngamba, Elisa Pinto,
Shirley Villavicencio Pizango
curator: Daniella Géo

Wendelien van Oldenborgh in samenwerking
met Erika Hock
Hier. in Open Kino Pavilion, 2021
Installatie, hout, jute stof, videowall display, film 27′, met geluid
Film in opdracht van sonsbeek20→24
Open Kino Pavilion courtesy van Erika Hock

Agora, 2020 – 2021
Bijdrage HISK: als onderdeel van publiek programma en
samenwerkingen rondom educatie

Werker Collective met Gleb Maiboroda en
studio bonbon
Textiles of Resistance: Growing, Weaving,
Printing, Archiving, 2021
Installatie, metalen frames, zeefdrukken op gerecycleerd textiel,
handgeweven textiel, archiefmateriaal, workshopreeks
In opdracht van sonsbeek20→24

Mae-ling Lokko in samenwerking met
Gustavo Crembil
Groundmurmurs, 2021
Mycelium, gegalvaniseerd staaldraad, ijzeren palen, stalen
haringankers, stalen kabels, 770 cm diameter, 500 cm hoogte
In opdracht van sonsbeek20→24
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Leerlingen van de Arnhemse Montessori
School, SBO de Klaproos en de Parkschool
KINDERKUNSTWERK, Everything is inspirited,
2021
Hout, textiel, metaal
Begeleid door: Krista Burger, Doreen Hartman en Bernadette
ten Have

Justine Gaga
Réclusion, 2021
Installatie, bierkratten, staal, stelcon, hout, 4 LED schermen,
video 13′9″ met geluid
In opdracht van sonsbeek20→24

Farkhondeh Shahroudi
Jennifer Tee

Performative Poetics of Matter, 2021
Anna Mermaid
Naaldwerk op stof, 20 vlaggen, elke vlag is 120×250cm

Respire, the World Begins with Trees, 2021

Seedbomb

Installatie, baksteen, bestempelde baksteen met boombladeren
uit het park Sonsbeek, 2600×2900 cm

Handgestikt tapijt, houtconstructie, ca. 250×250 cm

Respire, the World Begins with Trees, 2021
Bedrukte textielcollage van bladeren uit het park Sonsbeek,
300×450 cm
In opdracht van sonsbeek20→24
Courtesy de kunstenaar en galerie Fons Welters

raumlabor
Deep Encounter, 2021
Drijvend paviljoen, hergebruikt hout, op maat gemaakte stalen
elementen, hergebruikt styrofoam, hergebruikt weefsel, antieke
steen uit het Saaliën, multi utility net
In opdracht van sonsbeek20→24

Oh
Handgestikt leder, twee Oh sculpturen, ieder ca. 300×40×270
cm, 2019 – 2021
In opdracht van sonsbeek20→24
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Buitenplaats Koningsweg / Blauwe Route

Sunette L. Viljoen

Hira Nabi

Louis Henderson &
João Polido Gomes
Oscar Murillo
Nader Mohamed Saadallah
Farkhondeh Shahroudi

Ndidi Dike
Mithu Sen
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Oscar Murillo
disrupted frequencies (Nepal, Senegal, Egypte,
Ghana, Maleisië), 2013 – 2021
155×219 cm

disrupted frequencies (China, Egypte, Maleisië,
Nepal, Filippijnen), 2013 – 2021
232×278 cm

Ndidi Dike
Redressing Lady Justice, 2021
Installatie, gips, mesh, chirurgische maskers, intraveneuze
druppels en mixed media
Courtesy de kunstenaar

Mithu Sen
UnMYthU: Unquantize, 2018 – 2021
QR code lightbox met een experimentele duratieperformance
(tot 2024) en instructieve teksten
Courtesy van de kunstenaar

disrupted frequencies (Duitsland, Ghana, Nepal,
VS), 2013 – 2021
200×254 cm
Balpen, vulpen, grafiet, viltstift, markeerstift, permanente marker,
verf, krijt, nietjes, natuurlijke pigmenten, gruis, olie, oliepasta en
andere gemengde technieken op doek

Nader Mohamed Saadallah
The Forgotten (metal casting), 2021
Video, 6′33″, Arabisch met Engelse ondertitels

The Forgotten (calligraphy), 2021
Video, 4′57″, Arabisch met Engelse ondertitels

A Journey of A Tea Leaf, 2021
Video, 2′42″, Engelse
Dit werk wordt gepresenteerd in samenwerking met Museum
Arnhem

Louis Henderson & João Polido Gomes
Compositie, 2019
5-kanaals audio, 42′15″
Eerste commissie in opdracht van Britta Peters voor de
tentoonstelling Ruhr Ding: Territorien van Urbane Kunste Ruhr
Courtesy de kunstenaars
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Museum Arnhem

Farkhondeh Shahroudi
Ambulance / Virtual Leg series, 2006 – 2010
Mixed media, variabele afmetingen
Courtesy de kunstenaar
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Hira Nabi
All That Perishes at the Edge of Land, 2019
Video, 30′, Urdo met Engelse ondertiteling
Courtesy de kunstenaar
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Museum Arnhem
en Machinery of Me

Sunette L. Viljoen
HOC OPUS HIC, 2021
Site-specifieke interventie met bakstenen pad, heropende
deuropening, historische gemeentelijke bakstenen, zand,
reclamebord, 300×500 cm
In opdracht van sonsbeek20→24
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Kröller-Müller Museum / Zilveren Route

Cheick Diallo
Julieta Aranda
Leo Asemota
stanley brouwn

Leo Asemota
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Kröller-Müller Museum / Zilveren Route

Julieta Aranda
Time will tell: an unreadable script takes shape
and then destroys Itself, 2021
Cement, zand, klei, mos en hooi, 180×448×190 cm
In opdracht van sonsbeek20→24
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Kröller-Müller
Museum

Leo Asemota
Tweede permutatie:
“how-long-and-how-hard-and-how-far”, 2021
The Sonsbeek Suite (As The Distance Travelled
By The Force Acting Is To The Distance
Travelled By The Resistance)

Leo Asemota
Derde permutatie:
“how-hard-and-how-far-and-how-long”, 2021
The Sonsbeek Suite (As The Distance Travelled
By The Force Acting Is To The Distance
Travelled By The Resistance)
Staalschroot
In opdracht van sonsbeek20→24
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Kröller-Müller
Museum

Cheick Diallo
Le Fouta Organic, 2021
Paviljoen, staal, 300×500×400 cm
In opdracht van sonsbeek20→24
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Kröller-Müller
Museum

Twee klokken, 30 cm diameter (elk)
In opdracht van sonsbeek20→24
Dit werk wordt getoond in samenwerking met Kröller-Müller
Museum

stanley brouwn
2×2×10 feet, 2009
Hout (okoume)
283×56.6×56.6 cm
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Zij Die Door De Nacht Werden Overvallen In Hun
Middaguren
Over Rituelen en Onzekerheden
Louis Henderson & João Polido Gomes, Ibrahim
Mahama, Hira Nabi, Nader Mohamed Saadallah,
Alida Ymele, Buhlebezwe Siwani
Om hen te kalmeren – die de nacht in hun
middaguren verrasten;
die wij met lood geladen hebben;
naar kerkers en geïmproviseerde graven geduwd;
om onze onherstelbare zelven vrij te pleiten
van de last van de wilgenzwepen die op de loer
liggen in de tijd.
Wij hebben geen rouwenden nodig in onze pas,
geen berouw, geen tranen.
Alleen dit: beslis
dat de sprinkhaan nooit meer onze boerderijen
zal bezoeken
Odia Ofeimun, Beslis *geen officiële vertaling
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (BSBN): Voor
velen wordt werk sterk geassocieerd met routine,
specifieke schakelingen, alledaagse procedures;
met rituelen. De rituelen van het op een bepaald tijdstip opstaan, zich klaarmaken voor de dag, de reis
naar de werkplek, de dynamiek van de relaties met
collega's en managers/hoofden, de rustpatronen,
de liederen die men zingt om de tijd te doden of de
geest te kalmeren terwijl er repetitieve of mechanische handelingen plaatsvinden.
Deze frequentie roept—rechtstreeks en zijdelings—
beschouwingen op over de rituelen van geziene en
ongeziene arbeid. Hier omvat werk zowel gezinstaken, zorg en huishoudelijk werk als andere vormen
van arbeid b.v. bedelen of activisme, die gewoonlijk
niet onder deze noemer worden gerekend omdat de
vorm van economische vergoeding niet direct is of
geheel ontbreekt.
Te veel soorten werk waarin zorg, gezelligheid en
gastvrijheid centraal staan, worden onder zeer
precaire omstandigheden beoefend. Ondanks de
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onzekerheid tonen veel van de arbeiders die ze uitvoeren—en dat zijn meestal mensen uit de arbeidersklasse, vrouwen en/of migranten in onze samenlevingen—de meeste veerkracht en vastberadenheid. Het
komt niet zelden voor dat moeders kinderen opvoeden en werken, dat migranten verschillende losse of
onzekere baantjes combineren om de eindjes aan
elkaar te knopen, of dat mensen uit de arbeidersklasse doen wat vaak beschouwd wordt als “gemene”
baantjes, waartoe ook essentiële banen behoren,
zoals zorgwerk en schoonmaken. De in deze frequentie gegroepeerde kunstenaars roepen de routines en
rituelen op van geestelijke genezers, fabrieksarbeiders, politici, huispersoneel, dokwerkers en scheepsslopers, handwerkslieden en -vrouwen die hun vak
verliezen aan automatisering, mechanisch werk en
nog veel meer. Deze rituelen worden vaak gefaciliteerd, gesmeerd, gekatalyseerd of gewoon begeleid
door meervoudige sedimenten van sonoriteit die
weerklinken binnen en over de tentoonstelling.
Deze frequentie wordt gepresenteerd in samenwerking met Museum Arnhem.

O Ochtendgloren, van Welke Taal Bedien Jij Je?
Over het Werk van Andere Wezens
Leo Asemota, Mae-ling Lokko & Gustavo
Crembil, Jennifer Tee, Ndidi Dike, Julieta Aranda
O dageraad
Waar verberg jij jouw verven ’s nachts
Die koele adem, die geur,
Waarmee jij de vroege lucht zoet?
O dageraad
Welke taal gebruik je
Om de vogels te bevelen
Hun vroege gezangen te zingen
En de insecten om het ritme
Van een Afrikaanse hartslag te luiden?
Uittreksel uit Susan Lwanga, Dageraad
*geen officiële vertaling
BSBN: Zelfs het aanbreken van de dageraad blijft
niet van werk gespaard. In veel culturen over de hele
wereld wordt begrepen dat werk niet alleen door
mensen gedaan wordt, maar ook door andere levende
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en niet-levende wezens en entiteiten. Het is werk
voor de dageraad om de lucht te zoeten, net zoals
het werk voor haar is om de vogels op te dragen te
zingen. Het is werk voor vogels om te zingen en zo
andere dieren, waaronder de mens, op de hoogte te
brengen van het aanbreken van de dageraad.
Ooit, zo gaat de mythe, reisden enkele westerse
onderzoekers naar Zimbabwe om te begrijpen hoe
de Mbira-muzikanten en hun muziek mensen in een
toestand van trance konden brengen. Na zowel de
hersenen van mensen die in trance raakten als die
van de muzikanten voor een MRI-scan bedraad te
hebben, waren de wetenschappers niet tevreden over
hun resultaat, en toen zij de muzikant confronteerden
met de vraag waarom ze op de MRI-scans niet veel
konden zien, antwoordde die dat de westerse wetenschappers de werking van het Mbira-instrument
zelf hadden genegeerd. Terwijl de onderzoekers zich
concentreerden op de activiteit van de muzikant en de
dansers, verzuimden zij de arbeid van de instrumenten
zelf te erkennen. Het soort werk dat mieren, allerlei
soorten insecten, schimmelweefsels, walvissen en andere zeedieren, aarde en plante—levend en dood, zoals bomen of kruiden of andere—doen, staat centraal
in de werken van de kunstenaars in deze frequentie.
De mens beschouwen als het belangrijkste element
van het bestaan is een beperkende factor bij de conceptualisering en het begrip van de wereld waarin wij
leven. Daarom beperkt dit project het begrip arbeid
niet tot de mens alleen. Zoals het Kameroense gezegde luidt: “you no fit tie koki wit wan hand”. Dat wil
zeggen dat de mens slechts een deel van de vergelijking is, en dat men, om de vergelijking volledig te
maken, rekening moet houden met de arbeid van alle
andere niet-mensen en niet-wezens.

Plekken die Tussen Ons Liggen Dieper Dan De
Oceaan
Rommelen in de Diepte van het Diepere Archief
The Black Archives & Yinka Ilori, Willem de Rooij,
Anne Duk Hee Jordan, Farkhondeh Shahroudi,
Wendelien van Oldenborgh & Erika Hock, Libita
Sibungu, Oscar Murillo, Ellen Gallagher, Werker
Collective
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De elegantie van het geheugen
Afstanden scheiden lichamen, geen mensen.
Vraag maar aan
Hen die droefheid of vreugde gekend hebben
Het bot van gevoel wordt opengewrikt
Door een lied, de elegantie
Van kleur een vertrouwde geur, deze
Bloem of de nadering van een avond...
(...)
De elegantie van het geheugen,
Dieper dan het graf
Waar zij heen ging voordat ik
Haar droefheid kon kennen, is groter
Dan de afstand tussen
Mijn land en ik. Dingen die steviger zijn
Dan de rotsen waarmee die sinistere
Dieven onze rug probeerden te breken
(...)
Er zijn herinneringen tussen ons
Dieper dan rouw. Er zijn
Gevoelens tussen ons veel sterker
Dan de koude vijandelijke machine die
De rug breekt. Zuster, er zijn plaatsen tussen ons
Dieper dan de oceaan, geen afstanden.
Wrik jouw hart open, broeder, ook het mijne,
Leer de heldere stem lief te hebben
De muziek in de herinnering opengeprikt
Tot op het bot van gevoel, geen afstanden
(...)
Keorapetse Kgositsile, Uitgangspunt: vuurdans
vuurlied *geen officiële vertaling
BSBN: Er is een gapende kloof tussen geschiedenissen en herinneringen. Een kloof die steeds breder
schijnt te worden tussen kennis, of tenminste wat
iemand wordt geacht te weten, en herinneringen, of
tenminste wat iemand wordt geacht zich te herinneren. In de kloven van het verleden, en in de hoeken
en gaten van het heden zit informatie verborgen, die
erom vraagt uitgegraven te worden door middel van
een proces, of uit een ruimte die wij geheugen zouden kunnen noemen.
De kunstenaars in deze frequentie rommelen in die
ruimten. Ruimten die dieper zijn dan verdriet en graf:
echte of geconstrueerde herinneringen waarvan het
bestaan schommelt tussen waar men is en waar men
was, of had moeten zijn. Zij kammen onzichtbare en
zichtbare, sonische en somatische archieven uit. Zij
onderzoeken de herinneringen van de Afrikaanse
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volkeren die ontvoerd en over de wereld verspreid
werden, de herinneringen van de historisch rechtelozen en gekoloniseerden, de herinneringen van de ecosystemen van de oceanen, de herinneringen die ingebed zijn in de koloniale archieven en de herinneringen
die erbuiten gelaten zijn. Herinneringen die verankerd
zijn in niet-westerse epistemologieën en esthetica's
die zich manifesteren als geometrische patronen en
kleurenpaletten, in textiel, in handwerk (van bv. de
Azerbeidzjaanse Shabaka), in voedsel en specerijen
die uit verre streken gehaald/onttrokken zijn—naast de
mensen en andere geroofde rijkdommen—en die genormaliseerd zijn geworden in de alledaagse menu's
van de westerse keuken. Herinneringen in textiel, of
herinneringen in handwerk. Deze frequentie is een
bespiegeling over wat geërfd wordt, en ook over de
erfenis van het collectieve geheugen, de belichaming
van herinneringen en hun verruiming.

Maar het zal Angst niet lukken om onze Warmte
te Overmeesteren
De Vasthoudendheid In / Van Werk
stanley brouwn, Sedje Hémon, Kudzanai-Violet
Hwami & Belinda Zhawi, Imran Mir, Ndidi Dike,
Abdias do Nascimento, Mithu Sen, Olu Oguibe,
Farkhondeh Shahroudi
Maar angst zal onze warmte niet kunnen
overwinnen
Aangezien ieder
Een zonnige kant van een zaak te dienen heeft,
Hoewel kreten uit de verte breken
Op onze drempel
En huizen beven
Met de verschrikking der aarde,
Al worden gloriën ontworteld
En zullen er nog veel meer zijn.
Hoewel helden weeklagen
Vogels jammeren
Hoenders smullen
En watervallen droog gezogen worden
Toch zal angst onze warmte niet kunnen
overwinnen.
Fragment uit Tsegaye Gabre-Medhin,
Angst zal bezwijken *geen officiële vertaling
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BSBN: Het vergt soms ongelooflijk veel volharding,
uithoudingsvermogen en koppigheid, alleen al om
het soort werk te doen waartoe men geroepen is,
of om de visie en de roeping te vervullen die iemand is toebedeeld. Kunstenaar zijn wordt in veel
samenlevingen beschouwd als een beroep dat
niet toereikend genoeg is, omdat de maatschappij
misschien niet overtuigd is van iemands vermogen
om zijn brood te verdienen, of de maatschappij het
soms botweg als een ambacht voor de achterblijvers beschouwt. Alsof dat nog niet genoeg is, is het,
wanneer de kunstenaars hun visie nastreven, niet
vanzelfsprekend dat hun kunst, de vorm en de taal
van expressie die zij gekozen hebben, goed passen bij wat de wereld van hen verwacht. Alle kunstenaars in deze frequentie hebben meer dan het
uiterste gedaan van wat hun maatschappij en anderen van hen verwachtten – met gotspe en doorzettingsvermogen, en hebben vele sociopolitieke,
economische en artistieke hindernissen overwonnen om hun roeping te volgen. In vorm en inhoud
tarten hun werken de normen die gesteld worden
voor wat verstaan moet worden onder moderniteit,
conceptuele kunst, notatiesystemen, taal, vrouwelijkheid, rechtvaardigheid, zwartheid, gezondheid en
rijkdom, gezonde en gehandicapte lichamen, of zelfs
wat voor soort werk normaal is of niet. Maar het is
niet alleen de standvastigheid van de kunstenaar
waarmee deze frequentie zich bezighoudt, maar ook
de kracht, het uithoudingsvermogen, het lef van de
meeste van hun onderwerpen. Neem bijvoorbeeld
wat het betekent om tegenwoordig als sekswerker
actief te zijn in de wereld. In een tijd waarin sekswerk steeds meer gestigmatiseerd wordt, waarin
legale ruimten waar sekswerk beoefend kan worden,
gesloten worden, waardoor de bloei van illegale,
gewelddadige en meer precaire omstandigheden
voor sekswerkers mogelijk wordt. Het vergt uiterste
vasthoudendheid om onder zulke omstandigheden
te praktiseren. Neem een ander voorbeeld, de veerkracht van de marrons die zich uit de plantages van
Brazilië vochten om in de buitenwijken quilombos te
stichten, waarin zij probeerden samenlevingen op te
zetten die aan hun Afrikaanse samenleving deden
denken. Het vergt uiterste vasthoudendheid om
toen, en nu nog steeds, dergelijke omstandigheden
te hebben overleefd. Het vraagt om overwinning
van angst. Daarom gaat het er in deze frequentie
ook om die emotie te trotseren, want “toch zal angst
onze warmte niet overwinnen.”
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Die Wortels die hebben Geproefd van de
Wateren van een Ander Continent
Het Navigeren van Verwantschap en Ruimtelijke
Herinneringen
Sam Auinger, Cheick Diallo, Antonio Jose Guzman
& Iva Jankovic, Laure Prouvost, Omer Wasim,
raumlabor, Justine Gaga, Sunette L. Viljoen
(...)
Oorsprong verontrust de reiziger zeer, die
wortels
die van het water van een ander continent
gedronken hebben.
Afrika is gigantisch, men kan niet beginnen
zelfs het vreemde gedrag te kennen dat het verst
zuidelijk in mijn xenofobe afdeling ligt.
Kom terug, kom terug mayibuye
riepen de steenbrekers en riepen de menigten
riep meneer Kumalo voor het wegkwijnende vuur
mayibuye Afrika
(...)
Fragment uit Arthur Nortje, Wachtend
*geen officele vertaling
BSBN: Naast de geschiedenissen die over bepaalde ruimtes geschreven zijn, liggen de herinneringen
aan die ruimtes eigenlijk zowel in de collectieve
lichamen die ze bewonen als in hun materialiteiten,
in hun ruimtelijke omstandigheden. De Beninse
kunstenaar George Adeagbo heeft ooit in een gesprek gezegd dat wanneer hij een tentoonstelling
in een ruimte moet doen, het eerste wat hij doet is
praten met de geesten die er wonen. Dit zou opgevat kunnen worden als dat hij probeert diep in de
herinnering van de ruimte te luisteren. In haar diepzinnige archieven te rommelen. Elke ruimte heeft
een geheugen. Een herinnering aan hen die in en
uit de ruimte gekomen zijn, en een herinnering aan
de dingen die in die ruimte gebeurd zijn. Er is een
spreekwoord dat zegt: “de muren hebben oren”.
Op geen enkel ogenblik zou iemand aan de juistheid
van dit adagium hoeven te twijfelen, want ruimten—
materiële en immateriële—ontvangen energieën en
stralen die uit. Daarom kunnen zij zowel luisteren als
informatie uitzenden.
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In deze frequentie scheppen de kunstenaars ruimten, scheppen zij universa waarin wij ons kunnen onderdompelen. Ruimte van en voor gemeenschappelijkheid. Deze ruimten zijn epistemologische ruimten,
waarin kennis verspreid wordt zodra men er binnen
is, evenzeer als het fenomenologische ruimten zijn,
die je met alle zintuigen van je wezen moet ervaren
en die je ervaring vorm geven. Bezoekers worden
uitgenodigd voor een peripatetische ervaring langs
een as van meer dan 18 km die het centrum van
Arnhem verbindt met het Kröller-Müller Museum
via o.a. het Sonsbeekpark en het Park Zijpendaal.
Bezoekers worden uitgenodigd te vertoeven in
een architecturale structuur die doet denken aan
Dogon-architectuur en een getweakte mand, te navigeren door indigo-omkaderde ruimten die gemaakt
zijn met gegevens uit het menselijk genoom, en we
worden uitgenodigd ons te verdiepen in surrealistische ecologieën van het onderbewustzijn om onderstromen te ervaren. In deze frequentie worden we
ook meegenomen op een reis door tuinen en andere
queer ruimtes, in Karachi en daarbuiten, waarin
gender, passie, verlangen en seksualiteit niet te categoriseren zijn, en worden we uitgenodigd op een
vlot op een meer, dat een drijvende universiteit, een
drijvende markt en archipel-ruimten in herinnering
roept, die, hoewel ze gescheiden lijken, altijd in relatie tot elkaar staan. In deze frequentie worden wij
ook een labyrint ingelokt dat uit duizenden bierkratten bestaat, net zoals we in een verslaving gelokt
worden, en we krijgen de opdracht om onze weg
naar buiten te vinden, want hoe donker de nacht
ook mag zijn, de dageraad zal altijd aanbreken, net
zoals we uitgenodigd worden in een voormalige
vliegtuighangar, die verschillende sedimenten van
de geschiedenis ontrafelt, als de militaire hangar uit
de Tweede Wereldoorlog die als boerderij bewaard
is, en nu tot paviljoen verklaard is in verband met
de geschiedenis van sonsbeek die teruggaat tot
1949, en als paviljoen dat nu een beeldhouwwerk
van historische bakstenen herbergt, zodanig dat de
afstanden van de tijd bezwijken onder het gewicht
van de geschiedenis en de arbeid. Deze frequentie
is een uitnodiging om dieper te luisteren naar de
verbindingen tussen onze verschillende werelden,
om datgene waar te nemen wat meegebracht wordt
door de wortels die van het water van een ander
continent hebben genipt, en om ons gemeenschappelijke kenmerken voor te stellen die niet ondanks
onze verschillen bestaan, maar juist door hen.
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Publiek en educatief programma
sonsbeek20→24 organiseert een doorlopend publiek en
educatief programma, een continue reeks van exposities,
lezingen, workshops, radio, performances en luistersessies
op grote en kleine schaal. De organisatie gaat daarbij een
langdurige relatie aan met kunstenaars en hun praktijken, lokale
gemeenschappen, verschillende partners en partnerinstellingen,
bewoners en bezoekers.
Bijdragers aan de publieks- en performanceprogramma's,
radio- en educatieformats in de loop van de zomermanifestatie
sonsbeek20→24 zijn: Lawrence Abu Hamdan, Krista Burger,
DAI, Mitchell Esajas, Quinsy Gario, Antonio Jose Guzman en Iva
Jankovic, HISK, Hans van Houweling, Anneke Ingwersen, Anne
Duk Hee Jordan, Susanne Khalil Yusef, Richard Kofi met Simone
Zeefuik, Sanne Landvreugd, Anwar Manlasadoon met Sahra
Mohamed, Wayne Modest, Farida Nabibaks, Natuurcentrum
Arnhem, Olu Oguibe, Wendelien van Oldenborgh en Erika
Hock en Kleopatra Vorria, raumlaborberlin Radio, Ritmo
Percussion, Romy Rüegger, Saas-Fee Summer Institute for
Art presents Curating Noise: Reverberations en the Polyvocal
met Christopher Cox en Cécile Malaspina en Warren Neidich,
Mithu Sen, Marinella Senatore met Nandhan Molinaro en Elisa
Zucchetti (ESPZ) en Tamar Harosh, Jennifer Tee, Under The
Table, Marjolein Vogels, en Werker Collective
Voucher
Om uw bezoek nog aangenamer te maken verkopen wij de
sonsbeek voucher. Ontdek exclusieve kortingen op koffies,
lunch, accommodatie en merchandising op tal van plekken op
de sonsbeekroute. Samen met onze partners willen we een
optimaal verblijf in Arnhem faciliteren. De voucher is beschikbaar
voor € 5 en geldig voor 7 dagen van dinsdag t/m zondag.
Bezoek www.sonsbeek20-24.org voor meer informatie.
sonsbeek app
sonsbeek20→24 presenteert in samenwerking met het
Arnhemse Trinfinity / ART+ een eigen app. Dit past in een tijd
waarin de digitale wereld een voordehand liggend alternatief is
voor de fysieke ervaring van kunstwerken en een laag toevoegt
aan de betekenis van de kunstwerken en de context waarbinnen
het getoond wordt. De augmented reality technologie wordt
in deze app gecombineerd met oldschool wandelingen. Met
behulp van ‘geolocation’ wandel je door het sonsbeek erfgoed
van de afgelopen elf edities van de sonsbeektentoonstellingen.
Beeldmateriaal uit archieven en gesproken introducties bij de
kunstwerken brengen sonsbeek in en buiten Arnhem en haar
parken tot leven.
Om deze app optimaal te kunnen gebruiken raden we je aan
toegang tot je locatie en camera te geven. Houd er rekening
mee dat alle informatie zich enkel toont wanneer je in Arnhem
bent of in dichte omgeving van de kunstwerken.
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CENTRUM
Rozet
Vanaf Arnhem centraal, is het het gemakkelijk om Rozet te
bereiken als voetganger. Neem de hoofduitgang richting
centrum in Arnhem-centraal, sla dan rechtsaf wanneer je de
Spar aan je linkerkant ziet. Ga dan even rechtdoor en sla linksaf
naar de Nieuwe Oeverstraat; Rozet zal aan je linkerkant zijn,
tegenover de Holiday-Inn.
Showroom Arnhem
Neem dezelfde route als naar Rozet; ga dan Rozet voorbij, sla
dan rechtsaf en loop langs de Albert Heijn aan je linkerkant.
Showroom Arnhem ligt naast de Albert Heijn.
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“Schaarsbergen IPC” die elke 30 minuten vertrekt vanaf
bushalte Burgemeestersplein. Eenmaal in deze bus, stap dan
uit bij de halte Schaarsbergen, Kaderschool Luchtmacht. Deze
halte stopt pal voor Buitenplaats! De busrit duurt ongeveer 15
minuten.
De Hoge Veluwe (Schaarsbergen)
Ook hier kun je een directe bus nemen vanaf Arnhem. Neem
dezelfde bus 9 richting “Schaarsbergen IPC”, en stap uit bij
de halte “Schaarsbergen, Koningsweg”. Dit duurt ongeveer 16
minuten.
Neem je de fiets of auto? Check dan even Google Maps!
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM

Collectie DE.GROEN
Wanneer je eenmaal Rozet bezocht hebt, sla linksaf de
Kortestraat in, ga dan rechtsaf bij de T-splitsing en nogmaals
rechtsaf bij de HEMA. Na een aantal passen rechtdoor vind je
DE.GROEN aan je rechterkant.
Eusebius
Na Collectie DE.GROEN bezocht te hebben, sla rechtsaf,
ga een eindje rechtdoor en ga met de bocht mee naar links.
Wanneer je aankomt op het Audrey Hepburnplein, zal je de
iconische landbaken van de Eusebius aan je rechterhand zien.
WALTER books
Wanneer je Arnhem-centraal via de hoofduitgang verlaat,
loop dan alsmaar rechtdoor, langs de Spar, de ING en Sushi
restaurant KOI. Wanneer je eenmaal voor restaurant Dadawan
staat, ga dan linksom, aan de rechterkant zal je Walter Books
vinden.
Waalse kerk
Nadat je de Eusebius hebt bezocht, is het tijd om de andere
kerk te bezoeken, die zich slechts op 4 minuten loopafstand
bevindt. Loop Eusebius uit, en volg de Boerenstraat, loop langs
het gemeentehuis die aan je rechterkant staat, en ga dan linksaf
bij de T-splitsing. Sla tot slot rechtsaf bij het politiebureau. De
Waalse Kerk staat aan de linkerkant, tegenover het politiebureau.
SONSBEEK PARK
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek
Ga via de achteruitgang van Arnhem centraal
(Amsterdamseweg), en volg de Bouriciusstraat richting het
Sonsbeek park. Wanneer je je eenmaal in het park bevindt, volg
het paadje naar links, en Molenplaats zal het eerste gebouw zijn
aan je rechterhand.
Stadsvilla
Wanneer je De Palatijn uitloopt, zal je de Stadsvilla vlak
hiernaast vinden, aan de rechterkant.
BUITENPLAATS KONINGSWEG
Het is aan te raden om naar Buitenplaats Koningsweg te gaan
met het openbaar vervoer, de auto of met de fiets.
Met het openbaar vervoer, kun je bus 9 pakken richting

Het Kröller-Müller Museum is bereikbaar met het openbaar
vervoer, de auto of met de fiets. Alhoewel fietsen mogelijk is,
zal dit wel een uur lange fietstocht zijn vanaf Arnhem centraal.
Neem bus 105 naar Barneveld vanaf Arnhem centraal, en stap
uit bij de halte “Otterlo, Rotonde”. Stap daarna over op bus
106 richting “Nat. Park de Hoge Veluwe”, voor 2 haltes, en stap
daarna uit bij “De Hoge Veluwe, ingang Otterlo”.
Je kunt ook bus 105 vanaf Arnhem centraal nemen en
uitstappen bij de halte “Otterlo centrum”. Loop 15 minuten vanaf
deze halte de Dorpstraat uit, en deze zal je recht naar het KMM
nemen!
Neem je de fiets of auto? Check dan even Google Maps!
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CENTRUM
Rozet
Kortestraat 16,
6811 EP Arnhem
www.rozet.nl

Collectie DE.GROEN
Weverstraat 40,
6811 EM Arnhem
www.collectiedegroen.nl

47

Locaties, bereikbaarheid en toegankelijkheid

Stadsvilla
Park Sonsbeek, Tellegenlaan 3,
6814 BT Arnhem
www.stadsvillasonsbeek.nl

BUITENPLAATS KONINGSWEG
Machinery of Me
Radarpad 44,
6816 TP Arnhem
www.machineryofme.nl

Showroom Arnhem
Langstraat 20,
6811 JL Arnhem
The Yarn

Eusebiuskerk
Kerkplein 1,
6811 EB Arnhem
www.eusebius.nl

WALTER books
Looierstraat 43,
6811 AV Arnhem
www.walterinarnhem.nl

Waalse Kerk
Gasthuisstraat 1,
6811 DZ Arnhem
www.waalsekerkarnhem.wordpress.com

SONSBEEK PARK
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek
(centraal informatie punt)
Zijpendaalseweg 24A,
6814 CL Arnhem
www.natuurcentrumarnhem.nl
www.abeautifulmess.nl

Het Portiershuisje

DeHangar.art
Radarpad 48,
6816 TP Arnhem
www.dehangar.art

Nationaal park Hoge Veluwe
(ingang Schaarsbergen)
Koningsweg 17,
6816 TC Arnhem
www.hogeveluwe.nl

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM
Houtkampweg 6,
6731 AW Otterlo
www.krollermuller.nl
Toegankelijkheid binnen

Toegankelijkheid buiten

Verkrijgbaar bij de horeca
op de tentoonstellingsroute
geniet van korting met de voucher*!
In samenwerking met brouwerij Durs
en wijnhuis Robbers van den Hoogen
* voucher is beschikbaar via sonsbeek20–24.org
of download de app QR code

Vanadiumweg 8
3812 PX Amersfoort
www.wilco-artbooks.nl

T +31 (0)88-110 54 50
M +31 (0)6 34 00 50 82
E info@wilco-artbooks.nl

LIVE.
MOOIER
DAN OOIŢ.

DE NIEUWE
TOYOTA MIRAI

100% WATERSTOF ÉN ZUIVERT DE LUCHT

DANS & MUZIEK
& THEATER
GROTE NAMEN &
AANSTORMEND TALENT
& JIJ

SCAN DE QR CODE
EN BEKIJK ONS
PROGRAMMA

LOUWMAN ARNHEM
Arnhem, Meander 123, 026-3644655
toyota-louwman.nl
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sonsbeek20→24
Force Times Distance: On Labour and its Sonic Ecologies
2 juli t/m 29 augustus 2021
Arnhem, Nederland
Stichting Sonsbeek & State of Fashion
Voorzitter: Frans Knüppe
Penningmeester: Guus van Kleef
Secretaris: Renate Eringa-Wensing
Leden: Dr. Charles Esche, Marco Grob, Gabriëlle Schleijpen, en
José Teunissen
Algemeen directeur: Steven van Teeseling
Controller: Raymond de Haas
Administrateur: Edwin Wikkerink
Directiesecretaresse: Astrid Ubbink
Assistent office: Maarten Pelgrum
Stagiaire: Nuka Maduro
sonsbeek20→24 team
Artistiek directeur: Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
Co-curatoren: Antonia Alampi, Amal Alhaag, Zippora Elders,
en Aude Christel Mgba
Assistent curator & coördinator publiek programma: Krista
Jantowski
Projectleider: Mohammed Abdallah
Projectmedewerkers: Hannah Groot Zevert en Petra Smits
Tentoonstellingsmedewerker: Anouk Slewe
Opening producenten: Robin Atema en Natasha Beijer
Assistenten opening & ticketing: Marinte van Huet en Sem Bartels
Hoofd productie: Alexander Godschalk en Marko Meijer
Uitvoering productie: Ewoud Groenendijk
Stagiaires: Sandra van Leur en Carly van Dreven
Hoofd technicus: Thielo Weber
Hoofd communicatie: Joke Hoeven
Communicatiemedewerkers: Ewa Piotrowska en Raziyah Heath
Internationale pers: Henriette Gallus en Arash Shahali
Coördinator archief: Petra Smits
Archiefmedewerkers: Pien Oberdorf en R
 utger van der
Steenhoven
Stagiaire: Nina van der Werf
Fondsenwerving: Esther Vonk
Internationale fondsenwerving: Tory Lynford
Zakelijke partnerschappen: Susanne Wichhart
Vrijwilligersprogramma: Heleen Nusman en Rosalie van
Oorschot
Rondleidingen en tickets: Natasha Beijer

Luxe van een hotel, comfort van thuis

Werkplaats Typografie, grafisch ontwerp
Artistieke begeleiding: Anniek Brattinga, Armand Mevis
Corporate identiteit: Frédérique Gagnon
Website: Michelle Lin
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Bewegwijzering, bezoekersgids & signalisatie: Eglė Petraškaitė
en Zhihan Yan
Campagne: Lydienne Albertoe en Mariavittoria Campodonico
Reader: Leon Lukas Plum
Catalogus: Marcus Wachter
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Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Prins Bernhard Cultuurfonds
Ammodo
BankGiro Loterij Fonds
VSB Fonds
BPD Cultuurfonds

Accenten tentoonstelling: Amir Avraham en Daria Kiseleva
Sonsbeek app ontwerp en ontwikkeling: Trinfinity Network
Creative director: Marcel Baauw
Vertaling: Isadora Goudsblom, Kevin Kennedy, Rosa
Paardenkoper, Charlotte Rooijackers
Copyediting: Janine Armin
Archive Books, uitgever: Chiara Figone, Ibrahim Cissé, Imann
Gaye, Laura Fusaro, Sara Marcon
Partners
Museum Arnhem
ArtEZ University of the Arts
Kröller-Müller Museum
Collectie DE.GROEN
Eusebius Arnhem
Cultureel Centrum Rozet
Nationaal Park De Hoge Veluwe
Showroom Arnhem
WALTER books
Machinery of Me
DeHangar.art
The Yarn
Stadsvilla Sonsbeek
Toneelgroep Oostpool
Focus Filmtheater
Hoger Instituut Voor Schone Kunsten (HISK) Gent
Dutch Art Institute (DAI)
Reframing History Art Foundation
Omstand
ArtEZ Studium Generale
A Beautiful Mess
Natuurcentrum Arnhem
Besiendershuis Nijmegen
RTV Arnhem
Omroep Gelderland
Kondor Wessels Projecten
SUEZ Arnhem
Stichting 2Switch Arnhem
Grolsch Bier
Derksen Verhuizingen
MTS Audiovisueel
City Marketing Arnhem
Platform Binnenstad Arnhem
Stedelijk Museum Amsterdam
Centraal Museum Utrecht
En tal van samenwerkingspartners nationaal en internationaal
sonsbeek20→24 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de
genereuze steun van
Gemeente Arnhem
Provincie Gelderland
Mondriaan Fonds
Veluwe op 1

Het publieksprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door
Fonds Cultuurparticipatie, BNG Cultuurfonds, Nederlands
Letterenfonds, Netherland-America Foundation, Rabobank
Stimuleringsfonds en Lira Fonds.
De catalogus is mede mogelijk gemaakt door steun van het Jaap
Harten Fonds en het Dr. Hendrik Muller Fonds.
De sonsbeek ART+ app is mede mogelijk gemaakt door de
steun van Ondernemersfonds Arnhem, Trinfinity Netwerk en DB
Studio Beiroet.
Het werk van Yinka Ilori en The Black Archives wordt mede
mogelijk gemaakt door Haëlla Stichting. Het werk van Anne
Duk Hee Jordan wordt mede mogelijk gemaakt door steun
van het Pauwhof Fonds. Het werk van Jennifer Tee, Willem de
Rooij, Werker Collective, en Antonio Jose Guzman wordt mede
mogelijk gemaakt door Stichting Stokroos.
De samenwerking met Werkplaats Typografie wordt mede
mogelijk gemaakt door Pictoright.
Het educatieve programma wordt mede mogelijk gemaakt door
The Robben Foundation en Zadelhoff Cultuurfonds.
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Pauwhof
Fonds

The Netherland-America Foundation

