
Mede dankzij het Stichting Gerbrandy Cultuur fonds hebben wij de residentie Hibernation kunnen 
organiseren. In de maanden Februari, Maart en April hebben zes kunstenaars hierdoor de kans gekregen 
om afgelegen in de Spaanse Pyreneeen aan henzelf en hun kunstpraktijk te werken. 
Het doel van de residentie was om rust en tijd te creeeren voor reflectie op het kunstenaarsschap, op de 
kunstacademie en in de hedendaagse kunstwereld wordt er een bepaald beeld geschept van succesvol 
kunstenaarsschap en hoe je dat wordt. Zeker in de eerste jaren na de academie zorgt dit voor veel druk en 
verwachtingen. 

Tijdens Hibernation kwamen wij er met zijn zessen achter dat succesvol kunstenaarsschap vooral zelf 
vorm te geven is op basis van iemands eigen normen, waarden en kunden. De omstandigheden rondom 
Hibernation; de winter, de afzondering, de rust en elkaar, zorgte voor een omgeving waarin wij van elkaar 
konden leren, zonder een van buitenaf opgelegde structuur, zoals bij een academie het geval zou zijn. En 
dat deze vorm van educatie heel erg waardevol is, dankzij de afwezigheid van machtsstructuren en 
hierarchien was er alle ruimte voor open communicatie. 

Tijdens de residentie is er als groep gewerkt aan een aantal podcast afleveringen, die via onze website te 
luisteren zijn (www.hibernation.gay) en aan een zine. 
We wildde de zine maken als een gezamenlijke collage van onze tijd daar. Daarom hebben wij besloten 
om geen namen te vermelden, waardoor al het materiaal wat erin verwerkt is niet is geclaimd door één 
kunstenaar maar eerder wordt gezien als een uitkomst van de context en situatie waar wij met zijn allen 
inzaten.  
De zine wordt nu anoniem verspreid over verschillende kunstinstellingen en andere voor ons interessante 
locatie’s. Wij hebben hem voor dit verslag ingescant en bijgevoegd, en de tekst op de eerste twee pagina’s 
uitgetypt zodat het goed te lezen is. 

Wij hebben de residentie ervaren als een erg bijzondere ervaring waarin wij het heft in eigen handen 
konden nemen en de tijd en ruimte hadden om samen te ontwikkelen en te groeien. Vanuit deze ervaring 
hebben Anna de Vriend, Anne Schoemaker en Kai dan ook besloten om samen verder te gaan als 
collectief en stichting HIBERNATION. Op het moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van een 
jaaragenda en projectplan en hopen wij genoeg fondsen te vinden om in 2024 een tweede editie van de 
residentie te mogen organiseren. Om wederom zes kunstenaars de kans te geven om te overwinteren, te 
reflecteren en van elkaar te leren. Tot die tijd organiseren wij leesgroepen, filmavonden, exposities en 
blijven wij podcasts maken over de onderwerpen die tijdens de residentie naar boven zijn gekomen in de 
groep. 

Ontzettend bedankt aan het Stichting Gerbrandy Cultuurfonds voor de bijdrage en het vertrouwen. 
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“The needs of the artist differ from the needs of the art world.“ -  Martin Herbert (Tell Them I Said No)

Awkward is the best way to describe the way they sat there at the picnic table; gazing into the 
landscape, looking at each other not wanting to disrupt the life they had just entered.

Moving inward I could hear them speak; hums and murmurings of exhaustion and dissatisfaction.

“Working with beasts is not easy”

“Constantly tearing apart work, redoing it all over again”

“Splattering material that keeps returning, never foreclosed”

“How can one return from the kur, untouched?”

Slowly, as they grew more confident in their new environment, they entered me deeper. Remaining in 
control for so long until they couldn’t anymore, in the evenings my walls were set on fire by the heat 
from the woodstove, rosy cheeks, speculations about artist hood.

In art school I taught myself to create and not destruct, to write affirmatively, to not tear down, to 
restructure my anger into productivity and palatable images. I had to take only small dosages of the 
overwhelming part of my brain that runs on nihilistic hate.

They realized that it is okay to be angry and destructive, complain complain complain complaining it 
out of their system to make space.

“Why do the boys get all the shows?”

“Why do the shows even matter?”

“Does anyone want to buy my installation work about the destructive nature of capitalism and 
the patriarchy?”

"Should we just become art critics? We’re very good at it.”



“One time I discussed the issue of gender inequality in the art world with a man and he told me that
the numbers say that there isn’t any inequality anymore, so I guess that’s fixed.”

As the days flew but also stretched through the time spent in hibernation, they once again knew how
to bend that time together. Instead of running against the clock, they spent their days cooking,
sharing, sleeping, crying, writing, drawing, performing, dancing and drinking. In the shared
experience, any remains of harsh thoughts dissolved and glided over the static mountains. Learnings
were not wide, but they became irreversible. It was a period in which they shared knowledge and
learned from each other in a way that is impossible to do within an institute.

Hibernation is a brainchild of hating, scathing, spiteful people.
Once conceived it started creating.
If they could only mold this experience into something visible, something with defined edges of their
dearly perspectives, deconstructed days, then -
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