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LANDSCHAP VAN PAPIER
Het Noorse landschap in de Boreale zone staat centraal met de invloed 
van de mens op de natuur.

De ruïne van de twee uur durende performance tijdens de opening door 
Jolanda Jansen vormt samen met de site specific installatie van Anna J. van 
Stuijvenberg de tentoonstelling Maalstroom. Het vergane waterrad van 
de eeuwenoude houtzagerij uit Noorwegen leidde tot de ontdekking van 
allerlei relaties tussen de Noorse bossen en Amsterdam. Dit alles wordt 
verbeeld in een installatie met een monumentale frottage tekening.In de 
performance wordt het proces van groei en verval in een korte tijdsspanne 
uitgedrukt. Toeval speelt hierbij een grote rol, een strakke rol papier wordt 
ter plekke getransformeerd, bewerkt en bespeeld, net als de processen in 
de grillige natuur.   
       

GASTKUNSTENAARS 
JEROEN TOIRKENS & JELLE BRANDT CORSTIUS

BOREALIS PROJECT
 
Fotograaf Jeroen Toirkens en journalist Jelle Brandt Corstius zijn  
gefascineerd door de bossen in de poolcirkel en de verhalen die er in 
verscholen liggen. 

Niet alleen in het tropisch regenwoud staan bomen. Het boreale bos is 
een cirkel van voornamelijk naaldbossen die zich uitstrekken over Noord-
Europa, Azië en Noord-Amerika. Dertig procent van alle bomen staat in 
de boreale zone, een cirkel van voornamelijk naaldbomen die zich uitstrekt 
over Europa, Azië en Noord-Amerika. Deze Boreale-bossen, ook wel taiga 
genoemd, zetten op grote schaal koolstofdioxide om in zuurstof. Een 
gemiddelde boom produceert in honderd jaar genoeg zuurstof om een 
persoon twintig jaar van te laten ademen. En toch is minder dan twaalf 
procent van deze bossen beschermd gebied. Fotograaf Jeroen Toirkens en 
journalist Jelle Brandt Corstius bezoeken sinds 2016 deze bossen voor hun 
project Borealis. Wie wonen hier? Hoe wonen ze? En hoe verhouden de 
inwoners zich tot het woud? 

MARILYN ARSEM 

WATER MOVING
12 T/M 23 JUNI
Een ‘durational’ performance waarin Marilyn Arsem met minimale in-
grepen de tijd verbeeld. Een contemplatief onderzoek naar de beweging 
van water. Ik zal de paden markeren waarlangs het water loopt, ontdekken 
door wat het wordt belemmert, afmeten van waar het zich verdampt en 
onderzoeken wat er achter blijft. Elke dag zal ik een andere koers volgen. 
Eventueel vraag ik het publiek om mij te helpen, terwijl andere momen-
ten ik hen zal uitnodigen om samen met mij in stilte te observeren. ‘Water 
Moving’ is een kleinschalig onderzoek ontworpen voor grotere vragen en 
gedachten. 

RANDPROGRAMMA
SIDE PROGRAM
LEZING: 7 JUNI 15 – 17 UUR/ READING JUNE 7TH 3-5 PM
BOREALIS PROJECT/ BOREALIS PROJECT

•  Fotograaf Jeroen Toirkens en journalist Jelle Brandt Corstius vertellen 
over hun multimediale project Borealis. 
Photographer Jeroen Toirkens and journalist Jelle Brandt Corstius talk 
about their multimedia project Borealis.

•  The Challenge of Making New Work/  
The Challenge of Making New Work 
Marilyn Arsem reisde twintig jaar naar internationale festivals met haar 
site-specifieke performances. Ongepland reageert zij op een locatie die 
bij aankomst wordt geselecteerd. Deze aanpak kan mislukken, maar 
heeft ook voordelen. Er doen zich mogelijkheden voor die nooit in de 
studio kunnen worden bedacht. Arsem spreekt over haar strategieën hoe 
een performance te maken en laat beelden zien van werk dat onverwacht 
ontstond. 
For the past twenty years, Marilyn Arsem has been traveling to inter-
national festivals where she creates site-specific performances that are 
not planned in advance but are made in response to a location that 
is selected on arrival. While this approach has its risks, failure always 
being one of them, it also has many benefits, in that possibilities present 
themselves that could never be conceived working at home in the studio. 
Arsem will talk about some of the strategies that she uses to create a per-
formance and will show images of some of the unexpected work that has 
emerged through that process.

LEZING: 14 JUNI 15 – 17 UUR/ READING JUNE 14TH 3-5 PM
DWALEN DOOR EEN LANDSCHAP VAN PAPIER 
WANDER THROUGH A PAPER LANDSCAPE

De kunstenaars Jolanda Jansen & Anna J. van Stuijvenberg  
bespreken hun werk.
The artists Jolanda Jansen & Anna J. van Stuijvenberg  
discuss their work.

LANDSCAPE OF PAPER
Central in the exhibition is the Norwegian landscape in the Boreal zone 
with the influence of humans on nature.             
       
The ruin left after the two-hour performance during the opening by 
Jolanda Jansen, together with the site-specific installation by Anna J. van 
Stuijvenberg, form the exhibition. The water wheel far in decay, as part of 
the century old sawmill in Norway, led to the discovery of several relation-
ships between the Norwegian forests and Amsterdam. All this is represen-
ted in meters of paper worked with frottage technique in the monumental 
installation. The process of growth and decay is expressed in a condensed 
period of time during the performance. Coincidence plays a major role in 
this artwork, a tight roll of paper is transformed, worked and played with 
on the spot, just as in the processes of whimsical nature.

GUEST ARTISTS 
JEROEN TOIRKENS & JELLE BRANDT CORSTIUS

BOREALIS PROJECT
Photographer Jeroen Toirkens and journalist Jelle Brandt Corstius are 
fascinated by the forests in the polar circle and the stories that are hidden 
in them. 

Not only in the tropical rainforest there are trees. The boreal forest is a 
circle of mostly coniferous trees stretching across northern Europe, Asia 
and North America. It is the largest vegetation zone (biome) on earth and 
makes up around 30% of the total forested area. Boreal forests, also known 
as taiga, convert carbon dioxide into oxygen on a massive scale. The average 
tree produces enough oxygen over a hundred-year period to allow a human 
being to breathe for twenty years. Yet less than twelve percent of these for-
ests are in protected areas. For Borealis, photographer Jeroen Toirkens and 
journalist Jelle Brandt Corstius will be visiting these forests in search of the 
stories and people in the forests. Who lives in them? How do they live? And 
how do the forest-dwellers relate to their surroundings? 

MARILYN ARSEM 

WATER MOVING
JUNE 12TH TILL JUNE 23TH
A durational performance in which Marilyn Arsem, with minimal inter-
vention, inquires into the nature of time. Water Moving is a contempla-
tive investigation examining the movement of water. “I will mark the 
paths along which it travels, discover what hinders it, measure its disap-
pearance, and examine what remains. Each day I will follow a different 
course. I may ask viewers to assist me, while other times I will invite them 
to join me in watching in silence. Water Moving is an intimately-scaled 
inquiry designed to consider larger questions.” 
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TENTOONSTELLING 
1 - 23 JUNI 
(GESLOTEN OP 9 JUNI)
EXHIBITION
JUNE 1ST - JUNE 23ND
(JUNE 9 CLOSED) 

OPENING: 
VRIJDAG 31 MEI, 18.30 UUR 
VERNISSAGE: 
FRIDAY MAY 31ST, 18.30H

FINISSAGE ZONDAG 23 JUNI,  
16 UUR
FINISSAGE SUNDAY JUNE 23,  
16H

OPEN: 
DINSDAG - ZONDAG 
12 - 18 UUR
ENTREE: € 3 

OPENING HOURS:
TUESDAY - SUNDAY 12-18 H
ENTRANCE: € 3 

ARTI ET AMICITIAE
ROKIN 112, 
1012 LB AMSTERDAM

WWW.ARTI.NL 

            

EEN TENTOONSTELLING VAN JOLANDA JANSEN EN ANNA J. VAN STUIJVENBERG
AN EXHIBITION OF JOLANDA JANSEN AND ANNA J. VAN STUIJVENBERG

MARILYN ARSEM: SEVEN 
DISAPPEARANCES, DURATIONAL 

PERFORMANCE BY MARILYN ARSEM, 
TIME SPACE BODY OBJECT – PART 4

ISLES ART INITIATIVE, SPECTACLE ISLAND, 
BOSTON HARBOR, MA, AUGUST 1, 2015, 

PHOTO BY NABEELA VEGA

JEROEN TOIRKENS:  
BOREAL TREE 7, FROM THE SERIES 

BOREALIS, 2016

De expositie is mede mogelijk gemaakt door/ The exhibition is 
made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunst

BEELD VOOZIJDE /IMAGE FRONT: ANNA J. VAN STUIJVENBERG: HYBRIDS,  
DETAIL, NKD DALE, NOORWEGEN, 2017. JOLANDA JANSEN: PAPER STUDY #5A,  
LIVE PERFORMANCE, THE BIG DRAW, KRUITHUIS DEN BOSCH, 2016
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