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Festival Analog Patronen 2018
Het Festival Analog Patronen van de Grafische
Werkplaats onderzocht het werken met patronen
binnen de beeldende en toegepaste (grafische)
kunsten. Het festival gaf verdieping aan het
thema, stimuleerde kunstenaars om te werken
aan hun grafische skills en verzorgde een
laagdrempelig project met buurtbewoners. Het
festival bestond uit een symposium, exposities,
workshops, lezingen en het participatietraject
Patronen in je Buurt. Het festival werd feestelijk
afgesloten met een Patronen Party.
Deelnemende kunstenaars: Rachel Bacon, Suzan Drummen, Anne Geene,
Christie van der Haak, Ingrid Greijn, Rabi Koria, Bureau RNDR, Masaaki
Oyamada, Wouter Willebrands.
tijdspad

6 april

Symposium Analog Patronen

6 april-20 mei

Bronnenexpositie

25 mei t/m 16 juni

Festival Analog Patronen

1-3 juni

Festival Designkwartier, op locatie

8-10 juni

Festival Holaa!

23 juni

Patronen Party op locatie
Expositie Analog Patronen verlengd tot en met 10 juli

na het festival

22 juni- 22 juli

Bijdrage van Analog Patronen aan expositie GAA
Drukt in de Grote Kerk Alkmaar

14 juli – 26 augustus

Installatie Christie van der Haak en
Suzan Drummen in Escher in het Paleis
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Suzan Drummen

Wouter Willebrands

Rabi Koria

Anne Geene

Bureau RNDR

Christie van der Haak
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Analog banier

Opbouwen bronnenexpositie

ONDERDELEN
symposium en bronnenexpositie
Als opmaat van het festival organiseerde de werkplaats een symposium in Theater in de Steeg met sprekers
uit verschillende disciplines. In het uitverkochte theater (max. 75 stoelen) inspireerden de ervaren sprekers
het publiek én elkaar in TED-talkachtige presentaties over patronen vanuit hun eigen discipline. Aansluitend
werd de bronnententoonstelling in de werkplaats geopend met voorbeelden, filmpjes en boeken. Zo konden de
deelnemende kunstenaars en de deelnemers aan het participatieproject kennis maken met het thema. Het was
een leuke start van het festival. We are Public nam het symposium op in hun cultuuraanbod.
sprekers van het symposium waren:
- Arthur Crucq, kunsthistoricus en verbonden aan de Universiteit Leiden;
- Jan Willem Tulp, Data Experience Designer uit Den Haag;
- Dunja Hak, conservator in Escher in Het Paleis;
- Christie van der Haak, beeldend kunstenaar;
- Rutger Spoelstra, architect, permacultuur-ontwerper en docent;
- Riette van der Werff, architect en ontwerper stedelijke omgeving.
- moderator: Marie Jeanne de Rooij, galeriehouder Nouvelles Images; en curator.
expositie analog patronen
Tijdens een lunch in februari konden de geselecteerde kunstenaars kennis maken met de werkplaats, met de
medewerkers en met elkaar. Analog gaf ons de mogelijkheid om de makers extra goed te begeleiden, zodat zij
het experiment konden aangaan, wat een stimulans voor hun eigen werkproces bood. Wouter Willebrands en
Anne Geene maakten hier dankbaar gebruik van en experimenteerden met verschillende technieken: etsen,
zeefdrukken, lithograferen, riso en zilverdruk. Andere kunstenaars werkten gericht aan een specifieke techniek,
zoals Rachel Bacon die met pure grafiet zeefdrukte of Rabi Koria die op tapijtjes drukte. Ingrid Greijn riep
Haagse hardlopers op om hun hardlooprondje met haar te delen, die ze vervolgens zelf liep en dit uiteindelijk
vertaalde in een etsplaat die zij vijftig keer op een vel papier afdrukte. Masaaki Oyamada vertaalde zijn
stempels in zeefdrukken op textiel en experimenteerde hiermee verder. Bureau RNDR ontwikkelde voor hun
digitale visualities een computerprogramma die ze weer analoog drukte op de risograaf. Christie van der Haak
en Suzanne Drummen maakten ontwerpen voor borden en schalen die de werkplaats drukte op keramiek.
Deze werden betrokken bij hun installatie in Escher in het Paleis.
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De opening werd geopend door de voorzitter van de
werkplaats Eric Laken met een muzikaal intermezzo van
saxofonist Bas Apswoude. De expositie was dagelijks
te zien, ook op zaterdagmiddag en extra tijdens festival
Holaa! (8-10 juni). Zowel op het festival Holaa! als op het
Festival Designkwartier waren sommige kunstenaars ter
plekke om bezoekers te woord te staan.
Festival Designkwartier (1-3 juni Trompstraat 3, Den Haag)
Omdat grafiek eenvoudig in meerdere exemplaren gedrukt
kan worden, toonde de werkplaats een volwaardige
tweede expositie Analog Patronen in een pop-up
presentatie tijdens het Festival Designkwartier. Drie
dagen lang was deze expositie in een grote ruimte in de
Trompstraat te zien. Daarnaast organiseerden we een
doorlopende workshop, waarbij je een stempel maakte
en deze bedrukte op een tafelkleed. Circa 120 mensen
maakten zo een gezamenlijk tafelkleed. Ook was er nog
een guerrilla- printingworkshop.
Tijdens de grafiekmanifestatie in de Grote Kerk van
Alkmaar was een selectie van Analog Patronen te zien.
workshops en lezingen tijdens het festival
Elke maandagavond was er een een laagdrempelige
workshop rond patronen (guerrilla-printing, stempels
maken en drukken met huis-tuin-en-keuken materialen).
De workshops liepen goed en de deelnemers waren
enthousiast, mede omdat je je eigen omgeving heel
anders gaat bekijken en met eenvoudige materialen werkt.
Tijdens het festival was er ook een lezingenavond waarbij
drie exposanten meer over hun werk vertelden (Wouter
Willebrands, Masaaki Oyamada en Rachel Bacon). Drie
verschillende dagworkshops werden tijdens het festival
gegeven:
•
Workshop Datavisualisatie (voertaal Engels) o.l.v.
Jan Willem Tulp
•
Workshop Aan de meter zeefdrukken o.l.v.
Carmen de Veer
•
Workshop Behang ontwerpen en afdrukken
op de risograaf o.l.v. Loes van Oosten.

Rachel Bacon

Masaaki Oyamada

pariticipatieproject patronen in je buurt
Het participatieproject was betrekkelijk nieuw voor de
werkplaats. Het maakte mogelijk dat we met buurtgenoten
een traject konden uitzetten dat normaliter niet
mogelijk is. We hadden van tevoren contact met diverse
opbouwwerkers van Zeebra uit de wijken Oude Centrum
en Kortenbos en met diverse buurtorganisaties, zoals
buurtcentrum De Sprong, De Chinese Brug, Jeugdhaven
en stichting Yasmin. Uiteindelijk zijn we het traject
gestart met dames van Yasmin, aangevuld met een
aantal individuele geïnteresseerden en een meidengroep
van Jeugdhaven. Het werden drie workshops, langer
en intensiever dan onze reguliere workshops, waarbij
we begonnen op hun eigen locatie en eindigden in de
Ingrid Greijn
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werkplaats. Zowel bij stichting Yasmin als bij Jeugdhaven
organiseerden we na afloop een expositie van de
resultaten en was er een kleine opening.
Het docententeam was van tevoren bijenkaar geweest.
Er werd gebrainstormd, we verkenden de mogelijkheden
van het werken met patronen en werkten dit in diverse
workshops uit die we voor elkaar presenteerden.
Dit leverde veel stof op die we inzetten voor de
particpatieprojecten, maar ook tijdens de Monday Printing
Club en Festival Designkwartier.

Workshop Jeugdhaven

patronen party
Op 23 juni (een week later dan gepland ivm het
Suikerfeest) was er een heuse Patronen Party in een
van de zalen van het Stadsklooster. Deelnemende
kunstenaars, betrokkenen van de werkplaats, docenten,
deelnemers van de workshops en participatieprojecten
zaten aan lange tafels met tafelkleden en servetten met
patronen bedrukt. Ook waren er verschillende mokken
met patronen uit de buurt. De salades waren van catering
Taboulé, een initiatief ontstaan vanuit stichting Yasmin.
Een deelnemer las een gedicht voor op de rode loper met
een dessin van een putdeksel. De meiden van Jeudhaven
showden hierop ook hun zelfbedrukte T-shirts.

Eind resultaten expositie bij Stichting Yasmin

Afsluitende Patronen Party
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Uitnodiging van Christie en Suzan
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ONCE UPON A TIME… ANALOG PATTERN IN ESCHER IN HET PALEIS
Al tijdens het maken van de plannen was er contact tussen de projectleider van de werkplaats
en de conservator van Escher in het Paleis om te kijken of we konden samenwerken. Dit mondde
uit in een lezing tijdens het symposium en een expositie. Twee Analog-kunstenaars, namelijk
Christie van der Haak en Suzan Drummen, werden uitgenodigd om speciaal voor het museum
een installatie te maken. Deze expositie werd op 13 juli door Benno Tempel geopend en was
gedurende de zomer in Escher in het Paleis te bewonderen.
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COMMUNICATIE
De Haagse ontwerper Dennis Koot maakte voor ons
het festivalbeeld. Hij ontwierp een grid in twee kleuren
waarvan alle ontwerpen werden afgeleid: banieren,
posters, flyers, digitale banners enz. Hij maakte de basis
en onze stagiaire Hilal Mutluel ging hiermee verder.
De andere stagiaire Lisa van Osch vertaalde voor de
mokken een aantal patronen van het participatietraject in
hetzelfde grid als het festivalbeeld. Natuurlijk drukten we
veel communicatiemiddelen weer in eigen huis.
We onderhielden festivalpagina’s op onze eigen website,
een -nieuwsbrief en een -Facebookpagina. Ook op
Instagram waren we actief (met o.a. leuke filmpjes van
Lisa).
We kregen met name positieve feedback van vakmedia
zoals Bk-krant en Dutchdailydesign.

Flyer ontwerp van Dennis Koot

Instagram banner. Ontwerp van Hilal

Mokken. Vertaling door Lisa

Instagram banner. Ontwerp van Hilal
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PERSRESULTATEN FESTIVAL ANALOG PATRONEN
symposium
http://drukwerkindemarge.org/symposium-analog-patronen-van-de-grafische-werkplaats-den-haag/Witte Raaf
https://www.dewitteraaf.be/lezingen klein stukje en in de agenda
https://www.escherinhetpaleis.nl/nieuws/symposium-analog-patronen/
https://www.haagsemakers.nl/agenda/symposium-analog-patronen-van-de-grafische-werkplaats/
https://www.wearepublic.nl/en/event/analog-patronen-arthur-crucq-jan-willem-tulp-dunya-hak-christie-van-derhaak/
Artikel BK-Krant, 2018-2
festival
Vermeldingen:
Denhaag.com/ Jegens en Tevens/ Hoogtij. Designkwartier
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/analog-patronen/
https://drukwerkindemarge.org/agenda/workshops-tijdens-festival-analog-patronen-in-den-haag
https://museumtijdschrift.nl/tentoonstellingen/analog-patronen/
https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/festival-analog-patronen--34165ee5-5011-442d-904c-c95be875111f
http://koot.nu/identities/analog.html
http://lekkerstappen.nl/den-haag/festival-analog/monday-printing-club-analog-patronen?n0pbga5t35
uitgebreid:
Artikel RAAM, VOG
http://www.platformwerkplaatsen.nl/nl/uitgelicht
http://www.hardloopnieuws.nl/beeldend-kunstenaar-ingrid-greijn-op-zoek-naar-hardlopers-haag/
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3598263/Beeldend-kunstenaar-Ingrid-Greijn-op-zoek-naar-hardlopers-uitDen-Haag
Buurkrant interview Annika Syryamaki
Publicatie met 12 foto’s: http://dutchdesigndaily.com/nl/nieuw/festival-analog-patronen/?s=analog%20
patronen&post_type=post&lang=nl

bereik bezoekers analog patronen
verwacht
realisatie
			
Symposium
125
75
uitverkocht
Exposities in huis
600
500
Presentatie Designkwartier
2400
800
Workshops er
40
19
Monday Printing Club
120
49
Participatie		142
Workshops Design Kwartier		
155
Patronen Party
350
42
Twee exposities Participatie		
150
GAA Drukt Door, Alkmaar		
5000
			
Totaal
3635
3902
			
Communicatie
jan-18
feb-juni
			
Facebook GW
1269
1327
Facebook Festival Analog
400
701
Instagram
419
874
nieuwsbrieven
1148
1159
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financien
Festival Analog Patronen was niet mogelijk geweest
zonder financiële hulp van Gemeente Den Haag, Prins
Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Stichting Stokroos,
STROOM.
team
Het kleine team van de werkplaats werd voor het festival
ondersteund met freelancers, vrijwilligers en stagiaires:
Projectleiding: Carola van der Heijden
Productie: Annika Syryamaki, Jurjen Ravenhorst, Joy Jonk,
Ilse Versluijs en Jerney de Wilde
Festivaldesign: Dennis Koot
Gastdocenten: Loes van Oosten, Jan Willem Tulp en
Carmen de Veer

Werk van Rabi Koria

Docenten: Hanna de Haan, Stefanie Scholte, Annika
Syryamaki, Ilse Versluijs, Jerney de Wilde
Stagiaires: Hilal Mutluel en Lisa van Osch
Fotografie: Bertus Gerssen en Kim Bosch
Vrijwilligers: Aqeela Chaudhry, Lidewij Corstiaans, Dan
Dickhof, Tanja Engelberts, Camille Francoise, Gert-Jan van
der Kooij, Thea Kors, Gerard van Kuilenberg, Hans Jansen,
Henry Jelsma, Sandra Rachel, Lourdes en Jane.
met dank aan het bestuur en de klankbordgroep van
de Grafische Werkplaats (Eric Laken, Beleke Bagchus,
Donald Morris, Ben Faydherbe, Paul Combrink, Eugene
van Veldhoven en Gerrit-Jan de Rook.)
conclusie
Het festival is zeer goed verlopen en we hebben
behoorlijke stappen gemaakt. Het symposium kreeg heel
veel waardering en iedereen was verrast door de goede
kwaliteit. Men was ook nieuwsgierig naar de onbekende
locatie (in eigen buurt!). Het intensief werken met de
kunstenaars van de expositie werd als buitengewoon
positief ervaren door zowel de beheerders als de
kunstenaars zelf. Door het ingetogen karakter van de
werken viel de expositie in de industriële ruimte van de
werkplaats en in pop-up presentatie tijdens het festival
Designkwartier wel een beetje weg.
De workshops werden goed bezocht. Het
participatietraject was zeer arbeidsintensief en we
merkten dat het voorbereidende gedeelte veel tijd vergt.
Als de workshop dan eindelijk is afgesproken, kan het
traject wel heel snel gaan. Het project bleek waardevol en
levert onverwachte dingen op. Een presentatie op eigen
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locatie is een must, de deelnemers zijn trots op hun
resultaten. De Patronen Party was zeer bijzonder
mede omdat amateurs, professionals en betrokkenen
gezamenlijk aan een tafel zaten.
Het festivaltraject was uitzonderlijk lang en dat was
voor de kleine organisatie een behoorlijke aanslag.
Het traject werd wel door bezoekers als positief
ervaren, want mensen die het symposium volgden,
gingen later langs om te kijken hoe de expositie nu
was geworden en deden soms ook mee aan een of
meerdere workshops.
Een positief effect was, dat het in de werkplaats vanaf
de aftrap van het festival druk was met gebruikers.
Mensen vinden het leuk om te werken op een plek
waar wat gebeurt en konden ook zo het festival
meemaken.
De organisatie werd ondersteund door twee
stagiaires, eentje meer dan normaal en dat was
buitengewoon fijn. Daarnaast waren er extra
vrijwilligers aangetrokken.
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Dit verslag is vormgegeven
door Lisa van Osch

