


Wat is het?
 
Het is misschien lastig voor te stellen, maar het platte pak pa-
pier dat voor je ligt kan jouw woonkamer, keuken, of slaapkamer 
omtoveren tot een thuis-museum. Dit pakket bevat werk van 10 
kunstenaars dat je zelf in elkaar kunt zetten — van fotografie en 
schilderkunst tot videowerk en performance.   

Print&Play, samengesteld door Thieu Custers en Marieke van den 
Belt, maakt printbare tentoonstellingen. Het doel is om werken van 
opkomende kunstenaars op een onverwachte manier te tonen, en 
tentoonstellingen te maken die door iedereen op te zetten zijn met 
een printer en misschien wat plakband. 

Deze editie staat in het teken van Rotterdam-Zuid en de jonge ta-
lenten rond Boijmans Hillevliet. Begin 2020 is op Hillevliet 90 een 
luisterpost gestart waar Boijmans in dialoog gaat met de buurt, 
collega’s en makers over kunst, cultuur en het leven in de stad. In 
deze uitzonderlijke tijden worden creatieve mogelijkheden gezocht 
om makers in Hillevliet en bij jouw thuis een podium te bieden. 



Print&Play     Boijmans Hillevliet
 

Nu ons leven zich steeds meer binnen afspeelt en er een grote 
focus ligt op digitale ervaringen, presenteren Print&Play en Boij-
mans Hillevliet samen een bijzondere tentoonstelling. In het com-
fort van je eigen huis is elke ruimte om te toveren tot een heuse 
tentoonstellingszaal. 

Met als basis A4 papier en wat kantoorartikelen, toont Print&Play 
een geheel printbare tentoonstelling. 10 kunstenaars laten hun 
werk zien in kopieerbare vorm. Ze kijken naar de de stad, de bui-
tenwereld én zichzelf. Ondanks de huidige fysieke afstand tot an-
deren zorgen de kunstenaars met hun werk voor verbinding. De 
werken bieden een inkijkje in zowel persoonlijke als maatschap-
pelijke thema’s. Ze delen verhalen van zichzelf, van buurtgenoten, 
en van de collectie van het Boijmans. Allemaal werken zij vanuit 
de basis van het materiaal: de papieren print. In de vorm van colla-
ge, fotografie, performance, videowerk en (licht)sculptuur komen 
deze beelden en verhalen je huis binnen. 

Naast hun openheid over de soms intieme onderwerpen, tonen 
de kunstenaars ook een open houding naar jou: uitvoerder van 
deze tentoonstelling. Door de uitvoering van de kunstwerken over 
te laten aan ieder die deel wil nemen, stellen zij zich open voor een 
samenwerking op afstand. De tentoonstelling zal zo in elke versie 
- per kamer, kelder of gang - compleet uniek zijn. Zo worden de 
persoonlijke verhalen die je ziet de kunstwerken, verbonden met 
het museum en met iedereen die deze tentoonstelling thuis heeft 
uitgevoerd. 

Print&Play x Boijmans Hillevliet toont werken van: Christine Ayo, 
Ulufer çelik, Gio Maisto Ferreira, Funzig, Juliette Gilson, Kwinnie 
Lê, John Padrino, Pris Roos, Bobby Sayers, Lotte Wieringa. 



 

Hoe print je ‘t?
 

1. CTRL+P 
Print de Print&Play tentoonstelling, 
vergeet je printer niet op enkelzijdig 
en fit te zetten! Print&Play houdt 
van kleur, maar het is jouw 
tentoonstelling: Heb je bijna geen 
inkt meer? Of heb je alleen gekleurd 
knutselpapier in huis? Geen prob-
leem, printen maar! 

 

2. EN NU?
Gefeliciteerd! Je hebt nu 
de kunstobjecten binnen 
voor jouw allereerste 
thuisprint-tentoonstelling. 
Een lege, schone tafel 
helpt, en als je het echt pro-
fessioneel wil aanpakken, 
pak dan een paar witte 
kunsthandschoenen.

 

3. KAMERVRAGEN
In welke kamer(s) wil je 
de tentoonstelling opzet-
ten? Elke kamer kan een 
kunsthal worden, je toilet, gang of bezemkast kan een 
canvas zijn voor je verzameling kunstwerken. 

 

4. HOME IS WHERE THE ART IS 
Hoe wil je de tentoonstelling inrichten? Je kunt je 
stoelen en tafels verplaatsen, maar voel je vrij om de 
kunstwerken met je interieur te laten spelen. De context 
van je eigen huis maakt de tentoonstelling nou juist zo 
interessant. 

5. GEKNIPT ERVOOR
Knip of voer het werk uit zoals op de instructies staat. Als er 
geen speciale instructies zijn, kun je het werk passend printen 
en de witranden wegknippen.

 

 TIP
:  Je kan ook de achterkant 

van gebruikt printpapier nem
en 

TIP: Hou je koffie 
tenminste 1.5 meter 
uit de buurt van de 
kunstwerken.



6. PLAKKEN MAAR
Hang de kunstwerken op in je tentoonstellingsruimte. De 
kunstwerken kunnen met punaises, plakband of ander tape 
prima opgehangen worden. Wees niet bang voor een experi-
mentje. Tip: Plaats de tape precies 45 graden op de hoeken, 
voor die klassieke poster look.

 

 

7. (OPTIONEEL) 
 GOEDE HOST 
Schrijf je eigen intro tekst/
kunsttour. De tekst op pa-
gina 1 kan je als basis ge-
bruiken, maar je mag ook 
een eigen verhaal verzinnen, 
wat zie jij in de verzameling 
werken?
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9. KLAAR IS KEES 
Als je klaar bent met de tentoonstel-
ling, berg deze dan netjes op, in een 
envelop. Wie weet, misschien komen 
ze weer terug in een volgende editie 
van Print&Play. Of geef ‘m door aan 
iemand die je de werken ook wil lat-
en zien. 

 

10. SUPPORT
Heb je genoten van de tentoonstelling? En wil 
je het project verder supporten? Neem dan een 
kijkje op onze website, we hebben nog meer edi-
ties online staan die gratis te downloaden zijn op 
printandplayexhibition.com

TIP
: N

odig je vrienden 
uit voor een digitaal 
openingsfeestje!



Instructies

1. De tien werken kunnen horizontaal of 
verticaal naast en/of over elkaar geplaatst 
worden om de straat te verbeelden. Het is 
mogelijk om te straat zoals Pris Roos deze 
zag uit haar raam na te maken aan de hand 
van het voorbeeld. Maar er kan ook ge-
speeld worden met de individuele werken 
om zo een eigen beeld te creëren. 

Pris Roos
Polderlaan, 2020
C/inkjet/laser-print op papier (origineel: oliepastel op papier)        
            
Pris Roos is geïnteresseerd in verhalen van 
haar buurtgenoten in de Rotterdamse wijk 
Feijenoord. Door de straat op te gaan of bij 
mensen over de vloer te komen verzamel-
de Roos persoonlijke verhalen en beelden 
van dagelijkse bezigheden. Deze vertaalt ze 
vervolgens naar fragmentarische oliepastel-
tekeningen. Toen ze tijdens de lockdown in 
quarantaine ging, besloot ze vast te leggen 
wat er vanuit haar eigen raam te zien was:  de 
Polderlaan — een straat die voor velen on-
zichtbaar lijkt tussen de drukte en kleur van de 
Afrikaanderplein en de Beijerlandselaan. Toch 
trof Roos er levendigheid in de alledaagse be-
zigheden van de Rotterdammers — de jon-
gen op straat die wacht op zijn knipbeurt, de 
moeder en haar kind die boodschappen doen 
en mensen die bezig zijn met het swipen van 
informatie op hun telefoon. Roos haalt deze al-
ledaagse taferelen van de stad jouw 
huiskamer binnen.
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Instructies

1. Knip het het werk uit op de randen (A5 
formaat). Dit formaat is gebaseerd van de 
afmetingen van een zakje snoep. 

2. Hang het werk op een plek die niet voor 
de hand ligt; waar je er door verrast kunt 
worden. Net zoals de kunstenaar verrast 
werd door de afbeelding van het zakje 
snoep op het trottoir.

John Padrino
Fifty-seven cherries to 
heaven, 2020
C/inkjet/laser-print op papier 

‘Fifty-seven cherries to heaven’ is een werk 
dat is gebaseerd op een snoepverpakking, 
gevonden op het trottoir in Rotterdam-Zuid. 
De afbeelding op de verpakking toont een 
aanlokkelijk ontwerp met daarop glanzen-
de kersen. Het originele ontwerp is van 
Bulgaarse komaf, maar de illustraties op 
de verpakking spreken een meer universe-
le taal. Continu worden we omringd door 
afbeeldingen die hun eigen realiteit pro-
jecteren. John Padrino laat zich inspireren 
door deze stroom van projecties en voegt 
daar zijn eigen realiteit aan toe. 
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Instructies

1. Knip de vlag uit aan de hand van de kni-
pranden. Zorg ervoor dat de plakranden 
met stippelrand wel vast blijven.
2. De meeste delen bestaan uit meerde-
re verhalen aan elkaar genaaid. Maak een 
vouw op de plekken waar de naden lopen. 
Naar binnen of buiten, 90 of 10 graden.
3. Bevestig de plakranden aan de achter-
zijde van het beeld waardoor de randen uit 
het zicht verdwijnen en de verhalen zich 
weer aan elkaar binden.
4. Zoek een mooie plek om de vlag te la-
ten wapperen. Bijvoorbeeld voor het raam, 
aan een bezemstok.
5. Kwinnie Lê nodigt je uit om je eigen ver-
haal te delen.  Wat voeg jij toe aan de geprin-
te versie van de vlag? De keuze is aan  jou. 
Voel je vrij om je eigen verhaal te delen met 
de kunstenaar via kwinnie.le@gmail.com

Kwinnie Lê
I wish you knew me by my 
name, 2020
C/inkjet/laser-print op papier (origineel: inkt op canvas)

Bij het tegenkomen van de huidige Vietnamese 

vlag raken Kwinnie Lê’s ouders van streek. Het 

vertegenwoordigt het communistische regime 

waarvoor ze zijn gevlucht. In plaats daarvan ge-

bruiken ze zelf nog steeds de Zuid-Vietnamese 

vlag, een vlag die niet meer officieel erkend wordt. 

‘I wish you knew me by my name’ is een serie 

van werken waarin Lê representatie van het indi-

vidu tegenover het collectief en de eigendom van 

ruimte bevraagt. Al lopend door Rotterdam-Zuid, 

verzamelt Lê verhalen van mensen die ze tegen-

komt. Lê brengt deze verhalen samen in ‘I wish 

you knew me by my name: act I’. Niet een gene-

riek symbool, maar persoonlijke verhalen vormen 

de basis van deze vlag. Wat voeg jij toe aan de 

geprinte versie van de vlag?
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Instructies

De video kan worden bekeken, en zelf mee 

uitgevoerd worden. Indien je de bewegingen 

wilt uitvoeren, zorg dan voor voldoende be-

wegingsruimte.

1. Scan de QR-code en open de site op een 

laptop, smartphone of TV.

2. Speel de video af met het geluid aan.

3. Herhaal Herhaal Herhaal zo vaak als je wil.

Christine Ayo
Venetian red [a performance]  
2020 
Video performance 

‘Venetian red [a performance]’, is geïnspi-
reerd op ‘Venetian Red’ — een muurschilde-
ring van Johan Van Oord — die te zien was in 
de espressobar van Museum Boijmans Van 
Beuningen. De muurschildering roept artistie-
ke mechanismen op die resoneren met Ayo’s 
meest recente onderzoek naar het noteren van 
culturele uitvoeringen op manieren die funge-
ren als archieven en uitnodigen tot beleving.

Volgens de museumcollectie benaderde Van 
Oord dit schilderij als een danscompositie met 
een eigen ritme. Hierin nam hij de positie van 
choreograaf in door te werken met een beperk-
te afstand van 11 cm tussen elke vormen die 
wiskundig in en uit elkaar vloeien. Vanuit deze 
choreografische positie creëerde Ayo een per-
formance gebaseerd op de visuele ritmes in 
‘Venetian Red’. Deze video performance is ge-
maakt in samenwerking met Silvia Arenas.
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Instructies

1. Verwijder de witte randen rond de kunst-
werken.
2. ‘A Life With(out) Violence’ — de (geprinte) 
stoffen sculptuur — is bedoeld om op oog-
hoogte aan een muur te worden getoond.
3. ‘Barrow Hill Twins’, een geschreven verhaal 
met aquarel symbolen, kan worden weerge-
geven zoals de curator dat wil; of helemaal 
niet, omdat ze er uit willen voorlezen als on-
derdeel van het rituele diner.
4. Voor ‘Peaceful Desires’ — het rituele din-
er — heb je 2 kaarsen nodig, een kleine berg 
aarde en kleine takken (gelijk aan het aantal 
deelnemers). Plaats de hoop aarde in het mid-
den van de eettafel met de 2 kaarsen. Steek de 
kaarsen aan. Deel een kleine tak uit aan elke 
gast. Wanneer iedereen klaar is met dineren, 
vertelt de host het verhaal van de ‘Barrow Hill 
Twins’. Je kunt hierbij de verhaal illustraties 
gebruiken, of het verhaal op een eigen manier 
opnieuw vertellen. Hierna spreekt elke deelne-
mer één voor één, om de beurt over de onder-
werpen waarvoor ze dankbaar zijn en de ding-
en die ze het volgende jaar willen doen. Nadat 
alle gasten gesproken hebben, leggen ze hun 
tak tegen de basis van de aarde op tafel.

Bobby Sayers 
Barrow Hill Twins, 2020
Inkjet / Laser / C Print, aarde, kaarsen, takken

Deze installatie bestaat uit 3 delen: (1) het 

verhaal van de ‘Barrow Hill Twins’, ‘A Life 

With(out) Violence’, (2) een textiel sculptuur die 

dit verhaal uitbeeldt, en (3) ‘Peaceful Desires’ 

instructies voor een ritueel diner.

‘A Life With(out) Violence’ is oorspronkelijk een 

draagbaar levend sculptuur. Aan de hand van 

de symbolen die in de trui gebreid zijn, vertelt 

het werk een vergeten verhaal uit Barrow Hill, 

UK rondom het onderwerp geweld(loosheid). 

Voor deze geprinte versie vormt ‘A ‘Life 

With(out) Violence’ een papieren sculptuur. 

Hierdoor wordt deze onbruikbaar en verschuift 

de omgang met het werk. Het rituele diner, 

‘Peaceful Desires’, is gebaseerd op de folklore 

van Essex. Door een traditioneel verhaal na te 

vertellen, wordt van de performers gevraagd 

om gewelddadig gedrag te verwerpen en naar 

de toekomst te kijken.
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This is an old story about twin brothers from Barrow 
Hill in Essex, in the United Kingdom. Two joyful caring 
boys of equal strength and determination. They loved 
to climb to the top of the hill full of lavender, with 
their mother, that overlooked their village.

Until one day when the boys had grown into men, 
they lost their minds. Separately they began to believe 
that a woman they both knew was in love with them 
as they were with her. Except they barely spoke to her, 
so did not know she was not at all in love with either 
of them.

One brother saw the other touching hands with the 
woman. He began to get extremely angry and using 
this feeling inside he marched straight up to his 
brother screaming with rage. 

Hearing this anger towards him and love for the same 
woman made the other brother angry too. They 
began to shout uncontrollably at each other until their 
rage became sharp and twisted like thorns. Without 
either of them noticing the woman left wanting 
nothing to do with them and their delusions.

Eventually one brother stopped the arguing by 
demanding “Meet me at the hill tonight and we will 
�nish by sword”. That night they met on top of the hill, 
with the intention to kill each other.

On top of the hill that night, with equal strength and 
determination, the brothers voilently began to stab 
each other.This equal determination to win twisted 
istelf into an unstoppable curse, forcing the brothers 
to �ght and su�er forever.

Until suddenly one day the earth rose up, pulling the 
brothers apart. All their pain stopped and the earth 
o�ered them the chance to live again but only if they 
would lay down their swords and give up all violence 
forever. 

Finally they could see the su�ering they had caused 
each other and those around them. And began 
thinking of all the things they never get to experience 
ever again.

They immediately agreed and took each other by the 
arm as they headed towards the village to tell 
everyone what had happened. 

The whole village was so joyful that they created a 
celebration feast where one by one each person laid 
down their sword, vowing to live a life without 
violence, speaking of things that coming year that 
they looked forward to.

Barrow Hill Twins
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This is an old story about twin brothers from Barrow 
Hill in Essex, in the United Kingdom. Two joyful caring 
boys of equal strength and determination. They loved 
to climb to the top of the hill full of lavender, with 
their mother, that overlooked their village.

Until one day when the boys had grown into men, 
they lost their minds. Separately they began to believe 
that a woman they both knew was in love with them 
as they were with her. Except they barely spoke to her, 
so did not know she was not at all in love with either 
of them.

One brother saw the other touching hands with the 
woman. He began to get extremely angry and using 
this feeling inside he marched straight up to his 
brother screaming with rage. 

Hearing this anger towards him and love for the same 
woman made the other brother angry too. They 
began to shout uncontrollably at each other until their 
rage became sharp and twisted like thorns. Without 
either of them noticing the woman left wanting 
nothing to do with them and their delusions.

Eventually one brother stopped the arguing by 
demanding “Meet me at the hill tonight and we will 
�nish by sword”. That night they met on top of the hill, 
with the intention to kill each other.

On top of the hill that night, with equal strength and 
determination, the brothers voilently began to stab 
each other.This equal determination to win twisted 
istelf into an unstoppable curse, forcing the brothers 
to �ght and su�er forever.

Until suddenly one day the earth rose up, pulling the 
brothers apart. All their pain stopped and the earth 
o�ered them the chance to live again but only if they 
would lay down their swords and give up all violence 
forever. 

Finally they could see the su�ering they had caused 
each other and those around them. And began 
thinking of all the things they never get to experience 
ever again.

They immediately agreed and took each other by the 
arm as they headed towards the village to tell 
everyone what had happened. 

The whole village was so joyful that they created a 
celebration feast where one by one each person laid 
down their sword, vowing to live a life without 
violence, speaking of things that coming year that 
they looked forward to.
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Instructies
1. Pak een stanleymes en snijplank of een 
schaar.

2. Snij alle gele vormen uit op de pagina’s.
 
3. Knip of snij de witranden rondom de  
werken weg. 

4. Pak je telefoon en zet de zaklamp aan 
en hou de afbeeldingen ongeveer 20 cm 
van de zaklamp.

5. Doe alle andere lichten uit en dompel 
jezelf onder in dit schaduwspel met de 
werken en bewegingen die je doet. 

6. Hang na het schaduwspel de werken 
aan de muur. 

7. Knip de pagina met twee kleine kunst-
werken in het midden door, en hang ze op.

Ulufer Çelik
Embrace the night, 2020
lichtsculptuur, c/inkjet/laser-print op papier

Dreaming Ruins II, 2018
c/inkjet/laser-print op papier

Overdag kunnen de uitgesneden reliëfs 
aan je muur hangen. Zodra het donker 
wordt, nodigt het stuk je uit tot een nach-
telijke activiteit. Wanneer je de zaklamp 
van je telefoon op 20 cm afstand van de 
sculptuur plaatst, fungeert deze als een 
projectiegordijn dat een schaduwspel cre-
eert op de oppervlakken van je huis, zoals 
muren, plafond, objecten of de vloer. Met 
haar werk poogt Çelik een meditatieve er-
varing te creëren, en de perceptie van de 
omgeving van het zelf-isolerende individu 
te vervormen. De geprojecteerde altaar 
achtige structuur is geïnspireerd op de 
symbolen van de rijke culturele en spiritu-
ele achtergrond van Rotterdam-Zuid.

U
lufer Ç

elik

U
lufer Ç

elik is een kunstenaar w
oonachtig en 

w
erkend in R

otterdam
. Ze haalde haar m

aster 
A

rt P
raxis aan het D

utch A
rt Institute in 2018. 

H
aar w

erk verkent de m
ogelijkheden van ver-

telling en m
ythevorm

ing, die tot uiting kom
en in 

bew
egend beeld, poëzie, geheugen en geluid. 

H
aar gelaagde w

erk w
ordt ondersteund m

et 
archeologische, historische en ruim

telijke spo-
ren. Ze m

aakt deel uit van Eat-H
ouse Food

 
C

ollective, 
dat 

betaalbare 
en 

culturele 
ee-

tervaringen biedt voor gem
eenschappen in 

R
otterdam

-Zuid. O
ok is ze lid van P

utsebocht 
3 en W

1555 A
rtist C

om
m

unity, beide gevestigd
 

in R
otterdam

-Zuid. 









Instructies

1. Knip de panelen uit volgens de snijlijnen.

2. Plak deze aan elkaar.

3. Plak het werk op een goedbelicht raam.

Funzig
De Laan, 2018
C/inkjet/laser-print op papier (origineel: polyester en hout)

Negatieve framing van jongeren in de 
media vormde voor Funzig de aanleiding 
voor het maken van dit werk. Jongeren uit 
Rotterdam-Zuid worden gereduceerd tot 
stereotypes. Waar sommigen gevaar zien 
in straatcultuur en de aanwezigheid van 
jongeren, ziet Funzig eenheid en cohe-
sie. Deze vorm van saamhorigheid belicht 
Funs in dit project op een positieve ma-
nier, door de verbinding te maken tussen 
straatcultuur en ridders. Ridders worden 
vaak gezien als helden, terwijl ‘hangjonge-
ren’ gezien worden als tuig. Funs kiest voor 
een ander narratief: de jongeren als helden 
van de straat.

Funzig

Funs ‘Funzig’ Janssen is grafisch illustrator. 
G

edurende zijn opleiding aan de W
illem

 de 
K

ooning 
A

cadem
ie 

heeft 
Funs 

een 
onder-

zoekende en kritische blik ontw
ikkeld die zijn 

beeldtaal sterk vorm
geeft. H

ierbij probeert hij 
te allen tijde een reflecterende en zelfkritische 
blik te hebben naar zijn om

geving, en naar 
zichzelf als w

itte m
annelijke beeldm

aker. 
C

entraal in zijn w
erk staat de w

isselw
erking 

tussen grootstedelijkheid en straatcultuur. Funs 
focust zich vooral op het realistisch vastleggen 
en archiveren van jongerencultuur in heden-
daagse stedelijke context. En dan m

et nam
e 

van jongeren die niet de m
achtsposities bekle-

den in onze sam
enleving en zich in onzekere tij-

den bevinden w
at betreft de toekom

st, vorm
en 

de hoofdpersonages in zijn w
erk. 















Instructions

1. Knip de witranden weg.

2. Zoek een plek in je tentoonstelling voor de 
fotoprints.

3. Ga naar buiten, open je ogen en verken.

4. Als je tot nu toe gedachten hebt over de ex-
peditie, vragen of suggesties hebt, deel dan 
je observaties en/of eigen kaart per mail naar 
southside.strolls@gmail.com.

Juliette Gilson
Southside Strolls, 2020
Walking tours, maps and c/inkjet/laserprints op papier 

De serie ‘Southside Strolls’ is een verzameling 
wandeltochten, geleid door Juliette Gilsons 
bevindingen gedurende haar wandelingen 
tijdens de (gedeeltelijke) lockdown. De rond-
leidingen moedigen mede-Rotterdammers 
en reizigers aan om hun gebruikelijke paden 
te verlaten en rond te dolen, een manier om 
hun stad te (her)ontdekken gedurende de 
lockdown. Het project richt zich op plekken 
in Rotterdam die paradoxaal genoeg deel uit-
maken van onze dagelijkse omgeving, maar 
vaak onbekend zijn of beschouwd worden als 
‘non-plaats’. Expeditie 001 richt zich op het 
gebied rond de Waalhaven en het industrië-
le decor dat gekenmerkt wordt door hekken, 
depots, containers, water, boten en industriële 
soundscape. 
Heb je tot nu toe gedachten over de expe-
ditie, vragen of suggesties, deel dan je be-
vindingen en/of eigen kaart per mail naar 
southside.strolls@gmail.com.

Juliette G
ilso

n

Juliette G
ilson voltooide in 2018 een M

aster of 
A

rchitecture aan de A
cadem

ie van B
ouw

kunst, 
A

m
sterdam

, w
aar ze nu gastdocent is. D

aar-
naast is ze actief als architect in R

otterdam
. 

In haar w
erk verkent ze de form

ele kenm
er-

ken van de stad, de relatie tussen het individu 
en het collectief, en tussen privé-interieurs en 
openbare ruim

tes. Ze legt een sterke nadruk 
op experim

enteel en kritisch onderzoek en ver-
kent diverse m

edia binnen het discours van de 
architectuur.



Maastunnel,1942

SOUTHSIDE STROLL 001 

Waterbus 18
Rotterdam, Heijplaat-RDM — Rotterdam, Erasmusbrug
Rotterdam, Heijplaat-RDM
Rotterdam, St. Jobshaven
Rotterdam, Katendrecht
Rotterdam, Erasmusbrug

Waterbus 181
Rotterdam, Heijplaat-RDM — Schiedam, Maasboulevard
Rotterdam, Heijplaat-RDM
Schiedam, Maasboulevard

‘Dames en Heren, het grote ogenblik is aangeko men! 
Het luchtschip Graf Zeppelin is boven Rotterdam op weg 
naar Waalhaven’, roept de omroeper uit, ‘Die kleine grijze 
vlek daarboven de schepen, dat is de Zep-pe-pe-lien!’ - 
een zaterdagmiddag in 1932 op Vliegveld Waalhaven.

Het Quarantaineterrein/strand
Voormalig opvangterrein voor zeelieden die besmet waren 
geraakt met gevaarlijke ziekten. Ze werden afgezet voordat 
hun schip de Rotterdamse haven invoer.

De serie Southside Strolls is een verzameling wandel-
tochten geleid door Juliette Gilsons bevindingen gedurende 
haar wandelingen tijdens de (gedeeltelijke) lockdown. De rond-
leidingen moedigen mede-Rotterdammers en  reizigers aan 
om hun gebruikelijke paden te verlaten en rond te dolen, 
een manier om hun stad te (her)ontdekken gedurende de 
lockdown. Het project richt zich op plekken in Rotterdam 
die paradoxaal genoeg deel uitmaken van onze dagelijkse 
omgeving, maar vaak onbekend zijn of beschouwd worden 
als ‘non-plaats’. Southside Stroll 001 richt zich op het 
gebied rond de Waalhaven en industriële decor dat 
gekenmerkt wordt door hekken, depots, containers, water, 
boten en industriële soundscape. 

Heb je tot nu toe gedachten over de expeditie, vragen of 
suggesties, deel dan je bevindingen en/of eigen kaart per 
mail naar southside.strolls@gmail.com.
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SOUTHSIDE STROLL 001 
De serie Southside Strolls is een verzameling wandel-
tochten geleid door Juliette Gilsons bevindingen gedurende 
haar wandelingen tijdens de (gedeeltelijke) lockdown. De rond-
leidingen moedigen mede-Rotterdammers en  reizigers aan 
om hun gebruikelijke paden te verlaten en rond te dolen, 
een manier om hun stad te (her)ontdekken gedurende de 
lockdown. Het project richt zich op plekken in Rotterdam 
die paradoxaal genoeg deel uitmaken van onze dagelijkse 
omgeving, maar vaak onbekend zijn of beschouwd worden 
als ‘non-plaats’. Southside Stroll 001 richt zich op het 
gebied rond de Waalhaven en industriële decor dat 
gekenmerkt wordt door hekken, depots, containers, water, 
boten en industriële soundscape. 

Heb je tot nu toe gedachten over de expeditie, vragen of 
suggesties, deel dan je bevindingen en/of eigen kaart per 
mail naar southside.strolls@gmail.com.



Instructies

1. Knip de onderste en rechter rand van de 
pagina’s

2. Lijm of plak de aansluitende pagina’s 
op de witrand boven en links, zodat er een 
naadloos beeld ontstaat.

3. Snij de witranden die overblijven 
rondom weg.

4. Het werk bestaat uit 3 losse afbeelding-
en, hang deze op ooghoogte naast elkaar, 
met het hoge werk in het midden.

Giovanni Maisto Ferreira
Gay in Jehovah’s paradise 
c/inkjet/laserprints op papier

Opgroeien als Jehova’s getuige en deel uitma-
ken van een religieuze beweging — of meer 
een sekte zoals hij het beschrijft — was al 
moeilijk genoeg voor Giovanni Maisto Ferreira. 
Gay zijn maakte het nog moeilijker. 

De Jehova’s Getuigen geloven dat deze aar-
de vernietigd zal worden in Armageddon, 
geregeerd door Jezus, en dat alleen de ware 
loyale volgelingen de kans zullen krijgen om in 
een prachtig paradijs op aarde te leven. Zijn 
hele jeugd groeide Maisto Ferreira op met 
de beelden van hoe de wereld vernietigd zal 
worden, en hoe iedereen gelukkig in het pa-
radijs zal leven. Voor Ferreira was het moei-
lijk om zichzelf in deze paradijselijke beelden 
vertegenwoordigd te zien, gezien deze alleen 
uit heteroseksuele stellen en gezinnen be-
stonden. Om een   persoonlijk en inclusief idee 
van het paradijs te creëren — en om een   po-
litiek statement te maken — photoshopt hij 
LGBTQ-koppels in de beelden.

G
io

vanni M
aisto

 Ferreira

G
iovanni 

is 
een 

conceptueel 
kunstenaar 

opgegroeid in vier landen en altijd om
ringd

 
door verschillende culturen. Zijn observatie van 
de w

ereld, onze sam
enleving en de m

enselijke 
conditie inspireert hem

 om
 uitdagende vragen 

te stellen. Zijn concepten vertaalt hij naar 3D
 

objecten, ruim
telijk ontw

erp en perform
ance. 

M
et zijn w

erk w
il M

aisto Ferreira em
oties op-

roepen en een intiem
e ervaring creëren, w

aar-
door je m

et het w
erk, jezelf en de ander kan 

verbinden. H
ij studeerde aan de S

chool of Vi-
sual A

rts N
ew

 York en de W
illem

 de K
ooning 

A
cadem

ie w
aar hij deze zom

er in 2020 afstu-
deerde.























Instructies

1. Knip de onderste en rechter rand van de 
pagina’s.

2. Lijm of plak de aansluitende pagina’s 
op de witrand boven en links, zodat er een 
naadloos beeld ontstaat.

3. Snij de witranden die overblijven 
rondom weg.

Lotte Wieringa
‘Zonder Titel’, 2020
C/inkjet/laserprint op papier (origineel: olieverf, oliepastel en 
pastelkrijt op canvas)

De vormentaal die Lotte Wieringa gebruikt 

tijdens het schilderen is geïnspireerd op een 

druipende digitale pixel, de glitch als catalyst 

die ons nieuwe paden en richtingen kan tonen. 

Toch gaat haar werk bovenal over schilderen 

zelf; over het verkennen en spelen met materi-

alen. Voor deze tentoonstelling vertaalde Lot-

te Wieringa haar werk naar de digitale wereld, 

waar de analoge schilderkunst ineens verte-

genwoordigd wordt door een verzameling 

pixels. Uiteindelijk wordt de kwaliteit van de in-

dividuele printer onderdeel van de uiteindelijke 

esthetiek van het werk. Ondanks dat het een 

reproductie is, is op deze manier ieder gedrukt 

werk uniek: afhankelijk van de gebruikte inkt, 

papier, kleurinstellingen en printkoppen zal het 

schilderij er in ieder huis anders uitzien.

Lo
tte W

iering
a

Voor Lotte W
ieringa vorm

t abstract schilder-
w

erk een taal van m
ogelijkheden, w

aarm
ee 

ze 
ons 

spreken, 
begrijpen 

en 
denken 

uit-
breidt. D

e recente w
erken van Lotte W

ieringa 
zijn optim

istische  stukken, gericht op een 
m

etam
orfose van onze huidige m

anieren van 
doen. Ze kom

en m
iddels een fysiek proces 

tot stand, terw
ijl er geluisterd w

ordt naar harde 
pulserende elektronische m

uziek.





















Print&Play 
Concept en uitvoering: 

Marieke van den Belt en Thieu Custers

Boijmans Hillevliet 

Programma: 
Birgit van Beek en Kimberley Vincente

Collectie: 
Alexandra van Dongen

Tekst en begeleiding: 
Yoeri Meessen en Lisa Heinis
Communicatie en Marketing: 

Anne Sikma, Mila Stolk en Daniël Bouw                

Met dank aan de deelnemende kunstenaars
Christine Ayo
Ulufer Çelik

Gio Maisto Ferreira
Funzig

Juliette Gilson
Kwinnie Lê

John Padrino
Pris Roos

Bobby Sayers
Lotte Wieringa
                    

Uitvoerder van deze tentoonstelling

  ...............................
                    

© 2020, Print&Play www.printandplayexhibition.com Instagram: @printandplayexhibition                
Alle rechten voorbehouden.

Alle kunstwerken in Print & Play zijn eigendom van de respectievelijke kunstenaars. Deze tentoonstel-
ling is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Deze publicatie mag niet worden gebruikt voor commerciële 

doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Print&Play en Boijmans Hillevliet.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de steun van:


