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every moment  
a junction
every moment a junction toont de behoefte aan ontmoeting, 
 intimiteit en collectiviteit. De kunstenaars in de tentoonstelling 
bieden met hun kunst een alternatief op de individualistische 
maatschappij en roepen op tot actie en mentaliteitsverandering. 
Door te werken met wxtchcraft*, rituelen, magie en alchemistische 
praktijken, geven zij vorm aan andere manieren van  samenzijn. 
 Deze groepstentoonstelling is een ware gezamenlijke inspan
ning en samengesteld door melanie bonajo, Orlando Maaike 
 Gouwenberg, Erika Sprey en natuurlijk het team van Nest. every 
moment a junction slaat een brug tussen het Studium Generale 
programma Wxtch Craft dat de afgelopen twee jaar heeft plaats
gevonden op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in  
Den Haag en de kunstenaars praktijk van filmmaker,  seksuologisch 
bodyworker, somatisch sexcoach/pedagoog, begeleider van 
 knuffelworkshops en activist melanie bonajo. Hun inzending voor 
de Biënnale in Venetië, When the body says Yes, mede gecureerd 
door Orlando Maaike Gouwenberg, is een videoinstallatie waarin 
 intimiteit en aanraking volop worden gevierd. In Nest zet die 
viering zich voort.  
 De overkoepelende  scenografie Slugs Trail, ontworpen door 
Carolin Gieszner, nodigt je daarbij uit op een dwalende route door 
de ruimte. De glinsterende sporen achter/door/langs de kunstwer
ken leiden naar de centrale coven (Engels voor samenkomst van 
heksen), die ruimte biedt voor performances en workshops, om de 
kunstwerken  gedurende de tentoonstellingsperiode te activeren.
 *Het gebruik van de term ‘wxtchcraft’ en ‘wxtch’ wordt verder  
uitgediept in de tekst van Erika Sprey — te vinden bij deze 
 publicatie. Hierin deelt ze haar gedachten over de huidige toepas
sing van de term ‘heks’ of ‘wxtch’, zowel de mogelijkheden die het 
begrip biedt als de grenzen die het bezit. Daarmee vormt de ten
toonstelling een fysieke  vertaling van het omvangrijke virtuele pro
gramma van de Studium Generale cycli Wxtch Craft (20202022).
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Anca Bârjovanu A living shrine, 2021

De sculptuur A living shrine is voortdurend 
in verandering. Het altaar is een wezen, met 
ledematen, ogen en een mond. Deze entiteit is 
geïnspireerd op de rol van de draak in de Griekse 
mythologie – de beschermer van het Gulden Vlies 
– en ontstond vanuit het concept van ‘een levend 
altaarstuk’. Iedere week werden er geschenken 
bij de draak gelegd, gemaakt door de studenten 
die het lesprogramma in Wxtch Craft volgden aan 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag.  
 In de context van every moment a 
junction begint het metalen kunstwerk van 
Anca Bârjovanu aan een nieuwe levenscyclus. 
Terwijl zijn verdedigingskrachten nog nagalmen, 
verschuift de rol van bescherming naar iets 
persoonlijks: door krachtig een beschermende 
houding aan te nemen ten opzichte van iedereen 
die het wezen in de weg zit.
 
 

Het werk van Anca Bârjovanu 
(Roemenië, 1998) is gebaseerd 
op autobiografische 
elementen die zijn omgezet 
in een sprookjesachtige 
taal. In haar recente werk 
onderzoekt Bârjovanu 
menselijke instincten. Haar 
hoofdpersonen zijn vaak 
draken en bovennatuurlijke 
wezens, die de menselijke 
structuren van ras, 
gender en sociale normen 
overstijgen. Bârjovanu heeft 
een grote interesse in de 
verschillende stadia van 
metaalbewerking: van het 
gieten van het vloeibare 
metaal tot het lassen van 
losse platen: ze transformeert 
het materiaal in keiharde 
wezens en pantsers, die, 
als draagbare objecten, 
beschermend werken.’ 
 Anca Bârjovanu studeerde 
in 2021 af aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende 
Kunsten, Den Haag, waar ze 
Beeldende Kunst – Sculptuur 
studeerde. Momenteel volgt 
ze een premasteropleiding 
in Juweelontwerp aan 
de Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten in 
Antwerpen, België.
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Carolin Gieszner Slugs Trail, 2022 

Voor every moment a junction heeft Carolin 
Gieszner een nieuw werk gecreëerd in de 
vorm van de overkoepelende scenografie. 
Voortbouwend op de thema’s en praktijken van 
de deelnemende kunstenaars presenteert ze 
Slugs Trail: een meeslepende installatie die langs 
verschillende paden door de tentoonstelling 
beweegt. Wervelend rond/door/achter de 
kunstwerken, leidt het spoor naar het hart 
van de tentoonstelling: de coven (Engels voor 
een samenkomst van heksen). De coven is 
een plek voor bijeenkomsten, uitwisselingen, 
performances, ontmoetingen en workshops over 
het creëren van gemeenschappen en het vinden 
van manieren voor intimiteit. 
 De scenografie is geïnspireerd door de 
figuur van de naaktslak die menig symbolische 
betekenissen bevat: als hermafrodiet 
wezen beweegt de slak zich tussen de spirituele 
en fysieke werelden en het is een van de 
weinige dieren die de elementen van aarde 
en water overbrugt, evenals de alledaagse en 
bovennatuurlijke wereld. De slak nodigt je uit 
om je tempo te vertragen terwijl het langzaam 
bewegend over zijn glinsterende sporen de 
constellaties van de kunstwerken verbindt. 

Voor deze scenografie werkte Carolin Gieszner 
samen met assistent Line Murken.

Carolin Gieszner is een 
kunstenaar gevestigd in 
Brussel en creëert veelal 
immersieve scenografieën en 
sculpturen. In haar praktijk 
staan de lichamelijkheid 
van sociale ruimtes en de 
vraag hoe we samenleven 
centraal, en wordt ze in haar 
aanpak gedreven door haar 
fascinatie voor continue 
materiële transformaties. 
Sinds 2018 vormt Carolin 
Gieszner met Théo Demans 
het kunstenaarsduo touche-
touche, dat zich kenmerkt 
door hun tactiele illusies, 
voorkeur voor purschuim 
en klei, en een soft design 
benadering. Ze ontwikkelen 
in samenwerking met andere 
kunstenaars scenografieën 
voor tentoonstellingen en 
installaties, theaterdecors 
en filmsets. touche-touche 
werkt regelmatig samen 
met melanie bonajo aan 
de scenografie van hun 
videowerk, waaronder 
bonajo’s recente werk 
‘When the body says Yes’ de 
Nederlandse bijdrage aan de 
Biënnale van Venetië in 2022.
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Cy X CONJURATIO, 2022

CONJURATIO is een betovering, een uitnodiging, 
een oproep tot herbetovering.

Dit videowerk van de kunstenaar Cy X, in 
samenwerking met videograaf Ize Commers, 
nodigt je uit om een pact te sluiten: met jezelf, 
elkaar en de Duivel. De Duivel betekent hier dat 
wat de waarheden en aanwezigheid van de vele 
werelden onthult door je naar je eigen krachten 
te leiden. In essentie is Conjuratio de naam van 
het pact dat heksen met elkaar sloten, maar ook 
een pact dat arbeiders en tot slaaf gemaakten 
met elkaar sloten als teken van solidariteit. Het is 
een belofte om actief solidair te zijn. De installatie 
wordt omringd door duizendblad, knoflook en 
brandnetel, allemaal planten die geassocieerd 
worden met de Duivel maar ook met vurige liefde 
en bescherming. 
 

Cy X is een zwarte queer 
agender love influencer, earth 
tender en cyberheks uit 
Brooklyn, New York. In hun 
magische praktijk integreert 
hen inheemse, voorouderlijke 
en opkomende technologieën. 
Hen laat daarbij de noodzaak 
zien van een belichaamde 
manier van zijn die binaire 
tegenstellingen en de 
afhankelijkheid van techno
kapitalistische ‘oplossingen’ 
overstijgt. Hen vermengt 
kunst en technologie met 
de praktijk van witchcraft en 
gebruikt betoveringen, rituele 
en alchemistische praktijken 
als manieren van activering.
 Ize Commers werkt 
met foto, film, geluid en 
ruimte om de overlapping 
van documentaire en fantasie 
te onderzoeken. In hun 
praktijk staat menselijke 
verbinding centraal, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van 
shapeshifting, een middel om 
verandering te omarmen en 
als een spirituele praktijk.
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hugo x tibiriçá chosen family, 2022 

Het werk chosen family van hugo x tibiriçá 
is een compilatie van meer dan vijftig 
tekeningen van de familieleden van de 
kunstenaar (of herinneringen aan hen). 
Vanwege de aanwezigheid van homo en 
transfobie in Brazilië en in hun familie 
verhuisde hugo tien jaar geleden naar Europa. 
Sindsdien heeft de kunstenaar zelden contact 
gehad met hun familieleden, waardoor ze 
geesten uit het verleden van de kunstenaar 
werden. Nu verschijnen ze alleen elke nacht 
in hugo’s dromen.
 Omdat hen hun thuisland Brazilië 
verlaten heeft, onderzoekt de kunstenaar 
manieren om met dit verlies om te gaan. 
chosen family is een collectief rouwen, maar 
het gaat ook over familie worden. In een 
ritueelperformance tijdens de tentoonstelling 
word je uitgenodigd om verloren familiebanden 
opnieuw te creëren en elkaars eigen (gekozen) 
familie te worden, zelfs al is het maar voor 
één nacht. 

hugo x tibiriçá stelt het boek The Devil and 
the Land of the Holy Cross: Witchcraft, Slavery, 
and Popular Religion in Colonial Brazil voor 
om gelezen te worden in de leesgroep van 
Nest ‘Between the Lines’, gemodereerd door 
cocurator Erika Sprey.

hugo x tibiriçá (geen voornaam
woorden/hen/hun – 1989) is een 
queer nonbinaire multidisciplinaire 
kunstenaar, somatisch werker, en 
workshopbegeleider die geboren en 
opgegroeid is in Rio de Janeiro, Brazilië 
en woont nu in Berlijn, Duitsland. Door 
middel van performance, tekenen, 
schrijven, video en workshops verkent 
hen welke meer affirmatieve, planeet
reddende, queerere vormen van 
leven mogelijk zijn als alternatieven 
voor de dominante, hegemonische 
vormen, ondersteund door patriarchale 
waarden. Verantwoordelijk voor het 
massaal uitsterven van soorten en 
mogelijk het menselijk uitsterven heeft 
het huidige handelen tot de instorting 
van het klimaat geleid. Naast dat hen 
een autodidacte beeldend kunstenaar 
is, studeerde hen theater aan de École 
Philippe Gaulier een internationale 
theaterschool in Parijs, Frankrijk.



1312

Juliette Lizotte Sisters of the Wind, 2021
Zusters… ˜o˚ ’’.)* ‘   ’’.’··º   ° ’’ ’ ‘ ·‘ ‘0’  .º•.· ·.˜  *,’,˚˚   ˚oº°•˜ 
De wind keert terug, zoals altijd. Soms waait het zo 
hard dat het voorwerpen meeneemt uit de steden die 
het verscheurde, zaden van verre oorden, bomen die 
niet genoeg tijd hadden om te groeien tot ze sterker 
waren… Daarom zoeken jullie altijd een beschermd 
gebied om je te vestigen, wanneer jullie verhuizen 
terwijl de wind komt en gaat in golven. Jullie zijn 
heksen. Jullie besteden aandacht aan de wereld en 
proberen samen dit leven te begrijpen door de fases 
van de maan, van meisje tot moeder tot oude vrouw. 
In jullie gemeenschap overheerst de vrouwelijke geest 
en worden alle vormen van genderexpressie gevierd. 
Wanneer jullie onzekere leven bedreigd wordt door 
een verontrustende voorspelling die een dodelijke 
wind aankondigt die de aarde zal voorbereiden op een 
nieuwe cyclus, zullen jullie dan op reis gaan om de bron 
van deze wind te vinden? Wat zullen jullie onderweg 
ontdekken? Hoe zal dit jullie, jullie zusters en de aarde 
voor altijd transformeren?

Het vierkanaals videowerk Sisters of the Wind 
van Juliette Lizotte nodigt je uit om een wereld te 
betreden van profetieën, heksen en geesten, en 
tijdelijk zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van 
het verhaal. Terwijl je de paden op de schermen 
volgt, kunnen verschillende hallucinaties en 
visies geactiveerd worden door op de knoppen 
te drukken die je door de tentoonstellingsruimte 
leiden. Zo vormt haar werk een reis waarbij een 
nieuwe wereld gecreëerd wordt.
 Sisters of the Wind wordt gedurende 
de tentoonstelling door Juliette Lizotte 
geactiveerd tijdens een interactieve audiovisuele 
performances en een LARPsessies (liveaction 
role play).

Juliette Lizotte (Frankrijk, 
1991), ook bekend als jujulove, 
is een multidisciplinaire 
kunstenaar die werkt met 
video, design, LARP en 
social games. Haar recente 
onderzoek is geïnspireerd 
door feministische 
sciencefiction, manga, 
popcultuur en fantasy 
en richt zich op heks als 
ecofeministische sleutelfiguur. 
Met het subversieve karakter 
van de heks als voorbeeld 
– marginaal, krachtig en 
ontregelend, met een 
bevreemdende relatie met 
de natuur – maakt Juliette 
gebruik van de krachten van 
heksen, hun betoveringen 
en hun betrokkenheid bij 
onconventionele vormen van 
kennis om lichaam en geest te 
empoweren.
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Linnéa Sjöberg In the flower fields, 2019
Pattern of Thoughts, EEET, 2019
Nightly Paths, 2020
Moon Ritual with Melanie and Roberta, 2021

De energieke en kleurrijke tapijten van Linnéa Sjöberg 
fungeren als archieven van textiel: assemblages van 
garen, bont, wol, videobanden en bestaande kleding
stukken die aan elkaar gewoven zijn. De handeling van 
het weven voert terug tot de generaties van haar familie, 
beginnend bij de lappendekens van haar grootmoeder, 
zij weefde de oude kleren van de familie bijeen. 
 In haar weefpraktijk laat Sjöberg zich inspireren 
door de noordse mythologie waarin de archetypische 
wevers, de Nornen genaamd, een rol spelen. Zij 
symboliseren het Noodlot; net als de drie schikgodinnen 
uit de Griekse mythologie. Traditioneel gezien 
geloofden de wevers in Scandinavië dat door de Nornen 
verhalen/voorspellingen/dromen in hun stoffen werden 
opgenomen door middel van het ritueel van het weven. 
Voor Sjöberg dient de handeling van het weven als een 
manier om herinneringen en materiaal uit het verleden, 
heden en mogelijke toekomsten te archiveren. 
 Haar meest recente tapijten (Moon Ritual 
with Melanie and Roberta) tonen het huidige onderzoek 
van de kunstenaar naar haar intensieve beoefening van 
BDSM. Als lid van het Berlijnse collectief Skinship – 
een op aanraking gebaseerde plek voor verwantschap, 
gevormd door kunstenaars, body workers, performers 
en heksen – ontwikkelt ze de handeling van het 
verpakken tot een ritualistisch middel en een magische 
transformatieve handeling. In deze praktijk met de 
naam Package Play, in samenwerking met melanie 
bonajo, worden bondagetechnieken een vorm van 
ritualistische body binding. De ervaringen en uitkom
sten worden in de textiele landschappen geweven met 
materialen die nauw verbonden zijn met het lichaam.

‘Met het intense effect van materialiteit tijdens een wrapping/mummificatie 
internaliseren we onze intenties; we focussen op het onszelf bevrijden van 
getrouwde denkprocessen en van het bezweren van het patriarchaat!’

Het werk van Linnéa 
Sjöberg (Zweden, 1983) kan 
worden omschreven als 
performatief onderzoek. In 
eerder werk belichaamde 
ze het onderwerp dat haar 
interesseerde tot het punt 
dat er geen onderscheid 
gemaakt kon worden 
tussen haar werk en haar 
persona. Stoffen en kleding 
zijn een belangrijk middel 
om nieuwe identiteiten aan 
te nemen en tegelijkertijd 
deze persoonlijkheden te 
deconstrueren. Na voor 
carrièrevrouw gespeeld te 
hebben (Gtds4810, 2009
2011) en tatoeagekunstenaar 
te zijn geworden (Salong 
Flyttkartong, 20122014), 
omvatte haar laatste 
personaonderzoek de 
re-enactment van een 
Vikingvrouw; vijf jaar 
lang was de weefpraktijk 
van de kunstenaar hierin 
geïntegreerd. Het einde 
van elk van deze perioden 
resulteerde in materiële 
en fysieke manifestaties 
in teksten, publicaties, 
sculpturen en geweven 
werken, door Sjöberg 
zelf uitgevoerd op een 
weefgetouw. Recentelijk heeft 
ze een meer evenwichtige 
benadering van re-enactment 
gevonden, waarbij ze een rol 
kan aannemen en loslaten 
zonder haar echte persona 
achter te laten. Sjöberg 
woont en werkt in Berlijn. 
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PHILTH HAUS COLY:MONE, 2022

PHILTH HAUS ontwikkelde een nieuwe werk 
voor deze tentoonstelling: COLY:MONE. Het 
bestaat uit een serie van gebotteld water, dat 
gedestilleerde hormonen bevat afkomstig uit 
vervuild open water in Europa en de Verenigde 
Staten. Hormoonverstoring (d.w.z. een snelle 
toename van hormonaal actieve chemicaliën 
in de wereldwijde watersystemen) is een 
bijverschijnsel van door mensen veroorzaakte 
vervuiling via onder andere de zuivelindustrie 
(oestrogeen wordt aan koeien toegediend om 
doorlopend melk te produceren), hormonale 
anticonceptiemiddelen en hormoonbehandeling. 
In de loop van de jaren is de concentratie van 
menselijk oestrogeen over de hele wereld 
toegenomen en rioolwaterzuiveringsinstallaties 
zijn inefficiënt gebleken in het filteren van 
deze oestrogenen. Als gevolg hiervan zijn de 
hormoonwaarden bij mensen veranderd. Met 
behulp van opensource, DIY biohacking, worden 
door PHILTH HAUS hormonen uit het water van 
specifieke locaties gehaald en opnieuw gefilterd 
tot flessenwater dat verkocht wordt in de regio 
waar de hormonen verkregen werden.
 COLY:MONE wordt lokaal geproduceerd, 
in dit geval uit de grachten van Den Haag, en 
kan bij consumptie ervan de textuur van de huid, 
stemming en libido verbeteren. 
Drink MONE. Feel the cycle.
 Den Haag is de stad waar COLY:MONE 
voor het eerst gelanceerd wordt. In de loop van 
2022 zullen Berlijn, Amsterdam, New York en Los 
Angeles volgen.

PHILTH HAUS is een collectief 
van zes leden, momenteel 
gerepresenteerd door ANDRA. 
Elk individueel lid instrueert 
ANDRA bij de productie van 
kunstinstallaties, performances 
en geluid. Materialen waar 
de verschillende entiteiten 
recent mee gewerkt 
hebben zijn o.a. oestrogene 
algen, lithiumcarbonaat, 
zenuwnetwerken, bloed 
en muziek. Elke entiteit 
focust zich op een bepaald 
fenomeen, zoals kunstmatige 
intelligentiejonge meisjes 
  jaren (SYLLA), hormonale 
ontregeling door vervuilings
politiek (COLY), de markt
waarde en eigendom van het 
lichaam (LYLEX), posttalige 
ambientmuziek (ROCO), 
moederschap met ziekte 
(ANDRA) en intersectionele 
chemicaliën die worden 
gebruikt bij het behandelen 
van psychopathologie en de 
productie van gemotoriseerde 
voertuigen (PHILIP).
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sWitches fl0wr@liå, 2022

‘Wij vieren de tijd van wedergeboorte voor de gemeen-
schappen van het noordelijk halfrond. De strijd van het 
licht tegen de duister nis is voorbij, de zon schijnt en alle 
levende wezens floreren.’

De installatie fl0wr@liå is door sWitches speciaal 
gemaakt voor every moment a junction als 
gemeenschappelijke geluidssculptuur in de vorm 
van een meiboom. Het werk kan worden geactiveerd 
door een interactieve, gezamenlijke dans rond 
de paal. De geschiedenis en het gebruik van de 
‘meiboom’ is veelzijdig, maar in verschillende delen 
van Europa wordt deze paal opgericht om de lente 
en de komst van de zomer te vieren. De meiboom 
wordt geactiveerd door een dans  oorspronkelijk 
een vruchtbaarheidsritueel  waarbij de dansers 
eromheen cirkelen aan de hangende gevlochten 
linten. Het vlechten van de linten symboliseert 
de verbinding van ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ 
energieën. Gemaakt van geleidende materialen, 
bevat de meiboom verhalen van de kunstenaars en 
workshopdeelnemers over seksualiteit, sensualiteit, 
plezier en intimiteit. Bij aanraking weerklinken 
deze verhalen. 
 De ontwikkeling van dit instrument kwam tot 
stand tijdens de workshop ‘tECkhnO-crafting’ van 
sWitches bij iii, (een kunstplatform in Den Haag, dat 
performance, technologie en menselijke zintuigen 
verbindt). De deelnemers aan de workshop maakten 
de linten van elastische elektronische materialen, 
waarop hun verhalen werden geüpload.  
 Gedurende de tentoonstelling worden workshops 
georganiseerd. Het werk is een uitnodiging aan 
ieder die hun stem in de installatie willen verweven. 
De meiboom zal op deze manier fungeren als 
geluidsarchief voor verhalen die de betekenis 
van de begrippen vruchtbaarheid en seksualiteit 
herdefiniëren en er kritisch op reflecteren.

sWitches is een inter  disci
plinaire, cyberfeministische, 
artivistische constellatie 
gevormd door pamela varela 
(Mexico, 1995), Ines DeRu 
(Indonesië/Spanje, 1998), en 
Ella Hebendanz (Duitsland, 
1997). De drie makers 
studeerden samen aan 
de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten, 
Den Haag. Al tijdens hun 
studie aan de afdeling 
Interactive/Media/Design 
begonnen zij hun artistieke 
praktijk te combineren en 
richtten in 2019 samen 
sWitches op, als een nieuw 
platform voor collectieve 
feministische praktijken. 
Ze zijn gevestigd in en rond 
Europa, Indonesië, Mexico, 
het internet, en vele andere 
dimensies.
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