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Regillio Benjamin & Desmond Tjon A Koy & Patta

Patta opende zijn deuren in 2004 en groeide al 
snel uit tot een van de bekendste Nederlandse 
streetwearmerken. Oprichter Guillaume 
Schmidt en Edson Sebaja zien Patta als één 
grote familie vol creatieven die elkaar vinden 
in streetwear, muziek en (straat)cultuur. 

Zowel Regillio Benjamin als Desmond Tjon 
A Koy zijn onderdeel geworden van deze 
familie. Ze werken beiden bij Outsider Art 
Galerie in Amsterdam. Regillio is beeldend 
kunstenaar én voormalig wereldkampioen 
100 meter hardlopen. In zijn kleurrijke 
schilderijen vind je atletiekbanen die 
overlopen in abstracte prints geïnspireerd 
op Surinaamse stoffen. Desmond werkt 
met potlood en fineliner aan thema’s die 
enerzijds gerelateerd zijn aan rapcultuur 
en anderzijds religieus of cultureel 
geïnspireerd zijn. In 2021 lanceerden 
Regillio en Desmond hun gezamenlijke 
collectie bij Patta. 

Patta opened its doors in 2004 and quickly 
grew into one of the best-known Dutch 
streetwear brands. Co-founder Guillaume 
Schmidt sees Patta as one big family full of 
creatives who find each other in streetwear, 
music and (street) culture. 

Both Regillio Benjamin and Desmond Tjon 
A Koy have become part of this family. 
They both work at Outsider Art Galerie in 
Amsterdam. Regillio is a visual artist and 
former world champion 100 metres in track. 
His colourful paintings are full of running 
track patterns that slowly turn into abstract 
prints inspired by Surinamese fabrics. 
Desmond works with pencil and fineliner on 
themes related to rap culture on the one hand 
and religiously or culturally inspired on the 
other. In 2021 Regillio and Desmond launched 
their joint collection for Patta. 
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Sijtse Keur & Norbert de Jong & Alexxx & Hans Klastat & Minke de Fonkert 
& Antoine Monod de Froideville & Brenda van Vliet & Bonne Suits 

In 2014 ontwierp de Amsterdamse 
ontwerper Bonne Reijn zijn eerste serie 
Bonne Suits. Minimalistische tweedelige 
pakken ontworpen om door iedereen 
gedragen te worden: van arm tot rijk, 
klein tot groot, alle genders en voor elke 
gelegenheid. De pakken worden inmiddels 
overal ter wereld gedragen in de meest 
uiteenlopende kleuren en uitvoeringen. 

The Grand Palace of Everyone bevat 
samenwerkingen met zeven verschillende 
kunstenaars met verschillende achter-
gronden, die de kleding van Bonne 
Reijn met de hand hebben bewerkt 
of beschilderd. De klassieke katoenen 
pakken en longsleeves zijn hun canvas, 
die ze met hun energie, verf, balpen, 
en levenservaring hebben bewerkt. 

In 2014, Amsterdam-based Bonne Reijn 
designed his first series of Bonne Suits. 
Minimalist two-piece suits designed to be 
worn by everyone: from poor to rich, small to 
large, all genders and for every occasion. The 
suits are now worn all around the world in a 
wide variety of colours and designs. 

The Grand Palace of Everyone features 
collaborations with seven different artists 
from different backgrounds, who have 
handcrafted or painted Bonne Reijn’s 
clothes. The iconic cotton suits and long 
sleeves are their canvas, which they 
reworked with their energy, paint, ballpoint, 
and life experience.
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Ayse Somuncu works in the drawing studio 
of Cordaan in Amsterdam. She loves pretty 
things and fashion, as well as stuffed animals, 
Disney princesses and other cute characters. 
She knows exactly what she considers 
pretty, ugly or cool. She enjoys drawing 
with marker on fabric and loves concrete 
results. Bas has a love for textiles and paper. 
With these materials he creates worlds full 
of extravagant, alarming, and tender figures 
that reflect on social and personal matters. 

Together they develop tapestries and 
installations around Ayse’s drawings, in 
which her characters visit the world of Bas 
and celebrate the arts and fashion.    

Ayse Somuncu & Bas Kosters 

Ayse Somuncu werkt in het tekenatelier 
van Cordaan in Amsterdam. Ze houdt van 
mode en mooie dingen, maar ook van 
knuffels, Disneyprinsessen en andere leuke 
figuren. Ze weet heel goed wat ze mooi, 
cool of lelijk vindt. Ze tekent met stift op 
stof en houdt van concrete resultaten. 
Bas Kosters heeft een voorliefde voor 
textiel en papier. Hij creëert werelden vol 
uitbundige, alarmerende en tedere figuren 
die maatschappelijke en persoonlijke zaken 
uitdragen. 

Samen ontwikkelen ze wandkleden en 
installaties rond de tekeningen van Ayse, 
waarin haar getekende figuren de werelden 
van Bas bezoeken en samen de kunst en de 
mode vieren.  
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Rudy de Gruyl is a philosopher, collector, and 
painter, who works at Outsider Art Galerie 
in Amsterdam. He isn’t shy of using colours 
and has had several thematic phases in 
his work: aliens, animals, nude studies, 
TV shows, fruit, and typography. He and 
jewellery designer Benedikt Fischer have 
quite a few things in common: they both 
enjoy smoking rollies, male buttocks and 
finding treasures in the streets. Benedikt 
graduated at the Rietveld Academy and the 
jewellery he crafted from shells and his 
banana-shaped candleholders have been an 
international hit. 

The result of their intense collaboration is a 
series of colourful and homo-erotic jewellery 
pieces that they present on furniture of their 
own design.

Rudy de Gruyl & Benedikt Fischer

Rudy de Gruyl is filosoof, verzamelaar 
en schilder, werkzaam bij Outsider Art 
Galerie in Amsterdam. Hij werkt graag 
met veel kleuren en heeft verschillende 
thematische fases gehad in zijn werk: 
aliens, dieren, menselijk naakt, tv-
programma’s, fruit en letters. Hij 
heeft aardig wat overeenkomsten met 
sieradenontwerper Benedikt Fischer: 
beiden houden ze van het roken van zelf 
gedraaide sjekkies, mannenbillen en het 
vinden van schatten op straat. Benedikt 
studeerde af aan de Gerrit Rietveld 
Academie en maakt internationaal 
furore met onder andere sieraden van 
bewerkte schelpen en banaanvormige 
kaarsenstandaards. 

Het resultaat van hun langdurige 
samenwerking is een kleurrijke, homo-
erotische sieradenlijn die ze presenteren op 
zelfgemaakte meubels.  
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Designers Jessica van Halteren (Mulas 
Hybrid Haus), Georgy Dendoe (SUMIBU) 
and Tirino Yspol (Smibsaland) joined forces 
with cartoonist Joey Bocciardo, artist Fenna 
Miedema and Frans Bauer impersonator 
and dolphin lover Nancy Keizer. Together 
they developed New Straccia Town – a 
Manga-inspired universe, where everything 
revolves around power, including a dictator, 
a general and rebels. Riots are coming! 

The characters Joey and Georgy created for 
the story wear the most amazing outfits, 
which Jessica turned into real, wearable 
garments. Ceramic swords, custom socks, 
Nancy’s poems, and Fenna’s floral prints: 
every detail is meticulously detailed. Joey 
and Fenna both work at Atelier de Witte 
Olifant in Almere. 

Joey Bocciardo & Fenna Miedema & Nancy Keizer 
& Jessica van Halteren & Georgy Dendoe & Tirino Yspol

Ontwerpers Jessica van Halteren (Mulas 
Hybrid Haus), Georgy Dendoe (SUMIBU) 
en Tirino Yspol (Smibsaland) werkten 
samen met striptekenaar Joey Bocciardo, 
kunstenaar Fenna Miedema en Frans 
Bauer-imitator en dolfijnliefhebber Nancy 
Keizer. Samen ontwikkelden ze New 
Straccia Town – een door onder andere 
Manga geïnspireerde wereld, waar alles 
draait om, inclusief dictator, rebellen  en 
een naderende opstand. 

De personages die Georgy samen met 
Joey bedacht dragen in de strips de 
meest fantastische outfits, die Jessica 
transformeerde in echte draagbare 
kledingstukken. Keramieken zwaarden, 
sokken, de gedichten van Nancy en de 
bloemenprints van Fenna: elk detail is 
minutieus uitgewerkt. Joey en Fenna 
werken beiden bij Atelier de Witte Olifant 
in Almere.
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Duran Lantink doesn’t like complying with 
existing conventions and often rebels against 
the big fashion brands. He turned chopped 
up deadstock material of luxury brands 
into new garments and purposefully copied 
the designs of chains like Zara and H&M, 
in response to their plagiarism of young 
designers. 

Theater LeBelle is a theater workplace 
for people with a mental disability. The 
exists out of 25 to 30 actors that work on 
plays, location theater, inclusion projects, 
workshops and dance concepts. Many of 
Lebelle’s actors are obsessed with a certain 
celebrity, varying from Ali B to Michael 
Jackson. In their collaboration with Duran 
they were inspired by Andy Warhol’s The 
Factory. Together with Duran they made 
tributes to their favourite celebrities and 
made sure they had matching outfits. 

 Theater LeBelle & Duran Lantink 

Duran Lantink houdt zich liever niet aan 
bestaande conventies en zet zich regelmatig 
af tegen grote modemerken. Zo knipte hij 
deadstock van luxemerken op tot nieuwe 
kledingstukken en kopieerde hij doelbewust 
ontwerpen van grote ketens als Zara en H&M 
als aanklacht tegen hun plagiaat van jonge 
ontwerpers. 

Theater LeBelle is een theaterwerkplaats 
voor neurodiverse performers. De groep 
bestaat uit 25 tot 30 acteurs, die werken 
aan toneelstukken, locatietheater, 
inclusieprojecten, workshops en 
dansprojecten. Veel spelers van 
Theater LeBelle zijn geobsedeerd door 
uiteenlopende beroemdheden. Voor hun 
samenwerking met Duran lieten ze zich 
inspireren door Andy Warhols beroemde 
New Yorkse studio The Factory. Samen 
met Duran maakten hommages aan hun 
favoriete beroemdheden en ontwierpen er 
spectaculaire, bijpassende outfits bij.
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Saaber Bachir & Kenza Taleb

Algerian-Belgian designer Kenza Talen, 
founder of the Kasbah Kosmic label, 
cleverly remixes traditional Algerian and 
North African garments and blends them 
with Western vintage and designer pieces. 
Saaber Bachir is about as multidisciplined 
as artists get. Drawing, painting, creating 
video’s, performing rap songs and working 
with textile: Saaber does it all. He has been 
working at Ateliers Indigo in Brussels for 
years and loves everything that is shiny, 
shimmering, and bombastic.

Together Kenza and Saaber have developed 
a bling bling clothing and jewellery line, 
fusing their love of Moroccan weddings, 
hip-hop-aspirations, and their shared 
North African heritage. 

De Algerijns-Belgische Kenza Taleb, 
oprichter van het label Kasbah Kosmic, 
vermaakt op vernuftige wijze traditionele 
kleding uit Algerije en omstreken en 
verwerkt deze met Westerse vintage 
en merkkleding. Saaber Bachir is 
multidisciplinair kunstenaar die onder 
andere tekent, schildert, video’s maakt, 
rapnummers voordraagt en met textiel 
werkt. Hij werkt al jaren bij Ateliers Indigo 
in Brussel en houdt van alles dat glimt, 
glinstert en bombastisch is.
 
Kenza en Saaber hebben tijdens hun 
samenwerkingsperiode een bling bling 
kleding- en sieradenlijn ontwikkeld, 
waarin hun liefde voor Marokkaanse 
bruiloften, hiphop-fantasieën en hun 
Noord Afrikaanse oorsprong zijn 
versmolten.  
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Ben Augustus & Piet Parra

Artists Piet Parra and Ben Augustus are 
both not that fond of collaborating. They’d 
rather spend their timing just making 
things, each in their own studio. Ben has 
been working at Galerie Atelier Herenplaats 
in Rotterdam since 1994. He’s really into 
musicals, film calendars, Goede Tijden 
Slechte Tijden (one of the longest running 
Dutch soap series) and Disney World. He 
enjoys drawing and painting about these 
topics in his signature style. Piet too has 
his unique signature style. Many people are 
familiar with his illustrations that are full of 
bold colours, lively letters, and bird-headed 
human figures. Whether it’s a drawing, 
skateboard, animation, or sculpture, it’s 
instantly recognisable as a Parra. 

During their collaboration Ben made 
drawings in a small booklet given to him by 
Piet, to which Piet in turn responded with 
colours and drawings of his own. 

Kunstenaars Piet Parra en Ben Augustus 
houden allebei niet zo van samenwerken. 
Ze besteden hun tijd liever gewoon aan het 
maken van dingen, elk in hun eigen atelier. 
Ben werkt sinds 1994 bij Galerie Atelier 
Herenplaats in Rotterdam. Hij houdt 
van musicals, filmladders, Goede Tijden 
Slechte Tijden en Disney World. Met een 
geheel eigenzinnig handschrift tekent en 
schildert hij over deze werelden. Ook Piet 
Parra heeft een karakteristieke stijl. Veel 
mensen zijn bekend met zijn illustraties 
vol felle kleuren, levendige letters en 
mensfiguren met vogelkoppen. Of het nu 
een tekening, skateboard, animatie of 
sculptuur is, je ziet in één oogopslag dat 
het een Parra is. 

Voor hun samenwerking maakte Ben 
tekeningen in een boekje dat hij van 
Piet kreeg, waar Piet op zijn beurt weer 
op antwoordde met kleuren en eigen 
tekeningen. 
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Jacquelien Gosschalk de Leeuw & Carmen Schabracq 

Within the ocean of colours and shapes 
that Jacquelien Gosschalk de Leeuw (†) 
and Carmen Schabracq present lies the 
blueprint of their shared Jewish family 
history. Underneath the pleasant abundance 
bubbles an ongoing conversation that they, 
as second- and third generation Holocaust-
survivors were never able to have in words. 
An intergenerational trauma that has always 
been present in their lives, like a secret, 
invisible sister. A sister that can barge in at 
any moment, unexpectedly. Their collaboration 
is like a third sister they share: a sister that 
isn’t bound by anything, that is able to speak 
her mind freely, that doesn’t need to prove her 
worth, and much more than that.

Jacquelien’s work often starts when a certain 
expression, something she reads or something 
she encounters on the street strikes a certain 
chord with her. She translates these moments 
into notes, which get translated into life-sized 
dolls. Characters that seem to want to tell you 
all sorts of stories, similar to the women that 
are found in Carmen’s colourful paintings.

In de oase van kleuren en vormen die 
Jacquelien Gosschalk de Leeuw (†) 
en Carmen Schabracq presenteren, 
ligt de blauwdruk in hun gedeelde 
Joodse familiegeschiedenis. Onder de 
gemoedelijke overdaad borrelt een gesprek 
dat zij als tweede en derde generatie 
Holocaustoverlevenden nooit in woorden 
konden voeren. Een intergenerationeel 
trauma dat zij als een onzichtbare zus 
altijd met zich meedragen. Een zus die 
op onverwachte momenten binnen komt 
wandelen. Hun samenwerking is als een 
derde zus: de zus die niet gebonden is, 
die wel mag praten, die zich niet hoefde te 
bewijzen en nog zoveel meer dan dat. 

Jacquelien verwerkt uitspraken die ze hoort, 
zinnen die ze leest of gebeurtenissen op 
straat in notities, die de basis vormen voor 
levensgrote poppen. Personages die je een 
verhaal lijken te willen vertellen, net als de 
vrouwen die je ziet op de kleurrijke doeken 
van Carmen.
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Youssef Boucenna & Susan Kooi 

After the results of a year-long collaboration 
were stolen from their transport van, Youssef 
Boucenna and Susan Kooi rose from the 
ashes. In The Grand Palace of Everyone 
they present an abundantly set table full 
of monster-candles, castle-like ceramic 
candleholders, crockery, wine glass and egg 
cups. Their production process as well as the 
table itself, provides parttime philosophers 
Youssef and Susan a space to discuss 
the meaning of artifacts, Christmas, and 
resurrections.

Youssef lived in the streets for 25 years before 
he started working at art studio Makom, 
where he has been making unique candles for 
years now. Multidisciplinary artist Susan first 
encountered these in the candle shop of the 
Regenbooggroep and was instantly smitten 
with them. You can often find Youssef and 
Susan attending the philosophy group led by 
street-pastor Hanna Wapenaar in Amsterdam. 

Nadat de resultaten van een jaar lang 
samenwerken vorig jaar op verdrietige 
wijze in het holst van de nacht uit de 
transportauto werden gestolen, herrezen 
Youssef Boucenna en Susan Kooi uit de 
as. Ze maakten in een paar weken tijd een 
compleet nieuwe keramiek-tentoonstelling 
in No Limits! Art Castle. In The Grand Palace 
of Everyone tonen ze een uitbundig gedekte 
paastafel vol monsterkaarsen, kasteelachtige 
keramieken kandelaars, servies, wijnglazen 
en eierdoppen. Het maakproces, maar ook 
de tafel zelf, biedt parttime filosofen Youssef 
en Susan ruimte voor een gesprek over 
de betekenis van artefacten, Kerst en de 
Wederopstanding. 

Youssef leefde 25 jaar op straat voordat hij 
bij kunstatelier Makom ging werken, waar 
hij al jarenlang unieke kaarsen maakt. 
Multidisciplinair kunstenaar Susan zag 
ze voor het eerst in de kaarsenwinkel 
van de Regenbooggroep en werd op slag 
verliefd. Beiden zijn regelmatig te vinden 
bij de filosofiegroep van straatpastor Hanna 
Wapenaar in Amsterdam.
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Jonathan de Regt & Mette Sterre

Jonathan de Regt and Mette Sterre are proud 
to present The Never Ending Talkshow. In this 
performative installation two characters, an 
interviewer, and their interviewee, have an 
endless conversation in front of a masked 
audience. They were inspired by traditional 
American talk shows like Jerry Springer and 
Ellen DeGeneres, in which the characteristics 
of guests are often enlarged to increase their 
‘show factor’. Even those guests that end up 
acting like themselves take on a particular 
role. Mette and Jonathan want their talk show 
to be a safe space instead, where you can let 
your guard down, be your fluid and ever-
changing self and talk it all out.

Jonathan de Regt used to work at Atelier 
Galerie Herenplaats in Rotterdam and tries to 
capture the characters of the people he meets 
in his drawings. Mette Sterre is a performance 
artist and creates full body sculptural masks. 

Mette Sterre en Jonathan de Regt 
exposeren The Never Ending Talkshow. 
In deze performatieve installatie hebben 
twee hoofdrolspelers, een interviewer 
en een geïnterviewde, een eindeloze 
conversatie voor een gemaskerd publiek. 
De kunstenaars zijn geïnspireerd door 
traditionele Amerikaanse talkshows als 
Jerry Springer en Ellen DeGeneres, waar 
karaktereigenschappen van gasten naar 
aanleiding van hun ‘showfactor’ worden 
uitvergroot. Ondanks dat gasten zichzelf 
zouden moeten kunnen zijn, nemen ze een 
bepaalde rol aan. Met hun talkshow willen 
Sterre en de Regt juist een veilige ruimte 
bieden, waar iedereen diens masker kan 
laten vallen, je alles uit kunt spreken en je zo 
je vloeibare en veranderende zelf kunt zijn. 

Jonathan de Regt werkte als kunstenaar bij 
Atelier Galerie Herenplaats in Rotterdam 
en vangt in zijn tekeningen de karakters 
van mensen die hij ontmoet. Mette Sterre 
werkt als performancekunstenaar en maakt 
lichaamsbedekkende sculpturale maskers.
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Nina666 & Martine Derks & Marijn Abel 

Ever since she was young, Nina666 has dreamt 
of getting married. Not because of the wedding 
itself, but because of the dress she would be 
wearing. Wedding dresses have become a 
symbol of femininity in its ultimate form for her. 
A form of femininity that has not always been 
a given for her as a trans woman. From an 
early age she has been dreaming about it – not 
the wedding itself, but the dress she would be 
wearing. Together with artist, photographer and 
spiritual caregiver Martine Derks and fashion 
designer Marijn Abel she realises this dream in 
Say Yes to the Dress.

One of Marijns goals as a designer is to let 
people experience gender euphoria, the feeling 
of comfort, confidence, and joy that one can feel 
about their body and/or identity. This feeling of 
euphoria is contagious and almost physically 
palpable in the photographs that Martine made 
of Nina666 over the years. In Say Yes to the 
Dress the most important marital bond might 
be that with the self. 

Al van jongs af aan droomt Nina666 ervan 
om ooit te trouwen. Niet vanwege het 
huwelijk zelf, maar vanwege de jurk die ze 
zou gaan dragen. De trouwjurk is voor haar 
symbool geworden voor een soort ultieme 
vrouwelijkheid. Een soort vrouwelijkheid 
die voor haar als trans-vrouw niet altijd 
vanzelfsprekend is geweest. Samen met 
beeldend kunstenaar, fotograaf en geestelijk 
verzorger Martine Derks en kledingontwerper 
Marijn Abel verwezenlijkt ze haar droom in 
het kunstwerk Say Yes to the Dress. 

Een van Marijns doelen als ontwerper is om 
de drager van zijn kleding gender euphoria 
te laten beleven: het gevoel van comfort, 
zekerheid of vreugde dat iemand kan voelen 
over diens lichaam of identiteit. In de foto’s 
die Martine de afgelopen jaren van Nina666 
maakte, is deze euforie aanstekelijk en haast 
fysiek voelbaar. Het belangrijkste huwelijk in 
Say Yes to the Dress is misschien wel dat met 
jezelf. 
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Alex Naber & ChelseaBoy 

Alex Naber is a trans woman, poet, artist, 
writer, and rapper with Down’s syndrome. 
She has written scripts for musicals and 
films. In 2017 a book about Alex’ work was 
published: Alex is een meisjesnaam (Alex is a 
girl’s name’). ChelseaBoy is the drag alias of 
multidisciplinary artist Brian van der Heijen, 
as whom they research notions of identity, 
gender, and sexuality.  Their performances 
full of alien costumes revolve around a search 
for the supernatural and ascending higher 
dimensions. 

Since their first collaborative performance in 
2021 Alex and ChelseaBoy have been shaping 
their own universe entitled Pink is a spectrum. 
The central theme in this project is the idea 
of freedom: the freedom to be yourself, to 
experiment with that self, the questioning 
of norms and letting go of prejudice and 
expectations.  

Alex Naber is trans vrouw, dichter, 
kunstenaar, schrijver en rapper met het 
syndroom van Down. Ze schreef scripts 
voor films en musicals. Eerder werd over 
haar het boek ‘Alex is een meisjesnaam’ 
geschreven. ChelseaBoy is de drag-naam 
van multidisciplinair artiest Brian van der 
Heijden en onderzoekt onderwerpen als 
identiteit, gender en seksualiteit. In diens 
optredens vol buitenaardse kostuums staat 
een zoektocht naar het bovennatuurlijke 
en het betreden van hogere dimensies 
centraal. 

In 2021 werkten Alex en ChelseaBoy voor 
het eerst samen en inmiddels werken ze 
aan een eigen universum genaamd Pink is 
a spectrum. De roze draad in dit project is 
vrijheid: de vrijheid om jezelf te mogen zijn, 
te experimenteren wie dat zou kunnen zijn, 
het bevragen van normen en het loslaten 
van vooroordelen en verwachtingen. 
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Saman Khoshgbari

One day, the Maastricht based pizza baker 
Saman Khoshgbari (aka Flourb0y) decided 
that the world could no longer do without 
pizzas that could double as functional 
skateboards. So that’s exactly what he set 
out to make. By now pizza has become 
the building material for just about 
everything: chairs, bicycles, and key rings. 
He preserves classic pepperoni pizzas 
in epoxy resin, which he then turns into 
sculptures. 

His 2021 exhibition at No Limits! Art Castle 
was a call to not give up your (childhood) 
dreams, even when life becomes more 
serious as an adult. For The Grand Palace 
of Everyone he has been working on a 
stunning pizza-motorbike.

Op een dag besloot de Maastrichtse 
pizzabakker Saman Khoshgbari (aka 
Flourb0y) dat de wereld niet meer 
zonder pizza’s kon die ook als functionele 
skateboard konden worden gebruikt. 
Inmiddels gebruikt hij pizza’s als 
bouwmateriaal voor van alles: stoelen, 
fietsen en sleutelhangers. Klassieke 
peperoni-pizza’s vereeuwigt hij in 
epoxyhars, waar hij vervolgens sculpturen 
van maakt. 

Zijn tentoonstelling van 2021 bij No Limit! 
Art Castle was een oproep om je (kinder)
dromen niet op te geven, ook niet als het 
leven als volwassene serieuzer wordt. 
Voor The Grand Palace of Everyone werkte 
hij aan een heuse pizza-motor. 
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Jana Romanova & Ewa Kruttova

I Don’t Think I’ll Stay Here Long is a collaboration 
between Ewa Kruttova, who arrived in the Netherlands 
from Ukraine in March 2022, and Jana Romanova, 
who came to the Netherlands from Russia in 2019. 
Together they tell the stories of fourteen women that 
fled Ukraine in response to the Russian invasion in 
February 2022, and who are currently staying with 
Dutch families throughout the Netherlands. In the 
40-minute video-installation performance artist Ewa 
re-enacts a series of monologues that are based on 
interviews with these women and describes their 
efforts to find a common ground with their hosts and 
learning to live with strangers, despite their cultural 
differences. 

The project is full of complex stories about loneliness 
and equity, rights, cultural cliches, humour, sorrow, 
and the hope of being able to find a place to call home 
once more.

Disclaimer: protagonists speak in Surzhyk and Russian, as 
interviewees mostly came from the Eastern and Central Ukraine 
where the population is largely Russian-speaking. In the meantime, 
they are gradually switching to the Ukrainian language and 
reclaiming their identities. This is a process, and for the context of 
this project they often preferred to speak in the Russian or Surzhyk 
languages.

I Don’t Think I’ll Stay Here Long is een 
samenwerking tussen Ewa Kruttova, die in maart 
2022 vanuit Oekraïne naar Nederland kwam, en 
Jana Romanova, die in 2019 vanuit Rusland naar 
Nederland kwam. Samen vertellen ze de verhalen 
van veertien vrouwen die Oekraïne ontvluchtten 
vanwege de Russische invasie in februari 2022 
en momenteel worden opgevangen door gezinnen 
in Nederland. In de 40-minuten durende video-
installatie voert performancekunstenaar Ewa een 
reeks monologen gebaseerd op interviews met deze 
vrouwen, waarin ze hun inspanningen beschrijft om 
een gemeenschappelijke basis te vinden en te leren 
hoe ze naast vreemden kunnen leven, ondanks de 
culturele verschillen. 

Het project toont complexe verhalen over 
eenzaamheid en samen zijn, barmhartigheid, 
rechten en culturele clichés, humor en verdriet. 
Dit alles wordt doorregen met de hoop om ooit 
weer een plek thuis te kunnen noemen.

Disclaimer: de protagonisten spreken Surzhyk en Russisch, 
aangezien de geïnterviewden meestal uit Oost- en Centraal-
Oekraïne komen, waar de bevolking grotendeels Russisch 
spreekt. Intussen schakelen zij geleidelijk over op de Oekraïense 
taal en eisen zij hun identiteit weer op. Dit is een proces, en voor 
de context van dit project gaven zij er vaak de voorkeur aan in het 
Russisch of het Surzhyk te spreken.
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Aàdesokan & Yasmine van Haesebroucke   

Aàdesokan and Yasmine van Haesebroucke 
crossed paths when Aàdesokan, born in 
Lagos, worked as an artist in residence at 
the workshop of De Zandberg in Kortrijk, 
Belgium, where Yasmine has been working 
since 2018. They developed a bond and shared 
their first collaborative exhibition in 2022. It 
was an important experience for Aàdesokan: 
his visit to De Zandberg made him realise 
how different the life of little brother in Laos 
(who is diagnosed with Down’s syndrome) 
could have had if he would have been born 
elsewhere.

Yasmine has an almost unimaginable 
enthusiasm for the Korean pop scene, whose 
characters she translates into extremely 
accurate drawings in a strong graphic style. 
Over eighty percent of Aàdesokan’s practice 
is research based. He interrogates the mind 
and incorporates his research, questions, 
and thoughts into balanced compositions of 
artworks, photography, and literature.

De wegen van Aàdesokan en Yasmine van 
Haesebroucke kruisten elkaar toen de uit 
Lagos afkomstige Aàdesokan een residentie 
deed in werkplaats De Zandberg in het 
Belgische Kortrijk, waar Yasmine sinds 
2018 werkt. Ze bouwden een band op en 
werkten in 2022 aan hun eerste gezamenlijke 
tentoonstelling. Het was een bijzondere 
ervaring voor Aàdesokan, die zich door zijn 
bezoek aan De Zandberg realiseerde wat zijn in 
Laos wonende en met het syndroom van Down 
gediagnostiseerde broertje voor leven had 
kunnen hebben als hij elders geboren was.

Yasmine heeft een onvoorstelbaar 
enthousiasme voor de Koreaanse popscene, 
die ze vertaalt naar uiterst nauwkeurige 
tekeningen in een sterke grafische stijl. Voor 
Aàdesokan bestaat zeker tachtig procent van 
zijn werk uit onderzoek. Hij ondervraagt de 
geest en verwerkt zijn onderzoek, vragen en 
gedachten in uitgebalanceerde composities van 
kunst, fotografie en literatuur. 
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Jacqueline Loeve & Renske de Greef

You might know cartoonist and writer 
Renske de Greef’s graphic columns in 
newspaper NRC or her recently published 
graphic novel Mamamorfose. Jacqueline 
Loeve too is a cartoonist, creating stories 
full of fantasy creatures and a unique 
made-up language. They meet each other 
once a month to work on a collaborative 
graphic novel. While Jacqueline struggles 
with the narrative story elements in 
her cartoons, losing herself in infinitely 
beautiful drawings, Renske often has the 
feeling of being too much of a control freak. 
Jacqueline shows her the importance 
letting your feelings carry you along, and 
Renske helps Jacqueline in writing a 
focused story. 

In The Grand Palace of Everyone they show 
a preview of their upcoming duo exhibition 
at No Limit! Art Castle. 

Striptekenaar en schrijver Renske de 
Greef is bekend van haar beeldcolumns 
voor NRC en haar onlangs gepubliceerde 
graphic novel Mamamorfose. Ook 
Jacqueline Loeve is striptekenaar, met 
verhalen vol fantasiewezens en een geheel 
eigen, zelfverzonnen taal. Eens per maand 
ontmoeten ze elkaar om samen aan een 
beeldverhaal te werken. Waar Jacqueline 
in haar strips vaak moeite heeft om een 
verhaal vast te houden en zich verliest in 
oneindig mooie tekeningen, heeft Renske 
vaak het gevoel een control freak te zijn. 
Zo kan Renske van Jacqueline leren om 
je mee te laten voeren door je gevoel, en 
helpt ze Jacqueline juist om toe te werken 
naar een verhaal. 

In The Grand Palace of Everyone laten ze 
een voorproefje zien van hun aankomende 
duotentoonstelling bij No Limit! Art Castle. 
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Anemoon Fokkinga & Rik Laging

From an early age Anemoon Fokkinga has 
been fascinated by fantasy creatures like 
dragons and deep-sea monsters. She loves 
everything that is even a little bit creepy. 
Anemoon speculates about the influences 
of climate change on the ocean, like marine 
plastic spills and nuclear disasters, and 
translates these ideas into mysterious new 
life forms.

She shares these rather dystopic speculations 
about the future with Rik Laging, who is 
into science-fiction and the stories of HP 
Lovecraft. Together, Anemoon and Rik present 
an abandon lab that once researched a series 
of mutated and evolved deep-sea creatures. 
However, due to an electronic shutdown 
only analogue images, cryptic notes and 
speculative lore can be found in the lab. 
Through Rik’s digitale image manipulation 
and green screen video techniques they bring 
Anemoon’s ceramic sculptures to life.  

Anemoon Fokkinga is al sinds haar vroege 
jeugd gefascineerd door fantasiedieren zoals 
draken en diepzeemonsters. Alles wat een 
beetje creepy is, vindt ze fantastisch. In haar 
werk speculeert ze over de invloeden van 
klimaatverandering op zee, van het lozen van 
plastic tot nucleaire rampen, en ontwikkelt 
ze mysterieuze nieuwe levensvormen. 

Die dystopische toekomstspeculaties zie 
je ook terug in de kunstenaarspraktijk 
van Rik Laging. Ook hij interesseert zich 
voor sciencefiction en de boeken van de 
Amerikaanse fantasy- en horrorauteur 
H.P. Lovecraft. Samen presenteren ze 
een verlaten laboratorium, waar ooit 
onderzoek werd gedaan naar gemuteerde 
en geëvolueerde diepzeevissen, maar waar 
jaren na een elektronische shutdown alleen 
nog analoge beelden en cryptische informatie 
te vinden is. Via digitale beeldbewerking van 
Rik wekken ze de keramieken sculpturen van 
Anemoon tot leven in voor een green screen 
opgenomen video’s. 
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Anemoon Fokkinga & Gert Wessels

After working with Ateliers De Wijde Doelen 
in Utrecht for years, 19 year old Anemoon 
Fokkinga decided to set up her own practice 
and work under her own name, alongside 
her mother. Next to her collaboration with 
Rik Laging, Anemoon has been working 
with designer Gert Wessels, whom she 
met through No Limits! Art Castle. As a 
designer, Gert seeks to find the boundaries 
between functionality and function. 
Together, they have also been looking for 
each other’s boundaries, resulting in a 
series of exquisite toilet seats that will 
make sure nobody ever wants to buy a 
boring seat at their local hardware store: 
our buttocks desever better.  

De 19-jarige Anemoon Fokkinga was 
lange tijd verbonden aan Ateliers De 
Wijde Doelen in Utrecht, maar heeft er 
voor gekozen samen met haar moeder 
onder haar eigen naam zelfstandig te 
gaan werken. Naast haar samenwerking 
met Rik Laging werkt Anemoon al 
samen met designer Gert Wessels, die 
ze ontmoette via No Limits! Art Castle. 
Gert zoekt als designer de grenzen op 
tussen functionaliteit en vorm, realiteit 
en fantasie. Samen zoeken Anemoon en 
Gert ook hun eigen en elkaars grenzen op, 
met als resultaat een serie eigenzinnige 
wc-brillen, die ervoor zullen zorgen dat 
niemand ooit nog een saai exemplaar 
bij de bouwmarkt wil kopen: onze billen 
verdienen beter.
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Iris Luijkenaar & Shani Leseman

Shani Leseman’s work is a research into the 
role of magic in our everyday lives. She covers 
subjects like witchcraft, rituals, and the ability 
of objects to carry meaning. Iris Luijkenaar 
works at atelier Zinderin in The Hague and 
is specialised in dragonology: the study of 
dragons. She is convinced that dragons are 
not just mythological creatures, but have once 
roamed our planet, sometime between the age 
of dinosaurs and the age of men.

Together they’ve started a search for Shani’s 
‘personal dragon’: a dragon that is part of every 
human individual, like a star sign or a shadow. 
Despite the fact animals can much more in 
tune with their surroundings, humans have a 
habit of behaving like their superiors. People 
often try to ‘train’ their animals, but perhaps 
we can learn about as much from them. Or 
from our dragons for that matter.

Shani and Iris present their work in a 
collaborative installation with Tommy Smits 
and Laurens Gabriel.

In haar werk onderzoekt Shani Leseman 
de rol die magie in het dagelijks leven 
speelt. Ze houdt zich bezig met onderwerpen 
als hekserij, rituelen en objecten als 
betekenisdragers. Iris Luijkenaar is 
werkzaam bij atelier Zinderin in Den Haag en 
gespecialiseerd in drakologie: een studie over 
draken. Ze is ervan overtuigd dat draken niet 
alleen mythologische wezens zijn, maar ergens 
tussen de dinosauriërs en mens écht hebben 
bestaan. 

Hun samenwerking is een zoektocht naar 
Shani’s ‘persoonlijke draak’: een draak die 
ieder mens als schaduw en sterrenbeeld met 
zich meedraagt. Ondanks dat dieren bepaalde 
dingen veel beter kunnen dan de mens, voelt 
de mens zich al snel superieur. Vanuit die 
positie probeert de mens dieren op allerlei 
manieren te ‘trainen’, maar misschien kunnen 
we als mens ook genoeg van hen leren – en dus 
ook van onze draken.

Shani en Iris presenteren hun werk samen in 
één installatie met Tommy Smits en Laurens 
Gabriel.
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Laurens Gabriel & Tommy Smits

Laurens Gabriel is both artist and gamer. 
He draws much of his inspiration from fantasy 
genres and works out characters into ceramics 
(at gallery and art studio Zinderin Kunst in The 
Hague) or paintings (at home). In Tommy Smits’ 
practice sculpture and photography have collided 
headfirst. One could call him a sculptographer. 
The photographs he takes during his travels 
and images from second-hand books end up in 
monumental concrete sculptures.

Laurens and Tommy were very relaxed about 
their collaboration. When they became a bit too 
relaxed the decided to let their hands do the 
talking, while discussing Dante’s Inferno: the 
nine layers of hell that each represent a specific 
sin. Tommy encountered Dante in mythology, 
Laurens in his games. For one of Lauren’s 
sculptures, they made a mountain-like plinth that 
they crafted from enormous ceramic, demonic 
rings. They worked on this mountain alternately, 
like playing a game of ping-pong above the pits 
of hell.  

Tommy and Laurens present their work in a 
collaborative installation together with Shani 
Leseman and Iris Luijkenaar

Laurens Gabriel is kunstenaar en gamer. 
Hij haalt veel van zijn inspiratie uit fantasy en 
werkt personages uit in keramiek (bij galerie 
en kunstwerkplaats Zinderin Kunst in Den 
Haag) of schilderijen (thuis). Bij Tommy Smits 
zijn de disciplines beeldhouwen en fotografie 
frontaal op elkaar geknald. Je zou hem een 
sculpturograaf kunnen noemen. Foto’s die hij 
maakt tijdens zijn vele reizen en afbeeldingen 
uit tweedehands boeken verwerkt hij in 
monumentale betonnen sculpturen.  

In hun samenwerking vonden Laurens en 
Tommy alles wel best, dus besloten ze hun 
handen het werk te laten doen. Tijdens het 
werk raakten ze aan de praat over Dante’s 
Inferno: de negen lagen van de hel, die ieder 
staan voor een specifieke zonde. Tommy kent 
Dante uit mythologische vertellingen, Laurens 
uit zijn games. Voor een lachende sculptuur van 
Laurens maakten ze een bergachtige sokkel 
opgebouwd uit enorme keramieken, demonische 
ringen. Om en om werkten ze aan deze berg, 
een soort pingpongspel op de rand van de hel. 

Tommy en Laurens presenteren hun werk 
samen in één installatie met Shani Leseman 
en Iris Luijkenaar
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Cengiz Imamdi & Wieger Windhorst & Wildbarz

Name any music band and there’s a good 
chance Gengiz Imamdi is familiar with them. 
Even more so if it happens to be a death- 
or black metal band. He’s been working at 
Galerie Atelier Herenplaats in Rotterdam 
and combines many different references in 
his drawings and paintings. When Wieger 
Windhorst (one of Outsiderwear’s founders) 
saw a drawing that depict Minnie and Micky 
Mouse, Jesus Christ, Johnny Depp, Dutch 
duo Nick & Simon with the Swedish black 
metal band Dark Funeral, he deeply touched 
by this artistic meeting. 

Several times a month, Wieger and Cengiz 
came together in Rotterdam to draw bands 
like Korn, Dimmu Borgir and Lordi. Together 
with drawings by Vera Boels (who works at 
De Witte Olifant) and Jan Hoek, they were 
then turned into a series of epic fan-made 
band shirts.

Noem een willekeurige muziekband en 
de kans is groot dat Gengiz Imamdi ze 
kent. Zeker als het een death- of black 
metal band is. Hij werkt bij Galerie Atelier 
Herenplaats in Rotterdam en combineert 
in zijn tekeningen en schilderijen veel 
verschillende referenties. Toen Wieger 
Windhorst (één van de oprichters van 
Outsiderwear) een tekening van hem zag 
waarin Minnie en Micky Mouse, Jezus 
Christus, Johnny Depp, Nick & Simon 
én de Zweedse black metal band Dark 
Funeral samen afgebeeld zijn, was hij diep 
geraakt door deze artistieke samenkomst. 

Meerdere keren per maand kwamen 
Wieger en Cengiz samen in Rotterdam om 
tekeningen van bands als Korn,  Dimmu 
Borgir en Lordi. Samen met tekeningen 
van Vera Boels, werkzaam bij De Witte 
Olifant, en Jan Hoek werden  ze verwerkt 
tot een serie prachtige fan-made 
bandshirts. 
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Mohamed Dari & Salim Bayri 

Mohamed Dari is an artist and used to 
work at the ceramic department of Cordaan 
in Amsterdam, where he has produced 
a series of ceramic mosques, as well as 
sculptures related to the Dutch Bassie & 
Adriaan franchise. Salim Bayri works in 
many different disciplines, using a some-
what ambiguous language. Using personal 
notes as a starting point he translates 
social and political situations into drawings, 
performances, sculptures, music and more. 

Together, Mohamed and Salim navigate 
the challenges they face as artists in 
between cultures: like the prohibition of 
human figures in the work of Mohamed 
rooted in certain strands of Islam, but 
also their own position in relation the 
contemporary art world.

Mohamed Dari is als kunstenaar lange tijd 
werkzaam geweest bij de keramiekafdeling 
van Cordaan in Amsterdam, waar hij een 
serie keramieken moskeeën heeft gemaakt, 
maar ook beelden van Bassie & Adriaan. 
Salim Bayri werkt in veel verschillende 
disciplines, in een taal die ambigu aanvoelt. 
Met persoonlijke notities als uitgangspunt 
verwerkt hij sociale en politieke situaties 
tot tekeningen, performances, sculpturen 
en muziek. 

Samen onderzoeken Mohamed en Salim de 
uitdagingen die ze hebben als kunstenaars 
tussen twee culturen: zoals het uit bepaalde 
takken van de Islam afkomstige verbod op 
het afbeelden van mensfiguren in het werk 
van Mohamed, maar ook hun positie ten 
opzichte van de hedendaagse kunstwereld. 
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Bruin Parry

For years now Bruin Parry has been 
working at Jan Hoek’s studio, who is  
one of the founders of No Limit! Art 
Castle. He works in disciplines like dance, 
drawing, typography and is involved in many 
collaborations. This has so far resulted 
in, amongst others, an exhibition full of 
customised underwear and the unofficial 
Bassie & Adriaan Museum, which was part 
of Unfair Amsterdam in 2022.

On top of his visual endeavours Bruin is 
also making music, which he combines 
with matching album covers and posters. 
He currently focuses on his alias Bruin 
Jackson. Together with various musicians 
he’s working Bruin Jackson’s music, and 
during The Grand Palace of Everyone he will 
show a series of music videos and posters. 

Al jaren werkt Bruin Parry in de studio 
van Jan Hoek, een van de oprichters 
van No Limits! Art Castle. Hij werkt in 
disciplines als dans, tekenen en letter-
ontwerp en werkt er regelmatig samen. 
Eerder maakte Bruin een collectie 
beschilderd ondergoed met tekeningen en 
ontwikkelde hij samen met collega’s 
het Bassie & Adriaan Museum, dat vorig 
jaar te zien was tijdens Unfair Amsterdam. 

Naast zijn beeldende werk maakt 
Bruin ook muziek, met bijpassende, 
zelfontworpen albumhoezen. Momenteel 
richt hij zich vooral op zijn alter ego Bruin 
Jackson. Met verschillende muzikanten 
werkt hij samen aan muziek. In The Grand 
Palace of Everyone toont hij videoclips 
en posters. 
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Soumaya Ibrahim & Floor van Leeuwen & Simomo Bouj

2022 was the year performer, fashion 
queen and traditional dancer Simomo 
Bouj, choreographer, and researcher Floor 
van Leeuwen and Soumaya Ibrahim (part 
of Theater LeBelle) met at No Limits! Art 
Castle. Together they dived into a rehearsal 
studio and laid out the groundwork for their 
collaborative project FLORAYA.

With their different artistic and personal 
backgrounds, various points of departure 
emerged, such as autonomy, safe spaces, 
and gender. But also, productivity. What 
makes a rehearsal day ‘productive’? And why 
is productivity so important? If there is one 
constant in the ever-moving FLORAYA, it is 
a deep personal investment in and research 
into creating a world that is a safe space. 
During The Grand Palace of Everyone they 
present this world in various performances, 
together with Theater Lebelle.

In 2022 leerden performer, fashion queen 
en traditioneel danser Simomo Bouj, 
choreograaf en onderzoeker Floor van 
Leeuwen en Soumaya Ibrahim (onderdeel 
van Theater LeBelle) elkaar kennen via 
No Limits! Art Castle. Samen doken ze 
de repetitieruimte in en legden de eerste 
bouwstenen voor hun samenwerking: 
FLORAYA. 

Met hun verschillende artistieke en 
persoonlijke achtergronden ontstonden 
verschillende inhoudelijke vertrekpunten 
zoals autonomie, safe spaces en gender. 
Maar ook productiviteit. Want wanneer is 
een repetitiedag ‘productief’? En waarom 
staat productiviteit zo hoog in het vaandel? 
Als er één constante is in het altijd 
bewegende FLORAYA, dan is het een diepe 
persoonlijke investering in en onderzoek 
naar het creëren van een wereld als 
veilige ruimte. Tijdens The Grand Palace 
of Everyone presenteren ze deze wereld in 
verschillende performances. 
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Stijn Zeelenberg & David Paulus 

David Paulus is a self-taught and self-
sufficient designer. He does not conform to 
the standards of the mainstream fashion world 
with his Art-Couture. His designs are inspired 
by his love for art, his roots, traditions, and 
rituals. Presentations by David are more 
reminiscent of theatre pieces than classic 
catwalk shows, where everything is organised 
and taken care of by David: from location to 
music, from models to the choreography.

Stijn Zeelenberg has a cartoonist-like attitude 
towards painting, translating his open minded 
and humourful stories into singular images. 
David and Stijn have been meeting regularly 
at the art studio of Pastorie de Elleboog in 
Amersfoort. David has turned designs Stijn 
painted directly on fabric and paintings that 
were printed on fabric into wearable clothing. 
The resulting pieces will be presented at the 
opening of the exhibition in a collaborative 
performance with Pastorie De Elleboog.  

David Paulus is autodidactisch en 
zelfvoorzienend ontwerper. Hij conformeert 
zich met zijn Art Couture niet aan de 
reguliere modewereld. Zijn creaties 
zijn geïnspireerd door zijn liefde voor 
kunst, zijn afkomst, tradities en rituelen. 
Presentaties van David doen meer denken 
aan theaterstukken dan aan klassieke 
catwalkpresentaties, waarbij alles zelf wordt 
georganiseerd en verzorgd: van locatie tot 
muziek, van modellen tot de choreografie.   

Stijn Zeelenberg werkt als een soort 
striptekenaar binnen de schilderkunst en 
vertelt zijn onbevangen en humoristische 
verhalen in één beeld. Samen werkten ze 
een half jaar regelmatig bij het atelier van 
Pastorie de Elleboog in Amersfoort. Van 
direct op stof geschilderde ontwerpen en 
op stof gedrukte schilderijen van Stijn heeft 
David kleding gemaakt. In een performance 
in samenwerking met Pastorie De Elleboog 
worden de stukken op de opening van de 
tentoonstelling gepresenteerd. 


