
FairShare is the first edition of an annual fair devoted to 
artist’s publications and organised by KRIEG, Hasselt, in 
collaboration with CIAP Kunstverein, Hasselt, B32,
Maastricht, and The School, Hasselt. 

SELF-PUBLISHING 
AS AN ARTISTIC 
PRACTICE

Self-publishing is particularly interesting when seen as a motor for 
community-building; it is rarely restricted to the ‘self’ but relies on the 
systems of networks, frequently more concentrated and intimate than 
their ever-expanding online counterparts. However, it is only on rare 
occasions that they intersect. That is why FairShare’s primary aim is 
to create a platform for the existing networks to interact and the new 
connections to arise. In this way, FairShare attempts to draw as much 
attention to the mechanisms of distribution and circulation, as to the 
nature of the distributed materials themselves.

Over 20 artists and collectives of different ages and backgrounds have 
been invited or selected through an open call to show and sell their 
books, zines, and prints, along with a selection of records, bootlegs, 
and other multiples (see 2-22 on the map). In addition, in several
places at CIAP, the visitors can encounter art installations, archival
presentations, and research projects, coming into dialogue with the 
concept of self-publishing (A-E). This role is also shared by the public 
programme of performances, artist talks, and presentations running 
throughout the day.
 
Publishing means bringing something out to the world, sharing it with 
the audience that is, for the most part, less proximate than in the case 
of a performance or even an exhibition. Books, prints, records etc. 
often travel through different, more or less visible distribution channels, 
passing from hand to hand, getting further and further away from
their makers. In response to that, FairShare presents an opportunity
for immediate encounters, direct exchange of experiences, and
lastly, for unbridled transactions (the acquired works come straight
from the artists).

PUBLIC PROGRAMME
14.00 and continuing 

Adrijana Gvozdenović, 7 Anxieties and the World, an ongo-
ing card-reading performance. Location: ground floor.

14.30 and continuing
Martín La Roche, Potential Catalogue for the Musée Légi-
time, an ongoing performance. Location: ground-floor.

15.00 -15.40
Publication launch and panel discussion: J. Parker Valentine, 
Special Interests with Weinspach, Cologne and Stefaan 
Dheedene, List with MER, Ghent. Location: CIAP Cinema.

16.00 -16.20
Sanne Vaassen, National Anthems of the World, piano inter-
pretation No. 1 by Truls Stritzel. Location: CIAP cinema. 

16.30 - 17.15
Miriam Sentler*, Mapping of a Disappearing Landscape, 
artist talk. Location: CIAP Cinema. 

17.30 - 17.50
Sanne Vaassen, National Anthems of the World, piano inter-
pretation by Pim Müller. Location: CIAP Cinema.  

18.00 - 18.40
Sofia Caesar, Noise and Knowledge, a reading perfor-
mance. Starting location: CIAP Cinema.

19.00 - 19.20
Sanne Vaassen, National Anthems of the World, piano inter-
pretation by Truls Stritzel. Location: CIAP Cinema. 

19.30 - 20.00
Buenos Tiempos, Int.** , a remote presentation on their on-
going photographic portrait series The Ages of Beatrix Ruf: 
A History of Power Transvestism. Location: CIAP Cinema.

20.00 - 21.00
Damon Zucconi***, All things considered, software, loop. 
Location: CIAP Cinema. 

21.00-22.00
DJ Bruni Getsing. Location: CIAP Cinema.

A FAIR WITH
ARTIST BOOKS, EDITIONS,
PERFORMANCES, AND MORE.
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TS 1. WELCOME DESK

If you want to know more about FairShare or about 
the organisers, this is the right place for you! 

2. ANAÏS CHABEUR
is a graduate of the Master ‘Espace Urbain’ at La 
Cambre, Brussels, and a laureate of HISK, Ghent 
(2017-2018), currently based in Brussels. Her works, 
revolving around themes such as memory, ritualism, or 
finitude, invite an intimate relationship with a viewer. 
In her installations, the spatio-temporal lines are 
blurred and transgressed; the physical realm becomes 
a transitory space between the artist’s and the specta-
tors’ worlds.

3. MARTÍN LA ROCHE
studied Visual Arts at the University of Chile, Santiago, 
and completed a postgraduate program at the Jan 
Van Eyck Academie, Maastricht, in 2015. Since then, 
he has lived and worked between Amsterdam and 
Santiago. Martín’s practice explores networks that can 
be built between objects and images as well as spoken 
and written language. In his practice, installations, 
unfolding performances, storytelling, drawings, and 
printed matter are used as means to weave these 
invisible architectures. Throughout the day, Martín is 
going to presents some of the pieces from his Musée 
Légitime, inspired by an older art collection inside a 
hat by Robert Filliou (see the public programme).

4. EDITIONS MÉNARD
is an independent publishing initiative of two Gh-
ent-based artists: Egon Van Herreweghe & Jasper 
Rigole. It functions as a platform to reflect on books, 
the book market, and the future of this medium by 
presenting publications in irregular intervals. These in-
volve both recurring series, such as Elective Affinities, 
as well as experimental publications made available in 
limited editions.

5. EMMANUELLE QUERTAIN
is a visual artist based in Brussels and a laureate of 
the Young Belgian Art Prize (2015). Working mostly 
with painting, Emmanuelle challenges the binary 
opposition between objectivity and subjectivity or 
original and copy. In last years, she started a series 
of publications following the same line of inquiry, 
produced in collaboration with Bartleby & Co. – a 
publishing project initiated by Thorsten Baensch. 

6. ADRIJANA GVOZDENOVIĆ
is a researcher at the Royal Academy of Fine Arts in 
Antwerp and at a.pass, Brussels. She is also part of 
the artists collective, The Institute of Contemporary 
Art, based in Montenegro. Adrijana is developing 
context-related, time-based publications of sorts. She 
is interested in how symptomatic artistic practices can 
recognise their anxiety as a prerequisite state for criti-
cality. Besides presenting her publications, Adrijana is 
going to engage visitors in an ongoing reciprocal per-
formance of card reading (see the public programme).

7. SANNE VAASSEN
studied Fine Arts at the Maastricht Academy of Fine 
Arts & Design and was a participant at the Jan van 
Eyck Academy, Maastricht (2014-2015). The show-
down between internal control and external forces is 
the starting point and central focus of her work. She 
attempts to capture the different shapes and proper-
ties that a movement can take, from the flow of water 
current or seasonal transformation of a tree, to the 
change of the moles on her skin. In her work National 
Anthems of the World, snails have eaten through the 
pages of the book containing the anthems, altering 
and mixing the scores. During FairShare, three piano 
players are going to perform their interpretations of 
the emergent score (see the public programme). 

8. SORGHELOSE
is a new artist-run space in Hasselt, with the passion 
for emerging talent and the ‘do-it-yourself’ mindset. It 
has been founded by Stef Renard and Nick Geboers, 
the two artists who earlier successfully ran the off-
space Pikaia in Antwerp. Sorghelose presents publi-
cations by Nick Geboers, Sarah Hermans, Bram Van 
Meervelde, Stef Renard, and Nanna Sofie Reseke.

A. AND CARE OF THE DEAD
is a collaborative project developed by Anaïs 
Chabeur and Lisa Wilkens – a HISK laurate (2018) 
and guest lecturer for printmaking at the Weißensee 
Academy of the Arts, Berlin. The project is based 
on First Aid in the Home (1946, Odhams Press, 
London), a book providing information on first aid and 
surgical nursing. A double page from the book was 
reproduced as a photopolymer plate and printed on a 
Heidelberger Press at La Cambre, Brussels.

B. ROD SUMMERS
is a multimedia artist based in Maastricht, working 
amongst others with audio- and performance art, pho-
tography, and experimental poetry. After his service 
at the Royal Air Force, he enrolled at the Jan Van Eyck 
Academy, Maastricht (1973-1977). He is a founder of 
V.E.C. (Visual Experimental Concrete) – a cooperative 
which produces experimental poetry/audio art as 
performance and published on CD. For FairShare, Rod 
prepared a selection of books and objects from his 
extraordinary archive of artist books and mail art.

C. GUY BLEUS
is an artist, archivist, and writer, based in Hasselt. His 
work covers different areas, including olfactory art, 
visual poetry, performance art, and mail art. He is the 
founder of the Administration Centre 42.292 – one of 
the largest existing mail art archives. During FairShare, 
he presents a selection of his own publications.

D. SOFIA CAESAR
is a current participant at HISK, Ghent. She often 
engages herself and the public in transforming the 
structures that act on us, such as architecture, language, 
or the camera, into scripts to be performed. This exer-
cise of creating choreographic scores with the world 
around her allows her to find moments of liberation. In 
structures that would otherwise be overpowering, she 
finds dance and noise. In the performance for camera 
Noise and Knowledge (2018), three actors interpret a 
script based on a conversation between an interviewee 
– Welton Santos and an interviewer – Sofia Caesar. 
The book the actors read will also be read by the 
public in an improvised performance (see the public 
programme).

D. CHARLOTTE CAROUX, LAURENT TEM-
PELS, AND GAHINE COECKELBERGHS
are a young collective of fine arts-, photography-, and 
visual communication students based between Brussels 
and Maastricht. They are currently developing a 
collective project exploring different encounters – with 
people and objects – in public space. For the duration 
of the fair, they will provide a window into their ongo-
ing research, by creating an impromptu publication.

E. CHARLES NYPELS LAB AKA ANNE 
PÉTRONILLE NYPELS LAB
is a printing workshop at the Jan Van Eyck Academy, 
Maastricht that welcomes not only in-house participants 
but also external artists to realise their works there. 
During FairShare, they present a selection of publica-
tions executed at the Lab. The presentation was made 
possible thanks to the courtesy of Jo Frenken, the head 
of the printing lab and the founder of the Magical Riso 
Biennale.

9. SAM JANSSEN
is a graphic artist based in Maastricht. As a graphic 
artist, she is curious about the position that a graphic 
designer can have within the current field of visual arts. 
For FairShare, she has designed a series of posters with 
statements about finding her own position as a design-
er-artist, playing with tools and strategies of visyal and 
textual communicatio.

10. MIKE MOONEN
makes collages, prints, drawings, animations, sculptures 
and (online) zines. In the processing of the materials 
found in his environment, Mike ‘sabotages’ himself by 
choosing inadequate software or unfamiliar tools. By 
doing so, he seeks the boundary between beautiful 
and ugly, deliberate and accidental. Mike also makes 
music under the alias Bruno Getsing (see the public 
programme). JÖRG THEISSEN is interested in the 
manipulation of the mechanisms governing our society 
and the underlying concepts and contexts. Both artists 
are graduate of the Maastricht Academy of Fine Arts 
& Design. Recently, they collaborated on a magazine, 
Mike Theissen, and framing it in an installation, Mas-
sage Saloon.

11. AARON-VICTOR PEETERS & ROEL
VANDERMEEREN
are currently studying at the painting department 
of PXL-MAD School of Arts, Hasselt. Working with 
different techniques and subject matters, from travel 
memoirs to identity in the information society, the two 
young artists often collaborate and keep challenging 
each other.

12. DENNIS MUÑOZ ESPADIÑA
is a visual artist and author, a graduate of the 
Maastricht Academy of Fine Arts & Design, living 
and working in Rotterdam. A few years ago he felt 
the need to create a platform through which he could 
publish written/drawn works lacking proper exposure. 
Though at first he focused only on his own work, he 
soon discovered that his friends shared the same need. 
It was out of this urgency that the Hocus Bogus Publish-
ing was born – a project interested in the strange and 
fringe quality of printed matter.

13. NOWHERE COLLECTIVE
is a group of five artist and curators: Emile Hermans, 
Cira Huwald, Eline Kersten, Alicja Melzacka, and 
Miriam Sentler, based nowhere but being here and 
now, at least temporarily. Together, they created a 
(virtual) space for presentation of new, as well as on-
going, art projects, based on the principles of mobility 
and openness. They communicate their work primarily 
through an open zine – an alternative for the white 
cube tailored for the digital era. From time to time, 
their efforts spontaneously materialise in the form of 
an exhibition, a zine launch, and others. 

14. THE PINK HOUSE
is an artist-run space in Antwerp, which in the last two 
decades has enabled and hosted many happenings 
across many different art forms. The Pink House
accommodates a constantly changing group of inhab-
itants and working models. A year and a half ago, 
Ersi Varveri and Gijs Waterschoot moved to the Pink 
House to live but also to continue the activities in the 
space. In 2018, they formed a publishing workshop, 
the Pink House Press, making their own editions, 
magazines and zines. The other artists working at the 
studios at the moment are Machteld Bernaert, Camille 
Cluzan and Rien Schellemans.

15. GÜNBIKE ERDEMIR
is a visual artist and illustrator. Their work explores 
new ways of interaction, crossing the boundaries 
of living bodies and sensuality. LUZ DE AMOR 
aka Lucha de Amor is a storyteller, visual artist, and 
fictive character currently living in 50º51’40.182”N 
4º22’24.908”E. Deir work explores queer narra-
tives, bookforms, reading rites, and other forms of 
longüistics.

16. IGNACE CAMI & WARD ZWART
are visual artists based in Antwerp, and the founders 
of the artist-run initiative CRYING space. Ignace 
takes his heimat as starting point to make sculptures, 
installations, actions and drawings dealing with roots, 
symbols and the contemporary meaning of local his-
tory. Ward is working mostly with illustration, drawing 
themes from everyday life and saturating them with 
characteristic dark humour. 

17. TROEBEL NEYNTJE
is an artist-run project space that describes itself as 
an ‘unrealistic initiative’. It is currently operating in 
Antwerp and is closely linked to AARS (Antwerp Artist 
Run School) – a bottom-up initiative for organising 
courses, exhibition-making, and publishing.
Troebel Neyntje does not shy away from words such 
as deconstruction and absurdism, and it attempts to 
release the art scene, from within, from its impenetra-
ble commercial husk through the use of humour and 
parody.

18. DAAN GIELIS
is a visual artist based in Antwerp and a former 
participant at the Jan Van Eyck Academy, Maastricht 
(2016-2017). His work is marked by contradictions; he 
operates within the discourse of institutional critique, 
while at the same time being fully aware of his own 
position within the very systems this critique is directed 
against, a position which he takes as a starting 
point for his works. Therefore, his practice could be 
described as a double-edged sword.

19. STIJN WYBOUW & KIRSTEN VAN-
LANGENAEKER
are two-thirds of the art collective SCHMIEGD 
formed in 2017. Kirsten studied printmaking and Stijn 
sculpture and installation at the Fine Arts Department 
of PXL-MAD School of Arts, Hasselt. He is currently a 
resident at Foundation B.a.d. in Rotterdam. Stijn has 
‘history’ with CIAP; in 2017, he made a pact with the 
organisation (S.W. en het CIAP Pact) to transform the 
exhibition space on the ground floor into a clubhuis 
with weekly events by young artists.

20. OBLOMOV
is an art collective founded by Rachel Daniëls and 
Lotte Vrancken, two students of sculpture and installa-
tion at the Fine Arts Department of PXL-MAD School 
of Arts, Hasselt that combines performance with noise 
music and action painting. GUNTHER SEGERS 
studies at the same department. His practice involves 
a personal reflection on himself and on the surround-
ing him world. Exposure and the commercialism of 
today’s society are themes that can often be found in 
his works.

21. MAUD VANDE VEIRE
lives and works in Antwerp. She studied graphic 
design at Sint-Lucas, Ghent, mixed media at the Royal 
Academy of Fine Arts, Ghent, and participated at the 
Werkplaats Typografie, Arnhem. Maud Vande Veire 
creates a versatile body of work using a wide range of 
media. To her, each starting point implies a different 
approach, leads to its own process and practice, often 
culminating in extensive projects. In 2009 she founded 
From Me To You Publications, a publication platform 
dedicated to her own artist books.

22. ASTRID WATERINCKX
studies fine arts, with the specialisation in sculpture 
and installation, at PXL-MAD School of Arts, Hasselt. 
Through her artist books, zines, and poems, Astrid 
investigates the materiality of the book as a medium 
and of the language itself. She is also interested in 
publishing as a communal act of sharing words and 
images with other people.   

*BUENOS TIEMPOS, INT.
(a collaboration between Alberto García del Castillo 
and Marnie Slater) is an online exhibition space 
thematically concerned with “faggotry as it is today”, 
a biennial Evening of Poetry in Brussels, and a collab-
orative production initiative focused on “today’s and 
yesterday’s transvestism”. The Ages of Beatrix Ruf is 
based on existing images of Beatrix Ruf, with Marnie 
posing as Beatrix, and produced in collaboration with 
photographers Kristien Daem and César Segarra, 
makeup artists and fashion stylists Vincent Ferre, Alicia 
Padrón and Roberto Sanchez, and models Flynn 
Casey, Vincent Ferre, Geoff Newton and Puppies Pup-
pies. The project is a female-to-female, artist-to-curator 
drag tribute to Beatrix and an always-in-progress por-
trayal of both Beatrix and Marnie, and their parallel 
memories. This presentation was originally scripted for 
Agency & Aesthetics: A symposium on the expanded 
field of photography at Auckland Art Gallery in 2017.

**MIRIAM SENTLER
is an interdisciplinary artist, working mainly within the 
fields of installation, video, and writing. She is cur-
rently pursuing a Master Degree in Artistic Research 
at the University of Amsterdam. Miriam is interested 
in the notions of ‘man-made’ and ‘natural’ and the 
emotional charge often projected on landscapes and 
industrial objects. During FairShare she presents her 
ongoing research project, The transience from villages 
into lakes, combining an artist publication with a 
site-specific installation. Starting from the notion of 
her grandfather’s birthplace, erased from the map 
in 1976 to make place for lignite industry, it explores 
the changing matter of the particular landscape of 
Nordrhein-Westfalen. 

***DAMON ZUCCONI
is an artist living and working in Philadelphia and a 
former resident at the Jan Van Eyck Academy, Maas-
tricht (2016-2017). He frequently uses custom software 
and scripts to create his works and has been engaged 
with the practice of computer programming since 
2010, producing works which are typically accessible 
online. His works utilize vision, literacy and pattern 
recognition to make plain our perceptual experience.



FairShare is de eerste editie van een jaarlijks evenement 
gericht op kunstenaarspublicaties, georganiseerd door 
KRIEG, Hasselt, in samenwerking met CIAP Kunstverein, 
Hasselt, B32, Maastricht, en The School, Hasselt.

ZELF-PUBLICATIE 
ALS ARTISTIEKE 
PRAKTIJK

De self-publishing sector is bijzonder interessant wanneer je deze beki-
jkt als motor voor het versterken van netwerken. Self-publishing blijft 
zelden beperkt tot het ‘zelf’, maar is afhankelijk van netwerken die 
vaak meer geconcentreerd en intiemer zijn dan hun steeds uitbreidende 
online tegenhangers. Het is echter slechts in zeldzame gevallen dat 
men elkaar kruist. FairShare stelt zich dan ook tot doel een platform 
te creëren voor de bestaande netwerken, om zo interactie en nieuwe 
verbindingen te laten ontstaan. Op deze manier tracht FairShare even-
veel aandacht te trekken naar de mechanismen, distributie en circulatie 
achter de publicaties als naar de gepubliceerde materialen zelf.
 
Meer dan 20 kunstenaars en collectieven, van verschillende leeftijden 
en achtergronden, zijn uitgenodigd of geselecteerd via een open call 
om hun boeken, magazines, prints, records, bootlegs of multiples te 
tonen en te verkopen (zie 2-22 op de map). Daarnaast brengen kun-
stinstallaties, archiefpresentaties en onderzoeksprojecten, op verschil-
lende plekken in CIAP, de toeschouwer in contact met het concept van 
‘self-publishing’ (A-E). Dit is ook de rol van het publiek programma vol 
performances, artist talks en lezingen dat loopt doorheen de dag.
 
Publiceren betekent iets op de wereld zetten en delen met een pub-
liek; dit is vaak minder direct dan in het geval van een voorstelling of 
zelfs een tentoonstelling. Boeken, prints, platen enz. reizen vaak via 
verschillende, min of meer zichtbare distributiekanalen, van hand tot 
hand, steeds verder weg van hun makers. FairShare biedt daarentegen 
een unieke kans op een onmiddellijke ontmoeting tussen kunstenaars 
en hun publiek, op een directe uitwisseling van ervaringen, en tenslotte 
op ongebreidelde transacties. (Het aangekocht werk komt immers 
rechtstreeks uit het atelier van de kunstenaars.)

PUBLIEK PROGRAMMA
Vanaf 14.00 

Adrijana Gvozdenović, 7 Anxieties and the World, een con-
tinue kaartlees-performance.

Vanaf 14.30
Martín La Roche, Potential Catalogue for the Musée Légi-
time, een continue performance. Locatie: Begane grond.

15.00 -15.40
Boekpresentatie en discussie: J. Parker Valentine, Special 
Interests, met Weinspach, Cologne and Stefaan Dheedene, 
List, met MER, Gent. Locatie: CIAP Cinema.

16.00 -16.20
Sanne Vaassen, National Anthems of the World, piano-inter-
pretatie door Dorian Kreso. Locatie: CIAP Cinema.

16.30 - 17.15
Miriam Sentler, Mapping of a Disappearing Landscape, 
artist talk. Locatie: CIAP Cinema. Locatie: CIAP Cinema.

17.30 - 17.50
Sanne Vaassen, National Anthems of the World, piano-inter-
pretatie door Pim Müller.  Locatie: CIAP Cinema.

18.00 - 18.40
Sofia Caesar, Noise and Knowledge, lees-performance.

19.00 - 19.20
Sanne Vaassen, National Anthems of the World, piano-inter-
pretatie door Truls Stritzel.  Locatie: CIAP Cinema.

19.30 - 20.00
Buenos Tiempos, Int. (een samenwerking tussen Alberto 
García del Castillo en Marnie Slater), een presentatie op 
afstand over hun doorlopende fotografische portretreeks The 
Ages of Beatrix Ruf: A History of Power Transvestism.  Lo-
catie: CIAP Cinema.

20.00 - 21.00
Damon Zucconi, All things considered, software, loop.  Lo-
catie: CIAP Cinema.

21.00-22.00
Bruni Getsing, DJ from cold hell.  Locatie: CIAP Cinema.

EEN BEURS MET
KUNSTENAARSBOEKEN, EDITIES,
PERFORMANCES, EN MEER.
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1. INFO PUNT
Als je meer wilt weten over FairShare of over de organi-
satoren, is dit de juiste plek! 

2. ANAÏS CHABEUR
studeerde als Master af in de richting ‘Urban Space’ 
aan La Cambre, Brussel, en was gedurende 2017-2018 
laureaat aan het HISK, Gent. Momenteel is ze gevestigd 
in Brussel. Haar werken, waarin thema’s als herinnering, 
ritualisme of eindigheid centraal staan, nodigen uit tot 
een intieme relatie met de kijker. Concepten als tijd en 
ruimte vervagen in haar installaties overschreden; zo 
wordt de fysieke wereld een vergankelijke ruimte tussen 
de wereld van de kunstenaar en die van de toeschouwer.

3. MARTÍN LA ROCHE
studeerde Beeldende Kunst aan de Universiteit van Chili, 
Santiago, en voltooide in 2015 een postgraduaatopleid-
ing aan de Jan Van Eyck Academie, Maastricht. 
Sindsdien woont en werkt hij tussen Amsterdam en 
Santiago. Martíns praktijk verkent netwerken die kunnen 
worden opgebouwd tussen objecten en beelden, maar 
ook tussen gesproken en geschreven taal. In zijn praktijk 
worden installaties, ontvouwende performances, verhaal-
vertellingen, tekeningen en drukwerk gebruikt als middel 
om deze onzichtbare structuren te verweven. Martín pre-
senteert de hele dag door enkele stukken uit zijn Musée 
Légitime, geïnspireerd door de kunstcollectie in een hoed 
van Robert Filliou (zie het publieke programma).

4. EDITIONS MÉNARD
is een onafhankelijk publicatie-initiatief van twee 
Gentse kunstenaars: Egon Van Herreweghe en Jasper 
Rigole. Dit initiatief fungeert als een platform om na te 
denken over boeken, de boekenmarkt en de toekomst 
van dit medium door publicaties in onregelmatige 
intervallen te presenteren. Het gaat hierbij zowel om 
terugkerende series, zoals Elective Affinities, als om 
experimentele publicaties die in beperkte oplages 
beschikbaar worden gesteld.

5. EMMANUELLE QUERTAIN
is een beeldend kunstenaar gevestigd in Brussel en 
laureaat van de Young Belgian Art Prize (2015). 
Emmanuelle werkt vooral met schilderkunst en daagt het 
binaire oppositie tussen objectiviteit en subjectiviteit of 
origineel en kopie uit. In de afgelopen jaren startte ze 
een reeks publicaties die dezelfde lijn van dit onderzoek 
volgen, geproduceerd in samenwerking met Bartleby 
& Co. - een gespecialiseerde uitgeverij geïnitieerd door 
Thorsten Baensch. 

6.  ADRIJANA GVOZDENOVIĆ
is onderzoeker aan de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten in Antwerpen en aan a.pass, Brussel. 
Daarnaast maakt ze deel uit van het kunstenaarscollec-
tief The Institute of Contemporary Art, gevestigd in Mon-
tenegro. Adrijana ontwikkelt context- en  tijdgerelateerde 
publicaties. Ze is geïnteresseerd in hoe symptomatische 
artistieke praktijken hun angst kunnen herkennen als een 
voorwaarde voor kritiek. Naast de presentatie van haar 
publicaties gaat Adrijana bezoekers betrekken bij een 
voortdurende, wederzijdse uitvoering van het kaartlezen 
(zie het publieke programma).

7. SANNE VAASSEN
studeerde Beeldende Kunst aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten & Design Maastricht en nam deel aan 
de Jan van Eyck Academie, Maastricht (2014-2015). De 
confrontatie tussen interne controle en externe krachten 
is het uitgangspunt en de centrale focus van haar werk. 
Ze probeert de verschillende vormen en eigenschappen, 
die een beweging kan aannemen, vast te leggen. In haar 
werk National Anthems of the World hebben slakken 
zich door de bladzijden van een boek volksliederen 
gegeten, waardoor ze de partituren hebben veranderd 
en vervormd. Tijdens FairShare gaan drie pianospelers 
hun interpretaties van de ontstane partituur uitvoeren 
(zie het publieke programma).

8. SORGHELOSE
is een nieuwe door kunstenaars gerunde ruimte in 
Hasselt, met de passie voor opkomend talent en de bi-
jhorende ‘doe-het-zelf mentaliteit’. Deze artist-run space 
is opgericht door Stef Renard en Nick Geboers, de twee 
kunstenaars die eerder met succes de off-space Pikaia in 
Antwerpen runden. Sorghelose presenteert publicaties 
van Nick Geboers, Sarah Hermans, Bram Van Meervel-
de, Stef Renard en Nanna Sofie Reseke.

9. SAM JANSSEN
 is een grafisch ontwerper, gevestigd in Maastricht, die 
onderzoek doet naar de positie van een grafisch ont-
werper binnen het huidige veld van de beeldende kunst. 
Voor FairShare heeft ze een serie posters ontworpen met 
uitspraken die, op een kritische en humoristische manier, 
haar eigen positie als ontwerper-kunstenaar bevragen, 
door te spelen met tools en strategieën van visuele en 
tekstuele communicatie.

A. AND CARE OF THE DEAD
And Care of the Dead is een collectief project ontwikkeld 
door Anaïs Chabeur en Lisa Wilkens – een HISK- 
laurate (2018) en gastdocent Vrije Grafiek aan de 
Weißensee Kunstacademie in Berlijn. Het project is 
gebaseerd op First Aid in the Home (1946, Odhams 
Press, Londen), een boek met informatie over eerste hulp 
en chirurgische verpleging. Een dubbele pagina uit het 
boek werd gereproduceerd op een fotopolymeerplaat en 
gedrukt op een Heidelberger Press in La Cambre, Brussel. 

B. ROD SUMMERS
is een in Maastricht gevestigde multimediakunstenaar 
die onder meer werkt met audio- en performancekunst, 
fotografie en experimentele poëzie. Na zijn diensttijd bij 
de Koninklijke Luchtmacht schreef hij zich in aan de Jan 
Van Eyck Academie in Maastricht (1973-1977). Hij is 
de oprichter van V.E.C. (Visual Experimental Concrete) 
- een coöperatie die experimentele poëzie/audiokunst 
als performance produceert en op cd uitbrengt. Voor 
FairShare presenteert Rod een selectie boeken en ob-
jecten uit zijn bijzondere archief van kunstenaarsboeken 
en mail art.

C. GUY BLEUS
is een kunstenaar, archivaris en schrijver, gevestigd in 
Hasselt. Zijn werk bestrijkt verschillende gebieden, waar-
onder olfactorische kunst, visuele poëzie, performance 
kunst en mail art. Hij is de oprichter van het Adminis-
tratief Centrum 42.292 - een van de grootste bestaande 
archieven voor mail art. Tijdens FairShare presenteert hij 
een selectie van zijn eigen publicaties. 

D. SOFIA CAESAR
is een deelnemer aan HISK, Gent. Ze engageert zichzelf 
en het publiek vaak in het transformeren van de struc-
turen die op ons inwerken – zoals architectuur, taal, of 
de camera – in scripts voor performances. Deze oefen-
ing om choreografische scores te creëren met de wereld 
om haar heen, stelt haar in staat momenten van bevri-
jding te vinden. In structuren die anders overweldigend 
zouden zijn, vindt ze dans en geluid. In de performance 
voor camera Noise and Knowledge (2018) interpreteren 
drie acteurs een script op basis van een gesprek tussen 
een geïnterviewde – Welton Santos en een interviewer 
– Sofia Caesar. Het boek dat de acteurs lezen, wordt 
ook door het publiek gelezen in een geïmproviseerde 
performance (zie het publieke programma).

D. CHARLOTTE CAROUX, LAURENT TEM-
PELS EN GAHINE COECKELBERGHS
vormen een jong kunstenaarscollectief van studenten 
beeldende kunst, fotografie en visuele communicatie, 
gevestigd tussen Brussel en Maastricht. Momenteel 
werken ze aan een gezamenlijk project dat verschillende 
ontmoetingen - met mensen en objecten - in de openbare 
ruimte onderzoekt. Tijdens de duur van FairShare bieden 
zij een inkijk op hun lopende onderzoek, door een 
spontane publicatie te creëren.

E. CHARLES NYPELS LAB AKA ANNE 
PÉTRONILLE NYPELS LAB
is de drukwerkplaats aan de Jan Van Eyck Academie, 
Maastricht, waar naast interne deelnemers ook externe 
kunstenaars welkom zijn om hun werk te realiseren. 
Tijdens FairShare presenteren zij een selectie van publi-
caties die in het Lab werden uitgevoerd. De presentatie 
werd mogelijk gemaakt dankzij Jo Frenken, het hoofd 
van het lab en oprichter van de Magische Riso Biënnale.

10. MIKE MOONEN
maakt collages, prints, tekeningen, animaties, sculpturen 
en (online) zines. In de verwerking van de materialen 
die hij in zijn omgeving aantreft, ‘saboteert’ Mike 
zichzelf door te kiezen voor ontoereikende software of 
onbekende tools. Daarmee zoekt hij de grens op tussen 
mooi en lelijk, bewust en toevallig. Daarnaast maakt 
Mike ook muziek onder de artiestennaam Bruno Getsing 
(zie het publieke programma). JÖRG THEISSEN is 
geînteresseerd in het manipuleren van de werking van 
mechanismen uit onze maatschappij en de daaraan ver-
bonden concepten en contexten. Beide kunstenaars zijn 

afgestudeerd aan de Academie voor Schone kunsten & 
Design Maastricht. Recent werkten ze samen aan een 
magazine, Mike Theissen, en contextualiseerden deze 
middels een installatie, Massage Saloon.

11. AARON-VICTOR PEETERS & ROEL
VANDERMEEREN
studeren Vrije Kunsten (optie: Schilderkunst) aan PXL-
MAD School of Arts, Hasselt. Hun individuele werk 
handelt onder meer over reismemoranda, identiteit en 
de huidige informatiemaatschappij. Door elkaar continu 
te ondersteunen, uit te dagen en sporadisch samen 
te creëren, geven ze een eigen invulling aan wat een 
collectief kan zijn. 

12. DENNIS MUÑOZ ESPADIÑA
is beeldend kunstenaar en auteur, afgestudeerd aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten & Design Maastricht; 
hij woont en werkt in Rotterdam. Een paar jaar geleden 
voelde hij de behoefte om een platform te creëren 
waarlangs hij weinig zichtbare geschreven/getekende 
werken kon publiceren. Hoewel hij zich in eerste instantie 
alleen op zijn eigen werk richtte, ontdekte hij al snel 
dat zijn vrienden dezelfde behoefte hadden. Het was 
vanuit deze nood dat Hocus Bogus Publishing ontstond 
– een project dat geïnteresseerd was in de vreemde en 
randverschijnselen van drukwerk.

13. NOWHERE COLLECTIVE
is een groep van vijf kunstenaars en curatoren: Emile 
Hermans, Cira Huwald, Eline Kersten, Alicja Melzacka 
en Miriam Sentler, die nergens anders gevestigd zijn dan 
hier en nu, althans tijdelijk. Samen creëerden ze een (vir-
tuele) ruimte voor de presentatie van nieuwe en lopende 
kunstprojecten, gebaseerd op de principes van mobiliteit 
en openheid. Zij communiceren hun werk vooral via een 
open zine – een alternatief voor de white cube, op maat 
van het digitale tijdperk.  

14. PINK HOUSE
is een door kunstenaars gerunde ruimte in Antwerpen, 
die de laatste twee decennia vele happenings in verschil-
lende kunstvormen mogelijk maakte en organiseerde. 
Pink House herbergt een steeds wisselende groep 
bewoners en werkmodellen. Anderhalf jaar geleden 
verhuisden Ersi Varveri en Gijs Waterschoot naar het 
Pink House om er te wonen, maar ook om de activiteiten 
in de ruimte voort te zetten. In 2018 vormden zij een uit-
geverswerkplaats, de Pink House Press, die zelf edities, 
tijdschriften en zines maakt. De andere kunstenaars die 
momenteel in de ateliers werken zijn Machteld Bernaert, 
Camille Cluzan en Rien Schellemans. 

15. GÜNBIKE ERDEMIR
werkt zowel binnen de beeldende kunst als illustratie. 
Het werk verkent nieuwe manieren van interactie 
en overschrijdt grenzen tussen levende lichamen en 
sensualiteit. LUZ DE AMOR aka Lucha de Amor is 
een verhalenverteller, beeldend kunstenaar en fictief 
personage dat momenteel leeft in 50º51’40.182”N 
4º22’24.908”E. In deze artistieke praktijk worden queer 
vertellingen, boekvormen, leesrituelen en andere vormen 
van taal verkend.

16. IGNACE CAMI & WARD ZWART
zijn beeldend kunstenaars gevestigd in Antwerpen, en 
de oprichters van de kunstenaarsruimte CRYING space. 
Ignace neemt zijn heimat als uitgangspunt om sculpturen, 
installaties, acties en tekeningen te maken die handelen 
over het ontstaan, de symbolen en de hedendaagse 
betekenis van de lokale geschiedenis. Ward werkt vooral 
met illustratie, tekent thema’s uit het dagelijks leven en 
verzadigt ze met kenmerkende zwarte humor. 

17. TROEBEL NEYNTJE
is een alternatieve galerie in Antwerpen die zichzelf om-
schrijft als een onrealistisch initiatief en  nauw verbonden 
is met AARS (Antwerp Artist Run School) De galerie voor 
en door jonge kunstenaars schuwt woorden als decon-
structie en absurdisme niet en heeft een broertje dood 
aan misplaatste ernst. Troebel Neyntje poogt op zijn 
eigen manier de kunstscene van binnenuit, stukje voor 
stukje te ontdoen van zijn commerciële en ondoordring-
bare bolster, en dit door middel van humor en parodie.

18. DAAN GIELIS
is een beeldend kunstenaar uit Antwerpen en voormalig 
deelnemer aan de Jan Van Eyck Academie, Maastricht 
(2016-2017). Zijn werk wordt gekenmerkt door tegen-
strijdigheden; hij opereert binnen het discours van de 
institutionele kritiek, terwijl hij zich tegelijkertijd volledig 
bewust is van zijn eigen positie binnen de systemen 

waarop deze kritiek is gericht, een positie die hij als 
uitgangspunt neemt voor zijn werk. Zijn praktijk kan 
daarom omschreven worden als een mes dat langs twee 
kanten snijdt.

19. STIJN WYBOUW & KIRSTEN VANLAN-
GENAEKER
zijn twee van de drie kunstenaars die in 2017 het kunste-
naarscollectief SCHMIEGD initieerden. Kirsten studeerde 
Vrije Grafiek en Stijn Sculptuur en Installatie aan de 
afdeling Vrije Kunsten van PXL-MAD School of Arts, 
Hasselt. Hij is momenteel resident bij Foundation B.a.d. 
in Rotterdam. Stijn heeft ‘geschiedenis’ met CIAP; in 
2017 sloot hij een pact met de organisatie (S.W. en het 
CIAP Pact) om de tentoonstellingsruimte op de begane 
grond om te vormen tot een clubhuis waar hij wekelijks 
evenementen organiseerde met jonge kunstenaars.

20. OBLOMOV
is een kunstenaarscollectief opgericht door Rachel 
Daniëls en Lotte Vrancken, twee studenten Vrije Kunsten 
(optie: Sculptuur en Installatie) aan PXL-MAD School 
of Arts, Hasselt, dat performance combineert met noise 
muziek en action painting. GUNTHER SEGERS 
studeert binnen hetzelfde atelier. Zijn praktijk omvat een 
persoonlijke reflectie op zichzelf en op de omringende 
wereld. Exposure en de commercialisering van de huidi-
ge maatschappij zijn thema’s die vaak in zijn werken te 
vinden zijn. 

21.MAUD VANDE VEIRE
woont en werkt in Antwerpen. Ze studeerde grafische 
vormgeving aan Sint-Lucas, Gent, mixed media aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Gent, 
en nam deel aan de Werkplaats Typografie, Arnhem. 
Maud Vande Veire creëert een veelzijdig oeuvre met 
een breed scala aan media. Elk uitgangspunt impliceert 
voor haar een andere benadering, met elk een eigen 
proces en praktijk, wat vaak uitmondt in omvangrijke 
projecten. In 2009 richtte zij From Me To You Publica-
tions op, een publicatieplatform gewijd aan haar eigen 
kunstenaarsboeken.

22. ASTRID WATERINCKX
studeert Vrije Kunsten (optie: Sculptuur en Installatie) 
aan PXL-MAD School of Arts, Hasselt. Via haar kun-
stenaarsboeken, zines en gedichten onderzoekt Astrid 
de materialiteit en de taal eigen aan publiceren. Ook 
is ze geïnteresseerd in het publiceren als een gemeen-
schappelijke daad om woorden en beelden met andere 
mensen te delen.   

*BUENOS TIEMPOS, INT.
(een samenwerking tussen Alberto García del Castillo 
en Marnie Slater) is een online tentoonstellingsruimte 
die zich thematisch bezighoudt met “faggotry as it is 
today”, een tweejaarlijkse Poëzieavond in Brussel en 
een gezamenlijk productie-initiatief gericht op “today’s 
and yesterday’s transvestism”. The Ages of Beatrix Ruf 
is gebaseerd op bestaande beelden van Beatrix Ruf, 
waarbij Marnie zich voordeed als Beatrix, geprodu-
ceerd in samenwerking met de fotografen Kristien Daem 
en César Segarra, visagisten en stylisten Vincent Ferre, 
Alicia Padrón en Roberto Sanchez en modellen Flynn 
Casey, Vincent Ferre, Geoff Newton en Puppies Puppies 
Pups. Deze presentatie was oorspronkelijk geschreven 
voor Agency & Aesthetics, een symposium over het 
uitgebreide gebied van de fotografie in Auckland Art 
Gallery in 2017.

**MIRIAM SENTLER
is een interdisciplinair kunstenaar, voornamelijk 
werkzaam binnen het domein van installatie, video en 
schrijven. Momenteel volgt ze een Master in Artistiek 
Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. 
Miriam is geïnteresseerd in begrippen zoals ‘man-
made’ of ‘natuurlijk’ en de emotionele lading die vaak 
geprojecteerd wordt op landschappen en industriële 
objecten. Tijdens FairShare presenteert ze haar 
lopende onderzoeksproject The transience from vil-
lages into lakes, waarin ze een kunstenaarspublicatie 
combineert met een in situ installatie. 

***DAMON ZUCCONI
is an artist living and working in Philadelphia and a 
former resident at the Jan Van Eyck Academy, Maas-
tricht (2016-2017). He frequently uses custom software 
and scripts to create his works and has been engaged 
with the practice of computer programming since 
2010, producing works which are typically accessible 
online. His works utilize vision, literacy and pattern 
recognition to make plain our perceptual experience.


