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Kort profiel
Page Not Found it een dynamische organisatie
in Den Haag toegeweid aan publiceren als
artistieke praktijk, met het doel om dit medium
naar een breder publiek te brengen. Wij geloven
dat Artistieke Publicaties – publicaties gemaakt
door kunstenaars en zelf-geproduceerd – unieke
tools zijn voor de verspreiding van ideeën en
vormen, ideaal om institutioneel, mercantiele
en normatieve logica te overstijgen. De
resulterende publicaties bieden lezers
en makers een rijke ruimte voor artistiek,
economisch en uiteindelijk politiek agency. Ons
non-profit initiatief vormde een antwoord op de
voelbare afwezigheid van een plek in Den Haag
waar het genereuze landschap van hedendaags
artistiek publiceren en zelf-publiceren te
ontdekken zijn.
Page Not Found heeft een stabiele groei
naar een levendige kunst organisatie die
een kunstruimte met een gespecialiseerde
boekwinkel combineert.
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Bestuurssamenstelling (ultimo 2020)
—
Johan Gustavsson (voorzitter), in functie
sinds: 10.11.2017
—
Floris Kruidenberg (secretaris en penningmeester), in functie sinds: 10.11.2017
—
Katja Mater (secretaris), in functie sinds:
26.11.2019
—
Rachel Carey1, in functie sinds: 03.12.2020

3.

Positionering

9

Rooster van aftreden
De benoemingstermijn van de bestuursleden
is drie jaar. Na deze termijn kan besloten
worden tot verlenging met een nieuwe termijn.
Page Not Found is actief op zoek naar nieuwe
bestuursleden om het bestuur te versterken.
Wegens privé-omstandigheden zijn de heren
Kruidenberg en Gustavsson van plan in de loop
van 2022 uit het bestuur te treden.
Organisatie
Het platform wordt gerund door twee
directeuren: stichtend directeur en curator
Sèbastien Tien (in functie sinds 10-11-2017)
en artistiek en algemeen directeur en curator
Ola Vasiljeva (in functie sinds 01-05-2018).
De directeurs worden ondersteund door
een team van vrijwilligers en sinds 2021
door twee freelancers verantwoordelijk voor
communicatie en productie.

Rechtspersoon
Stichting Page Not Found
RSIN:
KvK-nummer:
Statutaire zetel:
Postadres:

waaruit de hierboven genoemde activiteiten
georganiseerd worden, en door alle andere
denkbare middelen.

858126473
70066469
Den Haag
Koningin Emmakade 43,
2518 RK Den Haag
Boekhorststraat 126-128
2512 CT Den Haag
www.page-not-found.nl
info@page-not-found.nl
10.11.2017

Cultural Governance Code
Page Not Found onderschrijft de Governance
Code Cultuur en garandeert de naleving van de
acht principes door te verzekeren dat:

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel kunstenaarsuitgaven en gerelateerde teksten toegankelijk te maken voor een breder publiek, door
deze uitgaven verkrijgbaar te maken via
kunst- en cultuurinstellingen, door initiatieven
te ontwikkelen die een beter begrip en een
grotere bekendheid van deze uitgaven bewerkstelligen, presentaties te organiseren die
de waardering voor deze uitgaven vergroten,
kunstenaars te ondersteunen bij de productie
van uitgaven, een ruimte te onderhouden van

—
Alle bestuursleden en directeuren op de
hoogte zijn van de GCC
—
Discussie over naleving regelmatig
plaatsvindt tussen hen.

1.
Rachel Carey is lid van het bestuur, maar vanwege
persoonlijke omstandigheden was zij nog niet in staat zich in te
schrijven bij de Kamer.
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1.

INLEIDING

2020 was een onvoorspelbaar en moeilijk
jaar voor iedereen in de culturele sector en
daarbuiten, en zo ook voor Page Not Found.
De eerste maanden van de Covid-19 pandemie
waren erg onzeker, en deze onzekerheid had
ook een impact op onze kleine organisatie en
de plannen en programmering van Page Not
Found.
Desalniettemin was dit jaar ook een succesvol
jaar voor Page Not Found. In 2020 presenteerden we in totaal 20 evenementen, waarvan
dertien fysieke evenementen, zeven online
presentaties, twee solo tentoonstellingen en
één groepsexpositie. We presenteerden het
werk van 32 verschillende kunstenaars. Van
deze kunstenaars zijn twaalf gevestigd in
Nederland, en 20 gevestigd in het buitenland.
We ontvingen 1100 fysieke bezoekers
tijdens onze evenementen. Verder bevestigde
Page Not Found haar commitment aan de
Boekhorststraat door een langdurige huurovereenkomst aan te gaan. Deze overeenkomst
omvat tevens het huren van de ruimte ernaast.
Deze projectruimte verdubbelt de grootte van
onze ruimte en maakt een groter publiek en
presentaties mogelijk. Ook lanceerden we
onze nieuwe website, prachtig vormgegeven
door Bart de Baets, die onze visuele identiteit
in al zijn facetten weerspiegelt. Het Content
Management Systeem van deze website maakt
een soepele schaalvergroting mogelijk met het
groeiend aantal van onze activiteiten.
Dit jaar was ook een succesvol jaar gezien
we in 2020 een positief advies ontvingen
aangaande structurele subsidiëring van de
Gemeente Den Haag (Meerjarenplan 2021-2024),
gevolgd door een succesvolle subsidieaanvraag
bij het Mondriaan Fonds (Kunstpodia Basis
2021-2022). Deze subsidietoezeggingen gaven
onze ambities en plannen een enorme boost,
en waren een geweldige steun in deze lastige
tijden. Sinds Page Not Found haar deuren in
het begin van 2018 opende, werd het platform
voortgestuwd door het enthousiasme van
twee personen: de oprichter Sébastien Tien
en de artistieke directeur Ola Vasiljeva. De
directeuren hebben zich met volle overgave
ingezet voor het creëren van een nieuwe
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ruimte met een prikkelend en rijk cultureel
aanbod in Den Haag, op een 100% vrijwillige
en onbezoldigde basis. Het bestuur en de
directeuren waren dan ook zeer verblijd dat
hun inzet en ambities erkend werden door
bovenstaande fondsen, die hiermee vanaf 2021
de weg vrij maakten voor een meer duurzame
toekomst wat betreft arbeidscondities en
culturele programmering. In 2020 opereerden
beide directeuren op basis van een zeer
bescheiden budget en hun eigen onbetaalde
input, maar dankzij de subsidies van Stroom
Den Haag was Page Not Found dat jaar
ondanks de toenemende Covid-maatregelen
toch in staat een engagerend programma van
evenementen te organiseren.
Gelukkig bleef ons team gezond en weerbaar
gedurende dit lastige jaar. Vanwege de hoge
intensiteit van ons programma en globale
onzekerheden was de werklast dit jaar erg
hoog. Het bestuur en beide directeuren
bedanken de deelnemende kunstenaars,
bezoekers en supporters hartelijk voor hun
solidariteit gedurende dit jaar!
2.

DE EFFECTEN VAN COVID-19

Het jaar 2020 was voor ons team bij Page Not
Found–net als voor iedereen in de culturele
sector en daarbuiten–een moeilijk jaar. Voordat
in Nederland een volledige lockdown werd
afgeroepen, realiseerden we dit jaar vijf
evenementen, drukbezocht door een vrolijk
publiek in onze splinternieuwe, aangrenzende
projectruimte die in januari 2020 geopend werd.
We keken dan ook zeer uit naar de realiseren
van het volle programma aan evenementen dat
in de planning stond.
Na een succesvolle start van dit programma,
werd de ‘slimme lockdown’ op 15 maart 2020
door het Nederlandse kabinet ingesteld om de
verspreiding van Covid-19 te beperken. Dit had
een drastische impact had op onze plannen.
Gezien publieke samenkomsten niet langer
toegestaan waren, besloot Page Not Found
eerst om de implementatie van het programma
uit te stellen tot een beter moment: we hoopten
op een spoedige verbetering van de algehele
situatie, en beschouwden online evenementen
als een ontoereikend en onbevredigend formaat
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voor de collectieve ervaring die Page Not
Found in haar ruimte wil manifesteren.
Toen bleek dat de lockdown in ieder geval
langer dan een maand zou voortduren, voelden
we echter toch de noodzaak om op afstand
verbinding te leggen met ons publiek, door
elke week een kunstenaar uit te nodigen die
deze surreële ‘intermissie’ vulde met een
soundtrack gebaseerd op literatuur, spoken
word, poëzie en storytelling. Dit programma,
getitled ‘Intermission’, werd gepubliceerd
op Soundcloud en is daar tot op de dag
van vandaag toegankelijk. Natuurlijk trof de
pandemie ook de kunstenaars die uitgenodigd
waren als onderdeel van onze programmering:
gedurende de pieken en dalen van de pandemie
werden de respectievelijke samenwerkingen
tussen kunstenaars en culturele instellingen
gecomprimeerd in korte, onstabiele tijdskaders,
resulterend in het herhaaldelijk uitstellen
van evenementen en soms zelf in annulering.
Vandaar kon ons geplande programma over
januari-juni 2020 slechts gedeeltelijk geïmplementeerd worden in 2020 en werd een deel van
de evenementen opgeschoven naar 2021.
Met geen duidelijk eindpunt van de pandemie
in zicht, besloot Page Not Found het geplande

programma hoe dan ook te produceren. We
deden onze gastkunstenaars een voorstel
voor een online evenement of een hybride
formaat waarbij de publieks omvang in onze
ruimte beperkt werd tot 15 personen (op basis
van de 1,5 meter afstand maatregel) plus
een livestream. Ondanks de bekende ‘Zoom
vermoeidheid’ reageerde ons publiek erg
positief op deze alternatieve formats, zoals te
zien is in de performance tabel hierboven.
De wending naar online en hybride formats
wordt gereflecteerd in een verandering van
onze kosten: er is geen reisbudget nodig voor
online evenementen, maar bijvoorbeeld wel
een video-team voor het livestreamen van de
programma’s, evenals additionele promotie.
Toen de Covid-maatregelen in de zomer van
2020 ten dele losgelaten werden, werd het
The Hague Contemporary Art Weekend in
september georganiseerd–in samenloop met
de uitgestelde afstudeertentoonstelling van
de KABK. Page Not Found besloot voluit bij
te dragen aan dit belangrijke moment voor het
culturele leven in Den Haag, dat bezoekers uit
de Randstad en daarbuiten naar de Haagse
kunstinstellingen brengt, en organiseerde voor
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The Reading Room: Reading Interventions with Rebekka Kiesewetter

het eerst een solo tentoonstelling binnen haar
muren. “Opinionated Aquarium” toonde het
idiosyncratische wereldbeeld van kunstenaar
Koen Taselaar, gepresenteerd via zijn tweedimensionale en driedimensionale kunstwerken
en zijn kleurrijke publicaties. Het publiek van
het Art Weekend reageerde enthousiast op de
expositie en een bijgaande kunstenaars lezing
door Taselaar. In navolging van de vastgestelde Covid-maatregelen, mochten slechts
acht personen de tentoonstelling tegelijkertijd
bezoeken. Page Not Found stelde daartoe acht
toegangskaartjes beschikbaar gedurende elk
uur van de openingstijden van de expositie.
Opmerkenswaardig is dat het honorarium
van Koen Taselaar aangepast werd om zo de
richtlijn van het Kunstenaarshonorarium aan te
houden, dankzij een succesvolle aanvraag bij
het Experimenteerreglement van het Mondriaan
Fonds.
Tussen juni en december 2020 organiseerde
Page Not Found additionele evenementen
die op korte termijn gepland werden, om zo
het beste te maken van deze periode van
versoepelde maatregelen. In het bijzonder
presenteerde kunstenaar Katja Mater haar
laatste publicatie samen met de ontwerpen van
het boek, Elisabeth Klement (het boek werd
later wederom gepresenteerd in Rotterdam bij
Kunstinstituut Melly).
3.

De boekhandel biedt een ruimte waar men
in contact kan komen met meer dan duizend
verschillende publicaties, die met zorg
geselecteerd zijn om de enorme veelzijdigheid te illustreren van invullingen rondom
het boek-als-kunstwerk. Het culturele platform
omvat een rijk en extensief programma aan
publieke evenementen waarin kunstenaars,
schrijvers en ontwerpers uitgenodigd worden
om hun publicatie praktijk te binnen hun
algemene kunstpraktijk te situeren en toe
te lichten. De curatie van dit programma
is toegewijd, collaboratief en avontuurlijk.
Onze projectruimte biedt onderdak aan onze
evenementen, projecten rondom kennisdeling
en exposities waarin de continue dialoog
tussen hedendaagse kunst, design, activisme,
publicatie en literatuur weerspiegeld wordt.
Om ons programma onder de aandacht te
brengen van verschillende doelgroepen met
verschillende kennisniveaus van hedendaagse
kunst en specifiek van artistiek publiceren,
werken we nauw samen met lokale, nationale
en internationale partners. In 2021 heeft Page
Not Found het netwerk van samenwerkingen en
partnerschappen significant vergroot.
4.

POSITIONERING

Page Not Found is een dynamische organisatie
die zich inzet voor publicatie als artistieke
praktijk, met het doel deze praktijk tot een
breder publiek te introduceren. Wij geloven dat
artistieke publicatie en doe-het-zelf-publicatie
unieke middelen zijn tot de disseminatie
van ideeën en kunstvormen, die uiterst
geschikt zijn voor het omtrekken van institutionele en normatieve systemen van logica
en marktwerking. De resulterende publicaties
bieden lezers en makers een rijkdom
aan artistieke, economische en politieke
zeggenschap. Ons non-profit initiatief werd
opgericht als antwoord op het ontbreken van
een plek in Den Haag waar het verstrekkende
landschap van hedendaagse artistieke
publicatie en zelf-publicatie verkend kan
worden. Page Not Found groeide gestaag en
Pagina 8

werd een levendige kunstorganisatie die een
cultureel platform combineert met een gespecialiseerde boekhandel en en projectruimte.

MAATSCHAPPELIJK
DRAAGVLAK

Algemene Toegankelijkheid
Het is bij Page Not Found onze missie om de
toegankelijkheid te verbreden tot het creatieve
veld dat artistieke publicatie binnen de
hedendaagse kunst en cultuur in het algemeen
beslaat. Door een aangename en laagdrempelige ruimte te verzorgen waarin men boeken,
tijdschriften en andersoortige publicaties
kan verkennen in uiteenlopende talen en
aansluitend bij verschillende leefstijlen, hopen
wij en verwelkomende plek in de stad te zijn
voor nieuwe bezoekers, evenals onderdeel te
zijn van een ondersteunende gemeenschap
voor ons reguliere publiek.
Studenten en houders van de Ooievaarspas
ontvangen een korting van 10% in de
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—
Het game design bedrijf Ubisoft (FR)
is en samenwerking aangegaan met Page Not
Found, waarbij wij een selectie zeldzame en
inspirerende publicaties en kunstenaarsboeken
beschikbaar stellen, die dienen als inspiratieen onderzoeksbron voor de ontwerpers en
ontwikkelaars bij Ubisoft.

aan personen en families met lagere inkomens.
Alle activiteiten bij Page Not Found zijn hoe
dan ook gratis toegankelijk, maar daarnaast
bieden een een additionele korting van 10%
op de publicaties in onze boekhandel aan
Ooievaarspas-houders.

Samenwerkingen
Om ons programma onder de aandacht te
brengen van verschillende sleutelgroepen, met
verschillende niveaus van bekendheid met
hedendaagse kunst en artistieke publicatie
in het bijzonder, werken we nauw samen met
lokale, nationale en internationale partners.
Lokale samenwerkingen
—
De nabijgelegen ruimte voor hedendaagse
kunst 1646 is nog steeds een van de partners
waarmee we een nauwe samenwerking
onderhouden. We delen dezelfde openingstijden als 1646, verwijzen onze publieken naar
elkaar door, en co-organiseren evenementen of
presenteren op een speciaal daartoe ingerichte
boekentafel publicaties van de kunstenaars die
exposeren.
—
Ook de KABK blijft een van onze
samenwerkingspartners. Page Not Found
werkt in het bijzonder samen met de departementen Master of Artistic Research
(MAR), Photography, Graphic Design,
Architecture en Fine Arts, waarmee we
boeklanceringen, rondleidingen voor studenten
en assistentie bij eindpresentaties van de
departementen organiseren.
—
In 2020 hebben we tevens onze nauwe
samenwerking voortgezet met het platform
The Hague Contemporary, en actief
bijgedragen aan het The Hague Contemporary Art Weekend.

—
Page Not Found maakt onderdeel uit van
de initiatieven Boekhorststraat Leeft
en het Makerskwartier, die zich beiden
inzetten voor de ontwikkeling en verbetering
van het leef-en-werkklimaat in de Boekhorststraat in Den Haag.
Nationale en internationale
samenwerkingen
— Page Not Found is lid van De Zaak
Nu, de belangenvereniging voor Nederlandse
presentatie- en postacademische-instellingen
voor beeldende kunst. De vereniging vertegenwoordigt alle organisaties en instellingen die
zich primair richten op presentaties, ontwikkeling, productie en onderzoek van(uit) de
hedendaagse beeldende kunst.
—
In 2020 begon Page Not Found een
nauwe samenwerking met het departement
Experimental Publishing (XPUB) aan
het Piet Zwart Institute in Rotterdam.
Deze samenwerking manifesteerde zich in de
ontwikkeling van een reeks publieke lezingen,
kunstenaars lezingen en studenten bezoeken
voor het aankomende studiejaar.
—
Het Fine Art Department aan
de Rietveld Academie en het departement
Approaching Language aan het
gelieerde Sandberg Instituut werkten met
ons samen rond het organiseren van rondleidingen van studenten, en de verwijzing naar
onderzoeksmaterialen bij Page Not Found.

—
Page Not Found continueerd haar
participatie in alle manifestaties van de
Haagse kunst rondgang Hoogtij, zowel dit
jaar ondanks limiteringen door de pandemie.
—
Page Not Found is een partner van
het Ooievaarspas programma van de
Gemeente Den Haag, dat korting biedt op
verschillende culturele en sociale activiteiten
Pagina 10

5.

wij ons publiek uit voor een presentatie van
het werk van Danii Walton ofwel Flamboya
Dior, die een lezing gaf over hun fotografische
artistieke praktijk, en daarop aansluitend hun

PROGRAMMA

Evenementen en presentaties
10/01/2020

“Variations on The Truth”
door Maria Barnas en
Nathalie Bruys
Page Not Found was verblijd om 2020 te
beginnen met een avond vol poëzie en
geluidskunst door het duo Ships to Nowhere
bestaande uit dichter en kunstenaar Maria
Barnas en componist en visueel kunstenaar
Nathalie Bruys. Tijdens deze intieme avond
in Page Not Found presenteerden Barnas en
Bruys een selectie uit hun brede oeuvre aan
collaboratieve projecten. Een live uitvoering
van hun meest recentelijke werk Sound Shine
Files complimenteerde de avond.
01/02/2020

“The Year of the Rat” lecture-performance by Juliette Blightman.
Photo by Naomi Moonlion

boekhandel van Page Not Found. Onze
ruimte is volledig rolstoeltoegankelijk en we
zijn ertoe uitgerust om zorgdragers met
hun baby’s en kleine kinderen te
verwelkomen (er is een verschoonstation en
knutselmateriaal beschikbaar.)
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Danii Walton during their event “THE DOLZZ TAKOVA” Photo by Naomi Moonlion
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“The Year of the Rat”
performatieve lezing door
Juliette Blightman
We waren vereerd de gerenommeerde
kunstenaar Juliette Blightman te verwelkomen
om een performatieve lezing te geven, ter
gelegenheid van onze twee-jarige jubileum.
“The Year of the Rat” volgt “The Year of the Pig”
(opgevoerd in de Kölnischer Kunstverein, 2018),
“The Year of the Cock” (UDK Berlijn, 2017)
en “The Year of the Monkey” (ArtCenter, Los
Angeles, 2017). Blightman’s contuerende PhD
aan het Royal College of Arts in Londen is een
praktijk-gerichte zoektocht naar de grenzen
van de huiselijke sfeer, creatieve productie
en gender. Haar scriptie vormt wordt ten
dele opgevoerd tijden performatieve lezingen
die tevens het werk van andere kunstenaars
incorporeren.
15/02/2020

“THE DOLLZ TAKEOVA”
presentatie door
Danii Walton
Als aftrap van ons nieuwe programmareeks
gericht op Tangible Photography, nodigden

werken op papier tentoonstelde in onze nieuwe
projectruimte. Danii Walton verwelkomde ons
in zijn creatieve universum, waarin hij lichamen
viert en herbergd die leven binnen identiteiten
van queerness en anderszijn. De fotograaf
representeert de werelden van queerness
en transheid in Nederland en hun thuisland
Zuid-Afrika.
28/02/2020

“Unfaithful Transcripts:
Double Header,
One Night Only”
door Amy Wu en
Clara Balaguer
In aanvulling op onze programmatische focus
op Tangible Photography, stond er in 2020 bij
Page Not Found een nieuwe evenementen
reeks in de planning rondom “New Territories
in Publishing”, die zich richtte op het
documenteren van het werk van kunstenaars,
ontwerpers en makers wiens praktijk de vorm
van publicatie op zichzelf onderzoekt. Amy Wu
en Clara Balaguer voerden twee publicaties
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uit die transcriptie gebruikten als een modus
van generatieve documentatie. Sinds lezen
en schrijven toegestane activiteiten voor
vrouwen worden geacht, zijn secretariële
taken als transcriptie, dictatie en non-literaire
vertaling uitbesteed aan het domein van het
feminiene. Tijdens dit evenement stelden de
kunstenaars een ander scenario voor waarin
het secretariaat zeggenschap heeft in het
vormen van narratieven door (in)significante
(on)trouw aan de bron.

“Chapter 2: Claudine”
een performatieve lezing
door Ariane Toussaint
Page Not Found presenteerde een performatieve lezing door kunstenaar Ariane
Toussaint uit haar laatste boek “Chapter 2 –
Claudine”. Vanwege de Covid-19 maatregelen
werd de performance gedurende verschillende
sessies herhaaldelijk uitgevoerd, in een decor
gecreëerd door de kunstenaar bestaande uit
foto’s en bronmateriaal uit het boek.

04/03/2020

12/09/2020

06/03/2020

Kunstenaars lezing door
Koen Taselaar
Ter gelegenheid van het The Hague Contemporary Art Weekend, gaf Koen Taselaar een
lezing als introductie op zijn praktijk, waarbij
hij ook zijn laatste publicatie presenteerde,
gemaakt in samenwerking met studenten aan
de Universiteit van de Kunsten, Utrecht.

"THE DOLZZ TAKEOVA" presentation by Danii Walton.
Photo by Naomi Moonlion

“Fade the Lure “
een lezing door Dena Yago
Page Not Found was verblijd haar publiek uit
te nodigen voor een lezing door Dena Yago uit
Fade the Lure, haar laatste publicatie. Fade the
Lure is een verzameling gedichten en foto’s
gecreëerd tussen 2014 en 2017, toen Dena
Yago werkte en leefde in het gezelschap van
therapie-honden in Los Angeles. Fade the Lure
onderzoekt de mogelijkheid van het gedicht om
verslag te doen van relaties die materialiseren
en voortleven voorbij woorden.
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Unfaithful Transcripts: Double Header, One Night Only by Amy Wu and Clara Balaguer. Photo by Naomi Moonlion
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praktijk heeft wortels in design, waarbij ze
de stem inzet als manier om de discrepantie
tussen inhoud en vorm aan te duiden.
Intermission IV:
Stellar OM Source
Page Not Found’s Intermission IV werd bezet
door het geluidswerk “Oh Mon Frère” door
Stellar Om Source. Het stuk is onderdeel
van een zeldzame lp die de publicatie “Algia
Naturalis” begeleid. “Algia Naturalis” is een
verzameling gedichten die een meditatie
vormen op de mentale leefwereld van planten
en hun vermogen om te rouwen.

Unfaithful Transcripts: Double Header, One Night Only — Amy Wu and Clara Balaguer. Photo by Naomi Moonlion

Artist talk by Koen Taselaar

22/05/2020

Intermissions
Page Not Found heeft kunstenaars
uitgenodigd een ruimte in te nemen in
de surreële intermissie veroorzaakt door
wereldwijde lockdowns, met een soundtrack
losjes gebaseerd op literatuur, spoken word,
poëzie en storytelling. Dit initiatief hielp de
kunstenaars hun praktijk in deze moeilijke tijd
te activeren en hun publicaties uit te lichten
als onderdeel van de catalogus van Page
Not Found. De geluidswerken werden online
gestreamd op onze website en Soundcloud
pagina, waar ze nog steeds te beluisteren zijn.
30/04/2020

Intermission I:
OAOA
De eerste gast van Intertermissions was The
Oceans Academy of Arts (OAOA) met het
geluidswerk “O instead of 0” gebaseerd op
Vladimir Nabokov’s “Signs and Symbols”.
Intermission II:
Julie Béna
Het geluidswerk «THIS COULD BE A LOVE
STORY» werd ontwikkeld binnen het kader
van Julie Béna’s solo tentoonstelling “Les
lèvres rouges” in Kunstverein Bielefeld (van 17
februari tot 5 juli 2020) en werd oorspronkelijk
gepubliceerd via Montez Press Radio.
Intermission III:
Hanne Lippard
Intermission III werd bezet door Hanne Lippard
met het werk “Lostisms” (2011). Gedurende
de afgelopen jaren heeft Hanne Lippard
haar focus gelegd op de productie van taal
uitsluitend via het gebruik van de stem. Haar
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Intermission V:
Frans Zwartjes
De laatste Intermission introduceerde een
geluidswerk door de legendarische experimentele filmregisseur Frans Zwartjes
(1927-2017), die het grootste deel van zijn leven
in Den Haag woonde en werkte.
The Reading Room
The Reading Room is een serie van
leesgroepen rond korte teksten die gekozen
worden door uitgenodigde onderzoekers,
filosofen en kunstenaars die de sessies
begeleiden. The Reading Room wordt gecureerd
door Sissel Marie Tonn, Jonathan
Reus en Flora Reznik.
01/10/2020

09/05/2020

15/05/2020

30/05/2020

The Reading Room:
Reading Interventions
Voor deze 36e sessie, sloot Rebekka
Kiesewetter bij The Reading Room in Page
Not Found, in een poging tot navigatie van
Hamid Dabashi’s tekst “Can Europeans Read?”
(2015). De participanten werden geïntroduceerd
tot lezen als een interventionistische, performatieve manier van engagement met een tekst.
23/11/2020

Reading into Things:
Queer Phenomenology in
Everyday Life
Deze sessie was onderzoeker Shailoh Phillips
te gast, die een artikel uitkoos van Sara Ahmed
genaamd “Orientations: Towards a Queer
Phenomenology”. Shailoh Phillips nodigde ons
uit tot een onderzoeken van hoe we onszelf
oriënteren naar deze tekst en naar de complexe
wereld waar we deel van uitmaken. Middels
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verschillende oefeningen in belichaming
heroverwogen de participanten de materialiteit
van tekst en de mogelijkheid de wereld om ons
heen te ‘lezen’.
Tentoonstellingen

installation view of “Opinionated Aquarium” — exhibition by Koen Taselaar

Opinionated Aquarium
solotentoonstelling met het werk van
Koen Taselaar
11/09/2020−15/10/020
Page Not Found was zeer verheugd het publiek
te verwelkomen bij Koen Taselaar’s eerste solo
expositie in Den Haag. “Opinionated Aquarium”
illustreerde de diversiteit en wijdverspreidheid
van Taselaar’s praktijk, die op speelse
manier weeftapijten, sculptuur, illustratie en
publicaties samenbrengt.
Page Not Found kwam voor het eerst in
aanraking met Taselaar’s werk via zijn
publicaties “Dyslectic Melody” en “Myslectic
Delody”. De gerisoprinte edities combineren
de fluorescerende kleuren en caleidoscopische composities uit Taselaar’s tekeningen,
en kregen vorm tijdens Taselaar’s verblijf
in Seoul, geïnspireerd door het onvermogen
van de kunstenaar om het Hangul schrift te
lezen. De kunstenaar vertaalde deze voor hem
onbevatbare karakters naar absurde scènes
in de chaos van gedetailleerd lijnwerk en
abstracte elementen.
Zijn publicaties functioneren als co-actoren
en continueringen van zijn keramieken werken,
tekeningen en andere visuele output. Soms
worden zijn beelden letterlijk verwoven in
complexe composities, zoals in het geval van
zijn recentelijke onderdompeling in het maken
van wandtapijten. De expositie in Page Not
Found omvatte vijf grootschalige geweven
wandtapijten, evenals keramieken en andere
sculpturale elementen.

resultaat van een samenwerking tussen 1646,
het departement MAR, en Page Not Found. De
presentatie functioneerde als platform waarin
de studenten de focus van hun voortdurende
onderzoek toonden en deelden met elkaar en
met het publiek. Het evenement boodt een
momentopname van het artistieke onderzoek
van de tien studenten en vormde een bepalend
beginpunt van de eindfase van hun onderzoek.
The Ongoing Conversation #7 bevatte werk van
Mazen Alashkar, Esther Arribas Rovira, Leonie
Brandner, Georgie Brinkman, Serene Hui,
Lena Longefay, Giath Taha, Juliana Martinez
Hernandez, Daphne Monastirioti and Leos.
Gedurende het evenement presenteerde Serene
Hui een solotentoonstelling in het projectruimte van Page Not Found.
Far Closer
expositie met werken door de
vrijwilligers van Page Not Found
25/12/2020
Het jaar 2020 werd afgesloten met een
lockdown, waartijdens alle kunstinstellingen hun deuren gesloten moesten hielden.
Gedurende deze periode namen we afscheid
van onze vrijwilligers zonder de gebruikelijke samenkomst rond Kerstmis, aangezien
zelfs kleine bijeenkomsten niet toegestaan
waren. De directeuren stelden daarom voor
een tentoonstelling te organiseren met
kunstwerken gemaakt door onze vrijwilligers in het grote winkelraam van Page Not
Found. Al onze vrijwilligers zijn kunstenaars,
en ze accepteerden onze uitnodiging dan ook
met vreugde. Samen creëerden ze een grote
sculpturaal familieportret dat ten alle tijden
te zien was vanaf de straatkant. De tentoonstelling opende gedurende de laatste dagen

The Ongoing Conversation #7
Serene Hui
19/06/2020
The Ongoing Conversation #7 was een
presentatie van het werk van tien eerstejaars
studenten van de Master Artistic Research,
een masterstudie voor kunstenaars aan de
KABK te Den Haag. Dit project was het
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Installation view of “Far Closer” exhibition
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van december en duurde tot januari 2021. Er
werden werken getoond door Anna Moschioni
en Brechje Krah, Daisy Madden-Wells, Ella
Wang Olsson, Kamila Sipika, Paulina Trzeciak,
Shana de Villiers, Silke Riis, en Xenia Klein.
6.

ONTVANGSTEN

Installation view of “Far Closer” exhibition

In 2020 verwelkomden we de volgende groepen
studenten en professionals. De groepen
ontvingen tijdens hun bezoek een introductie
tot Page Not Found, onze missie, details over
ons aankomende programma, een overzicht van
de mogelijkheden voor studenten, kunstenaars
en andere professionals, gevolgd door een
vragenrondje.
4 februari: Antonis Pittas met een
groep studenten van de KABK
12 maart: Marta Trektere van de 427
Gallery, Riga
12 juni: Raimundas Malasauskas met
een groep studenten van de MAR, KABK
11 september: Jacko Brinkman met
een groep rondgeleiden
17 september: Janice McNab en
Stéphane Blokhuis met een groep studenten
van de MAR, KABK
23 september: groep curatoren
tijdens de Stroom Invest Week
17 november: groep studenten van de
Rietveld Academie
20 november: groep studenten van
het Sandberg Instituut.
7.

COMMUNICATIE

Communicatiemiddelen

introductie tot het werk en verdiepende
informatie.
—
Art Guide: Page Not Found verspreide
haar volledige programmering via de
The Hague Contemporary art agenda, die
in 2020 zowel als fysiek en digitaal platform
functioneerde.
— Toeristische gidsen: Page Not Found
wordt aangeduid op de papieren toeristische
gids Dayhague die breed gebruikt wordt door
nieuwe bezoekers van Den Haag en de expat
gemeenschap.
—
Sociale media: blijft ons voornaamste
kanaal voor directe communicatie. Alle
evenementen worden aangekondigd op onze
Facebook en Instagram pagina, begeleid door
speciaal daarvoor ontworpen banners. Wij
gebruiken deze kanalen ook structureel om
de documentatie van evenementen en andere
aankondigen te delen.
—
Website: Onze vernieuwde en speciaal
ontworpen website werd in januari 2020
gelanceerd en vormt een stabiel platform waar
via alle aankomende evenementen gedeeld
en uiteindelijk ook gearchiveerd worden. De
website omvat alle essentiële informatie
aangaande onze organisatie. Gedurende de
lockdown werd het platform ook gebruikt om
commissies op te streamen.
Naast deze reguliere communicatiekanalen,
benaderen wij specifieke organisaties, gemeenschappen en partners die wellicht geïnteresseerd zijn in bepaalde evenementen,
afhankelijk van de insteek van onze
programmering.

Ons publiek wordt regelmatig op de
hoogte gehouden over onze aankomende
programmering, via de volgende kanalen:
—
Digitale nieuwsbrieven onze
digitale nieuwsbrieven worden maandelijks
verzonden naar zowel binnen–als buitenlandse
abonnees. In 2020 melden 96 nieuwe
geïnteresseerden zich aan voor onze
mailinglijst, waarmee wij op een bestand van in
totaal 440 actieve adressen uitkwamen.
—
Drukwerk: alle evenementen,
screenings en tentoonstellingen werden
voorzien van een libretto, dat de avond
of tentoonstelling voorziet van een
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Page Not Found richt zich op een regionaal,
nationaal en internationaal publiek. Deze
gedifferentieerde groep wordt op verschillende
manieren bij onze programma’s betrokken.
Onder publieksbereik verstaan wij niet alleen
de bezoekers die we ontvangen tijdens
evenementen, maar ook het publiek dat de
boekenwinkel binnenloopt, nieuwsgierig
zoekend naar een speciale publicatie, of
toeristen die het Makerskwartier in Den Haag
verkennen.
Ook betrekken wij nieuwe doelgroepen bij onze
programmering door een netwerk van verbindingen uit te zetten rondom de specifieke
thema’s van onze presentaties. Het resultaat
hiervan is een gemêleerd publiek dat niet
alleen varieert in haar interesse, maar ook in
leeftijd en achtergrond.

Naast een breder publiek van cultureel
geïnteresseerden, studenten en (internationale)
toeristen, heeft Page Not Found een groot
bereik onder een meer gespecialiseerde
publieksgroep van kunst- en cultuur
professionals. Zij zijn als kunstenaar,
curator, schrijver of uitgever nauw betrokken
bij de hedendaagse kunst of volgen een
beroepsopleiding in die richting. Deze groep
draagt bij aan de reputatie en kwaliteit van
het platform en vormt één van de drijvende
krachten achter het programma van Page Not
Found en haar publieksbenadering.
8. BEDRIJFSVOERING
Het bestuur
Naar de definitie van de Governance Code
Cultuur, is Page Not Found sinds haar

oprichting in 2017 ingericht volgens het
‘bestuur-model’. Het bestuur van de stichting is
eindverantwoordelijk voor alle beslissingen en
het beleid. De eigenlijke coördinatie, productie,
ontwikkeling van inhoudelijk en financieel
beleid en het opstellen van de begrotingen
en planning, zijn gedelegeerd aan de directie
(de vaste organisatoren van PNF), die op
regelmatige basis, in ieder geval vier keer per
jaar, met het bestuur overlegt over strategie,
algemeen beleid en de financiële stand van
zaken.
Dit model functioneert naar tevredenheid
bij de uitvoering van het statutaire doel van
de stichting (o.a. het verzamelen, beheren,
exposeren, educatie en voorlichting van en
rondom kunstenaarspublicaties), de organisatiestructuur, het aantal medewerkers en het
aantal betrokken vrijwilligers. Daarnaast werkt
de Stichting met een overzichtelijk budget en
staat de organisatie goed op de rails.
Het bestuur is nauw betrokken bij alle aspecten
van het culturele platform. Belangrijke
(financiële) beslissingen en nieuwe plannen
worden vooraf aan het bestuur voorgelegd
en worden niet zonder toestemming van
het bestuur uitgevoerd. De belangrijkste
onderwerpen van gesprek tussen het bestuur
en de directie betroffen de implementatie
van beleid, risicomanagement, fondsenwerving, positionering van het platform en de
verhuizing/uitbreiding van de ruimte.
Chapter 2 — Claudine: performance-reading by Ariane Toussaint

Doelgroepen en Publieksbereik
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Het bestuur kwam het afgelopen jaar vier keer
bijeen. Hierbij was telkens ook de directie
aanwezig. De besproken onderwerpen in 2020
waren:
—
—
—
—
—

De subsidieaanvraag bij Mondriaan Fonds
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden
De consequenties van Covid-19 op onze
bezigheden
Het recruiten van een PR en
Communicatie medewerker
De invoering van een Diversiteit en
Inclusie beleid

De leden van het bestuur van Stichting
Page Not Found beschikken allen over één
of meer van de volgende competenties:
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Danii Walton aka Flamboya Dior during their presentation of THE DOLZZ TAKOVA.
Photo by Naomi Moonlion
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financieel-economische deskundigheid, of
literaire-, hedendaagse kunst- en cultuurhistorische deskundigheid. De leden van het bestuur
vervullen hun taken onbezoldigd.
Directie en assistentie
De directie, bestaande uit kunstenaars
Sébastien Tien en Ola Vasiljeva, voert de
dagelijkse en artistieke leiding over Page Not
Found. Na de ontvangst van het positieve
advies van de Gemeente Den Haag en het
Mondriaan Fonds, was het duidelijk dat er vanaf
januari 2021 ruimte zou zijn om een freelance
assistent voor Communicatie en Productie in
ons team te verwelkomen. Vanaf de herfst van
2021 interviewde de directeuren een aantal
kandidaten en met ingang van januari 2021
werd de positie bemand.
Vrijwilligers
Page Not Found werk met een enthousiaste
groep vrijwilligers, die onze activiteiten
ondersteunen tijdens evenementen en
zorg dragen over onze ruimte. Vrijwilligers
ontvangen een vergoeding conform de
richtlijnen voor het maximumbedrag
vrijwilligersvergoedingen 2020. Om onze grote
dank aan ons team kenbaar te maken en om
de teamgeest te koesteren, organiseren we
tweemaal per jaar een groot diner of een
lunch waarbij het gehele team elkaar ontmoet.

Teamleden van Page Not Found ontvangen 20%
korting op de geselecteerde publicaties in onze
boekhandel.
Kustenaarshonoraria
Page Not Found gaat zorgzaam om met
kunstenaarshonoraria. Kunstenaars en gasten
ontvangen een kunstenaarshonorarium,
evenals een vergoeding van accommodatie- en
reiskosten. Dit jaar waren we verheugd een
kunstenaarshonorarium aan te kunnen bieden
voor Koen Taselaar’s solo tentoonstelling in
Page Not Found, dat in overeenkomst was
met de Richtlijnen Kunstenaarshonorarium,
mogelijk gemaakt door een additionele subsidie
van het Mondriaan Fonds (Kunsthonorariumregeling). Met alle freelancers evenals
kunstenaars en gastcuratoren sluit Page Not
Found een ‘assignment agreement’ om een
transparante samenwerking te verzekeren.
Page Not Found bestaat uit een klein team en
de stijgende werkdruk binnen de organisatie
wordt regelmatig als hoog ervaren. Ondanks
financiële beperkingen lukt het ons om de
kwaliteit en kwantiteit in ons programma te
handhaven. Dat heeft het platform met name
te danken aan de enorme inzet, loyaliteit en
flexibiliteit van het team.
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9. CULTUREEL
ONDERNEMERSCHAP
Page Not Found is non-profit stichting, maar is
tevens een ondernemende organisatie die haar
inkomen weet te vergroten door de verkoop van
kunstenaarsedities, gerealiseerd tijdens haar
activiteiten. Originele kunstwerken van Helgi
Thorsson zijn te koop in de winkel, waarbij
Page Not Found 40% van de winst behoudt.
Een andere geslaagde ontwikkeling was dat
Page Not Found begon met het samenstellen
van selecties van publicaties voor bedrijven, ter
inspiratie van hun concepten. Op deze manier
werkte Page Not Found samen met gamebedrijf
Ubisoft (Frankrijk), door het bedrijf een
speciale selectie van publicaties aan te bieden.
Hierdoor kon de stichting in korte tijd een grote
hoeveelheid boeken afzetten, wat een mooie
winst opleverde.
Gedurende de harde lockdowns van het jaar
2020, werd de reguliere verkoop van Page Not
Found helaas zwaar geaffecteerd.
10. DIVERSITEIT EN INCLUSIE
De Code Culturele Diversiteit dient voor Page
Not Found als uitgangspunt op het gebied
van publiek, programmering, personeel en
samenwerkingspartners. Culturele Diversiteit
is een continu proces, dat zich langzaam maar
daarom niet met minder kracht en inzet voltrekt.
Stichting Page Not Found leeft de principes
van de Code Culturele Diversiteit na. Bij het
uitvoeren van de QuickScan-test op de website
codeculturelediversiteit.com scoort de stichting
goed tot uitstekend als het gaat om aandacht
voor diversiteit en op het gebied van publiek,
programma, personeel en partners. We blijven
ons inzetten voor verbetering op het vlak
van een breder publieksbereik en de verdere
diversifiëring van het programma en bestuur.
Om ons programma onder de aandacht
te brengen van diverse doelgroepen, op
verschillende kennisniveaus en vanuit hun
specifieke interesse, werkt Page Not Found
intensief samen met lokale, nationale
en internationale partners. Een van onze
specifieke hoofddoelen is het verscherpen en
diversifiëren van ons personeel en het bestuur.

Tijdens het opstellen van de werving van
nieuwe leden voor het bestuur, die hopelijk
binnenkort zullen worden benoemd, werd
specifiek de wens aangegeven om binnen het
bestuur ruimte te bieden aan verschillende
soorten professionele en culturele achtergronden, zodat deze beter weerspiegeld worden
in de werkcultuur van Page Not Found.
Net als het bestuur en de vrijwilligers van Page
Not Found is ons programma zowel nationaal
als internationaal georiënteerd en divers. Het
programma van evenementen richt zich tot
een zeer breed en divers publiek - van lokale
buren, winkeliers van de Boekhorststraat
tot internationale schrijvers, activisten en
kunstprofessionals.
Wij geloven in het toegankelijk maken van
onze boekenwinkel evenals onze evenementen
voor een publiek van alle leeftijden en achtergronden. Onze winkel and projectruimte zijn
rolstoeltoegankelijk. Wij zijn verheugd om
gezinnen met kleine kinderen bij Page Not
Found te verwelkomen, voor onze allerjongste
bezoekers is er een knutseltafel en een
verschoontafel beschikbaar.
In navolging van onze zelfevaluatie moeten we
toegeven dat Page Not Found het bereiken van
een meer divers publiek kan verbeteren door
hen niet alleen als toeschouwers, maar ook als
bijdragers te betrekken. Daarom zijn we druk
bezig met het ontwikkelen van een actieplan
om dit speerpunt te bekrachtigen: één van
deze plannen betreft een workshopreeks voor
kinderen.
11. RISICOPARAGRAAF
Risicobeheersing vormt een integraal
onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering.
Een goede beheersing van risico’s en benutting
van kansen is cruciaal in de realisatie van
strategieën en doelen. Kansen en bedreigingen
moeten tijdig geïdentificeerd worden, en
daarop beheerst worden binnen een reële ‘risk
appetite’.
Page Not Found is een deels uit publieke
middelen gefinancierde stichting. We werken
op basis van langetermijndoelstellingen die
niet zijn gericht op het creëren van financiële
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JAARREKENING
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