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naar een breder publiek te brengen. Wij
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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, waar
sinds het ontstaan in 2018 al honderden events
hebben plaatsgevonden.
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waaruit de hierboven genoemde activiteiten
georganiseerd worden, en door alle andere
denkbare middelen.
Bestuurssamenstelling (ultimo 2021)
—
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
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
Sébastien 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.
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.

Pagina 2

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 van Koophandel.
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1.

INLEIDING

2021 was een significant jaar in de biografie
van Page Not Found omdat het het eerste
jaar was dat de stichting in staat was om te
opereren met de structurele ondersteuning van
de Gemeente Den Haag (Meerjarenbeleidsplan
2021-2024), het Mondriaan Fonds (Kunstpodia
Basis 2021-2022), naast de ondersteuning van
Stroom Den Haag (Kunstprogramma subsidies).
Dankzij de genereuze ondersteuning van
deze fondsen kon de organisatie richting
een duurzamer werkmethode bewegen,
wat betekende dat de Fair Practice Code
en daarmee Fair Pay gerespecteerd
konden worden voor zowel de staf als de
kunstenaars en gasten van het programma.
De ondersteuning maakte het mogelijk dat het
culturele programma kon doorgaan ondanks de
erg uitdagende tijden gedurende de pandemie.
Het platform zag zelfs groei en ontwikkeling in
deze ongebruikelijk turbulente tijden.
De uitbraak van COVID-19 in 2020 vereiste
een pauze in vele van onze geplande activiteiten en evenementen en dit trof een groot
deel ons programma in 2021. Zoals de meeste
kunstinstellingen in Nederland moesten we
onze deuren sluiten voor grote delen van het
jaar 2020 en een deel van 2021. De situatie niet
verbeterde gedurende verscheidene maanden,
wat ons opnieuw liet denken over hoe we kunst
en cultuur kunnen overbrengen. Het resultaat
was dat we ons aanpasten naar het gebruik
van live streaming opties, sociale media en de
façade van ons gebouw om het programma
voort te kunnen zetten. Gebruik makend van
deze hybride vorm: een combinatie van een
boekwinkel en een kunstruimte, waren we in
staat onze deuren open te houden voor het
publiek, zelfs in tijden waarin kunstinstellingen
gesloten waren. Hierdoor waren wij nog steeds
in staat om te engageren met kunstenaars en
publiek. Het resultaat was dat het ons in 2021
lukte om de evenementen die in 2020 uitgesteld
waren te realiseren, naast het merendeel van
de voor 2021 geplande projecten en programma.
Volgens ons oorspronkelijke plan voorgesteld
voor het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, zou
Page Not Found in 2021 26 culturele events
aanbieden, 15 workshops voor kinderen, een
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tentoonstelling en een presentatie ergens
anders.
In werkelijkheid is het ons in 2021 gelukt om in
totaal 50 events, waarvan 43 fysieke events,
zeven online presentaties, 15 workshops
voor kinderen, drie tentoonstellingen, drie
boek presentaties, namen we deel in zeven
manifestaties, lanceerden twee publicatie
projecten en drie commissies. We presenteerden werk van 76 kunstenaars, waarvan
21 mannen, 50 vrouwen en 5 non-binair en
11 BIPOC waren, 35 kwamen uit Nederland,
13 uit Den Haag, en 41 internationale
kunstenaars. We ontvingen meer dan 4800
bezoekers, van wie 215 kinderen. We hadden
2.000 nieuwe volgers op ons voornaamste
sociale media kanaal (Instagram).
Één van de highlights van 2021 was de tentoonstelling van de prominente hedendaagse
kunstenaar Paulina Olowska, die een
grotesk toneel set choreografeerde bij Page
Not Found om haar publicatie project Pavilionesque – een tijdschrift gewijd aan hedendaagse
kunst en theater – te presenteren. Page Not
Found is verheugd het afgelopen jaar het werk
en de projecten te hebben gepresenteerd
van zulke hedendaagse figuren als onder
anderen David Maroto, Chris Kraus,
Cally Spooner, Hamja Assan, Silvia
Martes, Felicia Atkinson, Batia Suter,
Delphine Bedel en Paul Maheke.
Dit jaar zag de lancering van onze Page of
Possibilities workshops voor kinderen, wat
een groot succes was en zowel kinderen uit
de buurt, als kinderen van het lokale vluchtelingencentrum verwelkomde om bij elkaar te
komen voor creatieve zondag sessies waarin
de breedte van DIY publiceren werden verkend.
Dit hartverwarmende project heeft velen
geraakt en inspireert ons om het verder te
ontwikkelen in de komende jaren.
In 2021 is Page Not Found begonnen aan twee
publicatie projecten: Annemarie Wadlow’s boek
Women Looking at Women Looking at Women
(Thesis Award winnaar) en Marianne Vierø’s
boek A Selection of Unrealized Sculpture for the
Small Pocket or A Pocket Book of Thoughts in
Three Dimensions.
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Dit jaar was de start voor vele nieuwe partnerschappen en samenwerkingen, welke in detail
beschreven worden in het hoofddeel van dit
verslag.
Op het organisationele level waren we blij om
twee freelance assistenten te verwelkomen die
de directeuren ondersteunden in de algemene
productie en communicatie en PR gedurende
het jaar. Het team volgde verschillende
trainingen, waaronder twee Diversiteit en
Inclusie trainingen (Haagse Cultuuracademie/
Cultuurschakkel, IZI), Vrijwilligers Organisatie
(Cultuurschakel) en Creative Refuge gevolgd
door de artistiek directeur (FEBRIK, UK).
We zijn dankbaar dat het team gezond bleef
in dit uitdagende jaar. Vanwege de hoge
intensiteit van het programma en de globale
onzekerheden bleef de werkdruk hoog. Het
bestuur en beide directeurs willen alle
kunstenaars, ondersteuners, de assistenten,
vrijwilligers, het publiek, en partners bedanken
die in 2021 hebben bijgedragen aan nog jaar vol
events bij Page Not Found.

POSITIONERING

Positie in het Nationale
Landschap
Page Not Found heeft zich in een uniek
platform ontwikkeld, zowel lokaal als nationaal.
Als presentatieinstelling speelt Page Not
Found een belangrijke rol in de niche van
het Artistic Publishing. Deze functie betreft
zowel hedendaagse kunst als de connectie
van visuele kunst met schrijven, ontwerpen en
activisme.
Terwijl vele kunstinstellingen een boekwinkel
of bibliotheek als randactiviteit hebben met
hedendaagse kunsttitels, zijn er weinig initiatieven in Nederland die zichzelf volledig
toeleggen op de promotie van publicaties
gemaakt door kunstenaars. In Nederland
zijn er maar een paar organisaties die hun
activiteiten volledig of tot bepaalde hoogte
richten op artistiek publiceren: Onomatopee
(Eindhoven), PrintRoom (Rotterdam), Extrapool
(Nijmegen), Enter Enter, San Serriffe en
Bookie Wookie (Amsterdam). In Den Haag
zijn twee nieuwe initiatieven die het maken
van kunstenaarsboeken adresseren: The Other
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Book Festival – een driedaags programma
welke plaatsvond in december 2019; en The
Archive – een bibliotheek in privaat eigendom van
Peter van Beveren. Page Not Found is echter
het enige platform in Den Haag dat bedacht en
toegewijd was aan de verspreiding, het begrip
en de waardering van het artistiek publiceren en
dat consistent naar een breed publiek brengt.
Hoewel wij wederzijds respect delen en
gelijken steunen, verschillen we desondanks
van al deze vakorganisaties, doordat onze
roots zich in de hedendaagse kunst bevinden.
We behandelen artistiek publiceren als
een medium binnen de hedendaagse kunst
en bieden manieren om een gepubliceerd
werk te installeren buiten de marges van
de boekenplank of vitrine. Onze toegewijde
projectruimte geeft ruimte aan de presentatie
van geprint materiaal volgens hoogwaardige
standaarden voor hedendaagse kunst. Page
Not Found biedt curatoriële ondersteuning aan
kunstenaars en heeft volledige aandacht voor
modellen van representatie als het aankomt
op benaderingen voor het tentoonstellen en
overbrengen van kunstenaarsboeken en de
ideeën daaromheen. Op deze manier functioneren we, ook op nationaal en internationaal
niveau, als een belangrijke bijdrager aan het
behoud en de ontwikkeling van de niche van
het Artistiek Publiceren en haar welverdiende
plek binnen de hedendaagse kunst.
Onze unieke positie vandaag wordt
verantwoord door ons begrip van het publiceren
als een daad om publiek te verzamelen. Onze
aanpak plaatst evenveel waarde op de relaties
die ontwikkelen tussen individuelen als de
betrokken gemeenschappen in het produceren
van ee resulterend product, publicatie of
programma. Naast een heel rijk en aansprekelijk programma van publieke evenementen,
liggen onze kracht en waarden in toegankelijkheid en proactieve benadering van diverse
publieken. Gesitueerd in de levendige en
drukke Boekhorststraat, die de cultureel
rijke, diverse en economisch uitdagende
Schilderswijk met het stadscentrum verbindt,
verwelkomt onze locatie publieken die niet
per se deel zijn van het kunstpubliek. Ons
publiek is van vitaal belang voor ons werk.
Het proces om ons publiek aan te spreken

en te ontwikkelen wordt geïnitieerd door ons
publieke programma, en gedreven in alle
aspecten van al onze activiteiten, zowel als
via onze interesse om samen te werken met
andere organisaties. Ons publieke programma
reflecteert onze inzet om niet alleen met
mensen uit de culturele sector te werken, maar
om te investeren in netwerken en programma’s
die aanspreken, en nieuwe artistieke stemmen
ontwikkelen en creëren.
Samenwerkingen
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.
Lokale samenwerkingen
—
Naburige hedendaagse kunst ruimte 1646
blijft onze nauwe partner. Met 1646 delen we
onze openingstijden, leiden we publiek naar
elkaar en co-hosten we evens of presenteren we
publicaties van de kunstenaars die te zien zijn.
—
In 2021 lanceerden we het collaboratieve
platform Colophon met drie naburige en
gerelateerde platforms in Den Haag: The
Archive, Grafische Werkplaats en Page
Not Found. Het initiatief neemt de vorm aan
van een website en agenda als gids naar deze
platforms allen gerelateerd aan het kunstenaarsboek en uitgeven.
—
KABK blijft een nauwe samenwerkingspartner van Page Not Found, specifiek de
faculteiten Master Artistic Research
(MAR), Fotografie, Grafisch Ontwerp,
Architectuur en Beeldende Kunst,
waarmee we de lancering van boeken
organiseren, tours voor studenten en bijdragen
aan de afsluitende presentaties van deze
departementen.
—
In 2021 hebben we ons partnerschap met
The Hague Contemporary voortgezet
en hebben wij actief bijgedragen aan het The
Hague Contemporary Art Weekend.
—
Page Not Found blijft deelnemen aan alle
Hoogtij manifestaties, zo ook het afgelopen
jaar ondanks de beperkingen vanwege de
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pandemie.
—
Voor de voorbereidingen van een van
onze publieke lezingen met XPUB (Piet Zwart
Instituut), werkte Page Not Found samen met
lokale galerie Dürst Britt & Mayhew
om de prominente Nederlandse kunstenaar
Jacqueline de Jong uit te nodigen en een
conversatie te ontwikkelen.
—
Voor de voorbereidingen en lancering
van de Tangible Photography cyclus met
kunstenaar Tatiana van Erpen werkte Page Not
Found samen met lokaal kunstenaarsinitiatief
The Balcony, met wie we dit event samen
cureerden.
—
In 2021 sloot Page Not Found zich aan
bij Cultuurschakel – een platform in Den
Haag voor culturele en creatieve cursussen,
workshops en educatieve trainingen. Dankzij
dit partnerschap waren we in staat het woord
over ons workshopprogramma te verspreiden,
geplaatst te worden op de culturele kaart
van Den Haag en gratis deel te nemen aan
trainingsprogramma’s voor ons team.
—
We werkte samen met AZC Rijswijk
en Stichting De Vrolijkheid om een
mogelijkheid te organiseren voor groepen van
kinderen en verzorgers van het vluchtelingencentrum om mee te doen aan de Page of
Possibilities workshops bij Page Not Found.
—
Op eenzelfde manier zijn we in contact
gebleven met Stichting Moeder en
Dochter – een initiatief uit de Schilderswijk,
dat moeders van alle generaties in de de
Schilderswijk helpt om creatief en cultureel
betrokken en geïnspireerd te zijn. Moeder en
Dochter verspreiden de informatie over en
trokken publiek aan voor onze Page of Possibilities workshops en de activiteiten van Page
Not Found in het algemeen.
—
Page Not Found is partner van het
Ooievaarspas programma van de gemeente
Den Haag, wat korting geeft aan families met
lagere inkomens voor verscheidene culturele en
sociale activiteiten. Alle activiteiten van PNF
zijn gratis, echter bieden we een additionele
korting van 10% op publicaties voor houders
van de Ooievaarspas.
—
In 2021 nam Page Not Found een
lidmaatschap voor Denhaag.com, wat
ons platform prominent op de kaart plaatst
en in de agenda van Den Haag met een
breed bereik. Dankzij dit lidmaatschap wordt

ons evenementenprogramma gedeeld via de
kanalen van Denhaag.com met de lokale pers,
expats en toeristen.
—
Lokaal werken we samen met
verschillende kleine bedrijven en creatieve
werkplaatsen om elkaar te ondersteunen. Zo
hebben we een vaste samenwerking met ABC
Reclame, die de vinyl letters voor onze
Open Letters projecten leveren, Willems
Werkplaats, een timmerwerkplaats die ons
helpt hout te verzagen voor de benodigde props
voor installaties, en De Kijm & Zonen,
die ons regelmatig assisteren met stencil
printprojecten.
—
Page Not Found levert regelmatig
boeken en plaatst speciale bestellingen voor
Bibliotheek Stroom Den Haag, de
Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)
en de Rijksakademie Bibliotheek
(Amsterdam), met wie we ook van plan zijn
om samen selecties boeken te cureren voor de
residents van de Rijksakademie.
—
Page Not Found neemt deel aan
Boekhorststraat Leeft zowel als het
Makerskwartier initiatief, beide gewijd
aan de ontwikkeling en verbetering van het
leef-en-werkklimaat van de Boekhorststraat in
Den Haag.
—
Onze ondersteuner Dreaming Dutch,
een persoonlijke gids in Den Haag, helpt ons
om ons bereik te verbreden en toeristen en
nieuwkomers aan te trekken om ons platform
te ontdekken.
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 de presentatie, ontwikkeling, productie en onderzoek van(uit) de
hedendaagse beeldende kunst.
—
In 2021 heeft Page Not Found de
partnerschap met het Piet Zwart
Instituut’s Experimental Publishing
programma (XPUB) voortgezet, welke zich
manifesteert in de co-organisatie van een serie
publieke lezingen, artist talks en studentenbezoeken, zowel als de lancering van een
Special Issue publicatie.
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Online meeting with Jacqueline de Jong and XPUB, screenshot

3.

MAATSCHAPPELIJK
DRAAGVLAK

Bij Page Not Found zien we graag een sociale
relatie met het publiek, de gemeenschap en
de stad als één van de voornaamste krachten
en de focus van het platform. Het is ons doel
om hedendaagse kunst en artistiek publiceren
voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te
maken. We bieden workshops voor kinderen,
programma voor studenten, leessessies en
begeleide tours voor scholen en academies.
Voor volwassenen bieden we begeleide tours,
presentaties van kunstenaars, workshops en
panel discussies, stedelijke projecten gezien
vanaf de straat – waarbij al ons programma
gratis toegankelijk is.

—
Het Approaching Language
programma van de Beeldende Kunst
afdeling van de Rietveld Academie
en het Sandberg Instituut werken samen
met PNF in de organisatie van tours voor
studenten en leiden hen naar de onderzoeksondersteuning van Page Not Found.
—
Tijdens de productie van de Pavilionesque
tentoonstelling werkte PNF samen met
Galerie Anton Janizewski (PL), Artist
House Kadenowka Foundation (PL).
—
Voor het nieuwe project Blue Hotel, een
speciaal gecureerde plank die de publicaties
van verschillende hedendaagse kunstinstellingen accommodeert, werkten we samen met
drie partners: Vleeshal (NL), Kunstverein
Amsterdam (NL) en Kim? Contemporary Art Centre in Riga (LV). Met al
deze instituten werkt PNF samen om hun
publicaties te verspreiden.
—
Voor het organiseren en voorbereiden van
Paul Maheke’s presentatie op onze etalageruit
werkte Page Not Found samen met Maheke’s
galerie Goodman Gallery (UK).
—
In 2021 werkte Page Not Found nauw
samen met de bekende grafisch ontwerper en
kunstenaar Studio Felix Salut (DE/NL),
die uniek materiaal leverde voor twee sessies
van de Page of Possibilities workshops voor
kinderen en hij droeg met een speciaal cadeau
bij aan de cadeaupakketten voor de kinderen
van het AZC Rijswijk in december.
—
Voor de lancering van Jennifer Teets’
boek Electric Brine bundelde Page Not Found

de krachten met de Amsterdamse boekwinkel
San Serriffe om een boekentour mogelijk te
maken in Nederland voor Jennifer Teets’ boek.
—
Page Not Found werkt regelmatig samen
met het in Rotterdam gebaseerde platform
PrintRoom, voor de overzeese bestellingen van publicaties zowel als de algemene
ondersteuning van gelijken en het uitwisselen
van kennis.
—
De conversatie en voorbereidingen van de
komende co-georganiseerde tentoonstellingen
vonden plaats in 2021 met Lugemik (EE).
—
In 2021 sloot Page Not Found zich aan
bij het internationale samenwerkingsproject
van print en kunst ruimte Extrapool (NL)
Moving Dots, Speaking Dots, met ontwerpers
uit Nederland (Corners) en Korea (SW
Kim), waar PNF functioneert als presentatie
en lanceringslocatie voor de eindresultaten.
Vanwege de pandemie werd de presentatie
uitgesteld tot 2022.
—
Voor onze publicatieprojecten die in
2021 gelanceerd werden werkte Page Not
Found samen met uitgeverij Printon (EE) en
uitgeverij Die Keure (BE).
—
Samen met IZI solutions, een sociaal
innovatie bureau, heeft Page Not Found
gewerkt aan een plan voor verbeteringen op het
gebied van Diversiteit en Inclusie en hebben
we hiervoor een training gevolgd.

Pagina 10

Far Closer
Zoals de meeste kunstinstellingen in Nederland
stapten we 2021 binnen met gesloten deuren.
Vanwege de pandemie waren publieke bijeenkomsten niet veilig en moesten we vanuit
huis werken. Dit had niet alleen impact op
ons culturele programma en de winkel, maar
ook op de workflow en de connectie met het
team. Om de huidige en voormalige vrijwilligers, allemaal kunstenaars, te ondersteunen
en onze dankbaarheid te tonen, hebben we
voorgesteld om een vrijwilligers tentoonstelling
te openen, gebruik makend van onze ramen, om
de tentoonstelling ieder moment toegankelijk te
maken vanaf de straat.
In een tijd van binnenblijven, monotone dagen
en schaarste aan culturele uitwisseling, wilden
we voorbijgangers met deze expositie een hart
onder de riem steken en wat verwondering
meegeven. Ook bleven we op deze manier in
verbinding staan met onze team, en boden we
hen een podium voor creatieve expressie met
curatoriale ondersteuning. De tentoonstelling
“Far Closer”nam de vorm aan van een soort
familieportret van enigmatische karakters die
zich rond een tafel schaarden.
Page of Possibilities
In september 2021 lanceerden we de Page
of Possibilities workshops voor kinderen,
die iedere zondag in onze ruimte plaatsvonden. Het doel van de workshops is het
faciliteren van een speelse kennismaking met

hedendaagse kunst en artistiek publiceren
op de voorwaarden van de jonge mensen.
In 2021 heeft Page Not Found in totaal 15
gratis gespecialiseerde workshops gehost
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Gedurende
iedere workshop sessie werden kinderen
onder de supervisie van een professioneel
kunstenaar geïntroduceerd met publicaties
gemaakt voor gevestigde nationale en internationale hedendaagse kunstenaars, voor zij
verscheidene printtechnieken en DIY manieren
om een boek te maken verkenden.
De workshop was in eerste instantie gericht
op twee doelgroepen: lokale kinderen uit de
naburige Schilderswijk en kinderen uit de
AZC’s. In 2021 verwelkomden we een vaste
groep lokale kinderen en buren en hebben we
twee grootschalige bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen uit de AZC in Rijswijk.
Dankzij deze workshop sessies zagen wij
tot ons plezier dat mensen uit de buurt,
zowel jong als oud, ons makkelijker konden
ontdekken, drempels waren makkelijker op te
heffen. Ouders brachten hun kinderen naar
de workshops en werden nieuwsgierig naar
het culturele programma van Page Not Found,
de catalogus van boeken en mogelijkheden
om mee te doen aan zowel events als boek
aanmeldingen.
Dankzij de samenwerking met Stichting De
Vrolijkheid lukte het ons om grote groepen
kinderen en verzorgers van de AZC Rijswijk
uit te nodigen voor creatieve sessies. Kinderen
vergezeld door volwassenen bezochten ons
voor een leuke workshop en een gezellige
middagbijeenkomst met koffie en cake
voor de volwassenen. Vanwege de Covid-19
maatregelen konden we slechts twee sessies
organiseren voor het AZC dit jaar. In december
2021, toen het niet meer mogelijk was om
bijeen te komen met een grote groep, heeft
Page Not Found 40 cadeaupakketten met DIY
boek-maak cadeaus voor de jonge bewoners
van het AZC Rijswijk. Studio Felix Salut en Ola
Vasiljeva hebben persoonlijk bijgedragen aan
deze handgemaakte cadeaupakketten.
Colophon
Colophon is ons samenwerkingsproject met
de naburige en boek-gerelateerde platforms
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Open Letters
Open Letters is een stedelijk interventieproject
door Page Not Found gelanceerd in maart
2021. Een jaar na de uitbraak van de Covid-19
pandemie en met globaal weinig verbetering
in de situatie op dat moment, voelden we de
behoefte om op een nieuwe manier te reageren
om de stem van de kunstenaar over te brengen.
Geïnspireerd door het tekstwerk van kunstenaar
Paul Maheke The Year I Stopped Making Art:
Why the Art World Should Assist Artists Beyond
Representation: in Solidarity – een roep voor
solidariteit in deze fragiele tijden-, lanceerde
Page Not Found een open call voor kunstenaars,
schrijvers en ontwerpers uit Den Haag om een
voorstel in te dienen voor een open brief, reflecterend op urgentie en kwetsbaarheid.
Het project beantwoordt aan de behoefte
en noodzaak tot publieke artistieke uiting en
reflectie in een tijd van isolatie, door het grote
raam van onze projectruimte beschikbaar
te stellen voor urgente en kwetsbare
boodschappen van Haagse kunstenaars en
schrijvers. Tekstuele en grafische werken
worden op het glas ‘gepubliceerd’ met behulp
van vinyl raambelettering.

Via een open call toegespitst op Den Haag
krijgt de lokale kunstscene ruimte en wordt
deze ondersteund. Het project ging van start
in de periode dat kunstruimtes nog verplicht
gesloten waren, en stelde Page Not Found
in staat toch in verbinding te blijven met het
Haagse publiek. De werken bieden voorbijgangers van de levendige Boekhorststraat een
moment van bezinning en kritische reflectie.
Voor de geselecteerde kunstenaars was dit een
gelegenheid om hun stem te publiceren en een
honorarium te krijgen in deze moeilijke tijden.
In 2021 werden vijf voorstellen geselecteerd
en in onze etalageruit gepresenteerd, werken
van Tim Hollander, Georgie Brinkman,
Janice McNab, Matas Buckus en
Hemel van Rossum. Het project werd
gestart met het werk van Paul Maheke.
Participatieve programma’s
“The Year I Stopped Making Art: Why the Art World Should Assist Artists Beyond Representation: in Solidarity” by Paul Maheke

Grafische Werkplaats en Het Archief,
geïnitieerd door Page Not Found in 2021.
Colophon neemt de vorm aan van een online
agenda en informatiebron te gebruiken voor
rondleidingen met gids, bezoeken en bookings.
Het idee is gebaseerd op de door de partners
georganiseerde informele events, presentaties
en begeleide tours geassocieerd met hun eigen
artistieke programma, als een laagdrempelig
aanbod om interesse te wekken voor Artistic
Publishing en een boekcultuur. Door de handen
ineen te slaan, kennis te delen en een gedeelde
relatie tot het kunstboek, zal Colophon het
bereik van publiek aanzienlijk verbreden. Op
deze manier dragen we bij aan een levendig
en gevarieerd kunstklimaat in de buurt en de
stad, en we bouwen duurzame relaties met
kunstinstellingen, ondernemers, bezoekers
en bewoners. Door onze activiteiten te
coördineren en elkaars activiteiten te promoten,
moedigen we ons publiek aan om ook onze
partnerinstellingen te bezoeken. Het project
was afgelopen jaar gelanceerd en zal in 2022
nog meer vorm krijgen.
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In 2021 vonden twee interactieve cycli plaats
bij Page Not Found: Reading Room en
Typographic Nights, beiden geleverd door
gast-curatoren.Tijdens beide events werd het
publiek uitgenodigd om actief bij te dragen aan
de creatie van een nieuwe serie werken of aan
een discussie.
Award Programma
Naast het bieden van algemene ondersteuning
aan studenten in de vorm van tours, onderzoeksondersteuning en samenwerkingen met
verschillende afdelingen van academies, biedt
Page Not Found twee prijzen voor studenten
van Nederlandse kunstacademies. In 2021
hebben we de Page Not Found Award uitgereikt
aan Juliana Martínez Hernández
van de MAR afdeling van de KABK, voor haar
thesis What we left behind.
De Page Not Found Thesis Award viert de
thesis die de publicatie dichter naar een
kunstwerk brengt. De jury let op hoe de
analoge of digitale publicatie het originele
onderzoek van de thesis representeert, hoe
de tekst is belichaamd, en de gerelateerde
ontwerpkeuzes.
AnneMarie Wadlow was de winnaar van
de Page Not Found Publishing Award voor
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haar thesis Women Looking at Women Looking
at Women en deze thesis werd vervolgens
gepubliceerd in een editie van 500, om daarmee
het eerste publicatie project van Page Not
Found te worden.
Blue Hotel
Blue Hotel is een speciaal gecureerde
boekenplank, ontworpen door Page Not
Found om een selectie van kunstboeken te
presenteren gepubliceerd door hedendaagse
kunstinstellingen. Dit project komt voort uit het
Mobile Shelf programma, eind 2019 geïnitieerd
door Page Not Found.

talen en over diverse levensstijlen, hopen we
voor nieuwe bezoekers een verwelkomende
plek te zijn in de stad en hopen we deel te
zijn van een ondersteunende gemeenschap
voor ons vaste publiek. Studenten en bezitters
van een Ooievaarspas krijgen een korting
van 10% bij Page Not Found. Onze ruimte is
volledig toegankelijk voor rolstoelen en we zijn
uitgerust om verzorgers met kleine kinderen
te ontvangen (verschoningsplek en beschikbaarheid van knutselmateriaal).

Het initiatief had tot doel een netwerk van
partnerschappen met kunstinstellingen op te
zetten die zich inzetten voor het ondersteunen
van kunstenaarsboeken, en een forum te bieden
voor de bredere verspreiding van deze werken
als een betaalbaar en toegankelijk medium.
Deze samenwerkingen gebruiken een “touring
shelf”: een speciale plekje binnen de instelling
en een roterende selectie van hedendaagse
kunstenaarsuitgaven, geselecteerd uit de
catalogus van Page Not Found.Helaas was het
gedurende de pandemie niet mogelijk in de
afgelopen twee jaar om de “Touring Shelf” te
realiseren, omdat er verschillende restricties
waren: vele instellingen moesten de deuren
gesloten houden en voor lange periodes was
het niet mogelijk voor publiek om objecten als
boeken aan te raken.
Desondanks hebben we besloten om nog
steeds een versie van dit programma door
te zetten, door een selectie publicaties
van verschillende bekende hedendaagse
kunstcentra samen te brengen en te
presenteren in Page Not Found. In 2021
boodt Blue Hotel plaats aan Vleeshal (NL),
Kunstverein Amsterdam (NL), en Kim?
Contemporary Art Centre in Riga (LV).
A and Z by Janice McNab

Algemene toegankelijkheid
Het is de missie van Page Not Found om
de toegankelijkheid van het creatieve veld
dat Artistic Publishing bezet te verbreden
binnen hedendaagse kunst en cultuur in het
algemeen. Door een plezierige en laagdrempelige ruimte te bieden voor de verkenning
van boeken, prints, magazines in verschillende
Pagina 14
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PROGRAMMA

Agenda

Nieuwe Modaliteiten

Far Closer – volunteer exhibition
Groepstentoonstelling 25 December 2020 – 1
february 2021

Het bieden van nieuwe modaliteiten voor
onze events was een eerste noodzaak, in
het zicht van de Covid-19 restricties. Tijdens
de lockdowns werden online evenementen
voorgesteld, ter vervanging van de live
evenementen van ons programma. Toen het
samenkomen weer beperkt mogelijk was,
organiseerde Page Not Found hybride events,
waarbij gasten en het publiek in onze ruimte
afstand konden houden, en tegelijk online
publiek het event via live stream kon volgen.
Deze opzet boodt interessante resultaten. Zo
was bijvoorbeeld het symposium gecureerd
door onze gast David Maroto over de kunstenaarsroman een doorslaand succes, waarbij
meer dan 250 gratis tickets geboekt werden,
ruim boven de capaciteit in onze ruimte.

“Reverberations II” Félicia Atkinson in conversation with James Hoff, photo by Steven Maybury

4.

Page Not Found — Jaarverslag 2021

PNF & XPUB The Pinball Issue
Same Player Shoots Again – online lezing door
Ellef Prestæter, 9 februari
The Games Within Games Tactic – online lezing
door Annemarie Schleiner, 16 februari
Intersectional Tech – online lezing door Kishonna
Gray, 2 maart
Lancering: I Don’t Know Where We’re Going,
But –A Local Network City Quest, 2 april

Naast de spreekwoordelijke ‘Zoom fatigue’
was onze voornaamste zorg, in de keuze voor
deze nieuwe modaliteiten, dat er nog steeds
ruimte was voor samenzijn tijdens de fysieke
events. Dit was geen gegeven, zeker niet als
het publiek verdeeld was tussen onze locatie
en hun huis, en de verbindingskwaliteit een
professionele setup vereist. Een zorgvuldige
planning van alle interacties (tussen gasten,
tussen gast en publiek, tussen leden van het
publiek, allemaal op verschillende plaatsen)
dreef de keuze voor technische oplossingen
die dat mogelijk maakte, in plaats van dat
simpelweg ondersteunden, zodat de rigiditeit
uit de flow van het event kon worden gehaald.

Tangible Photography
Online artist talk door Tatjana Erpen, 18 maart
On Books, Mountains and Rivers – online artist
talk door Chloe Dewe Mathews, 23 april
Volume – online artist talk door Marianne Vierø,
29 april
Artist talk door Batia Suter en Delphine Bedel,
11 juni
Hemel van Rossum – Homescaping, 10 november
t/m 10 december
Matas Buckus – Anthropo-sign, 10 december t/m
10 januari
Paulina Olowska presents “Pavilionesque, Stageset by Zuza Golinska
Duo tentoonstelling 8 juli – 15 augustus
The Hague Contemporary Art Weekend
Performance door Zuza Golinska 8 juli
“Tangible Photography: Volume”,
online talk by Marianne Vierø

Open Letters
Paul Maheke – The Year I Stopped Making Art,
18 april t/m 18 mei
Tim Hollander – To be chiselled out of marble,
9 juni t/m 9 juli
Georgie Brinkman – Brekekekéx koáx koáx!,
9 augustus t/m 30 september
Georgie Brinkman – Brekekekéx koáx koáx!,
finissage met live performance door
zanger Elisenda Pujals en harpist Louise
Ubbels, 30 september
Janice McNab – A and Z, 8 oktober t/m
8 november
Pagina 16

Reading Room
Reading Room #38: Tommy Ventevogel – Activist
Sci-Fi Writing, 19 juni
Reading Room #39: Ethel Baraona Pohl –
A book for all readers, 21 oktober
Reading Room #40: The Institute for Technology
in the Public Interest – There is no
Software, there are just Services, 3 november
Reading Room #42 met Varia, zaterdag
11 december

Solitary Solidarity – een cyclus
gecureerd door Hamja Ahsan
Solitary Solidarity I – Filmvertoning ‘‘Shy
Radicals’’, 24 september
Solitary Solidarity II met Marc Fischer,
24 oktober
Solitary Solidarity III – Filmvertoning ‘‘Herman’s
House’’, 27 november
Reverberations
Reverberations I met Jonas Delaborde en
Hendrik Hegray, 29 oktober
Reverberations II met James Hoff en Félicia
Atkinson, 19 november
Typographic Nights
Typographic Night I met Carmen Dusmet
Carrasco, Marthe Prins & WRS_THG,
4 december

The Artist’s Novel – een symposium
gecureerd door David Maroto met Yann
Chateigné Tytelman, Cally Spooner en Chris
Kraus, 18 september
Pagina 17
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Page of Possibilities workshops
19 september
o.l.v. Ola Vasiljeva
26 september o.l.v. Ola Vasiljeva
3 oktober
o.l.v. Ola Vasiljeva
10 oktober
x 2 workshops voor
AZC Rijswijk
17 oktober
o.l.v. Ola Vasiljeva
24 oktober
o.l.v. Ola Vasiljeva
31 oktober
o.l.v. Felix Salut
7 november
o.l.v. Felix Salut
14 november
o.l.v. Ola Vasiljeva
21 november
o.l.v. Ola Vasiljeva
28 november
o.l.v. Ola Vasiljeva
5 december
speciale DIY cadeaupakketten voor AZC
12 december
o.l.v. Ola Vasiljeva
19 december
speciale DIY cadeaupakketten

Evenementen en presentaties

Page of Possibilities exhibition
Mini expositie door kinderen 17 december
tot 7 januari
Boekpresentaties
Key Words – Boekpresentatie met voordrachten,
2 september
Koen Taselaar. Rollable Ramblings – Boekpresentatie, 15 december
Electric Brine – Boeklancering, 27 oktober
Blue Hotel – curated shelf
October 2021: Kunstverein Amsterdam
November 2021: Vleeshal
December 2021: kim? Contemporary Art centre

Page of Possibilities, workshop, 10 oktober

Extra evenementen tijdens manifestaties en festivals
Hoogtij#64: ‘A Picture, A Thousand
Words’ – Barbara Bloom, 5 maart
Hoogtij#65: ‘We Have Never Been
Modern’ –Afrang Nördlof Malekian, 30 mei
Festival Analog Eco met Yamuna Forzani,
11 mei tot 28 mei
Experimental Publishing Festival – window.
open(), 10 september
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PNF & XPUB The Pinball Issue
Het experimentele tijdschrift The Situationist
Times werd gedurende de jaren ‘60 uitgegeven
door de Nederlandse kunstenaar Jacqueline
de Jong, en vormde een intuïtief platform
voor artistiek onderzoek. Een nooit uitgebracht
nummer van The Situationist Times rondom
het spel Pinball vormde het uitgangspunt voor
een samenwerking tussen Page Not Found,
XPUB en kunstenaar Lídia Pereira. Studenten
van de Master Experimental Publishing aan
het Piet Zwart Instituut, Willem de Kooning
Academie, Rotterdam kregen een semester
lang de ruimte om zich een voorstelling te
maken van hoe het Pinball Issue er vandaag
de dag uit zou kunnen zien. Een serie publiek
toegankelijke online lezingen door Ellef
Prestsæter, Anne-Marie Schleiner, en
Kishonna Gray verdiepten het onderzoek
naar de relaties tussen Situationisme, games
en artistieke publicatie. Het online format
vanwege de covid-maatregelen, maakte dat de
lezingen bereikbaar waren voor publieken ver
buiten Den Haag.
Na een wekenlang lezingenprogramma
rondom Jacqueline de Jong’s The Situationist
Times, waarin de XPUB studenten zich
een voorstelling maakten van hoe het nooit
uitgebrachte Pinball Issue er vandaag de dag
uit zou kunnen zien, kwamen we begin April
samen voor de lancering van hun vleesgeworden onderzoek in een ‘Special Issue’.
Deze publicatie nam geen eenduidige vorm
van gebundeld papier aan, maar vormde een
netwerk van door de stad verspreidde digitale
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I Don’t Know Where We’re Gong, But – A Local
Network City Quest, launch by XPUB, 2 april
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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.

hotspots, die bezoekers op konden speuren
om zo stukjes en beetjes aan gepubliceerd
materiaal te verzamelen. De speurtocht
ging van start bij Page Not Found en leidde
bezoekers langs verschillende door de
studenten geplante geo-locaties in de stad.
Het format van een speurtocht aan de hand
van digitale hotspots bleek een groot succes:
in een periode waarin fysieke samenkomst
en evenementen maar heel beperkt mogelijk
waren, konden we met behulp van tijdslots
toch 75 mensen op veilige wijze ontvangen,
verspreid over de dag. Deze experimentele
vorm van publicatie activeerde analoog- en
digitaal gepubliceerde materialen door deze
met de fysieke ruimte te verbinden.
Het Special Issue werd gecreëerd door
Kenyal Benyon, Martin Foucaut,
Camilo Carcía A., Clara Gradel,
Nami Kim, Euna Lee, Jacopo Lega,
Federico Poni, Louisa Teichmann, en
Floor van Meeuwen.

Reading Room #38:
Tommy Ventevogel
Page Not Found en The Reading Room
presenteerden de eerste post-lockdown
leesgroep-sessie in onze projectruimte met
deelnemers op veilige afstand. Tijdens dit event
doken we onder leiding van sci-fi schrijver
en theatermaker Tommy Ventevogel in
de wereld van sci-fi met een activistische
draai. We besproken een scene uit Ursula
K. Le Guin’s ‘The Dispossessed’ en het
utopische anarchisme dat hierin doorklinkt.
Deze lezing werd gecomplimenteerd met
haar korte essay ‘The Carrier Bag Theory of
Fiction’. Met het beperkte aantal deelnemers
(grotendeels gespecialiseerde Le Guin-fans)
bleek dit alsnog een zeer levendige sessie vol
uitwisseling van gedachten.
Reading Room #39:
Ethel Baraona Pohl
Deze sessie van The Reading Room werd
geleid door de Spaanse theoreticus, schrijver
en uitgever Ethel Baraona Pohl. De
sessie nam de voorliefde voor lezen als
bezigheid en voor de materialiteit van boeken
als uitgangspunt, en onderzocht het politieke
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Tangible Photography: a conversation between Delphine Bedel and Batia Suter

Online lecture by Kishona Gray

Online lecture by Ellef Prestsæter

Tangible Photography
De programmareeks Tangible Photography
onderzocht het verlangen naar tastbaarheid
dat voelbaar is in de praktijk van bepaalde
kunstenaars die met fotografie en artistieke
publicatie werken, binnen de bredere context
van de digitalisering en dematerialisering van
het beeld. De reeks ging begin 2020 al van start,
maar werd uitgesteld vanwege de pandemie. De
continuering hiervan vond grotendeels online
plaats met artist talks en presentaties door
Tatjana Erpen, Chloe Dewe Mathews
en Marianne Vierø, en werd uiteindelijk
feestelijk afgesloten met een fysiek evenement
met Batia Suter en Delphine Bedel.

potentieel van alternatieve en gemeenschappelijke vormen van lezen. Hoe kan het boek
benaderd worden als een collaboratieve ontmoetingsruimte? Deelnemers lazen niet één tekst
van begin tot eind als voorbereiding, maar
kregen een digitale folder toegestuurd met de
titel ‘A book for all readers’, waardoor
in de sessie gezamenlijk genavigeerd werd.
Verschillende leesoefeningen passeerden de
revue: deelnemers reciteerden in kakofonie
een tekst, lazen met de ruggen tegen elkaar
fragmenten voor en staken hun neuzen in boeken
om de verschillende geuren op te snuiven.
Reading Room #40
The Institute for Technology in
the Public Interest
Sessie #40 van The Reading Room
werd geleid door Seda Gürses en Femke
Snelting van het artistieke en activistische
collectief The Institute for Technology
in the Public Interest. De sessie stond
in het teken van de inleiding op de tekst
‘There is no Software, there are
just Services’ door Irina Kaldrack en
Martina Leeker. Deze tekst onderzoekt op
kritische wijze de verreikende infrastructurele
implicaties van veranderingen in softwareproductie beheerd door Big Tech bedrijven.

De technische en sociale verbeelding van
deelnemers werd daarnaast gevoed met
fragmenten uit pamfletten en manifesten door
alternatieve tech-collectieven.
Aangezien het gebruik van een Covid-pas met
QR-code gereguleerd wordt door grootschalige
softwarebedrijven die tijdens de sessie
kritisch onder de loep werden genomen,
werd er dit keer gekozen voor de alternatieve
leesgroep-vorm zonder zitplaatsen. Deelnemers
bewogen door onze buiten- en binnenruimten
in een lees-processie, wat maakte dat het
evenement voldeed aan de criteria voor een
zogenaamde ‘doorstroom activiteit’.
Reading Room #42 met Varia
Deze online leesgroep-sessie rondom ‘herstel’
werd geleid door Cristina Cochior, amy
pickles en Joana Chicau van het Rotterdamse
collectief Varia, dat onderzoek doet naar
alledaagse technologie. De thematiek van
‘herstel’ werd geïnspireerd door het denken van
queer theoreticus Eve Kosofsky Sedgwick, die
stelt dat elke pagina tekst een veelheid aan
mogelijke perspectieven en interpretaties bevat.
De sessie legde de focus op belichaamde en
collectieve manieren van lezen, en onderzocht
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The Artist’s Novel – symposium
Dit symposium rond de kunstenaarsroman,
gecureerd door kunstenaar David Maroto,
moest vanwege de pandemie meerdere malen
uitgesteld worden en kon na de zomer eindelijk
fysiek plaatsvinden in onze ruimte. Van de
door Maroto uitgenodigde gasten sloten Cally
Spooner en Chris Kraus aan via Zoom.
Yann Chateigné Tytelman was fysiek
aanwezig om met Maroto in gesprek te gaan.
De coronaperiode heeft in zekere zin de deur
geopend naar het uitnodigen van bepaalde
veelgevraagde gasten, voor wie de drempel van
deelname aan evenementen lager is geworden
door de mogelijkheid online in te bellen.
Op veilige afstand konden we 20 mensen
fysiek in onze projectruimte ontvangen. Om
het symposium naast deze intieme setting
een breder bereik te geven hebben we een
livestream gefaciliteerd.
Het symposium werd georganiseerd rondom
de launch van Maroto’s tweedelige boek ‘The
Artist’s Novel: The Novel as a Medium
in the Visual Arts (Mousse Publishing,
2020). Het boek is het eerste naslagwerk dat
het gegeven van de kunstenaarsroman onder
de loep neemt. Gedurende het symposium
kwamen vragen aan bod als: waarom schrijven
(hedendaagse) kunstenaars graag romans? Wat

Reading Room #40 met The Institute for
Technology in the Public Interest

verschillende praktijken van ‘annotatie’. Dit
gezamenlijke werk werd uitgevoerd op een
Etherpad, een digitaal en open-source tekstbewerkingsprogramma. Het online format maakte
deze leesgroep toegankelijk voor deelnemers
buiten Den Haag en Nederland.

Reading Room #39 met Ethel Baraona Pohl

Reading Room #8 met Tommy Tentevogel

“The Artist’s Novel” symposium by
David Maroto, here: in conversation
with the American writer Chris Kraus.

is het effect van de kunstenaarsroman op het
veld van de beeldende kunsten? En hoe zouden
we een kunstenaarsroman moeten ervaren?
De avond omvatte gesprekken, presentaties en
voordrachten vanuit interdisciplinaire hoeken.
Schrijver en curator Yann Chateigné Tytelman
ging met Maroto in gesprek over de impact van
kunstenaarsromans op curatoriale praktijken.
Kunstenaar Cally Spooner hield een voordracht
van haar nieuwe kunstenaarsroman Dead Time.
Chris Kraus besprak de aanwezigheid van
‘ficto-kritische’ manieren van schrijven in de
hedendaagse kunst.
Solitary Solidarity – een cyclus door
Hamja Ahsan
De reeks ‘Solitary Solidarity’ werd gecureerd
door activist, kunstenaar en schrijver Hamja
Ahsan. Deze serie evenementen legt de focus
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op overlevingsstrategieën die we in perioden
van insolatie kunnen aanwenden door middel
van publicatie. Hamja Ahsan onderzoekt zijn
boek Shy Radicals en de beweging hieromheen
als een curatoriale rode draad. Dit programma
in drie aktes raakt aan de toepassing van
eenzame opsluiting binnen het gevangenissysteem, psychiatrische zorg en quarantaine,
en stelt de vraag hoe we onderhevig aan
verschillende restricties van elkaar kunnen leren.
Als eerste deel van de reeks Solitary
Solidarity, gecureerd door Hamja Ahsan,
vertoonden we de film Shy Radicals, een
portret van de activist, kunstenaar en schrijver.
Voor het tweede evenement in de cyclus
Solitary Solidarity verwelkomden we
Marc Fischer, een in Chicago gevestigde
kunstenaar, zine-maker en de oprichter van de
kleinschalige uitgeverij Public Collectors.
Fischer presenteerde recente projecten zoals
Quaranzine, een één pagina tellende
publicatie, die gedurende de lockdown elke dag
werd uitgebracht als een spontane respons op
de pandemie. Een verzameling van Quaranzines
werd in onze projectruimte tentoongesteld
gedurende het evenement. De avond werd
afgesloten met een gesprek tussen Marc
Fischer en Hamja Ahsan, de curator van
de reeks. Marc Fischer en Hamja Ahsan waren
beiden aanwezig via beeldverbinding.
Het laatste evenement in de cyclus nam de
vorm aan van een filmvertoning van The House
That Herman Built door Jackie Sumell. “Van wat
voor een huis droomt een man die gedurende
meer dan 30 jaar gevangen zit in eenzame
opsluiting?” Deze film portretteert de bijzonder
creatieve reis en vriendschap tussen Herman
Wallace, lid van de ‘Angola 3’ groep die vier
decennia in eenzame opsluiting doorbracht, en
de kunstenaar en abolitionist Jackie Sumell.
Reverberations
De reeks Reverberations onderzocht de
levendige raakvlakken tussen de visuele en
sonische kunsten en presenteert kunstenaars
en muzikanten wiens praktijken artistieke
publicatie, muziek en hedendaagse kunst
omarmen. Zulke rijke, interdisciplinaire
praktijken echoën vaak voort vanuit zelfgeorganiseerde initiatieven zoals kleinschalige

muzieklabels en uitgeverijen, die ruimte bieden
aan spontaniteit, experimentatie en onafhankelijkheid van een winstoogmerk.
Reverberations I met Jonas
Delaborde en Hendrik Hegray
Tijdens het eerste evenement in de reeks
Reverberations, verwelkomden we de
Franse kunstenaars en underground uitgevers
Jonas Delaborde en Hendrik Hegray.
Sinds 2006 brengt het duo in eigen beheer een
cult zine uit genaamd NK, dat veel overlap
kent met de muzikale exploraties van beide
makers. Delaborde en Hegray zijn actief in
ondergrondse en experimentele scenes, waaruit
de componenten voor verschillende publicaties
op vrije wijze bijeengeraapt en geaccumuleerd
worden. De presentatie van het duo in Page
Not Found bestond uit een doorloop van hun
15 jaar lange geschiedenis van uiteenlopende
publicaties, evenals uit filmvertoningen en een
live muzikale performance door Hendrik Hegray.
Reverberations II met James
Hoff en Félicia Atkinson
Op 19 november verwelkomden we de
Amerikaanse kunstenaar, muzikant en uitgever
James Hoff, en de Franse Félicia Atkinson
voor een hybride evenement in de reeks
Reverberations. Hoff runt de onafhankelijke
uitgeverij Primary Information, die voornamelijk
heruitgaven van oudere kunstenaarsboeken
uitbrengt, en maakt daarnaast elektronische
muziek en kunst. Atkinson treedt veel op als
muzikant en runt samen met Bartolome Sanson
de uitgeverij en muzieklabel Shelter Press.
Gedurende de avond gingen Hoff en Atkinson
in gesprek over hun bezigheden in het veld van
artistieke publicatie, en de overlap daarin met
hun individuele muziekpraktijken. Atkinson was
aanwezig via videobellen, en las voor uit haar
recente boek A Forest Petrifies, een project dat
gedurende meerdere jaren veel van haar muziekprojecten en liedteksten heeft geïnspireerd.
James Hoff sloot de avond af met een live
concert waarin hij ‘auditieve geesten’ opriep en
muzikale oorwurmen en tinnitus onderzocht.
De avond was ondanks nieuwe corona
maatregelen en vervroegde sluitingstijden
voor evenementen drukbezocht. Omdat het een
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Typographic Night I – met
Carmen Dusmet Carrasco,
Marthe Prins & WRS_THG
Op 4 december presenteerden we het eerste
evenement in de nieuwe reeks ‘Typographic
Nights’, gecureerd door Trang Ha en Paulina
Trzeciak. Deze ‘typografische avond’ vond
vanwege nieuwe covid-maatregelen plaats in
de namiddag. We konden plek bieden aan een
beperkt aantal deelnemers, en alle stoelen
waren al gauw bezet.
TENTOONSTELLINGEN
Far Closer – volunteer exhibition
1 January – 1 february
Zoals alle culturele instellingen begon Page
Not Found 2021 op een vreemde manier: met
de deuren gesloten. Wanneer je geen publiek
kunt ontvangen blijven er niet veel opties
over om mensen te bereiken, maar er liepen
nog altijd voetgangers langs onze etalage
in de levendige Boekhorststraat. Onze grote
winkelruiten hebben dit jaar daarom een meer
prominente rol gekregen als platform voor
disseminatie en publicatie. Het raam werd
dit jaar actiever ingezet, te beginnen met een

Paulina Olowska presenteert
Pavilionesque! 8 juli – 15 augustus
Tijdens het The Hague Contemporary Art
Weekend opende Page Not Found de expositie
Pavilionesque, rond het gelijknamige
tijdschrift dat werd opgezet door de bejubelde
Poolse kunstenaar Paulina Olowska.
Typographic Nights I, 4 december

Typographic Nights
Typographic Nights creëren een ruimte
waarbinnen grafisch ontwerpers en het
publiek samen komen om het veelzijdige
creatieve proces van grafisch ontwerp inzichtelijk en tastbaar te maken. Het publiek wordt
gevraagd om korte zelfgeschreven teksten
of gevonden fragmenten aan te dragen,
die ze graag getransformeerd zouden zien
tot visuele ontwerpen. De uitgenodigde
grafisch ontwerpers en typografen zullen het
tekstmateriaal ter plekke vormgeven en het
resulterende drukwerk kan dezelfde dag mee
naar huis genomen worden. Samen ontdek je
het plezier, de spontaniteit en de zorgvuldigheid
die onderdeel zijn van grafische vormgeving.
Van het kiezen van een lettertype tot het
toepassen van analoge technieken, het publiek
beleeft elke stap van dit kleurrijke proces mee.

tentoonstelling met kunstwerken gemaakt door
onze vrijwilligers.
De tentoonstelling omvatte werken van
Anna Moschioni en Brechje Krah,
Daisy Madden-Wells, Ella Wang
Olsson, Kamila Sipika, Paulina
Trzciak, Shana de Villiers, Silke Riis
en Xenia Klein.

Het tijdschrift Pavilionesque werd in 2015
opgericht als platform voor theater- en performance-gerichte kruisbestuiving middels
artistieke publicatie. Pavilionesque vormt een
levend archief van hedendaagse kunst en
dramatiek in haar continue zoektocht naar niet
eerder gepubliceerde materialen rond theater,
performance en poppenspel. Het derde en
meest recente nummer van Pavilionesque, dat
in samenwerking met het Walker Art Center
werd uitgebracht, focust op de eigenaardige
esthetiek van het groteske en haar moderne
manifestaties.
In het kader van The Hague Contemporary
Art Weekend onthulde Page Not Found een
theatrale installatie, onder regie van Paulina
Olowska en met enscenering door installatiekunstenaar Zuza Golinska. Samen
creëerden ze een podium in de vorm van
een grotesque bed, waarop Pavilionesque als
centrale figuur wordt uitgelicht. De installatie
werd begeleid door muziek van Jacek
Sienkiewics, naar Roland Topor’s poëzie.
De tentoonstelling was een maand lang te
bezoeken en creëerde een ruimte waarin
bezoekers op tactiele wijze met het publicatie
en de installatie kunnen interacteren, zittend of
liggend op het uitnodigende bed.

Typographic Nights I, 4 december

geplaceerd evenement betrof kon de programmering na 20:00 doorgang vinden. Bezoekers
werd gevraagd hun QR-code te scannen en een
mondkapje te dragen.
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Mini expositie door kinderen:
Page of Possibilities, 17 december
tot 7 januari
Als feestelijke afsluiter van het jaar, en, als
hart onder de riem na de aankondiging van
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opnieuw een harde lockdown en de sluiting van
kunstruimtes, organiseerde Page Not Found
gedurende eind december en begin januari een
tentoonstelling met publicaties gemaakt door
kinderen in ons winkelraam.
Key Words – book launch and reading, 2 september

De kleurrijke boekjes waren de uitkomsten
van de Page of Possibilities workshop reeks
die gedurende 2021 in onze projectruimte
plaatsvond. De mini-tentoonstelling was ten
alle tijden toegankelijk en zichtbaar in een
speciaal gebouwde etalage vanaf de straatkrant
voor voorbijgangers in de Boekhorststraat en
andere nieuwsgierigen.
BOEKPRESENTATIES

“Paulina Olowska presents Pavilionesque” variable media, installation view

Key Words
In een jaarlijks terugkerend evenement
lanceert de MA Artistic Research aan
de KABK, de nieuwe editie van Keywords,
een collectieve publicatie geschreven en
samengesteld door eerstejaars studenten
rondom het thema ‘waywardness’. Tijdens de
presentatie van deze editie kregen studenten
de kans om hun teksten uit de publicatie voor
te dragen en middels performance te activeren.
De avond bewoog langs voordrachten over
queer rafelranden en doelloze slentertochten
en werd afgesloten met een muzikale vertolking
van een tekst over de beroemde ‘Just Do
It’-slogan.
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De presentatie vond in besloten kring van
studenten en medewerkers van de master
plaats in onze projectruimte. Daarnaast stelde
Page Not Found een livestream beschikbaar
voor andere geïnteresseerden, zoals in het
buitenland gevestigde alumni.
Electric Brine
Tegen het einde van oktober presenteerden
we een boeklancering van de nieuwe uitgave
Electric Brine, samengesteld door de
Amerikaanse kunstenaar en onderzoeker
Jennifer Teets. Electric Brine is een
verzameling kritische essays en poëzie
over vloeistof en vloeiing door auteurs uit
verschillende onderzoeksvelden die allemaal
verbonden zijn aan het onderzoekscollectief
The World In Which We Occur en de
hieraan gelieerde online studiegroep Matter

in Flux die zich middels artistieke methoden
buigen over ecologische vraagstukken. Electric
Brine werd uitgegeven door Archive Books
in Berlijn, en omvat bijdragen door Dionne
Brand, Barbara Orland, Sophie Lewis,
Esther Leslie, Hannah Landecker en
Lisa Robertson.
Koen Taselaar – Rollable Ramblings
Op een woensdagmiddag in december
lanceerde Koen Taselaar zijn nieuwe boek Koen
Taselaar. Rollable Ramblings in klein gezelschap.
In samenhang met het boek presenteerde
Taselaar ook een ‘special edition’ geweven
sjaal, gemaakt in opdracht van Page Not Found.
Koen Taselaar. Rollable Ramblings, is het eerste
overzicht van de textielen werken van de
kunstenaar, en werd gemaakt in samenwerking
met het TextielMuseum en gepubliceerd door
Jap Sam Books. Een deel van de geweven
tapijten die in het boek gereproduceerd zijn,
werd in september 2020 voor het eerst tentoongesteld tijdens de solo expositie Opinionated
Aquarium in Page Not Found. De boeklancering
is dan ook een voorbeeld van hoe Page Not
Found op langere termijn relaties aangaat met
betrokken kunstenaars.
De boeklancering was ons laatste evenement
van 2021, en kon net voor de aankondiging
van een harde lockdown en het sluiten van
kunstruimtes nog doorgang vinden.
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Terwijl we 2021 ingingen en eindigden met
gesloten deuren besloot Page Not Found
aan drie kunstenaars opdracht te geven voor
nieuwe werken die konden functioneren als de
continuering van zowel ons online programma
als dat wat toegankelijk was via de straat.
Silvia Martes – een van de finalisten van
de Prix de Rome – werd gevraagd om een
kijkruimte te maken gehost op de website van
Page Not Found. Martes creëerde een speciale
edit van haar filmprojecten die een maand lang
te zien waren via onze website.
In november 2021 gaf Page Not Found opdracht
voor een speciale editie van Koen Taselaar,
een geweven sjaal geproduceerd middels de
door de kunstenaar eigen gemaakte jacquard
weeftechniek. De opbrengsten van de verkoop
van de sjaal gingen naar de ondersteuning van
PNF activiteiten.
In december 2021 werd kunstenaar Arthur
Cordier uit Den Haag gevraagd om een
speciale editie te maken, die voor het publiek
toegankelijk zou zijn ondanks de gesloten
deuren. Cordier maakte een conceptueel werk
Foot in the Door in de vorm van een unieke op
maat gemaakte deurknop, die geïnstalleerd
werd aan de hoofdingang van Page Not Found.
FESTIVALS EN MANIFESTATIES
Ondanks de Covid-19 restricties door het jaar
heen, die of de toegankelijkheid beperkten of
het aantal bezoekers, nam Page Not Found
deel aan verschillende festivals en manifestaties, waaronder:
Hoogtij#64: ‘A Picture, A Thousand
Words’Barbara Bloom, 5 maart
In het kader van de online editie van
Hoogtij#64 presenteerde Page Not Found een
poëtische video close-up van een persoonlijke
favoriet: de publicatie A Picture, A
Thousand Words van kunstenaar Barbara
Bloom. In het boek extrapoleert Barbara Bloom
vanuit gefragmenteerd bewijsmateriaal een
mystieke bespreking van zeven foto’s.

Hoogtij#65: ‘We Have Never Been
Modern’–Afrang Nördlof Malekian, 30
mei
Page Not Found presenteerde in het kader van
Hoogtij#65 een selectie van videowerken
en bijgaande publicaties door de opkomende
kunstenaar en schrijver Afrang Nordlöf
Malekian (Armenie/ Iran). De videowerken en publicaties werden gedurende een
vrijdagavond en een weekend doorlopend
getoond voor het publiek van Hoogtij en andere
toevallige bezoekers.
Afrang Nordlöf Malekian’s films, prints en
teksten onderzoeken het vermogen van
woorden en beelden om herinneringen en
structuren te reproduceren.
Hoogtij#66: Solitary Solidarity I,
Filmvertoning ‘Shy Radicals’, 24
september
Als eerste deel van de reeks Solitary
Solidarity, gecureerd door Hamja Ahsan,
vertoonden we de film Shy Radicals, een
portret van de activist, kunstenaar en schrijver.
De doorlopende filmvertoning vond plaats
tijdens Hoogtij Den Haag. Het publiek van de
kunstroute kon gedurende een hele avond in
onze projectruimte binnenwandelen om de
vertoning bij te wonen.
Hoogtij #67: Solitary Solidarity III,
Filmvertoning ‘Herman’s House’, 27
november
Het derde en laatste evenement in de reeks
Solitary Solidarity vond plaats tijdens Hoogtij
#67. Voor de gelegenheid vertoonden we
de documentaire film Herman’s House,
geregisseerd door Angad Bhalla. De
documentaire is gebaseerd op het project The
House That Herman Built door Jackie Sumell.

We Have Never Been Modern’ – Afrang Nördlof Malekian, 30 mei

KUNSTWERKEN IN OPDRACHT
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Festival Analog Eco met Yamuna
Forzani, 11 mei tot 28 mei
In mei participeerde Page Not Found in het lokale
Festival Analog Eco, georganiseerd door de
Grafische Werkplaats. Het festival verspreidde
zich onder andere in culturele ruimtes en
ondernemingen in de buurt die geïnvesteerd zijn
in analoge en duurzame werkwijzen. Haagse
kunstenaars werden aan Haagse instellingen
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Golinska op een soundtrack gecomponeerd door
Jacek Sienkiewicz gebaseerd op Roland Topor’s
poëzie. Deze performance was onderdeel van
de Pavilionesque tentoonstelling bij Page Not
Found gewijd aan de lancering van Paulina
Olowska’s publicatie Pavilionesque magazine.

Shy Radicals, screening, 24 september
Key Words, book launch and readings with the students of MA Artistic Research
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Experimental Publishing
Festival – window.open(),
10 september
Page Not Found opende in september wederom
haar deuren voor een interdisciplinair en
interactief evenement rondom experimentele
vormen van publicatie, georganiseerd door de
studenten van de Master Experimental
Publishing (XPUB) aan het Piet Zwart
Instituut te Rotterdam.

gekoppeld op grond van gedeelde affiniteiten, en
toonden gedurende drie weken een presentatie
van hun werk. Haagse modeontwerper Yamuna
Forzani presenteerde in onze etalage een
nieuwe zine, die de queer gemeenschap van
Den Haag, en de duurzaamheid van queer
verbintenissen in het algemeen, vierde. Naast
de zine installeerden we samen met Forzani
verschillende kledingstukken uit haar collectie
en speciale editie prints. Festival Analog Eco
organiseerde als onderdeel van hun programma
rondleidingen van de etalage-presentaties, die
nieuwe bezoekers aan onze ruimte introduceerde.
The Hague Contemporary
Art Weekend 2021: Paulina
Olowska Presents Pavilionesque,
Performance by Zuza Golinska
Voor het Art Weekend onthulde Page Not Found
een theatrale installatie, gechoreografeerd door
Paulina Olowska in samenwerking met beeldhouwer Zuza Golinska. Samen maakten zij een
uniek podium waar Pavilionesque het Thespiaans
hoofdfiguur was. Gedurende The Hague
Contemporary Art Weekend werd de installatie
vergezeld door een performance van Zuza
Pagina 30

Het evenement nam de vorm aan van een
dag-lang festival getiteld ‘window.open()’
en omvatte verschillende activiteiten en
geactiveerde publicaties, zoals narratieve
videogames, een gedicht dat zich verspreidde
in de namen van verschillende wifi-netwerken
en een zogenaamde ‘Lingo Bingo’ waarin
verschillende publicaties als prijzen werden
uitgereikt. Daarnaast vonden er gesprekken,
presentaties en performances plaats, geleid
door studenten en docenten.
Sommige deelnemers kozen ervoor de hele
dag aan te sluiten, wat zorgde voor een
gemoedelijke sfeer, terwijl anderen ervoor
kozen zich voor enkele tijdslots aan te melden,
en er zodoende ook sprake was van een goede
afwisseling in de samenstelling van de groep.
De dag bood geïnteresseerde potentiële
studenten de mogelijkheid bekend te worden
met de bezigheden van de Master XPUB.
Page Not Found was van plan mee te doen aan
The Other Book Festival in Den Haag in
november 2021, maar de organisatoren van het
festival besloten het event een jaar uit te stellen.

PUBLICATIES
2021 markeert het eerste jaar waarin Page Not
Found zich heeft toegelegd op het uitgeven
van publicaties. We zijn verheugd om twee
projecten te hebben afgerond.
Women Looking at Women Looking at
Women door Annemarie Wadlow
ISBN: 9789083222417, 152 bladzijden,
editie van 500.
De publicatie is de winnaar van de Page Not
Found Thesis Award. De jury was onder de
indruk van hoe Wadlow’s publicatie de kern
intentie van haar thesis ondersteund: het in
ere herstellen van vrouwelijke kunstenaars
die de vrouwonvriendelijke kunstgeschiedenis
achter heeft gelaten, en het bepleiten van
collectief werk. Publiceren, waarmee bedoeld
wordt publiek maken, is een vorm die zeer
geschikt is voor het terugbrengen wat
gecensureerd was en het veranderd Wadlow’s
publicatie in een gebaar dat voorbij gaat aan
de academische vereisten. Haar intentie wordt
versterkt door de beslissing dat bijna ieder
aspect van haar publicatie, tekst, type fonts
en papier, geproduceerd en ontworpen is door
vrouwen en hun bijdrage op de eerste pagina’s
erkent wordt. De doorschijnende kwaliteit van
het papier herinnert ons er scherp aan dat
werken nooit op zichzelf bestaan, maar in een
gemeenschap – een zusterschap dat Wadlow
brilliant viert!
A Selection of Unrealized Sculpture for
the Small Pocket or A Pocket Book
of Thoughts in Three Dimensions
door Marianne Vierø.
ISBN:9789083222400, 64 bladzijden,
editie van 500
De publieke presentatie van Marianne Vierø
in april 2021 was gebaseerd op een project
van een kleine publicatie die Page Not Found
besloot te co-publiceren, Vierø kon toen niet
reizen vanwege de restricties maar haar
publicatie kon dat wel.
Beide publicaties werden afgemaakt en naar de
drukker gestuurd in de winter van 2021, echter
vanwege het huidige papiertekort in Europa,
wordt de afronding van het drukken in de
eerste maanden van 2022 verwacht.

Pagina 31

Page Not Found — Jaarverslag 2021
5.

SCOUTINGREIZEN

In 2021 hebben de directeurs van Page Not
Found de volgende scoutingreizen ondernomen,
die nieuwe richtingen voor de programmering
inspireerden, nieuwe partnerschappen en
netwerken mogelijk maakten en de catalogus
van publicaties verrijkten met nieuwe en
zeldzame kunstenaarsboeken. Vanwege de
wereldwijde Covid-19 restricties waren niet alle
geplande reizen mogelijk.
September 2021: Art Basel (Sébastien Tien)
February 2021, June 2021: Studio bezoeken
bij kunstenaars aan de Rijksakademie
(Sébastien Tien en Ola Vasiljeva)
November 2021: Tallinn, professionele reis
met het Mondriaan Fonds (Sébastien Tien)
November 2021: Offprint Paris Art Book
Fair (Sébastien Tien en Ola Vasiljeva)
6.

ONTVANGSTEN

In 2021 ontvingen wij de volgende groepen
studenten en professionals. De groepen kregen
een introductie tot Page Not Found, onze
missie, details van het opkomende programma,
mogelijkheden voor studenten, kunstenaars en
andere professionals, gevolgd door een Q&A.
—
12 april 2021: bezoek van de studenten van
het Curatorial Program van De Appel
—
28 april 2021: Tzu-Ruei Wu en een groep
Multimedia Journalism studenten van Leiden
Universiteit
—
11 mei 2021: groep van 20 mensen van
Analog Eco Festival Tour
—
23 augustus 2021: Fien Leeflang met
Caroline Pinto met een groep studenten van
het introductiejaar van de KABK
—
17 september Janice McNab met een
groep eerstejaars MAR (KABK) studenten
—
17 september Annaleen Louwes met
een groep Beeldende Kunst studenten van de
Rietveld Academie
—
30 september 2021: Stroom Invest Week:
groep kunstenaars en professionals met
Stroom Den Haag
—
5 november 2021: Robert Milne met
een groep studenten van Werkplaats
Typografie

—
11 november 2021: Suzanne van de Ven
met een groep Beeldende Kunst studenten van
de Rietveld Academie
—
17 november 2021: Suzanne van de Ven
met een groep van Beeldende Kunst studenten
van de Rietveld Academie
—
26 november 2021: groep kunstprofessionals
uit Estland met het Mondriaan Fonds.
7.

COMMUNICATIE

Volgens ons beleidsplan voor 2021-2024
had Page Not Found aan het begin van het
jaar aanzienlijke investeringen gepland in
verschillende communicatiekanalen- en
methoden. Deze stap werd mogelijk gemaakt
dankzij de subsidies die we dit jaar ontvingen.
In januari is Page Not Found begonnen te
werken met een PR-assistent die alle communicatie-gerelateerde zaken op zich nam, zoals
het updaten van de website, de nieuwsbrief
en het coördineren van de PR. Dankzij deze
ondersteuning zagen we een significante groei
in de diverse publieken en volgers.
Doelgroepen en publieksbereik
Het verbreden van de toegang tot artistiek
publiceren is het doel van onze stichting.
Daarom is het cruciaal om te verzekeren dat
de beoogde publieken toegang hebben, en om
nieuwe groepen te bereiken buiten de kern van
professioneel publiek. Een plan is opgesteld
waarin de segmenten van ons beoogde publiek in
doelgroepen worden gedifferentieerd en er een
specifieke strategie wordt ontwikkeld voor ieder.
Doelgroepen
Ons huidige publiek omvat niet alleen de
bezoekers die we tijdens publieke evenementen
verwelkomen, maar ook bezoekers van onze
boekwinkel, die nieuwsgierig zoeken naar
speciale publicaties, of toeristen die het
stadscentrum verkennen. Deze groepen voeden
elkaar: een voorbijganger die de boekwinkel
heeft ontdekt zal terugkomen voor een event,
bezoekers van een event stappen later de
boekwinkel binnen. Onze inzet voor het bereik
is op die manier aangepast aan de hybride
natuur van ons initiatief en haar publiek. We
segmenteren ons publiek in de volgende
doelgroepen:
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—
Kunstprofessionals – Lokaal artistieke
gemeenschap: kunstenaars, curatoren,
kunststudenten en anderen, gebaseerd in Den
Haag of Zuid-Holland. Nationaal artistieke
gemeenschap: kunst professionals uit
Nederland. Deze twee groepen dragen bij aan
de reputatie en kwaliteit van het platform en
zijn één van de krachten van het programma
van Page Not Found.
—
VIP (lokaal, nationaal) – leiders uit
de culturele sector, in het bijzonder directeuren
en curatoren van hedendaagse kunstinstellingen in Nederland.
—
Internationaal artistieke
gemeenschap – deze groep is van belang,
omdat het curatoriële team de intentie heeft
om kunstenaars en curatoren uit andere landen
uit te nodigen. Het is daarom belangrijk dat
Page Not Found een internationaal profiel
ontwikkeld, via een simpele aanwezigheid op
verschillende media op dit level.
—
Algemeen publiek – Boekliefhebbers:
een boekwinkel blijft een speciale plek voor
velen, dat een bezoek op zichzelf verantwoordt. Onderzoek toonde aan dat 56% van
alle zoektochten op Google Maps naar Page
Not Found bestond uit mensen die op zoek
waren naar een boekwinkel. Dit bezoek is een
beginpunt van onze activiteiten. We verwachten
een belangrijke groei in deze groep door een
specifieke benadering.
—
Families en kinderen – kinderen
staan aan het hart van onze kennisdeling
projecten, en zij kunnen benaderd worden via
hun ouders of leraren.
—
Engels sprekende Expats – deze
groep, nieuwsgierig naar culturele noviteiten,
heeft een aangeboren interesse in onze
evenementen die meestal in het Engels plaatsvinden.
—
Lokale gemeenschap – Onze
inbedding in de lokale gemeenschap is
essentieel voor ons initiatief. Gesitueerd
aan een straat die het centrum met de
Schilderswijk verbindt, is deze groep
veelzijdig, zowel in economische middelen als
culturele achtergrond (de meerderheid van
de bewoners van de Schilderswijk heeft een
Turkse, Marokkaanse of Surinaamse oorsprong).
Het vinden van effectieve middelen om deze
gemeenschap in de volle breedte te bereiken
wordt als van kritisch belang beschouwd.

—
Cultureel toerisme – Deze groep
wordt gekarakteriseerd door gedrag, namelijk
door het verkennen van een stad met als
voornaamste doel het blootstellen aan het
culturele aanbod.
Huidige strategieën voor bereik
We voeden onze samenwerken en zien deze als
een belangrijke factor in de bijdrage aan onze
strategie voor het bereiken van publiek. Vruchtbare samenwerkingsprojecten als Colophon, en
collaboratie met XPUB en KABK afdelingen
zowel als partnerschappen met andere stichtingen zoals Stichting De Vrolijkheid en Moeder
en Dochter, helpen onze toegankelijkheid uit
te breiden en maken het mogelijk voor nieuwe
publieken om Page Not Found te ontdekken.
Via deze kanalen wordt ons publiek regelmatig
op de hoogte gehouden van het programma:
—
Digitale Nieuwsbrieven – digitale
nieuwsbrieven worden verzonden naar zowel
binnen- als buitenlandse abonnees. In 2021
meldden 122 nieuwe geïnteresseerden zich aan
voor onze mailingen, waarmee wij op een bestand
van in totaal 561 actieve adressen kwamen.
—
Drukwerk – In 2021 werd gebruikgemaakt van diverse vormen van drukwerk
om het programma toe te lichten en onder de
aandacht te brengen bij een breed publiek.
Om ons publiek te introduceren met onze
doorlopende programma’s hebben we een
poster campagne ontworpen en verspreid
in de gemeente Den Haag, Delft en Leiden, die
informeerde over ongeveer drie maanden van
ons programma. Een deel van deze posters was
door ons team verspreid in kunstacademies en
lokale en internationale kunstplatforms.
Dezelfde campagne is in het formaat van een
grote ansichtkaart uitgevoerd. 300 van deze
kaarten werden per post verzonden naar adressen
uit ons bestand. De overige kaarten werden op
onze locatie aan de bezoekers verstrekt.
Om informatie te verspreiden over onze Page of
Possibilities workshops hebben we flyers ontworpen en verspreid in de buurt, bij de naburige
winkels en kleine ondernemingen in de Boekhorststraat, bij scholen en lokale bibliotheken.
Speciale posters werden ontworpen om jong
publiek naar onze ramen te trekken.
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Alle events, filmvertoningen en tentoonstellingen werden voorzien van een libretto, dat
de avond of tentoonstelling voorzag van een
introductie en verdiepende informatie.
—
Advertenties – Page Not Found
plaatst advertenties om ons programma te
introduceren in hedendaagse kunst magazines
en kranten, waaronder Metropolis M,
Mister Motley, Tubelight, Jegens
en Tevens. Naast advertenties in geprinte
versies, adverteren we via digitale banners in
deze tijdschriften, zowel als op internationale
platforms als ArtViewer en Artforum.
—
Art Guides – Page Not Found deelt
het programma via de kunstagenda van The
Hague Contemporary, welke zowel als
digitaal als geprint formaat functioneerde in
2021. In de herfst van 2021 werden we lid van
Denhaag.com, waardoor al onze publieke
events via hun kanalen verspreid worden.
PNF gebruikt ook de agenda van Cultuurschakel om informatie te verspreiden over de
workshops voor kinderen.
—
Tourist Maps – Page Not Found staat
op de kaart van de toeristengids Dayhague,
die wereldwijd gebruikt wordt door nieuwe
bezoekers en de expat community.
—
Sociale Media – Sociale media blijven
de voornaamste bron van directe communicatie.
Alle events worden bekend gemaakt via
ontworpen banners voor onze Instagram en
Facebook pagina’s. Deze kanalen gebruiken we
eveneens om documentatie van evenementen
te delen en iedere aankondiging. Het aantal
volgers op sociale media getuigt van een
continue groei, in 2021 hadden we 2500 nieuwe
volgers op Instagram.
—
Website – De website www.page-notfound.nl is ons vaste platform waar we alle
opkomende evenementen delen en waar het
archief van onze activiteiten te vinden is. De
website bevat alle essentiële informatie over
onze organisatie. Gedurende de lockdown
werd het daarnaast gebruikt om projecten in
opdracht te streamen.
Naast de reguliere communicatiekanalen
benaderen we specifieke organisaties, gemeenschappen en partners, afhankelijk van de
natuur van het programma.

Vermeldingen in de Pers
—
Toevallige families – 6x boeken
van Page Not Found
30.03.2021 | Metropolis M – artikel door Selin
Kusçu
—
Pavilionesque: goud, glitterend
en grotesk
06.08.2021 | Metropolis M – recensie door
Pernilla Ellens
—
The Artist’s Novel: David Maroto
talking to Chris Kraus, Cally Spooner
and others at Page Not Found
24.09.2021 | Metropolis M – recensie door Nele
Brökelmann
—
DenHaag.FM radio interview
14.11.2021| Den Haag FM- Page Not Found over
de workshops voor kinderen
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), en bij 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
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bestuur uitgevoerd. Tijdens haar vergadering van
3 december 2020 heeft het bestuur van Stichting
Page Not Found een protocol geaccordeerd
waarin de administratieve procedures, financiële
bevoegdheden en beheersmaatregelen zijn
vastgelegd. Dit protocol is gedurende het hele
jaar 2021 toegepast.
De belangrijkste onderwerpen van gesprek
tussen het bestuur en de directie betreffen de
implementatie van beleid, risicomanagement,
fondsenwerving, positionering van het platform
en de verhuizing/uitbreiding van de ruimte.
Het bestuur kwam het afgelopen jaar vijf keer
bijeen. Hierbij was telkens ook de directie
aanwezigDe leden van het bestuur van
Stichting Page Not Found beschikken allen over
één of meer van de volgende competenties:
financieel-economische deskundigheid,
literaire-, hedendaagse kunst- en cultuurhistorische deskundigheid.
De leden van het bestuur vervullen hun taken
onbezoldigd.
Directie en assistenten
De directie, bestaande uit kunstenaars
Sébastien Tien en Ola Vasiljeva, heeft de
dagelijkse en artistieke leiding over Page Not
Found, en sinds dit jaar wordt bijgestaan door
een freelance PR & communicatie manager
en een Productie assistent. De behoefte om
een productie assistent te hebben werd dit
jaar erg urgent, vanwege de intensivering van
het programma en de werkdruk veroorzaakt
door de pandemische verstoring, vertragingen
en uitstel. In juli 2021 stemde het bestuur in
om de vacature openbaar te maken voor deze
positie en in september was de positie gevuld.
De kosten voor deze functie werden mogelijk
gemaakt door het aantal ongebruikte uren van
de PR en communicatie assitent uit het eerste
deel van het jaar te gebruiken.
Dankzij de financiële ondersteuning van het
Mondriaan Fonds dit jaar, ontvingen de artistiek
directeur, de PR en productie assistenten een
compensatie gebaseerd op het minimum tarief
voor ZZP’ers. Alle drie werkten zij ongeveer 20
uur per week (totaal 0,5 FTE). De oprichtende

directeur Sébastien Tien zette zijn werk ook dit
jaar voor compleet onbezoldigd, voor een inzet
van naar schatting 20 uur per week.
Vrijwilligers
Naast de freelance assistenten werkt Page Not
Found met een pool van vrijwilligers, die onze
activiteiten gedurende events ondersteunen
en die zorg dragen voor de ruimte. Vrijwilligers
krijgen een vergoeding conform de wettelijk
bepaalde maximum vrijwilligersvergoeding voor
2021. Om onze dankbaarheid te tonen naar het
team en de teamgeest te voeden organiseren
wij twee keer per jaar een groot diner of lunch
voor het gehele team om elkaar te ontmoeten.
Dit jaar is vanwege de restricties alleen een
grote lunch georganiseerd. Voor de kerstvakantie hebben we cadeaupakketjes gemaakt
voor het gehele team. Teamleden van Page Not
Found ontvangen 20% korting op geselecteerde
publicaties in de winkel.
Fair Practice
Dit jaar heeft Page Not Found de kosten
in kaart gebracht van eerlijke beloning
van personeel in overeenstemming met de
Fair Practice Code. Om de honoraria voor
kunstenaars vast te stellen, hanteert Page Not
Found de richtlijn kunstenaarshonoraria voor
100 procent. Kunstenaars en gasten ontvangen
een kunstenaarshonorarium, evenals een
vergoeding van accommodatie- en reiskosten.
Page Not Found garandeert tevens artistieke
integriteit en neemt in de contracten die met
de kunstenaars worden afgesloten afspraken
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op over auteursrechten. Om transparantie en
goede communicatie te verzekeren werken we
met opdracht overeenkomsten met alle freelancers, staf en andere lange termijn partners.
Vertrouwenspersoon
In 2021 zijn het bestuur en de directeurs
overeengekomen om Katja Mater als vertrouwenspersoon aan te stellen binnen de
organisatie. De teamleden en vrijwilligers zijn
hierover geïnformeerd en zijn geïntroduceerd
aan Mater, als persoon die zij in vertrouwen
aan kunnen spreken als dat nodig is over alle
problemen gerelateerd aan de werkomgeving.
Op deze manier hopen we naar een veiliger en
welcome werkomgeving te werken. In 2021 werd
de vertrouwenspersoon niet benaderd.
9.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Page Not Found is een non-profit stichting,
maar is tevens een ondernemende organisatie
die haar inkomen weet te vergroten door de
verkoop van kunstenaarsedities. De boekwinkel
is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten en de verkoop van boeken is goed voor
ongeveer 8.000 euro per jaar en 5% van onze
globale budget. Vanwege de Covid-19 pandemie,
de brede restricties en de periodes van
gesloten deuren in 2021 werd de verkoop van
boeken negatief beïnvloed.
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.
In 2021 lanceerden we een speciaal project met
betrekking tot een speciale kunstenaarseditie,
hiervoor werd een kunstenaar gevraagd een
editie te ontwerpen waarvan de opbrengsten
onze activiteiten zouden gaan ondersteunen.
In 2021 heeft Koen Taselaar een speciale editie
van zijn geweven sjaal ontworpen in een oplage
van 50, die binnen 4 dagen was uitverkocht.

10. DIVERSITY AND INCLUSION
Het doel van Stichting Page Not Found – het
bieden van een brede toegankelijkheid tot
artistiek en onafhankelijk publiceren – is
fundamenteel inclusief. We geloven dat
artistiek publiceren, onafhankelijk publiceren
en het zelf-publiceren unieke tools zijn voor
de disseminatie van ideeën en vormen en voor
het versterken van stemmen van gemarginaliseerde gemeenschappen, om de status
quo te bevragen, en uiteindelijk de gehele
samenleving te verbeteren.
Ons initiatief omarmt daarom de Code Diversiteit en Inclusie niet als een institutionele
voorwaarde, maar als een cruciaal onderdeel
van haar identiteit. Het bestuur en het team zijn
toegewijd aan de implementatie van de Code in
de structuren en processen, om ons programma,
publiek, partners en personeel inclusiever en
diverser te zien worden. Ondanks deze natuurlijke drive voor inclusie en diversiteit, zijn we
ons bewust dat er ruimte is voor verbetering
op verschillende gebieden. Om deze gebieden
te identificeren en ons beleid op diversiteit en
inclusie te verbeteren, heeft Page Not Found
het team van IZI Solutions betrokken. IZI is
een sociaal innovatie instituut dat bekend staat
om hun kennis en expertise van sociale problematiek en voor het bereiken van etnisch-cultureel
en religieuze gemeenschappen. De training en
coaching die IZI biedt zijn bedoeld ter educatie
van ons team en om een plan te definiëren om
diversiteit en inclusie onderdeel te maken van
onze core business. Samen met IZI als coach
werken we nu aan de ontwikkeling van een breder
Diversiteits- en Inclusie actieplan, dat gender
identiteit, seksualiteit, socio-economische
achtergrond, beperkingen, neurodiversiteit,
gezondheid, leeftijd en religie omarmt, om ervoor
te zorgen dat intersectionaliteit geadresseerd
wordt. Dit plan omvat de volgende actiepunten:
—
Programma – het uitnodigen van
kunstenaars en gastcuratoren met diverse
achtergronden; het organiseren van events met
activisten; het openstellen van het selectieproces van publicaties voor consultaties vanuit
het publiek; en voor het vaststellen van regels
voor onze NEU Commissie (zie programma
plan) met stakeholders en het uitnodigen van
een jury met diverse achtergronden.
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—
Publiek – het benadrukken van het belang
van het bereiken van nieuw publiek onder
minderheden; het analyseren van de inclusiviteit van de website met een expert en met een
focus groep van gemixte achtergronden; het
analyseren van de impressie van onze ruimte
en het begrip van onze missie door ons huidige
publiek en voorbijgangers; het analyseren
van het bereik via de online platforms waar
Page Not Found gepromoot wordt (The Hague
Contemporary, TheHague.com).
—
Partners – het vaststellen van een
gedragscode; het verzekeren dat deze
ondersteund wordt door onze partners; het
vooropstellen van diversiteit en ondernemers
uit minderheidsgroepen in het zoeken naar
dienstverleners.
—
Personeel – voor de twee bestuursplekken die beschikbaar zullen komen, maken we
diversiteit een prioriteit; het verzorgen van een
‘start’ positie voor een nieuw bestuurslid zonder
het vereisen van eerdere bestuurservaring.
De implementatie van dit plan wordt op
jaarlijkse basis geëvalueerd.
11.

RISICOPARAGRAAF

De vaste lasten zijn het afgelopen jaar door
de fair pay en uitbreiding van het programma
structureel verhoogd, en de risico’s daarmee
ook. Deze verhoging vergt een hernieuwde
werkwijze en doet het belang van een betere
mix aan inkomsten nog verder toenemen.
Om eventuele tegenvallers op te vangen, zal
Page Not Found gedurende de komende jaren
eventuele positieve resultaten toe te voegen
aan de algemene reserve, te beginnen over
2021, zoals in de jaarrekening te zien is.
Daarnaast is de stichting actief op zoek
naar structurele financiering om een veilige
voortzetting van ons initiatief mogelijk te maken.
12. BELEID VRIJ BESTEEDBARE
RESERVES
Het beleid rondom het eigen vermogen van de
stichting is dat het eigen vermogen uiteindelijk
geheel besteed wordt aan de doelen van de
stichting. Eventuele vrij besteedbare reserves
zullen worden ingezet om de continuïteit van
Stichting Page Not Found te waarborgen.

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
waarden maar op het creëren en het vergroten
van maatschappelijke waarden. We willen zo
transparant mogelijk opereren richting alle
belanghebbenden, waaronder kunstenaars,
publiek en fondsen.
De stichting is zich bewust van haar grote
afhankelijkheid van publieke fondsen, waarvan
de toekenning niet gegarandeerd is. Page Not
Found is zich tevens bewust van de financiële
risico’s van haar opstelling en heeft zich daar
qua bedrijfsvoering voldoende op ingericht.
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Kunstenaarsondersteuning
23.
24.
25.

Deelnemende kunstenaars
werkplaatsfaciliteiten
Deelnemende kunstenaars
gastateliers
Deelnemende kunstenaars
begeleidingstrajecten

aantal

Cultuurparticipatie:
Cursussen/lessen/
Workshops in de vrije tijd

Eenheid

aantal
aantal
Raming 2021 Realisatie 2021

Raming 2022

Cursisten/deelnemers op leeftijd
1.
2.
3.
4.

Kinderen tot 12 jaar
Jongeren van 12 tot 18 jaar
Volwassenen 18 tot 55 jaar
Senioren 55+

aantal
aantal
aantal
aantal

130
0
20

180
0
0

130
0
20

5.

Totaal aantal cursisten/
deelnemers (1+2+3+4)

som

150

180

150

6.

waarvan doorgestroomd naar
(theater)opleiding
waarvan deelnemers
ooievaarspas

aantal

7.

aantal

Klassen/groepen op leeftijd
8.
9.
10.
11.

Kinderen tot 12 jaar
Jongeren van 12 tot 18 jaar
Volwassenen 18 tot 55 jaar
Senioren 55+

aantal
aantal
aantal
aantal

25
0
25

0
0
102

25
0
80

12.

Totaal aantal klassen/groepen
(8+9+10+11)

som

50

102

105

Cultuurparticipatie:
Eenheid
Activiteiten voor kinderen
En jongeren in de vakantie

Raming 2021

Realisatie 2021

Raming 2022

1.
2.

Deelnemers tot 12 jaar
Deelnemers 12 tot 18 jaar

aantal
aantal

0

20

20

3.

Aangeboden verschillende
activiteiten (1+2)

som

0

20

20
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