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GRAPHIC MATTERS 
MORE THAN JUST A NAME



A NEW NAME FOR THE GRAPHIC DESIGN FESTIVAL  

BREDA (GDFB), WHICH WAS HELD FIVE TIMES BETWEEN  

2008 AND 2015.

GDFB was founded in response to the opening of the Graphic Design 

Museum in 2008. Where the museum presented the top of the iceberg, 

we showed what shattered and pushed under the surface. Focusing on 

young creators and presentations in public space, we created a low 

threshold for a wide audience. Today, the museum no longer exists  

and therefore our mission is more important than ever before.

During five editions we have experimented extensively with form and  

content, trying hard to be flexible, up to date and versatile. The festival 

created a lot of spin-off, both on a local as international level. In order  

to organise this spin-off more efficiently and effectively, we profes- 

sionalized the organisation. A critical look at our own activities was  

(and still is) part of this.

From an enthusiastic naivety in 2008 we became internationally  

leading in 2015. Each edition it became more clear to us why we do this. 

We discovered that we do not want to be a festival for designers alone. 

What can we still tell them about design? Nor is it about the aesthetics; 

taste is too subjective.

EEN NIEUWE NAAM VOOR HET GRAPHIC DESIGN FESTIVAL 

BREDA (GDFB), DAT TUSSEN 2008 EN 2015 VIJF KEER 

GEORGANISEERD WERD.

GDFB werd opgericht in reactie op de opening van het Graphic  

Design Museum in 2008. Waar het museum de top van de ijsberg  

toonde, lieten wij zien wat er onder de oppervlakte schuurde en  

stuwde. Met een focus op jonge makers en presentaties in de open- 

bare ruimte creëerden we een lage drempel voor een breed publiek.  

Inmiddels bestaat het museum niet meer en daardoor is onze taak  

belangrijker dan ooit.

Vijf edities hebben we veel geëxperimenteerd met vorm en inhoud,  

en deden we ons best om flexibel, actueel en veelzijdig te zijn. Vanuit  

het festival ontstond veel spin- off, zowel op lokaal als internationaal  

niveau. Om deze spin-off efficiënter en effectiever te organiseren gaan 

we de organisatie professionaliseren. Een kritische blik op eigen  

activiteiten hoort hierbij. 

Vanuit een enthousiaste naïviteit in 2008 werden we in 2015 internatio- 

naal toonaangevend. Elke editie werd het voor onszelf duidelijker waarom  

we dit doen. Zo ontdekten we dat we geen festival alléén voor ontwerpers 

willen zijn. Wat kunnen we hen nog over ontwerp vertellen? Ook gaat  

het ons niet om de esthetiek; over smaken zijn al te veel twisten.

MEER DAN EEN  
NIEUWE NAAM...

MORE THAN JUST  
A NAME…
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Het gaat ons om impact; het verschil maken voor een ander. Grafisch 

ontwerp is overal in onze dagelijkse omgeving. Ieder mens vormt  

onbewust een mening of handelt op basis van deze visuele informatie. 

Onze hersenen zijn getraind om hierbij razendsnel keuzes te maken.  

Logisch dat we niet vaak stilstaan bij het verhaal achter ontwerp.

Nu de wereld toch complexer blijkt dan we dachten en fake news of 

alternatieve feiten te pas en te onpas worden gebruikt, is het belangrijk 

om kritisch met beeld om te gaan. Niet alleen het publiek moet kritischer 

kijken, ook ontwerpers hebben meer invloed wanneer ze beter stilstaan  

bij wat ze maken.

Grafisch ontwerp is bedoeld om te communiceren met de massa.  

Daarom gaat het ook vaak over zaken die ons allen aangaan. We tonen 

het liefst zelf geïnitieerde projecten, gemaakt vanuit een persoonlijk  

perspectief, die het publiek betrekken bij de actualiteit.

Graphic Matters is meer dan een nieuwe naam. Op een nieuwe locatie 

richten we ons tot kritische kijkers en bewuste makers. We tonen actuele 

verhalen waar jij en wij om geven. Jullie kijken, wij laten jullie zien.

To us it is about impact; to make a difference for another.  

Graphic design is everywhere in our daily environment. Every person  

unconsciously creates an opinion or acts on the basis of this visual infor- 

mation. Our brains have been trained to make quick choices. It’s not 

strange that we do not often think about the story behind design.

Now that the world is more complex than we thought and fake  

news or alternative facts are everywhere, it is important to critically  

deal with images. Not only the audience needs to be more critical,  

designers can have more influence when they are more aware  

of their impact.

Graphic design is intended to communicate with the masses.  

That’s why it is often about things that we’re all concerned with.  

We prefer to present self-initiated projects that, created from  

a personal perspective, involve the audience in current topics.

Graphic Matters is more than a new name. At a new location, we focus  

on critical viewers and conscious creators. We show current stories  

that you care about. We make you look, but you have to see.

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER OP GRAPHICMATTERS.NL

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS,  
PREVIOUSLY APPEARED ON GRAPHICMATTERS.NL

“Mijn Graphic Matters 2017 favoriet  

was de synergie. De grote energiestroom  

die elk editie tijdens Graphic Matters weer 

vrijkomt tussen deelnemers, bezoekers,  

vrijwilligers en het GM-team lijkt verslavend  

te zijn. Deze energie is mijn favoriete onder-

deel, hetgeen wat er mede voor zorgt dat 

er meer dan 24u in één dag lijken te zitten. 

Alhoewel niet altijd een prettige bijkomstig- 

heid. Maar géén festival zonder bloed,  

zweet en tranen.”

PATRICIA GEVERS // PRODUCTIE & PRESENTATIE

“My Graphic Matters 2017 favourite was  

the synergy. The great flood of energy  

between participants, volunteers, visitors and  

the GM-team that’s released during every edition 

of Graphic Matters is addicting. This energy is  

my favourite part of the festival, the one thing  

that makes it seem like there’s more than  

24 hours in a day. Although that isn’t always  

a nice side effect. But there definitely won’t  

be a festival without blood, sweat and tears.”

PATRICIA GEVERS // PRODUCTION & PRESENTATION
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MAATSCHAPPELIJKE  
BETROKKENHEID  
VORMGEVEN MET  
GRAFISCH ONTWERP

DEFINING 
PUBLIC ENGAGEMENT 
WITH GRAPHIC DESIGN

TOEN ME WERD GEVRAAGD OM DIT ARTIKEL TE SCHRIJVEN, 

BEN IK TERUG IN MIJN ARCHIEF GEDOKEN OM TE KIJKEN  

WAT IK SINDS MIJN EERSTE BEZOEK (MEI 2010) OVER HET 

FESTIVAL HEB GESCHREVEN. IK VOND EEN HOOP. 

Ik reis al zo lang op en af naar Breda dat ik me de stad kan herinneren 

voor, tijdens en na de verbouwingen aan het station. Gedurende de laatste 

acht jaar heb ik elke editie bezocht voor internationale design pers die 

nieuwsgierig zijn naar verslag over de snelgroeiende wereld van grafisch 

ontwerp vanuit een Nederlands, curatorieel perspectief. De wereld wil 

weten wat er gaande is rondom Nederlands ontwerp, en waar grafisch 

ontwerp ondervertegenwoordigd is tijdens de Dutch Design Week  

(naar mijn mening), is hetgeen wat in Breda gebeurt veel belangrijker  

voor de buitenwereld. 

Het is niet alleen Nederlands grafisch ontwerp wat we zagen tijdens 

Graphic Matters, de bewoners van Breda werden verwend met grafisch 

ontwerp van over de hele wereld. Door de jaren heen ben ik voorgesteld 

aan een hoop memorabele namen op het festival, waaronder  

Basma Hamdy uit Egypte, Artur Beifuss (een voormalig anti-terreur  

analist voor de Verenigde Naties), Mike Perry uit New York, Snask  

uit Zweden en Ken Garland, een van de laatste grote nestors van  

na oorlogse grafisch ontwerp. 

Het eerste artikel wat ik vond, uit mei 2010, vat mijn beleving samen  

met de uitspraak ‘voor een tweede editie, is het festival al flink bezig  

met het vormen van een verfijnde en kritische aanvalshoek waar andere 

festivals en ondernemingen wat van kunnen leren.’ Nu, acht jaar later,  

sta ik nog steeds achter mijn woorden. 

Er is een hoop gebeurd met en rondom grafisch design de afgelopen 

jaren, en Graphic Matters curator Dennis Elbers wist veel van die gebeur-

tenissen te voorspellen. Van de opkomst van data gebruik in communicatie 

en visueel ontwerp, tot de rol van storytelling en het vertakken van het vak 

om een groter spectrum van wetenschap, ambacht en auteurschap te om- 

vatten, is het festival niet reactief geweest, maar eerder proactief, in zijn 

missie om de conversatie rondom hedendaags grafisch design te vormen.

WHEN I WAS INVITED TO WRITE THIS ARTICLE I DELVED  

BACK INTO MY ARCHIVE TO SEE WHAT I’VE WRITTEN ABOUT 

THE FESTIVAL SINCE MY FIRST VISIT IN MAY 2010. I FOUND 

PLENTY OF MATERIAL. 

I’ve been travelling to the city for so long that I remember before,  

during and after the train station renovations. I’ve attended every festival 

over the last eight years for an international design press that’s been  

curious to hear reports back on the rapidly evolving world of graphic  

design from a Dutch curatorial perspective. The world wants to hear 

what’s going on in Dutch design, and with graphic design under-repre-

sented at Dutch Design Week (from my point of view) what happens  

in Breda is even more vital to the outside world. 

But it’s not just Dutch graphic design that we find during Graphic Matters, 

the citizens of Breda have been treated to world-class graphic design  

from around the globe. Memorable names that I’ve been introduced  

to at the festival over the years include Basma Hamdy from Egypt,  

Artur Beifuss (a former counterterrorism analysist for the United Nations), 

Mike Perry from New York, Snask from Sweden and Ken Garland, one  

of the last great doyens of post-war 20th century graphic design still alive.

   

The first article I found, from May 2010, sums up my experience with  

the verdict ‘For a second outing, the festival is already forming a sophisti-

cated and critical angle of attack that many other festivals and institutions 

could well do with.’ These are words that I still stand by, eight years later. 

A lot has happened to the discipline of graphic design in recent years, 

with the festival’s curator, Dennis Elbers predicting much of it.  

From the rise of data usage in communication and visual design, to the 

role of storytelling and the branching out of the discipline to encompass 

the wider narrative of science, craft-makers and authorship, the festival 

has not been reactive, but rather, proactive, in its mission to help shape 

the conversation about what graphic design is today. 
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Conferenties, festivals, fora, workshops en pop-up winkels hebben 

allemaal hun steentje bijgedragen aan de perceptie van grafisch ontwerp 

vandaag de dag. Door op deze hybride manier de esthetische verantwoor-

delijkheden van grafisch ontwerp te verweven in onze omgeving, wordt 

het duidelijk dat grafisch design meer is dan alleen illustratie of verfraaiing, 

tegenwoordig draait het net zoveel om het auteurschap van ideeën als  

om het vertegenwoordigen van andere concepten. Design festivals zijn 

tegenwoordig big business: gezien worden als een hartelijke gastheer  

die de rol van grafisch ontwerp in de samenleving begrijpt, brengt  

zo zijn voordelen met zich mee. 

De publieke perceptie van grafisch ontwerp heeft zich ontwikkeld  

dankzij festivals zoals Graphic Matters. Door zijn aard is grafisch ontwerp 

altijd al een van de meest openbaar toegankelijke vertoningen van creativi-

teit geweest. Dennis Elbers’ toewijding brengt ontwerp naar de straat,  

verder dan commercie en naar de politiek. Het feit dat Dennis opkomt  

voor projecten die aanzetten tot nadenken en ons laten reflecteren op 

culturen en wereldwijde kwesties die veel verder gaan dan de grenzen  

van Breda is waarom het festival zo goed werkt. 

Niet alleen de design community en het publiek heeft profijt van het 

festival, de stad heeft zich de laatste acht jaar ook ontwikkeld. Wanneer 

het feest losbarst zijn het niet alleen de headliners en hun gevolg die er 

de vruchten van plukken, het rimpeleffect verspreid zich. Waar voormalige 

curatoren en cultuurproducenten zijn, hoef je niet ver te zoeken naar  

ontwikkelaars, gentrificatie en een toename in ambachtelijke bakkerijen.  

Misschien overdrijf ik door te zeggen dat het festival de stad op eigen 

houtje nieuw leven heeft ingeblazen, maar toen ik in 2017 door Breda  

liep zag ik dat veel van de oude festivallocaties, ooit verlaten en onontwik-

keld, nu tot bloei zijn gekomen. Het voormalige middelpunt van het festival, 

het Huis voor Beeldcultuur in 2012, is nu een succesvolle winkel genaamd 

Brandpunt. Het eerder genoemde treinstation was een geweldige locatie 

in 2015, verspreid over veel van de winkelruimtes, voordat daar winkels  

in kwamen. Ik kan niet door het Valkenburg park lopen zonder herinnerd  

te worden aan de 100 prachtige vlaggen van het project door  

Trapped in Suburbia in 2012. 

Conferences, festivals, forums, workshops and pop-up stores have all 

added to the narrative around graphic design. This hybrid way of moulding 

the aesthetic responsibilities of graphic design into our landscape reveals 

that graphic design is not just illustration or beautification, graphic design 

is now as much about authorship of ideas as is it about representing  

others concepts. Design festivals are now big business: being seen  

as a gracious host that understands the role of design cultures in wider  

society brings a certain cache. 

The public’s perception of what graphic design is also evolved thanks to 

the work of festivals such as Graphic Matters. By its very nature, graphic 

design has always been one of the most publically accessible displays of 

creativity. Dennis Elbers commitment brings design to the streets, beyond 

the commercial and into the political. The fact that Dennis champions 

thought-provoking projects that ask us to reflect on cultures and global 

issues far beyond the city limits of Breda is what makes the festival  

work so well.  

It’s not just the design community and the public that has benefited  

from the festival, the city too has evolved over the last eight years.  

When the circus comes to town, it’s not just the headline acts and their 

entourage that benefit, the ripple effect sprawls out. Where there are  

erstwhile curators and shapers of culture you don’t have to look too far  

to find developers, gentrification and a rise in artisanal bakeries.

It may be slightly overstretching the point to suggest that the festival  

has single handily rejuvenated the city, but as I walked the city in 2017  

I found that many old venues for the festival over the years, once barren 

and underdeveloped, are now thriving. The former centre of the festival, 

The House of Visual Culture in 2012 is now a thriving shop called 

Brandpunt. The aforementioned train station was a great venue in 2015, 

spanning many of the retail spaces before the shops moved in. I can’t 

walk in the Valkenburg park now without being reminded of the excellent 

100 flags project by Trapped in Suburbia in 2012. 
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Als ik terug kijk naar mijn archief van 2015 zie ik dat ik iets in dezelfde 

richting heb geschreven over de weerklank van het festival door de  

stad na mijn bezoek dat jaar, ‘Ik keerde terug naar de straten om de  

Blind Walls Gallery te bekijken die door heel de stad verspreid zit.  

De missie van deze interventie is dat creativiteit ‘muur voor muur’ de  

stad over zal nemen’: een strijdkreet. Schilderingen van voorgaande  

jaren zijn er nog steeds, nu thuis tussen de straten van Breda.’

Dat jaar schreef ik ook het volgende, in lovende woorden, ‘Festivals  

als deze bieden een kans voor ontwerp om te groeien in zelfbewustzijn,  

posters, billboards en verklaringen van lust voor het leven. Moge onze  

reis nog lang verrijkt worden met deze briljante uitbarstingen’ en ik was 

niet teleurgesteld toen ik het festival in 2017 opnieuw bezocht om de 

geweldige Design of Dissent expositie te bekijken. Samenwerken met  

de meest eminente Amerikaanse grafisch ontwerper, Milton Glaser,  

is niet zomaar iets. En, nogmaals, bracht Elbers intelligentie, publiek,  

en betrokkenheid naar Breda. 

Ik herinner me het moment dat Ken Garland zich naar me keerde in  

een hotel lobby, toen hij het festival verliet, hij zei ‘het is voor zo’n kleine 

stad volstrekt bizar en bewonderenswaardig dat ze zo’n grote aanwezig-

heid hebben wat betreft grafisch ontwerp, we hebben genoten van  

elke seconde’. Voor mij is het niet bizar, het komt allemaal neer op het 

harde werk en de toewijding van een verassend kleine groep mensen.  

Graphic Matters heeft altijd veel weten te bereiken met bescheiden 

middelen.

Het ontwerpers vak zit momenteel in de lift wat betreft populariteit; het 

aantal studenten neemt jaarlijks toe, grafisch ontwerpers zijn tegenwoordig 

de rocksterren van de visuele kunsten en, dankzij de opkomst van digitale 

data communicatie, culturele en politieke opschudding en de vergrote 

behoefte om communicatie vorm te geven, floreert grafisch ontwerp. 

Door de kritieke massa die Graphic Matters heeft bereikt, bevindt  

het festival zich in een uitstekende positie om de stad, het land en de  

ontwerpers community positief te blijven beïnvloeden. Samen met hun  

vele partners laat het festival team zien dat grafisch ontwerp iets betekent 

voor Nederland en de rest van de wereld. Voor een buitenstaander  

is het duidelijk dat Graphic Matters er echt toe doet wat betreft het  

succes van Breda als culturele bestemming. Moge deze verfijnde,  

kritische aanvalshoek nog lang voortduren. 

And, returning to my archive for 2015, I see that I wrote something  

along similar lines about the resonance of the festival around the city  

after my visit that year, ‘I then returned to the streets and went to see  

Blind Walls Gallery pieces scattered around town. The mission of  

this intervention is that ‘Wall by wall, creativity will take over the city’:  

A rallying cry. Pieces from former years still stood, now at home  

amongst the back streets of the city.’

That year I see I also wrote, in gushing tones, ‘Festivals such as this offer 

the chance for design to grow in soulful self-awareness, posters, billboards 

 and declarations of a lust for life. Long may our journey be peppered with 

these brilliant outbursts’ and I wasn’t disappointed when I visited again in 

2017 to see the excellent Design of Dissent exhibition. Collaborating with 

the most eminent American graphic designer of all time, Milton Glaser,  

is no mean feat. And once again, Elbers brought intelligence, public  

community and engagement to Breda.

I recall Ken Garland turning to me in a hotel lobby, as he departed the 

festival, and saying ‘For such a small city it’s absolutely bizarre and quite 

wonderful that they have such a large graphic design presence, we’ve 

loved every second of it’. To me it’s not bizarre, it’s down to the hard work 

and dedication of a surprisingly small group of people. Graphic Matters 

has always accomplished much with modest means.  

Graphic design is riding the crest of a wave in popularity; student numbers 

increase each year, graphic designers now the celebrities of the visual arts 

and, thanks to the rise of digital data communication, cultural and political 

upheaval and general acceleration of communication needing to be  

designed, graphic design is basking in a renaissance. 

Graphic Matters is well situated to further harness this cultural force  

with the critical mass its achieved thus far to further benefit the city,  

the country and the ever-expanding graphic design community. Together, 

with their many collaborators, the festival team show that graphic design 

means something to Holland and to the world. It’s evident, as an outsider, 

that Graphic Matters really does matter to the continued success of Breda 

as a cultural destination. Long may this sophisticated, critical angle of 

attack continue. 

ROBERT URQUHART BIOGRAFIE

ROBERT IS REDACTEUR VOOR ELEPHANT MAGAZINE EN 
EEN DESIGN SCHRIJVER GESPECIALISEERD IN GRAFISCH 
ONTWERP, VISUELE COMMUNICATIE EN INTERVIEWS MET 
WERELDS GROOTSTE CREATIEVELINGEN. HIJ BEGON  
ALS SENIOR JOURNALIST BIJ GRAFIK MAGAZINE,  
WAARNA HIJ FREELANCE KLUSSEN DEED VOOR EUROPESE 
EN AMERIKAANSE MEDIA WAARONDER ETAPES, VICE, 
COMMUNICATION ARTS, DAZED AND CONFUSED EN IDN. 
ROBERT IS NET KLAAR MET HET SCHRIJVEN VAN EEN  
BOEK OVER HET CREATIEVE PROCES EN ZAL SNEL  
WEER EENS IN BREDA TE VINDEN ZIJN. 

ROBERT URQUHART BIOGRAPHY

ROBERT IS THE EDITOR-AT-LARGE FOR ELEPHANT 
MAGAZINE AND A DESIGN WRITER SPECIALISING  
IN GRAPHIC DESIGN, VISUAL COMMUNICATION AND  
FEATURE LENGTH INTERVIEWS WITH THE WORLD’S 
LEADING CREATIVE PERSONALITIES. HE STARTED OUT  
AS THE SENIOR JOURNALIST FOR GRAFIK MAGAZINE 
BEFORE FREELANCING FOR EUROPEAN AND US MEDIA 
INCLUDING ETAPES, VICE, COMMUNICATION ARTS,  
DAZED AND CONFUSED AND IDN. 
ROBERT HAS JUST FINISHED WRITING A BOOK ON  
THE CREATIVE PROCESS AND WILL BE BACK IN  
BREDA AS SOON AS HE CAN.Door Robert Urquhart    By Robert Urquhart
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DURING AN ANIMATED TALK SHOW, BRITISH AUTHOR  

AND RESEARCHER LIZ MCQUISTON DELIVERED THE OPEN- 

ING SPEECH. OTHER GUESTS INCLUDED DESIGNERS LIKE 

CIVILIZATION, KEN LO, STUDIO SMACK, NICK LIEFHEBBER, 

KATARZYNA ZAPART, FELIX KOSOK, SCHELLEKENS  

AND PELEMAN AS WELL AS ALDERWOMAN  

MARIANNE DE BIE.

Liz McQuiston has authored a substantial number of books on  

graphic design related subjects – her best known mix being design  

and politics, including Visual Impact, Suffragettes to She-Devils and  

Women in Design. She maintained a graphic design practice for over 

twenty years and in education has held teaching and management posts 

ranging from vocational level to Masters level, including the post of Head 

of Department of Graphic Art and Design at the Royal College of Art in 

London. She lectures internationally, and curated an exhibition on UK  

political graphics for the British Council entitled Upfront and Personal.  

The exhibition opened in South Korea and South Africa, and continued  

to travel to Botswana, Kenya, Namibia and other countries.

TIJDENS EEN LEVENDIGE TALKSHOW VERZORGDE  

BRITSE AUTEUR EN ONDERZOEKER LIZ MCQUISTON HET  

WELKOMSTWOORD. ANDERE GASTEN WAREN ONDER ANDERE  

ONTWERPERS ALS CIVILIZATION, KEN LO, STUDIO SMACK,  

NICK LIEFHEBBER, KATARZYNA ZAPART, FELIX KOSOK,  

SCHELLEKENS & PELEMAN EN OOK WETHOUDER  

MARIANNE DE BIE. 

Liz McQuiston heeft een aanzienlijk aantal boeken over grafisch ontwerp 

gerelateerde onderwerpen geschreven - haar meest bekende mengen 

ontwerp en politiek, waaronder Visual Impact, Suffragettes to She-Devils 

en Women in Design. Ruim twintig jaar lang had ze een grafisch ontwerp 

bureau en had ze verschillende educatie gerelateerde banen, variërend 

van beroepsonderwijs tot masterniveau, waaronder de functie  

‘Head of Department of Graphic Art and Design’ aan het Royal College of 

Art in Londen. Ze geeft internationale colleges en cureerde een grafische 

expositie over Britse politiek voor de British Council, getiteld ‘Upfront and 

Personal’. Deze expositie opende in Zuid-Korea en Zuid-Afrika, en reisde 

vervolgens naar Botswana, Kenia, Namibië en andere landen. 

10 REFLECTIES OP 
GRAFISCH VERZET

10 REFLECTIONS  
ON GRAPHIC DISSENT 
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HER DECADES OF RESEARCH MAKE LIZ MCQUISTON A LEADING EXPERT ON  

THE SUBJECT OF GRAPHIC DISSENT. HER OPENING SPEECH CONSISTED OF  

TEN PERSONAL REFLECTIONS ON POSTERS MADE IN THE PAST FOUR DECADES.  

THE POSTERS ARE PRESENTED ON THE FOLLOWING PAGES, LIZ’ SPEECH CAN  

BE HEARD ONLINE VIA THIS LINK:

HAAR TIENTALLEN JAREN VAN ONDERZOEK MAKEN LIZ MCQUISTON EEN EXPERT 

WAT BETREFT GRAFISCH VERZET. HAAR WELKOMSTWOORD BESTOND UIT  

TIEN PERSOONLIJKE REFLECTIES OVER POSTERS VAN DE LAATSTE 40 JAAR.  

DE POSTERS ZIJN TE BEKIJKEN OP DE VOLGENDE PAGINA’S, LIZ’ WELKOMST-

WOORD IS ONLINE TE BELUISTEREN VIA DEZE LINK:

1. ‘JE SUIS CHARLIE DESIGN’ BY JOACHIM RONCIN, 2015
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1. ‘JE SUIS CHARLIE DESIGN’ BY JOACHIM RONCIN, 2015

2. ‘IF THIS LADY WAS A CAR…’ PHOTOGRAPH BY JILL POSENER, 1979
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4. ‘INFORMATION LIBRE’, ATELIER POPULAIRE, 1968

3.5 ‘TRUMP’ BY MITCH O’CONNELL, 2016

3. ‘MAKE TEA NOT WAR’ BY KARMARAMA, 2003
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5. ‘WOMEN IN DESIGN’ BY LIZ MCQUISTON, 1988
6. ‘28 MILLIMETRES/ WOMEN ARE HEROES’ 
(MORRO DA PROVIDENCIA FAVELA, RIO DE JANEIRO), 2008
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7. ‘UNETE AL MOVIMIENTO 15M’, VOCES CON FUTURA, 2011

8. ‘I’M GOING TO PROTEST’, BY ALSHAAB ALSORI AREF TAREKH 
(THE SYRIAN PEOPLE KNOW THEIR WAY), 2012
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9. ‘SILENCE = DEATH’, POSTER BY GRAN FURY, 1986 10. ‘YOUR BODY IS A BATTLEGROUND’, BY BARBARA KRUGER, 1989









FROM HISTORICAL GRAPHICAL ACTIVISM TO CURRENT  

TACTICS; GRAPHIC MATTERS SHOWS CRITICAL IMAGINA- 

TION BY ACTIVISTS, PRANKSTERS AND GOOD GUYS WHO  

QUESTION CURRENT ISSUES AND CHALLENGE YOU TO  

CREATE YOUR OWN IMAGE.

Alternative facts, whistleblowers and polarising politicians cause  

global turmoil. Disputes are no longer about left or right, right or wrong. 

Today’s issues are complex and international. Our current choices deter-

mine how to live together in the future. Is this the moment for dominant 

ideas to make place for an open society? Is it time to realise that reality 

consists not only of like-minded users of social networks? Can we look 

beyond algorithms? Do we still want to just be materialistic consumers  

or hedonistic individuals?

The current status quo poses complex challenges. Values and achieve-

ments of previous generations are under pressure at a global, national  

and even local level. In order to maintain fundamental democratic values, 

awareness, understanding and involvement are urgently needed. Creating 

personal opinions helps us to deal with the people around us in a critical 

and respectful way.

In this fascinating time, designers can make a difference! No longer  

do they have to sell their souls to commercial clients. Today, they can 

speak up for issues that matter. 

We share our thoughts, comments and likes online 24 hours a day. As a 

result all around the world debates, spontaneous protests and even riots 

arise. In many new forms of protest imagination is key. Graphic designers 

therefore have a social responsibility in expressing strong opinions.

More and more designers stimulate the social debate with self-initiated 

projects. They raise specific issues, present different perspectives or 

incite interaction. A slogan and logo can create a movement!

VAN HISTORISCH GRAFISCH ACTIVISME TOT ACTUELE  

TACTIEKEN; GRAPHIC MATTERS TOONT KRITISCHE VERBEEL-

DING VAN ACTIVISTEN, PRANKSTERS EN GOOD GUYS DIE 

ACTUELE KWESTIES TER SPRAKE BRENGEN EN JE  

UITDAGEN EEN EIGEN BEELD TE VORMEN.

Alternatieve feiten, klokkenluiders en polariserende politici veroorzaken 

wereldwijde onrust. Geschillen draaien niet meer om links of rechts,  

goed of fout. De kwesties van vandaag zijn complex en internationaal. 

Onze keuzes bepalen hoe we morgen samenleven. Is dit het moment 

waarop dominante ideeën plaatsmaken voor een open samenleving?  

Is het tijd om te realiseren dat de werkelijkheid niet alleen bestaat uit  

gelijkgestemde gebruikers van sociale netwerken? Kunnen we verder 

kijken dan algoritmen? Willen we nog langer slechts materialistische  

consumenten of hedonistische individuen zijn? 

De huidige status quo veroorzaakt complexe uitdagingen. Waarden en  

verworvenheden van vorige generaties staan op mondiaal, nationaal en 

zelfs lokaal niveau ter discussie. Om fundamentele democratische waar-

den te behouden zijn bewustwording, begrip en betrokkenheid hard 

nodig. Een eigen mening helpt ons op een kritische en respectvolle  

manier samen te werken met de mensen om ons heen.

In deze fascinerende tijd kunnen ontwerpers verschil maken!  

Niet langer hoeven ze hun ziel te verkopen aan commerciële klanten.  

Vandaag de dag kunnen ze vanuit een betrokken houding opkomen  

voor kwesties die ertoe doen.

We delen 24 uur per dag onze gedachten, commentaar en likes online. 

Als gevolg zijn er wereldwijd felle debatten, spontane protesten en zelfs 

rellen. Bij deze nieuwe vormen van protest staat verbeelding centraal.  

Grafisch ontwerpers hebben dan ook een maatschappelijke verantwoor-

delijkheid bij het verbeelden van uitgesproken meningen.

Steeds meer ontwerpers stimuleren het maatschappelijk debat met  

zelf geïnitieerde projecten. Ze brengen specifieke kwesties ter sprake, 

maken verschillende perspectieven zichtbaar of zetten aan tot interactie.  

Een kreet en logo vormen steeds vaker het begin van een beweging!

SHUT UP, SPEAK UP! SHUT UP, SPEAK UP!

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER OP GRAPHICMATTERS.NL

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS, PREVIOUSLY 
APPEARED ON GRAPHICMATTERS.NL
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GRAPHIC MATTERS –  
A RECAP (OF A  
VERY EXTENSIVE  
PERSONAL RECAP)

GRAPHIC MATTERS –  
EEN SAMENVATTING  
(VAN EEN UITGEBREID 
PERSOONLIJK VERSLAG)

GRAPHIC MATTERS WAS SOMETHING THAT I HAD BEEN  

LOOKING FORWARD TO FOR A WHILE, EVEN MORE SO AFTER 

THE 3 OF US WENT TO A TALK AT THE ADCN CLUB-HOUSE 

WHERE THE FESTIVAL’S CURATOR DENNIS ELBERS SPOKE 

ABOUT THE FESTIVAL’S AMBITIONS AND AIMS. HERE ARE 

SOME OF MY FAVOURITES. 

ON SAVE OUR SOULS:

This small installation was one of a 3 part series called ‘Clearer Words’  

by the Geneva School of Art and Design (HEAD — Genève). This instal-

lation was one of the strongest and spoke the most to me. Upon walking  

up to it, it just seems like a pile of rubber rings and life-rings but through 

reading the messages written on on the rings you begin to understand  

the connotations of the two styles of rings; both are floatation devices, 

however, the rubber ring is used by tourists for to float around for pleasure 

and the life-ring is used by refugees to float around and survive.

 

It is a great example of the growing contrast and divide between the rich 

and the poor through such a simple floatation device as well as bringing 

attention and awareness to a still important topic despite it somewhat 

falling out of the news; the fact there are so many rings piled up in an  

almost nonchalant style shows the scale of this issue.

ON THE DESIGN OF DISSENT:

The exhibition was one of the main events of the festival with several 

recurring themes: Trump is of course one of the themes covered (Brexit 

is another) – its seemingly impossible to go anywhere these days without 

seeing some design that paints Trump in a negative way – his demeanour 

is a gift to graphic designers (albeit some iterations are better than others). 

On display are a number of ‘anti-Trump’ pin-badges by  

Sagmeister and Walsh, a project called ‘Pins Won’t Save the World”. 

The curator of the exhibition described the pin-badge as the modern day 

button – we wear these symbols as an act of (passive) protest, supporting 

causes and £campaigns simply by purchasing them and proudly  

wearing them.

IK KEEK AL LANGERE TIJD NAAR GRAPHIC MATTERS UIT,  

NOG MEER TOEN IK NAAR EEN LEZING GING BIJ CLUB ADCN, 

WAAR FESTIVAL CURATOR DENNIS ELBERS VERTELDE OVER 

DE AMBITIES EN DOELEN VAN HET FESTIVAL. DIT ZIJN MIJN 

FAVORIETEN. 

OVER SAVE OUR SOULS:

Deze kleine installatie maakte deel uit van een 3-delige serie  

genaamd ‘Clearer Words’, door studenten van HEAD-Geneva  

(Genève School of Arts and Design). Dit onderdeel was een van de  

sterkste en sprak mij persoonlijk het meeste aan. Toen ik er naar toe liep 

leek het gewoon een berg zwembanden en reddingsboeien, maar door  

de boodschappen te lezen die er op waren geschreven begrijp je de  

betekenis van de verschillende voorwerpen; beide worden gebruikt om  

te blijven drijven, maar, de zwemband wordt gebruikt door toeristen om op 

rond te dobberen, en de reddingsboei wordt gebruikt door vluchtelingen 

om te overleven.  

Het is een goed voorbeeld van het contrast en de verdeling tussen de 

rijken en armen aan de hand van een simpele zwemband en reddingsboei, 

daarnaast legt het de aandacht op een onderwerp wat nog steeds relevant 

is, ook al is het nu minder aanwezig in het nieuws; het feit dat er zoveel rin-

gen nonchalant op een berg liggen laat de omvang van het probleem zien. 

OVER THE DESIGN OF DISSENT:

De expositie was een van de hoofdonderdelen van het festival met een 

aantal terugkerende thema’s; Trump is daar natuurlijk één van (Brexit is 

een andere) – het lijkt tegenwoordig bijna onmogelijk om ergens heen  

te gaan zonder een ontwerp tegen te komen waarin Trump negatief  

wordt afgebeeld – zijn houding en uiterlijk zijn cadeautjes voor grafisch 

ontwerpers (al zijn sommige uitvoeringen beter dan anderen).  

Er werden een aantal ‘anti-Trump’ pins tentoongesteld, afkomstig van het 

‘Pins Won’t Save the World’ project van Sagmeister and Walsh. De cura-

tor van de expositie omschrijft de pin (het speldje) als hedendaagse button 

– we dragen deze symbolen als een vorm van (passief) protest, zo steunen 

we doelen en campagnes door ze heel simpel te kopen en trots te dragen. 
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OVER DREAMING OF MASS BEHAVIOUR:

Wat het meeste indruk achter heeft gelaten op mij en mijn mede- 

stagiaires was de ‘Paradise’ video, wat Studio Smack’s versie is van  

het beroemde schilderij van Hieronymus Bosch, ‘De Tuin der Lusten’.  

We hebben wel tien minuten zitten kijken naar de video die oneindig  

bleef loopen, zo hypnotiserend was het. Het is een visuele explosie van 

bewegende onderdelen; je ogen schieten over het scherm om ergens  

op te focussen, en je gaat van het ene naar het andere deel tot je iets  

ziet bewegen waarvan je denkt ‘hoe kan ik dat nou gemist hebben?’  

Er gebeurt zoveel dat het moeilijk is om allemaal bij te houden…

OVER CORPORATE WARFARE:

Wat ook goed was aan deze expositie was hoe ze getoond werden – op 

traditionele billboards, deels vanwege hun grootte en maximale visuele 

impact, maar tegelijk ook een link naar het project zelf. Deze billboards 

worden door grote commerciële merken gebruikt om hun producten te 

promoten en verkopen, wat aansluit op de boodschap van het project.  

Het is ook grappig om de billboards te zien op een stuk gras omringd  

door bomen, het zijn net anti-advertenties omdat het zo’n stille locatie is, 

ze lijken bijna te verdwijnen – op een goede manier.

OVER FLAGS OF PEACE:

De vlaggen zijn een indrukwekkende collectie van ontwerpen en het is 

geweldig om ze allemaal op een rij te zien wapperen in de wind, in al hun 

glorie. Het was ook één van de meer positieve exposities op het festival, 

omdat het niet direct een protest is tegen iets, alhoewel… Een ‘flag of 

peace’ zou niet nodig zijn als de hele wereld in harmonie zou leven – dus 

misschien is dit een positief resultaat van een negatieve kwestie.

ON DREAMING OF MASS BEHAVIOUR:

What had entranced me and my fellow-interns the most was their video 

‘Paradise’ which was Studio Smack’s take on the famous 15th/16th  

century painting by Hieronymus Bosch, ‘The Garden Of Earthly Delights’. 

We sat and watched this seemingly endless looping video for about  

10 minutes as it was so drawing and hypnotic. It is a visual explosion  

of animation and moving parts; your eyes dart across the screen to settle 

on something and you move from section to section realising this giant 

part moving and thinking how you missed that originally. There is so  

much going on its hard to follow it all…

ON CORPORATE WARFARE:

What was good about this exhibition was how they were displayed –  

on traditional billboard advertising hoardings, partly for their size and  

maximum visual impact but also perhaps a reflection on the project itself. 

These billboards are used by big commercial brands to promote and sell 

their products, which the project is directly related to – the issue it is  

addressing. It’s also funny seeing these billboards scattered around  

a piece of grass surrounded by trees, they’re like anti-adverts as there is 

absolutely minimal footfall here, they almost seem lost – in a good way.

ON FLAGS OF PEACE:

The flags are an impressive collection of designs and it’s certainly  

great to see them all in rows in situ, flapping about in the wind in all their 

flag glory. It was also one of a few more positive exhibitions of the festival  

as it’s not a direct protest against something, however… There would be 

no need for a ‘flag of peace’ if there was harmony across the world  

– so perhaps this is a positive result from a negative issue.

LEES DE VOLLEDIGE BLOGPOST OP / READ THE FULL BLOGPOST AT

MEDIUM.COM/INSIDE-VBAT
Door Craig Berry voor Inside VBAT    

By Craig Berry for Inside VBAT
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THE 
DESIGN  
OF DISSENT

THE DESIGN OF DISSENT IS A SURVEY OF PROMINENT 

GRAPHIC WORKS OF SOCIAL AND POLITICAL PROTEST AND 

CRITIQUE SPANNING THE LAST FIFTY YEARS ADDRESSING 

WAR, RACISM, HUMAN RIGHTS, POVERTY, ENVIRONMENTAL 

PROTECTION, GUN CONTROL, AND CORPORATE GREED. 

Throughout history, in a constant struggle to create a better and more 

rightful world, people have raised their voices in protest against corrup-

tion, crime, and the exploitation of power. The most effective designers 

have used their skills, and the means at their disposal, to create graphic 

responses that educate and spread these messages of defiance. 

Originally curated by Milton Glaser and Mirko Ilic, The Design of Dissent 

was displayed in 2005 at The School of Visual Arts – New York. The new 

iteration, curated in collaboration with Civilization (a Seattle based design 

agency) and Graphic Matters, is a direct reaction to the state of current 

affairs. It is our responsibility to question, challenge, and communicate 

dissent wherever necessary to protect those freedoms we so value. 

Especially for Graphic Matters, extra designs have been added to  

the exhibition. To name a few; the first Black Panther papers by  

Emory Douglas, anti-Vietnam was posters by Seymour Chwast,  

but also the recent anti-Trump pins by Sagmeister & Walsh. 

THE DESIGN OF DISSENT IS EEN OVERZICHT VAN PRO- 

MINENTE GRAFISCHE UITINGEN OP HET GEBIED VAN SOCIAAL  

EN POLITIEK PROTEST GEMAAKT SINDS DE JAREN ZESTIG.  

DE WERKEN GAAN ONDER ANDERE OVER OORLOG,  

RACISME, MENSENRECHTEN, ARMOEDE, MILIEUBESCHER-

MING, WAPENBEZIT EN DE HEBZUCHT VAN GROTE BEDRIJVEN. 

Door de geschiedenis heen hebben mensen hun stem laten horen voor 

een betere en eerlijkere wereld. De meest invloedrijke ontwerpers hebben 

hun talenten en beschikbare middelen ingezet om deze boodschappen 

van verzet over te brengen en te verspreiden. 

The Design of Dissent werd in 2005 voor het eerst tentoongesteld in  

The School of Visual Arts (New York), gecureerd door Milton Glaser en 

Mirko Ilic. De expositie is gebaseerd op het gelijknamige boek.  

Ontwerpbureau Civilization uit Seattle maakte voor hun Non-Breaking 

Space een hedendaagse update. 

Speciaal voor Graphic Matters werd de expositie wederom aangevuld.  

Zo waren de eerste Black Panther kranten van Emory Douglas te zien, 

evenals anti-Vietnam oorlog prenten van Seymour Chwast, maar ook 

recente anti-Trump pins van Sagmeister & Walsh. 

ONTWERPERS / DESIGNERS :

AHMET OGUT, ALEX BRISENO, APRIL GREIMAN, ARCHIE BOSTON, BARBARA KRUGER, BULENT ERKMEN, CIVILIZATION, COPPER GREENE, COURTNEY GOOCH, DAN REISINGER,  
DANIEL JASPER, DAVID TARTAKOVER, DEJAN KRSIC, DONAL THORNTON, EDEL RODRIGUEZ, EMORY DOUGLAS, EWA WLOSTOWSKA, EXPERIMENTAL JETSET, FANG CHEN,  
FARES CACHOUX, GABRIEL FREEMAN, GRAN FURY, GUERRILLA GIRLS, HERNAN IBANEZ, HJALTI KARLSSON, JAMES VICTORE, JASON STURGILL, JENNIFER TOLOZ, JESSICA WALSH, JOHN YATES,  
JOSHUA BERGER, JOSHUA CHEN, KEN GARLAND, KYLE GOEN, MAURO BUBBICO, MAX SPECTOR, MILTON GLASER, MIRKO ILIC, MONICA SCHLANG, NANCY HOEFIG, NIKO COURTELIS, 
PATRICK THOMAS, PAULA SCHER, PLAZM, PRIMO ANGELI, SARAH BORIS, SENER OZMEN, SEYMOUR CHWAST, SILENCE = DEATH, SONJA FREEMAN, STEFAN SAGMEISTER, SUE COE, 
TIBOR KALMAN, TOM GEISMAR, TRIO SARAJEVO, TRUDY COLE-ZIELANSKI, VALERIE THAI, VICTOR JUHASZ, WOODY PIRTLE, OPLAND, ED HALL, ADBUSTERS, FRANCOISE MOULY,  
NADJA SPIEGELMAN, SONIA FREEMAN, GANZEER, DAVID LLOYD, VERMIBUS, JEAN JULIEN, KENNETH KIN-TIN HUNG, DUGUDUS, SHEPARD FAIREY, VICTOR JUHASZ.

Expositie Exhibition
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“De beste vorm van tegengeluid wordt gevoed 

door empathie en het idee dat andere mensen 

er toe doen. Wanneer iemand wordt gekwetst  

of tot slachtoffer wordt gemaakt, overkomt 

dat ons allemaal. Het is noodzakelijk dat dat 

tegengeluid wordt geuit, opdat de democratie, 

onze enige hoop, kan worden beschermd.”

MILTON GLASER // ONTWERPER

“Dissent, when at its best, is fueled by  

empathy and the idea that other people matter. 

If somebody is hurt or victimised, we are all  

hurt or victimised. It is necessary for dissent to  

be expressed. It has to be expressed because to 

protect democracy, it’s the only hope we have.”

MILTON GLASER // DESIGNER
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“Mijn favoriete werk komt uit de  

Design of Dissent tentoonstelling, namelijk  

het werk ‘Justice for Sarah Thomas’ van  

Ed Hall. Niet alleen is zijn werk (gemaakt  

in 2000) vandaag de dag nog steeds erg 

relevant, ik vind vooral ook zijn werkwijze 

interessant. Na te zijn afgestudeerd als  

architect (in de tijd dat Margaret Thatcher 

minister van Engeland was), is hij protest-

banners gaan maken voor vakbonden.  

Zijn unieke, handgemaakte (!) banners  

werden steeds populairder en inmiddels  

maakt hij al 30 jaar protest-banners voor  

diverse vakbonden. Hij maakt alleen banners 

met boodschappen waar hij zelf achter staat,  

wat ik erg mooi vind. Het klinkt misschien 

simpel, maar in de huidige maatschappij  

is het steeds moeilijker om een eigen  

mening te vormen en je vast te  

houden aan je eigen idealen.”

ZANZA LOUPIAS // RESEARCH & PROJECTMEDEWERKER

“My favourite work is the ‘Justice for  

Sarah Thomas’ banner by Ed Hall, which  

was part of the Design of Dissent exhibition.  

Not only is the banner (created in 2000) still 

relevant today, I’m also very intrigued by his 

work method. After he graduated as an archi- 

tect (during the time Margaret Thatcher was  

the minister of England), he started making 

protest-banners for several unions. He only 

makes banners with messages he agrees  

with, which I think is very interesting. It may 

sound simple, but in today’s society it’s  

difficult to form your own opinion and to  

stick to your own ideals.”

ZANZA LOUPIAS // RESEARCH & PROJECT PLANNER
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PROS AND CONS IN 
A TWIST OF THE WRIST

FOR EVERYONE THAT WAS FED UP WITH ONE-SIDED MEDIA 

COVERAGE, THE HALF TRUTH (A PROJECT BY WOBBY CLUB) 

DELIVERED A SOLUTION! 

At Breda’s hottest newsroom -at the festival location- the editors of  

The Half Truth invited people to come create their own pro- and con riso- 

graph pamphlets with a risograph (stencil) printer. The pamphlets were  

always printed on both sides, a pro argument on one side and a con on 

the other. Visitors/makers were responsible for the distribution of their  

own designed pamphlets.The goal of which was to spread confusion and 

instigate debate outside of our trusted social media bubbles. All pamphlets 

were put up on the wall in the newsroom, which resulted in a very busy 

but beautiful collection at the end of Graphic Matters 2017. 

The newsroom also starred an exhibition of 12 riso posters made by six 

duos of artists and writers. Together they visualised the pros and cons of 

current dilemmas. The arguments were so damn good that the dilemmas 

never got resolved!

VOOR IEDEREEN DIE DE EENZIJDIGE BERICHTGEVING IN DE 

MEDIA ZAT WAS, BOOD DE HALVE WAARHEID (EEN PROJECT 

VAN WOBBY CLUB) UITKOMST. 

In de heetste newsroom van Breda -op de festivallocatie- nodigde  

de redactie van De Halve Waarheid bezoekers uit om hun eigen voor- en  

tegen risograph pamfletten te komen maken met de risograph (stencil) 

printer. De pamfletten werden altijd aan 2 kanten bedrukt, de ene kant 

voor en de andere kant tegen. Bezoekers/makers waren verantwoordelijk 

voor de verspreiding van hun zelfgemaakte pamfletten. Het doel hiervan 

was om verwarring te zaaien en uit te nodigen tot gesprek buiten onze  

vertrouwde social media bubbels. Alle pamfletten werden opgehangen 

aan de muur in de newsroom, wat resulteerde in een drukke,  

maar prachtige collectie aan het einde van Graphic Matters 2017. 

In de newsroom was tevens een expositie te zien van 12 riso posters 

gemaakt door zes duo’s van tekenaars en schrijvers. Samen brachten  

ze de voors en tegens van actuele dilemmas in beeld. The argumenten 

waren zo goed dat de dilemmas nooit werden opgelost! 

Exhibition // Workshop // Wobby Club

VOOR EN TEGEN ARGUMENTEN 
IN EEN HANDOMDRAAI

Expositie // Workshop // Wobby Club

THE HALF
TRUTH(DE 

HALVE 
WAAR-
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RADIO WOBTIT

Op zondag 1 oktober werd Graphic Matters omgetoverd tot radio  

station voor Radio Wobtit. Deze maffe live radio show, een initiatief  

van Wobby en De Titaan werd gepresenteerd door Jeroen de Leijer en  

Mat Wijn. Het nieuwste nummer van Wobby Magazine werd ook gepre-

senteerd tijdens de show. Verder kwamen aan het woord: Lukas Meijsen,  

Christiaan Weijts, Jan Hamstra, Anne Goosen, Nick J. Swarth,  

Dennis Elbers en Anton Dautzenberg. Tussen de interviews door maakte 

Illustrator Jip Piet live muziek en Sanne Boeken zorgde voor geïllustreerd 

commentaar. Luisteraars konden deelnemen aan de Wobby Masterclass 

en maakten met de Halve Waarheid Quiz kans op de Halve Award. 

RADIO WOBTIT

On Sunday October 1st Graphic Matters was transformed into a radio 

station for Radio Wobtit. This wacky live radio show, initiated by Wobby 

and De Titaan was presented by Jeroen de Leijer and Mat Wijn.  

The newest issue of Wobby Magazine was also presented during the 

show. Lukas Meijsen, Christiaan Weijts, Jan Hamstra, Anne Goosen, 

Nick J. Swarth, Dennis Elbers and Anton Dautzenberg also had their 

say during the show. Between interviews, illustrator Jip Piet made live 

music and Sanne Boeken took care of illustrated commentary.  

Listeners could join the Wobby Masterclass and could win the  

Half Award by participating in the Half Truth Quiz. 

DE REDACTIE VAN DE HALVE WAARHEID BESTAAT UIT / THE EDITORS OF THE HALF TRUTH ARE
 
TEKENAARS / ARTISTS : JAN HAMSTRA, JEROEN DE LEIJER, MAIA MATCHES, BOBBI OSKAM, JIP PIET, STEPPIE LLOYD TRUMPSTEIN
SCHRIJVERS / WRITERS : ANTON DAUTZENBERG, JOKE HERMSEN, TED VAN LIESHOUT, NICK J. SWARTH, CHRISTIAAN WEIJTS, MICHA WERTHEIM
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“De expositie die het meeste indruk op mij 

achter heeft gelaten is De Halve Waarheid.  

Als een strijd tegen de eenzijdige media laat 

Wobby voor én tegen argumenten zien van 

(soms heftige) herkenbare onderwerpen.  

Tijdens Graphic Matters heb ik ook na mogen 

denken over zo’n onderwerp, elk weekend  

kon je namelijk samen met Wobby je eigen  

riso pamfletten maken, en daar heb ik met  

veel plezier aan meegedaan!”

KAYA KOCK // COMMUNICATIE STAGIAIRE 

“The exhibition that left the biggest impression 

on me is The Half Truth (De Halve Waarheid).  

In a battle against one-sided media, Wobby 

shows pro ánd con arguments regarding (often 

heavy) familiar topics. During Graphic Matters 

I had the chance to think about one of those 

topics, each weekend you had the opportunity 

to create your own risograph pamphlets  

with Wobby, which I gladly did!”

KAYA KOCK // COMMUNICATION INTERN
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WHEN CRAFTS 
AND TECHNOLOGY MERGE

WITH GRIND THE GAP, THE ARNHEM-BASED PRODUCTION 

HOUSE ‘PLAATSMAKEN’, CHALLENGED DESIGNERS TO GET 

THEIR HANDS DIRTY AGAIN.

Plaatsmaken launched a new edition of Grind the Gap. After a succesful 

pilot in 2016 they started again with a group of designers who researched 

how digital developments can fit in with analogue printing methods.

Through master classes, formerly digital oriented designers gained some 

insight in the analogue world of printing techniques. They were glad to get 

their hands dirty again instead of watching a screen all day and created a 

workplan to apply these techniques. In this process they took the content 

as well as the technical aspects into mind. The analogue results showed 

the opportunities, insights and wishes for the future.

MET GRIND THE GAP DAAGDE HET ARNHEMSE PRODUCTIE-

HUIS PLAATSMAKEN ONTWERPERS UIT ACHTER HUN BEELD-

SCHERM VANDAAN TE KOMEN.

Plaatsmaken begon aan een nieuwe editie van Grind the Gap. Na de  

succesvolle pilot in 2016 gingen ze van start met een groep ontwerpers 

die onderzochten hoe digitale ontwikkelingen een plek kunnen krijgen 

binnen de analoge druktechnieken.

Doormiddel van het volgen van masterclasses hebben deze voormalig 

digitaal georiënteerde vormgevers inzicht gekregen in de analoge wereld 

van de zeefdrukkunst. Ze waren blij een keer de handen vies te maken 

in plaats van naar een scherm kijken en maakten een werkplan om deze 

technieken toe te kunnen passen. Zij keken hierbij zowel vanuit de inhoud 

als het technische aspect. De analoge resultaten van hun plannen lieten 

de mogelijkheden, gedachten en wensen voor de toekomst zien.

Exhibition // Workshop // Plaatsmaken

WANNEER AMBACHT 
EN TECHNOLOGIE VERSMELTEN

Expositie // Masterclass // Plaatsmaken

GRIND
THE GAP
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GRIND THE GAP TALKSHOW

During the Grind the Gap Talkshow Marlies Leupen talked to  

the participants and initiators of the project. Which gave a unique  

view into their work process, where Grind the Gap didn’t give any  

answers but more opportunities to combine digital and analog.

GRIND THE GAP TALKSHOW

Tijdens de Grind the Gap Talkshow ging Marlies Leupen in gesprek  

met de deelnemers en initiators van het project. Dit gaf een unieke kijk in 

het werkproces waarin Grind the Gap geen antwoorden gaf maar juist 

alleen meer mogelijkheden tot combineren van digitaal en analoog.

ONTWERPERS / DESIGNERS : 

AMY WHITTLE, JAAP KRONEMAN, CATALOGTREE, HARMEN LIEMBURG, NICK LIEFHEBBER, GILLES DE BROCK, VIKTOR HACHMANG, BARRY VAN DER RIJT, RAW COLOR
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DREAMING OF
MASS BEHAVIOUR

President Donald Trump’s urge to take action has lead to an excessive 

amount of protests. Beautiful protest signs, both poetically and and visually; 

I find it fascinating to see how amateur and professional designers res- 

pond to his 140-character decrees. One of my personal favourites is  

the protest sign reading “Trump uses Comic Sans”. 

Being against everything isn’t going to help, independently offering an 

alternative doesn’t make any sense now that everyone has an opinion.  

An honest and open dialogue is the only way to come to a solution.  

Designers can contribute to this by creating images that encourage  

a public debate. A mission for courageous designers. 

Traditionally, designers use their creativity to expose political irregula- 

rities. From social involvement, or just personal frustration, both appear  

to be a driving force for creativity. For a long time the activist’s armoury 

consisted of posters, murals or pamphlets. Modern technology adds  

another creative impulse to this. Meanwhile, the protests have marched 

from the streets to the world wide web. 

For quirky design collective Studio Smack, this all became everyday  

fare. For years they’ve been making short, critical films from their own  

initiative or for clients with heart. By translating iconic popculture images 

into their own designs, they hold up a mirror to their audience. Their  

surprising, subjective future scenarios form the starting point of a  

critical or philosophical conversation. 

De dadendrang van president Donald Trump levert een stortvloed  

aan protesten op. Protestborden van hoogstaande poëtische en visuele 

schoonheid; ik vind het fascinerend om te zien hoe amateurs en profes- 

sionele ontwerpers reageren op zijn 140-karakters korte decreten.  

Eén van mijn persoonlijke hoogtepunten is het protestbord met de  

tekst “Trump uses comic sans”.

Alleen maar ergens tegen zijn zet geen zoden aan de dijk, zelfstandig  

een alternatief bieden is kansloos nu iedereen een mening heeft. Een eer-

lijke en open dialoog is de enige manier om tot een oplossing te komen.  

Ontwerpers kunnen hieraan bijdragen door beelden te maken die  

aanzetten tot debat. Een missie voor ontwerpers met lef.

Van oudsher zetten ontwerpers hun creativiteit in om politieke  

misstanden aan de kaak te stellen. Uit maatschappelijke betrokkenheid  

of juist persoonlijke frustratie, beiden blijken een drijvende kracht voor  

creativiteit. Posters, muurschilderingen of pamfletten vormden lange  

tijd het arsenaal van de activist. Hedendaagse technologie zorgt ook  

hier voor een creatieve impuls. De protesten rukken inmiddels  

vanuit de straten op naar het wereldwijde web.

Voor het eigenzinnige animatie collectief Studio Smack is dit dagelijkse 

kost. Al jaren maken ze korte kritische films uit eigen beweging of voor  

opdrachtgevers met lef. Door iconische beelden uit de hedendaagse  

populaire cultuur naar eigen hand te zetten, houden ze de kijker een  

spiegel voor. Hun verrassende subjectieve toekomstscenario’s  

vormen het uitgangspunt voor een kritisch of filosofisch gesprek.

Expositie Exhibition
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DREAMING OF
MASS BEHAVIOUR

In den beginnen was dit idealisme natuurlijk geen vetpot. Hun tijd- 

rovende haast ambachtelijke werkwijze combineerde niet lekker met  

de beperkte budgetten van ngo’s en culturele instellingen. Slimme  

oplossingen als zelf acteren (zelfs dansen), DIY motion tracking suits  

van etiket stickers of uit documentaires geknipte voice-overs en zelf  

ingespeelde sound-tracks (ook de zang) maakten Studio Smack tot  

een van de meest toonaangevende studios van ons land.

Inmiddels is de studio gewend aan internationale agenten, professionele 

tracking suits, render farms en internationale awards. Wat niet veranderd 

is, is de hoeveelheid urgente zaken om visionaire video’s over te maken.  

Ik hoop dat Ton Meijdam, Thom Snels en Béla Zsigmond snel weer eens 

de vrije hand krijgen (of nemen) om hun vooruitziende blik te tonen.  

Immers voorspelden ze in ‘Bigger, Better’ meer dan 10 jaar geleden  

al de huidige politieke situatie in de VS. Ook de surveillance-staat werd 

treffend in beeld gebracht, nog voordat camera’s zichtbaar in het  

straatbeeld aanwezig waren. Hoe lang zal het duren voordat  

‘Branded Dreams’ werkelijkheid worden?

In the beginning, this idealism obviously didn’t yield much. Their time- 

consuming, almost artisanal methods did not combine well with the limited 

budgets of NGOs and cultural institutions. Smart solutions like acting 

themselves (dancing even), DIY motion tracking suits, voice-overs cut 

from documentaries and self-recorded soundtracks (including vocals), 

made Studio Smack one of the leading studios in the Netherlands. 

Today, the studio has grown accustomed to international agents, profes-

sional tracking suits, render farms and international awards. What hasn’t 

changed is the amount of urgent matters to create visionary animations 

about. I hope that Ton Meijdam, Thom Snels and Béla Zsigmond will  

soon get (or take) the chance to show their visionary views. After all,  

over 10 years ago, they predicted the current political situation in the US 

in ‘Bigger, Better’ and they visualised the surveillance state, even before 

cameras were visibly present on the streets. How long before  

‘Branded Dreams’ become a reality?  

THE DREAMING OF MASS BEHAVIOUR EXHIBITION  
SHOWED THE RISE OF STUDIO SMACK BY MEANS  
OF SEVERAL VISIONARY ANIMATIONS. 

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS, PREVIOUSLY 
APPEARED IN DUDE, DUTCH DESIGNERS MAGAZINE. 

DE EXPOSITIE DREAMING OF MASS BEHAVIOUR  
TOONDE DE OPKOMST VAN STUDIO SMACK AAN  
DE HAND VAN ENKELE VISIONAIRE ANIMATIES. 

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER IN DUDE, DUTCH DESIGNERS 
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“Het filmpje Kapitaal uit de Studio Smack 

expositie vind ik echt heel goed gevonden. 

 Zij laten in dit filmpje de kijker de hoeveelheid 

grafische (reclame) uitingen zien waaraan zij 

de hele dag worden blootgesteld. Dit sluit heel 

goed aan bij het thema van Graphic Matters, 

jullie kijken, wij laten jullie zien.”

WWW.STUDIOSMACK.NL/KAPITAAL 

SANDER BRUGMAN // GROEPSBOEKINGEN

“I really like the ‘Kapitaal’ video by  

Studio Smack, which was shown in  

the Dreaming of Mass Behaviour exhibition.  

In this video, the viewer is exposed to the  

large amount of graphic (advertisement)  

images we encounter on a daily basis.  

This links to the Graphic Matters theme  

really well, you watch, we show you.” 

WWW.STUDIOSMACK.NL/KAPITAAL 

SANDER BRUGMAN // BOOKINGS 

GRAPHIC MATTERS 
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“Als stagiair bedrijfseconomie kwam ik  

in een compleet nieuwe wereld terecht tijdens  

het festival. Achteraf gezien heeft het festival  

me in vele opzichten positief verrast en ben  

ik een hele bijzondere ervaring rijker. Vooral 

de video’s van Studio Smack hebben indruk 

op me gemaakt. In het bijzonder ‘Paradise’, 

geïnspireerd op The Garden of Earthly Delights 

van Hieronymus Bosch, daarin gebeurt zoveel, 

dat je er naar kunt blijven kijken.”

MENNO VAN VLIET // STAGIAIR BEDRIJFSECONOMIE

“As a business economics intern,  

I stepped into a totally new world during  

the festival. Graphic Matters has positively 

surprised me in many ways, especially  

Studio Smack’s videos have left an impres- 

sion on me. ‘Paradise’ in particular, inspired by 

the ‘Garden of Earthly Delights’ by Hieronymus 

Bosch, there’s so much going on in that  

video, you just can’t stop watching.”

MENNO VAN VLIET // BUSINESS ECONOMICS INTERN
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INFLATABLE
REFUGEE

IN A TIME WHERE THE REFUGEE CRISIS IS MORE  

SALIENT THAN EVER, SCHELLEKENS & PELEMAN CREATED  

THE ‘INFLATABLE REFUGEE’. AN INFLATABLE FIGURE OF  

6 METERS TALL THAT RESEMBLES A SITTING REFUGEE. 

Schellekens & Peleman deliberately chose to enlarge the ‘Inflatable  

Refugee’ to gigantic proportions. This makes the refugee large enough  

to see far beyond the horizon, without being hindered by borders or  

(missing) documents. He gloomily stares into space: has he arrived at  

a safe harbour or will he be sent back? His size says something about 

how the West sees him. Does he represent a chance, or a problem?   

Schellekens & Peleman created the refugee out of the same material 

that’s used for the people smuggling boats. The material is too fragile  

too brave the seas, which makes the refugee even more vulnerable. 

IN EEN TIJD WAARIN “VLUCHTELINGENCRISIS” EEN ACTUEEL 

BEGRIP IS, CREËERDEN SCHELLEKENS & PELEMAN EEN  

6 METER HOOG OPBLAASBAAR FIGUUR DIE EEN ZITTENDE 

VLUCHTELING VOORSTELT.

Schellekens & Peleman kozen er bewust voor om de Inflatable Refugee 

uit te vergroten tot gigantische proporties. Hierdoor is de vluchteling groot 

genoeg om tot ver voorbij de horizon te kijken, zonder gedwarsboomd te 

worden door grenzen of (ontbrekende) documenten.  Eenzaam staart hij 

voor zich uit: is hij gearriveerd in een veilige haven of zal hij teruggestuurd 

worden? Zijn grootte vertelt iets over hoe het Westen naar hem kijkt. 

Vertegenwoordigt hij een kans of een probleem? 

Schellekens & Peleman maakten het figuur met hetzelfde materiaal als  

de boten die door mensensmokkelaars gebruikt worden om de overtocht 

te maken. Het materiaal is te broos om de zeeën te trotseren, wat het 

figuur een extra kwetsbaarheid geeft. 

Public intervention

EEN KANS OF 
EEN PROBLEEM?

AN OPPORTUNITY
OR A PROBLEM?

Openbare interventie
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21 STUDENTS FROM THE GENEVA SCHOOL OF ART  

(HEAD) TEAMED UP WITH GRAPHIC MATTERS TO PRESENT 

THREE PROJECTS EXPRESSING THE AGITATION OF A YOUNG 

GENERATION OF SWISS DESIGNERS. THEIR PROJECTS DEAL 

WITH URGENT ENVIRONMENTAL AND POLITICAL MATTERS  

AND FOSTER EXCHANGES WITH THE FESTIVAL’S PUBLIC.

SAVE OUR SOULS

“Save Our Souls” reflects on two realities which coexist side by side.  

Two groups of travelers; tourists and migrants, cross each other on a daily 

basis in the Mediterranean sea. A collection of headlines from different inter- 

national media concerning both groups are exposed through an exemplary 

common object: the buoy. Leisure and safety buoys are disposed ran-

domly, serving simultaneously as furniture and signboards. The installation 

brings to awareness this very urgent and paradoxical situation of leisurely 

riches and desperate flight, sharing the Mediterranean sea.

IN SAMENWERKING MET GRAPHIC MATTERS PRESENTEERDE 

HEAD – GENEVA DRIE PROJECTEN DIE DE FRUSTRATIES  

VAN EEN JONGE GROEP ZWITSERSE ONTWERPERS LATEN 

ZIEN. HUN PROJECTEN GAAN OVER URGENTE MILIEU EN  

POLITIEKE KWESTIES EN NODIGEN UIT TOT INTERACTIE  

MET HET ZFESTIVAL PUBLIEK.

SAVE OUR SOULS

“Save Our Souls” gaat in op twee realiteiten die zij aan zij samen 

leven. Twee groepen reizigers; toeristen en migranten, kruisen elkaar  

dagelijks in de Mediterraanse Zee. Een collectie krantenkoppen van  

verschillende internationale media omtrent beide groepen worden bloot- 

gesteld doormiddel van een alledaags object: de boei. Recreatie- en  

veiligheidsboeien werden willekeurig verspreid, dienend als zowel  

meubels als uithangborden. De installatie zorgt voor bewustwording  

rondom deze urgente en paradoxale situatie waarin vakantiegangers  

en vluchtelingen de Mediterraanse Zee delen. 

WORDS
Public intervention // HEAD GenevaOpenbare interventie // HEAD Geneva
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PRECIOUS HOPE

“Precious Hope” is a project about hope. In a time of global pessimism 

and uncertainty about the future, visitors are asked what they hope for in 

the next 50 minutes, 50 days or 50 years. The messages were collected, 

written on protest signs, and carried out in the center of Breda during  

a silent manifestation of hope.

PRECIOUS HOPE

“Precious Hope” is een project over hoop. In een tijd van wereldwijd  

pessimisme en onzekerheid over de toekomst, worden bezoekers  

gevraagd wat zij hopen voor de volgende 50 minuten, 50 dagen  

of 50 jaar. De boodschappen werden verzameld, op protestborden  

geschreven en naar het centrum van Breda gedragen tijdens een  

stille manifestatie van hoop. 

GRAPHIC MATTERS NOT JUST AIMS TO PRESENT  
EXISTING WORK BY KNOWN DESIGNERS. DISCOVERING 
NEW TRENDS AND TALENT AND PRODUCING SITE SPECIFIC 
WORK ARE ALSO INCLUDED IN THE MIX.

EACH EDITION DESIGNERS AND SCHOOLS APPROACH  
US FOR COLLABORATION. WE HAVE TO CAREFULLY 
SELECT THOSE PROJECTS THAT FIT OUR THEME AND 
CAPACITY AND ARE MOST LIKELY TO LEAD TO  
A MUTUAL BENEFIT.

GENEVA SCHOOL OF ART AND DESIGN TEACHERS  
ANETTE LENZ AND ROB VAN LEIJSSEN KNOW OUR ORGA-
NISATION. THEY PROPOSED A COLLABORATION WITH 
THEIR STUDENTS.

GRAPHIC MATTERS RICHT ZICH NIET ALLEEN OP HET 
PRESENTEREN VAN BESTAAND WERK DOOR BEKENDE 
ONTWERPERS. HET ONTDEKKEN VAN NIEUWE TRENDS  
EN HET PRODUCEREN VAN WERK TOEGEPAST OP DE 
LOCATIE ZITTEN OOK IN DE MIX. 

ELKE EDITIE WORDEN WE BENADERD DOOR ONTWERPERS 
EN SCHOLEN VOOR SAMENWERKINGEN. WE MOETEN 
DEZE PROJECTEN ZORGVULDIG SELECTEREN, ZODAT 
ZE PASSEN BIJ HET THEMA EN DE CAPACITEIT EN OOK 
ZULLEN LEIDEN TOT WEDERZIJDS VOORDEEL. 

DOCENTEN AAN DE GENEVA SCHOOL OF ART AND 
DESIGN, ANETTE LENZ EN ROB VAN LEIJSSEN, KENNEN 
ONZE ORGANISATIE. ZIJ STELDEN EEN SAMENWERKING 
MET HUN STUDENTEN VOOR. 

DOCENTEN / TEACHERS : 
ANETTE LENZ, ROB VAN LEIJSEN 

STUDENTEN / STUDENTS : 
OCÉANE ANDRÉ, SAMY BOUARD-CART,  
VALENTINE CLOT, CINDY CORREIA, SHADYA EMERY,  
EMILIE EXCOFFIER, SARAH FAURIEL, CATIA FERREIRA 
BARREIRAS, CLARA GILBERT, ROMAIN GRAILLE,  
CORALIE GRANDJEAN, SOOJIN HAN, LÉA HUNZIKER, 
NAYON KIM, ALEXANDRA PINTO, NAUSICAA PLANCHE,  
MANON SCHAEFER, ARTHUR SCHWARZ, DORIS SIMON, 
ANNE-SOORYA TAKOORDYAL, MERET WATZLAWICK
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WATER MATTERS

“Water Matters” creates awareness of water as being an indispensable 

and scarce resource. Customised carafes were filled with manipulated  

— yet drinkable — water to make us conscious of its over-use and  

pollution. It was served in the Graphic Matters restaurant.

WATER MATTERS

“Water Matters” creëert bewustzijn over water als een onmisbaar  

en zeldzame hulpbron. Op maat gemaakte karaffen werden gevuld  

met gemanipuleerd -maar drinkbaar- water om ons bewust te maken  

van overmatig gebruik en vervuiling. Het water werd geserveerd in  

het Graphic Matters restaurant.

“De deelname van HEAD - Geneva aan het  

Graphic Matters festival gaf onze studenten  

een unieke kans om hun projecten van start  

tot finish te realiseren, gepresenteerd in een  

realistische context. De studenten werkten  

aan typografische installaties, en tijdens  

het design proces presenteerden ze hun  

werk aan Dennis Elbers, de curator van  

het festival. Dennis kwam naar Geneva 

voor een eerste ontmoeting met de studenten 

en hun ideeen. Hij presenteerde het festival 

en reflecteerde op de voorstellen van de 

studenten. Uiteindelijk zijn er toen drie 

projecten gekozen om verder te ontwikkelen. 

De studenten waren verantwoordelijk voor de 

productie en moesten budget en logistieke 

beperkingen in hun achterhoofd houden. 

Eenmaal in Breda kregen ze een warm welkom 

van het festival-team, en hadden ze genoeg 

tijd om hun werk af te maken en te installeren. 

Aan het einde van de week zagen ze hun 

werk eindelijk tot leven komen, en konden ze 

proeven van de sfeer van het festival.” 

ROB VAN LEIJSSEN // DESIGN DOCENT HEAD GENEVA

“The participation of HEAD – Geneva at the 

Graphic Matters festival offered our students  

a unique opportunity to realise their projects 

from start to finish, presented in a realistic 

context. The students worked on typogra- 

phical installations, and during the design 

process they had to present their work to  

Dennis Elbers, the festival’s curator.  

Dennis came over to Geneva to have a first 

encounter with the students and their ideas. 

He presented the fes-tival and reflected on 

the student’s proposals. From there on, three 

final projects were chosen and developed 

further. The students were res-ponsible for 

the production and had to keep budget and 

transport restrictions in mind. Once arrived  

in Breda, they were warmly wel-comed by the 

festival staff, and had enough time to complete 

and install their work. At the end of week they 

could finally see their projects come to life,  

and plunge into the vibe of the festival.”

ROB VAN LEIJSSEN // DESIGN TEACHER AT HEAD GENEVA
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THE AUSTRALIAN JEREMYVILLE STARTED AS AN ILLUSTRATOR 

AT THE SYDNEY MORNING HERALD. NOW HE IS SEEN AS ONE 

OF THE MOST INFLUENTIAL ILLUSTRATORS IN THE WORLD. 

HIS WORK WAS PREVIOUSLY FEATURED AT THE ANDY WARHOL 

MUSEUM IN PITTSBURG, LA CASA ENCENDIDA IN MADRID, 

COLETTE IN PARIS, CAPPELLINI IN NYC AND THE 798 ARTS 

DISTRICT IN BEIJING.

Jeremyville began drawing his Community Service Announcements  

in 2010 as a daily online project. Through social media he challenges  

his audience to think about climate, society, personal growth or just  

positive things.

He is still working on expanding the series daily. Over the years, he 

posted hundreds of posters online. Always aiming to create a short and 

unexpected moment of stillness and affiliation in our fast paced lives.

The exhibition ‘This Has Been a Jeremyville Community Service  

Announcement’ shows 60 of his best, most moving and  

funniest posters.

DE AUSTRALISCHE JEREMYVILLE BEGON ALS ILLUSTRATOR 

BIJ DE SYDNEY MORNING HERALD. NU WORDTHIJ GEZIEN  

ALS ÉÉN VAN DE MEEST INVLOEDRIJKE ILLUSTRATOREN  

TER WERELD. ZIJN WERK WAS EERDER TE ZIEN IN HET  

ANDY WARHOL MUSEUM IN PITTSBURG, LA CASA ENCENDIDA 

IN MADRID, COLETTE IN PARIJS, CAPPELLINI IN NYC EN  

HET 798 ARTS DISTRICT IN BEIJING. 

Jeremyville begon in 2010 met het tekenen van Community Service  

Announcements (boodschappen van algemeen nut) als een dagelijks 

online project. Via social media daagt hij zijn publiek uit na te denken over 

klimaat, maatschappij, persoonlijke groei of gewoon positieve dingen.

Nog steeds werkt hij dagelijks aan uitbreiding van de serie. In de loop 

van jaren postte hij honderden posters online. Altijd met het doel een kort 

en onverwacht moment van rust en verbondenheid te creëren in onze 

gehaaste levens.

De expositie ‘This Has Been a Jeremyville Community Service 

Announcement’ toont 60 van zijn beste, meest ontroerende  

en grappigste posters.

Exhibition // 3sec.galleryExpositie // 3sec.gallery

THIS HAS BEEN
A JEREMYVILLE 
COMMUNITY SERVICE 
ANNOUNCEMENT

GRAPHIC MATTERS 
THIS HAS BEEN A COMMUNITY SERVICE ANNOUNCEMENT



“Jeremyville’s Community Service Announcements 

waren mijn favoriet op Graphic Matters 2017.  

Alles aan zijn designs vind ik cool. De felle 

kleuren, zijn eigenzinnige stijl en de simpele 

maar sterke boodschap achter elke illustratie. 

Ik wees onze bezoekers altijd in de richting van 

de 3sec.gallery, omdat deze expositie zich niet 

bevond op de hoofdlocatie en het zou jammer  

zijn om dit onderdeel te missen! Dit is één van 

mijn favoriete ontwerpen. Als deze eenhoorn  

in zichzelf gelooft, waarom zouden wij dan  

niet hetzelfde doen?”

AILIS O’NEILL // MARKETING & COMMUNICATIE

“Jeremyville’s Community Service 

Announcements were my favourite at  

Graphic Matters 2017. I love everything  

about his designs. The vibrant colours,  

his quirky style and the simple but powerful 

message behind each illustration. I always 

pointed our customers towards the 3sec.

gallery, because this exhibition wasn’t  

situated at the main festival location and  

it would be a shame to have missed it!  

One of my many favourite designs is this 

particular one. If this unicorn believes in 

itself, why shouldn’t we do the same?”

AILIS O’NEILL // MARKETING & COMMUNICATION

THE 3SEC.GALLERY IS THE WORLD’S ONLY DRIVE-BY 
GALLERY. 4 TIMES A YEAR THE POSTERS IN THE FRAMES 
CHANGE. THE GALLERY IS INITIATED BY GRAPHIC 
MATTERS IN COOPERATION WITH THE MUNICIPALITY  
OF BREDA. EACH EXHIBITION IS SEEN BY MORE THAN 
100.000 PASSERS-BY.

DE 3SEC.GALLERY IS ’S WERELDS ENIGE DRIVE-BY 
GALERIE. 4 KEER PER JAAR WISSELT DE INHOUD VAN DE 
60 POSTER FRAMES. HET IS EEN INITIATIEF VAN GRAPHIC 
MATTERS IN SAMENWERKING MET HET PARKEERBEDRIJF 
VAN DE GEMEENTE BREDA. ELKE EXPOSITIE WORDT DOOR 
RUIM 100.000 VOORBIJGANGERS GEZIEN.
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GRAPHIC-A-FAIR
Workshops Workshops

Tijdens de Graphic-A-Fair kregen bezoekers de kans om de activist,  

utopist of filantroop in zichzelf naar boven te halen, of om gewoon iets  

tofs te maken.

Deze dag was een feestje voor iedereen die zelf aan de slag wilde. Onder 

begeleiding van ontwerpers uit binnen- en buitenland konden bezoekers 

aan de gang met het visualiseren van hun ergernissen, het in beeld bren-

gen van een vredelievende boodschap of het zichtbaar maken van hun 

ideeën voor de toekomst.

Zo konden ze een positieve boodschappen-tas maken met Happy Font, 

een kaartje schrijven voor de vrijheid met Studio Maky, en een kritische 

poster creëren met Demoji.Pro! Er was voor iedereen wat te doen. 

During the Graphic-A-Fair visitors had the chance to bring out their inner 

activist, utopist, humanitarian, or to just create something cool.

This day was a party for anyone that wanted to get their hands dirty and 

show their voice. National and international designers were there to help 

them express their frustrations, visualise a peace loving message, or 

design ideas for the future.

For example, you could design a positive grocery bag with Happy Font, 

write a card for freedom with Studio MAKY, create a critical poster with 

Demoji.Pro and much more! There was plenty to see and do.
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GRAPHIC-A-FAIR

DEELNEMERS / PARTICIPANTS :

HAPPY FONT, STUDIO TURBO, STUDIO MAKY, STUDIO MICHAEL VAN KEKEM,  
KAPOT-MAKEN.NL, RAAF, PICTOMACHINE, WOBBY CLUB, DEMOJI.PRO, FLAGS OF PEACE
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SINFLØD
DESIGN STUDIOS HATS & TALES + NEAREST NEIGHBOUR 

JOINED FORCES IN THIS PROJECT BY ADDRESSING THE  

URGENCY OF CLIMATE CHANGE IN A FAIRLY UNUSUAL WAY.

 Normally this subject gets shared and visualised from a documentary  

and journalistic point of view. By using the symbolics of the metal music 

scene, they create an overlay between the dark content and threatening 

burden of this alarming message that screams to be spread: the self- 

destruction and decay of human kind as we know it has started and there 

is not much we can do about it! By presenting 5 tracks/threats they con- 

front the visitor with our current decay. These are no myths of the near 

future, this is today’s reality.

In the metal music scene the listener often gets confronted with subjects 

that are ignored or feared. The forced and controlled aggression found  

in this music reinforces these subjects. Choosing the visual language of 

the metal scene adds to the alarming message, the origin and semiotics  

of the metal scene strengthens this critical visual subject.

The name Sinflød was derived from the biblical story of the Future Flood. 

This is one of the examples of the ‘final time’ tales that has been passed 

along in many different cultures and gave some direction to the past,  

the present and the future. Our generation needs a new myth like that,  

it will help us make choices. Sinflød delivered, by presenting an obscure 

installation where their debut album and farewell tour meet.

MET DIT PROJECT BUNDELDEN ONTWERPSTUDIOS  

HATS & TALES + NEAREST NEIGHBOUR HUN ZORGEN OVER 

DE URGENTE KLIMAAT-PROBLEMATIEK EN BRACHTEN ZIJ  

DIT VANUIT EEN ONVERWACHTE HOEK. 

Normaliter wordt dit onderwerp vanuit een documentaire en journa- 

listieke insteek verteld en gevisualiseerd. Door de symboliek van de  

metal-muziek scene in te zetten, dekken ze visueel de donkere inhoud  

en dreigende lading van de alarmerende boodschap die verkondigt dient 

te worden: de zelfvernietiging en ondergang van de huidige beschaving  

is ingezet en we kunnen er weinig meer aan doen! Aan de hand van 5 

waarschuwingen/tracks werd de bezoeker geconfronteerd met dit  

grote verval dat momenteel gaande is. Het zijn geen mythes van 

de toekomst, maar het is de realiteit van nu.

In metal-muziek scene wordt de luisteraar vaker geconfronteerd  

met onderwerpen die genegeerd en gevreesd worden, de dwingende  

en gecontroleerde agressie van de muziek versterkt deze onderwerpen. 

De keuze om de beeldtaal van de metal scene in te zetten voor dit 

 project voegt de alarmerende laag toe die het onderwerp behoeft;  

de oorsprong en semiotiek van de metal-scene versterkt deze  

kritisch visuele boodschap.

De naam Sinflød is afgeleid van het verhaal van de bijbelse zondvloed.  

Een voorbeeld van een eindtijd-vertelling die in veel verschillende culturen 

overgeleverd werd en richting gaf aan verleden, heden en toekomst.  

Ook onze generatie heeft zo’n nieuwe mythe nodig, het kan ons helpen 

om keuzes te maken. Sinflød bracht deze in de vorm van een duistere 

installatie waarbij hun debuut album en de farewell tour samenkwamen.

WWW.SINFLOD.COM    WWW.HATSANDTALES.NL    WWW.NEAREST-NEIGHBOUR.COM

Installation

(SELF) DESTRUCTION 
& DECAY OF THE HUMAN KIND

(SELF) DESTRUCTION 
& DECAY OF THE HUMAN KIND

Installatie

“There shall be a big flood, that will annihilate all life,  
be it man or animal. It is caused by the wickedness  
of all, and their depraved lives.”
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THE THREATS THAT SINFLØD ADDRESS :

TRACK 01 / 7 DAYS OF CHAOS
ABOUT THE INCREASE OF NATURAL DISASTERS

TRACK 02 / FINAL GASP
ABOUT THE INCREASE OF DISEASES

TRACK 03 / PHANTOM VOID
ABOUT SHORTAGES OF FOOD + WATER

TRACK 04 / BLACK BLOOD
ABOUT WARS OVER NATURAL RESOURCES

TRACK 05 / NOWHERE RUN
ABOUT ENVIRONMENTAL REFUGEES

DIT ZIJN DE WAARSCHUWINGEN DIE SINFLØD 

BRACHT IN DE VORM VAN 5 TRACKS :

TRACK 01 / 7 DAYS OF CHAOS
ABOUT THE INCREASE OF NATURAL DISASTERS

TRACK 02 / FINAL GASP
ABOUT THE INCREASE OF DISEASES

TRACK 03 / PHANTOM VOID
ABOUT SHORTAGES OF FOOD + WATER

TRACK 04 / BLACK BLOOD
ABOUT WARS OVER NATURAL RESOURCES

TRACK 05 / NOWHERE RUN
ABOUT ENVIRONMENTAL REFUGEES
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AT THE AGE OF TWELVE RALPH ROELSE DISCOVERS THE 

WORLD OF GRAFFITI. HE GETS ADDICTED TO THE KICK OF 

ILLEGAL INTERVENTION AND CHANGES HIS NAME AND STYLE 

FREQUENTLY. HIS EXPERIMENTAL AND EXPLORING CHARA- 

CTER CONNECTS HIM TO OTHER ART FORMS SUCH AS  

PHOTOGRAPHY. AS A RESULT HE BEGINS TO SEE HIS  

NIGHTLY ADVENTURES IN A DIFFERENT WAY.

The role Ralph takes is one of a graffiti photographer. This gives him  

access to a world that is only open to initiates. But his different view  

and attitude does not let him be part of the scene he would like to be 

part of. After a long period he decides to quit taking these typical  

pictures, because he can’t stick to one thing.

The exhibition title ‘THEY JUST DON’T GET IT’ refers to his personal 

search for artistic freedom; breaking with dogmatic rules by changing 

every time. Despite all his changes photography remains an instrument  

for experiencing his life and artistry poetically, with the night staying  

an elusive and mysterious underlying surface.

RALPH ROELSE ONTDEKT OP ZIJN TWAALFDE DE WERELD  

VAN GRAFFITI. HIJ RAAKT VERSLAAFD AAN DE KICK VAN  

DE ILLEGALE INTERVENTIE, MAAR VERANDERT OOK NOG  

NET ZO SNEL VAN NAAM ALS VAN STIJL. ZIJN EXPERIMENTELE 

EN ONDERZOEKENDE KARAKTER BRENGT HEM UITEINDELIJK 

IN CONTACT MET ANDERE KUNSTVORMEN ALS FOTOGRAFIE. 

HIERDOOR BEGINT HIJ ZIJN NACHTELIJKE ESCAPADES MET 

EEN ANDERE BRIL TE BEKIJKEN.

De rol die Ralph dan voor lange tijd op zich neemt is die van graffiti- 

fotograaf. Zo krijgt hij toegang tot een wereld die alleen open staat  

voor ingewijden. Toch zorgt zijn tegendraadse houding ervoor dat hij zich 

uiteindelijk niet thuis voelt in de subcultuur waarvan hij eigenlijk zo graag 

onderdeel zou zijn. Hij besluit zich weer te ontdoen van zijn rol omdat 

 hij zich niet op één ding vast wil leggen. 

De tentoonstellingstitel ‘THEY JUST DON’T GET IT.’ refereert aan zijn 

persoonlijke zoektocht naar artistieke vrijheid; het breken met dogmatische 

regels door telkens in verandering te blijven. De fotografie is echter wel 

een instrument gebleven waarmee hij op poëtische wijze lading geeft aan 

zijn kunstenaarschap en belevingswereld, met de nacht als metafoor  

voor het ongrijpbare en geheimzinnige dat onder de oppervlakte ligt.

Exhibition // Stedelijk Museum BredaExpositie // Stedelijk Museum Breda

  THEY JUST
DON’T GET IT

RALPH ROELSE STUDEERDE IN 2009 AF AAN DE 
KUNSTACADEMIE DEN BOSCH (AKV|ST.JOOST) MET EEN 
SPECIALISATIE IN CONCEPTUELE KUNST. HIJ WERKT SINDS 
2012 ALS PROFESSIONEEL FOTOGRAAF, KUNSTENAAR  
EN ART-DIRECTOR.   

RALPH ROELSE GRADUATED AT THE ACADEMY OF ART & 
DESIGN OF DEN BOSCH (AKV|ST.JOOST) IN 2009 WITH A 
SPECIALISM IN CONCEPTUAL ART. HE HAS BEEN WORKING 
AS A PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER, ARTIST AND  
ART DIRECTOR SINCE 2012.
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FLAGS
OF
PEACE

THERE ARE NUMEROUS UNIVERSAL SYMBOLS THAT WE  

ASSOCIATE WITH PEACE, YET NOT A SINGLE PEACE FLAG 

HAS GAINED GLOBAL RECOGNITION OR PERMANENCE.  

DESIGN AGENCY TRAPPED IN SUBURBIA ASKED OVER A HUN-

DRED DESIGNERS FROM A HUNDRED DIFFERENT COUNTRIES 

TO DESIGN A FLAG OF PEACE. NOT AIMED AT CREATING  

THE INTERNATIONAL STANDARD, BUT TO START A VISUAL  

DIALOGUE. IN HONOUR OF THE COMMEMORATION OF THE 

PEACE OF BREDA, GRAPHIC MATTERS PRESENTED THESE 

PEACE FLAGS AT THE CHASSÉ PROMENADE IN BREDA. 

ALLE LANDEN VAN DE WERELD HEBBEN EEN EIGEN  

VLAG, MAAR ER IS WERELDWIJD GEEN OFFICIËLE VLAG  

VAN DE VREDE. ONTWERPBUREAU TRAPPED IN SUBURBIA 

VROEG MEER DAN HONDERD ONTWERPERS EN KUNSTE-

NAARS UIT HONDERD VERSCHILLENDE LANDEN EEN VLAG 

VOOR VREDE TE ONTWERPEN. NIET MET HET DOEL DÉ  

INTERNATIONALE STANDAARD TE ONTWERPEN, MAAR  

OM EEN VISUELE DIALOOG TE STARTEN. TER GELEGENHEID 

VAN DE HERDENKING VAN DE VREDE VAN BREDA TOONDE 

GRAPHICS MATTERS DEZE HONDERD VREDESVLAGGEN  

OP DE CHASSÉ PROMENADE IN BREDA.

Public intervention // Chassé PromenadeOpenbare interventie // Chassé Promenade

ONTWERPERS / DESIGNERS :

CRYSTAL ROSE WORL (US), GUAVADEARTIST (AG), LEANDRO CASTELAO (AR), KAREN KHACHATUROV (AM), GARBETT (AU), ELISABETH KOPF (AT), FAIG AHMED STUDIO (AZ), S M SAMSU 
(BD), ULRIC + ARLY (BB), JOURI TOREEV (BY), SARA DE BONDT STUDIO (BE), CHIMMI CHODEN (BT), MARCO TOXICO (BO), STUDIO REJANE DAL BELLO (BR), WILSON MC LAU (BN),  
PROF. DIMITAR TASSEV (BG), ALEX DA SILVA (XAND) (CV), BORIS NZEBO (CM), POST PROJECTS (CA), CHIII DESIGN (CH), IBO BONILLA (CR), ANYMADE STUDIO (CZ), CLAUS DUE (DK), 
PAULINE MARCELLE (DO), MARIO FUENTES (EC), HELMI EL-TOUNI (EG), IRAMI BULI (FJ), BOND (FI), M/M (FR), ISHA FOFANA (GM), EIKE KÖNIG (DE), ATTA KWAMI (GH), BEETROOT (GR), 
ASHER MAINS (GD), MUXXI (GT), ABDEL QUETA TAVARES (GW), WILMER MURILLO (HN), KEN LO (HK), ANNA KOVECSES (HU), STUDIO STUDIO (IS), GEETIKA ALOK (IN), BROWNFOX STUDIO 
(ID), HOMA DELVARAY (IR), DAVID TARTAKOVER (IL), STUDIO FM MILANO (IT), DAIGO DAIKOKU (JP), NISREEN & NERMEEN ABUDAIL (JO), DARION SHABBASH (KZ), MUSA OMUSI (KE),  
ALEX KONAHIN (LV), TAREK ATRISSI (LB), ALI OMAR ERMES (LY), BAKLAZANAS DESIGN STUDIO (LT), LANDRY RANDRIAMANDROSO (MG), AFZAL SHAAFIU HASAN (MV), SAVVY STUDIO (MX), 
MOUNIR FATMI (MA), LIZETTE CHIRRIME (MZ), WIM CROUWEL (NL), DEAN POOLE (NZ), NIFEMI MARCUS-BELLO (NG), BLEED (NO), OMARAQIL (PK), AMER AMIN (PS), JONATHAN CASTRO 
(PE), PIOTR MŁODOZENIEC (PL), EDUARDO AIRES (PT), SEBASTIAN PREN (RO), CHAÏKA (RU), SLAVIMIR STOJANOVIC DESIGN STUDIO (RS), YAH-LENG YU (SG), NEJC PRAH (SI),  
MUSTAFA SAEED (SO), JONO GARRETT (ZA), JAEMIN LEE (KR), DENG ‘FORBES’ PAUL (SS), HEY (ES), ELHASSAN ELMUONTASIR OMERELFAROUG (SD), REMY JUNGERMAN (SR),  
SNASK & BEASTLAND (SE), ENZED (CH), FOUNDLAND COLLECTIVE (SY), WANG ZHIHONG (TW), FARMGROUP (TH), ‘AHOTA’E’ILOA TOETU’U (TO), UMUT SÜDÜAK (TR), COLLIN SEKAJUGO 
(UG), MOLOOBHOY & BROWN (AE), KEN GARLAND & ANNA CARSON (GB), MILTON GLASER INC. (US), FERMÍN GUERRERO (UY), AWIS ARTIS BLONG VANUATU (VU), JORGE MONTERO (VE), 
RICE CREATIVE (VN), NOMES DEE (ZM), SAKI MAFUNDIKWA (ZW)

PEACE = MULTI-COLOUREDVREDE = MEERKLEURIG 
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Basisschoolkinderen praten over de vorm van vrede. Hoe ziet vrede  

eruit? Kun je het aaien, vastpakken? Heeft het een kleur of een vorm? 

Door de jaren heen is vaak geprobeerd een internationale vlag voor  

de vrede te ontwerpen, zonder succes. Wat is volgens groep 8 

 van de NBS uit Teteringen een perfecte vredesvlag?

In Nederland is het vredig, al heel lang. De jongere generaties (lees:  

iedereen die na 1945 is geboren) kennen niets dan vrede, dus vrede is 

juist voor ons best een lastig begrip. Dat merken de Teteringse leerlingen 

ook. Moet je niet juist weten wat oorlog is, om je echt te beseffen wat 

vrede is? “Van vrede krijg ik een blij gevoel,” zegt Roos (10). “Je bent  

dan verbonden met elkaar”. Haar klasgenootje Stan denkt meteen  

aan het symbool van een witte duif: “Dat zie je overal waar het over  

vrede gaat. De duif is vrij, en hij kan vliegen waar hij wil.” De kleur wit 

heeft ook een bijzondere betekenis, weet Kyra: “Dat is de kleur  

die je gebruikt als je je gewonnen geeft.”  

ROOD EN GROEN

Gewapend met een groen en een rood stickertje beoordelen  

de kinderen de vlaggen. Bij de vlag van Wilson McLau uit Brunei  

hangen ongeveer tien rode stickertjes. Die stickertjes laten zien dat veel 

kinderen dit niet zo’n goede vredesvlag vinden. Op de witte vlag staat  

een donkere, cirkelvormige lijn. De cirkel is niet helemaal gesloten en  

er loopt een zwarte lijn door het midden. Kevin, een van de kinderen die  

hier een rood stickertje bij heeft geplakt, legt uit waarom: “Deze vlag vind 

ik gewelddadig. De tekening die erop staat lijkt op een komeetinslag,  

of een speer,” vertelt hij, terwijl hij een vies gezicht trekt. En toch  

heeft deze vlag met vrede te maken. Ontwerper Wilson McLau heeft  

de vlag gemaakt als vlag voor de vrede, net zoals de 96 andere kunste-

naars een vlag voor de vrede hebben gemaakt. Hoe zit dat dan? Na diep 

gepeins komt de tienjarige Annemijn met een oplossing. De niet-hele-

maal-gesloten-cirkel doet haar denken aan de samenleving. Het zijn  

een soort tegenpolen die toch bij elkaar komen, denkt ze.  

Een samenleving waar niets tussen kan komen.

Op de vlaggenstok van ‘Ahota’e’iloa Toetu’u uit Tonga zitten dan  

juist veel groene stickers. Het is een witte vlag met een duif die een 

olijftakje in zijn snavel heeft. De verschillende kleuren op het lijfje en de 

vleugels van de vogel staan volgens een van de kinderen voor de verschil-

lende landen. “De duif is de wereld, en de kleuren zijn de verschillende 

landen,” zegt ze. Haar klasgenootje vult aan: “Een duif keert altijd terug 

naar zijn nest. Dat betekent dus dat iedereen welkom is, vind ik.  

Het is niet erg als je anders bent. Dat is vrede!”

DE PERFECTE VLAG

Wat is volgens de kinderen de allerbeste vredesvlag? Er wordt druk 

gekibbeld en gepraat. “De vlag met dat pistool kan het in ieder geval niet 

zijn,” roept een jongetje. De vlag met de duif en het olijftakje dan? “Maar 

dat kan alleen voor mensen die in de ark van Noach geloven,” zegt een 

donkerharig meisje streng. Er is niet één vlag beter dan alle anderen. 

Flags of Peace laat de kinderen zien dat vrede minimaal 96  

verschillende vormen en kleuren heeft. 

Primary school children talk about the form of peace. What does peace 

look like? Can you pet it, hold it? Does it have a certain colour or shape? 

Trough the years it has often been attempted to design an international 

peace flag, but without success. What does the perfect peace flag look 

like according to the 8th grade of NBS in Teteringen (primary school)?

It’s peaceful in the Netherlands; it’s been like that for a long time. Younger 

generations (read: everyone born after 1945) only know peace, so ‘peace’ 

is a difficult concept, for us especially. The pupils from Teteringen notice 

this too. Don’t you have to know what war is, to really understand what 

peace is? “Peace makes me feel happy”, Roos (10) says. “It connects  

you to one another”. Her classmate Stan immediately thinks of the white 

dove symbol: “You see it everywhere peace is mentioned. The dove is 

free, and it can fly everywhere it wants.” The colour has a special mean- 

ing too, Kyra knows: “It’s the colour you use when you surrender.”

RED AND GREEN

Armed with green and red stickers, the children evaluate the flags.  

About ten red stickers are placed underneath Wilson McLau’s flag  

(Brunei). This shows that not a lot of children consider this to be a  

good peace flag. In the middle of the white flag there’s a dark circle- 

shaped line. The circle isn’t closed all the way and there’s a black line 

going through the middle. Kevin, one of the kids that stuck a red sticker 

underneath the flag, explains why: “I think this flag is violent. The design 

looks like a spear or the impact of a comet”, he says, whilst pulling  

a disgusted face. Still this flag is about peace. Winston McLau made  

the flag as a flag for Peace, like the other 95 artists did too. What about 

that? After some deep-thinking ten-year-old Annemijn provides a solution. 

The not-entirely closed circle makes her think of society. In a way, they  

are two opposites that come together, she thinks. A society that can’t  

be interrupted.  

Quite the opposite, ‘Ahota’e’iloa Toetu’u’s (Tonga) flagpole has a lot of 

green stickers. It’s a white flag with a dove that’s holding an olive branch 

in his beak. The different colours on the dove’s body and wings represent 

different countries, according to one of the kids. “The dove is the world, 

and the colours are the countries”, she says. Her classmate adds: “A dove 

always returns to it’s nest. Which means everyone is welcome, I think.  

It’s okay to be different. That’s peace!”

THE PERFECT FLAG

According to the kids, which flag is the best peace flag? There’s a  

buzz of voices and murmuring. “Definitely not the flag with the gun”,  

a boy shouts. How about the flag with the dove and the olive branch? 

“That only works for people that believe in the Ark of Noah”, a dark- 

haired girl firmly explains. Not one flag is better than all the others.  

The Flags of Peace show the kids that peace has at least 96  

different shapes and colours.  

Door Iris van de Boezem    By Iris van de Boezem
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IN SEPTEMBER AND OCTOBER OVER 800 SCHOOL 
CHILDREN OF DIFFERENT SCHOOLS IN BREDA  
MADE THEIR OWN FLAG OF PEACE AS PART OF  
THE FLAGS OF PEACE EDUCATION-PROGRAMME.  
ALL FLAGS WERE BE PRESENTED ON OCTOBER  
15TH DURING THE GRAPHIC-A-FAIR AT THE  
GRAPHIC MATTERS FESTIVAL LOCATION.

PARTICIPATING SCHOOLS: KBS ST. JOSEPH, SCALA, 
DE NASSAU, KBS PETRUS & PAULUS, KBS JACINTHA, 
STEDELIJK GYMNASIUM BREDA, NBS TETERINGEN. 

THE EDUCATION PROJECT WAS CREATED BY MICHAEL  
VAN KEKEM AND MARTHE ROOSENBOOM IN COOPERATION  
WITH GRAPHIC MATTERS AND TRAPPED IN SUBURBIA. 

IN SEPTEMBER EN OKTOBER HEBBEN ±800  
LEERLINGEN VAN VERSCHILLENDE BREDASE SCHOLEN 
ZELF EEN VLAG VOOR VREDE GEMAAKT ALS ONDERDEEL 
VAN HET FLAGS OF PEACE EDUCATIE-PROGRAMMA.  
ALLE VLAGGEN WERDEN GEPRESENTEERD OP 
15 OKTOBER TIJDENS DE GRAPHIC-A-FAIR OP  
DE GRAPHIC MATTERS FESTIVALLOCATIE.

DEELNEMENDE SCHOLEN: KBS ST. JOSEPH, SCALA, 
DE NASSAU, KBS PETRUS & PAULUS, KBS JACINTHA, 
STEDELIJK GYMNASIUM BREDA, NBS TETERINGEN. 

HET EDUCATIE PROJECT IS ONTWIKKELD DOOR MICHAEL 
VAN KEKEM EN MARTHE ROOSENBOOM IN SAMENWERKING 
MET GRAPHIC MATTERS EN TRAPPED IN SUBURBIA.

“Mijn favoriet dit jaar is Flags of Peace.  

Natuurlijk omdat mijn eigen betrokken- 

heid daarbij het grootst was en je dan van  

heel dichtbij mee maakt wat het festival met  

mensen doet. Hoe het mensen met elkaar in 

gesprek brengt en laat nadenken over de grote 

thema’s in het leven en hoe men zich daar  

zelf toe verhoudt. Dat geeft mij enorme 

voldoening en de absolute overtuiging  

dat dit festival relevant is.”

SIMONE DRESENS // EDUCATIE & INTERACTIE 

“My 2017 favourite is Flags of Peace. 

Of course, because of my own involvement  

with the project and being able to see how  

the festival affects people. How it makes  

people engage in conversation and makes 

them think about the big things in life, and  

how people relate to them. That gives me a 

huge sense of fulfilment, and the assurance 

that this festival is relevant.”

SIMONE DRESENS // EDUCATION & CONVERSATION 
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VARIETY OF EMOJIS THAT ALREADY EXIST ON OUR  

PHONES AND SOCIAL NETWORKS ALLOW PEOPLE TO  

REPRESENT CERTAIN SUBJECTS VISUALLY OR EVEN CON-

STRUCT STORIES WITH IT. HOWEVER, THESE EMOJIS ARE 

POSITIVE, ONE-SIDED, NON-CRITICAL AND MAINLY RELEVANT 

FOR WESTERN SOCIETY, WHICH LIMITS US FROM USING IT 

FOR MORE CRITICAL TOPICS. THEREFORE, WE MISS A LOT  

OF REPRESENTATIONS OF CRITICAL SUBJECTS AND CULTURE- 

SPECIFIC TOPICS THAT ARE RELEVANT TO OUR SOCIETY. 

DEMOJI.PRO REPRESENTS CRITICAL TOPICS IN EMOJIS.

Current events around the world show that there are a lot of important 

topics which can not be represented through existing emojis. Eventually, 

could we use this visual language to speak about humanitarian issues, 

climate change or other subjects for protest or demonstration?

During Graphic Matters this became possible as people could parti- 

cipate in a month-long workshop creating their personal protest poster 

using demojis. Open tools like stencils and different colours paint, and 

even an online web application gave participants a lot of creative freedom. 

Eventually, through more than a thousand posters, people expressed their 

sometimes global and sometimes very personal resistance or support.

ER BESTAAN AL EEN HOOP EMOJIS DIE WE GEBRUIKEN  

OP ONZE TELEFOONS EN SOCIALE NETWERKEN. ZE MAKEN 

HET MOGELIJK OM ONS VISUEEL UIT TE SPREKEN OVER  

BEPAALDE KWESTIES, EN SOMS ZELFS HELE VERHALEN  

TE VERTELLEN. ECHTER, DEZE EMOJIS ZIJN POSITIEF,  

EENZIJDIG, NIET-KRITISCH EN VOORAL RELEVANT VOOR  

DE WESTERSE MAATSCHAPPIJ, WAARDOOR WE ZE MINDER 

SNEL GEBRUIKEN OM ONS UIT TE DRUKKEN OVER KRITIEKE 

KWESTIES. WE MISSEN DUS EEN HOOP KRITISCHE EN  

CULTUUR-SPECIFIEKE EMOJIS DIE RELEVANT ZIJN VOOR 

ONZE MAATSCHAPPIJ. DEMOJI.PRO MAAKT DAAR EEN  

EINDE AAN. 

Uit actuele gebeurtenissen in de wereld blijkt dat er een hoop belangrijke 

thema’s zijn die we niet kunnen uitdrukken met de huidige emojis. Zouden 

we deze visuele taal uiteindelijk kunnen gebruiken om te communiceren 

over maatschappelijke kwesties, klimaatverandering en andere onder- 

werpen voor protest of demonstratie?

Tijdens Graphic Matters werd het mogelijk, een maand lang konden  

mensen deelnemen aan workshops om hun eigen persoonlijke protest 

poster te maken met demojis. Stencils en verschillende kleuren verf,  

en zelfs een online web applicatie gaven deelnemers een hoop creatieve 

vrijheid. Via uiteindelijk duizenden posters, spraken mensen zich uit  

over soms internationale en soms heel persoonlijke kwesties. 

DEMOJI
.PRO

InstallationInstallatie
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“Ik ben blij om te zien dat Demoji.pro live  

en interactief werd op het festival en online. 

Als één van de eerste installaties op de locatie, 

werden mensen aangespoord om kritisch te 

denken en te creëren, wat mijn grootste  

doel was voor het Demoji project.”

MANTAS RIMKUS // BEDENKER DEMOJI.PRO

“I’m happy to see that Demoji.pro became  

live and interactive at the festival location  

and online. As one of the first installations in  

the location, it confronted people to think and  

create critically, which was my biggest goal  

with Demoji project.”

MANTAS RIMKUS // CREATOR OF DEMOJI.PRO
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MORE THAN JUST TOLERATING

The traveling poster show TOLERANCE was initiated by New York  

based graphic designer Mirko Ilic. It shows 38 posters by renowned  

designers from all over the world. All of these posters represent  

tolerance; a globally very current theme.

Mirko Ilic explains the role of the designer in promoting tolerance  

and establishing peace: “The initial idea of this exhibition was to invite  

well-known graphic designers to create posters based on their under-

standing of tolerance in their mother tongue. One of the conditions  

was that the exhibition is placed in a public space, among the citizens,  

not in art galleries. The purpose of the exhibition is not only to exhibit  

posters, but also the gathering and approaching of people.”

De reizende poster show TOLERANCE is geïnitieerd door de New Yorkse 

grafische ontwerper Mirko Ilic. De expositie toont 38 posters gemaakt 

door bekende ontwerpers van over de hele wereld. Elk van deze posters 

verbeeld dit globaal zeer actuele thema vanuit een persoonlijk perspectief.

Mirko Ilic vindt dat ontwerpers een rol spelen bij het bevorderen  

van tolerantie en vrede. “Het basis idee van deze tentoonstelling is om  

bekende grafische ontwerpers uit te nodigen om posters te maken geïn-

spireerd op hun begrip van tolerantie in de moedertaal. Een voorwaarde is 

dat de tentoonstelling in een openbare ruimte, tussen de burgers, en niet 

in een kunstgalerij geplaatst wordt. Het doel van de tentoonstelling  

is niet alleen posters maar ook bij mensen bij elkaar te brengen.”

POSTERS :

MILTON GLASER (USA), DAVID TARTAKOVER (ISRAEL), YUKO SHIMIZU (JAPAN), PAULA SCHER (USA), MANUEL ESTRADA (SPAIN), NEW COLLECTIVISM (SLOVENIA), ISTVAN OROSZ 
(HUNGARY), PETER BANKOV (RUSSIA), JIANPING HE (CHINA), FONS HICKMANN (GERMANY), MICHEL BOUVET (FRANCE), CHAZ MAVIYANNE-DAVIES (ZIMBABWE), ALEJANDRO MAGALLANES 
(MEXICO), SUE COE (UK), FELIPE TABORDA (BRAZIL), TAREK ATRISSI (LEBANON), ANETTE LENZ (FRANCE), HAMZAH ABDELAL (JORDAN), SAKI MAFUNDIKWA (ZIMBABWE), XIAO YONG 
(CHINA), SRDJA DRAGOVIC (MONTENEGRO), REZA ABEDINI (IRAN), SARP SOZDINLER (TURKEY), SLAVIMIR STOJANOVIC (SERBIA), NIKLAUS TROXLER (SWITZERLAND), KATARZYNA ZAPART 
(POLAND), ANUR HADŽIOMERSPAHI (BOSNIA AND HERZEGOVINA), HOON-DONG CHUNG (KOREA), ALEKSANDAR MACASEV (YUGOSLAVIA), SEYMOUR CHWAST (USA),  
RODRIGO SANCHEZ (SPAIN).

Exhibition

MEER DAN TOLEREREN
Expositie

THE 
TOLERANCE 
SHOW
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WALLFLOWERS ARE 
BLOOMING

SPEAK 
UP!

MUURBLOEMPJES 
KOMEN TOT BLOEI

Expositie // Wedstrijd Exhibition // Competition

WHILE THE SMALL SCREEN IN OUR POCKET GETS MOST OF 

OUR DAILY ATTENTION, PRESENTING A POSTERS IN PUBLIC 

SPACE IS STILL A HOLY GRAIL TO MANY DESIGNERS.

After judging a poster competition in June 2007 the renowned  

design critic Alice Twemlow asked herself; “When did posters become 

such wallflowers?”. She published an article that stuck in the back  

of my mind for 10 years. I couldn’t agree more with statements like:  

“What defines poster-ness for me, is the way it is conceptually attached 

 to a motivating force”, and “The designer … because he believes in it 

and, because of that, often makes it more beautiful than it needs to be”. 

Sadly she had to conclude that many posters end up as wallflowers  

with no effect due to a lack of urgency and reason for being.

My my, has the world changed in a decade! If posters are considered 

wallflowers, they’re definitely in bloom now! The poster as a medium for 

urgent and current messages is flourishing. Bright and bold posters  

are waiting for the bees to spread their seeds.

TERWIJL AL ONZE AANDACHT TEGENWOORDIG GEVESTIGD  

IS OP HET KLEINE SCHERM IN ONZE BROEKZAKKEN, BLIJFT 

HET PRESENTEREN VAN EEN POSTER IN EEN OPENBARE 

RUIMTE VOOR VEEL ONTWERPERS EEN ULTIEM DOEL.

Na het jureren van een poster wedstrijd in juni 2007 vroeg design  

criticus Alice Twenlow zich af: “Sinds wanneer zijn posters zulke muur-

bloemen geworden?” Ze publiceerde een column die al 10 jaar rond-

spookt in mijn achterhoofd. Ik kan me helemaal vinden in statements  

als “Wat posters voor mij definieert is de manier waarop het concept  

leidt tot een inspirerende boodschap”, en “De ontwerper... maakt,  

omdat hij er in gelooft, de wereld vaak mooier dan de werkelijkheid.”  

Helaas kwam ze tot de conclusie dat veel posters verworden tot muur-

bloemen met weinig impact wegens een gebrek aan urgentie of  

reden van bestaan.

Nou, wat is de wereld veranderd in tien jaar tijd! Als posters  

muurbloemen zijn, dan staan ze nu zeker in bloei! De poster als  

eenmedium voor urgente en actuele boodschappen bloeit weer.  

DE WINNAARS / WINNING DESIGNERS : 

DENNIS JANSSENS (BE), PENELOPE LIRA (BR), MAURICIO CANALES (CL), LI QIPENG, JIN WEI, BIWEI ZHU, RAY ZHU ZHU, LIU XUEQIN, ZHAO ZONGZHEN, SHAO SHUAI, LIWEI LIU,  
XUPEI WANG, JIXIN WANG (CN), KATEŘINA PUNCMANNOVÁ (CZ), ABDULRAHMAN HASSAN (EG), FELIX KOSOK, JULIA VOGEL, FRAUKE CORDES, OLEKSANDR PARKHOMOVSKYY (DE), 
KRISTOF SZABO (HU), HAMID NASR, EHSAN GHASEMI NIA (IR), GIACOMO SCANDOLARA, TOMASO MARCOLLA (IT), JISUKE MATSUDA (JP), HYEJUNG KO (KR), KARIM SHEHIMI (LB), 
JASMINE NG (MY), MAURICIO MURATALLA, NAANDEYÉ GARCÍA (MX), MICHEL WALPOT, THONIK, MAX SENDEN, ANDREA RONHAAR, NICK LIEFHEBBER, THOMAS & JURGEN (NL),  
JANUSZ JUREK, ANDRZEJ WITCZAK, DOMINIKA CZERNIAK-CHOJNACKA, SANDRA LESZCZYŘSKA, WOJCIECH MAZUR, KATARZYNA ZAPART (PL), LUÍS VEIGA (PT), DARIIA TOLOCHENKO,  
LITA POLIAKOVA, POLINA PARYGINA, ELENA SAUTINA (RU), JOVAN TARBUK, IRENA MUHAR (RS), DOGAN ARSLAN (TR), MYKOLA KOVALENKO, MARI KINOVYCH (UA), ADAM HAYES, 
 HUGO DRUMMOND, ELEANOR MAJOR, THOMAS CANNON, CALLUM DEAN (UK), MENGXIN LI, SATORU NIHEI, KEITH KITZ (US)
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In response to our Open Call for posters we received 2.561 entries from 

designers in 91 countries. We asked them to Speak Up about stories  

they care about. Like we expected, there are many designers out there 

that engage with current issues. Without any beautification they use raw 

and direct images to motivate their audience. A poster won’t change  

the world, but it will definitely spark awareness.

Key factor in the succes of a poster is a clever distribution. Posters need 

to be seen in public. As a cultural organisation our possibilities are limited. 

However by presenting the 60 winning posters in public space during  

the festival, we reached over 120.000 bees that have the technology  

to spread the message beyond the physical object.

Felle en gedurfde posters wachten op bijen om hun zaad te ver-

spreiden. Als antwoord op onze Open Call voor posters ontvingen  

we 2.561 inzendingen van ontwerpers uit 91 landen. Met het thema  

‘Speak Up’ vroegen we hen zich uit te spreken over onderwerpen waar  

zij om geven. Zoals verwacht, zijn er veel ontwerpers die zich bezig  

houden met actuele kwesties. Zonder de wereld mooier te maken,  

gebruiken ze rauwe en directe beelden om hun publiek te motiveren. 

 Een poster zal de wereld niet veranderen, maar kan zeker zorgen  

voor bewustwording. 

De sleutel tot het succes van een poster is slimme distributie.  

Posters moeten in het openbaar gezien worden. Als culturele instelling 

zijn onze mogelijkheden beperkt. Maar door de 60 winnende posters in 

een openbare ruimte te presenteren tijdens het festival, bereikten we wel 

120.000 bijen die over de technologie beschikken om de boodschap 

verder te verspreiden.

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER OP GRAPHICMATTERS.NL

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS, PREVIOUSLY 
APPEARED ON GRAPHICMATTERS.NL
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DE VOLKSKRANT, 

DOOR JEROEN JUNTE
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POSTERS WALLFLOWERS? GERMAN LAWYER-TURNED- 

(HIGHLY INFLUENTIAL) DESIGNER KLAUS STAECK (79) NEVER 

MADE THOSE. HIS RAW COLLAGE STYLE REPRESENTS ENGA- 

GING MESSAGES. HE SPREADS CONFUSION WITH CONTRA-

DICTIONS IN WORD AND IMAGES. THE COLLAGES CAN SOME-

TIMES SEEM A LITTLE OUTDATED IN THIS DIGITAL AGE, BUT 

HIS MESSAGES ABOUT POVERTY, THE ENVIRONMENT, PEACE 

AND TOLERANCE ARE RELEVANT. SADLY THAT’S ALSO THE 

CASE FOR THE POSTERS HE MADE 30 YEARS AGO.

During his career of almost 50 years, Staeck was sued over 40 times  

by big German multinationals, such as arms manufacturers that he criti- 

cised. It’s a good thing that he went to law school instead of design 

school. He defended his own cases and he won them all relying on  

the freedom of speech. 

To this day he still tries to start public debate through his posters.  

Not just as the lawyer that became a designer. Staeck is also the initiator 

of the poster competition Mut Zur Wut and as a politician with ink on his 

hands he supervises the design process, screen printing and renting  

the advertising boxes. His posters make people look, I hope they’ll  

make people see too. 

POSTERS MUURBLOEMEN? DIE PRODUCEERDE DUITSE  

ONTWERPER KLAUS STAECK (79) IN IEDER GEVAL NOOIT.  

ZIJN RAUWE STIJL STAAT IN DIENST VAN EEN GEËNGAGEERDE 

BOODSCHAP. HIJ ZAAIT VERWARRING MET TEGENSTRIJDIG-

HEID IN TEKST EN BEELD. DE COLLAGES KOMEN IN HET  

DIGITALE TIJDPERK SOMS GEDATEERD OVER, MAAR ZIJN 

BOODSCHAPPEN OVER ONDERWERPEN ALS ARMOEDE,  

MILIEU, VREDE EN TOLERANTIE ZIJN ACTUEEL. HELAAS  

GELDT DAT OOK VOOR ZIJN POSTERS VAN 30 JAAR GELEDEN.

Gedurende zijn inmiddels bijna 50-jarige carrière werd Staeck meer  

dan 40 keer aangeklaagd door grote Duitse multinationals, waaronder 

wapenfabrikanten die hij bekritiseerde. Het is maar goed dat hij geen 

opleiding als ontwerper heeft genoten, maar als advocaat. Hij voerde  

zijn eigen verdediging en steeds zegevierde de vrijheid van meningsuiting.

Nog steeds neemt hij initiatief om met posters een maatschappelijk  

debat te starten. Niet alleen als de advocaat die ontwerper werd. Staeck 

is ook initiatiefnemer van de postercompetitie Mut Zur Wut en als politicus 

met inkt aan zijn handen voert hij de regie op het proces van ontwerp, 

zeefdruk en huur van reclamevlakken. Zijn posters laten mensen  

kijken, ik hoop dat men het ook echt gaat zien.

NICHTS IST 
ERLEDIGT!

ExhibitionExpositie 

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS,  
PREVIOUSLY APPEARED IN DUDE, DUTCH DESIGNERS 
MAGAZINE. 

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER IN DUDE, DUTCH DESIGNERS 
MAGAZINE.
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“Mijn Duits is verschrikkelijk (sag mal sehr 

schreklig) maar ik vond de posters van Duitse 

ontwerper Klaus Staeck (Nichts ist Erledigt)  

echt heel indrukwekkend. Mooi om te zien  

hoe deze jurist en ontwerper al decennia  

lang op hilarische en provocatieve wijze ‘het 

establishement’ uitdaagt. Ik (als marketeer) 

vond vooral de poster waar een aantal grote 

merken als De vier ruiters van de Apocalyps 

staan afgebeeld, erg mooi. Die heb ik na  

het festival stiekem mee naar huis genomen  

en opgehangen. Als Klaus het daar niet  

mee eens is, klaagt hij me maar aan.”

NIEK NELLEN // MARKETING & COMMUNICATIE

“My German is terrible (sag mal sehr schreklig) 

but I really liked the posters by German designer 

 Klaus Staeck (Nichts ist Erledigt). It is beautiful 

to see how this lawyer and designer has been 

challenging ‘the establishment’ in his own 

hilarious and provocative way. I (being a 

marketer) especially liked the posters that  

show several big brands as the four horsemen of 

the Apocalypse. I secretly took that poster home 

with me after the festival, if Klaus  

doesn’t approve of that he can sue me.”  

NIEK NELLEN // MARKETING & COMMUNICATION
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Openbare interventie // Park Valkenberg Public intervention // Park Valkenberg

FROM A DEEP-ROOTED DESIRE TO IMPROVE THE WORLD,  

THE MESSAGE OF DESIGNER AND ILLUSTRATOR KEN LO IS  

AS SIMPLE AS EFFECTIVE: “MORE HUGS, LESS HATE”.

In his distinctive, very pronounced and colourful style, Ken Lo brings 

together the most contradictory subjects with ease. His cute and funny 

icons are strange and surprising. It doesn’t matter if it’s rainy or sunny,  

it’s always a good day for Ken Lo. 

Especially for Graphic Matters, Ken Lo designed a series of 40 flags that 

have been flapping in the wind at Valkenberg Park during the festival.  

VANUIT EEN DIEPGEWORTELD VERLANGEN OM DE WERELD  

TE VERBETEREN IS DE BOODSCHAP VAN ONTWERPER EN  

ILLUSTRATOR KEN LO EVEN SIMPEL ALS DOELTREFFEND: 

“MEER KNUFFELS, MINDER HAAT”.

In zijn kenmerkende en zeer uitgesproken en kleurrijke stijl verbindt  

Ken Lo met ogenschijnlijk veel gemak de grootste tegenstellingen.  

Zijn schattige en grappige iconen zijn vreemd en verrassend.  

Voor Ken Lo maakt het niet uit of het een zonnige dag of regenachtige  

dag is, het is altijd een goede dag.

Speciaal voor Graphic Matters ontwierp Ken Lo een serie van  

40 vlaggen die tijdens het festival in Park Valkenberg wapperden.

MORE
   HUGS
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“Het is ontzettend moeilijk om een  

favoriet te benoemen in zo’n veelzijdig  

festival. Het is juist deze veelzijdigheid waar  

ik zo dol op ben: het tonen van de diverse 

vormen en rollen die grafisch ontwerp in de 

maat-schappij kan aannemen. Één van mijn 

favorieten, More Hugs by Ken Lo laat dit ook 

zien. De enorme hoeveelheid illustraties die 

hij maakt met verschillende onderwerpen om 

positiviteit en saamhorigheid de wereld in te 

sturen vind ik inspirerend. Het is zijn droom  

om een algemeen bekend symbool te maken 

van zijn hugs en ik kan hier alleen maar  

voorstander van zijn!”MARIT TURK // RESEARCH & PROJECTLEIDING

“It’s so difficult to name a favourite as  

Graphic Matters is such a versatile festival.  

That versatility is exactly what I love about  

it: showing the diverse forms and roles 

graphic design can take on in society.  

My favourite, More Hugs by Ken Lo, show 

this too. The massive amount of illustrations  

he makes with different topics to send  

positivity and solidarity into the world really 

inspires me. It’s his dream for his hugs  

to become a generally known symbol  

and I can only support this.”
MARIT TURK // RESEARCH & PROJECT MANAGER
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IT’S OFTEN ICONIC NEWS IMAGES THAT GET SEARED INTO 

OUR MEMORIES. THE RAW REALITY THAT GRABS YOU BY  

THE THROAT FROM A PERSONAL PERSPECTIVE. I RECENTLY 

HAD ONE OF THOSE MOMENTS, BUT NOT WHEN READING 

THE NEWSPAPER. FOR THE FIRST TIME IN MY LIFE, I COULDN’T 

STOP THINKING ABOUT A COMPUTER GENERATED IMAGE.

Without much explanation, German digital illustrators Benjamin Simon  

and Dirk Schuster posted the ‘Corporate Warfare’ series on their  

website. A self-initiated project, aka an experiment, a quadruple exercise  

to improve their skills. Usually, these guys create ‘eye candy’ for brands  

like Adobe, British Airways, Hugo Boss, Nike, RedBull and Samsung. 

Bizarre eye candy to be exact though, but never as politically charged  

as this series that brings cyber punk science fiction to life.  Anyhow,  

in a world in which software like Cinema 4D, Octane and Photoshop  

make up reality. In this case, weapons that are used to extort power. 

Until recently, technological innovation was mainly dependent on an 

arms race between great powers. Luckily, nowadays more and more inno-

vation comes from creative experiments between big companies and small 

studios. Like the armed forces who get their inspiration from hackers. 

Today, the battle for power has almost grown to be invisible; from nations 

to corporations. These companies have access to means the average 

dictator would kill for; data, our data. Which is used to influence our  

behaviour, and by doing so, gain more power- and of course money. 

Without realising it, this is reality. Big companies control every aspect  

of our lives. Foreal visualise this in an almost plastic way. An intriguing 

image that fits into a growing genre: visual rebellion. It’s not longer  

the leftwing activists, but sly pranksters that spread confusion with  

their crafts, making us open our eyes.

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS, PREVIOUSLY 
APPEARED IN DUDE, DUTCH DESIGNERS MAGAZINE. 

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER IN DUDE, DUTCH DESIGNERS 
MAGAZINE.

CORPORATE
VAAK ZIJN HET ICONISCHE NIEUWSBEELDEN DIE INBRANDEN 

OP JE NETVLIES. DE RAUWE REALITEIT DIE JE VANUIT EEN 

PERSOONLIJK PERSPECTIEF NAAR DE KEEL GRIJPT. ZO’N 

MOMENT HAD IK LAATST, MAAR NIET BIJ HET OPENSLAAN VAN 

DE KRANT. VOOR HET EERST IN MIJN LEVEN KREEG IK EEN 

‘COMPUTER GENERATED IMAGE’ NIET UIT MIJN HOOFD.

Zonder al te veel tekst en uitleg plaatsten de Duitse digitale illustratoren 

Benjamin Simon en Dirk Schuster de serie Corporate Warfare op hun 

website. Een ‘self-initiated’ project, ofwel een experiment, een viervoudige 

oefening om hun technische vaardigheden te verbeteren. Deze mannen 

maken normaalgesproken ‘eye candy’ voor merken als Adobe,  

British Airways, Hugo Boss, Nike, RedBull en Samsung. 

Overigens wel bizarre eye candy, maar nog nooit zo politiek geladen  

als deze serie waarin cyber punk science fiction werkelijkheid wordt. 

Althans, waar software als Cinema 4D, Octane en Photoshop de  

werkelijkheid suggereren. In dit geval wapens gebruikt voor het  

afdwingen van macht. 

Tot voor kort was technologische innovatie voornamelijk afhankelijk  

van een wapenwedloop tussen grootmachten. Gelukkig komt steeds  

meer innovatie voort uit creatieve experimenten waarbij grote bedrijven 

samenwerken met kleine studios. Zoals de strijdmachten trouwens steeds 

vaker inspiratie opdoen bij zolderkamerhackers. Vandaag de dag is de 

strijd om macht verplaatst naar een haast onzichtbaar toneel; van naties 

naar corporaties. Deze bedrijven beschikken over middelen waar de  

gemiddelde dictator een moord voor laat plegen; data, onze data.  

Die wordt gebruikt om ons gedrag te beïnvloeden om zo meer  

macht -en daarmee uiteraard geld- te verkrijgen.

Zonder dat we het beseffen is dit beeld werkelijkheid. Grote bedrijven 

hebben ons in hun macht. Foreal maakt het op een bijna plastische manier 

zichtbaar. Een indringend beeld dat past in een groeiend genre; visuele  

rebellie. Niet langer linkse activisten, maar slinkse pranksters die verwar-

ring zaaien met deze vingeroefening, die onze ogen wijd opent.

Public intervention // Chassé PromenadeOpenbare interventie // Chassé Promenade
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WARFARE

“Mijn favoriete project is Corporate Warfare  

van FOREAL. Het projecteren van de visuele 

identiteit van grote corporaties als Google, 

Adidas en McDonalds op bommen en ander 

wapenarsenaal verteld een duidelijk verhaal. 

Bedrijven runnen deze wereld en regeringen 

en regimes zijn enkel marionetten van deze 

bedrijven. Het presenteren van deze werken 

op grote billboards, het medium wat normaliter 

gebruikt wordt door deze bedrijven om reclame 

te maken, maakt dit voor mij een van de 

hoogtepunten van Graphic Matters 2017!”

STEIN DE BONT // VIDEOGRAAF, VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR & HANDY MAN

“My favourite project is Corporate Warfare  

by FOREAL. Projecting the visual identity  

of major corporations such as Google, Adidas  

and McDonalds onto bombs and other armoury, 

tells a clear story. Companies run this world 

and governments and regimes are nothing but 

puppets to them. Presenting these works on 

huge billboards - the medium these companies 

often use for their advertisements - makes this 

one of my Graphic Matters 2017 highlights!”

STEIN DE BONT // VIDEOGRAPHER, VOLUNTEER COORDINATOR & HANDY MAN
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CAMPSITE FORT ORANJE HAS RECENTLY BEEN  

EVACUATED. BUT THE UNDERLYING ISSUE OFTEN GETS  

FORGOTTEN: THERE’S A DISTRESSING SHORTAGE OF AFFOR- 

DABLE (RENTAL) HOMES. HOW CAN WE CREATE AWARENESS  

REGARDING THIS TOPIC?

Annette is in her mid fifties, unfit for work. After the death of her husband 

she lost her home. Since then she’s been living in a single walled summer-

house. She raised her 5 children here. She’s not an exception: people like 

Annette can be found at every holiday park. From the moment someone  

is forced to move to a place like this, the downward spiral begins.  

Living at recreational areas is against the law. That’s why people that do, 

often can’t get an official address. Access to healthcare and contact with 

tax authorities becomes difficult and debts start to pile up. 

At this moment, public services all over the Netherlands are taking  

action at campsites. The media  shows police uniforms in front of weath-

ered caravans and write about periodic penalty payments, evictions and 

campsite criminality. This doesn’t do justice to the situation of most camp-

site inhabitants: labour migrants, divorced dads, independent workers  

or single mothers with debts. 

Campsite inhabitants are looking for affordable housing- but the waiting 

lists are long. Where should these people live, other than caravans or 

recreational homes? It’s useless to punish this sincere demand with  

fines or eviction. A penalty payment will end up on top of a pile of debts. 

Inhabitants of Fort Oranje are fleeing to holiday parks in Belgium.  

The current procedure and the portrayal of the situation are problema- 

tising a large group of people, weakening their self-reliance and only  

adding to the displacement of the problem. 

During Graphic Matters 2017, designer Ruben Pater and I created  

the Camping Kafka installation, where we searched for alternative solu-

tions for this issue. In 4 sessions, a painful image arose of inconsequent 

and insufficient cooperation of public services that offer (debt) assistance 

and at the same time are imposing penalty payments, whilst the actual 

issue isn’t being resolved. 

CAMPING FORT ORANJE IS ONLANGS ONTRUIMD. MAAR HET 

ONDERLIGGENDE PIJNPUNT WORDT GEMAKKELIJK VERGETEN: 

ER IS EEN SCHRIJNEND TEKORT AAN BETAALBARE (HUUR)

WONINGEN. HOE KAN ER RUIMTE ONTSTAAN IN DE BEELD-

VORMING ROND DIT VRAAGSTUK?

 

Annette is midden 50, arbeidsongeschikt. Na het overlijden van haar  

man verloor ze haar huis. Sindsdien woont ze in een enkelwandig zomer-

huisje. Ze voedde hier haar 5 kinderen op. Ze is geen uitzondering: men-

sen zoals Annette zijn op elk vakantiepark te vinden. Vanaf het moment dat 

iemand noodgedwongen onderkomen zoekt op een camping, begint een 

neergaande spiraal. Wonen op recreatieterreinen is verboden. Daarom 

lukt het niet altijd een officieel adres te krijgen. Toegang tot zorg en con-

tact met Belastingdienst of CJIB worden lastig en schulden lopen op. 

Op dit moment zijn overheidsdiensten overal in Nederland aan het  

ingrijpen op campings. Media tonen politieuniformen voor verkrotte 

caravans en schrijven over dwangsommen, ontruimingen en camping 

criminaliteit. Hiermee wordt onrecht gedaan aan de situatie van de meeste 

campingbewoners: arbeidsmigranten, gescheiden vaders, zzp-ers met  

een smal verdienmodel of alleenstaande moeders met schulden.

Campingbewoners zoeken betaalbaar onderdak – maar wachtlijsten  

zijn lang. Waar moeten deze mensen wonen, anders dan in stacaravans  

of recreatiewoningen? Het is zinloos om deze oprechte vraag af te straffen 

met boetes of ontruiming. Een dwangsom komt bovenop een lijst schul-

den. Bewoners van Fort Oranje vluchten naar vakantieparken in België. 

De huidige werkwijze en de bijbehorende beeldvorming problematiseren 

een grote groep mensen, verzwakken hun zelfredzaamheid en dragen bij 

aan probleemverplaatsing.

Tijdens Graphic Matters 2017 hebben vormgever Ruben Pater en ik  

in een installatie getiteld Camping Kafka: Weg in eigen land met  

campingbewoners, -eigenaren, zorg professionals en beleidsmakers  

gezocht naar alternatieven voor het camping vraagstuk. In vier sessies 

kwam een pijnlijk beeld bovendrijven van inconsequente en slecht  

samenwerkende overheidsdiensten die (schuld)hulpverlening aanbieden 

en tegelijk dwangsommen opleggen, terwijl op de feitelijke vraag naar 

woningen nauwelijks regie wordt gevoerd.

ESCAPING THE RAT RACEWEG IN EIGEN LAND 

78

GRAPHIC MATTERS 
CAMPING KAFKA



Campingbewoners, GGD West-Brabant en Provincie Noord-Brabant 

hebben zich verbonden aan Camping Kafka. In samenwerking met hen 

bereiden we een tour door Brabant voor. We zullen op plekken waar het 

camping vraagstuk speelt, telkens een benadering oefenen waarbij samen 

met verantwoordelijken en bewoners van vakantieparken wordt gekeken 

hoe het anders kan. 

Campsite inhabitants, GGD West-Brabant and the province of  

Noord-Brabant came together for Camping Kafka. In cooperation  

with them, we’re preparing a tour through Brabant. We’ll head to places 

that are dealing with this campsite-issue and search for alternative  

solutions with the owners and inhabitants of holiday parks.  

GEÏNTERESSEERD? OF MEEDOEN?  
KIJK OP WWW.CAMPINGKAFKA.NL OF MAIL NAAR  
KLAAS@ACADEMIEVOORBEELDVORMING.NL

INTERESTED? OR WANT TO JOIN?  
GO TO WWW.CAMPINGKAFKA.NL OR SEND AN E-MAIL  
TO KLAAS@ACADEMIEVOORBEELDVORMING.NL

Door Klaas Burger, artistiek leider Academie voor Beeldvorming

By Klaas Burger, artistic leader at Academie voor Beeldvorming

79

REVIEW 2017
CAMPING KAFKA



“AS A PRIVATE PERSON, I HAVE A PASSION FOR LANDSCAPE 

AND I HAVE NEVER SEEN ONE IMPROVED BY A BILLBOARD.” 

AS SAID BY ADVERTISING LEGEND DAVID OGILVY (1911-1999) 

IN CONFESSIONS OF AN ADVERTISING MAN.

Many share this opinion. However, worldwide there are still two cities  

that have banned all ‘visual pollution’ i.e. outdoor advertising; Sao Paolo 

(since 2007) and Grenoble (since 2015). Elsewhere global conglome- 

rates are still fighting for our attention by advertising on all sorts of  

street furniture. 

The public outcry against this has been growing since the 70’s.  

Activistic citizens have mainly acted against the tobacco industry and  

misogynistic advertisements. More and more anarchistic groups have 

been actively implementing culture jamming through street art. For exam-

ple when over 600 billboards were hacked simultaneously at the 2015 

Cop21 climate conference in Paris. In 2016, the 25th of March was  

proclaimed annual ‘no-ad day’. A day during which all street advertise-

ments are being removed worldwide. Illegally of course, by a growing 

movement called Subvertising of Brandalism. 

The groups behind the moment are trying to expand their number  

of supporters through online tutorials. Not only do these videos show  

how to open up and replace a poster frame, but also how to make a ‘hi- 

viz-vest’. One of those orange vests that allows you to do just about any- 

thing in public areas. During Banksy’s Dismaland there were even live 

demonstrations and 2000 keysets were being sold that give access  

to JCDecaux street furniture. 

Spanish urban artist that goes by the alias Vermibus has an orange  

vest, keys and a mission. Contrary to other subvertisers, he doesn’t 

replace the advertisements with printed posters, his method is more  

impressive. He expresses his criticism on commercial beauty standards  

in a unique way - first he removes the existing posters from billboards, 

then he takes the ads back to his studio, manipulates them with solvents 

and brushes and selectively removes words, logos or faces. He then  

puts them back up in a different city. There, they get removed quickly  

by advertising-operators, or, ironically, by art dealers that sell his work  

for a lot of money. 

“AS A PRIVATE PERSON, I HAVE A PASSION FOR LANDSCAPE 

AND I HAVE NEVER SEEN ONE IMPROVED BY A BILLBOARD.” 

ALDUS RECLAME LEGENDE DAVID OGILVY (1911-1999)  

IN CONFESSIONS OF AN ADVERTISING MAN.

Deze mening wordt door velen gedeeld. Toch zijn er wereldwijd slechts 

twee steden die reclame in de ban hebben gedaan; Sao Paolo (sinds 

2007) en Grenoble (sinds 2015). Elders strijden wereldwijde conglo- 

meraten nog steeds om onze aandacht via allerhande straatmeubilair  

als medium.

Sinds de jaren ’70 groeit het verzet hiertegen. Activistische burgers  

kwamen aanvankelijk vooral in actie tegen de tabaksindustrie en vrouw- 

onvriendelijke advertenties. De laatste jaren zijn er steeds meer anarchisti-

sche groepen actief die culture jamming als vorm van street art toepassen.  

Zo werden in 2015 tijdens de klimaatconferentie Cop21 in Parijs ruim  

600 billboards tegelijk gehackt. Vanaf 2016 is 25 maart uitgeroepen  

tot jaarlijkse ‘no-ad day’. Een dag waarop wereldwijd advertenties uit 

het straatbeeld worden verwijderd. Illegaal uiteraard, een groeiende 

beweging die Subvertising of Brandalism genoemd wordt.

De groepen die hier achterzitten proberen hun achterban te vergroten  

met online tutorials. Deze laten niet alleen zien hoe je een posterkast open-

maakt en vervangt, maar ook hoe je zelf een ‘hi-viz-vest’ maakt. Zo’n oran-

je hesje waarmee alles mogelijk is in de openbare ruimte. Tijdens Banksy’s 

Dismaland waren er zelfs live demonstraties en werden 2.000 sleutelsets 

verkocht waarmee je toegang krijgt tot het straatmeubilair van JCDecaux.

De Spaanse kunstenaar met het pseudoniem Vermibus heeft een  

oranje vest, sleutels en een missie. Anders dan andere Subvertisers 

plaatst hij geen zelf geprinte posters terug, zijn ingreep is indrukwek- 

kender. Hij uit zijn kritiek op het commerciële schoonheidsideaal op  

een schilderachtige wijze. Eerst verwijderd hij bestaande posters uit  

billboards. In zijn studio bewerkt hij deze met oplosmiddel en elimineert  

hij selectief woorden, logo’s, of gezichten. De posters worden vervolgens  

in een andere stad weer opgehangen. Daar worden ze, steeds sneller, 

weer verwijderd door reclame-exploitanten, óf ironisch genoeg, door 

kunsthandelaren die zijn werk voor veel geld doorverkopen.

DISSOLVING  
THE DEFINITION OF BEAUTY

OPGELOSTE 
SCHOONHEIDSIDEALEN

VERMIBUS
Openbare interventie Public intervention

THIS COLUMN, WRITTEN BY DENNIS ELBERS, PREVIOUSLY 
APPEARED IN DUDE, DUTCH DESIGNERS MAGAZINE. 

DEZE COLUMN, GESCHREVEN DOOR DENNIS ELBERS, 
VERSCHEEN EERDER IN DUDE, DUTCH DESIGNERS 
MAGAZINE.
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“De interventie van Vermibus is een typisch

voorbeeld van hoe ik als curator graag kunst 

dichtbij het publiek breng. in de openbare 

ruimte, met de stad als medium en op het  

randje van het toelaatbare. Jammer dat de 

meeste posters er maar kort hingen...”

DENNIS ELBERS // CURATOR & CREATIEF DIRECTEUR

“The intervention by Vermibus is a typical 

example of how I (being a curator) like to  

bring art closer to the public. In a public area, 

with the city as its medium and on the edge  

of the permissible. Pity the posters were  

gone so quickly..”DENNIS ELBERS // CURATOR & CREATIVE DIRECTOR
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THE IDEAL SCENARIO: 
EXUBERANT BREDA WITH 
A HIP ‘EDGY BITE’

IDEAALPLAATJE: 
BOURGONDISCH BREDA MET 
HIPPE ‘EDGY BITE’

HOW DOES ONE EXPERIENCE BREDA? IN THE COZY CITY 

CENTRE A VISITOR FINDS MEMORIES OF BREDA’S RICH  

HISTORY. AND AT SEVERAL LOCATIONS HE ENCOUNTERS  

LOVELY MONUMENTS. WHICH IS NICE, BUT A COZY, EXUBE-

RANT CITY LIKE BREDA SHOULDN’T END UP BEING SEEN  

AS OLD-FASHIONED. 

A city has many faces, which is also the case for Breda. Like most  

cities, Breda has rough edges too. Some neighbourhoods and buildings 

on the periphery don’t look as nice as the city centre. This mainly applies 

to the North side. Luckily, that’s starting to change thanks to the arrival  

of small companies and artists. 

WANTED

The oldest part of North-Breda, the Belcrum neighbourhood, bordering 

on the north side of the station, is a popular area nowadays. But for a long 

time the history there hasn’t been cherished. The industrial past especially 

was something people weren’t interested in. 

HOE BELEEF JE BREDA? IN HET SFEERVOLLE CENTRUM  

VINDT EEN BEZOEKER HERINNERINGEN AAN HET RIJKE VER- 

LEDEN VAN DE STAD. EN OP VERSCHILLENDE LOCATIES 

TREFT HIJ FRAAIE MONUMENTEN AAN. DAT IS MOOI,  

MAAR HET IS WEL OPLETTEN DAT EEN GEZELLIGE, BOUR- 

GONDISCHE STAD ALS BREDA NIET ERVAREN WORDT  

ALS OAUBOLLIG.

Een stad heeft vele gezichten, dat geldt ook voor Breda. Zoals de  

meeste steden heeft Breda ook rafelranden. Sommige wijken en  

gebouwen in de periferie zien er minder fraai uit dan in het centrum.  

Dat geldt vooral voor de noordkant. Daar begint gelukkig verandering in 

te komen dankzij de komst van kleine bedrijfjes en kunstenaars.

GEWILD

Het oudste deel van Breda-Noord, de wijk Belcrum – grenzend aan  

de noordzijde van het station, is tegenwoordig een gewilde wijk.  

Maar lange tijd werd de geschiedenis daar nauwelijks gekoesterd.  

Zeker voor het industriële verleden was weinig oog.

 

BLIND
WALLS
GALLERY

Openbare interventie Public intervention
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MARIAN VAN DER ENT IS HOGESCHOOLDOCENT  
TOERISME EN IMAGINEERING OP DE NHTV IN BREDA.

OPINIE ARTIKEL GESCHREVEN VOOR BN/DESTEM, 
GEPUBLICEERD OP 1 NOVEMBER 2017.

BLIND
WALLS
GALLERY

MARIAN VAN DER ENT IS A TOURISM AND  
IMAGINEERING LECTURER AT THE NHTV IN BREDA.

OPINION ARTICLE  WRITTEN FOR BN DE STEM, 
PUBLISHED AT 1 NOVEMBER 2017.

Gelukkig wordt in de Belcrum de sloopkogel niet rucksichtslos  

gehanteerd. Van voormalig snoepfabriek De Faam worden weliswaar 

delen gesloopt, maar het monumentale deel blijft bewaard. En De Faam 

wordt geen zielloos monument, want de voormalige fabriek is een  

magneet voor kleine bedrijfjes die veel energie en levendigheid  

met zich meebrengen.

 

Het erfgoed van een stad kan bewaard worden in de vorm van  

gerestaureerde en schoongepoetste monumentale gebouwen, maar het 

kan ook op een speelse en slimme manier tot leven worden gebracht.  

Ooit was Breda een vestingstad, die jarenlang oorlog voerde met de 

Spanjaarden. De oude muren zijn grotendeels verdwenen en het  

restant geeft de stad een grauw en grijs aanzien. 

Fortunately Belcrum won’t be ruthlessly demolished. Although certain 

parts of former sweet factory De Faam will be taken down, the monumen-

tal part will remain. And De Faam won’t become a soulless monument,  

as the factory is like a magnet to small companies that bring a lot of  

energy and liveliness along with them. 

 

The heritage of a city can be preserved in the form of restored and 

spruced up monumental buildings, but it can also be brought to life in a 

playful and smart way. Once upon a time Breda was a fortified city, which 

was at war with the Spanish for years. Most of the old grey walls have 

vanished and the remnants make the city look dull and grey.

“Je kunt erfgoed bewaren in vorm van  

opgeknapte panden, maar ook speels  

en slim tot leven brengen”

MARIAN VAN DER ENT

“You can preserve heritage in the form  

of spruced up buildings, but you can also  

breathe new life into it in a playful and  

smart way.”

MARIAN VAN DER ENT 
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BLINDE MUREN

Dennis Elbers van Graphic Matters kwam met het idee op deze  

oude blinde muren de verhalen van de stad tot leven te brengen via 

muurschilderingen van graffitikunstenaars. Ze laten zich inspireren door 

bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden op de betreffende 

locaties. Het geld dat de gemeente Breda eerder beschikbaar stelde om 

graffiti te laten verwijderen, kon zo worden ingezet voor het maken van 

graffiti-kúnstwerken.

Dit initiatief, uitgegroeid tot de Blind Walls Gallery, heeft recent  

de Erfgoedprijs Brabant gewonnen. Onder andere omdat bestaande  

middelen – in dit geval de ‘grijze’ muren van de stad – innovatief gebruikt 

zijn om een breed, nieuw publiek toegang tot het erfgoed te geven.  

De Blind Walls Gallery werkt aan een nieuw stadsgezicht. Er verschijnen 

zowel op tijdelijke als permanente locaties muurschilderingen, gemaakt 

door internationale talenten op het gebied van grafisch ontwerp, 

street art, typografie en illustratie (www.blindwalls.gallery).

DYNAMIEK

Door bottom up (her)ontwikkeling revitaliseert een stad. Startups,  

kunstenaars, studenten en andere actieve inwoners zorgen voor een  

verfrissende dynamiek. Op de gemeentelijke Bredase burelen wordt  

deze visie op waarde geschat. De gemeente werkt al (beperkt) samen  

met de Blind Walls Gallery en ondersteunt ook andere creatieve initiatie-

ven, zowel financieel als door regelgeving.

BLIND WALLS

Dennis Elbers of Graphic Matters had the idea to bring these old  

‘blind’ walls to life by telling the story of Breda through murals by  

graffiti-artists. They take inspiration from special events that took place  

at the locations in question. The money that was made available by  

the municipality of Breda to remove the graffiti, could now be used  

for creating graffiti-árt. 

This initiative, now grown into the Blind Walls Gallery, recently won  

the Brabant Heritage Award. Because existing means – in this case the 

blind walls of the city – were used to give a broad, new audience access 

to the heritage of Breda. The Blind Walls Gallery is working on a new city-

scape. Murals are appearing at both temporary and permanent locations, 

made by international talents in the fields of graphic design, street art, 

typography and illustration (www.blindwalls.gallery).

DYNAMICS

Bottom up (re)development adds to the revitalization of a city. Start- 

ups, artists, students and other active inhabitants all add to a refreshing 

dynamic. These views are appreciated at the municipal office of Breda.  

The municipality already collaborates with the Blind Walls Gallery  

and also supports other creative initiatives, both financially and  

regarding legislation.

GRAPHIC MATTERS 
BLIND WALLS GALLERY



“Voorkom een oubollig imago door  

ruimte te geven aan innovatieve en 

onconventionele initiatieven.”
MARIAN VAN DER ENT

“Avoid an old-fashioned image  

by offering space to innovative and  

unconventional initiatives.”
MARIAN VAN DER ENT 
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Dat is verheugend, maar er kan best nog een tandje bij.  

De nieuwe citymarketingorganisatie moet de stad als community  

omarmen. De nieuwe slogan Breda brengt het samen lijkt die richting  

te bevestigen, maar klinkt nog niet overtuigend genoeg. Breda moet de 

kans grijpen deze slogan écht inhoud te geven en slimme en/of creatieve 

ideeën van inwoners te honoreren en te smeden tot een verrassend  

en inspirerend verhaal. 

Door ruimte te geven aan innovatieve en onconventionele initiatieven,  

voorkom je een oubollig imago dat op de loer ligt bij risicomijdend beleid 

en bevorder je dat het gezellige, bourgondische Breda ook een hippe 

edgy bite krijgt. Blind Walls Gallery illustreert hoe je met eigentijdse  

middelen het verleden kunt laten herleven en de stad attractief kunt  

maken voor inwoners en bezoekers.

That’s exciting, but they can kick it up a notch. The new city marketing 

organisation has to embrace the city as a community. The new slogan 

‘Breda brings it together’ seems to confirm that direction, but it doesn’t 

sound convincing enough. Breda has to jump at the chance to bring real 

meaning to this slogan, honour smart and/or creative ideas of the inha- 

bitants and mould them into a surprising and inspiring story. 

By offering space to innovative and unconventional initiatives, you avoid  

an old-fashioned image that’s lurking with the risk-aversion policy and you 

are encouraging cosy, exuberant Breda to attain a hip, edgy bite.  

Blind Walls Gallery shows how you can use modern means to relive  

he past and make a city appeal to visitors and inhabitants. 

Door Marian van der Ent    

By Marian van der Ent
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Markt Market

We concluded the last day of Graphic Matters with the Graphic Bazaar! 

We offered a place for artists, designers and publishers to sell their 

 own handmade posters, pamphlets, comics, stickers, magazines  

and other products.

Due to the weather we had to move the Bazaar indoors, but luckily  

that didn’t spoil the fun at all. Visitors could shop to their heart’s content, 

and later in the day they could participate in the Sketch Battle, which  

was hosted by Maia Matches. 

De laatste dag van Graphic Matters sloten we af met de heuse  

Graphic Bazaar! We boden een plek voor kunstenaars, ontwerpers en 

uitgevers om hun handgemaakte posters, pamfletten, comics, stickers, 

magazines en andere producten te verkopen.

Vanwege het weer moest de Bazaar naar binnen worden verhuisd,  

maar dat mocht de pret niet drukken. Bezoekers konden naar harte- 

lust shoppen, later op de middag konden ze deelnemen aan de  

Sketch Battle, welke werd gepresenteerd door Maia Matches. 

GRAPHIC 
BAZAAR
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DEELNEMERS / PARTICIPANTS :

BRIES, CAROLINE ELLERBECK, EMMA VERHULST, L‘APPÂT, LOULOU & TUMMIE, SIGRID CALON, THIJS LANSBERGEN ILLUSTRATOR, KNUST PRESS, ILONA VERHOEVEN,  
GEES VOORHEES, ELISE VAN ITERSON, ILSE WEISFELT - ILLUSTRATION, JOREN JOSHUA, MARCEL RUIJTERS, THE ERISKAY CONNECTION, WOBBY & STUDIO DE LEIJER,  
ELINE SCHIPPEREN / ILLUSTRATIE, LOTTE BOONE ILLUSTRATIE, KLAARTJE SCHEER, SWEATSHOP GRAPHICS, STUFF YOUR FACE STUDIO, MARIEKE VAN LOON,  
SO FAR NO GOOD, MINT STATION, IMAGE DE JULIE, MICHAEL VAN KEKEM, ALICE MULDER & STUDIOLIN
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ALLES NIEUW:  
TRANSITIE GRAPHIC MATTERS

DIT JAAR WAS EEN JAAR VAN TRANSITIE EN TRANSFORMATIE 

VOOR GRAPHIC DESIGN FESTIVAL BREDA, OP VERSCHILLEN-

DE MANIEREN, DE ENE MERKBAARDER DAN DE ANDERE. HOE 

REALISEERDEN WE DEZE VERANDERINGEN EN, NOG BELANG-

RIJKER, HOE WERDEN DEZE VERANDERINGEN ONTVANGEN?

NIEUWE NAAM

De meest opvallende verandering was de verandering van naam: 

waar Graphic Design Festival Breda communiceerde over plaats,  

naam en onderwerp, vertelt Graphic Matters over de waarden van het 

evenement en verbreedt het het speelveld voor andere onderwerpen en 

doelgroepen. Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de respondenten de 

nieuwe naam verkiezen boven de oude; hij is korter, krachtiger, past beter 

bij de inhoud en is makkelijker te onthouden. Een van de respondenten 

beschreef prachtig ons eigen sentiment: “Omdat [grafisch ontwerp] 

steeds meer op een andere manier relevant is dan vroeger en [het festival] 

dat goed kan laten zien aan bezoekers vanuit alle hoeken.”

NIEUWE LOCATIE

Een andere opvallende verandering was de verzameling van  

(bijna) alle exposities en events op één plek: de Parade (voormalig  

Breda’s Museum). Waar bezoekers vroeger door de stad moesten 

paraderen om alle onderdelen van het festival te bezoeken, kon men nu 

alles op één plek zien. Het lijkt er op dat deze verandering iets verdeelder 

ontvangen is: 50% van de respondenten gaf voorkeur aan meerdere  

locaties en gaf als reden dat ze Breda konden ontdekken en dat  

verschillende exposities verschillende contexten nodig hebben. In het  

verleden bleek juist uit onderzoek dat meerdere locaties het “festival  

gevoel” beperkten en dat bezoekers moeilijk gelijkgezinden konden ont- 

moeten. Een gedeelte van de respondenten waardeert dit (festival gevoel 

en gelijkgezinden ontmoeten) in de nieuwe opzet van het festival. 

De meeste respondenten vonden praktische zaken (makkelijk  

parkeren en toegankelijkheid) de grootste voordelen.

NIEUWE DOELGROEP

De laatste verandering was voor de neutrale observeerder  

lastiger te bespeuren: waar het festival voorheen vooral ontwerpers en 

professionals uit het culturele veld aantrok, richt Graphic Matters zich  

nu bewust op millenials en individuen die niet per se ontwerpers zijn,  

maar wel affiniteit hebben met cultuur. Uit het onderzoek blijkt dat we 

hierin stappen hebben gemaakt: 47% van de bezoekers is tussen de 20 

en 29 jaar oud en actief binnen de culturele en media/marketing sector (of 

doet een gelijksoortige studie) en 45% bezocht Graphic Matters voor het 

eerst en 40% bezocht het festival met familie en/of vrienden.

ALL THINGS NEW: 
RESHAPING GRAPHIC MATTERS 

THIS YEAR WAS A YEAR OF TRANSITION AND TRANSFOR- 

MATION FOR GRAPHIC DESIGN FESTIVAL BREDA, IN SEVERAL 

WAYS, SOME MORE NOTICEABLE THAN OTHERS. HOW DID WE 

GO ABOUT RESHAPING THE FESTIVAL AND, MORE IMPOR-

TANTLY, HOW WERE THESE CHANGES RECEIVED?

A NEW NAME

One of the most distinct changes was the name change: where  

the name Graphic Design Festival Breda communicated about place, 

shape and subject matter, Graphic Matters comments on the values of  

the event and widens the playing field for more broad subject matters  

and target audiences. From the survey conducted it seems that 70%  

of respondents preferred the new name stating that it is shorter, more 

powerful, fits better with the subject matter and is easier to remember. 

One of the respondents beautifully described our own sentiment:  

“Because the [graphic design] business is relevant in a different  

way than it used to be and [the festival] can show this to the  

audience from different perspectives.”

A NEW LOCATION

Another notable change was the congregation of almost all exhi- 

bitions and events in one place: the Parade (former Breda Museum). 

Where visitors used to parade through the city to visit all of the segments 

of the festival one could now see everything in one place. It seems that 

this change was a divisive one: 50% of the respondents preferred multiple 

locations over one concentrated place stating that they could discover 

Breda and that different exhibitions needed different context. In the past 

respondents to surveys have stated that multiple locations diminished  

the “festival feeling” and that they would like to meet like-minded indivi- 

duals, some of the respondents to this year’s survey appreciated this 

(“festival feeling” and meeting other people) in the new set-up of  

the festival. Most of the respondents thought the practical concerns  

(easy parking and accessibility) of one location where the biggest plus.

A NEW FOCUS

The last change was more difficult to see for the neutral observer:  

where the festival used to mainly attract designers and professionals in  

the cultural industries, Graphic Matters now targets millennials and indi-

viduals who aren’t designers or artists per se, but have affinity with cultural 

activities. From the survey we can conclude that we made a step towards 

this goal: 47% of visitors between 20 and 29 years old and active within 

cultural or media/marketing industry (or doing a design or media related 

study). Finally, 45% had never visited the festival and 40% visited  

the festival with family and/or partner.
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REACHING OUT

It seems that the most important communication channels for our visi- 

tors were Facebook, Instagram and posters. Our promotional campaign 

focused on these exact channels. The graphic identity which permeated 

through all promotional material and branding for the festival was well 

received by respondents which characterized it as “fresh” and “reco- 

gnizable”. Another important communication tool was the website,  

which unfortunately was seen as inflexible and not representative of  

the visual qualities of a graphic design festival; something we fully agree  

with, currently we are developing a new website for the 2019 festival. 

Of course we set ourselves some goals for this edition. 

Social media numbers; they are sometimes seen as pure vanity statistics, 

yet are still important to grow your online following. Facebook followers: 

intended goal was 24.000 followers and we managed to amass 22.700 

which falls just short of the goal. Instagram followers grew to 3.900  

followers while the goal was 4.000 followers. Our website had 88.000 

unique pageviews (while the goal was 80.000) which is partly caused by 

an intense Adwords campaign funded by a Google Grants budget of 

$10.000 a month. 

AAN DE MAN BRENGEN

Het lijkt er op dat de belangrijkste communicatie kanalen Facebook,  

Instagram en posters waren voor onze bezoekers. Onze campagne  

focuste zich ook op deze kanalen. De grafische identiteit die als  

rode draad door al het promotiemateriaal en branding loopt, werd  

goed ontvangen door ons publiek en werd bestempeld als “fris” en 

“herkenbaar”. Een ander belangrijk kanaal is onze website die helaas wat 

gedateerd is en ook werd beschouwd als inflexibel en niet representatief 

voor een grafisch ontwerp festival; we zijn het hier mee eens en zijn druk 

bezig met het ontwikkelen van een nieuwe site voor het festival in 2019. 

Natuurlijk hadden we onszelf ook doelen gesteld voor deze editie. 

Social media cijfers, die soms gezien worden als pure ijdelheid  

statistieken, zijn nog steeds belangrijk voor je online bereik en gevolg.  

Facebook likes: te bereiken doel was 24.000 en we verzamelden er  

uiteindelijk 22.700 wat net te weinig is. Instagram volgers groeide tot 

3.900 en het doel was 4.000. Onze website kreeg 88.000 unieke  

pageviews (het doel was 80.000) wat deels te wijten is aan een intense 

Adwords campagne die gefinancierd werd door een Google Grants  

budget van $10.000 per maand.
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Over 931.494 have seen one of our Facebook posts (organic reach)  

and another 777.551 have seen one of our Facebook ads (paid reach). 

Over 23.000 people have opened one of our emails (this is a whopping 

45% open rate, way above industry average) and 86,712 individuals  

have seen one of our tweets! During the festival thousands of posts  

were dedicated to #graphicmatters and #blindwallsgallery - you’ll  

find a selection of our favorites spread throughout the magazine.

IN THE SPOTLIGHT

Parts of the festival were extensively covered in the national media,  

especially the Inflatable refugee drew attention from major news outlets 

and broadcasters: WNL, FunX, PowNed, NOS, het Jeugdjournaal, AD 

and Radio 1 all reported on the arrival of the refugee and gave major  

exposure to the sculpture and our festival. An article by Jeroen Junte in  

de Volkrant titled “Thousand venomous words in one image” resulted 

in valuable exposure and a lot of (new) visitors for the festival. We even 

received many phone calls from people living all over the Netherlands  

who couldn’t attend the festival, but really wanted to buy some  

posters from the Speak Up exhibition. 

Another event that resulted in a lot of exposure was the Instameet  

we hosted. This Instameet (basically a get together for Instagrammers)  

was part of the bigger Mondriaan to Dutch Design theme year and  

Brabantnacht event, organized by our partner VisitBrabant.  

Meer dan 931.494 zagen een van onze Facebook posts (organisch 

 bereik) en 777.551 zagen een van onze advertenties (betaald bereik).  

Meer dan 23.000 opende een van onze emails (een open rate van 45%, 

ver boven het industriegemiddelde) en 86.712 zagen een van onze tweets. 

Tijdens het festival werden duizenden posts gewijd aan #graphicmatters  

of #blindwallsgallery - je vindt een collectie van onze favorieten verspreid 

door het magazine.

IN DE SCHIJNWERPERS

Bepaalde delen van het festival werden uitvoerig behandeld in de media, 

vooral de Inflatable Refugee trok de aandacht van grote media partijen: 

WNL, FunX, PowNed, NOS, het Jeugdjournaal, AD en Radio 1  

besteedden allemaal aandacht aan de intocht van de Refugee en gaven  

veel ruchtbaarheid aan het kunstwerk en het festival. Een artikel door  

Jeroen Junte in de Volkskrant getiteld “Duizend giftige woorden in één 

beeld” resulteerde in waardevolle aandacht en veel (nieuwe) bezoekers 

voor het festival. We ontvingen zelfs veel telefoontjes van mensen uit het 

hele land die niet bij het festival konden zijn, maar wel graag een van de 

posters uit de ‘Speak Up’ expositie wilden kopen.

Een ander evenement dat voor veel aandacht zorgde was de Instameet. 

Deze Instameet (feitelijk een samenkomen van verschillende Instagram-

mers) was onderdeel van het grotere Mondriaan tot Dutch Design thema-

jaar en BrabantNacht - georganiseerd door onze partner VisitBrabant.  
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The Instameet collected a group of 15 influential Instagrammers whom 

we took on a tour through the festival and the Blind Walls Gallery. All the 

photo’s and posts they shared collectively reached a very large (new) 

audience of their respective followers. The Instameet and Brabantnacht 

collectively resulted in 4.519.729 impressions (paid) and 1.064.429 im-

pressions (owned and earned), five great articles, 146 social media posts 

by 77 authors and a total media worth of €72.000.

The festival was covered in a large variety of articles in (international)  

publications such as Creators Project (Vice), Dude, Arts Thread,  

SALT magazine, Dutch Design Daily, Travel Valley, Nach Holland and many 

more. The total media worth of print media covering Graphic Matters is 

243.000 with a total reach of 33 million people (this does not include 

online articles for which data was not readily available).

In the end we are an event; people need to actually come over and expe-

rience it! The goal was to welcome people 6.000 people to the Parade. 

Nearly 7.000 saw the indoor exhibitions. Our goal for the outside confron-

tations was to reach 20.000 people, at the end of October over 160.000 

people were confronted with one of the projects. This can mainly be attrib-

uted to the longer run-time of some projects like Flags of Peace and the 

3sec-Gallery which reached a large number of people over the summer 

holiday in the run-up to Graphic Matters.

THE END GOAL

But what about our mission to show how design matters in our contem-

porary, chaotic world? More than 75% felt themselves stimulated to think 

about certain topics and felt intellectually stimulated. They also felt that 

this was important to share with loved ones and family: “through my visit 

to Graphic Matters i’ve shared my cultural interests with loved ones” was 

answered with 78% agreed. We are also very happy that Graphic Matters 

seems to be a festival you feel you can take your friends to, which indi-

cates it is an event that is accessible to a broad target audience, 65% said 

they had a great time at the event and that they would recommend visiting 

the next edition to others.

The main consumption motives to attend Graphic Matters were cultural 

relaxation (being entertained), cultural aesthetics (appreciating artistic 

value and enjoyment of beauty) and social attraction (people want to 

enjoy events with like minded individuals). 

The respondents of the survey gave the festival an overall grade of 7,4. 

De Instameet verzamelde 15 invloedrijke Instagrammers die we meena-

men op een tour door het festival en de Blind Walls Gallery. Alle foto’s  

en posts die ze deelden bereikten samen een groot (en nieuw) publiek  

volgers. De Instameet en Brabantnacht bereikten samen 4.519.729  

impressies (betaald) and 1.064.429 impressies (organisch), vijf  

kwalitatief hoogstaande artikelen, 146 social media posts door  

77 auteurs en een totale mediawaarde van 72.000.

Verslaggeving over het festival is terug te vinden in een groot aantal  

publicaties zoals Creators Project (Vice), Dude, Arts Thread,  

SALT magazine, Dutch Design Daily, Travel Valley, en Nach Holland.  

De totale mediawaarde van print media is 243.000 euro met een totaal 

bereik van 33 miljoen mensen (hierin ontbreekt nog veel bereik van  

online publicaties waarvan de data niet in te zien is).

Uiteindelijk zijn we een evenement; mensen moeten daadwerkelijk  

naar ons toe komen om het te ervaren. Het doel was om 6.000 mensen  

te verwelkomen in de Parade. Bijna 7.000 mensen zagen uiteindelijk  

de in-door exposities in de Parade, Ons doel met de buiten-exposities  

was om 20.000 mensen te bereiken, aan het einde van oktober bereikten  

we er uiteindelijk 160.000! Dit komt vooral doordat sommige projecten 

zoals Flags of Peace en 3-Sec Gallery tijdens de zomer al veel  

mensen bereikten in de aanloop naar het festival.

HET EINDDOEL

Maar hoe zit het nou eigenlijk met onze missie om te laten zien dat  

ontwerp er toe doet in onze huidige, chaotische wereld? Meer dan 75% 

voelde zich geprikkeld om na te denken over de onderwerpen en voelde 

zich intellectueel gestimuleerd. De respondenten vonden het ook  

belangrijk om de ervaring te delen met geliefden: “door mijn bezoek  

aan Graphic matters heb ik het gevoel dat ik mijn culturele interesses heb 

gedeeld met geliefden” werd door 78% beaamd. Het lijkt er ook op dat 

Graphic Matters een festival is waar je je vrienden mee naar toe  

kan nemen, en dus geschikt is voor een bredere doelgroep, 65% zei  

dat ze de volgende keer zeker het festival aan andere aan zouden raden.

De belangrijkste consumptie motieven om Graphic Matters te bezoeken 

waren culturele ontspanning (vermaakt worden door cultuur), cultureel 

genot (het waarderen van artistieke waarden en genieten van schoonheid) 

en social attractie (mensen willen evenementen bijwonen met  

gelijkgezinden).

De respondenten gaven het festival een uiteindelijk cijfer van 7,4.

THE RESEARCH
THE RESEARCH WAS EXECUTED BY STUDENTS OF  
THE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NHTV IN BREDA. 
THE STUDENTS CONDUCTED A QUANTITATIVE AND 
QUALITATIVE RESEARCH CONSISTING OF A SURVEY,  
IN DEPTH INTERVIEWS AND MYSTERY GUESTS.  
IMPORTANT TO NOTE IS THAT BECAUSE THE POPULA- 
TION WAS NOT CLEAR BEFOREHAND THE CONFIDENCE 
INTERVAL OF THE RESEARCH COULD NOT BE CALCU-
LATED RESULTING IN DATA THAT IS NOT ENTIRELY 
REPRESENTATIVE OF THE POPULATION.

AN IMPORTANT PART OF THE RESEARCH WAS THE 
EXPERIENCE DIMENSIONS (ROOIJ, P. D., & BASTIAANSEN, 
M., 2017) WHICH STATES THAT THERE ARE DIFFERENT 
CULTURAL AND SOCIAL MOTIVES FOR PEOPLE TO  
VISIT AN EVENT. GRAPHIC MATTERS WOULD LIKE  
TO THANK MARGO ROOIJACKERS, THE STUDENTS,  
AND PIETER VAN ROOIJ FOR THEIR EFFORTS.

HET ONDERZOEK
HET ONDERZOEK WERD UITGEVOERD DOOR STUDENTEN 
VAN NHTV INTERNATIONAAL HOGER ONDERWIJS BREDA. 
HET ONDERZOEK BESTOND UIT KWANTITATIEVE EN 
KWALITATIEVE DATAVERZAMELING WAARONDER EEN 
ENQUÊTE, DIEPTE INTERVIEWS EN MYSTERY GUESTS. 
HET IS BELANGRIJK OM TE VERMELDEN DAT VANWEGE 
EEN ONDUIDELIJKE POPULATIE BIJ AANVANG VAN HET 
ONDERZOEK (GEEN EERDERE DATA OM POPULATIE OP  
TE BASEREN) DE BETROUWBAARHEIDSINTERVAL NIET  
KON WORDEN BEREKEND, HIERDOOR IS DE DATA NIET 
GEHEEL REPRESENTATIEF VOOR DE POPULATIE.

EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET ONDER- 
ZOEK IS GEBASEERD OP DE BELEVINGSDIMENSIES  
(ROOIJ, P. D., & BASTIAANSEN, M., 2017) DIE STELLEN 
DAT VERSCHILLENDE CULTURELE EN SOCIALE MOTIEVEN 
TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN EEN BEZOEK AAN EEN 
EVENEMENT. GRAPHIC MATTERS WIL GRAAG  
MARGO ROOIJACKERS, DE STUDENTEN VAN NHTV  
EN PIETER VAN ROOIJ BEDANKEN VOOR HUN INZET.

SOURCE :  
ROOIJ, P. D., & BASTIAANSEN, M. (2017).  
UNDERSTANDING AND MEASURING CONSUMPTION 
MOTIVES IN THE PERFORMING ARTS.  
THE JOURNAL OF ARTS MANAGEMENT, LAW,  
AND SOCIETY, 47(2).
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