Jukebox • Daniel Johnston ( Stress Records, 1982, 1983)
Recensie • Shaved Bieber Add-on • Handige tool, maar
die Tumblr met obligate dreigtweets is een open deur.
Redactioneel • Het is weer de tijd van het jaar; de lijstjes.
De grootste aardappel, de minst Twitterende politicus.
In het beste geval zijn ze hilarisch. Helaas weet nagenoeg geen enkele kunstdiscipline zich hiervan afzijdig
te houden. Het karakter van een wedstrijd brengt het
slechtste in de mens naar boven. Dat kunstuitingen worden gerangschikt volgens arbitraire criteria en er status
wordt ontleend aan wie de volgorde heeft bepaald, dat
is nog tot daar aan toe. Maar je eigen werk inzenden; het
blijft tenenkrommend. Naast de officiële prijzen vinden
we de publieksprijzen. Die zijn het ergst, zeker als de
potentiële prijswinnaar zelf z’n werk heeft ingezonden
en vervolgens al z’n vrienden hier attent op maakt. Het
vragen om applaus voor je eigen werk is nog gênanter
dan crowdfunding. Mochten er zich scouts onder ons
publiek bevinden, begrijp ons niet verkeerd. Als iemand
overweegt om ons voor te dragen als, bijvoorbeeld,
‘Meest veelbelovende nieuwkomer’, gaat uw gang. Uiteraard zijn we niet te beroerd om hier en daar een prijs in
ontvangst te nemen, dat spreekt voor zich.

TO DIRECT
Sport • Van een onzer verslaggevers. Aanstaande zondag wacht Liessel 3 wederom een belangrijk duel. Denk
er zaterdagavond even over na en drink er dan een op.
Wolf Aartsen • #18 (2013)
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Groeten uit Istanbul • SDL’s Hitchhikers Galaxy – Chapter 8 • SDL are Joost Stokhof and Yuri Veerman.
Both studied at the Utrecht School of the Arts (HKU) in Illustration and Graphic Design respectively. They
team up as visual artists under the name SDL since 2006. Each summer they hitchhike through Europe
to set up small improvised exhibitions • Last summer they travelled from Istanbul to Amsterdam via Belgrade, Sofia, Budapest, Prague and Berlin • www.hitchhikersgalaxy.net • hitchhikers-galaxy.tumblr.com

Cover • Abner Preis • Superhero (2011) • Courtesy Harlan Levey Projects • Abner Preis is a visual artist and performer, he lives and works in Rotterdam • Photo: Abner Preis • www.abnerpreis.com • www.hl-projects.com
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