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INLEIDING

Honderden kunstenaars hebben de afgelopen drie
decennia werk gemaakt bij Plaatsmaken. De jubileumtentoonstelling PARELGOUD in Museum Arnhem (juni 2016)
toonde de mooiste werken die zijn ontstaan tijdens de verschillende projecten en werkperiodes, waaronder een rijke
selectie kunstenaarsboeken en nieuwe edities die speciaal voor de gelegenheid waren gemaakt. Samen gaven de
werken een goed beeld van wat Plaatsmaken in zijn lange
geschiedenis heeft voortgebracht. Of het nu om een uitgave in oplage gaat of om een exclusieve editie, in elke
productie is de eigenzinnigheid voelbaar.
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Van origine is Plaatsmaken de plek waar je als kunstenaar
kunt experimenteren met grafische en digitale technieken,
in uitstekend geoutilleerde ateliers. Sinds de oprichting
van de grafische ateliers is de beroepsopleiding, en daarmee ook de praktijk van de kunstenaar, enorm veranderd.
Waar voorheen grafische technieken een vast onderdeel
vormden binnen de opleiding en het uitgeven van grafiek een manier was om op relatief eenvoudige wijze een
inkomen te verwerven, zijn de grafische technieken de afgelopen jaren verdwenen uit het curriculum en is de markt
voor grafiek ingestort. Vanwege deze ontwikkelingen moet
de plaats van de grafische ateliers binnen Plaatsmaken als
productiehuis heroverwogen worden: een bredere focus
binnen het domein van de beeldende kunst is wenselijk. In
plaats van de nadruk op de grafische en digitale ateliers
komt er meer aandacht voor het interactieve aspect van
Plaatsmaken.
Plaatsmaken is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een plek
waar kunstenaars elkaar ontmoeten, hun plannen bespreken, werk maken en tonen. De keuze van het medium blijkt
daarbij vaak van onderschikt belang: het gaat in de eerste
plaats om het idee. Om die reden zoekt Plaatsmaken steeds
vaker samenwerking met derden wanneer de technische
mogelijkheden die in huis aanwezig zijn niet passen bij de
plannen van een kunstenaar.
Plaatsmaken is ooit opgericht vanuit de overtuiging
dat beeldende kunst onder de aandacht gebracht moet
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worden van zoveel mogelijk mensen door middel van het
versturen van kunstenaarsboekjes. Dat doel proberen we
tegenwoordig ook op andere manieren te bereiken. In de
galerie toont Plaatsmaken in de vorm van solotentoonstellingen voornamelijk werk dat gemaakt is in samenwerking
met het productiehuis. Daarnaast initieert en organiseert
Plaatsmaken projecten waarbij kunstenaars worden uitgenodigd om nieuw werk te maken en waarvan de resultaten
getoond worden op andere plekken, buiten Plaatsmaken.
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GRIND THE GAP x BREDA
22 SEP T/M 22 OCT 2017
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Anno 2017 lopen kunstenaars nog altijd in en uit bij
Plaatsmaken. Er wordt gewerkt aan projecten die
Plaatsmaken zelf initieert, er worden projecten in opdracht van derden gecureerd of geleid, de inpandige
galerie wordt geëxploiteerd en er worden masterclasses,
netwerkbijeenkomsten en PITCHES georganiseerd. Al deze
activiteiten staan in het teken van de ontwikkeling van het
kunstenaarschap en het onder de aandacht brengen van
kunst. Een relatief nieuw aspect van Plaatsmaken is de
MENTORING van (jonge) kunstenaars. Bij Plaatsmaken merken we dat kunstenaars graag inhoudelijk of bedrijfsmatig
het gesprek aangaan over hun werk, en wanneer dat gebeurt, betekent dit ook echt een stap voorwaarts.
Plaatsmaken groeit. Er worden meer kunstenaars bereikt,
er komt meer publiek binnen en het productiehuis dringt
beter door tot het landelijke discours dan in de vorige beleidsperiode. De plannen worden ambitieuzer, bestrijken
een groter veld binnen de beeldende kunst en vragen meer
en andere inzet van manuren. Daar wringt de schoen: het
ontbreekt aan structurele middelen om alle doelstellingen
te bereiken. Het is een nadrukkelijke wens om deze situatie
in de komende beleidsperiode te verbeteren.
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TRENDS EN POSITIONERING
FACILITAIRE PROGRAMMA

Plaatsmaken wil de komende periode graag verder bouwen aan het productiehuis voor beeldende kunst, waarbij
de positie van de grafische ateliers binnen de organisatie opnieuw wordt bekeken. Plaatsmaken wil de plek zijn
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waar kunstenaars antwoord vinden op kwesties die voortkomen uit de beroepspraktijk, zoals vragen over inhoud,
vorm, techniek en presentatie. De ingeslagen weg, waarbij
Plaatsmaken als productiehuis voor beeldende kunst opereert, krijgt de komende beleidsperiode definitief gestalte.
ONTWIKKELING VAN DE GRAFIEK

Zowel aan de aanbodzijde als aan de vraagkant van de
markt voor grafiek is er de afgelopen tien jaar veel veranderd. Met het wegvallen van de Centra Beeldende Kunst en
de krimpende markt van de bedrijfscollecties is er weinig
vraag naar werk in oplage. Er wordt in grote mate grafiek
uit collecties aangeboden op veilingsites. De waarde van
grafiek blijkt sterk aan inflatie onderhevig en is soms zelfs
nihil. Dit maakt het uitgeven van edities en het in de markt
zetten van grafisch werk erg lastig.
Sinds een aantal jaar maken de grafische technieken
ook geen onderdeel meer uit van de autonome kunstopleidingen. De meeste academies leggen het accent op
ideevorming en conceptualisering. Een rondvraag bij grafische ateliers in het land (Daglicht, thans Beeldenstorm,
in Eindhoven, AGA in Amsterdam en het Grafisch Atelier
Den Haag) leert dat er net als bij Plaatsmaken een afname
te zien is in het aantal individuele gebruikers. De groei
die binnen de werkplaatsen van Plaatsmaken waarneembaar is, wordt dan ook veroorzaakt door projecten waar
masterclasses, onderzoeken en werkperioden een vast
onderdeel zijn.
Plaatsmaken is de plek waar vragen worden opgeworpen
over de toekomst van de grafische technieken. Hoewel
het productiehuis van oorsprong innig verweven is met
deze toepassingen, is het geenszins een vaststaand feit
dat alles in de toekomst moet blijven zoals het is. In een
voortdurende discussie over de toepasbaarheid van het
medium binnen de hedendaagse kunstwereld vragen we
ons bij Plaatsmaken af wat de toegevoegde waarde is van
het ambacht en wat er zal gebeuren wanneer het verdwijnt,
wanneer alles enkel uit digitale printers komt rollen.
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GRIND THE GAP 2017
RUIMTE VOOR EXPERIMENTEN
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GRIND THE GAP 2017
JAAP KRONEMAN — RENDERING MISSING LINKS

11

STRATEGIS CH BELEIDS PL A N 2018-2020

0 2 T R E N D S E N P O S I T I O N E R I N G FAC I L I TA I R E P RO G R A MMA

INTERNATIONALISERING

In toenemende mate wekt Plaatsmaken de belangstelling
van Duitse kunstenaars. In Duitsland blijken grafische ateliers niet te bestaan. Plaatsmaken wil graag de
plek zijn waar Duitse kunstenaars naartoe reizen om
werk te maken. De komende beleidsperiode wordt deze
markt verder ontwikkeld. In 2018 zal Plaatsmaken ook de
markt verkennen in Engeland middels een bezoek aan de
LONDON ORIGINAL PRINT FAIR .
ONTWIKKELING VAN DE BEELDENDE KUNST

12

MASTERCLASS ETSEN
6/7/13/14 APR 2016
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Het afgelopen jaar is de overheid zich met haar nieuwe beleid op het gebied van de beeldende kunst gaan richten op
talent, productie en presentatie. Zeker op gemeentelijk en
provinciaal niveau levert dit kansen op voor Plaatsmaken
om met onze expertise, ons netwerk en onze activiteiten
een passend aanbod te vormen. Waar ooit het delen van
apparatuur en kennis van de grafische technieken het
uitgangspunt was, is door verandering van de markt talentontwikkeling van toenemend belang geworden. Onder
talentontwikkeling wordt verstaan: activiteiten waarbij
kunstenaars
—— in contact komen met een
relevant netwerk;
—— podiumervaring opdoen;
—— een werkplek wordt geboden
en de kans krijgen om kunst
te maken;
—— begeleiding op maat en
coaching krijgen;
—— samenwerken en uitwisselen
met andere kunstenaars;
—— masterclasses volgen.
Plaatsmaken zal in aansluiting op de organisatorische ontwikkeling naar een productiehuis voor de beeldende kunst
een gericht aanbod opzetten ter ondersteuning en ontwikkeling van de beroepspraktijk van de kunstenaar. In
de eerste plaats richt Plaatsmaken zich met dat aanbod op
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kunstenaars uit Arnhem en de regio. Daarnaast worden
er tentoonstellingen en projecten geïnitieerd en georganiseerd in samenwerking met derden om werk buiten de
galerie op verschillende podia te kunnen tonen.

er een secretaris, een tweetal atelierbeheerders/vakinhoudelijke medewerkers en een medewerker voor de
galerie. Plaatsmaken werkt ook regelmatig met enthousiaste vrijwilligers en oproepkrachten. Jaarlijks ontvangt
Plaatsmaken drie stagiaires van ROC Rijn IJssel opleiding
Art/Design en worden freelance professionals ingehuurd
voor hoogdruk, ets en grafische vormgeving. Plaatsmaken
heeft de beschikking over gedreven en creatieve professionals die functioneren in relatieve vrijheid binnen een
helder kader met afspraken over de artistieke kwaliteit,
het klant- en resultaatgericht werken en de kwaliteit van
aanbod en service.

03 MISSIE EN ORGANISATIESTRUCTUUR PLAATSMAKEN

DE MISSIE VAN PLAATSMAKEN

Plaatsmaken biedt ruimte en gelegenheid voor het maken
en tonen van kunst, en voor ontmoeting, verbinding en
interactie tussen kunstenaars onderling en met het publiek.
Plaatsmaken wil als productiehuis studenten, kunstenaars
en vormgevers de ruimte bieden voor het maken en tonen
van kunst, en wil met zijn activiteiten het eigen publiek
en bezoekers van andere kunst- en cultuurinstellingen de
gelegenheid bieden om zich te verhouden tot de hedendaagse kunst.
Plaatsmaken wil hiervoor:
—— mensen uitnodigen, stimuleren
en verbinden;
—— activiteiten initiëren, organiseren
en uitvoeren;
—— kunst (laten) produceren
en tentoonstellen.
Plaatsmaken heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht die
bestaat uit vijf leden met uiteenlopende expertises, waarbinnen alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. De
Raad van Toezicht ziet toe op de bedrijfsvoering en geeft
advies op hoofdlijnen. Komende beleidsperiode wil de
Raad van Toezicht het aantal leden terugbrengen en daarnaast een adviesraad oprichten waarin meer plaats is voor
kunstenaars en andere betrokkenen uit het kunstveld.
Plaatsmaken beschikt in totaal over zeven betaalde medewerkers (vier fte) die wekelijks circa 152 uur beschikbaar
hebben. Naast een directeur en een artistiek-leider is
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Sinds 2010 is de focus binnen de missie van Plaatsmaken
van grafische technieken naar beeldende kunst verschoven. De organisatie is echter nog steeds ingericht op de
ontwikkeling van de grafische kunst. De missie van 2010,
de veranderde markt en omgeving vragen om andere diensten dan het uitsluitend realiseren van grafisch
werk en het beheer van de werkplaatsen. Anno 2017 levert
Plaatsmaken in aansluiting op deze nieuwe missie de volgende diensten:
—— initiëren en realiseren van eigen projecten
en tentoonstellingen (binnen en buiten
Plaatsmaken of in opdracht van derden);
—— netwerkfunctie voor Arnhemse
en Gelderse beeldende kunst, zowel
voor ontmoeting als presentatie;
—— coachen en adviseren van (jonge) professionals.
Op dit moment voeren de directeur en de artistiek-leider
allerlei werkzaamheden uit die voortkomen uit het nieuwe aanbod, naast de exploitatie van de ateliers. Om nieuwe
diensten goed aan te kunnen bieden en het aanbod te laten
groeien, moet er meer ondersteuning komen in de organisatie. Voor de komende periode wil Plaatsmaken daarom
de functieomschrijvingen van verschillende medewerkers
opnieuw vaststellen, in aansluiting op de ontwikkelingen
binnen de organisatie. Daarnaast worden er twee vaste
stageplekken geformuleerd op hbo-niveau om jaarlijks een
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tentoonstellingsmaker/projectmedewerker en medewerker marketing/communicatie te werven. Dit zou moeten
resulteren in aanvullende manuren die het mogelijk maken
om de formatie en de huishouding van Plaatsmaken te versterken. We hopen hiermee personele en financiële ruimte
te scheppen om de verdere strategische en tactische stappen vorm en inhoud te geven en tegelijkertijd tegemoet te
komen aan de groeiende vraag naar onze diensten.
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DOELGROEPEN

Het gegeven dat binnen Plaatsmaken kunstacademie
studenten, net afgestudeerde kunstenaars, kunstenaars
die al langere tijd professioneel werkzaam zijn en het in
kunst geïnteresseerde publiek elkaar ontmoeten, garandeert een in meerdere opzichten inspirerend en productief
klimaat. Deze bijzondere mix van doelgroepen wordt ook
de k
 omende jaren gestimuleerd.
De primaire doelgroep van Plaatsmaken is en blijft de
professionele kunstenaar. Het productiehuis wil de plek
zijn waar ‘het’ gebeurt, waar gedachten en gesprekken
ontstaan die het werkproces in een versnelling kunnen
brengen en het begrip voor beeldende kunst vergroten.
Plaatsmaken wil een thuis zijn voor kunstenaars en vormgevers die zich willen verdiepen en voor mensen die zich
graag tot kunst verhouden.
Plaatsmaken richt zich met het aanbod op:
—— autonoom beeldend kunstenaars (Nederland);
—— kunstacademiestudenten (Nederland);
—— vormgevers (Gelderland);
—— kunst- en cultuurinstellingen met of
zonder winstoogmerk (Gelderland).
De secundaire doelgroep van Plaatsmaken is de kunstliefhebber, die graag verleid wordt door bijzondere edities en
werk op papier, die komt luisteren wanneer er een kunstenaarsgesprek is en die geïnteresseerd is in innovaties op
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het gebied van grafische en digitale productie. Deze secundaire doelgroep wordt aangesproken in de galerie door
de verschillende projecten. Zij vormen de verbinding tussen kunstenaar en publiek, en tussen artistiek product en
(potentiële) afnemer. Deze doelgroep wordt gevormd door:

markt zetten van kunstwerken. De artistieke kwaliteit blijft
leidend in alle dienstverlening, producten en projecten die
Plaatsmaken initieert of waaraan wordt deelgenomen.
Plaatsmaken maakt zich sterk voor nieuwe ontwikkelingen in creatieve processen. Kunstenaars kunnen altijd
bij het productiehuis terecht voor aan onderzoek gerelateerde projecten, vragen over technieken, een nieuwe stap
in het oeuvre en een inhoudelijk gesprek. Dat geldt ook
voor kunstenaars die niet in de ateliers van Plaatsmaken
werken. Daarbij is het uiteraard belangrijk dat het productiehuis meegaat met de tijd, de kunstenaar van vandaag
en de bijbehorende vraagstellingen goed in kaart brengt.
Dit gebeurt middels gesprekken met professionals, tentoonstellingsbezoek en actieve deelname aan kritische
platforms. Bij Plaatsmaken laten we ons graag verrassen,
maar we gaan net zo graag zelf op onderzoek uit.

—— particulieren;
—— bedrijven en overheden;
—— sponsoren en subsidiënten;
—— media;
—— leveranciers;
—— organisaties op het gebied van
beeldende kunst en vormgeving
(musea, galeries, presentatie‑instellingen
en werkplaatsen).
18
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ARTISTIEK INHOUDELIJKE
UITGANGSPUNTEN

De ateliers van Plaatsmaken vormen een laboratorium
voor kunstenaars en vormgevers, en bieden de gelegenheid om optimaal en continu te groeien in alle artistieke
grafische en digitale technieken. Het productiehuis biedt
kunstenaars de ruimte om te experimenteren met complexe en vaak kostbare technieken, om zo de grenzen van
die technieken en verschillende artistieke disciplines te
verkennen. Daarbij staat het verwerven van materiaalkennis, techniekbeheersing en de theoretische onderbouwing
centraal. Plaatsmaken is daarmee een veelzijdig laboratorium voor de artistieke en interdisciplinaire kruisbestuiving,
waarbij het proces minstens zo belangrijk is als de uitkomst.
Kunstenaars krijgen advies en worden ondersteund gedurende het gehele traject: van het eerste prille idee tot aan
de presentatie van het resultaat aan het publiek.
Daarin ligt de kracht van Plaatsmaken: een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod van grafische en digitale
technieken, van expertise, van idee-ontwikkeling, het maken van prototypes tot aan de presentatie en het in de
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Bij Plaatsmaken zijn we niet van de lange theoretische verhandelingen. Wat niet wil zeggen dat die kennis ontbreekt;
het productiehuis gelooft meer in een hands-onmentaliteit, niet in kunst die eerst moet worden uitgelegd. Zien
moet doen geloven. Het maken, het werkproces en wat
daarin allemaal gebeurt, staan centraal.
Plaatsmaken nodigt kunstenaars uit voor projecten en
tentoonstellingen op basis van hun persoonlijke nieuwsgierigheid. Er wordt gekeken naar wat er kan, naar wat
er is en naar samenwerking. Plaatsmaken werkt graag
samen met mensen die openstaan voor een interessant inhoudelijk gesprek en die tegelijkertijd inzien dat een idee
uiteindelijk moet worden uitgevoerd. Plaatsmaken houdt
van kunstenaars die op een bijzondere wijze omgaan met
de vraagstukken die door het productiehuis zelf worden
opgeworpen, zoals hoe te reageren op de hedendaagse digitale ontwikkelingen binnen de waardering voor traditie,
en van kunstenaars die werk maken dat zowel de grens van
beeldende als toegepaste kunst overschrijdt en doet wat
je niet verwacht. Eigenwijsheid en gedrevenheid zijn de
basiscompetenties. Kunstenaars worden begeleid vanaf
het eerste idee, geholpen waar nodig met het aanscherpen
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MASTERCLASS ETSEN
6/7/13/14 APR 2016
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van hun plan en het aanvragen van middelen, en uiteraard wordt er zorg gedragen voor een perfecte productie
en presentatie. Als het project niet bij Plaatsmaken getoond wordt, wordt er waar nodig gezocht naar een ander
podium om het publiek te bereiken dat het kunstwerk nodig heeft. Het belangrijkste is dat een kunstenaar zich bij
Plaatsmaken geholpen voelt om de stappen te zetten die
het werk verder brengen.

samenwerking met ArtEZ blijkt dat ze daar heel graag de
schotten tussen de opleidingen willen weghalen. Wellicht
zien we op korte termijn een kunstenaar nieuwe stijl, een
soort HOMO UNIVERSALIS . Kunstenaars van nu schrijven,
maken muziek, ontwikkelen computergames en doen zelf
hun grafische vormgeving. Plaatsmaken werkt daarom bijvoorbeeld met modevormgevers die performances doen,
beelden maken, of zelfs autonome installaties afleveren in
plaats van twee keer per jaar een collectie. Plaatsmaken
wil zich tot deze nieuwe soort kunstenaars verhouden
door hen uit te nodigen en ruimte te geven voor nieuwe
plannen, door in te spelen op de veranderende behoeften, zowel qua aanbod als qua projecten. Plaatsmaken wil
de plek zijn waar al die vernieuwende geesten zich verzamelen en samenwerken tijdens processen, projecten en
tentoonstellingen.

De drie pijlers onder het inhoudelijk beleid zijn:
1. Talent spotten en koesteren
Plaatsmaken onderhoudt intensieve contacten met de
kunstenaars die betrokken zijn (geweest) bij projecten,
de galerie en de ateliers. Zij vormen het grootste kapitaal. Plaatsmaken ziet het als haar taak om naast facilitaire
ondersteuning ook beschikbaar te zijn voor een meer reflectieve benadering van de ontwikkeling van het werk. Bij
Plaatsmaken denken en kijken we graag mee. De laatste jaren is er voor enkele jonge kunstenaars een mentorfunctie
vervuld. Voor hen is het belangrijk een basisplek te hebben
waar werk kan worden ontwikkeld en kan worden besproken in alle vrijheid. Omgekeerd is het voor Plaatsmaken
belangrijk om jonge mensen met frisse ideeën in huis te
halen: dat houdt het productiehuis scherp en levert interessante gesprekken op. De kunstenaars die vanaf de
beginperiode bij Plaatsmaken kwamen, komen vaak nog
steeds. Hun werk heeft zich parallel aan Plaatsmaken ontwikkeld. Die rijkdom in generaties maakt dat Plaatsmaken
een breed scala aan werkprocessen te zien krijgt die allemaal een eigen vraagstelling hebben. Jaarlijks wordt zowel
jong als gearriveerd talent uitgenodigd voor werkperiodes.
Plaatsmaken koestert de laboratoriumfunctie en vindt het
belangrijk deze in te kunnen zetten voor de ontwikkeling
van de praktijk van kunstenaars. Daartoe wordt er continu
geïnvesteerd in het aanbod binnen de ateliers.
2. Interdisciplinariteit
De grenzen tussen beeldende kunst en vormgeving vervagen in toenemende mate. Dit valt op te maken uit de
vragen die wij bij Plaatsmaken krijgen. Uit de intensieve
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3. Implementatie van digitale kennis
Plaatsmaken stimuleert in de werkplaatsen en in het
inhoudelijk beleid al jaren de gedachte dat door de
implementatie van digitale kennis binnen de analoge technieken aandacht voor grafische technieken gewaarborgd
kan worden. Er is sprake van een meerwaarde wanneer de
traditionele en de digitale technieken samenkomen, zoals
bijvoorbeeld een hoogdruk die is gemaakt met een vanaf
de computer gefreesde plaat, of door speciaal ontwikkelde
software data te laten vertalen naar ‘drukbare’ oppervlakken. Door de analoge en digitale technieken te koppelen,
neemt Plaatsmaken een unieke positie in Nederland in.
Deze innovatieve houding wil het productiehuis in de komende beleidsperiode voortzetten en verstevigen, door
specifieke projecten te initiëren waarin deze vraagstelling
als uitgangspunt dient.

06

STRATEGISCHE STAPPEN
2018–2020

Naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de hedendaagse kunst en de afnemende waardering voor grafiek,
wordt bij Plaatsmaken de waarde van de ateliers binnen
het totaalaanbod herijkt. Het productiehuis is en blijft
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schatplichtig aan diens afkomst, maar stelt die origine niet
langer boven alles. Plaatsmaken wil de sterke verbinding
met de grafische en digitale technieken uitsluitend inzetten om op innovatieve wijze een toekomstscenario te
ontwikkelen.
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GRIND THE GAP x EINDHOVEN
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Om de ontwikkelingen binnen de grafische technieken
te volgen en direct te kunnen implementeren binnen het
aanbod wordt het project GRIND THE GAP voortgezet, waarin kunstenaars, vormgevers en ArtEZ-studenten zich
over innovatie binnen het domein van de grafiek buigen.
Daarbij wordt samengewerkt met partijen die bij kunnen dragen aan deze innovatie, zoals het Fablab van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Om de innovatie
verder uit te werken wordt die, behalve binnen het project
GRIND THE GAP , de komende jaren ook ingezet tijdens werkperiodes. Kunstenaars en vormgevers worden uitgenodigd
om in een afgesproken periode nieuw werk te ontwikkelen dat van toegevoegde waarde is voor het eigen oeuvre.
Het werk wordt na afloop getoond in de tentoonstellingsruimte van Plaatsmaken. Binnen dit programma wordt de
nadruk gelegd op het proces en de vraag hoe dat ook overdrachtelijk gemaakt kan worden.

21 OCT T/M 29 OCT 2017

Plaatsmaken stelt zo een inhoudelijk programma samen
dat de plaats bevraagt van de grafische technieken binnen de hedendaagse beeldende kunst en vormgeving,
waarmee vanaf 2019 landelijke subsidies worden aangevraagd. Door op deze wijze het programma te financieren,
kan Plaatsmaken op een structurelere basis kunstenaars
en vormgevers ontvangen en zo een platform creëren dat
voor kunstenaar en vormgever een nieuwe stap betekent
en voor Plaatsmaken een innovatie oplevert die direct
vanuit de doelgroep wordt gerealiseerd.
De laboratoriumfunctie grafische en digitale technieken
wordt ontwikkeld aan de hand van:
—— visiestuk grafische ateliers 2018, waarmee
nieuw beleid en het programma met onder
andere werkperioden verder wordt uitgewerkt;
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—— een programma van jaarlijks vijf
werkperiodes voor kunstenaars of
vormgevers die allemaal resulteren in een
tentoonstelling en randactiviteiten zoals
lezingen of performances (2019–2020);
—— jaarlijks een project dat bijdraagt aan
innovatie van de grafische technieken, zoals
GRIND THE GAP en WISTERIA , waarbij ArtEZ wordt
betrokken en waarvan het resultaat getoond
wordt buiten Plaatsmaken (2018–2020);
—— het aantrekken van kunstenaars uit
Duitsland door in te zetten op gerichte
marketingcommunicatie, te beginnen met een
meertalige website en informatieverspreiding
op strategische plekken (2018–2020);
—— een grote tentoonstelling over grafiek
in een Nederlands museum, met als
thema de plaats van de grafiek binnen
de hedendaagse kunst (2020).
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de volledige ruimte. Die ruimte wordt door bezoekers als
intiem ervaren, zeker nu er een grote tafel staat die als ‘gewone’ tafel en als textielzeefdruktafel kan worden gebruikt.
Deze inrichting geeft de galerie een laagdrempelige sfeer.
In de programmering van de galerie is er steeds een afwisseling tussen aankomend en gearriveerd talent. Waar
mogelijk worden bijkomende activiteiten georganiseerd,
zoals kunstenaarsgesprekken, diners, filmvertoningen of
lezingen. De komende drie jaar wordt dit beleid doorgezet;
de galerie als spreekbuis voor het beleid, als inspirerende
plek voor ontmoetingen. Hierbij wordt de galerie niet meer
organisatorisch geplaatst als zelfstandig onderdeel binnen de organisatie, maar maakt zij nadrukkelijk onderdeel
uit van het productiehuis als tentoonstellings- en ontmoetingsplek binnen het totale programma aan activiteiten en
werkperiodes. In 2018 wil Plaatsmaken een programma van
vijf werkperiodes ontwikkelen, waarbij de presentatie van
de resultaten en het delen van de bevindingen met het publiek in de galerie vaste onderdelen zijn. De toegevoegde
waarde van de eerder gemaakte keuze voor het onderbrengen van de galerie in een aparte entiteit wordt tijdens de
beleidsperiode opnieuw bekeken.

GALERIE

Galerie Plaatsmaken is statutair opgericht in 2013.
Uitgangspunten bij de oprichting waren:
—— inhoudelijk beleid voeren zonder dat
dit kosten oplevert voor de stichting;
—— drempel verlagen voor publiek;
—— extra inkomsten voor de stichting genereren.
Tot en met 2016 werd de huur (€ 7.600) van de galerie en
€ 10.000 loonkosten doorberekend vanuit de stichting aan
de galerie. Tentoonstellingen leveren sinds de oprichting
geen extra kosten op voor de stichting. De drempel voor
het publiek is daadwerkelijk verlaagd. Er wordt een meer
divers publiek aangesproken en het aantal bezoekers van
Plaatsmaken is toegenomen.
Sinds twee jaar wordt er gekozen voor solotentoonstellingen in de galerie. Een kunstenaar krijgt voor zijn oeuvre

Galerie 2018–2020
—— Net als voorgaande jaren jaarlijks
zes tentoonstellingen maken in de
galerie van Plaatsmaken waarin werk
getoond wordt op of van papier;
—— de omzet binnen de galerie stabiliseren
op ongeveer 40.000 euro per jaar;
—— jaarlijks deelnemen aan op zijn minst
één presentatie op een kunstbeurs in
Nederland, een landelijk kunstfestival,
of een beurs gericht op vormgeving.
BEELDENDE KUNST PROJECTEN

Om meer mensen aan te spreken met kunst en het werk van
kunstenaars op de meest passende plek te tonen, worden
er ook projecten en samenwerkingen aangegaan buiten de
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deur: zo worden bijvoorbeeld tijdelijke exposities geprogrammeerd door Plaatsmaken in de vitrine van het Paleis
van Justitie, waar mensen die dat totaal niet verwachten
opeens tegen beeldende kunst aanlopen. Ook het project
EEN ZACHT GERUIS past binnen deze gedachte. Plaatsmaken
heeft een spilfunctie in het regionale culturele netwerk en
wil deze de komende jaren zeker continueren en uitbreiden.
Projecten 2018–2020
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—— Projecten initiëren op het gebied van
de beeldende kunst die een bijzondere
wisselwerking tot stand brengen met
een partnerinstelling, zoals het project
EEN ZACHT GERUIS in 2018, in samenwerking
met Geldersch Landschap en Kasteelen
en Museum Arnhem. In 2021 zal er een
nieuw project zijn (voorbereiding en
fondsenwerving vanaf 2019);
—— OOGMERK , de reeks gefilmde portretten
van Gelderse kunstenaars. Drie
nieuwe films per jaar (2018–2020);
—— het vitrineproject, waarin Plaatsmaken
vier keer per jaar werk van een jong
talent laat zien in de vitrine van het
Paleis van Justitie in Arnhem (2018–2020).
PLATFORM BEELDENDE KUNST ARNHEM 2018–2020

GRIND THE GAP 2017
RAW COLOR — SOLIDS & STROKES

Een van de vaste activiteiten binnen Plaatsmaken als
organisatie is Platform Beeldende Kunst Arnhem, dat de
aandacht en de markt voor beeldende kunst wil vergroten.
Het platform doet dit door kansen te signaleren en daarop
in te spelen met originele projecten en een gezamenlijke
marketing. Plaatsmaken is initiatiefnemer en programma
leider, en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en
financieel eindverantwoordelijk. De activiteiten van
Platform Beeldende Kunst Arnhem startten in 2012 dankzij een geoormerkte subsidie van de gemeente Arnhem.
Vanaf 2018 zet de gemeente Arnhem de projectsubsidie
om in een structurele subsidie voor Plaatsmaken.
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In de nieuwe beleidsperiode wil Plaatsmaken het Platform
Beeldende Kunst Arnhem op laten gaan in de organisatie.
In dit kader zal het platform een passend aanbod organiseren voor de Arnhemse kunstpraktijk in overleg met de
gemeente Arnhem, bestaande uit onder andere jaarlijkse netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke presentaties, een
website en coachingstrajecten voor (jonge) kunstenaars
(2018–2020).
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COLOFON
SAMENSTELLING July Ligtenberg (directeur-bestuurder)
en Inge Pollet (artistiek-leider)
TEKSTREDACTIE Loes van Beuningen
VORMGEVING Catalogtree
FOTOGRAFIE Ton Toemen

Masterclass etsen in het kader van het project
Zwaar Metaal Nieuw Licht/Grind the Gap,
een s amenwerking tussen Plaatsmaken en
Stichting to the Etch.
FOTOGRAFIE (P. 12, 20, 31) Claudia den Boer
in opdracht van Stichting to the Etch
PROJECTCOÖRDINATOR C. Samsom
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Mensen
uitnodigen,
stimuleren en
verbinden /
activiteiten
initiëren,
organiseren en
uitvoeren /
kunst (laten)
produceren en
tentoonstellen
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