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Een inleiding op de jaarrekening en het -verslag
Alle activiteiten in 2016 stonden in het tekenen van het jubileum van Plaatsmaken. In februari
was Plaatsmaken vertegenwoordigt op Art Rotterdam met een speciale presentatie van
Hester Oerlemans en in het voorjaar opende de jubileumtentoonstelling Parelgoud in
Museum Arnhem.
Mede dankzij subsidie van de provincie Gelderland werden deze en andere projecten in 2016
mogelijk gemaakt. Daarnaast vroeg Plaatsmaken projectsubsidies aan bij verschillende
fondsen. In 2016 ontvingen we van Fonds Cultuurparticipatie, Stichting Stokroos en Fonds
Cultuur van de gemeente Arnhem bijdragen om de plannen te realiseren.
De structurele subsidie van de gemeente Arnhem geeft een stevige basis om het facilitaire
aanbod op peil te houden en kunstenaars gelegenheid te bieden zich inhoudelijk te verdiepen,
te produceren en werk te tonen. Naast het reguliere werkplaatsgebruik werden er in 2016
kunstenaars uitgenodigd voor een werkperiode en masterclasses, vaak gekoppeld aan
presentaties en tentoonstellingen.
In 2016 heeft Plaatsmaken veel projecten geïnitieerd en uitgevoerd, maar ook grote
opdrachten gerealiseerd zoals de Biënnale Gelderland. Hiervoor was inzet van extra manuren
nodig.
De liquiditeitspositie van Plaatsmaken is in 2016 niet verder verbeterd. Het afgesloten jaar
was ook het eerste jaar waarin de aangekondigde bezuiniging a € 5.000 van de gemeente
Arnhem op de structurele subsidie opgevangen moest worden. De omzet steeg van € 323.554 in
2015 naar € 354,474 in 2016, maar dit resulteerde door hogere directe inkoopkosten en hogere
loonkosten niet tot een positief resultaat. Het financiële resultaat van 2016 is negatief
afgesloten met € 837.
Daartegenover staat dat het vormgeven van de missie van de stichting veel nadrukkelijker
effect heeft op de beeldende kunst in Gelderland en Arnhem in het bijzonder. Wij ervaren dat
als een bijzonder positieve ontwikkeling. De gemeente Arnhem heeft mede daarom toegezegd
de incidentele subsidie die Plaatsmaken ontvangt voor Bruggenbouwer Beeldende Kunst a
€ 22.500 euro om te zetten naar een structurele subsidie vanaf 2018, zonder dat daar extra
inspanningen tegenover staan.
De leden van Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Plaatsmaken in 2016 zijn:
Marco Grob (voorzitter), Ilta van der Mast (financiën), Anya Janssen en Uwe Poth. In 2016 trad
Rijk Willemse toe tot de RvT. Hij is adviseur van LaVerbe en gespecialiseerd in sociale media
en netwerken rond culturele en beleidsmatige thema's. Alle leden van de Raad van Toezicht
zijn onbezoldigde bestuurders.
Plaatsmaken heeft in 2016 het programma aan activiteiten gerealiseerd met 4,3 fte. Dit is gelijk
aan 2015. Daarnaast verwelkomden we in 2016 de eerste stagiaire van de docentenopleiding
ArtEZ. Plaatsmaken is 6 dagen per week open.
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1.

Projecten Stichting Productiehuis Plaatsmaken

In onderstaande tabel een overzicht van de projecten, aantal deelnemende kunstenaars, het
podium waarop Plaatsmaken het project presenteerde en het aantal bezoekers.
Titel

Aantal kunstenaars

Podium

Bezoekers

Oogmerk

18

Focus Filmhuis

75

Vitrine project

5

Paleis van Justitie

Passanten

Wisteria

6

Museum Arnhem

zie Parelgoud

Extraplaats

10

Museum Arnhem

zie Parelgoud

Kunst op je kamer

16

CODA en Valkhof

+/- 3.000*

Intersections

1

Intersections Rotterdam

+/- 4.500

Giro d’Italia
Grind the Gap
Parelgoud

16
6
40

Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn passanten
Galerie Plaatsmaken

zie totaal Galerie

Museum Arnhem

14.923

*De beide musea konden niet nagaan hoeveel kinderen uiteindelijk de tentoonstelling
bezochten. Bij het CODA waren er in de periode van de tentoonstelling 10.200 bezoekers.
Hierna worden alle projecten en bijbehorende producties kort toegelicht.
1.1.
Oogmerk
In 2015 startte Plaatsmaken met de productie van vier nieuwe kunstenaarsportretten
binnen de serie Oogmerk. Van Rob Sweere, Cees Andriessen, Louise te Poele en Marten
Hendriks. Deze werden in december 2016 gepresenteerd in Focus Filmtheater Arnhem.
Podia:
De films worden getoond in Museum Het Valkhof, Museum Arnhem, Museum More, Focus
Filmhuis, Arttube, Collectie Gelderland en via de website van Plaatsmaken.

4

1.2.
Vitrineproject De Uitspraak
Plaatsmaken verzorgde wederom tentoonstellingen in de vitrine bij het Paleis van Justitie,
met als doel beeldende kunst zichtbaar te maken op onverwachte plekken. Wij vinden het
belangrijk dat veel mensen in aanraking komen met beeldende kunst, ook en misschien
wel vooral als zij het niet verwachten. Bijvoorbeeld als ze boodschappen doen op de markt
en toevallig langs de vitrine lopen.
Achtereenvolgens hing er werk van Anan Striker, Ide André en Rinke Nijburg. De werken
worden bij Plaatsmaken geproduceerd.

Vitrineproject: Anan Striker

1.3.
Wisteria
In het productiehuis ging een langgekoesterde wens in vervulling: eind maart arriveerde
de enorme zeefdruktafel voor textiel. Vijf meter kan er op rapport worden gedrukt. Het

waren twee mooie dagen bij Plaatsmaken. Met het project Wisteria is de nieuwe
textieltafel ruimschoots ingewijd met masterclasses zeefdruk door Geert de Rooij
(The People of the Labyrinths) en Carolien Huizinga (Paapje). Dit waren twee totaal
verschillende werkmethodes: Geert werkt uitsluitend met at random druk, Carolien
mengt zelf haar verf en werkt veel met ets/ discharge methodes, zij drukt vooral op
rapport. Er werd hard gewerkt en veel geëxperimenteerd. Langzaam maar zeker
groeide de werkplaats dicht met natte lappen stof die moesten drogen. De sfeer was
uitstekend, de opbrengst groot, en het was een verrassing dat je zelfs met deze
uiteenlopende technieken ieders handschrift moeiteloos kon herkennen. We hebben
letterlijk de vlag uitgehangen voor onze nieuwe faciliteit!
De vormgevers gaan nu een stof ontwerpen, naar aanleiding van een gedicht over
flora en fauna. Deze wordt bij Plaatsmaken gedrukt. Vervolgens maken zij een
kledingstuk of accessoire.
Wisteria was onderdeel van het Arnhem Fashion Festival 2015. Tijdens het festival werd er
een derde Masterclass georganiseerd voor ontwerpers.
5

Deelnemende kunstenaars: Bas Kosters, Sjaak Hullekes, Aliki van der Kruijs, Maison
the Faux en Liselore Frowijn
Podia:
• Liselore Frowijn: Dutch Design Week Eindhoven, 22-30 oktober 2016
• Parelgoud, Plaatsmaken voor makers en kunst: Museum Arnhem, 24 juni-2 oktober
2016
•

Bas Kosters: I want it to be soft, Museum Arnhem, 15 mei-14 september 2016

Bijdrage Maison the Faux aan Wisteria, foto: Eva Broekema
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Bijdrage Bas Kosters aan Wisteria, foto: Eva Broekema

1.4.
Extraplaats
Extrapool is gespecialiseerd in stencil (riso) druk en Plaatsmaken onder andere in
zeefdruk. Om elkaars werkplaatsen en mogelijkheden beter te leren kennen hebben we
bedacht om een magazine te maken op A3 formaat (dubbelgevouwen A2). Zowel
Plaatsmaken als Extrapool levert vijf kunstenaarsbijdragen, waarbij het uitgangspunt is
dat er een letterlijke versmelting tussen riso en zeefdruk ontstaat binnen het ontwerp,
over elkaar heen gedrukt dus. Ook is afgesproken dat er geen tekst of fotografie in het
magazine komt. De oplage is beperkt, slechts 100 stuks verlaten de drukkerij. Marten
Hendriks, Koen Delaere, Koen Taselaar, Peter Jordaan, Ide André, Zeloot, Lola Bezemer,
Catalogtree, Johann Kauth en Job Wouters.
Podia:
De publicatie is gepresenteerd bij Extrapool in Nijmegen op 30 april 2016, tijdens de
jubileumtentoonstelling Parelgoud in Museum Arnhem, 24 juni - 2 oktober 2016 en Zaal
Zuid in Hengelo in oktober 2016.
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Overzicht drukvellen Extraplaats Magazine, foto: Eva Broekema

1.5.
Kunst op je kamer
In samenwerking met museum het Valkhof en museum CODA ontwikkelde Plaatsmaken
een nieuwe serie prenten voor kinderen. We hebben zestien kunstenaars gevraagd een
werk aan te leveren dat in oplage kan worden gedrukt. Dit doen we naar aanleiding van
een actueel thema: Vluchtelingen.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Provincie Gelderland, Prins Bernhard
Cultuurfonds, Fonds 21, Royal Talens Foundation, donateurs via Voor de Kunst, AKZO Art
Foundation en Lex Lijsten.
Omschrijving van de werken:
Paul de Reus Lente: (piëzografie): De hoofden zijn als ballonnen geworden, waar kinderen
mee kunnen rondlopen en spelen. Het is belangrijk om de gebeurtenissen op het leven, op
het positieve te betrekken. Je moet de dingen van een andere kant kunnen bekijken, niet
alleen het ergste zien.
Vanessa Jane Phaff Kind, ooievaar (linosnede): In volksverhalen brengt de ooievaar
baby’s. Maar het meisje is te groot om net gebracht te zijn, en te klein om zelf een baby te
krijgen. Ze zit er tussenin. Haar handen zijn groot en sterk.
David Bade Entertainment-world (piezografie): Deze vluchtelingen zijn in een waterbaan
van een pretpark terecht gekomen. Ze zijn onderweg naar een nieuwe, fijne plek.
Anan Striker Als je tekent ben je nooit alleen (lithografie): Als je tekent ben je nooit alleen.
Je bent in gesprek met je tekening.
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Hester Oerlemans On the Run VI (zeefdruk en handwerk): Deze man draagt zijn bed mee
als een dak boven zijn hoofd. Dat is zijn eigen veilige eiland. Hij is vastberaden op weg
naar een betere wereld.
Erik Mattijssen All that matters (piëzografie en handwerk): Zuivere, troostende bloemen
na alle narigheid. Een nieuw leven in het verschiet. Het blikje dat Hoop heet neem je zo
mee onder de arm.
Mirka Farabegoli Geen mens is illegaal (toyobo en handwerk): Iedereen mag er zijn. Dat
moeten we niet vergeten als de problemen zo hoog oplopen en er zoveel mensen op de
vlucht zijn.
Kinke Kooi Be careful, she’s a nester (piëzografie en handwerk): Het gaat over vol en hol:
gast zijn tegenover gastvrijheid. Geven en ontvangen. Allebei is het fijn. Het is prettig om
je verhaal te vertellen, maar ook om te luisteren naar iemand anders.
Charlotte Schleiffert (piëzografie): Er zijn altijd al vluchtelingen geweest. Deze tekening
lijkt een kleurplaat uit een oud kleurboek. De mensen zijn op doortocht met alles wat ze
hebben. Het ziet er niet erg uit, maar dat is het natuurlijk wel.
Wouter van Riessen Vluchtelingen (zeefdruk): Er zijn veel soorten vluchtelingen. IJsberen
moeten verhuizen omdat het te warm wordt op de Noordpool.
Gerda ten Theije Hop (ets en handwerk): Dit is een hop. Deze vogel is al heel lang uit ons
land verdwenen. Misschien vond hij het te koud in Nederland, want hij verhuisde naar
Zuid-Europa. In de winter trekt hij zelfs naar ZuidAfrika.
Louise te Poele Zwart witte zwaan met eendeneieren (piëzografie): De zwaan staat
symbool voor Europa. De eieren zijn aangespoeld, en niet van haar. Maar de zwaan wil ze
graag beschermen en voor ze zorgen. Het zou mooi zijn als wij in Europa de vluchtelingen
onder onze vleugels nemen.
Joost Bakker Paticipants / Participanten (toyobo): De mensen die hier aankomen maken
een sprong in het diepe. Het is een onbekend, blanco terrein. De tribune gaat zowel naar
boven als naar beneden. Dat betekent dat iedereen op een dag een vluchteling zou
kunnen zijn. Dat het zo maar kan veranderen.
Ada Dispa Waar komt die opeens vandaan??? (zeefdruk): Er komt een reusachtig belaagd
dier de kliffen van het paradijs opgesprongen. Aan zijn staart hangen visjes, die al hapjes
nemen uit zijn lijf. Ook komt er veel water mee naar boven. De wanhoop van het dier is
enorm, het snot loopt hem uit de ogen. De mensen aan de kant weten niet wat hen
overkomt: ze zijn verbijsterd!
Daniël van der Veer Boottocht (zeefdruk): De mensen in het bootje zijn nog nergens. Ze
bevinden zich tussen twee werelden in. De zonsopgang geeft er gelukkig een goed gevoel
bij.
Harmen Liemburg Vluchtroute (zeefdruk): Waarom slaan mensen op de vlucht? Hoe
vluchten ze? Wat zijn de gevaren? Hoe worden ze tegengehouden? En wat denken de
mensen in de landen waar ze heen gaan over hen? Als je goed kijkt, vind je de antwoorden
in deze afbeelding.
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Kunst op je Kamer van Hester Oerlemans, foto: Ton Toemen
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Podia:
De prenten zijn in Museum Het Valkhof en Museum Arnhem van december 2015 tot
januari 2016 gepresenteerd in een tentoonstelling die alleen voor kinderen toegankelijk
was. Bij de tentoonstelling is een kleurboek gemaakt, met outlines van alle prenten.
Bovendien zijn er one minute filmpjes van kunstenaars over wat ze met hun prent willen
vertellen. Na de presentaties in Apeldoorn en Nijmegen reisde het project naar Rozet,
waar het voor iedereen te zien was t/m 27 mei 2016.
De kleurboeken werden via Vluchtelingenwerk Nederland verspreid onder kinderen die
op verschillende locaties in het land worden opgevangen.
1.6.
Intersections, Een presentatie op Art Rotterdam: Depot Hestero
Plaatsmaken werd uitgenodigd een voorstel te doen voor Intersections, de non-profit
afdeling van Art Rotterdam.
Plaatsmaken nodigde Hester Oerlemans uit een installatie te bedenken die zowel recht
zou doen aan haar eigen werk, als aan de mogelijkheden die de grafische en digitale
werkplaatsen van Plaatsmaken bieden.
Het is een compact depot geworden, een grote wens van iemand die teveel heeft
verzameld om er goed naar te kunnen kijken. Hester Oerlemans bedacht een installatie
van schuifbare wanden die op zichzelf al een mooi en helder beeld is. Het is alsof je in het
hoofd van de kunstenaar het ene laatje na het andere kunt opentrekken, waarbij je een
grote diversiteit aan beelden en werken kunt bekijken, zonder dat het een blijvende
opstelling is. Je schuift namelijk met het grootste gemak het ene weer weg, of je trekt een
blad af van het scheurblok. Tegelijkertijd moet je oppassen dat je niet klem raakt tussen
twee schuifdelen.
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Installatie Hester Oerlemans: uitvoering Monolyt Arnhem, foto: Hester Oerlemans
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Oerlemans maakte speciaal voor Art Rotterdam nieuwe zeefdrukken, die een bijzondere
plek kregen in de installatie. Ook waren er ruimtelijke werken te zien zijn. De module is
het perfecte systeem voor de kunstliefhebber: iedere dag een andere opstelling en
dankbare kunstwerken die zo vaker bekeken en bewonderd worden. De bezoeker kan zelf
bepalen wat hij wil zien en in welke volgorde.
1.7.
Giro d’Italia
Op verzoek van de Giro Gelderland heeft Plaatsmaken zestien Gelderse kunstenaars
opdracht gegeven een affiche te ontwerpen dat hun visie of affiniteit met de fietsbeleving
in beeld brengt. Deze werden tentoongesteld in Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn.
Bezoekers kunnen daarbij hun favoriete affiche op een kleiner formaat mee naar huis
nemen, zodat ze helemaal in de fietsstemming komen! Kunstenaars maakten
uiteenlopende affiches, vaak met een persoonlijke noot. Mirka Farabegoli bijvoorbeeld,
zelf Italiaanse, refereert aan de legendarische Pantani (ook wel Il Pirata genoemd) die
ondanks zijn dubieuze dopinggeschiedenis nog altijd een held is in het dorpje waar haar
oma woont.

Building 026, Arnhem, foto: Ton Toemen

Marena Seeling fietste zelf de route die de renners in Nijmegen zullen volgen, en maakte
een collage van de landschappelijke elementen die zij tegenkomen. Pijlers van de brug,
het niemandsland daarbij. De opa van Ans van der Vleuten was zelf een wielrenner, en
staat heel trots te pronken met zijn gouden medaille. Let even op, echt bladgoud! Voor
Anan Striker kwam de herinnering bovendrijven aan een vriend met een oude fiets zonder
remmen. Hij gebruikte zijn schoen om op de achterband zelf af te remmen. Gevolg: een
versleten schoen met precies in het midden een band afdruk. Het idee van de
fietsbeleving wordt opgerekt naar de abstracte kunst: de Apeldoornse kunstenaar Marije
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Vermeulen ziet in het fietsen vooral de specifieke vormen die de beweging mogelijk
maken. En over beweging gesproken: het pulserende neon roze zadel van vGtO met de
titel Zadelpijn laat weinig aan de verbeelding over. Plaatsmaken is bijzonder te spreken
over de resultaten die deze opdracht hebben opgeleverd. Het laat zien dat beeldend
kunstenaars in staat zijn te putten uit een zeer ruim vocabulaire, ook wanneer het een
niet voor de hand liggende vraag betreft. Met deze bijdrage aan de Giro d’Italia hoopt
Plaatsmaken dan ook dat de bezoekers worden geprikkeld door deze knipogende affiches.
Jaap Kroneman, Alphons ter Avest, vGtO, Wouter Bijl, Marije Vermeulen, Ada Dispa,
Marena Seeling, Frans van Tartwijk, Ernie Bossmann, Jan Wieger van den Berg,
Bas Fontein, Guido Nieuwendijk, Anan Striker, Ans van der Vleuten, Mirka Farabegoli en
Ide André
Podia:
Building 026 Arnhem
Stadhuis Apeldoorn
Voormalige V&D Nijmegen
1.8.
Grind the Gap
Grind the Gap is een ongoing project waarin Plaatsmaken onderzoekt hoe digitale
ontwikkelingen een plek kunnen krijgen binnen traditionele grafische media. We werken
hierin samen met Interaction Design en Graphic Design van ArtEZ.
In deze eerste presentatie is zowel werk van kunstenaars als van studenten te zien.
De kunstenaars brachten een werkperiode door bij Plaatsmaken en het FabLab van de
HAN. Daarnaast namen zij deel aan de masterclasses van Zwaar Metaal Nieuw Licht, die
Plaatsmaken in het voorjaar samen met Stichting Going to the Etch organiseerde. Met al
deze (soms vernieuwende) praktische bagage hebben zij zich geworpen op de
ontwikkeling van een eigen project, dat zowel recht zou doen aan de vocabulaire uit hun
werk, maar ook de vraagstelling van het project behandelt. Zo vertaalde Catalogtree de
NASA-gegevens van de maan in een tweeluik, een gelaserde aquatint met daarop
dieptelijnen en de verschillende gesteenten die gevonden zijn. De traditionele harskorrels
op deze bijzondere aquatint fungeren tevens als denkbeeldig oppervlak van de maan.
Harmen Liemburg onderzocht met speciaal geschreven software de vormen van
camouflage van de zeldzame nachtzwaluw, en Alexandra Roozen ontdekte de immense
kraters die een minuscuul korreltje grafiet herbergt. Tweedejaars studenten van
Interaction Design kregen de opdracht een manier te bedenken waarop zij, in geval van
een totaalcrash van alle digitale systemen, toch belangrijke data zouden kunnen
overbrengen. Daarbij kwamen zij in veel gevallen uit op een hernieuwde inzet en
toepasbaarheid van grafische technieken. Denk: Toyobo meets Facebook of een
blinddruk die digitale gegevens bevat van het omgevingsgeluid in een straat.
Kunstenaars: Catalogtree, Harmen Liemburg, Alexandra Roozen
Studenten: Arthur Duindam, Laura van Duist, Bente Brunia, Thomas Hoek
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Stichting Stokroos en
Fonds Cultuurparticipatie en maakte onderdeel uit van de Maand van de Grafiek.
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1.9.
Parelgoud: 30 jaar Plaatsmaken voor makers en kunst
Om ons jubileum te vieren hebben we een tentoonstelling ingericht in Museum Arnhem.
Een selectie van de hoogtepunten uit ons 30- jarig bestaan, speciaal gemaakte nieuwe
werken en een uitgebreid educatief programma. Er kon ter plaatse uitgebreid bekeken
worden hoe de diverse grafische technieken worden toegepast, en voor kinderen werd er
een folder ontwikkeld met uitleg en de mogelijkheid zelf afbeeldingen te stempelen.
Daarnaast werden er workshops boekjes maken en stempelen georganiseerd die goed
bezocht zijn. Het was een daverend feest!
Honderden kunstenaars hebben de afgelopen drie decennia werk gemaakt in de
grafische- en digitale ateliers van Plaatsmaken. Parelgoud toonde de parels en de
experimenten met een gouden randje uit de geschiedenis van Stichting Plaatsmaken.
Een rijke selectie uit kunstenaarsboeken, projecten, werkperiodes en ook nieuw gemaakte
edities voor deze tentoonstelling. Het uitgangspunt van deze jubileumpresentatie is het
plezier van het maken. De energie die hierdoor gegenereerd wordt willen we overbrengen
aan groot publiek, en tegelijkertijd kunstenaars inspireren tot het maken van nieuw werk.
Speciaal voor de tentoonstelling werden tien jubileumprenten uitgegeven in
verschillende technieken. Peter Jordaan, Klaas Gubbels, Mirka Farabegoli, Simon van Til,
Alexandra Roozen, Vanessa Jane Phaff, Jaap Kroneman, Kees Goudzwaard, Wouter van
Riessen en Alphons ter Avest maakten hiervoor een nieuwe editie, die tijdens de opening
met korting kon worden aangeschaft. Daarnaast geeft Plaatsmaken i.s.m. Jolanda
Muilenburg van Z2 nieuw behang uit.

Overzicht ingang tentoonstelling Parelgoud met (links) behang van Z2, foto: Eva Broekema
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Er wordt werk getoond uit projecten van langer geleden naast recente projecten. Uit
Ozalid (2002) en het Fosforproject (1998) bijvoorbeeld waren niet vaak vertoonde werken
te zien van Rinke Nijburg, Ad Gerritsen en Rob Voerman. Wisteria (2015), waarin met de
modevormgevers Maison the Faux, Bas Kosters, Liselore Frowijn, Sjaak Hullekes en Aliki
van der Kruijs werd samengewerkt, werd op spectaculaire wijze getoond.
ExtraPlaats, een recent samenwerkingsproject met Extrapool in Nijmegen laat zien dat
Plaatsmaken nog steeds magazines kan maken. (Zie ook punt 5)
De gehele collectie kunstenaarsboeken van Uitgeverij Plaatsmaken uit de collectie van
Henk Hans Hilvering was te zien, en ook was er een ruime selectie van audiovisuele
werken die in de loop der jaren zijn gemaakt waaronder het project Oogmerk, Gelderse
kunstenaars in beeld.
Verder toonden we werk van onder meer Louise te Poele, Catalogtree, Robbie Cornelissen,
Mariës Hendriks, Hester Oerlemans, Marc Bijl, Marten Hendriks, Rosemin Hendriks, Aline
Eras en Anan Striker.
Aan een speciaal educatief project rond het thema maken kon tijdens de tentoonstelling
ter plaatse worden deelgenomen door alle leeftijden.
1.10. Biënnale Gelderland: Living, Giving!
In opdracht van Museum Arnhem verzorgt Plaatsmaken de projectleiding,
fondsenwerving en marketingcommunicatie voor de Biënnale Gelderland 2016. Biënnale
Gelderland wordt om de twee jaar afwisselend door Museum Arnhem en Museum het
Valkhof uit Nijmegen georganiseerd. Voor deze editie nodigde Museum Arnhem curator
Hanne Hagenaars uit. Zij bedacht het concept Living, Giving! Zij stelt dat kunst een
cadeau is, iets wat de wereld beter maakt. Kunst kan troosten, verleiden, verbinden. Die
gedachte over verbinding heeft zij aangegrepen om voor te stellen dat de deelnemende
kunstenaars in gesprek zouden gaan met een inwoner uit de stad. Het leven als
voedingsbodem voor kunst. De kunstwerken die dit opleverde zijn vanaf 14 oktober ter
plekke te zien. Bij mensen thuis, in winkels, in Rozet, in het museum.
Plaatsmaken was verantwoordelijk voor de fondsenwerving, projectleiding en
marketingcommunicatie. Voor Biënnale Gelderland begeleidde Plaatsmaken de productie
van 16 werken van de deelnemende kunstenaars en opende 20 tentoonstellingslocaties in
het centrum van Arnhem.
1.11.
Jeanne Oosting Prijs 2016
In opdracht van Museum Arnhem voerde Plaatsmaken de projectleiding over de
tentoonstelling waarin de twee laureaten van de Jeanne Oosting Prijs 2016 hun werk
tonen. Van zowel Kinke Kooi als Jo Baer is een representatieve keuze uit het oeuvre te
zien. Het betreft werken uit de collectie van Museum Arnhem naast bruiklenen van o.a
Booijmans van Beuningen en het Van Abbemuseum.
De Jeanne Oosting Prijzen worden sinds 1970 toegekend als waardering voor individuele
artistieke kwaliteit binnen de figuratieve kunst. Uniek aan de prijs is dat de jury enkel uit
collega-kunstenaars bestaat. De geschiedenis van de prijs heeft inmiddels aangetoond
dat er volop beweging zit in de figuratieve kunst, die een continue plek heeft in het
beeldende kunstenlandschap.
De tentoonstelling is te zien van 15 oktober 2016 t/m 15 januari 2017 in Museum Arnhem.
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1.12.
Beeldende Kunst Arnhem
In Arnhem bestaat sinds eind 2012 Platform Beeldende Kunst Arnhem. In 2012 startte het
platform met twaalf leden, in 2016 is dit aantal gegroeid naar 20 leden. Het platform voert
iedere twee maanden overleg. Plaatsmaken is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het
programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk.
BKA is aangesloten bij Cultuur Netwerk Arnhem; en is bestuurslid sinds 2014. Daarnaast is
BKA aangesloten bij het landelijk netwerk voor presentatie instellingen De Zaak Nu.
BKA wil de aandacht en de markt voor beeldende kunst vergroten. Het platform doet dit door
kansen te signaleren en daar op in te spelen met originele projecten en een gezamenlijke
marketing. Beeldende kunst is niet voor iedereen een vanzelfsprekende zaak. De
beeldvorming over beeldende kunst en de beroepsgroep is nog niet optimaal. Daar wil BKA
iets aan veranderen en heeft als belangrijkste doelstelling ‘Kunst voor iedereen zichtbaar en
bereikbaar maken en op die manier de markt voor de sector vergroten’. Dat doet BKA door
jaarlijks activiteiten te organiseren gericht op sectoren:
1. het publiek;
2. politiek en netwerk;
3. het bedrijfsleven
Het Publiek
Door gezamenlijke activiteiten gericht op het publiek te organiseren en samen op te trekken
in pr- en markering campagnes wil BKA een steeds groter “nieuw” publiek aan zich binden.
Dit doet zij door:
1. Website met overzicht van alle activiteiten en tentoonstellingen op het gebied van
beeldende kunst (www.beeldendekunstarnhem.nl). Vanuit de website zijn er ook in 2016
maandelijks nieuwsbrieven gestuurd;
2. Samen met CASA en OPA organiseerde BKA in 2016 op 22 september de 11 e editie van
Arnhemse Nieuwe (presentatie van de 10 beste afstudeerders van ArtEZ).
3. In april was er weer een editie Kunst-Fiets-Route U bevindt zich in Arnhem. Alle
aangesloten partners openden de deuren en organiseerde een speciaal programma.
Politiek en netwerk:
Factor 50 is een (half)jaarlijkse netwerkbijeenkomst beeldende kunst. Doel van deze
bijeenkomsten is om het draagvlak voor de beeldende kunst in Gelderland te vergroten
en gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en met elkaar kansen op te zoeken en
ervaringen te delen.
De Factor 50 bijeenkomst op 26 mei werd georganiseerd in samenwerking met gemeente
Arnhem en provincie Gelderland en had als thema ‘Collecties’. Hierbij ging het niet alleen
om collecties van bedrijven en instellingen, maar ook om de beelden in de openbare
ruimte van gemeenten en provincie.
Aan de hand van acht korte inhoudelijke presentaties onderzochten we gezamenlijk wat
de meerwaarde van collectioneren is voor de identiteit van een bedrijf/organisatie en de
woon- en werkomgeving. We keken ook naar de soms lastige bijkomende zaken van het
collectioneren zoals onderhoud, opslag en ontsluiting.
De sprekers waren achtereenvolgens:
Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland
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Mirjam Geelink, coordinator kunstcollectie Rijnstate
Ilta van der Mast, voorzitter kunstcollectie, Twijnstra Gudde
Marleen Langendijk, Bestuursadviseur Cultuur en Creatieve Industrie - Gemeente
Arnhem
Stefan Grond, beleidsadviseur cultuur gemeente Nijmegen
Alphons ter Avest, beeldend kunstenaar
Bibi Bodegom, Adviseur E-culture Erfgoed Gelderland
Hans Hoffmam, voorzitter kunstcollectie van Rechtbank Gelderland
De netwerkbijeenkomst was voorafgaande aan de Kunst-Fiets-Route. Tevens
organiseerde BKA in het kader van de bijeenkomst en de fietsroute een tentoonstelling in
Dudok onder de titel: 'Te gast in Dudok: portretten uit de kunstcollectie van provincie
Gelderland’
B hungry & get fed vindt drie keer per jaar plaats en is een bijeenkomst waar steeds zes
kunstenaars een korte presentatie over een projectidee houden: zes kunstenaars/ vormgevers
presenteren een projectidee. Onder leiding van een moderator geeft het publiek tips en
adviezen om de ideeën en vraagstukken een stap verder te brengen.
In 2016 werd B hungry & get fed drie keer georganiseerd:
•
5 juni 2016 met Mireille Tap, Marga Knaven, Mark van Doorn, Sabine Winters en Ingrid
van der Zalm
•
1 november 2016 met Anneke Ingwersen, Lola Bezemer, Merlijne Marell, Sanne van
Asselt, Aniek van de Wetering en Ward Blokland
•
25 november 2016 met Bas Fontein, Danielle Papenborg, Frank Ter Beek, Isabelle
Blisseling, Jeanette Blisseling en Minno Baartmans.

2. Werkplaatsen en werkperioden
Feiten en cijfers:
De cijfers staan voor verhuurde dagdelen (4 uur) aan kunstenaars. De Artist In Residence
perioden en werkperioden gekoppeld aan projecten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Zeefdruk:

2013*

2014

2015

2016

432

387

408

384

126

55

Textielzeefdruk
Ets:

154

198

175

375

Hoogdruk:

45

94

114

78

Doka:

64

68

35

23

Digitaal print:

127

156

348

310

Videomontage

494

346

294

323

Totaalaantal dagdelen

1316

1249

1500

1548
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* Gesloten oktober 2012 tot april 2013 wegens verhuizing
Werkperioden 2016:
• Mirka Farabegoli startte haar werkperiode bij Plaatsmaken, ging vervolgens naar
Ierland en kwam weer terug. Uiteindelijk is ze nóg een keer in Ierland geweest.
Haar werkperiode wordt afgesloten met een presentatie in voorjaar 2017.
Plaatsmaken motiveerde de steun aan Mirka als volgt aan het Mondriaanfonds, die
een Beurs Vrije Praktijkverdieping toekende voor het plan.

De wereld die Mirka Farabegoli schept past in al zijn veelvormigheid uitstekend
bij Plaatsmaken. Zij gaat iedere keer het experiment aan met het papier, wat
moet het worden: een tekening, een ets, een combinatie? Ook in de technieken
zelf schuwt zij de verrassing niet. Net zoals je nooit van tevoren weet welke
types er zullen opduiken in haar werk, is de uitwerking een al even grote
surprise. Plaatsmaken is vanaf haar afstuderen bij ArtEZ betrokken bij het
kunstenaarschap van Mirka. We hebben haar werk al een aantal keer getoond,
en hebben altijd geloofd in haar fenomenale etstechniek. Ze heeft de gave om
met een gecompliceerde techniek als het etsen prima in staat te zijn een
universeel verhaal te vertellen. Wij herkennen daar allemaal figuren in uit onze
dromen en verre gedachten. Bovendien staat haar techniek nooit stil. Ze kan
dagenlang aan iets zitten werken om door middel van steeds weer
experimenteren en af en toe flink botsen tot een nieuw inzicht te komen. Die
open houding met name past erg bij Plaatsmaken. We ondersteunen Mirka
graag in het bereiken van haar ambities en brengen haar werk onder de
aandacht bij anderen.
•

Alexandra Roozen: Je ogen moeten even wennen aan wat je ziet: Roozen speelt met
waarneming. Haar tekeningen lijken soms van een afstand foto’s. Niet alleen voor
de bezoeker, die kan denken dat alles mechanisch tot stand is gekomen of niet. Ze
verstoort ook haar eigen blik op wat ze maakt, juist door machines te gebruiken.
Een potlood in een boormachine bijvoorbeeld. Is het wel echt háár werk, kun je je
afvragen? Kan ze de hele tekening uitbesteden aan een machine? Als je goed kijkt,
zie je dat dat niet kan. Dat die trillingen worden veroorzaakt door haar hand. Dat
de kleine beschadigingen aan het papier inherent zijn aan het gebruik van zo’n
stoere machine tijdens zo’n teer proces als tekenen is. Met haar werkwijze stelt de
kunstenaar indringende vraagstukken aan de orde over de aanwezigheid van de
kunstenaar in zijn eigen werkproces. Haar grafiek is geen grafiek zoals je dat kent
vanuit prentenkabinetten: het zijn moeizaam verworven manieren om vanuit een
(deels mechanische) herhaling te komen tot een piepkleine oplage, waarvan de
prenten onderling bovendien allemaal anders zijn. Wij van Plaatsmaken houden
erg van kleine oplages en van de concentratie waarmee Roozen haar werk maakt.
Het vergt een opperste inspanning om te doen wat zij doet. Roozen ontdekte een
heel nieuwe wereld binnen de grafiek: die van het gedeeltelijk uitbesteden aan een
machine. Dat is precies waar wij in ons beleid naar streven: crossovers tussen
digitaal en analoog, kruisbestuiving tussen hand en machine.

•

De keuze voor Hester Oerlemans hebben wij gemaakt vanwege het volgende. Het
heldere, no-nonsens werk van Hester spreekt veel mensen aan. Het is fris en
tegelijkertijd zet het je aan het denken over de wereld waarin je dagelijks als
vanzelfsprekend je dingen doet. Is dat allemaal wel zo? Wat als je er iets heel kleins
in aanpast waardoor je anders gaat denken? Vanaf de beginperiode heeft
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Oerlemans regelmatig met en bij Plaatsmaken gewerkt. Nog dagelijks eten wij
bijvoorbeeld van de borden die zij jaren geleden met zeefdruk voorzag van een
afbeelding van Zorro, met als begeleidende tekst: Sorrow. De kunstenaar werkt in
alle denkbare mogelijke media, en wat dat is doet eigenlijk niet ter zake, het
resultaat is altijd een bijzondere uitspraak die verder reikt dan het alledaagse.
3. Galerie Plaatsmaken
In galerie Plaatsmaken werden achtereenvolgens de volgende tentoonstellingen
georganiseerd:
•

Rosemin Hendriks - Zonder Titel: Al heel lang tekent Rosemin Hendriks gezichten.
Ze gebruikt haar eigen hoofd als inspiratie. Soms is ook het hoofd van iemand
anders aanleiding voor het maken van een tekening. Ze heeft een vaste volgorde
van werken: de linker wenkbrauw gaat eerst, en dan volgt een reis langs de
verschillende onderdelen van het gezicht. Als vanzelf komt de kunstenaar dan
zijpaden tegen, en omleidingen die ervoor zorgen dat de tekening zich loszingt van
wat ze eigenlijk in haar hoofd had toen ze eraan begon. Een lijn kan ineens bestaan
uit kolkende reflecties, en een neusgat wordt een peilloze diepte. Er doemen
bloemblaadjes op, of regelmatige patroontjes die van een mond een heel avontuur
maken. Het is niet zo dat dat makkelijk gaat, zo’n tekening maken. De kunstenaar
heeft vaak heel wat te stellen met het type dat zich naar het schijnt geheel
zelfstandig ontwikkelt. Nu ze zelf wat ouder wordt komen er ook meer lijnen, meer
zijwegen in de tekening. En het verglijden van de jaren is aanleiding om nog eens
goed naar tekeningen te kijken die ze eerder maakte. Wat als ze die nog eens
opnieuw maakt? Wat gebeurt er dan met de zorgvuldig afgelegde route binnen het
gezicht?

•

Erik Mattijssen - Sprokkeldagen: Deze tentoonstelling maakte deel uit van het
landelijke initiatief Drawing Front, dat door Kunstvereniging Diepenheim is
georganiseerd om het tekenen onder de aandacht te brengen. Twintig instellingen
doen mee. Zie voor het volledige programma: www.drawingfront.nl In het najaar
van 2014 verbleef Erik Mattijssen op een afgelegen plek in het noordwesten van
Ierland, waar alles groen, stil, zilt en nat is. Aan het einde van dat jaar vertrok hij
voor een langere periode naar India, waar hij een etage huurde in een van de
meest dichtbevolkte steden ter wereld: Calcutta. Groter kon de tegenstelling niet
zijn. In Ierland tekende hij wankele stillevens met spullen die hij op het strand
vond. In Calcutta keek hij zijn ogen uit, maar was er niet in staat die indrukken
direct te verwerken. Deze krijgen langzaam een plaats in nieuw, kleurrijk werk
over het nauwelijks voor te stellen dagelijks leven in deze miljoenenstad.

•

Vanessa Jane Phaff – Speak, Butterfly: Voor het eerst in lange tijd exposeert
Vanessa Jane Phaff (1965) haar werk. Plaatsmaken presenteert met trots een geheel
nieuwe serie werken van de kunstenaar.
Het werk van Vanessa Jane Phaff wortelt in de belevingswereld van kinderen op de
rand van adolescentie. Conflicterende krachten worden tegelijk ingezet.
Vernietiging en onschuld, bloedige ernst en theatrale pose gaan in elkaar over.
Motieven uit de kunst- en literatuurgeschiedenis worden bewerkt om vragen te
stellen over wat wel en niet geaccepteerd is binnen onze samenleving.
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•

Neongoud – Plaatsmaken voor meer kunst: Tegelijkertijd met het jubileum van
Plaatsmaken in Museum Arnhem onder de titel Parelgoud, is er in de galerie een
bijzondere stocktentoonstelling te zien. We hebben op basis van de werken die in
het museum hangen onze ladekasten overhoop gehaald. Daar troffen wij nog veel
meer parels en gouden prenten aan van de deelnemende kunstenaars. Natuurlijk
zijn de jubileumprenten ook te zien.

•

Axis – Alexandra Roozen: zie beschrijving werkperiode

Bezoekersaantallen en deelnemende kunstenaar galerie:
Jaar
2016

aantal tentoonstellingen
6

bezoekers
2047
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