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Inleiding op het jaarverslag 2019 
Het jaar 2019 was voor Plaatsmaken een jaar van uitersten. In februari kwam het 
positieve bericht op onze vraag of de gemeente Arnhem Plaatsmaken structureel 
meer wilde ondersteunen. In het voorjaar verhuisden we tijdelijk naar een kantoor 
in Rozet omdat letterlijk het dak van ons pand af ging. De werkplaatsen waren 
gedurende de maand april en mei gesloten. Bij terugkeer aan de Klarendalseweg 
troffen we een geheel nieuw dak en een veel aangenamer binnenklimaat. Hier 
zullen we de komende jaren nog veel comfort aan beleven en vooral zal het zorgen 
voor een lagere energierekening.  
 
We begonnen het jaar met programmeren van buitenkunst. Met Beeldende Kunst 
Arnhem realiseerden we een aantal mooie installaties in de binnenstad tijdens de 
Arnhemse Uitnacht 2019. Vijf kunstenaars kregen de opdracht speciaal voor de 
gelegenheid een nieuw werk te realiseren in de publieke ruimte. Op deze manier 
werd het publiek verrast met kunstwerken op plekken waar je ze niet direct zou 
verwachten, zoals op het Roermondsplein en zomaar op straat.  
 
In januari ging ook onze opdracht voor Biënnale Gelderland vliegend van start. 
Een half jaar eerder werd ons concept Seelenwanderung door Museum Arnhem en 
Museum het Valkhof uitgekozen uit twintig inzendingen naar aanleiding van de 
open call. Seelenwanderung voorzag in een kaleidoscopisch perspectief op het 
gestelde thema mens en natuur. Vanwege de tijdelijke sluiting van Museum 
Arnhem bedachten we een beeldenroute langs de recent opgegraven Jansbeek in 
het centrum van Arnhem. In de beek zagen we een perfecte illustratie van hoe de 
mens krampachtig de natuur weer de gecultiveerde wereld binnen probeert te 
halen.  
We ontvingen eind januari de zestien geselecteerde kunstenaars die aan ons en 
aan elkaar hun plannen presenteerden. De zestien kunstwerken die rond de 
Jansbeek moesten verrijzen in oktober werden vanaf dat moment besproken, 
aangepast en inhoudelijk gefinetuned. Toen het hele project in contouren 
zichtbaar was zijn we begonnen aan de fondsenwerving. Naast voor de 
inhoudelijke opzet van de Biënnale Gelderland, waren we immers ook 
verantwoordelijk voor fondsenwerving, projectleiding en productie. Na de 
toezeggingen van de grootste financiers, Provincie Gelderland en het 
Mondriaanfonds, konden we in mei een GO geven.  
 
Naast de Biënnale liepen de tentoonstellingen in de galerie gewoon door, net als 
de projecten Oogmerk en de Uitspraak. Ook in de werkplaatsen liep het goed. We 
ontvingen vier kunstenaars voor een uitgebreide werkperiode, met aansluitend 
een solotentoonstelling. De familie van Bert van Ommen benaderde ons met de 
vraag of we de nalatenschap wilden beheren, hetgeen resulteerde in een 
drukbezochte tentoonstelling.  
 
In het nu volgende verslag nemen we u mee langs de verschillende presentaties 
die we in 2019 hebben gerealiseerd.  
 
July Ligtenberg (directeur bestuurder) en Inge Pollet (artistiek leider) 
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1. Projecten 
In onderstaande tabel een overzicht van de projecten, aantal deelnemende 
kunstenaars, het podium waarop Plaatsmaken het project presenteerde en het 
aantal bezoekers.      

 
Titel   kunstenaars  Podium   Bezoekers    
Vitrine project    4 studenten    Paleis van Justitie    Passanten   
Oogmerk   7     De Groen en online     
Biënnale Gelderland 16   Museum Het Valkhof 14.716 
       Binnenstad Arnhem 63.863 
       Randprogr. en educatie 2.414 
  

Hierna worden alle projecten en bijbehorende producties kort toegelicht.     
 

1.1 De Uitspraak. 
Sinds 2017 werken we binnen dit project samen met de afdeling BEAR van ArtEZ. 
Eens per jaar kunnen studenten uit alle jaarlagen een voorstel indienen voor wat 
ze met de monumentale vitrine zouden willen doen. Uit de voorstellen wordt door 
docent Hester Oerlemans en artistiek leider Inge Pollet een aantal keuzes gemaakt 
die gedurende het jaar geprint worden bij Plaatsmaken en vervolgens getoond in 
de vitrine. Deze samenwerking is voor beide partijen goed: de studenten krijgen 
gelegenheid hun werk te tonen, en Plaatsmaken zit bovenop het nieuws dat op de 
academie opgeleid wordt.  

 

Danjelle Cremers 
De opa van Danjelle Creemers schilderde stillevens. Als jonge kunstenaar doet dat 
iets met je, dat kan niet anders. Danjelle verwijst in haar werk op een subtiele 
manier naar het werk van haar opa. In de verschillende lagen zoals houtsnede en 
verf wordt duidelijk dat iets weliswaar in de tijd vervaagt, maar toch nog voelbaar 
is. De formele keuzes die de kunstenaar maakt, zoals kleur en compositie, dempen 
het op de loer liggende sentiment.  
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Hannah van der Schaaf. 
‘Elke dag worden we gevraagd en ongevraagd geconfronteerd met gewelddadige 
afbeeldingen. Massale vernietiging lijkt de normaalste zaak van de wereld te zijn. 
Je vraagt je af hoe zich dit zal ontwikkelen in de toekomst. We leven in een tijd vol 
geweld. Hoe kunnen we hier een weerwoord op formuleren?  

 
Laten we over gewelddadige beelden praten, desnoods op een absurde manier, en 
ophouden met het negeren ervan. Samen kunnen we een veilige plek creëren waar 
dit gebeurt. Een samenkomst die haar kern heeft in het ondersteunen van elkaar, 
die een basis kan zijn voor het dagelijkse leven.’  

 

 
 

Janna van Welsum, Ecdysis / Vervelling 
‘Wat betekent het om een lichaam te zijn? Dit is een vraag die ik stelde toen ik deze 
sculpturen maakte. Dit lichaam neem ik in de ruimste zin, en het omvat een 
menselijk lichaam, maar ook een fiets, een boom, een berg, een glas. In mijn 
analyse van wat een lichaam een lichaam maakt, werd ik getrokken door huid. 
Huid scheidt een lichaam van de omgeving, en functioneert als een afrastering die 
vorm aan het lichaam geeft. Toch staat die omheining niet vast en zie ik een 
mengende vloeistof in plaats van een harde korst. Die complexe dubbelzinnigheid 
probeer ik via verschillende iteraties, in combinatie met taal, te laten zien. Ik ben 
op zoek naar een soort vervelling: het pellen van een huid om te zien of een 
lichaam daarmee transformeert.’   
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Jessica Tiemessen 
Jessica Tiemessen zoekt in haar werk naar manieren om de beleving van het 
lichaam te verschuiven. Zij maakt Virtual Reality films die ervoor zorgen dat je, 
wanneer je met de VR bril kijkt, de sensatie ervaart van een vervormbaar object 
ten opzichte van het lichaam.  Zo kun je je tijdelijk een radiator voelen, of een 
zachte homp klei. Met deze werkwijze bevraagt de kunstenaar de aannames en de 
controle die wij hebben ten aanzien van ons lichaam.  Zij wil aantonen dat de 
vaststaande ideeën over lichamelijkheid en het ‘voelen’ opengebroken kunnen 
worden.  
 

 
 
 

 
 



 
8 

 

1.2 Oogmerk. 
Plaatsmaken is in augustus 2018 begonnen met de derde serie van de langlopende 
reeks Oogmerk, interviews met Gelderse kunstenaars. Met de serie brengt 
Plaatsmaken enerzijds de reikwijdte van het kunstenaarschap in beeld, en 
anderzijds legt Oogmerk waardevol immaterieel erfgoed vast. De films worden 
vertoond op scholen, tijdens tentoonstellingen en zijn online te bekijken.  
We hebben tussen augustus 2018 en november 2019 zes kunstenaars gefilmd: Ada 
Dispa, Barbara Polderman, Lieven Hendriks, Klaas Gubbels, Gijs Frieling en Hans 
Jungerius.  
 
Ada Dispa 
We bezochten Ada tijdens een korte residency die zij deed in Millingen, in de 
Telpost. Zij was daar drukdoende tijdelijke sculpturen te maken op het strandje 
aan de Rijn. Binnen in het gebouw bereidde ze deze beelden voor, en ook werkte ze 
er aan tekeningen. Het atelier van Ada werd al eerder bezocht en vastgelegd op 
camera. Door de combinatie van beelden worden de drijfveren en inspiratie van 
de kunstenaar op een bij haar passende wijze duidelijk gemaakt.  
 
Barbara Polderman 
We volgden haar tijdens een project waarin zij verschillende werken maakte naar 
aanleiding van herinneringen. We waren erbij toen ze een grote rol bedrukt 
textiel openmaakte die zij had besteld met archieffoto’s. In het atelier zijn de vele 
dozen met stoffen, linten, kantjes, spelden, accessoires stille getuigen van haar 
werkproces. Te midden van haar beelden vertelt de kunstenaar uitgebreid over 
het waarom van haar werk.  
 
Lieven Hendriks 
De kunstenaar wordt gevolgd tijdens het voorbereiden van een tweetal 
tentoonstellingen, bij Collectie de Groen in Arnhem en bij Galerie Rianne Groen in 
Rotterdam. In zijn atelier vertelt hij over hoe hij te werk gaat in zijn schilderijen. 
Terwijl de zon een bijpassende schaduw werpt op de muur, wijst de kunstenaar 
aan wanneer een schilderij wel of niet goed is, en dat komt heel nauw.  
 
Klaas Gubbels 
Klaas is altijd aan het werk. Tijdens een drietal sessies volgen we de kunstenaar in 
zijn atelier; de vogels voeren, opruimen, schilderen. In deze voor Klaas alledaagse 
werkelijkheid volstaat het eigenlijk gewoon de camera te laten lopen; de 
kunstenaar is wars van opsmuk en draait nergens omheen. Dat Klaas inmiddels 
een zeer hoge leeftijd heeft bereikt, 85 op moment van filmen, maakt voor de 
inspiratie en de passie die hij heeft ten opzichte van zijn werk niets uit.  
 
Gijs Frieling 
De kunstenaar wordt gevolgd bij het werken aan een grote opdracht in de TU in 
Eindhoven. Hij schildert samen met assistenten een aantal covers van 
wetenschappelijke publicaties in reusachtig formaat op de muren van het gebouw. 
In het atelier werkt Frieling aan intiemere schilderijen, hij vertelt daar over zijn 
inspiratiebronnen en over hoe hij aankijkt tegen schilderkunst die de natuur 
verbeeldt.  
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Hans Jungerius 
We volgen Hans vanuit zijn huis, tevens uitvalsbasis in de bossen van 
Schaarsbergen, waar hij aanstichter was van de culturele enclave Koningsweg. Te 
midden van het militaire erfgoed is de kunstenaar op zijn best. Hij neemt mensen 
mee op excursie langs de restanten van de Fliegerhorst Deelen en is presentator 
van de succesvolle televisiereeks Straal Voorbij op Omroep Gelderland. Voor de 
deur van zijn zelfgebouwde huis legt hij uit waarom het stimuleren van toerisme in 
zijn geval ook als kunst kan worden beschouwd.  
 
De Oogmerk films zijn getoond bij Collectie De Groen tijdens Bartok Bruist 
(opening culturele seizoen september 2019). Dit moment hadden we gekozen 
omdat dit evenement veel mensen op de been brengt. De portretten werden de 
hele dag in een loop getoond, publiek kon in en uit lopen.   
 
Een belangrijk platform voor Oogmerk, Arttube houdt in 2020 op te bestaan. Dit 
heeft mede geleid tot het besluit een eigen platform op Vimeo op te richten. 
Vanuit Vimeo en de website van Plaatsmaken brengen wij het netwerk op de 
hoogte van de nieuwe en eerder gemaakte portretten. Op deze manier hebben wij 
de publicaties zelf in de hand en zijn we minder afhankelijk van derden. 

 
 

1.3 Biënnale Gelderland: Seelenwanderung 
In opdracht van Museum Arnhem en Museum het Valkhof realiseerde 
Plaatsmaken de Biënnale Gelderland 2019. Het concept van Plaatsmaken werd na 
een open call uit twintig inzendingen gekozen. Hiermee was Plaatsmaken behalve 
voor de projectleiding en productie (wat we sinds 2012 doen) ook verantwoordelijk 
voor de inhoud.  
 
Voor Seelenwanderung (Biënnale Gelderland 2019) zijn 16 kunstenaars 
uitgenodigd nieuw werk te maken. De kunstenaars hebben naar aanleiding van 
het concept (ieder op eigen wijze, passend binnen het oeuvre) een voorstel gedaan 
voor een werk in de openbare ruimte langs de Sint Jansbeek in het centrum van 
Arnhem. De plannen zijn op inhoud en haalbaarheid (zowel productioneel als 
financieel) getoetst door het team, en waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. 
Voor de tentoonstelling in het Valkhof is naar aanleiding van het concept een 
selectie gemaakt uit bestaand werk door de curator. In het algemeen kun je zeggen 
dat de tentoonstelling in Arnhem meer gericht was op de ‘natuur buiten’, en in 
Nijmegen was de Seelenwanderung eerder een ‘innerlijke’ wandeling langs de 
uitgekozen werken. De natuur als urgent onderwerp en alledaags verschijnsel 
(Arnhem) naast de natuur als metafoor voor stemmingen en gevoelens (Nijmegen). 
 

Tentoonstelling openbare ruimte, Jansbeek Arnhem 
In Arnhem was de tentoonstelling te zien langs de recent opgegraven Sint 
Jansbeek. Vanwege de tijdelijke sluiting van Museum Arnhem moest er gezocht 
worden naar een andere plek. Vanuit de organisatie was er op basis van de 
aanbevelingen n.a.v. de editie in 2016 de wens een laagdrempelige, compacte 
tentoonstelling te maken. De Sint Jansbeek is een perfecte illustratie van het 
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concept van Seelenwanderung. De beek is een mooi voorbeeld van hoe de natuur, 
in een wild verlangen naar ruisend water en gonzende insecten, de gecultiveerde 
wereld weer wordt binnengehaald. Zestien kunstwerken waren in, bij en langs de 
beek te zien. Je kon, als je bij een kunstwerk stond,  steeds naar het volgende werk 
kijken. De route was een kleine kilometer lang en voerde langs winkels, Huis 
Oostpool, huizen, Filmtheater Focus, het politiebureau, de Waalse kerk en eindigde 
bij het gebouw van COC Gelderland (zie voor uitgebreid overzicht van de 
gerealiseerde werken bijlage 1 in dit jaarverslag).   
 

Tentoonstelling Museum het Valkhof, Nijmegen  
In Nijmegen was de tentoonstelling te zien in de zalen in het souterrain van 
museum het Valkhof. Curator Inge Pollet stelde de presentatie samen aan de hand 
van bestaand werk van de deelnemende kunstenaars. De tentoonstelling bestond 
uit twee delen: A Forest en In my Garden. Gelijknamige songteksten van the Cure 
respectievelijk the Swans waren uitgangspunt in sfeer. In de ‘Forest’ zaal lag de 
nadruk op de duistere kant van het gemoed; mistige bossen en donkere, 
atmosferische beelden die natuurlijk verval en melancholie toonden, vertelden 
hier een filosofisch verhaal. In de ‘Garden’ zaal waren de werken veel kleurrijker 
en in samenhang konden ze worden opgevat als een tuin vol bloemen, gedachten, 
gedaanten met zelfs bijpassende zachte muziek op de achtergrond.  Op de trap 
maakte kunstenaar Frank Bruggeman een verbindend werk in opdracht.   
 

 
 
De beeldende kunstenaars vormen de ruggengraat van de Biënnale Gelderland. Zij 
maken de Biënnale Gelderland. Vanaf de zomer van 2018 heeft de curator na 
uitgebreid overleg met relevante collega’s een aantal atelierbezoeken afgelegd bij 
kunstenaars die mogelijk zouden passen binnen het concept. Hierbij is rekening 
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gehouden met de richtlijnen die zijn vastgesteld door de stuurgroep, zoals een 
afgewogen balans tussen jonge en oudere kunstenaars, afkomstig uit of banden 
met verschillende delen van de provincie Gelderland.  Belangrijk criterium was - 
naast kwaliteit - de bereidheid tot samenwerking en het kunnen voldoen aan een 
gerichte opdracht voor de openbare ruimte, iets wat niet eenvoudig is. Op basis 
van de atelierbezoeken en eigen research maakte Inge Pollet een long list. Deze 
dikte zij vervolgens door middel van verder onderzoek en atelierbezoeken in tot 
een definitieve lijst van 16 kunstenaars. 
 
Op 10 oktober opende het megaproject feestelijk met een marathonprogramma in 
beide steden. Filosoof en schrijver Maarten Doorman trapte af met een 
kunsthistorisch college in het Valkhof. Daarna ging het via de 
satelliettentoonstellingen in Expoplu en Studio Omstand voor de opening naar 
Toneelgroep Oostpool, waarna het gezelschap meanderend langs de kunst bij en 
in de beek tot slot uitkwam in het COC gebouw voor de afterparty. De bijdrage van 
Gijs Frieling aan Seelenwanderung was het stuken en compleet beschilderen van 
dit markante pand, dat hierdoor een blijvende blikvanger in de binnenstad is 
geworden. De Biënnale Gelderland 2019 was een succes, we kregen veel positieve 
reacties. Het grootste deel van het jaar zijn we hiermee bezig geweest.  
 

 

2. Beeldende Kunst Arnhem, De Uitnacht 
Plaatsmaken is verantwoordelijk voor het onderhouden en aansturen van het 
beeldende kunst Arnhem netwerk. Hiervoor beheren we de website, organiseren 
we vergaderingen met de partners en bedenken strategische stappen richting 
politiek als de actualiteit hier om vraagt. Dit werk liep het hele jaar door. Naast dit 
hadden we een in het oog springende activiteit: 
 
Plaatsmaken organiseerde namens Beeldende Kunst Arnhem en in opdracht van 
Stichting Culturele Evenementen Arnhem de kunstbijdragen aan de Arnhemse 
Uitnacht. Jeroen Glas en Thijs Linssen hebben het programma samengesteld en de 
kunstenaars geselecteerd. Thema dit jaar was SET, een set is een tijdelijke 
verblijfplaats voor een verhaal, een podium voor bijzondere dingen, een middel 
om gedachten op te projecteren, een tijdelijk landschap, een metamorfose en in 
elk geval een zeer persoonlijke ervaring. Als bezoeker kon je getuige zijn van een 
per definitie speciaal voor die plek gemaakte voorstelling. Er was zowel een 
beeldende kunst als filmprogramma. 

 
Belangrijk uitgangspunt was dat de beeldende kunst op een evenwaardige manier 
als én in samenspraak met de podiumkunsten te zien zou zijn. Dat is redelijk goed 
gelukt. De kunstwerken stonden op onverwachte plekken op de route, maar ook in 
het theater. Beeldende kunst verbindt, verwondert, irriteert, levert altijd stof op 
voor een gesprek. Een aantal kunstwerken was ook nog te zien tijdens het 
theaterweekend op 26 en 27 januari. 
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Willem de Haan 
Zo was er een denkbeeldige Rijntunnel op het Roermondsplein van Willem de 
Haan. Deze zag er zo aantrekkelijk uit dat je onmiddellijk naar Arnhem-Zuid wilde 
wandelen. Willem de Haan maakt graag gebruik van humor. Een gevoelig 
onderwerp stelt hij met een knipoog aan de kaak. Hij bedient zich van een 
cartooneske, sculpturale en interactieve taal die met een glimlach een aanspraak 
doet op de verbeelding. 

 

Lola Bezemer 
In het werk van Lola Bezemer werd het publiek nadrukkelijk betrokken bij een 
performance met licht: wie volgt wie? Zelfs met wind en regen werkte het goed en 
leverde het spannende beelden op.  

 
De installatie van Maurice Bogaert op het plein voor Focus had makkelijk  als 
filmset kunnen dienen, maar net zo goed ook als doorreislocatie of 
verwonderplek. 
 

Maurice Bogaert 
De afgelopen periode werkte Maurice Bogaert aan een serie projecten waar 
verschillende media zoals architectuur, film, tekst en beeldende kunst bij elkaar 
komen tot een totaalervaring voor een publiek. Dit nieuwe werk voor de 
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Arnhemse Uitnacht, is een werk uit een nieuwe serie over architectuur en 
herinnering. 
 

Anne ten Ham 
In de Walburgiskerk ging de tijdelijke locatie van Museum Arnhem spectaculair 
van start met een installatie van Anne ten Ham. Zodra je de kerk binnenkwam 
werd je verrast door de aanwezigheid van water. Spiegelend water zorgde zowel 
letterlijk als figuurlijk voor een prachtige reflectie.  
 
Het werk van Anne ten Ham creëert momenten waarin de werkelijkheid zich niet 
aan de regels lijkt te houden en ons in betovering brengt.  
In Rozet kon je onderdeel worden van een echte filmset: Frank & Michiel nodigde 
bezoekers uit de hoofdrol te spelen in de Nike-campagne Find your greatness. In 
sportkleding en met bezweet (uit de plantenspuit) hoofd werden er door de avond 

heen vele bezoekers gefilmd.  
 

Frank en Michiel 
Het kunstenaarsduo Frank & Michiel maken sets na van bekende films waarin het 
publiek kan figureren als de hoofdrolspeler. Als je hebt deelgenomen aan al deze 
sets krijg je uiteindelijk een groter verhaal waarin jij de hoofdrol speelt. 
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Filmprogramma 
Naast beeldende kunst was er ook een zeer goed bezocht avondvullend 
filmprogramma in Focus Filmtheater. Verschillende partners van Beeldende 
Kunst Arnhem hadden een film voorgedragen en de curatoren Jeroen Glas en Thijs 
Linssen hadden ook 
een programma 
samengesteld. In twee 
blokken kwamen er 
diverse kunstenaars-
films voorbij. Deze 
uiteenlopende films 
toonden een scala aan 
verhalen en sferen die 
allemaal uitgaan van 
een SET; een filmset, 
een decor.  

 
Er waren films te zien van: José Miguel Biscaya, Persijn Broersen & Margit Lukács, 
Donna Verheijden, Johannes Langkamp, Jon Rafman, Douwe Dijkstra, Michiel 
Ubels, Wouter Venema, Berndnaut Smilde, Caitlin Hulscher, Mischa Leinkauf & 
Matthias Wermke. 
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3.Werkplaatsen, werkperioden en opdrachten 
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. De groei die binnen de werkplaatsen van Plaatsmaken 
waarneembaar is, wordt veroorzaakt door projecten waar masterclasses, 
onderzoeken en werkperioden een vast onderdeel zijn. 
 
In 2019 moest Plaatsmaken wegens een omvangrijke dakrenovatie twee maanden 
sluiten. Hierdoor liep het gebruik terug t.o.v. 2018. De doka werd na de 
dakrenovatie opnieuw ingericht en voorzien van extra faciliteiten waaronder de 
mogelijkheid cyanotypes af te drukken. Er is veel belangstelling voor de analoge 
fotografische druktechnieken. 
 
Het is fijn om te merken dat Plaatsmaken ook steeds beter gevonden wordt door 
derden op zoek naar locaties bij de organisatie van bijeenkomsten voor de sector. 
Zo ontvingen we Cultuur & Ondernemen die een training aanbood aan 
kunstenaars ter verbetering van het ondernemerschap. Ook de Werkplaats 
Typografie huurde Plaatsmaken voor de jaarlijkse accreditatie van haar 
studenten. De Vereniging voor Originele Grafiek hield zijn jaarlijkse 
ledenvergadering bij Plaatsmaken. Deze ontwikkeling willen wij stimuleren door 
de galerie met de enorme vergadertafel nadrukkelijker aan te bieden.  
 
 Techniek   2015  2016  2017  2018             2019* 

Zeefdruk:         408  384      456  448  411 

Textielzeefdruk        126  55  45  164  67 

Ets:            175  375  423  178  132 

Hoogdruk:        114  78  56  86  166 

Doka:            35  23  78  65             103** 

Digitaal print:         348  310  351  272  282 

Videomontage        294  323  287  418  431 

Totaal dagdelen  1500  1548  1696  1631  1426 

* Plaatsmaken was wegens omvangrijke dakrenovatie april en mei 2020 gesloten 
** De doka is opnieuw ingericht en er zijn voorzieningen toegevoegd.  
 

Werkperioden 
In 2019 werden de meeste werkperioden bij Plaatsmaken afgesloten met een 
presentatie. De volgende kunstenaars brachten een werkperiode door in onze 
ateliers: Lieven Hendriks, Kasper van Moll, Wouter Venema, Rozemarijn 
Westerink en Choi Wong. 
 
 
 



 
16 

 

Workshops 
In 2019 zijn de workshops nieuw leven in geblazen. Een medewerker is 
verantwoordelijk gemaakt voor de organisatie en planning, er is een nieuwe folder 
uitgegeven en naast de gebruikelijke digitale nieuwsbrieven is deze gericht 
verspreid. Dit leverde direct resultaat op. In 2019 zijn naast de gebruikelijke 
Tojobo workshop ook blauwdrukken, dessin ontwerp en realisatie en zeefdrukken 
verzorgt.  
 

Selectie opdrachten 
- De grootste opdracht was die van Museum Arnhem voor het curatorschap 

en de projectleiding van Biënnale Gelderland 2019. Daarnaast was 
Plaatsmaken ook verantwoordelijk voor de projectleiding van het project 
Makers van Arnhem, ook in opdracht Museum Arnhem. Voor dit project 
mocht Plaatsmaken ook de trailers verzorgen voor de online campagne.  

- In opdracht van een aantal kunstenaars drukten wij prenten waaronder; 
Klaas Gubbels, Daniel van der Veer en Kumi Hiroi. 

- |Choi Wong kwam bij Plaatsmaken gedurende een half jaar werken met een 
werkbeurs van het Mondriaanfonds.  

 

4. Tentoonstellingen Galerie Plaatsmaken   
In onze inpandige galerie organiseren wij presentaties van werk op of van papier. 
Kunstenaars worden vaak voorafgaand aan een expositie gevraagd een 
werkperiode door te brengen bij Plaatsmaken. Sinds vier jaar hebben wij gekozen 
voor solotentoonstellingen. We geven een kunstenaar en zijn oeuvre graag de 
volledige breedte van onze ruimte. In de zomermaanden organiseren we een 
tentoonstelling van een bijzonder project uit het productiehuis.  Het gebeurt vaak 
dat een kunstenaar op eigen initiatief lange tijd aan een project werkt in onze 
ateliers.   
  
Bezoekersaantallen galerie:   
Jaar          aantal tentoonstellingen          bezoekers    
2016               6                    2047   
2017     9             2089  
2018     6             2390 
2019  6     2110* 
* Plaatsmaken was wegens dakrenovatie in april en mei gesloten 
 
Lieven Hendriks | Cutting Corners  
17 jan—15 mrt 2019 
De kunstenaar is in staat om met verf een illusie op te roepen die snijdend echt is. 
Wat hij wil laten zien zijn alledaagse dingen zoals de damp die een vliegtuig na 
laat, vormen die uit het canvas lijken te zijn gesneden, kogelgaten, rimpelingen in 
het doek. Zaken die niet echt zichtbaar zijn, maar die je wel kunt waarnemen. Al 
was het maar met je gedachten. 
De kunstenaar bracht een werkperiode door in de zeefdrukkerij en maakte daar 
een heleboel nieuwe werken. Deze worden in combinatie met bestaand werk 
getoond.  
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Wouter Venema | a voice from the fireplace 
16 mei—5 jul 2019 
Wouter Venema bracht op onze uitnodiging een werkperiode door in de 
zeefdrukkerij. De zeefdrukken die hij maakte vormen onderdeel van een groter 
geheel, geïnspireerd op de traditionele tegeltableaus, brandmuren, die vroeger 
rond haarden werden geplaatst. De haard fungeerde letterlijk als hart van het 
huis, muren werden rond de schoorsteen gebouwd. Het was tevens ook de enige 
onbewaakte ingang naar binnen. Zo komt het dat mythische figuren vaak door de 
schoorsteen naar binnen komen. Het werk van Venema gaat over zichtbaarheid, 
adem, infectie, virussen en rook. De tentoonstelling bestaat uit een 
totaalinstallatie met zeefdruk, sculptuur en efemere sferen. 
 

Bert van Ommen | Zomerstad  
12 jul—23 aug 2019 
Bert van Ommen maakte collages en schilderijen die de stad op een heel andere 
manier lieten zien. De grijze schil van de avond met de gele binnenkant van 
kamers en levens. Gebouwen en luchten ontleed in losse elementen die met elkaar 
een verhaal vertellen dat je nog niet kende.	 
De Arnhemse kunstenaar Bert van Ommen overleed veel te jong, in de laatste week 
van 2012. Hij was het type kunstenaar die in alle kalmte stug doorwerkte en zich 
weinig aantrok van wat anderen er van vonden. In grote lijnen is zijn werk altijd 
hetzelfde gebleven: heldere, vaak architectonische vormen, die door een 
nadrukkelijk detail een eenvoudige poëzie oproepen. 
Veelal straatbeelden, beelden die je dagelijks ziet maar eigenlijk niet tot je door 
laat dringen. De krans licht om de lantaarnpaal neem je zo langzamerhand voor 
kennisgeving aan. Van Ommen wist daar op onnavolgbare wijze de aandacht op te 
vestigen, door met veel geduld ieder laagje licht te vangen. 
 
Kasper van Moll | Step into the error dome  
29 aug—18 okt 2019 
De jonge kunstenaar Kasper van Moll werkte bijna een jaar met tussenpozen in het 
zeefdrukatelier. Honderden zeefdrukken maakte hij, in de basis herhalingen van 
steeds hetzelfde, maar toch net anders. 
Hij bracht letterlijk zijn werk met kleine stapjes vooruit. Hele pakken grijs karton 
werden eerst beschilderd, daarna gezeefdrukt. Nu is het klaar: niet omdat Kasper 
klaar is, maar omdat het werk getoond moet worden. De tentoonstelling werd 
geopend met een performance van Vance Orchestra recyclet archiefgeluiden van 
Broken Toaster Records. 
 

Rozemarijn Westerink | Cascade  
31 okt—13 dec 2019 
Rozemarijn Westerink maakt tekeningen van tuinen, altijd in zwart. Het bos 
vlakbij of tuinen die ze op Funda ziet dienen onder andere als uitgangspunt. In 
haar werk verlies je je in het oneindig precieze lijnenspel, zij stuurt je oog langs de 
takken en de schaduwen die er wel of niet zijn. 
Voor haar werkperiode bij Plaatsmaken nam ze de waterval bij kasteel Rosendael 
als startpunt. Die specifieke plek bezocht ze in haar leven een aantal keer; zowel 
denkbeeldig via verhalen als fysiek. Het vallende water intrigeerde haar zo, dat ze 
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besloot op textiel te zeefdrukken om op die manier de beweging in het werk te 
krijgen. Het repeterende patroon van geabstraheerde schelpen wekt 
vervreemding op, maar ook een verlangen naar geborgenheid. Je kunt de waterval 
en daarmee de tijd die niet te vangen is, omslaan als een comfortabele doek. Op 
papier drukte zij ook deze patronen en eindigde met een transparante laag. Zo 
dringt het water zelfs op het zwarte vlak door. 
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5. Toelichting op de jaarrekening 
 
Door de structurele verhoging van de subsidie door de gemeente Arnhem (€ 
25.000) en een forse teruggaaf van het UWV (€ 24.871) sloot Plaatsmaken het jaar 
positief af  
(€ 23.706). Hierdoor is het negatieve eigen vermogen weer nagenoeg neutraal (€ 
3.593 positief). Dit is ook direct voelbaar in de liquiditeit, wat ook voor een enorme 
verlichting zorgt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naast een wat betere positie van 
het eigen vermogen is de verbetering in de liquiditeit ook te danken aan de 
bevoorschotting van de subsidie door de gemeente Arnhem.  
 
Loonkosten en teruggaaf UWV 
De teruggaaf van het UWV is afgeboekt op de personeelskosten, hierdoor lijken 
deze veel lager dan voorgaande jaren (daling van € 226.207 naar € 204.032). De 
teruggaaf van het UWV is te danken aan een gehonoreerd bezwaar dat de 
stichting indiende bij het UWV aangaande een ten onrechte vervallen No Risk 
polis van een langdurig zieke medewerker. 
 
Huisvesting en schoonmaakkosten 
Door de dakrenovatie in april/ mei 2019 liep niet alleen de omzet in die periode 
terug, ook moest de stichting extra kosten maken voor schoonmaak, opslag en 
herinrichting. Naast de kosten voor juridisch advies kwam dit in totaal neer op € 
4.000 onverwachte hogere lasten.  
De huisvestingskosten lijken hoger te zijn dan in 2018 (€ 33.726 tegenover € 22.496). 
Dit komt doordat de verhuurder, Volkshuisvesting een deel van de huur in 2018 
heeft gecrediteerd vanwege de voortdurende lekkages en het geschil over de 
oplossing.  
 
Rentelasten 
Daarnaast vielen de rentelasten van de belastingdienst, ontstaan door de slechte 
liquiditeitspositie van de stichting tot en met februari 2019, geheel in dit 
afgesloten boekjaar. Dit betreft een last van € 3.500. 
 
Omzet uit subsidie en opdrachten 
In 2018 realiseerde Plaatsmaken het project Een zacht geruis, dat uitsluitend 
gefinancierd werd uit projectsubsidies. Hierdoor is de totale subsidie voor 
projecten hoger dan in 2019. In 2018 kregen we van Museum Arnhem de opdracht 
voor de projectleiding van de Biënnale Gelderland. Een deel van de omzet uit deze 
opdracht viel in 2018. In 2019 kregen we naast de projectleiding ook de 
verantwoordelijkheid over het curatorschap, vandaar de toename in de omzet uit 
opdrachten in 2019.	 
 
Conclusie 
Plaatsmaken verheugt zich op  een toekomst met een stabiele structurele basis, 
geen verhuizingen en geen extra kosten uit voorgaande jaren.  
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Bijlage 1 realisatie Biënnale Gelderland 2019 
 

Gijs Verhoofstad (1983) 
Alles wat leeft, geeft signalen af waar je iets mee kunt doen. Gijs Verhoofstad zoekt 
naar deze impulsen. Hij wil in zijn werk zichtbaar maken wat verborgen is. Hij 
brengt graag verval in beeld; hoe een gebouw aftakelt en wordt ingenomen door 
woekerende organismen. Daarnaast heeft hij een brede interesse in 
natuurfenomenen, zoals planeten en zwaartekracht. Elektromagnetische 
eigenschappen van objecten zet hij in om iets anders in beweging te krijgen.  
 

• Voor Arnhem maakte Gijs een installatie, Kapel, in een bestaand mobiel 
gebouw. Er groeit mos tegen de muren. Binnen kan de bezoeker kijken naar 
een projectie van de zon. Via een verbinding met een telescoop is het 
mogelijk om de vuurstormen te zien op de planeet, die wij vanaf aarde 
slechts kunnen ervaren als een verblindende bol. Het werk wordt een soort 
kapel waarin je zowel op micro- als op macroniveau het leven op aarde kunt 
ervaren.  

 
 

      De Kapel stond op het plein van de Walburgiskerk (tijdelijke locatie van 
Museum Arnhem) 
 

• Nijmegen: Een slingerend gouden ei, dat in beweging wordt gebracht door 
een elektromagneet. Tegelijkertijd zijn er livebeelden te zien vanuit het 
internationale ruimtestation ISS, in afwisseling met gevonden 
filmmateriaal waarop de maan Titan van Saturnus te zien is. Een 
videotweeluik toont de aftakeling van een gebouw, compleet met druipende 
muren en opkomende woekeringen. 
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Aldwin Lehr (1978) 
Aldwin Lehr gaat bij voorkeur in de schemering op pad met zijn camera. Hij loopt 
door het bos met een scherpe blik voor alles wat er mysterieus en geheimzinnig 
uitziet. Deze interesse komt voort uit een diepe fascinatie voor verborgen 
geschiedenissen, magie, Germaanse mythologie en volksverhalen. Hij probeert 
energieën van lang geleden, die nog altijd rondwaren in het bos, vast te leggen. 
Vaak is er een bijzondere lichtval te zien of denk je een entiteit te ontdekken. 
Aldwin flirt met hekserij, het heidendom en het occulte. De beeldtaal in het werk is 
zeer duister; het roept verlangens op die het daglicht niet kunnen verdragen.  

• Arnhem - Duistere Wouden. Op de grote ramen van het Focus Filmtheater, 
dat direct aan de Jansbeek grenst, plakte Aldwin hoge semitransparante 
prints van zijn donkere bossen. Als je binnen in het restaurant zit, wordt je 
uitzicht bepaald door deze afbeeldingen. Van buiten kijk je eerst door het 
bos voordat je de mensen ziet zitten; het werkt als een omgekeerde lichtbak. 

Het is een subtiel spel over duistere gedachten die wel en niet naar de 
voorgrond van je stemming dringen.  

• Nijmegen: In het Valkhof Museum werden vijf prints getoond in zwart wit. 
Het zijn afbeeldingen van mistige bossen, waarin je makkelijk kunt 
verdwalen. Ze ademen een sfeer van duisternis en verlatenheid. 
Tegelijkertijd zijn het droombeelden. Wie zei dat dromen altijd in kleur zijn?  

 

Rob Voerman (1966) 
De architectuur in de installaties, foto’s en prints van Rob Voerman is vaak een 
mix van utopie, vernietiging en verval. Soms wordt een explosie letterlijk vertaald 
in stukken glas en staal, een andere keer is het vooral een apocalyptische sfeer die 
uit het werk spreekt. Rob is op zoek naar nieuwe manieren om het leven zinvol te 
maken. Hij bevraagt middels zijn werk de huidige stand van zaken wat betreft de 
klimaatkwestie, stadsplanning en hoe wij met elkaar omgaan in de huidige 
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maatschappij. Dit doet hij niet op een moralistische manier; eerder wil hij 
gelegenheid geven aan de bezoeker om zijn werk als een ontmoetingsplaats te 
ervaren en met elkaar het gesprek aan te gaan.  

 
• Arnhem - Genius Loci  
Tegenover het 
herdenkingsmonument 
van de Tweede 
Wereldoorlog op het plein 
bij het Focus Filmtheater 
plaatste Rob een paviljoen 
dat op een ijsberg lijkt. 
Door zijn rauwe 
architectuur verwijst het 
op deze plek op een 
subtiele manier naar de 
gevolgen van 
klimaatverandering. Door 
klimaatverandering 
ontstaan immers ook 
volksverhuizingen en 
conflicten. In de nacht 
wordt het van binnenuit 
verlicht.  
 
• Nijmegen: een kleiner 
ruimtelijk werk, Forum #5, 
waarin de kunstenaar op 
architectonische wijze een 
apocalyps verbeeldt. 
 
 
 
 
 

Mirka Farabegoli (1983) 
In het werk van Mirka Farabegoli spelen bovennatuurlijke zaken een belangrijke 
rol. Tijdens haar reizen waar dan ook ter wereld dompelt de kunstenaar zich onder 
in de plaatselijke cultuur. De rituelen die zij daar aantreft, en die haar fascineren, 
neemt ze in gedachten mee terug. Uit al deze onderdelen smeedt zij een nieuwe 
cultuur, één die alle indrukken verenigt en een nieuw voorstel doet voor het 
gebruik van rituelen. Deze elementen worden vermengd met alledaagse, banale 
zaken. Zij draait ook haar hand niet om voor het bedenken van nieuwe legendes, 
altijd met verwijzingen naar natuur en landschap.  
 

• Arnhem - De Kleinste Vrijplaats van Nederland. Mirka plaatste een 
pipowagen op zijn kopse kant. Er is een transparant gedeelte, zodat je naar 
binnen kunt kijken, waar werken hangen die verwijzen naar het ten onder 
gaan van culturele vrijplaatsen. Zij brengen de wens dicht bij de natuur te 
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leven en om buiten het gangbare stramien te denken onder de aandacht. 
Afbeeldingen van rituelen die verloren dreigen te gaan en denkbeeldige 
voorwerpen om dit tegen te houden, zijn verenigd in een gedachtenwolk. 
Het werk is zo de kleinste culturele vrijplaats van het land.  

 

• Nijmegen: Twee werken op papier (Tripkau, 2012 en The long Wait, 2017) 
waarin de figuren zich op directe wijze verhouden tot een (denkbeeldige) 
natuur.  

 
Erik Mattijssen (1957) 
In de tekeningen van Erik Mattijssen kijk je je ogen uit. Er is zo veel kleur dat je 
niet weet waar te beginnen; blikjes met conserven, gedroogde planten, een dier of 
herinnering aan een personage. De interieurs zijn verlaten, maar toch levendig. 
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Soms met een uitzinnige focus verbeeld, zoals een winkeletalage met haast 
ontelbaar veel conservenblikjes, een andere keer verwijst het interieur duidelijk 
naar zeventiende-eeuwse vanitasschilderijen of naar een overleden kunstenaar, 
zoals Matisse. Het zijn verhalen over de tijdelijkheid en de vergankelijkheid van 
ons bestaan.  
 

 
 

• Arnhem - Primal Order. De Jansbeek stroomt door het gedeelte van de stad 
waar de Tweede Wereldoorlog voor enorme verwoestingen heeft gezorgd. 
De kunstenaar ervoer de sfeer van de beladen geschiedenis ter plekke en 
zocht naar een passende, krachtige metafoor die deze verlaten en 
tegelijkertijd agressieve herinnering recht zou doen. Hij hing een meer dan 
levensgrote roofvogel, met een spanwijdte van zes meter, boven de beek als 
een bedreiging of waarschuwing voor onheil. De arend, dubbelhartig 
symbool van oerkracht en macht. 

• Nijmegen: Twee grote tekeningen, waaronder één (O Reino Animal), waarop 
in aanvang de vogel die in Arnhem hing is gebaseerd. Later werd het een 
andere vogel. De tweede tekening (Kolkata Greenhouse )is een gloednieuw 
werk waarin een slaapplek te zien is te midden van een kas vol cactussen. 

 
Precies -op de kop af- een jaar geleden liep ik door verlaten Arnhem en bedacht 
dat er geen theater maar een grote vogel moest komen. Dat was een goeie 
beslissing, en daar heb ik veel plezier aan beleefd. Hij kwam er dankzij jullie inzet, 
de koppeling aan Iwan Boverhof, en ik leerde dat ik best 3D kan, daar helemaal 
niet zo bang voor hoef te zijn. 
Een mooi jaar.  
December 2019, Erik Mattijssen 
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Maria Roosen (1957) 
Het heeft zeker iets feestelijks, de glazen borsten die ook bessen zijn of de 
glimmende zilveren paddenstoelen die uit een berk groeien. Het kwetsbare 
materiaal maakt je voorzichtig, net als met echt fruit. De aquarellen die Maria 
Roosen maakt, hebben eenzelfde tactiliteit. Ze zijn helder, maar ook complex in 
hun uitgesproken kleur en vorm. De kunstenaar toont ons de verrukkelijkste 
vruchten, die van liefde en troost, en laat met haar werk tegelijkertijd zien dat 
alles betrekkelijk is. Dat je het leven moet vieren met het mooiste dat het te bieden 
heeft.  
 

• Arnhem: Maria bedacht een smalle regenboog van gekleurde glazen stenen. 
Het beeld staat voor een sprankje hoop, dat op de bezoekers zal overkomen 
als een onverwachte positieve energiebaan. 

 

• Nijmegen: Getoond zijn een reeks aquarellen waarin de transparantie van 
de glazen beelden wordt doorgevoerd in verf, met dezelfde verwijzingen 
naar liefde, troost en vergankelijkheid. Ook een ruimtelijk werk was te zien: 
Washed Tree (Gold). 

 

Gerda ten Thije (1961) 
De boerderij uit haar jeugd en het landschap eromheen vormen een terugkerend 
thema in het werk van Gerda ten Thije. Zij onderzoekt steevast de relatie tussen 
natuur en cultuur. De natuur lijkt soms te overwoekeren, een andere keer is zij stil 
als een rode zonsondergang. Met verf bewerkstelligt Gerda een natuurlijk 
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aandoend verloop of structuur in haar schilderijen. Een akker kent vele kleuren, 
de bessen van een struik vloeien uit naar beneden. De kunstenaar is alleenheerser 
in haar landschap.  
 
• Arnhem: Op drie verschillende plekken in de Jansbeek zette Gerda kleine, 
op schaal gemaakte kassen neer. Iedere kas herbergt een bijzondere plantensoort, 
zoals Welriekende nachtorchis, Gevleugeld sterrenkroos, of Penseelbladige 
waterranonkel. Deze namen zijn aangebracht in het roestvrijstaal van het frame. 
Als het donker is, lichten de kassen op. De kassen, in de vorm van boerderijen, 
staan symbool voor het verzorgen en koesteren van de natuur. 
 

 
 

• Nijmegen: Een drietal schilderijen (Zwart Eiland, Polderland en 
Dwarsgracht) die de relatie van de kunstenaar met de natuur op heldere 
wijze verduidelijken en waarin zij dezelfde vormtaal heeft gehanteerd als 
voor de huisjes in Arnhem. 

 
Biënnale Gelderland 2019 heeft mij veel gebracht. DANK! 
Ik was blij verrast toen ik werd gevraagd voor de Biënnale Gelderland 2019, en al 
helemaal toen mij duidelijk werd dat er van mij gevraagd werd voor de locatie in 
Arnhem iets buiten, in en /of rond de Sint Jansbeek, te maken.  
Ik ben doorgaans gewend werk te maken in mijn atelier en dat zijn meestal 
schilderijen, tekeningen en grafiek. Nu moest ik echter iets bedenken en uitvoeren 
voor buiten, en wel voor een specifieke locatie. Dat betekende voor mij dat ik mij 
op onbekende paden moest gaan wagen, out of the box- denken.  
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Om de ideeën die ik had ontwikkeld te kunnen uitvoeren, moest ik met een aantal 
bedrijven samenwerken. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Het samenwerken 
met verschillende bedrijven bleek heel zinvol, niet alleen in de uitvoering maar 
juist ook in het meedenken, dat had ik niet verwacht. En dankzij de subsidie kon ik 
die ideeën ook werkelijk uitvoeren. Dat was zonder budget nooit gelukt. Deze 
ervaring had ik niet willen missen. En al met al blijkt de deelname aan de Biënnale 
Gelderland een flinke opstap te zijn voor de verdere ontwikkeling in mijn werk; 
deze manier van werken zal ik zeker vaker gaan toepassen... 
 
December 2019, Gerda ten Thije 
 
Erik Odijk (1959) 
De enorme natuurtekeningen van Erik Odijk jagen weg en trekken aan. De afstand 
die nodig is om de grootsheid van het beeld ten volle te ondergaan, doet je 
beseffen dat je er niet echt in kunt doordringen. De bossen en bomen leveren 
wortels waar je over struikelt, stekels die prikken, een muur van takjes waarachter 
je blijft haken. De rotsen en stenen zijn van zichzelf al ondoordringbaar. De 
vlinder met haar zachte onderlijf lijkt op dit formaat een monster. Toch lokt de 
schoonheid je naar zich toe. De details, de opgelichte stukken, de 
overallcompositie die precies klopt met de plek. Alles ademt de fysieke 
betrokkenheid van de kunstenaar die de tekening maakte. Deze aanwezigheid 
geeft een subtiele, levendige glans aan het werk en een illusie van de menselijke 
maat.  
 

• Arnhem - Refugio de Polillas. Naast de Waalse kerk plaatste Erik een 
schuilhuisje. Het bood naast beschutting tegen regen en wind ook 
onderdak aan een reusachtige tekening van een roesje, een roze nachtuiltje, 
een zeldzame kleurstelling van deze nachtvlinder. De combinatie van huisje 
en vlinder is een troostplaats voor ontheemden, zowel in fysieke als in 
geestelijke zin.  

 
• Nijmegen: Te zien was een serie van vier bostekeningen uit de jaren 

negentig. Deze serie, Pacific Rim nr I t/m IV, werd destijds door de 
kunstenaar op karretjes getoond. Daarnaast een natuurfilm die Erik recent 
maakte, waarin de kijker zich kan verliezen in hallucinerende beelden van 
bloemen en insecten.  
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Een bijzonder professioneel georganiseerd project met een prachtige line up in 
balans tussen jong en ouder. Ook een bijzonder inhoudelijk project waar tijdens de 
openingen invulling aan werd gegeven door echte inhoud en niet alleen maar 
verplichte bedankjes en zakelijke openingswoorden. 
De satellietprogramma’s waren een heel sterke toevoeging aan het geheel. Zelfs in 
een rommelige Arnhemse binnenstad voegen de werken zich uitstekend, 
gebruikmakend van afzethekken die zo bouwwerkzaamheden-sites onderdeel 
maakten van de kunstroute. De inrichting is het Valkhof is fantastisch met goeie 
props, residu’s van vorig werk van Gijs, films te zien en een tentoonstellingsgeluid 
op de achtergrond in de vorm van de muziekscore van de Natuurfilm. 
Mijn aandeel in het Arnhemse krijgt een mooie plek in mijn boek dat 2020 uit gaat 
komen. De BG 2019 is een 'prospect' voor de toekomst, voor inhoudelijkheid, 
toegankelijkheid en 'Durf'. Een belangrijk en actueel thema van deze tijd is aan 
bod gekomen, zeker niet te zwaarmoedig, nee zelfs oplossingen werden geboden. 
De poëtische context aangegeven door de curator Inge Pollet en verder ook 
hoorbaar in Spoken Word bijdragen, maakt het geheel tot een kunstproject met 
belangrijke crossovers in disciplines. 
Een Biënnale in de top drie wat mij betreft! 
December 2019, Erik Odijk 
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Rob Sweere (1963) 
Rob Sweere heeft altijd gefotografeerd in de natuur. Het strakke kader van zijn 
uitzicht bracht hem weliswaar de schoonheid, maar niet de ervaring van wat hij 
zag. De kunstenaar wil een moment van bezinning bewerkstelligen, even stilstaan 
bij het hier en nu. Spiritualiteit is een vanzelfsprekend gegeven in zijn werk, geen 
doel op zich. Naast de sculpturen in de openbare ruimte en fotografie organiseert 
de Rob performances met groepen mensen. Hierin verlangt hij hetzelfde: de 

bezoeker ligt een half uur in stilte naar de hemel te kijken of naar een boom te 
staren. Waar de sculpturen gekaderd zijn, ligt hier het zicht helemaal open. De 
performances in de natuur roepen een scala aan emoties op bij het publiek.  
 

• Arnhem: Rob fotografeerde in de binnenstad het onkruid waar niemand 
oog voor heeft. Het schiet omhoog tussen tegels, woekert ongevraagd op 
tegen gevels. Door er een kleine witte studio omheen te bouwen, worden de 
plantjes geïsoleerd van hun omgeving. De schoonheid van onkruid werd 
vastgelegd met de camera en wordt vervolgens in de presentatie weer 
teruggegeven aan de stad. Langs de route hangen de foto’s, als echte 
glossybeelden. Op een aantal plekken zijn ook ansichtkaarten verkrijgbaar. 
Opdat het kruid mag woekeren en voortgroeien.  

 
• Nijmegen: Een presentatie van een selectie zwart-witfoto’s van bossen. 

Secuur uitgelicht, met een haast griezelige scherpte. 
 

Karlijn Janssen (1991) 
In het videowerk van Karlijn Janssen wordt de kijker meegenomen naar stille 
landschappen: een bos, een ijsvlakte die langzaam in grote brokken uiteenvalt. 
Tijd om hierin weg te mijmeren is er niet, want daar doemt de mens op met zijn 
eeuwige verlangen om de natuur te bedwingen. Hoog boven de boomkruinen 
springt onregelmatig een rode bal omhoog, alsof er beneden een vrolijk balspel 
gespeeld wordt. En kun je het ijs borduren? Met iedere poging valt het ijs verder 
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uit elkaar. De kunstenaar werpt de vraag op wat de inmenging van de mens in de 
natuur kan veroorzaken; een verpest uitzicht, een afbrokkelend ideaalbeeld of is 
die rode bal juist een ingreep om vrolijk van te worden?  
 

 
• Arnhem: In een lichtbak was een foto te zien van een klein, vrolijk gekleurd 

ijsje dat is gestoken in een smeltende gletsjer in Noorwegen. Het is een 
vervreemdend beeld dat je aan het denken zet. Wat als al het natuurlijke ijs 
straks gesmolten is? 

• Nijmegen: Karlijn toonde twee films. Een nieuwe film waarin het speelse 
element van een rode bal opnieuw voorkomt, dit keer tegen een perfect 
blauwe lucht. In de tweede film, ICE, wordt het ijs geborduurd in een zinloze 
exercitie het bijeen te houden. 

 
Ik voelde me vereerd om zo kort na mijn afstuderen mee te kunnen doen aan de 
Biënnale Gelderland 2019, een podium waar ik mijn werk graag heb laten zien! 
Verder ervaar ik het mogen meedoen aan deze Biënnale als een duwtje in de rug 
en was het een mooie kans om een aantal van mijn beeldende ideeën te realiseren. 
Ook was het een stimulans om af te reizen naar Noorwegen voor enkel een foto op 
een gletsjer. Ik kon dit ook simpelweg photoshoppen maar de handeling was voor 
mij een belangrijk onderdeel van het werk. 
Het materialiseren en installeren van de lichtbak was fantastisch gedaan door 
Monolyt (Iwan), hier ben ik ook dankbaar voor. Ik was dan ook blij te horen dat ik 
de lichtbak zelf kon houden, deze kan ik hergebruiken voor toekomstige 
tentoonstellingen. 
December 2019, Karlijn Janssen 
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Gijs Frieling (1966)  
In de muurschilderingen en schilderijen van Gijs Frieling wordt de natuur in al 
haar schoonheid gevierd. De kunstenaar grijpt terug op religieuze beeldtaal om de 
betekenis van de natuur, zoals wij die vanuit natuurwetenschappelijke hoek 
kennen, te verbreden. Je waant je in het paradijs, met perfect gestroomlijnde reeën 
en plantenranken. Naast religie heeft Gijs de volkskunst zoals die uit Hindeloopen 
in zijn werk opgenomen. Hieruit haalt hij bepaalde patronen en motieven. Deze 
vertaling levert, in combinatie met het handschrift van de assistenten met wie hij 
zijn grote werken maakt, een echt polyfonie van kleuren en stijlen op. De vele 
karakteristieken en citaten die samenkomen, de stemmen die tegelijkertijd in het 
werk klinken; een mooier compliment kan de Schepping zich haast niet wensen.  

• Arnhem: Gijs heeft het gebouw van het COC beschilderd met een roze 
boekmarmerimitatie. Marmer heeft van nature grillige patronen waar het 
menselijk oog geen vat op krijgt. Door patronen van marmer te spiegelen, 
komt er plotseling een organische vorm tot stand die beantwoordt aan onze 
neiging tot patroonherkenning. Het gebouwtje werd ineens een vrijstaande 
edelsteen, op een plek in de stad die nog niet helemaal tot haar recht komt.  

• Nijmegen: Te zien was een reeks schilderijen waarin de kunstenaar zich op 
een totaal andere, intiemere manier tot de natuur verhoudt.  
 

De uitnodiging voor de Biënnale Gelderland bracht een bijzondere gelukkige 
samenloop van omstandigheden voor mij: een gebouw met de juiste maat voor 
een plan (het integraal beschilderen van een exterieur met marmer imitatie) waar 
ik al jaren van droom, een gebruiker (COC) die echt behoefte had aan een 
opwaardering van hun huisvesting en een mecenas (The people of the labyrinths) 
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die bereid was een substantieel bedrag te schenken om het project mogelijk te 
maken. Tenslotte is het bijzonder dat mijn imitatie marmeren gevel zich op 
zichtafstand van het met echt marmer beklede stadhuis bevindt. Veel van mijn 
werk is tijdelijk en dat zie ik als een voordeel, toch is het ook fijn om af en toe iets 
blijvends te maken. 
December 2019, Gijs Frieling 
 
Roos van Haaften (1983) 
Het werk van Roos van Haaften speelt zich op meerdere niveaus af. De stillevens 
die zij samenstelt werpen hun schaduw op lege muren. De kunstenaar verzamelt 
afval en op het eerste gezicht weinig verheffende materialen, zoals zakjes, 
springveertjes uit balpennen, stukjes hout, plastic en papier, en maakt daar een 
stilleven van, waar zij vervolgens een lamp achter plaatst. Door een exacte 
uitmeting van licht, spiegels en afstand verschijnt er een grootse scène op het 
projectievlak. In het werk gaan cultuur en natuur hand in hand. Een zakje van niks 
wordt een berg, een klein houtje een geheime boom, een oude pen een 
schoorsteen. In de handen van Roos ontstaat een nieuwe orde der dingen.  

 
• Arnhem: Naast het stadhuis is een overdekte plek waar fietsen staan. Hier 

maakte Roos een projectiescherm waarop zij een stilleven projecteert dat ze 
samenstelde met gevonden voorwerpen uit de buurt van de Jansbeek. Dit 
stilleven werd in rubber gegoten zodat het ook wanneer het licht uit is een 
sterk beeld oplevert. Met niets iets maken, in alles potentie zien, geen enkel 
materiaal uitsluiten. 

• Nijmegen: Een bestaand schaduwwerk, Splendid Isolation, werd opnieuw 
geconstrueerd.  
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Seet van Hout (1957) 
Voor Seet van Hout is alles wat zich in het hoofd afspeelt te vergelijken met een 
tuin. Je hebt onontgonnen gebieden met wild onkruid, keurige beplanting en 
struiken waar je van hoopt te oogsten na de zomer. En natuurlijk alles wat 
daartussen ongevraagd omhoogschiet en overwoekert. In haar werk probeert Seet 
op intuïtieve wijze deze tuin te verbeelden. Daarbij stelt zij haar eigen regels op, 
zodat ze houvast heeft in de onbegrensde mogelijkheden die opdoemen in het 
atelier. Zo heeft zij een voorkeur voor de kleur rood en mag zij van zichzelf niet te 
veel ‘ontwerpen’. Het schilderen wordt gecombineerd met borduren en alle tijd die 
in het werk zit, telt mee in de ervaring. Tijd is geheugen, hoofdwerk, en dat is weer 
een tuin die zon- en schaduwkanten kent.  
 

• Arnhem: Seet legde een dam van zandzakken in de beek. Het lijkt natuurlijk 
best grappig om je bij zo’n kunstmatig beekje hoog water voor te stellen, 
maar het werk verwijst direct naar het voorspelde smelten van de 
ijskappen. Op de zakken borduurde Seet teksten die met de natuur te maken 
hebben.  

 

• Nijmegen: Er hing een groot werk met een priktekening erin. Door het licht 
dat er doorheen valt, kun je verschillende bloemen ontdekken.  

Ik heb veel leuke reacties gekregen op mijn zandzakkenwal ‘VAL JIJ WATER’ in de 
Jansbeek. Vooral als ik met een bezoekers naar het werk stond te kijken, sloten zich 
al gauw meer mensen aan, en ontstonden er leuke gesprekken. 
Tijdens het afbreken van het werk kwam een oudere man naar me toe, hij vroeg of 
de lekkage van de beek weer opgelost was : hij dacht dat de zandzakken een 
scheur in de muur tegenhielden !! 
Er waren ook mensen, die dagelijks langs de beek liepen, en dan steeds nieuwe 
fragmenten lazen en er nieuwe gedichten van maakten.  
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Ik dacht dat ik de stoffen na de 6 weken weg zou moeten gooien, maar tot mijn 
verrassing hebben de vele regenbuien en de Jansbeek prachtige sporen in de 
stoffen achtergelaten. Ik heb alles gewassen en gestreken en heb er 250 nieuwe 
kunstwerken bij, vol extra dimensies. waar ik een goede plek voor wil zoeken. 
December 2019, Seet van Hout 
 
Frank Bruggeman (1966)  
In het werk van Frank Bruggeman is de natuur – meer in het bijzonder de 
plantaardige natuur – nooit ver weg. Of dat nu op het niveau van het landschap is 
of de natuur dichter bij huis, Frank wil altijd vraagtekens plaatsen of ingrepen 
doen die onze blik op die natuur een kwartslag (of meer) doet kantelen. Is het wel 
natuur waar we naar kijken? Waar ligt de scheidslijn tussen inheems en exotisch, 
hoe weet de natuur zich te handhaven in ons sterk verstedelijkte landschap?    
  

• Arnhem: Wie met de 
romantische notie van een 
groen omzoomd, lieflijk 
klaterend stroompje naar de 
nieuwe Jansbeek kijkt, komt 
bedrogen uit. Eigenlijk is 
sprake van een fake-beek. 
Frank plaatste daar een 
humoristische kanttekening 
bij: de mogelijkheid om te 
roeien op het water. 
Wuivend bamboe en een 
Engels melodietje zorgde 
toch nog voor een beek-
idylle.    

 
• Nijmegen: Installatie en film Run Rabbit, run. Nederland is in snel tempo 

aan het verdozen. De bouw van grote distributiecentra langs snelwegen 
heeft een onomkeerbare impact op het landschap en onze beleving 
daarvan. Neem Oosterhout: waar eens fruitboomgaarden en weilanden 
waren, staat sinds 2017 het “duurzaamste distributiecentrum van 
Nederland”. Ren een stuk mee rond deze kolos met hardloopkunstenaar 
Jeroen Jongeleen. 

 
Voor mij is het bijzonder geweest dat er zelfs twee nieuwe werken zijn ontstaan die 
elk op andere manier op de omgeving van Arnhem en Nijmegen konden 
reflecteren. 
De artistieke intenties stonden bij jou en jullie als team voorop waardoor de 
uitvoering ook optimaal is uitgevoerd. Het feit dat de installatie omarmd wordt 
door het publiek is wellicht het grootste compliment hiervoor. 
December 2019, Frank Bruggeman 
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Isolde Venrooy (1977) 
Wie meegaat op een wandeling van Isolde Venrooy leert een andere kant van de 
alledaagse omgeving kennen. Hoe donker is het echt, als je vijf minuten op een 
donkere plek staat? En wat doet die ervaring met je, als je morgenavond weer naar 
huis fietst, de nacht in? Isolde gebruikt het landschap als middel om mensen met 
elkaar en hun omgeving te verbinden. Zij zoekt naar ankerpunten in de natuur, 
buiten of in de stad. Deze dienen als kapstokken waaraan zij woorden hangt. In 
haar beeldende werk doet zij hetzelfde: uit folders en brochures knipt ze mensen 
of bomen los uit hun context, om ze vervolgens op een monochrome achtergrond 
te plakken. Zo wordt de leegte (of is het sneeuw, lucht, water of zand?) de gemene 
deler van al deze fragmenten.  
 

 
• Arnhem: In samenwerking met omwonenden van de Jansbeek is door Isolde 

een route ontwikkeld met felgele keramische objecten. Hierop zijn 
aanwijzingen aangebracht die van het wandelen een duidelijke ervaring 
maken. Bijvoorbeeld: ‘Draai langzaam vier rondjes’.  Met deze aanwijzingen 
wordt bijgedragen aan een groter bewustzijn van de omgeving waarin we 
ons begeven.  

• Nijmegen: Er waren twee werken te zien waarop de natuur tegen een weg 
geschilderde achtergrond alle ruimte krijgt. 
 

Thijs Linssen (1987) 
Stel je voor dat je oneindig naar de zonsondergang op zee kunt kijken en dat alle 
denkbare weertypen voorbijkomen, terwijl jij heerlijk onderuitgezakt ligt. Je 
gedachten kunnen alle kanten op, gaan misschien wel mee met de storm die eraan 
komt. Woorden die in je opkomen deinen zachtjes mee op de golven. Thijs Linssen 
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zoekt in zijn werk naar de scheidslijn tussen feit en fictie, en is met name 
geïnteresseerd in de grens. Wanneer doet een ervaring zich voor als een 
herinnering en hoe lang duurt het voor die ervaring een geheel op zichzelf staand 
beeld wordt? In dit proces speelt de factor tijd natuurlijk een belangrijke rol. Hoe 
meer tijd je hebt, hoe meer gelegenheid om af te dwalen in je hoofd. Thijs gebruikt 
in zijn films doelbewust digitale game engines die de illusie geven dat je als kijker 
nog iets te kiezen hebt. Dat dit fictie is, wordt duidelijk wanneer de storm boven 
zee ineens een vriendelijke ochtend wordt.  
 

• Arnhem: De animatie in real time Eternal Sunset werd getoond op een 
groot scherm in de repetitiezaal van Toneelgroep Oostpool, direct aan de 
Jansbeek gelegen.  

• Nijmegen: Op beide tentoonstellingsplekken was op hetzelfde moment 
hetzelfde 

 


