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Voorwoord
2014 was voor Plaatsmaken een belangrijk jaar. De verhuizing naar de Klarendalseweg
eind 2012 bracht een hoop onrust mee. We moesten vanaf de opening in april 2013 nog
wennen aan het nieuwe pand. De liquiditeitspositie van de stichting was aan het begin
van 2014 zorgelijk. De tentoonstellingsruimte was wel erg anders, en de werkplaatsen
stonden ineens in verbinding met elkaar, in tegenstelling tot de afgesloten ruimtes op het
vorige adres. Maar langzaam aan daalde het stof definitief neer en kan Plaatsmaken
werken aan een meer gezonde financiele basis. We zijn blij met onze nieuwe plek,
tentoonstellingen inrichten gaat nu vanzelf en het is fijn dat we niet meer helemaal naar
de zolder hoeven te lopen om te kijken of er nog genoeg etsinkt is. We zijn er goed op
vooruit gegaan!
Belangrijk was 2014 ook omdat we veel gesprekken hebben gevoerd over waar we naar toe
willen, en hoe we dat organiseren. Om onze mening hierover te toetsen bezochten we
collega- instellingen. Gevolgen van dit identiteitsvraagstuk zijn pas zichtbaar in 2015,
maar we besloten dat een toevoeging aan ons aanbod niet uit kon blijven nu we in het
modekwartier zijn gevestigd. Ook een intensievere samenwerking met de modebranche
hebben wij als noodzaak bestempeld. Daarom hebben we eind 2014 een textiel
zeefdruktafel besteld en contacten gelegd met modevormgevers die met ons deze
investering in gebruik gaan nemen. Voor het etsatelier was eveneens een verdieping
gewenst op het bestaande aanbod: na veel overleg met kunstenaars hebben we eind 2014
een stuifkast besteld, en de toyobo techniek in huis gehaald zodat kunstenaars nu nog
meer mogelijkheden hebben binnen het etsen.
In de galerie was 2014 belangrijk omdat het een overgang betekende naar een andere
manier van tentoonstellingen maken. De groepstentoonstellingen die in elkaar
overgingen in de Dwaalkamer reeks bleken te arbeidsintensief te zijn. Bovendien was de
galerie niet ons enige verkooppunt, veel publiek koopt uit ons depot of via de webshop.
Om deze redenen hebben we het beleid om gegooid naar alleen solopresentaties in 2015.
Veel projecten met andere partijen die we de komende tijd uit gaan voeren kregen in het
jaar 2014 op papier vorm. We hebben mooie plannen gemaakt met Geldersch Landschap
en Kasteelen, Extrapool, Museum het Valkhof, The People of the Labyrinths, museum
CODA en het Fab Lab. Ook met de daarbij betrokken kunstenaars hebben we principe
afspraken gemaakt.
2014 was het jaar van de aanloop. Het jaar waarin veel plannen zijn gesmeed, het stof van
de verhuizing is neergedaald en Plaatsmaken zich opnieuw heeft uitgevonden. We zitten
lekker in ons vel en hebben alle vertrouwen in de toekomst. Het kan alleen maar beter
gaan.
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1.

Stichting Productiehuis Plaatsmaken

2014 was financieel een moeilijk jaar voor Stichting Producthuis Plaatsmaken.
Plaatsmaken had wegens extra kosten ten behoeve van de verhuizing en verbouwing in
2012 en 2013 last van een slechte liquiditeitspositie. Een groot deel van het positieve
resultaat in 2014 is hierdoor teniet gedaan aan rentelasten die voortkwamen uit te late
betaling van belastingaanslagen als gevolg van de slechte liquiditeit.
Desondanks is de liquiditeitspositie is in 2014 sterk verbeterd, doordat Volkshuisvesting
een deel van de schuld die voortkwam uit verbouwingskosten heeft kwijtgescholden.
Hierdoor is het uiteindelijke resultaat over 2014 € 16.624,- positief. Dit komt geheel ten
goede aan het eigen vermogen van de stichting.
De komende jaren wil Stichting Productiehuis Plaatsmaken haar eigen vermogen verder
vergroten evenals het werkkapitaal. In 2015 zal de Raad van Toezicht daarom een aantal
financiële normen vastleggen waar de stichting in de toekomst aan wil voldoen.
De leden van Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Plaatsmaken in 2014
zijn: Marco Grob (voorzitter), Ilta van der Mast (financiën), Karin Egge, Anya Janssen en
Uwe Poth. In 2014 heeft de Raad van Toezicht een workshop gevolgd over de nieuwe
Cultaral Governance verzorgt door Cultuur en Ondernemen.
Plaatsmaken heeft 3,8 fte en sinds 2013 is er een medewerker onder nul-uren contract die
incidenteel ingezet wordt t.b.v. de galerie. Daarnaast heeft Plaatsmaken een vaste
vrijwilliger en jaarlijks minimaal 2 stagiaires van de studierichting Art & Design van ROC
Rijn en IJssel. Plaatsmaken is 6 dagen per week open.
In 2014 realiseerde Plaatsmaken een nieuwe website waar meer ruimte is om zowel
bewegend als stilstaand beeld te tonen, betere integratie van de webshop en eindelijk ook
een plek om de rijke historie van 30 jaar Plaatsmaken te tonen.
Binnen het productiehuis wordt onderscheid gemaakt tussen de werkplaatsen waar
kunstenaars zelfstandig werken en het realisatiebureau waarbinnen Plaatsmaken
opdrachten aanneemt en uitvoert voor veelal culturele instellingen en kunstenaars.
Daarnaast heeft Plaatsmaken een projectbureau waar alle activiteiten worden
ondergebracht die in samenwerking met andere partners tot stand komen en op andere
podia (buiten Plaatsmaken) worden getoond.
1.1 Werkplaatsen
De omzet in de werkplaats nam ten opzicht van 2013 met € 2.000,- toe. De inkoopkosten
bleven nagenoeg gelijk. Kunstenaars werkten voor lange periode aan projecten in de
zeefdrukwerkplaats, waaronder Merlijne Marell voor de productie van haar boek
Schobbejaques en de zeven geitjes.
In 2014 heeft Plaatsmaken een aantal bezoeken gebracht aan andere grafische
werkplaatsen in Nederland, waaronder Daglicht in Eindhoven, Grafische Werkplaats Den
Haag en Extrapool in Nijmegen. Doel van deze bezoeken waren:
- Investeringsnoodzaak peilen voor Plaatsmaken naar aanleiding van gebruik van
technieken die Plaatsmaken niet faciliteert;

- Kennis en expertise uitwisselen;
- Mogelijke samenwerking onderzoeken.
Naar aanleiding van deze bezoeken en deelname aan het symposium Top Gemaakt
(georganiseerd door Trans Artist) heeft Plaatsmaken een investeringsplan geschreven en
fondsen verworven om dit plan uit te kunnen voeren. Een aantal medewerkers van
Plaatsmaken heeft daarnaast een workshop gevolgd bij Daglicht om de eigen
deskundigheid te bevorderen.
Plaatsmaken investeert in 2015 in:
- Textieltafel waarmee op rapport gedrukt kan worden, deze wordt geplaatst in de
galerie;
- Stuifkast voor het etsatelier zodat er op professionele wijze aquatinten gemaakt
kunnen worden;
- Tojobotechniek; fotografisch etsen.
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.
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In 2014 heeft Plaatsmaken twee kunstenaars ontvangen voor een werkperiode.
- Marc Bijl voerde met een subsidie van het Mondriaanfonds een zeefdrukproject
uit. Voor de debuutelpee van zijn nieuwe band drukte de kunstenaar verschillende
platenhoezen. Met dezelfde motieven werden vervolgens nog originele werken
gedrukt op groter formaat (unica). Het hele project hebben wij bij Plaatsmaken
gepresenteerd, en na afloop gaf de kunstenaar een concert in Luxor Live. De
presentatie werd mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van Stroomversneller en
medewerking van Luxor Live.
- Markus Putze hebben wij uitgenodigd voor een korte werkperiode waarin de
kunstenaar zich kon bekwamen in de fotopolymeertechniek. Hij volgde hiertoe
een cursus bij ons, en werkte daarna verder. Voor Putze is grafiek een wezenlijk
onderdeel binnen zijn oeuvre, maar in zijn directe woonomgeving (Nürnberg) is er
geen mogelijkheid zich daarin te verdiepen anders dan de traditionele
etstechniek.

Concert Life As Art in Luxor Live

1.2 Realisatiebureau
In 2014 waren er geen bijzondere opdrachten binnen het realisatiebureau. De omzet liep
terug doordat er minder opdrachten op organisatorisch gebied verworven werden. Wel
kreeg Plaatsmaken de opdracht in 2014 van het Museum Arnhem om de marketing voor
Biënnale Gelderland 2016 te verzorgen. De omzet die deze opdracht oplevert zal ook in
2015 en 2016 gerealiseerd worden. De eerste werkzaamheden werden uitgevoerd in 2014.
De omzet in het realisatiebureau liep terug van € 41.000 in 2013 naar € 34.000 in 2014.
2. Projectbureau 2014
Sinds 2012 heeft Plaatsmaken een projectbureau dat zij inzet met twee verschillende
doelstellingen:
1.

Beeldende kunst promoten bij politiek, publiek en bedrijfsleven (Platform
Beeldende Kunst Arnhem) i.s.m. 20 partners uit de beeldende kunst in Arnhem;
2. Producties van Plaatsmaken op een groter podium tonen om een groter publiek te
bereiken.
2.1 Platform Beeldende Kunst Arnhem
De laatste jaren heeft Plaatsmaken zich geprofileerd als gesprekspartner voor overheden
en kunstenaars. Er is vaak gebruik gemaakt van de kennis van Plaatsmaken om meningen
te vormen over (regionaal) kunstbeleid en benadering van kunstenaars. Plaatsmaken is
oprichter van Platform Beeldende Kunst Arnhem. De faciliteiten, expertise en
productiemogelijkheden worden altijd voor deze gelegenheden beschikbaar gesteld.
Hoewel dit in eerste instantie niet tot de kerntaken van Plaatsmaken behoort, is

Plaatsmaken zich bewust van de noodzaak van een plek waar partijen op kunnen rekenen
zowel in facilitair opzicht, als inhoudelijk deelnemer of initiatiefnemer om op die wijze de
plaats voor de kunsten te vergroten, binnen de politiek, de markt of de creatieve sector.
Dit zet Plaatsmaken ook in om de beeldende kunst in publicitaire en educatieve zin meer
te promoten. Eén van de taken die binnen het projectbureau worden uitgevoerd is
Bruggenbouwer BK/ Beeldende Kunst Arnhem. Projecten voor Beeldende Kunst Arnhem
worden op de eerste plaats financieel mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente
Arnhem en de provincie Gelderland. Plaatsmaken zoekt daarnaast aanvullende
financiering voor de verschillende projecten door middel van fondsenwerving,
sponsoring en advertentieverkoop en samenwerking met veelal culturele instellingen.
Binnen alle projecten is Plaatsmaken verantwoordelijk voor de productie, marketing en
organisatie, met uitzondering van Arnhemse Nieuwe die wordt georganiseerd door
Ontwerp Platform Arnhem.
Activiteiten die georganiseerd worden binnen BKA in 2014 zijn:







Kunst-Fiets-Route
B hungry & get fed;
Factor 50
Gezamenlijke presentatie tijdens de Uitblvd;
Arnhemse nieuwe;
Speeddate voor nieuwe raadsleden van de gemeente Arnhem.

Bring your own art party van het GBK

Kunst Fiets Route: U bevindt zich in Arnhem
In totaal deden 19 beeldende kunst instellingen mee aan de fietsroute: Locaties en
startpunten 2014: Alicia Winters Galería, Bosch, Caspar, Circa…dit, Dudok,
Erfgoedcentrum Rozet, Facing Pages, Galerie in de Kerkstraat, Galerie STIJL, Gallery RAW
Beauty, GBK, Kunst op de Koffie, Luchtkasteel, Motel Spatie, Museum Arnhem,
Plaatsmaken, TAPE, toART, Van Leuke Mensen en Verborgen Landschap.
Bezoekersaantallen: Een aantal locaties heeft naast het totaal aantal bezoekers ook de
nieuwe bezoekers geturfd. Deze zijn opgenomen in de tweede tabel. Dit geeft in ieder
geval een beeld dat de opzet, het aantrekken van nieuw publiek, slaagt. Door het slechte
weer in de ochtend kwam het pas laat op gang. Studenten van de HAN hebben 200
enquêtes afgenomen, de resultaten van dit onderzoek worden in juni gepresenteerd. Het
publiek kwam uit het hele land en het programma werd bijzonder gewaardeerd. Totaal
aantal bezoekers aan de fietsroute in 2014: 2.510 waarvan ongeveer 2/3 nieuw.

B Hungry & Get Fed
B Hungry & Get Fed: is een project gericht op de koppeling tussen de kunstenaar, het
publiek en het bedrijfsleven. In 2014 is B Hungry & Get Fed drie keer georganiseerd. In
totaal namen 18 kunstenaars deel aan de training en de bijeenkomst. Voor het eerst werd
B hungry & get fed niet alleen in Arnhem georganiseerd, maar ook in museum het Valkhof
in Nijmegen. Per editie presenteerde steeds zes kunstenaars een projectidee.
Ondernemers, instellingen en geïnteresseerd publiek werd gericht uitgenodigd in de zaal.
Onder leiding van een moderator gaf het publiek tips en adviezen om de ideeën en
vraagstukken een stap verder te brengen.
De resultaten B hungry & get fed 2014 op een rij:
 3 bijeenkomsten, waarvan 1 in Nijmegen en 2 in Arnhem;
 per keer presentaties van 6 beeldend kunstenaars > totaal 18 deelnemers in 2014;
Deelnemers waren achtereenvolgens: Anne ten Ham, Arnout Visser, Carolina
Agelink, Casper Verborg, Laura Casas Valle, Suzanne Valkenburg, Pim Schrier,
Ellen Boermsa, Rob Sweere, Ruud Bruinen, Thijs Linssen, Judith Hettema, Bruno
van Hooijdonk, Merel Holleboom, Marcel Kronenburg, Saskia Blokzijl en Carlijn
Voorneveld;
 Alle edities structurele samenwerking met KunstWerkt van CultuurMij Oost;
 Structurele samenwerking ArtEZ binnen het project Bridging the Gap, selectie van
deelnemers uit B hungry edities worden voorgedragen voor een vervolgtraject
binnen Bridging the Gap;
 Structurele samenwerking met Ondernemers Kontakt Arnhem;
 Publieksopkomst: totaal 250 bezoekers, uit Arnhem, Nijmegen en Gelderland, die
actief betrokkenheid toonden in de zaal;
 Aanvullende resultaten dankzij samenwerking met KunstWerkt van CultuurMij
Oost;
Vier kunstenaars uit de drie sessies hebben een bedrijfsrelatie en/of opdrachtrelatie
gerealiseerd:
1. Arnout Visser: touwslagerij Helmes & Wellink (Doetinchem)
2. Anne ten Ham: gordijnfabrikant in Aarle Rixtel
3. Saskia Blokzijl: expo en opdracht bij Cultuurmij Oost
4. Marcel Kronenburg: gaat in gesprek met Ger Brinks, lector Smart Functional Materials,
die hem met een geschikte partner uit de tapijtindustrie in contact gaat brengen.
Factor 50
In 2013 nam BKA zich voor om ook de samenwerking te zoeken met instellingen en
initiatieven in Gelderland. In april 2014 organiseerde BKA vervolgens de eerste Gelderse
Beeldende Kunst Netwerkbijeenkomst bij Plaatsmaken onder de titel Factor 50. De tweede
bijeenkomst – waarvoor opnieuw beeldende kunst instellingen/initiatieven uit heel
Gelderland worden uitgenodigd – werd georganiseerd tijden de Biënnale Gelderland 2014
in de Honig Fabriek in Nijmegen.
Uitgangspunt bij de netwerkbijeenkomsten zijn sterke projecten, tentoonstellingen en de
kunsten an sich in Gelderland bekendheid te geven. Door op de hoogte te zijn van elkaars
activiteiten kan er bovendien expertise gedeeld worden en kunnen de leden als
ambassadeur optreden van de kunsten in Gelderland. Het format van de bijeenkomsten is

steeds 5 presentaties van verschillende bk-organisaties uit Gelderland in een 20 x 20
format met aansluitend eten.
Speeddate voor nieuwe raadsleden
Alle vertegenwoordigers van de beeldende kunst organisaties waren aanwezig op 28
augustus om in korte, roulerende gesprekken met u kennis te maken. De speeddate werd
georganiseerd in de bovenzaal bij Musis Sacrum en in totaal namen 15 raadsleden van
verschillende partijen deel.

Speeddate voor nieuwe raadsleden gemeente Arnhem augustus 2014

2.2 Plaatsmaken projecten
Plaatsmaken deelt succes graag met het publiek. Daarvoor organiseren wij speciale
bijeenkomsten waarvoor het publiek de gelegenheid krijgt “een kijkje in de keuken te
nemen”. Dit gebeurt op de locatie door het organiseren van open dagen, openbare
kunstenaarsgesprekken/ werkbesprekingen en het organiseren van open huis gekoppeld
aan tentoonstellingen in de galerie met speciale publieksactiviteiten. Daarnaast toont
Plaatsmaken grote projecten waarbij veel makers betrokken zijn graag op andere podia,
bijvoorbeeld in museum het Valkhof, Museum Arnhem, de bibliotheek of in het Filmhuis.
De drempel van deze tentoonstellingsplekken zijn vaak voor het publiek lager waardoor
een eerste kennismaking met Plaatsmaken en haar projecten voor een groter publiek
mogelijk is. Een ander aspect hierin is onze overtuiging dat we een grotere vuist kunnen
maken voor de beeldende kunst als we samenwerken met andere culturele partners. Waar
mogelijk zoeken wij dan ook partners binnen onze programmering.

In 2014 werkte Plaatsmaken aan de volgende projecten:
 Oogmerk
 Sla je Slag i.s.m. Museum Arnhem
 Vitrineproject, De Uitspraak
Oogmerk
In maart 2012 startte Plaatsmaken met het project Oogmerk, een serie
kunstenaarsportretten. We filmden in totaal veertien kunstenaars, van wie het belang in
de Gelderse cultuur vast staat, en van wie werk is opgenomen in belangrijke collecties
zoals van overheden of bedrijven. We werkten volgens de methode van eerst een
interview in atelier of op andere werkplek (Hester Oerlemans in haar atelier in Berlijn) en
vervolgens werden er aanvullende beelden geschoten tijdens het werk, tijdens
tentoonstellingen, tijdens andere activiteiten van de kunstenaar die relevant zijn voor de
film. Al deze beelden samen in combinatie met het interview geven een representatief
beeld van de beroepspraktijk van de kunstenaar in ongeveer tien minuten. In 2014
rondden we het project wat betreft de productie af. Ook de presentatie werd in 2014
voorbereid. Uiteindelijk heeft Plaatsmaken gekozen voor presentatie in Rozet. Alle
partners binnen Rozet namen op hun eigen wijze deel. Zo maakten cursisten van het
Kunstbedrijf inspiraties op de films in verschillende disciplines, in het Erfgoed Centrum
een tentoonstelling met werk uit de collectie van het Museum Arnhem. De tentoonstelling
opende op 16 januari 2015 en duurde tot en met 29 maart.
Deelnemende kunstenaars: Rosemin Hendriks, Rob Voerman, Alphons ter Avest, Seet van
Hout, Dorian Hiethaar, Roland Schimmel, Kinke Kooi, Mirjam Kuitenbrouwer, Hester
Oerlemans, Anya Janssen, Erik Odijk, Geert Jan van Oostende, Jaap Kroneman en Ad
Gerritsen

Still uit Oogmerk, Roland Schimmel

Sla je Slag i.s.m. Museum Arnhem
Het project Sla je Slag omvatte productie van 15 verschillende kunstwerken, een drietal
tentoonstellingen, een educatief programma, 10 one minutes met interview maker en
productieproces en een cahier over de makers en de verschillende werken.
Museum Arnhem en Stichting Productiehuis Plaatsmaken hebben de handen ineen
geslagen en organiseerden samen een tentoonstelling voor kinderen in de leeftijd van 618 jaar. Doel was om hen op een bijzondere manier kennis te laten maken met de Tweede
Wereldoorlog en in het bijzonder de gebeurtenissen rond Operatie Market Garden die in
Museum Arnhem herdacht wordt onder de naam Geest van de plek. Arnhem 1944.
Voor deze presentatie werden kunstenaars gevraagd een ontwerp in te dienen voor een
werk in oplage. Dit kon zeefdruk, hoogdruk, diepdruk of piezografie zijn. Onderwerp van
de prenten was in brede zin de herdenking van Operatie Market Garden. Deze ontwerpen
werden in de ateliers van Plaatsmaken gedrukt.
De werken waren te koop tijdens de tentoonstelling voor € 45, waarvan Museum Arnhem
€ 5 werd gedoneerd aan War Child. Plaatsmaken produceerde 15 verschillende prenten in
een oplage van 25 stuks.
Betrokken kunstenaars: Anya Janssen, Geer van der Klugt, Hans Wijninga, Heidi Linck,
Klaas Gubbels, Marc Bijl, Mirka Farabegoli, Rinke Nijburg, Robbie Cornelissen, Rosemin
Hendriks, Wouter van Riessen, Harmen Liemburg, Hester Oerlemans, Klaas Gubbels,
Anouk Griffioen.
Museum Arnhem Tentoonstellingsperiode: 31 augustus 2014 - 9 november 2014;
Vitrine project, De Uitspraak
Voor het paleis van Justitie in Arnhem staat een prachtige asymmetrische vitrine.
Vroeger werden hier aankondigingen van zittingen op gepubliceerd. De vitrine is vrij
toegankelijk voor iedereen. Het is een historisch object, dat zeer de moeite waard is om te
behouden voor de stad. Justitie heeft de vitrine opgeknapt en vervolgens is Plaatsmaken
benaderd een passend concept te bedenken om de vitrine een herbestemming te geven.
De gedachte hier achter is dat het een mooie en onverwachte plek is om met beeldende
kunst de aandacht op de vitrine te vestigen.
In 2015 zal Plaatsmaken hier drie opeenvolgende tentoonstellingen inrichten. Er zijn
kunstenaars benaderd die een bijzondere kijk hebben op passende thema’s als
rechtspraak, straf of berouw. Het werk wordt vervolgens op groot formaat in de ateliers
van Plaatsmaken geprint.
Deelnemende kunstenaars 2014: Anya Janssen, Frans van Tartwijk, Joost Bakker, Rinke
Nijburg
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9
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7569

Vitrine project

5
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Galerie Plaatsmaken 2014
In 2014 organiseerde Galerie Plaatsmaken twee tentoonstellingsreeksen onder de titels
Dwaalkamer en Polyfonie. Binnen deze twee reeksen werden zes groepstentoonstellingen
georganiseerd. Alhoewel wij enthousiast waren over de tentoonstellingen en de
bijbehorende inhoudelijke overwegingen en teksten was de werkwijze te omslachtig.
Daarnaast waren wij er niet van overtuigd dat deze extra energie ook meer publiek, omzet
en aandacht genereerde. In 2014 sloot Plaatsmaken daarom af met een
solotentoonstelling van Ad Gerritsen die tevens de eerste solotentoonstelling is in een
reeks die zich 2015 voortzet. Hierna een beschrijving van de tentoonstellingen in 2014 en
de bijbehorende cijfers.
Dwaalkamer 3: Weerlicht
vr 24 januari t/m 6 april 2014
In de derde presentatie van de serie Dwaalkamer zijn het vooral niemandslanden die de
aandacht trekken. In de pasteltekeningen van Nathalie Duivenvoorden krijgt de
verlatenheid een bijna vloeibare betekenis. De nacht gaat over in de dag, of is het
andersom, en hangt het er maar vanaf wie kijkt? De kunstenaar heeft een bovenmatige
fascinatie voor soorten licht. Ze verbeeldt hiermee verschillende kleurschakeringen van
de ervaring die je kunt hebben wanneer je met je gedachten elders verblijft. Op dit
moment verblijft Duivenvoorden in het uiterste noorden van Noorwegen om daar het
noorderlicht te tekenen.
De indrukwekkende tekeningen van Geer van der Klugt dragen een grote leegte in zich.
Hoewel de landschappen als zodanig zonder meer floreren in kleur en gevoel, overheerst
een tergende dramatiek van afwezigheid. Het zijn landschappen die getroost moeten
worden, waar het leven grotendeels uit is verdwenen. Rauwe bossen, waar brand heeft
gewoed of aanstonds gaat woeden, waar gif is gestort of de bomen simpelweg zijn
doodgegaan. Toch zijn er wel, voor de oplettende kijker, lichtpuntjes te ontwaren. Er valt
een gouden schaduw tussen de donkere bomen, en ergens is er een hoopvolle opening in
een dichtbegroeid veld vol duistere gedachten. De mist lijkt ook wel op te trekken en er
scharrelen al een paar zwijnen rond. Al met al is het werk van van der Klugt een prachtige
metafoor voor de seizoenen van de menselijke gedachten. Van de Duitse kunstenaar
Markus Putze zijn een drietal kleine werken te zien.
Deelnemers Dwaalkamer 3: Geer van der Klugt, Nathalie Duivenvoorden en Kinke Kooi

Polyfonie 1; Karen Sargsyan: Nine Muses
wo 30 april t/m 7 juni 2014
Plaatsmaken presenteert vanaf 30 april een solotentoonstelling van Karen Sargsyan (1973,
Yerevan). Na zijn studie aan de Rijksacademie in Amsterdam maakt zijn carrière een
stormachtige ontwikkeling door. Hij exposeert regelmatig in musea en in het buitenland.
De indrukwekkende papieren installaties van Karen Sargsyan roepen een groot scala aan
reacties op. De kunstenaar weet van een tamelijk eenvoudig materiaal een dusdanige
sprookjeswereld te creëren dat je werkelijk niet gelooft wat je ziet. Hij bouwt, modelleert
uit ontelbare lagen papier, die hij meestal eerst zelf nog in de juiste kleur schildert,
cilindrische figuren op die even raadselachtig als prachtig zijn. Je hebt het idee dat je er
alleen maar adem in hoeft te blazen voordat ze daadwerkelijk zullen bewegen. Vaak zijn
het groepen figuren, enorme tableaux-vivants met duizend mogelijke verhalen die je erop
kunt projecteren. Een enkele keer voegt de kunstenaar muziek toe, en worden het grote
muziekdozen met ronddraaiende, duizelingwekkende taferelen die verwijzen naar
politieke toestanden, geheime liefdes, of nog iets heel anders. Sargsyan zelf hult zich
glimlachend in stilzwijgen over de betekenis van zijn werk. Hij legt zich liever toe op het
maken van nog meer figuren en verhalen.
Tijdens de tentoonstelling is voor het eerst in Nederland de film Nine Muses te zien. De
kunstenaar maakte op klassieke muziek een choreografie, waarin zijn papieren figuren
tot leven worden gewekt. De film is een even ontroerende als prachtige toevoeging aan de
reeks papieren beelden die verder bij Plaatsmaken worden getoond.
De tentoonstelling Nine Muses is de eerste presentatie in de nieuwe tentoonstellingsreeks
Polyfonie van Plaatsmaken. We gaan daarin op zoek naar werk waarin alle onderdelen
even belangrijk zijn, een gecomponeerde meerstemmigheid.

Nine Muses, Karen Sargsyan

Poyfonie 2; de tussentijd
za 14 juni t/m 23 augustus 2014
In de presentatie de Tussentijd zijn werken te zien van drie kunstenaars: Frans van
Tartwijk, Mattijs van den Bosch en Mirka Farabegoli. Alle drie de kunstenaars hebben een
bijzonder gevoel voor tijd.
De werkende mannen in de schilderijen van Matthijs van den Bosch lijken eindeloos bezig
met het aanleggen van wegen, vuilnis ophalen, gewoon een beetje staan. Vaak in de volle
zon. Je kunt er zeker van zijn dat, wanneer je zelf even weg zou gaan, ze bij terugkeer nog
exact hetzelfde aan het doen zijn. Er is geen verleden, geen toekomst, alleen een
tussentijd. De figuren die Frans van Tartwijk schildert bevinden zich op een kruispunt
van dimensies. Zijn het hallucinaties? Droombeelden? Dat ze niet van hier zijn lijkt een
uitgemaakte zaak. Ze worstelen vaak letterlijk met hun bestaan en hun plek op het
schilderij. Van Tartwijk gaat hierbij de vleselijke kant niet uit de weg. De dynamiek van
het schilderen en de soms heftige beelden gaan hand in hand. De kunstenaar verkent op
indringende wijze de verschillende stadia van ‘zijn’. Zijn figuren leven, lijden, zijn
onderweg naar de dood, zelfs uit de dood weer opgestaan en hebben plaatsgenomen in
het theater.
Mirka Farabegoli heeft een onbegrensde interesse in de rituelen die het bestaan op aarde
markeren. Ze reist regelmatig naar de diverse uithoeken van de wereld om ter plaatse de
feest-, doods- en levensrituelen te bestuderen. Deze dienen ter inspiratie voor haar bonte
oeuvre, waarin alle culturen moeiteloos samensmelten tot één nieuwe. In de wereld van
Farabegoli wonen geesten, mensen en halfdoden gebroederlijk samen in een felgekleurd
huis.
Deelnemende kunstenaars: Frans van Tartwijk, Mattijs van den Bosch en Mirka
Farabegoli
Polyfonie 3; een helder verhaal
ma 8 september t/m 18 oktober 2014
In de laatste tentoonstelling van de serie Polyfonie is het een bonte toestand in Galerie
Plaatsmaken. Alleen maar abstract werk deze keer. Koen Delaere bracht met een bijdrage
van het Mondriaanfonds een werkperiode door in de zeefdrukwerkplaats. Hij
experimenteerde enorm met inkten, vormen en herhalende patronen. Het resultaat is een
serie kleine zeefdrukken waarin het werkproces duidelijk zichtbaar is. Ook Kees
Goudzwaard maakte een nieuw werk in onze zeefdrukkerij: een minutieus uitgewerkt
concept in geel, met heel nauwkeurige randjes en overlappingen. Eveneens van zijn hand
zijn twee andere zeefdrukken te zien, die hij eerder maakte bij ons. Els van ’t Klooster
begon ooit met ruimtes afbakenen met duct-tape, tegenwoordig bedenkt ze tapijten,
theedoeken en dekens. De patronen die ze vroeger met tape maakte kun je er nog in
herkennen. Vierkanten, lijnen, een inham her en der. Alles precies uitgemeten. Jaap
Kroneman en Eefje Wijnings maakten een heleboel kleurige, gladde slingers. Ze zijn zo
zacht dat je er wel op zou willen slapen. Kroneman maakte bovendien voor de
tentoonstelling nog twee nieuwe werken in de zeefdrukkerij.
Deelnemende kunstenaars: Els van 't Klooster, Kees Goudzwaard, Koen Delaere, Jaap
Kroneman, Eefje Wijnings.

Marc Bijl: The Order of the black Opaque
wo 22 oktober t/m 22 november 2014
Voor Marc Bijl (Leerdam, 1970) is muziek erg belangrijk. Naast zijn kunstenaarspraktijk is
hij altijd muziek blijven maken. Hij maakte deel uit van de roemruchte band
Götterdammerung, en richtte onlangs met Almar David een nieuwe formatie op: Life as
Art. Met een bijdrage van het Mondriaanfonds bracht Marc Bijl een werkperiode door in
de ateliers van Plaatsmaken. Voor de debuut EP van Life As Art, the Order of the Black
Opaque, zeefdrukte hij honderd hoezen. Er zijn een aantal verschillende, op papier, en met
suedepapier. Met de tien verschillende zeven die hij tijdens dit proces gebruikte, heeft Bijl
nog een aantal unieke werken op doek gemaakt. Deze zijn te zien in Galerie Plaatsmaken.
Ook is er een selectie van de platenhoezen en nog wat ander werk van Marc Bijl te zien. In
het nieuwste nummer van Tortuca (tijdschrift voor literatuur en beeldende kunst), dat
eveneens bij Plaatsmaken wordt gepresenteerd, is bovendien een beeldbijdrage van de
kunstenaar opgenomen.

Dispositie, Ad Gerritsen
27 november 2014 tot en met 14 februari
Plaatsmaken presenteert een solotentoonstelling van de Arnhemse kunstenaar Ad
Gerritsen (1940). Te zien zijn een aantal recente grote en kleinere schilderijen. Voor de
gelegenheid brengt Plaatsmaken een hoogdruk in kleine oplage uit van de kunstenaar.
Bovendien is de film te zien die Plaatsmaken maakte van de kunstenaar in het project
Oogmerk, dat in januari in Rozet in première gaat.
Bezoekersaantallen en deelnemende kunstenaar galerie:
Jaar

aantal deelnemende kunstenaars

bezoekers

2010

37

680

2011

61

1073

2012*

39

590

2013**

22

1645

2014

15

2311

*I.v.m. verhuizing galerie gesloten vanaf 1 juli 2012
** I.v.m. verhuizing galerie open vanaf 6 april 2013

