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Voorwoord
2015 was een goed jaar voor Plaatsmaken. Het was het eerste jaar waarin we ons volledig
thuis voelden op onze nieuwe locatie, het jaar ook waarin de projecten zich aaneenregen
en lang bestaande wensen werden uitgevoerd. Samenwerking met andere partijen was
belangrijker dan ooit, en daarmee hebben we Plaatsmaken in de picture geplaatst van
mensen die ons daarvoor misschien nog niet kenden. We werkten wederom intensief
samen met Museum Arnhem, eerst voor de presentatie van ons project Oogmerk in Rozet
en aansluitend voor de solotentoonstelling Berichten van de spotvogel van Ad Gerritsen.
Toen we in de zomer onze gloednieuwe zeefdruktafel voor textiel in gebruik namen, was
dat met een spectaculair project met modevormgevers. Plaatsmaken begaf zich in een
heel andere wereld door samen te werken met Geert de Rooij (the People of the
labyrinths), Carolien Huizinga (Paapje), Bas Kosters, Liselore Frowijn, Sjaak Hullekes,
Maison the Faux en Aliki van der Kruijs. Direct rolden daar vervolgopdrachten uit van
mensen uit het modenetwerk. Een betere introductie hadden we niet kunnen hebben.
Op ons initiatief hebben wij samen met de collega’s van Extrapool in Nijmegen het
magazine Extraplaats bedacht. Tien kunstenaars leverden een dubbel A3 in waarop
risoprint (de specialiteit van de Nijmegenaren) en zeefdruk worden verenigd. Terwijl dit
jaarverslag wordt geschreven droogt de lijm van het magazine, geplande presentatie: juni
2016 in Museum Arnhem. Soms heb je een lange adem nodig om tot een excellent
resultaat te komen.
In het najaar werkten wij hard aan de editie Kunst op je Kamer, die tegelijkertijd te zien
was in museum het Valkhof en museum CODA. Zestien kunstenaars maakten een prent
naar aanleiding van het thema Vluchtelingen. Toen we dit bedachten, zomer 2014, was er
nog niet zo’n enorm urgente vluchtelingenstroom als tijdens de productie een jaar later.
Dit maakte de relevantie van het project des te groter, en de wens om
vluchtelingenkinderen te bereiken net zo goed. Bij de tentoonstelling verscheen daarom
(dankzij royale giften van fondsen en particulieren) een kleurboek, met daarin de prenten,
de outlines, een leeg katern en teksten in vier talen. Via Vluchtelingenwerk Nederland zijn
2000 kleurboeken verspreid, die van Royal Talens nog een mooie set kleurpotloden erbij
kregen.
In de galerie hebben wij ingezet op solopresentaties. Op deze manier komt een kunstenaar
beter tot zijn recht, en we merkten dat wij zelf die focus op één persoon ook heel prettig
vonden. Uiteraard was er het hele jaar een ruime collectie te zien uit onze stock op de
grote wand in het hoogdruk en etsatelier.
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1.

Stichting Productiehuis Plaatsmaken

Mede dankzij subsidie van de provincie Gelderland had Plaatsmaken in 2015 de
mogelijkheid een aantal projecten 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. De subsidie van de
provincie Gelderland maakt het mogelijk projecten te starten. Daarnaast vraagt
Plaatsmaken projectsubsidies aan bij verschillende fondsen. In 2015 ontvingen we van
Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Stimuleringsfonds, Fonds Cultuurparticipatie,
Stichting Stokroos en Fonds Cultuur van de gemeente Arnhem bijdragen om de plannen
te realiseren. Voor twee projecten heeft Plaatsmaken ook sponsoren aan zich weten te
binden, met wie we in de toekomst onze relatie verder uit willen bouwen. Zo leverde
Ecological Textiles de stoffen voor ons project Wisteria en Royal Talens Foundation de
kleurpotloden en de materialen voor de workshops bij ons project Kunst op je Kamer.
Het was ook de eerste keer dat Plaatsmaken een crowdfunding actie startte en met succes
afsloot. Het was een bijzonder intensief traject dat we met succes hebben afgesloten.
Al deze bijdragen, naast twee mooie opdrachten van Museum Arnhem, waren in 2015 een
goede basis om het programma zoals vastgesteld in 2014 uit te voeren en de doelstellingen
zoals geformuleerd aan het begin van de beleidsperiode verder vorm te geven binnen de
organisatie.
De liquiditeitspositie is in 2015 verbeterd en langzaamaan neemt het eigen vermogen weer
toe. Door alle extra activiteiten heeft Plaatsmaken wel meer mensen aangetrokken om dit
alles mogelijk te maken. De loonkosten zijn daardoor hoger. Daartegenover staat dat het
vormgeven van de missie van de stichting veel nadrukkelijker effect heeft op de
beeldende kunst in Gelderland. Wij ervaren dat als een bijzonder positieve ontwikkeling.
Ook voor de kunstenaars waar Plaatsmaken mee samenwerkte in 2015 betekende dit
betaling van reële honoraria en verwerven van een groter inkomen via de galerie. Deze
trend zet zich in 2016 voort.
Het uiteindelijke resultaat van de stichting over 2015 is € 9.521 ,- positief. Dit komt geheel
ten goede aan het eigen vermogen van de stichting.
Voor 2016 heeft Plaatsmaken bezuinigingen doorgevoerd op de inkoop van diensten van
derden, met name kosten die voortkomen uit de marketingcommunicatie. Op deze manier
wil Plaatsmaken de bezuiniging van de gemeente Arnhem a € 5.000,- opvangen en
hopelijk ook in 2016 het eigen vermogen verder aanvullen.
De leden van Raad van Toezicht en de Raad van Commissarissen van Plaatsmaken in 2015
zijn: Marco Grob (voorzitter), Ilta van der Mast (financiën), Karin Egge, Anya Janssen en
Uwe Poth. In 2015 heeft Karin Egge aangekondigd de Raad van Toezicht te verlaten. De
vacature zal in 2016 opnieuw worden ingevuld. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn
onbezoldigde bestuurders.
Plaatsmaken heeft 4,3 fte in 2015. Dit is een toename van 0,6 ten opzichte van 2014. Dit
wordt gefinancierd uit opdrachten en projecten. Daarnaast heeft Plaatsmaken de
stageplaatsen van de studierichting Art & Design van ROC Rijn en IJssel uitgebreid van 2
naar 4 plekken per jaar. Plaatsmaken is 6 dagen per week open.

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.
2.1 Werkplaatsen
De omzet in de werkplaats nam ten opzichte van 2014 toe van € 5.870,- naar € 7.598,- terwijl
de inkoopkosten met ongeveer € 800,- daalden.
Plaatsmaken investeerde 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 2015 organiseerde Plaatsmaken 4 workshops Tojobo en 2 workshops fotopolymeer. Hier
namen steeds 4 kunstenaars aan deel. Daarnaast was er net als in 2014 een workshop
boekbinden met 8 deelnemers.
Met de komst van de nieuwe textielzeefdruktafel organiseerde Plaatsmaken een
masterclass voor modevormgevers (meer hierover bij Wisteria) en een masterclass
zeefdrukken op rapport tijdens het Fashion Festival. De masterclass werd gegeven door
Carolien Huizinga (Paapje).
In 2015 heeft Plaatsmaken Heidi Linck ontvangen voor een werkperiode. Daarnaast
hebben zowel onze vaste kunstenaars Mirka Farabegoli als Aline Eras op regelmatige
basis in de ateliers gewerkt.

2.2 Realisatiebureau
In 2015 waren er geen bijzondere opdrachten binnen het realisatiebureau. De opdracht
van Museum Arnhem om de marketing en de projectleiding voor Biënnale Gelderland
2016 te verzorgen liep door. De omzet die deze opdracht oplevert zal ook in 2016 deels
gerealiseerd worden. De eerste werkzaamheden werden uitgevoerd in 2014. De omzet
steeg van € 37.010 in 2014 naar € 52.446,- in 2015. Dit tegen een dalende inkoop van
ongeveer € 7.000,-.
Het realisatiebureau voert steeds meer opdrachten uit waarbij uren van medewerkers
worden gedeclareerd bij de opdrachtgever. Hierdoor zijn er minder directe inkoopkosten.
De grote drukwerkrealisaties nemen af, steeds meer kunstenaars voeren eigen werk uit in
de ateliers (zie resultaatstijging werkplaatsen).
3. Projectbureau 2015
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.
Plaatsmaken vraagt incidentele subsidies aan voor de projecten die zij initieert. Bij
honorering wordt het project uitgevoerd. Hierdoor is het lastig om de kosten en de baten
te begroten en wijken deze erg af.
De projecten worden gefinancierd uit de posten: omzet projecten, projectsubsidie, de
subsidie die Plaatsmaken ontvangt van de provincie Gelderland en van de gemeente
Arnhem voor Bruggenbouwer BK.
In 2014 had Plaatsmaken € 79.802,- aan middelen voor de verschillende projecten, in 2015
in totaal € 112.132,-. Een stijging van ongeveer € 30.000,-.
De inkoop op projecten steeg ook van € 19.408 in 2014 naar € 52.119 in 2015. Per saldo bleef
het resultaat uit projecten daarmee gelijk.
3.1 Platform Beeldende Kunst Arnhem
In Arnhem bestaat sinds eind 2012 Platform Beeldende Kunst Arnhem. In 2012 startte het
platform met twaalf leden, in 2015 is dit aantal gegroeid naar 22 leden (zowel groot als
klein, profit en non-profit):
De groep leden is geen statisch geheel, nieuwe initiatieven worden snel opgespoord en
direct uitgenodigd om aan te sluiten. Juist deze groep, vaak jonge, organisatoren bepalen
voor een belangrijk deel het bijzondere landschap van de beeldende kunst. Regelmatig
melden nieuwe leden zich aan.
Het platform voert iedere drie maanden overleg. Tijdens de vergaderingen worden
activiteiten besproken, maar is er ook ruimte om nieuwe kansen, ontwikkelingen en
activiteiten met elkaar te delen.

Plaatsmaken is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het programma en daarmee
inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk:
 Concept en programma
 Coördinatie en productie
 Communicatie
 Fondsenwerving, contracten en financiën
 Verslaglegging en evaluatie.
BKA is aangesloten bij Cultuur Netwerk Arnhem; en July Ligtenberg is bestuurslid sinds
2014. Daarnaast is BKA aangesloten bij het landelijk netwerk voor presentatie instellingen
De Zaak Nu.
In 2015 heeft Plaatsmaken 3 jaar BKA geëvalueerd en besproken met de gemeente Arnhem.
Op basis van de evaluatie heeft gemeente Arnhem besloten de subsidie met 3 jaar te
verlengen. (2016-2018)
Financiering
Naast subsidie van de gemeente Arnhem ontvangt BKA-subsidie van de provincie
Gelderland en heeft zij de afgelopen periode een aantal vaste sponsoren en fondsen aan
zich weten te binden: Rikken Print, Dudok, Lex Lijsten, Rabobank Stimuleringsfonds en
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Doelstelling
BKA wil de aandacht en de markt voor beeldende kunst vergroten. Het platform doet dit
door kansen te signaleren en daaropin 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:
1. Publiek;
2. Politiek en netwerk;
3. Bedrijfsleven
Hierna volgt per onderdeel een opsomming van de activiteiten die Beeldende Kunst
Arnhem jaarlijks organiseert. Jaarlijks worden alle activiteiten geëvalueerd en waar nodig
bijgestuurd.

Ad 1. Publiek
Door gezamenlijke activiteiten gericht op het publiek te organiseren en samen op te
trekken in markering campagnes wil BKA een steeds groter “nieuw” publiek aan zich
binden. Dit doet zij door:
a. Onlinecommunicatie: Het aantal mensen die zich hebben aangemeld voor de
online nieuwsbrief die vanuit de website wordt verstuurd is inmiddels
gestegen naar 1.400. De nieuwsbrief wordt na ontvangst door +/- 1.800 mensen

gelezen. Via facebook zijn er 2.000 mensen “vriend” van Beeldende Kunst
Arnhem.
b. Jaarlijks organiseren Kunst-Fiets-Route U bevindt zich in Arnhem;
c. Organiseren van jaarlijks Arnhemse Nieuwe.
d. Gezamenlijke presentatie tijdens Uitboulevard. In 2015 organiseerde BKA een
route door de stad waarin de beelden in de openbare ruimte ook werden
betrokken;
b. Kunstfietsroute U bevindt zich in Arnhem
Jaarlijks organiseert BKA de Kunst Fietsroute onder de titel ‘U bevindt zich in Arnhem’.
Het eerste jaar namen 600 mensen deel, in 2015 steeg het aantal deelnemers naar 1.000.
Doelstelling van het evenement is beeldende kunstinstellingen/initiatieven presenteren
en bekend maken bij een breed publiek.
- Op deze wijze nieuwe contacten leggen en de markt vergroten;
- De rijkdom van beeldende kunst in Arnhem tonen en Arnhem als creatieve stad
positioneren;

Nieuw in 2015 was dat men zowel op zaterdag als zondag kon fietsen. Dit idee is ontstaan
doordat in 2014 het programma-aanbod (naast het reguliere aanbod) van de deelnemende
organisaties erg groot was. Door spreiding over twee dagen konden de fietsers meer
gericht kiezen. Wat opviel, was dat men wel bewust koos voor een bepaald
programmaonderdeel op zaterdag of zondag, bijvoorbeeld het open huis bij Plaatsmaken
of het dichtersprogramma met eten bij Luchtkasteel. Er is door de deelnemers niet voor

gekozen om beide dagen locaties te bezoeken. Al met al heeft de twee dagen helaas niet in
meer deelnemers geresulteerd.
De routekaart was goed leesbaar en werd goed gebruikt. Als een extra geste naar de
fietser hadden we dit jaar ook een aantal mooie wandelgebieden in en rondom Arnhem op
de kaart benoemd. Daarnaast een aantal kunstwerken in de openbare ruimte beschreven
die men onderweg langs de route tegen kon komen. Men stelde dit erg op prijs.
Nieuw dit jaar was de online routekaart die men kon downloaden op de site. De online
kaart werd ook in de rest van het jaar gebruikt.
De PR was goed en breed uitgezet, alleen misten we in 2015 de extra aandacht van de
Gelderlander en de Arnhemse Koerier. Om meer aandacht van de pers te krijgen moet er
een publicitaire activiteit zijn.
Conclusie: uiteindelijk waren er even veel mensen verspreid over twee dagen als bij
eerdere edities in één dag. De organisaties kiezen voor een volgende editie toch weer voor
een fietsroute op een dag, de zondag.
Hier en daar werd het als een wat saai en braaf evenement ervaren en dat er sprake is van
een soort gewenning. Dat betekent dat er meer spektakel op de verschillende locaties
moet komen want publiek komt voor ervaring, niet omdat de “winkel” open is. En aan het
eind van de dag een afsluitende activiteit voor het publiek zou wel helpen dit beeld te
doorbreken.
c. Arnhemse Nieuwe
Samen met CASA en OPA organiseert BKA de Arnhemse Nieuwe. Binnen de
studierichtingen Design, Mode, Grafische Vormgeving, Bouwkunst en Vrije Kunst wordt
er door een jury de Best of geselecteerd. Deze afstudeerders krijgen de gelegenheid zich te
presenteren aan een publiek in Showroom Arnhem. Ook in september 2015 werd
Arnhemse Nieuwe weer georganiseerd. Deze editie was bijzonder geslaagd. De zaal zat
weer ouderwets vol, de training van de deelnemers door Marlies Leupen resulteerde in
pitches waarbij je op het puntje van je stoel zat en het geheel (vormgeving, zaal,
tentoonstelling) zag er goed verzorgd uit.
2. Politiek en netwerk
BKA volgt de beleidsmatige ontwikkelingen binnen de beeldende kunst en brengt de
kunst onder de aandacht bij de politiek op gemeentelijk en provinciaal niveau. Daarnaast
stimuleert BKA samenwerking in de provincie door netwerkbijeenkomsten te
organiseren.
Activiteiten:
1. Twee keer per jaar organiseren van netwerkbijeenkomst Gelderse beeldende kunst
onder de titel Factor 50; In mei 2015 vond de derde netwerkbijeenkomst plaats bij
Stichting Breekijzer in Ulft en in november in het RuRu-huis in Arnhem.
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.

2. Jaarlijks een activiteit gericht op politiek op regionaal en provinciaal niveau. In
2015 organiseerde BKA een Prikkelontbijt om op die manier met raads- en (nieuwe)
Statenleden in gesprek te gaan over de kansen, betekenis en waarde van
beeldende kunst voor Arnhem en de provincie Gelderland. Het Prikkelontbijt vond
plaats in museum Arnhem. Tijdens het ontbijt werd aan de hand van vijf 'prikkels'
van gedachten wisselen over de waarde van beeldende kunst voor de
maatschappij, de openbare ruimte en andere beleidsterreinen.

Filosoferen over kunst op zaal Prikkelontbijt

4.Bedrijfsleven
Om de relatie tussen kunstenaar en bedrijfsleven te verbeteren organiseert BKA voor het
derde jaar B hungry & get fed. Deze activiteit heeft een eenvoudig en sterk concept: het is
een bijeenkomst waarin zes kunstenaars een projectidee presenteren en afsluiten met een
actuele ontwikkelingsvraag. Na steeds twee presentaties, nodigt de moderator de zaal uit
om mee te denken over commerciële verdienmodellen en creatieve oplossingsrichtingen.
Dit leidt tot concrete tips en adviezen waarmee de pitchers hun project of onderzoek een
stap verder kunnen brengen. Vooraf krijgen alle pitchers een training gericht op het
verwoorden van de essentie van hun idee of vraag. Na afloop is er een netwerkborrel.
B hungry & get fed wordt niet alleen in Arnhem georganiseerd, maar ook een keer per jaar
in Nijmegen. Ondernemers, instellingen en geïnteresseerd publiek worden gericht
uitgenodigd in de zaal. Onder leiding van een moderator geeft het publiek tips en
adviezen om de ideeën en vraagstukken een stap verder te brengen.

De resultaten B hungry & get fed 2015 op een rij:
 3 bijeenkomsten per jaar, waarvan 1 in Nijmegen en 2 in Arnhem;
 per keer presentaties van 6 beeldend kunstenaars > totaal jaarlijks 18 deelnemers:
 Alle edities 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 jaarlijks: totaal 250 bezoekers, uit Arnhem, Nijmegen en
Gelderland, die actief betrokkenheid toonden in de zaal;

3.2 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 het paleis van
Justitie. De drempel van deze tentoonstellingsplekken is vaak voor het publiek lager
waardoor een eerste kennismaking met Plaatsmaken en haar projecten makkelijker tot
stand komt. 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 2015 werkte Plaatsmaken aan de volgende projecten:
1. Solotentoonstelling Ad Gerritsen in Museum Arnhem Berichten van de Spotvogel
2. Vitrineproject: De Uitspraak in samenwerking met Paleis van Justitie
3. Oogmerk, Gelderse kunstenaarsportretten, presentatie in samenwerking met
Rozet
4. Wisteria, modeproject in samenwerking met People of the Labyrinths en Paapje
5. Extraplaats, magazine in samenwerking met Extrapool
6. Kunst op je kamer, prentenserie en kleurboek, presentatie in samenwerking met
Museum het Valkhof, Museum CODA, Rozet, verspreiding in samenwerking met
Vluchtelingenwerk Nederland.
1.

Berichten van de Spotvogel, solotentoonstelling Ad Gerritsen in Museum Arnhem

Plaatsmaken kreeg van Museum Arnhem de opdracht om een solotentoonstelling van de
Arnhemse kunstenaar Ad Gerritsen te realiseren. De kunstenaar overleed op 2 april 2015.
Hij is tot die datum betrokken geweest bij de opzet van de tentoonstelling, die op 22 mei
opende. Naast het concept en de inrichting was Plaatsmaken ook verantwoordelijk voor
de publicatie. Berichten van de spotvogel was daarmee het grootste project van voorjaar
2015.

Tentoonstelling Berichten van de spotvogel, Museum Arnhem

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 Merlijne Marell, Lisa Vieten, Rosemin Hendriks en
Anan Striker.
Merlijne Marell

Van woensdag 28 januari tot en met 17 maart is in deze aflevering van ons project De
Uitspraak werk te zien van Merlijne Marell. Zij werkte vele maanden aan haar boek
‘Schobbejacques en de zeven geiten’, een eigentijds sprookje over een schurk die van plan
is alle lekkere geitjes van Grootmoeder op te eten. Marell schreef en illustreerde het boek
zelf, en daarna drukte ze alle exemplaren eveneens zelf in verschillende technieken zoals
hoogdruk en zeefdruk. Uiteraard heeft ze de boeken ook allemaal met de hand
ingebonden. Het boek is haar eindexamenproject op de Masteropleiding Illustratie op de
academie in Gent. Merlijne Marell creëerde met haar geitjes ontroerende wezens die
zomaar uit de kool groeien en een ferme grootmoeder die ze met stevige maar lieve hand
de juiste weg op helpt.
Lisa Vieten

De foto’s die Lisa Vieten (1977) maakt lijken afkomstig te zijn uit een film. Ze vangt de
geportretteerden op een moment waarin ze in een bepaalde stemming zijn. Het kan nog
alle kanten op. Het zijn vaak licht absurdistische scènes, maar nooit geheel onmogelijk.
De kunstenaar onderzoekt de balans tussen deze twee dingen. Wanneer gaat ze te
ver? Voor de Uitspraak maakte Vieten een portret van een kind dat zichzelf de mond
snoert. Dit kan naar allerlei zaken verwijzen, maar het zou ook best gebeurd kunnen zijn
tijdens een spel. Op de andere foto’s is een ruimte te zien, die in de basis hetzelfde blijft,
maar door ingrepen in oppervlak en ruimte toch verandert. Zoals wij onze gezichtspunten
aanpassen aan voortschrijdend inzicht. Zoals ook uitspraken van de rechtbank meegaan
met de tijd en de veranderende actualiteit.

Rosemin Hendriks

Rosemin Hendriks tekent hoofden. Ze wil het geen zelfportretten noemen. De tekeningen
hebben allemaal een ander karakter. De ene keer zijn ze in gedachten verzonken, een
andere keer geprikkeld of nieuwsgierig. Voor de Uitspraak koos de kunstenaar vier
hoofden uit die een gezichtsuitdrukking hebben die de emotie in het midden laat. Het is
niet duidelijk wat de dames ervan vinden. Hiermee legt Hendriks een link naar de
onbevooroordeelde rechter die zitting neemt in processen. Of kun je bij nadere
beschouwing de kunstenaar toch betrappen op een bepaalde blik?

Anan Striker

Anan Striker (1988) is een beelddichter. In zijn vrolijke, luchtige schilderijen, tekeningen,
foto’s en installaties zit steevast een woordgrap of geestig beeldrijm verstopt. Vaak iets
met rapteksten. In enkele rake lijnen of ingrepen laat de kunstenaar zien hoe zijn blik op
de alledaagse wereld om ons heen eruit ziet. Striker slaagt erin om je telkens toch nog een
keer te laten kijken. Het kan toch niet waar zijn, dat die schoen gewoon blijft staan terwijl
ie uit het gras steekt? En is dat niet steeds de naam van de kunstenaar, die opduikt in het
ritme van bruggen, trappen, op een menukaart en zelfs op een walkman? Twee of drie keer
kijken= meer zien= meer verwondering.

3. Presentatie project Oogmerk in Rozet
Het gereed komen van de eerste veertien films in ons project Oogmerk was voor de
programmaraad van Rozet aanleiding om door het hele gebouw beeldende kunst te laten
zien onder de titel Rozet Inspireert. Omdat de films van Oogmerk een kijkje bieden achter
de schermen en in het atelier van de geportretteerde kunstenaars, kozen we ervoor een
aantal van deze kunstenaars uit te lichten in de vitrines van Rozet. Ze lieten hier
inspiratiebronnen zien. Erik Odijk legde stenen met bijzondere betekenis in zijn vitrine,
Seet van Hout maakte een hele installatie met haar geheugenboeken, en Jaap Kroneman
propte de vitrine helemaal vol met plastic. Tijdens de feestelijke openingsavond gingen
de films in première, onder grote publieke belangstelling.
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.
Deelnemende kunstenaars: Ad Gerritsen, Alphons ter Avest, Anya Janssen, Dorian
Hiethaar, Erik Odijk, Jaap Kroneman, Kinke Kooi, Mirjam Kuitenbrouwer, Roland
Schimmel, Rosemin Hendriks, Seet van Hout.

4. 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 stofontwerpen, naar aanleiding van een gedicht over flora en
fauna. Deze wordt bij Plaatsmaken gedrukt. Vervolgens maken zij een kledingstuk of
accessoire. Deze worden tentoongesteld in museum Arnhem en in de winkel van the
People of the Labyrinths te Amsterdam. Er is ook een documentaire op komst.
Deelnemende kunstenaars: Bas Kosters, Sjaak Hullekes, Aliki van der Kruijs, Maison the
Faux en Liselore Frowijn
Wisteria was onderdeel van het Arnhem Fashion Festival 2015.
Presentatie: 24 juni-2 oktober in Museum Arnhem

Aliki van der Kruijs en Geert de Rooij

5. 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.
De publicatie zal worden gepresenteerd tijdens de jubileumtentoonstelling van
Plaatsmaken in Museum Arnhem, 24 juni- 2 oktober 2016.
Deelnemende kunstenaars: Marten Hendriks, Koen Delaere, Koen Taselaar, Peter Jordaan,
Ide André, Zeloot, Lola Bezemer, Catalogtree, Johann Kauth en Job Wouters.

Johann Kauth

6. Kunst op je kamer
Plaatsmaken presenteerde in samenwerking met museum het Valkhof en museum CODA
een nieuwe serie prenten voor kinderen met het thema Vluchtelingen.
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. De prenten zijn in de genoemde musea in december
2015 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 reist het project nu naar Rozet, waar het voor
iedereen te zien is tot en met 27 mei.
Thematiek
Op dit moment heeft de wereld te maken met de grootste humanitaire crisis van deze tijd.
Op tal van plekken zijn mensen op de vlucht. Ze worden opgevangen in naburige landen
of wagen de gevaarlijke overtocht naar Europa. Door programma’s zoals het
Jeugdjournaal dat dagelijks op scholen wordt getoond zien kinderen de beelden van
mensen op de vlucht. Kinderen zijn nog niet belast met discussies uit de grote mensen
wereld waarbinnen vluchtelingen- en asielbeleid veel tegenstellingen kent die door
kinderen vaak als onbegrijpelijk worden ervaren. Waarom mag niet iedereen die het
moeilijk heeft bij ons komen wonen? We hebben toch genoeg om te delen? Hoofden
afhakken gebeurde toch vroeger, toen er nog geen schietgeweren waren? De impact van
de beelden voor kinderen is anders en vraagt om uitleg die we niet altijd kunnen geven.
Het is moeilijk uit te leggen aan kinderen dat wij in Europa de grenzen niet wagenwijd
openzetten voor mensen die in levensbedreigende situaties leven. Het onderwerp vraagt
een andere benadering. Door beeldend kunstenaars te vragen rondom dit thema voor
kinderen een werk te maken hopen wij handvaten te bieden om via de verbeelding
kindergevoelens over dit onderwerp een plek te geven en met elkaar in gesprek te gaan.
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.
Betrokken kunstenaars: Ada Dispa, Anan Striker, Charlotte Schleiffert, Daniel van der
Veer, David Bade, Erik Mattijssen, Gerda ten Thije, Harmen Liemburg, Hester Oerlemans,
Joost Bakker, Kinke Kooi, Louise te Poele, Mirka Farabegoli, Paul de Reus, Vanessa Jane
Phaff, Wouter van Riessen

Projecttitel

Deelnemers

Plaats

Bezoekers

Kunst Fietsroute

19

BK-instellingen Arnhem

2.510

B Hungry Get Fed

17

BK-instellingen Arnhem

250

Arnhemse Nieuwe

10

Showroom Arnhem

450

1. Ad Gerritsen solo

1

Museum Arnhem

15.773

2.Vitrine project

5

Paleis van Justitie

passanten

3.Oogmerk

14

Rozet, Arnhem

110.000*

4.Wisteria

6

Museum Arnhem presentatie in 2016

5.Extraplaats

10

Museum Arnhem presentatie in 2016

6.Kunst op je kamer

16

CODA en Valkhof

+/- 3.000**

* Dit zijn het totaalaantal bezoekers aan Rozet gedurende de tentoonstellingsperiode. Wij
kunnen niet nagaan hoeveel bezoekers de tentoonstelling hebben bekeken.
** 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.

4.Galerie Plaatsmaken 2015
In de galerie realiseerden wij zes solotentoonstellingen. Daarnaast namen wij deel aan
Rotterdam Contemporary in februari. Een aantal van de kunstenaars maakte
voorafgaand aan de tentoonstelling nieuw werk in de ateliers van Plaatsmaken. Merlijne
Marell organiseerde een boekpresentatie in de galerie. Zij werkte maanden in onze
ateliers aan haar boek Schobbejacques en de zeven geiten.
Heidi Linck- Nacht vangen
Heidi Linck werkte een aantal weken in het etsatelier, waar ze onderzoek deed naar
verschillende soorten zwart. Gedurende de tentoonstelling veranderde de opstelling
steeds: de nieuwste ontdekkingen werden toegevoegd aan de presentatie. Daardoor
ontstond een gelaagd en levendig geheel, waarbij de tekeningen een dialoog aan gingen
met de etsen. Welke van de twee het diepste zwart had, wisselde.
Markus Putze: Why do birds sing (Die Ewige Suche)
Al sinds wij het werk van Markus Putze voor het eerst zagen in 2011 op de KunstRai, waren
we erop gebrand het in huis te halen. Putze is in staat om met reusachtige aquarellen een
heel nieuwe wereld op te roepen van bossen waarin je kunt dwalen door je eigen
gedachten, ondertussen her en der wat spookachtige schaduwen ontwarend. Na een
kleinere presentatie in 2012 hadden we nu dan de hele ruimte aan zijn werk gewijd. De
kunstenaar maakte op ons verzoek een wandschildering, en om zijn werk definitief te

laten landen binnen ons netwerk hebben we een diner georganiseerd waarbij we gericht
mensen hebben uitgenodigd.

Joost Bakker: Daydrawings
Joost Bakker (1977) heeft met zijn potlood al heel wat parallelle werelden geschapen. In
ogenschijnlijk bedrieglijk echte settings, zoals een gewoon kozijn met daarbij een vloer,
ontdek je dan bij nadere beschouwing een kleine doorgang waar kleine mensjes in- en
uitlopen. Een plein heeft opeens een afvoerput, en een stadion wordt door de kunstenaar
omgekeerd getekend, zodat het grasveld boven is en de tribunes aflopen naar beneden.
Taal wordt ingezet om letter voor letter een woord te verkennen. Soms komen letters
omgekeerd weer terug. Dit is wat Bakker doet: hij kijkt, tekent, kijkt weer eens, en de
conclusie is precies het tegenovergestelde. Het werk is één grote anagram van de wereld.
Klaas Gubbels: Ketel Zwart
Omdat hij veertien jaar bij Galerie InDruk in ’s-Hertogenbosch is, zaagde Klaas Gubbels
om te beginnen een zeer grote koffiekan uit hout. Want de eigenaren van de galerie ,
Julius en Ilse, hadden op zijn atelier in Frankrijk een schilderij gezien waarvan ze dachten
dat het een goede houtdruk zou opleveren.

Deze uitgezaagde kan drukte hij samen met zijn dochter Johanna en Manuel Kurpershoek
af op de grote pers van Plaatsmaken. Gewoon recht vooruit, in zwart. Dat is waar Klaas
van houdt, een beeld zonder misverstanden. Het drukken gaat ongeveer zo: Manuel en
Johanna staan hard te werken en Klaas levert commentaar. En een werk dat dat is, zo’n
grote prent! Het is vanwege die grootte druktechnisch moeilijk om het goed voor elkaar
te krijgen. Je moet natuurlijk gelijkmatig en zeer geconcentreerd te werk gaan zodat er
geen vlekken ontstaan. Maar het is gelukt: een grote prent voor een kleine galerie. Ze zijn
allemaal anders geworden. Dat is juist het leuke ervan.
Klaas bedacht dat het een goed plan zou zijn om ze eerst alle veertien te laten zien bij
Plaatsmaken, waar ze gedrukt zijn. Veertien zwarte kannen, veertien enorme lappen met
voor ieder jaar één kan. Zo kun je goed zien welke de mooiste is, het blijft toch handwerk.
De tentoonstelling Ketel zwart is een zomerlijk intermezzo voor Plaatsmaken: in
september starten wij weer met ons galerieprogramma. We vinden het belangrijk dat
uitzonderlijke projecten die in ons productiehuis gedrukt zijn ook aan bod komen in onze
presentatieruimte.
Aline Eras: Soortgenoten
De solotentoonstelling Soortgenoten toont een overzicht van haar werk van de afgelopen
jaren. De ontwikkeling is hierin duidelijk te zien. Bij de tentoonstelling verschijnt een
publicatie in gelimiteerde oplage, met daarin een tekst van Arno Kramer. Er is tevens een
luxe- editie beschikbaar.
Sinds haar afstuderen aan ArtEZ in 2011 heeft het werk van Aline Eras (1980) een grote
vlucht genomen. Haar op klassieke leest geschoeide tekeningen zijn zonder uitzondering
klein van formaat, maar herbergen een enorm universum. Miniatuurmensen lopen tegen
denkbeeldige glazen wanden aan, allemaal in dezelfde richting. Je kunt er eenvoudig
verdwalen in een bos vol onduidelijke wezens uit de biologie. Vlechten van meisjes
worden neergelaten tot in de diepste krochten van ons bewustzijn, en zullen die knopen er
ooit nog uit gaan? De kunstenaar zoekt in poëtische, ietwat autistische tekeningen naar
de betekenis en de grenzen van ons bestaan. Daarbij onderzoekt ze hele stammen
organismen op denkbeeldige mutaties. Wat als er plotseling een nieuwe mossoort opduikt
en bezit neemt van de al te glanzende bosparels die zij vindt?
De enorme hoeveelheid tekeningen die Eras de afgelopen jaren maakte vertonen een
groot verlangen naar een eenduidigheid in sfeer. Je zou kunnen zeggen dat haar wezens in
ieder geval soortgenoten zijn. Familie in ver of dicht verband, verweven en verstrikt in de
scherpe en doordachte hand van de kunstenaar.
Plaatsmaken is vanaf het begin van haar kunstenaarschap nauw betrokken bij Aline Eras.
Een tijdlang had zij in ons oude pand in de Emmastraat een atelier op zolder, waar zij
hommels verzamelde die te pletter waren gevlogen. Regelmatig ook dook er een andere
fascinatie op: pissenbedden, lieveheersbeestjes, verdroogde wortelstelsels van één of
andere inheemse variant van iets.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie in gelimiteerde oplage, met daarin een
tekst van Arno Kramer. Er is tevens een luxe- editie beschikbaar.

Rosemin Hendriks
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? Tijdens de solotentoonstelling
van Rosemin Hendriks bij Plaatsmaken zijn zowel grote als kleine tekeningen te zien. Ze
hangen gezusterlijk naast elkaar en doen verslag van de laatste ontwikkelingen binnen
het werk van Hendriks. Plaatsmaken geeft ter gelegenheid van de tentoonstelling een
nieuwe editie uit van Rosemin Hendriks.
Bezoekersaantallen en deelnemende kunstenaar galerie:
Jaar

aantal deelnemende kunstenaars

bezoekers

2011

61

1073

2012*

39

590

2013**

22

1645

2014

15

2311

2015

7

2427

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

