
1 
 

Jaarverslag 2017  

Stichting Productiehuis Plaatsmaken 

Galerie Plaatsmaken 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Productiehuis Plaatsmaken 

Klarendalseweg 82a 

6822 GC Arnhem 

www.plaatsmaken.nl 

info@plaatsmaken.nl 

0263515697 

http://www.plaatsmaken.nl/
mailto:info@plaatsmaken.nl


2 
 

 

Inhoudsopgave  
 

Een inleiding op de jaarrekening en het -verslag     3 

 

1. Projecten 2017         

   1.1. De Uitspraak: Vitrineproject      5  

 1.2. Grind The Gap        6 

 1.3. Nalatenschap Ad Gerritsen     14 

 1.4. Een Goed Boek       15 

 

2. Beeldende Kunst Arnhem      15 

 

3. Werkplaatsen, werkperioden en opdrachten   17 

 

4. Tentoonstellingen galerie      19 

4.1 Anan Striker, Drawing is my weapon    19 

4.2 Elka Oudenampsen, Many Parts    20 

4.3 Mirka Farabegoli, Mannigfuald     20 

4.4 Alphons ter Avest, Spring Caravan    21 

4.5 Ide Andre, I get slightly figurative when I am bored  22 

4.6 Ad Gerritsen       22 

4.7 Manuel Kurpershoek      23 

4.8 Ada Dispa Het grote verlangen een requim te schrijven en dan uitkomen bij 

een zot liedje        23 

4.9 Hester Oerlemans, Majolica     23 

4.10 Gilles de Brock       24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Een inleiding op de jaarrekening en het -verslag 
 

Plaatsmaken wil productie van beeldende kunst en vormgeving mogelijk maken, breed 

publiek bereiken en een inhoudelijke verdieping bieden aan makers en hun publiek. Dat 

doen we door verschillende activiteiten te organiseren waarin steeds de nadruk ligt op 

één of meer van deze peilers. Het ene jaar zijn we meer buiten de deur te vinden, het 

andere jaar zijn we wat meer binnenshuis bezig. Dat wil niet zeggen dat we dan geen 

interactie hebben met publiek: tegenwoordig is het productiehuis en de galerie  open 

van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. Iedereen is van harte welkom binnen 

te wandelen om te komen kijken.  

 

Het voorjaar van 2017 stond voornamelijk in het teken van werken in de ateliers. We 

hadden een aantal kunstenaars te gast die nieuw werk maakten, en dat ook in de galerie 

hebben getoond. Er werden, zoals u verderop in dit verslag zult lezen, cruciale stappen 

gezet in de diverse oeuvres maar ook in kennisontwikkeling voor onszelf. Voor ons is dit 

een belangrijke constatering, immers Plaatsmaken is altijd bezig met het bevragen van 

de grafische technieken. Mede om deze reden hebben wij het ongoing project Grind the 

Gap opgezet, waarin kunstenaars en vormgevers onderzoeken hoe digitale impulsen een 

plek kunnen krijgen binnen de analoge werkwijze die wij aanbieden in onze 

werkplaatsen. Behalve analoog werk, levert dit project ook een archief op: alle 

afzonderlijke kunstenaarsbijdragen staan beschreven en gedocumenteerd op een 

speciale projectwebsite. Niets is zo veranderlijk als de tijdsgeest en op deze manier 

blijven alle ontdekkingen en experimenten te raadplegen, ook voor de volgende editie 

van het project.  

 

Wij willen voor alles een laboratorium zijn, waar kunstenaars en vormgevers de vrijheid 

voelen te experimenteren. Dat dit in 2017 uitermate geslaagd is, stemt ons tevreden. Wij 

zien het als onze taak de resultaten hiervan te tonen op relevante podia. De presentatie 

van het project Grind the Gap presenteerden we twee keer in het najaar, tijdens Graphic 

Matters in Breda en de Dutch Design Week in Eindhoven.  

 

Hester Oerlemans had van alle kunstenaars de langste werkperiode. Zij ontwikkelde 

samen met onze zeefdrukker een methode om zonder transfers te zeefdrukken op 

keramieken tegels. Het resultaat was een honderdtal werken en een publicatie die in de 

galerie werden gepresenteerd en die o.a. resulteerde in een verkoop aan de collectie 

Rijnstate.  

 

Beeldende Kunst Arnhem organiseerde in de zomer een netwerkbijeenkomst in 

Doesburg. We brachten een bezoek aan de IJsselbiënnale en konden daarna bijpraten 

over de stand van zaken in het actuele Gelderse kunstcircuit. In deze bijeenkomsten 

worden nut en plezier verenigt.  
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Vanaf april 2017 hebben wij op verzoek van de familie Gerritsen nagedacht over de 

nalatenschap van Ad Gerritsen. We hebben met een kleine commissie een kerncollectie 

samengesteld en een passend aanbod gedaan aan de trouwe verzamelaars. Museum 

Arnhem kon op deze manier een mooie aanvulling verwerven op de collectie, waardoor 

zij nu de grootste en meest complete verzameling Ad Gerritsen hebben van Nederland. 

Gemeentemuseum Den Haag, provincie Gelderland en Akzo Nobel Art Foundation 

verwierven eveneens werken. Naar aanleiding hiervan wordt er eind 2018 een grote 

tentoonstelling van de Arnhemse kunstenaar in het Haags Gemeentemuseum 

georganiseerd.  

 

Aan het einde van 2017 stond het project een zacht geruis al stevig in de steigers. Voor 

dit project, dat in april 2018 van start ging, maakten zeven kunstenaars werk voor één 

van de zeven Gelderse kastelen in bezit van Geldersch Landschap en Kasteelen. De 

plannen waren medio november geschreven, goedgekeurd en de kunstenaars aan het 

werk. Maar daarover meer in het verslag over 2018.  

 

Financiële resultaten 

Het jaar werd negatief afgesloten met € 7.203. Het brutoresultaat was onvoldoende om 

de vaste lasten van de organisatie te dekken (€ 255.513). Door projecten te initiëren 

waar aanvullende fondsen voor worden geworven hoopte Plaatsmaken dit 

terugkerende probleem op te lossen. Ondanks het succes bij het werven van die externe 

fondsen heeft Plaatsmaken dit probleem ook in 2017 niet op kunnen lossen. De 

bezuiniging van de gemeente Arnhem in 2016 a € 5.000 is voor Plaatsmaken in die zin 

een aderlating. In combinatie met een gering eigen vermogen dat jaarlijks afneemt, is de 

financiële situatie zorgelijk en een liquiditeitsprobleem voortdurend aanwezig. Alle 

kosten nalopend is er uitsluitend ruimte te realiseren in de loonkosten en de 

energiekosten.  

 

Loonkosten 

Het aantal beschikbare uren (ft) in combinatie met de output die geleverd wordt is al 

jaren te krap. Plaatsmaken heeft 4,5 ft in dienst met een totale loonkosten van € 

157.368. Van  alle medewerkers is 1,6 ft in dienst  via de oud id-regeling, beide zijn 

werkplaatsbeheerders. Het niet indexeren van de loonkostensubsidie maakt de 

financiële ruimte jaarlijks steeds kleiner. Daarnaast werd een medeweker in 2017 

langdurig ziek (0,6 ft) waarvoor geen verzekering was. Wij zien geen mogelijkheid het 

aantal ft terug te schroeven en daarmee de kosten te reduceren in combinatie met de te 

leveren output. 

 

Energiekosten 

Plaatsmaken huurt haar pand via Volkshuisvesting. Het gebouw is in 2013 totaal 

gerenoveerd met uitzondering van het dak. Het dak is afgekeurd en Plaatsmaken zal zich 

in 2018 inspannen om deze te laten vervangen en voldoende te laten isoleren. 
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1. Projecten Stichting Productiehuis Plaatsmaken  
  

In onderstaande tabel een overzicht van de projecten, aantal deelnemende kunstenaars, 

het podium waarop Plaatsmaken het project presenteerde en het aantal bezoekers.   

  

Titel    Aantal kunstenaars  Podium  Bezoekers   

Vitrine project  5   Paleis van Justitie, Arnhem Passanten   

Grind the Gap   10   Graphic Matters, Breda 3.000 

       DDW, Eindhoven Veem 30.000 

Nalatenschap Ad Gerritsen n.v.t.   n.v.t. 

Een Goed Boek  10   Showroom Arnhem  200 

een zacht geruis  7   presentatie april 2018 

 

Hierna worden alle projecten en bijbehorende producties kort toegelicht.    

 

1.1 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. Na de zomer heeft Plaatsmaken besloten 

de Vitrine voortaan alleen te programmeren met jong talent. Dit voornemen wordt in 

2018 verder vormgegeven door een intensievere samenwerking met ArtEZ. 

Achtereenvolgens hing er werk van: 

 

1. Hester Oerlemans 

Het heldere, no-nonsens werk van Hester spreekt veel mensen aan.  Het is fris en 

tegelijkertijd zet het je aan het denken over de wereld waarin je dagelijks als 

vanzelfsprekend je dingen doet. Is dat allemaal wel zo? Wat als je er iets heel kleins in 

aanpast waardoor je anders gaat denken? Vanaf de beginperiode heeft  Oerlemans 

regelmatig met en bij Plaatsmaken gewerkt. Nog dagelijks eten wij bijvoorbeeld van de 

borden die zij jaren geleden met zeefdruk voorzag van een afbeelding van Zorro, met als 

begeleidende tekst: Sorrow.  De kunstenaar werkt in alle denkbare mogelijke media, en 

wat dat is doet eigenlijk niet ter zake, het resultaat is altijd een bijzondere uitspraak die 

verder reikt dan het alledaagse.    

 

Hester toonde een viertal tekeningen van mensen die met elkaar een woordeloos 

gesprek aan gingen. Personen uit een denkbeeldig verhaal, mensen die elkaar misschien 

kennen maar waarschijnlijk niet. Het is een verbeelding van hoe het publiek, de 

gedaagden en degenen die recht spreken dagelijks in en uit de rechtzaal lopen.  
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2. Willem de Haan (BEAR, 2017)  

In zijn werk zoekt Willem de Haan graag 

waardering en humor op. Zo snijdt hij 

bijvoorbeeld een kritisch punt aan met een 

cartooneske, sculpturale, interactieve en soms 

lachwekkende verbeelding. Humor laat je 

nadenken. Dit is ook zichtbaar in het werk dat 

hij voor de vitrine heeft gemaakt. Het thema 

hiervoor is Too Bad to be True.  Mensen die in 

aanraking komen met justitie of hier werkzaam 

zijn, hebben te maken met geluk, ongeluk en/of 

keiharde waarheden. De Uitspraak van Willem de Haan nodigt bezoekers en 

werknemers uit tot een humoristische ontmoeting. 

 

3. Julius Thissen 

Julius Thissen houdt zich voornamelijk bezig met thema’s als (gender)identiteit en 

diversiteit in de westerse samenleving. Aan de hand van mannelijke stereotypen 

onderzoekt hij genderrollen in de hedendaagse prestatiecultuur en de invloed van 

sociale verwachtingen op ons gedrag. Hierover maakt hij video’s, foto’s, sculpturen en 

installaties. 

Voor het Vitrineproject: De Uitspraak worden er twee selecties uit twee series getoond, 

o.a. twee filmstills uit The Wardens en twee foto’s uit de serie Currently out of office 

until sanity returns. In deze serie zoeken Thissen en zijn muze de balans op tussen de 

wil om te presteren en de angst om te falen. Net als de weegschaal van Vrouwe Justitia 

proberen de twee een evenwicht te vinden tussen uitersten, met zichzelf als inzet. 
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1.2. Grind the Gap 2017  
 

Stichting Productiehuis Plaatsmaken is het project Grind the Gap gestart met een 

lezingenprogramma waarin we presentaties hadden geprogrammeerd over de 

verschillende technieken. Zo konden de deelnemers alvast proeven van de 

mogelijkheden. Merlijne Marell liet haar werk zien en vertelde over hoogdruk, haar boek 

Schobbejaques en de zeven geiten ging rond. Alphons ter Avest had op dat moment een 

tentoonstelling bij Plaatsmaken naar aanleiding van een werkperiode in de 

zeefdrukkerij. Hij liet zien hoe de verschillende werken tot stand waren gekomen.  

Cornelie Samsom kwam namens de stichting Going to the Etch vertellen over de 

etstechniek, en liet daarbij aansprekende voorbeelden zien.  

 

In de dagen na deze kennismaking hadden we workshops georganiseerd waar de 

deelnemers zich voor in konden schrijven. Niet iedereen wilde naar alle workshops. Er 

werd gezeefdrukt, er waren twee dagen in het teken van etsen door de als altijd zeer 

bevlogen Stijn Peeters, en tot slot was er in Nijmegen bij Extrapool een workshop 

Risoprinten. Tussendoor werd druk overlegd en gediscussieerd over de verschillende 

technieken. Zo was er een interessant moment waarop Gilles de Brock met Harmen 

Liemburg in bijna-botsing kwam over de meerwaarde van de traditionele etstechniek. 

Het zelfde diepe zwart dat zo kenmerkend is voor etsinkt kan volgens Gilles prima 

bereikt worden met een digitale printer.  

 

Aansluitend aan deze werkdagen, die zoals wij gewend zijn bijzonder constructief maar 

ook heel intensief waren, keerden de deelnemers terug naar huis om een plan te maken. 

In de maanden juli en augustus zijn deze plannen uitgevoerd in onze werkplaatsen. Per 

deelnemer is er een beschrijving van het proces en het resultaat.  

 

Videoregistratie: 

Er is tijdens het werkproces gefilmd en deze beelden vormen met elkaar een mooie 

registratie van de totstandkoming van het project, waarin ook aandacht is voor het in 

beeld brengen van de verschillende technieken. Daarnaast is er van elke deelnemer een 

korte clip gemaakt. Zowel in Breda als in Eindhoven is de film getoond.  

 

Talkshow: 

Op 12 oktober hebben we in Breda een avond georganiseerd waarin we een talkshow 

hadden met de deelnemers aan het project. Moderator Marlies Leupen stelde 

inhoudelijke vragen over het tot stand komen van de werken, de keuzes die men had 

gemaakt en waarom, en wist zo in twee uur de editie van 2017 aan een geïnteresseerd 

publiek inzichtelijk te maken. Tijdens de talkshow werden stukjes uit de videoregistratie 

getoond om het publiek zodoende een indruk te geven van de gemaakte werken. 
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Catalogtree, Act Alter Ego 

De ontwerpers van Catalogtree hebben de zeefdruktafel van Plaatsmaken precies 

opgemeten, en in het bijzonder de knoppen voor de fijnafstemming.  Daarmee kunnen  

kleine marges met de zeef gevarieerd worden , horizontaal/ verticaal en roterend rond 

één punt. Met deze gegevens  hebben zij het ontwerp voor hun werk gemaakt. Het 

uitgangspunt was dat de zeef bleef zitten tijdens het drukproces, en dat uitsluitend door 

het verschuiven van het drukblad door aan de knoppen te draaien een nieuw beeld 

ontstaat. In het ontwerpen van de rasters voor de zeefdrukken maakte Catalogtree 

gebruik van de eigenschap die vaak bij zeefdruk wordt toegepast: het tot stand brengen 

van kleur door menging van verschillende kleurlagen.  Hoe verder je af staat van het 

werk, hoe monotoner het wordt.  Als je er boven op staat zie je de kleine gekleurde 

driehoekjes die er eigenlijk in zitten.  

 

Loretta Cage is net als Act Alter Ego een anagram van Catalogtree. In de autonome kant 

van hun ontwerppraktijk is er veel ruimte voor experiment, vooral met technische 

elementen van traditionele druktechnieken. In de serie van drie zeefdrukken bevragen 

zij de identiteit van Loretta, typografisch, als portret en als kaart.  

 

Amy Whittle, The etched inkjet printer 

Amy Whittle werkte nooit eerder in een etsatelier. Zij is net zoals zoveel jonge 

ontwerpers en kunstenaars, vrijwel uitsluitend digitaal opgevoed. Whittle besloot te 

onderzoeken of er nog sporen van oude druktechnieken te vinden zijn in de printers die 

wij vandaag gebruiken. Daartoe haalde zij een doorsnee digitale huisprinter uit elkaar. 

Hier bleek al snel de invloed van het traditionele etsen, de circuits die een printer nodig 

heeft om te functioneren worden geëtst. Daarna worden ze verstopt in het apparaat. 

Voor Whittle is dit bijna een onbestaanbare situatie: in haar werk is zij steeds op zoek 

naar een balans tussen analoog en digitaal, en de eeuwige discussie over waarom je nog 

traditionele druktechnieken zou gebruiken wanneer alles zoveel makkelijker digitaal 

gaat heeft haar tijdens het project aan het denken gezet. Ze wil een ode brengen aan de 

etstechniek, aan de verstopte, ondergewaardeerde ambachtelijke manier van drukken. 

Ze gebruikte vijf ontlede elektronische circuits als etsplaten door ze in te rollen met inkt 

en onder de drukpers door te halen. Het resultaat is een serie afdrukken die de 

schoonheid van de techniek benadrukken. Dat deze platen hier niet voor bedoeld zijn 

maakt het extra bijzonder als ze de aandacht van tijd en inkt krijgen.  
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Jaap Kroneman, Rendering  missing links 

Kroneman zet graag zijn gedachten op scherp, en met een gemengde praktijk als 

kunstenaar en vormgever zijn er genoeg gelegenheden dit te doen. Zo vraagt hij zich 

uitvoerig af wat hem zo stoort aan het abstract expressionisme, terwijl die 

kunststroming duidelijk een bijrolletje speelt in zijn oeuvre. Kroneman houdt niet van 

brede gebaren en woeste kwaststreken met veel materiaal. Hij vindt dat je daarmee 

geen gevoel kunt overdragen . Maar er zit een ongecontroleerdheid in zijn eigen 

handschrift, daar is niets aan te doen. Kroneman schopt dan toch tegen zichzelf en zijn 

neiging tot abstract expressionisme. Het resultaat is dat hij de wijze waarop een 

schijnbaar abstract beeld wordt overgedragen middels de computer formaliseert. Als 

typograaf verlustigt Kroneman zich aan de vele mogelijkheden die de verschillende 

lettergewichten met zich meedragen. Voor Grind the Gap combineerde hij deze twee 

uitgangspunten. Op het oog achteloze abstracte tekens worden door de computer in een 

compositie gebracht die zowel formeel als gek genoeg ook intuïtief overkomt. Om ze 

daarna te zeefdrukken en als serieuze kunstwerken op te spannen. De verwarring is 

hiermee volledig.  

 
 

Harmen Liemburg, M is for manual 

Liemburg is gewend te denken in kleurscheidingen. Die gebruikt hij om zeefdrukfilms 

voor te bereiden. Vanuit die ervaring maakte hij een ontwerp om te etsen door middel 

van Toyobo ‘solar plates'. Deze aluminium platen zijn voorzien van een polymeerlaag 

die je na het belichten, ontwikkelen en fixeren (in gewoon water) kunt afdrukken als een 

etsplaat. De plaat wordt belicht door middel van leesbaar positieve film en UV licht. Dit 
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proces vindt plaats in de donkere kamer, en in tegenstelling tot het normale etsprocedé 

komt er dus geen zuur aan te pas. De details die door dit materiaal kunnen worden 

vastgelegd, zijn vele malen fijner dan bij watergedragen zeefdruk. Dit maakt het 

mogelijk om met subtiele grijstonen te werken zoals in fotografisch beeld. In zijn 

ontwerp, met Adobe Illustrator en Photoshop als gereedschappen, experimenteert 

Harmen hoe ver hij kan gaan met grijstinten, rasters, patronen, vlakken en lijnen die in 

zeefdruk verrasterd zouden moeten worden, of niet drukbaar zijn. De toyobo-drukken 

zijn letterlijk een verbreding van de uitdrukkingsmogelijkheden van de ontwerper 

geworden.  

 

 
 

Deelnemers en studenten:  

Uiteindelijk hebben negen deelnemers nieuw werk gemaakt. Op de afdeling Interaction 

Design van ArtEZ hebben vier studenten gewerkt met de materie, helaas waren deze 

werken niet op tijd klaar voor de presentaties in Breda/ Eindhoven. In december n ze 

wel te zien bij Plaatsmaken.  

 

Presentaties: 

We hebben de tentoonstelling in Breda ingericht in de tweede week van september, in 

het voormalig museum van Breda. Het project werd gepresenteerd als onderdeel van 

het festival Graphic Matters. De looptijd was tot en met 22 oktober.  
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Grind the Gap tentoonstelling Breda tijdens Graphic Matters 

Tijdens de Dutch Design Week (21-29 oktober) is het project gepresenteerd in het 

Veemgebouw in Eindhoven.  
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Grind the Gap tijdens DDW in Eindhoven Veemgebouw 
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1.3  Nalatenschap Ad Gerritsen 
Op verzoek van de familie Gerritsen heeft Plaatsmaken een voorstel gemaakt voor de 

afwikkeling van de nalatenschap van Ad. Een aantal verzamelaars van het eerste uur 

heeft een schenking van werken gekregen. 

  

Oeuvre 

Ad Gerritsen (Arnhem, 1940 – Arnhem, 2015) heeft een onvoorstelbare hoeveelheid 

kunstwerken gemaakt. Schilderijen in alle formaten, tekeningen, grafiek, keramiek en 

beeldhouwwerken. Gerritsen was een geliefd kunstenaar vanwege zijn eigenwijze 

beeldtaal, die zowel humor bevatte als maatschappelijke discussiepunten. 

Veel van zijn werk vond al zijn weg naar particuliere verzamelaars, bedrijfscollecties en 

musea. De kunstenaar was bijzonder geïnteresseerd in de vooringenomenheid waarmee 

mensen elkaar beoordelen. Hij zocht steeds de grenzen op van het menselijke morele 

besef, en vond zijn thematiek in oorlogen, misdaden en andere absurde situaties. De vele 

portretten van traumaslachtoffers of juist van misdadigers schilderde hij zo, dat er geen 

onderscheid tussen die twee te maken is. 

  

Kerncollectie 

Na zijn overlijden is er op verzoek van de familie gestart met het maken van een 

kerncollectie. Plaatsmaken heeft dit met een kleine commissie, bestaande uit Michiel 

Hennus, Liesbeth Brandt Corstius en Inge Pollet, verzorgd. Er is gekeken naar relevantie 

en samenhang binnen het oeuvre, zeggingskracht en of de kunstenaar het werk had 

gesigneerd. Gerritsen had namelijk de gewoonte om ook afgekeurde werken in zijn 

atelier te houden, omdat hij daar vaak later weer aan verder werkte. 

  

Het was de uitdrukkelijke wens van de familie om de overgebleven werken op een goede 

plek onder te brengen. Ook dit deel van het traject is door Plaatsmaken uitgevoerd. Om 

te beginnen zijn de trouwe verzamelaars van het werk van Gerritsen benaderd voor een 

bezoek aan het atelier. 

  

Schenkingen 

Aan Museum Arnhem als grootste verzamelaar werd een passend aanbod gedaan met 

werken uit de ontbrekende periode in de collectie. Met het verwerven van o.a. het grote 

werk Engeland, London uit 2006, de familie F. uit 2011, en de complete serie Dictators 

(gemengde techniek op papier, 2008) heeft Museum Arnhem nu de meest complete en 

uitgebreide collectie Ad Gerritsen in Nederland. 

  

Gemeentemuseum Den Haag verwierf o. a het schilderij the Mockingbird uit 1996, de 

tekening Gymnastiek uit 2009, en enkele oudere werken zoals een van de Siciliaanse 

mummies en een werk uit de serie Reproductie van de soort. Naar aanleiding van de 

schenking kondigt het museum bovendien een tentoonstelling van Ad Gerritsen aan in 

het najaar van 2018. 
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AKZO Nobel Art Foundation verwierf o.a. het grote werk Bonn, Petersburg, Kabul (2004) 

en een deel van de serie Gezichtseinder uit 2010 - kleine portretjes van jonge mensen 

met een opgeplakte mond die Gerritsen uit een tijdschrift knipte. 

  

Behalve aan deze drie partijen is nog werk geschonken aan provincie Gelderland, 

museum Zutphen en Twijnstra Gudde te Amersfoort.  Hiermee is de nalatenschap van 

Ad Gerritsen tot grote tevredenheid van de familie verzekerd van een mooi en 

grotendeels publiek onderdak. 

 

1.4 Een Goed Boek 2017 
Jaarlijks worden er in Arnhem bijzondere boeken gemaakt die opvallen vanwege hun 

vormgeving, fotografie, druk of inhoud. Ontwerp Platform Arnhem (OPA), Plaatsmaken 

en Architectuurcentrum Casa organiseerden daarom wederom de avond Een Goed Boek. 

Tien publicaties die in 2017 zijn uitgegeven werden tijdens de avond gepresenteerd 

door de makers: Na het programma op het podium was er een gezellige boekenborrel 

met signeersessies en boekverkoop.  

 

Programma 2017:  

1 — Inge Pollet droeg voor uit: ALLE VOGELS van Koos van Zomeren 

2 — Frans Sturkenboom DE GESTIEK VAN DE ARCHITECTUUR 

3 — Casper Verborg THE PINK ELEPHANT 

4 — Hans Jungerius VERBORGEN LANDSCHAP 

5 — Henk Hilvering HISTOIRES D’AMOUR 

6 — Dirk Hilbers VELUWE DE NATUURGIDS 

7 — Dennis Geans NEDERLAND NU 

8 — Patty Struik ETHERNAL EUREKA 

9 — Jelle Leenes & Suzanne Valkenburg ARNHEMSE HARTEN 

10 — Marlies  Hummelen HUIS DER PROVINCIE 

 

 

2 Beeldende Kunst Arnhem 
 

Beeldende kunst Arnhem is eind 2012 gestart en is een initiatief waarbinnen intussen 

zeventien Arnhemse beeldende kunstinstellingen vertegenwoordigd zijn: 

Kunstcollectie Rijnstate, Stichting Productiehuis Plaatsmaken, Museum Arnhem, Code 

Rood,  

Collectie De Groen, De Kleurruimte, Studio Omstand, Verborgen Landschap, Galerie in de 

Kerkstraat, SuzeMaySho, Circa…dit, Kunst op de koffie, Motel Spatie, ToArt, MIR, B53 en  

Stichting Scarabee. 

 

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 
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voor een belangrijk deel het bijzondere landschap van de beeldende kunst. Regelmatig 

melden nieuwe leden zich aan.  

 

Het platform voert 3 keer per jaar overleg. Tijdens de vergaderingen worden activiteiten 

besproken, maar is er ook ruimte om nieuwe kansen, ontwikkelingen en activiteiten met 

elkaar te delen. Zo informeerde Sonsbeek 2016 over de stand van zaken en 

presenteerde Biënnale Gelderland 2014 haar plannen tijdens een van de vergaderingen. 

Het platform hangt juridisch en organisatorisch onder Plaatsmaken.   

  

Stichting Productiehuis Plaatsmaken is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het 

programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel 

eindverantwoordelijk: concept en programma publieksactiviteiten, coördinatie en 

productie, communicatie, fondsenwerving, financiën, verslaglegging en evaluatie.  

  

BKA is aangesloten bij Cultuur Netwerk Arnhem en als bestuurslid vertegenwoordigd 

sinds 2014. Daarnaast is BKA aangesloten bij het landelijk netwerk voor presentatie 

instellingen De Zaak Nu en Platform BK. Bijeenkomsten worden bezocht en informatie 

wordt met de leden gedeeld. 

 

Het BKA heeft tot doel: 

Aandacht en de markt voor beeldende kunst te vergroten bij publiek, bedrijfsleven en 

overheid. Het BK Platform doet dit door kansen te signaleren en daarop in te spelen met 

projecten, lobby, netwerken en een gezamenlijke marketing. Hierdoor wordt de beeldende 

kunst en kunstenaars beter over het voetlicht gebracht. Het gaat daarbij om zowel jonge 

talenten als kunstenaars die al lang(er) bezig zijn, nieuwe initiatieven als grote 

instellingen. 

 

Het publiek  

Door gezamenlijke activiteiten gericht op het publiek te organiseren en samen op te 

trekken in pr- en markering campagnes wil BKA een steeds groter “nieuw” publiek aan 

zich binden. Dit doet zij door:  

1. Website met overzicht van alle activiteiten en tentoonstellingen op het gebied van 

beeldende kunst (www.beeldendekunstarnhem.nl). Vanuit de website zijn er ook in 

2017 maandelijks nieuwsbrieven gestuurd. Bovendien zijn we gestart met een 

inhoudelijke verdieping door interviews op de website te plaatsen die in onze opdracht 

werden geschreven.  

2. Samen met CASA en OPA organiseerde BKA in 2017 op 21 september de 12e editie 

van Arnhemse Nieuwe (presentatie van de 10 beste afstudeerders van ArtEZ). In 2017 

gaven drie studenten vrije kunst een presentatie. 

3. We hebben dit jaar afgezien van de traditionele Kunst Fietsroute omdat we het idee 

hadden dat het concept na een aantal jaar was uitgewerkt. De belangstelling bij het 

publiek nam af, terwijl het programma en de inspanning om het tot een succes te maken 

toenam. In plaats van de fietsroute als publieksevenement zijn we in 2017 daarom 
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gestart met een intensieve samenwerking met de Arnhemse Uitnacht die in januari 2018 

plaatsvond.  Voor het inhoudelijk concept zijn Jeroen Glas en Thijs Linssen uitgenodigd. 

Naast programmering van een aantal werken rondom een bepaald thema zijn alle leden 

van het platform uitgenodigd zich op die avond te presenteren met een eigen 

programma.  

4. In juni en juli organiseerde we een postkaartenactie tijdens het Fashion & Design 

Festival: van de tentoonstellingen bij ieder lid van BKA werd een ansichtkaart gemaakt, 

en als je alle kaarten verzamelde had je een soort van programmamaand van alle kunst 

in Arnhem. Deze actie werd gecombineerd met verdiepende artikelen op de site en 

leverde 1000 nieuwe inschrijvingen op voor de nieuwsbrief.  

 

Politiek en netwerk:  

Factor 50 is een (half)jaarlijkse netwerkbijeenkomst beeldende kunst. Doel van deze 

bijeenkomsten is om het draagvlak voor de beeldende kunst in Gelderland te vergroten 

en gelegenheid te bieden om elkaar te ontmoeten en met elkaar kansen op te zoeken en 

ervaringen te delen. Op 29 juni hebben we een bijeenkomst georganiseerd in Doesburg. 

We kregen een inleiding door Mieke Conijn over de IJsselbiënnale en bezochten enkele 

locaties. Daarna was er gelegenheid tot uitwisseling.  

 

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. Door de werkperioden en het project Grind the Gap, nam het 

werkplaatsgebruik in de zeefdruk, ets en digitaal toe. De groei die binnen de 

werkplaatsen van Plaatsmaken waarneembaar is, wordt veroorzaakt door projecten 

waar masterclasses, onderzoeken en werkperioden een vast onderdeel zijn. 

           

 Techniek  2013*  2014  2015  2016  2017 

Zeefdruk:          432  387  408  384      456 

Textielzeefdruk                 126  55  45 

Ets:           154  198  175  375  423 

Hoogdruk:         45  94  114  78  56 

Doka:           64  68  35  23  78 

Digitaal print:        127  156  348  310  351 

Videomontage       494  346  294  323  287 

Totaal dagdelen 1316   1249  1500  1548  1696 

* Gesloten oktober 2012 tot april 2013 wegens verhuizing   
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Werkperioden 

In 2017 werden de meeste werkperioden bij Plaatsmaken afgesloten met een 

presentatie. De volgende kunstenaars brachten een werkperiode door in onze ateliers:  

 

• Mirka Farabegoli startte haar werkperiode bij Plaatsmaken, ging vervolgens 

naar Ierland en kwam weer terug. Zij ging op zoek naar Ierse volksverhalen die 

ze in haar grafiek kon gebruiken. Uiteindelijk is ze nóg een keer in Ierland 

geweest.   

• Hester Oerlemans werkte maandenlang aan een methode om te zeefdrukken op 

keramiek zonder transfers te gebruiken. Het was een lang en langzaam proces, 

dat uiteindelijk wel een honderdtal werken heeft opgeleverd.  

• Anan Striker vertaalde zijn met blauwe balpen getekende strip naar zeefdruk. 

Op hetzelfde oldschool printpapier, met gaatjes aan beide kanten.  

• Alphons ter Avest ontwikkelde een aantal gloednieuwe zeefdrukken. Hij 

tekende rechtstreeks op film, gebruikte plakband waar inkt niet voldeed en 

voegde zo een nieuw hoofdstuk van caravans en bloesems toe aan zijn oeuvre.  

• Elka Oudenampsen had nooit eerder gezeefdrukt. Zij kwam met een ontwerp 

van een collage en bracht een aantal dagen door in de drukkerij, voor het werk in 

verschillende kleurschakeringen gereed kwam.  

• Ide André maakte een tafelkleed uit verschillende lappen stof waar hij op had 

gedrukt. Door het kleed op tafel te laten liggen gedurende een aantal weken, 

‘drukten’ de medewerkers van Plaatsmaken hun dagelijkse bezigheden zoals 

lunch, krabbels en koffievlekken erop en werd het een sociaal kunstwerk.  

• Geer van der Klugt begon aan zijn werkperiode vanuit het idee dat hij iedere 

zeefdruk uniek wilde maken door er na afloop op te tekenen. Waar het proces 

aanvankelijk niet vanzelfsprekend verliep, ging het een aantal maanden later een 

stuk eenvoudiger waardoor de kunstenaar bereikte wat hij voor ogen had.  

 

Opdrachten 

Filmportret Herman Gordijn, i.o.v. Museum More: Vanaf 25 juni was in Museum 

More de grote tentoonstelling 'het niet-perfecte is perfect' van Herman Gordijn te zien. 

In opdracht van More maakte Plaatsmaken een filmportret van de kunstenaar, die 

helaas enkele weken voor de tentoonstelling overleed. In de korte film is in beeld 

gebracht hoe Gordijn te werk ging en hoe hij over verschillende aspecten van zijn 

werkproces dacht. Plaatsmaken is trots op het resultaat, en we zijn blij dat met 

instemming van de kunstenaar de film in museum More kan worden gepresenteerd. 

Film kasteel Ruurlo, i.o.v. Museum More: Voor de opening van Kasteel Ruurlo en de 

collectie van Carel Willink die daar getoond wordt, maakte Plaatsmaken een film. 
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4 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 twee jaar hebben wij gekozen voor 

solotentoonstellingen. We geven een kunstenaar en zijn oeuvre graag de volledige 

breedte van onze ruimte. De ruimte wordt als intiem ervaren, zeker nu er een grote tafel 

staat die zowel als ‘tafel’ kan worden gebruikt maar heel eenvoudig is om te toveren tot 

textielzeefdruktafel. Het geeft de galerie een laagdrempelige sfeer. 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. Het is voor ons belangrijk dat deze ook gezien worden door een groot 

publiek.  In de programmering van de galerie is er steeds een afwisseling tussen 

aankomend en gearriveerd talent. In 2017 hebben we dit beleid gecontinueerd. De 

galerie als spreekbuis voor het beleid, als inspirerende plek voor ontmoeting.   

 

Doelstellingen galerie: 

1. Net als voorgaande jaren presenteert Galerie Plaatsmaken minimaal 6 

tentoonstellingen waarin werk getoond wordt op of van papier. Kunstenaars die 

in 2017 bij ons exposeren: Anan Striker, Elka Oudenampsen, Hester Oerlemans, 

Ide André, Alphons ter Avest, Mirka Farabegoli, Ada Dispa en Gilles de Brock. In 

de zomerpresentatie is er aandacht voor Manuel Kurpershoek, en op de 

stockwand in de kelder ruim baan voor Ad Gerritsen.  

2. Jaarlijks wil Plaatsmaken in ieder geval deelnemen aan een kunstbeurs in 

Nederland. In 2017 nemen wij deel aan de Dutch Design Week in Eindhoven. 

 

Bezoekersaantallen en deelnemende kunstenaar galerie:   

Jaar         aantal tentoonstellingen         bezoekers   

2016              6                2047  

2017   9        2089 

 

 

4.1 Anan Striker:  Drawing is my weapon  19 JAN—25 FEB 2017 

Anan Striker tekent. Hij tekent met blauwe balpen en hij schrijft er teksten bij en in. 

Zo had hij ineens een heel boek bij elkaar getekend over de avonturen van de DJ’s 

Mono Bros, geïnspireerd door het echte leven en wishful thinking.  

Dat boek, op van dat ouderwetse printerpapier met gaatjes aan de zijkant, is nu een 

echt boek geworden van zeefdruk. In hetzelfde blauw, op hetzelfde papier, maar dan 

in een oplage van 44. Er zijn ook 44 pagina’s en het kost 44 euro. Striker heeft 

namelijk iets persoonlijks met 44. En dat voert hij dan door in detail. 

Iets anders, maar het gebeurde tegelijkertijd, is dat Plaatsmaken hem vroeg een 

tentoonstelling te maken in de galerie waar ‘voornamelijk werk op of van papier’ te 

zien is. Dus bedacht de kunstenaar nieuw werk van voornamelijk papier, in dit geval 
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meestal karton. Tekenachtige sculpturen, ruimtelijke tekeningen, hoe je het wil 

noemen. Alles voor de papiertouch. In het lithowerkplaatsje van zijn vader maakte 

hij een paar nieuwe litho’s. De titel van de tentoonstelling verwijst naar het belang 

van het tekenen, als je kunt tekenen kun je de hele wereld aan.   

Het werk van Anan Striker is een flow van verhalen, beeldrijm, humor en 

rapverwijzingen. Van een snackbar maakte hij vorig jaar een hele installatie, waarbij 

frietbakjes opeengestapeld werden tot een zelfstandige figuur met frietjes van een 

gele vloermop, parasollen de sfeer bepaalden en waar aluminium serveerschalen als 

ondergrond om te tekenen werden gebruikt. Striker maakte daarnaast frikandellen 

van karton en ontstoppers fungeerden plots als volwaardige onderdelen van een 

groter geheel. Door de luchtige en soms prettig groezelige manier van de wereld op 

de hak nemen ga je anders naar de wereld kijken. Van blokken oase kun je behalve 

kerststukjes maken ook een muur metselen. Als je maar lang genoeg op een servet 

dwingende letters schrijft, staat er op een gegeven moment “kijk smakelijk” in plaats 

van “eet smakelijk”. 

 

 

4.2 ELKA OUDENAMPSEN: MANY PARTS 2 MRT—1 APR 2017 

De collages van Elka Oudenampsen zijn deels ontleend aan tijdschriften, en voor een 

ander belangrijk deel ontstaan zij door de associatie van de kijker. Iets dat op een 

rechthoek lijkt, of misschien wel is, wordt een venster. Twee vormen die bij elkaar 

staan worden personages in een onbekend verhaal. 

Zij zoekt naar de essentie van vorm en het ontstaan van de betekenis die de kijker 

eraan toedicht. Het is een zoeken op de rand van feit en fictie, op de rand van 

landschap en stilleven. Oudenampsen is een strenge curator in haar eigen beeldtaal, 

die uit veel delen bestaat maar toch helder van lijn is. Haar werk is als een 

voortdurend beeldgedicht, met rijm, klank en steeds met een sprankelend open 

einde. 

De kunstenaar werkte aan een zeefdruk, die uiteindelijk in verschillende 

kleurvarianten gereedkwam.  

 

4.3 Mirka Farabegoli: Mannigfuald 6 APR—13 MEI 2017 

Mirka is nieuwsgierig en laat zich inspireren door een nieuwe omgeving. Eerder 

reisde zij al naar Thailand en Bolivia, dit keer was haar bestemming Ierland. Mirka  

ging naar Ierland om zich onder te dompelen in de Ierse cultuur. Deze keuze was 

niet voor niets. Ze ontdekte dat haar Friese roots in verbinding staan met Ierland 

door haar interesse in oude verhalen en mythen. 

Zo komt het verhaal van Mannigfuald uit een collectie van Friese Mythen en Sagen. 

Mannigfuald is een mythisch schip dat de Friezen naar Nederland bracht. Het schip 

werd gebouwd met het hout van verschillende schepen. Ze gebruikt dit verhaal als 

metafoor in haar beeldende werk waarin verschillende culturen, indrukken en 

verhalen samen komen. Na terugkeer uit Ierland heeft de geest van het land zich in 

het werk genesteld: overal duiken figuren op die je naar de mistige landschappen 



21 
 

voeren. Zelfs de carnavaleske mannen uit het eerdere verre Zuiden nestelen zich 

moeiteloos naast de kunstenaar op het strand of op een bankje in een grote Ierse 

hal. Ze zijn gewoon met haar mee gereisd, en samen met de nieuwe Ierse figuren en 

de kunstenaar vormen zij één grote, bonte familie. Farabegoli heeft zich tijdens en 

na de reis verder bekwaamd in de voor haar kenmerkende verfijnde etstechnieken, 

daarnaast ontdekte zij de pinhole en stereofotografie. Deze toevoeging aan haar 

vocabulaire kan een grote stap worden genoemd. 

De kunstenaar bracht een langdurige werkperiode door bij Plaatsmaken, waarin zij 

etsen, fotografie en toyobo werken maakte. Daarnaast verscheen een publicatie met 

een voorwoord door Inge Pollet, artistiek leider van Plaatsmaken. Tijdens de 

opening van de tentoonstelling waren er diverse performances.  

 

4.4 Alphons ter Avest: Spring Caravan 18 MEI—24 JUN 2017 

Het atelier van Alphons ter Avest ligt op een steenworp afstand van Plaatsmaken. 

Dat is handig en nuttig tegelijk. De kunstenaar bracht de afgelopen maanden een 

intensieve werkperiode door in het zeefdrukatelier. Hij bereidde zelf zijn films voor 

in zijn eigen atelier, om vervolgens bij ons te drukken. Daarna werd er steevast een 

tijdje nagedacht en geëxperimenteerd. De kleine afstand tussen thuis en 

Plaatsmaken maakte dat het makkelijk was even heen en weer te lopen met nog 

weer een stuk film of een extra gedachte. 

De serie zeefdrukken die zijn ontstaan zijn allemaal door hetzelfde bedachtzame 

proces gegaan. Ter Avest hanteert de werkwijze die hij steeds gebruikt in grafiek: 

een alledaags voorwerp in gedachten en herinnering ontleden tot de essentie, en 

vervolgens reconstrueren met behulp van de techniek, in dit geval zeefdruk. De 

prenten worden laag voor laag opgebouwd, kleur voor kleur, gewikt en gewogen. 

Meer nog dan in de werkperiode van een paar jaar geleden, toen al vrij snel het 

uiteindelijke resultaat tevoorschijn kwam. Grafiek is hard werken, vindt de 

kunstenaar. Je krijgt niets cadeau. Hij zoekt naar een verhaal zonder letterlijk te 

willen worden. Zodra hij een idee heeft voor een zeefdruk begint het probleem al. 

Hij kan wat hij denkt te willen vertellen niet verpakken in een concept waar je mee 

aan de gang gaat. Er gaat een hoop schetsen en denken in het atelier aan vooraf. 

Sleutelen aan de compositie, aan de kleur, aan de verschillende lagen die het werk 

moet krijgen gebeurt tijdens het drukken. Oefenen, bestuderen, opbouwen. De som 

is meer dan de delen. Een verzameling opeenvolgende keuzes. Het werk gaat 

intuïtief een richting op. Een spoor dat je kunt volgen voor het verhaal van de prent.  

De vele betekenislagen die ontstaan door de stapelingen van kleur geven het extra 

diepte en gewicht. Zodat je door transparante lagen heen een andere wereld ontdekt 

die er niet eerder op die manier was. De kunstenaar graaft zijn herinnering af en 

komt zo van ver weg steeds dichterbij. Een caravan wordt een landschap, een 

bloesem kent veel seizoenen. 
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4.5 Ide André: I get slightly figurative when I am bored 27 JUN—28 JUL 2017 

Ide André (1990) heeft een totale passie voor abstract schilderen. Zijn werk ziet er 

behoorlijk doorleefd uit en dat komt doordat het werkelijk te lijden heeft gehad 

tijdens het maakproces. Niet alleen werkt André in zijn atelier, maar ook daarbuiten. 

Het doek wordt bijvoorbeeld naderhand overlopen door eenentwintig jongens van 

de scouting, of door zijn moeder geborduurd aan de keukentafel. Deze handelingen 

maken net zo goed deel uit van het tot stand komen van het werk, en plaatsen 

daarmee de schilderijen van André in een sociale context die onontbeerlijk is.  

Tijdens zijn werkperiode bij Plaatsmaken werkt de kunstenaar aan een reusachtig 

tafelkleed voor de grote zeefdruktafel. Het kleed bestaat uit verschillende lappen die 

gezeefdrukt zijn met een patroon dat afkomstig is van de vele gele post-it papiertjes 

die André vol droedelde tijdens verveelde momenten. Hij vergrootte ze uit tot 

enorme droedels. Dat ziet er toch heel anders uit dan zo naast de telefoon.   Als het 

kleed af is mag het een tijdje op tafel liggen, zodat er op geluncht, vergaderd en 

geborreld kan worden. Koffievlekken, een klodder boter, gesmolten hagelslag , alles 

is gewenst. Daarmee brengt Plaatsmaken een eigen handtekening aan op het werk 

en is de plek waar het werk gemaakt is voorgoed verbonden met het kleed. Als het 

kleed ‘af’ genoeg is naar de smaak van Ide André wordt het in stukken geknipt en als 

losse doeken opgespannen. Zo wordt een droedel een zeefdruk een tafelkleed een 

schilderij. En al die contexten krijg je er vanzelf bij.  

 

4.6 AD GERRITSEN 17 JUL—27 OKT 2017  

In het atelier van Ad Gerritsen (1940–2015) liggen nog tal van schatten. Op verzoek 

van de familie stelde een kleine commissie de afgelopen tijd een kerncollectie samen 

om zo de nalatenschap op de best mogelijke manier over te dragen aan de toekomst. 

In een ladekast vonden wij een reeks tekeningen die als voorstudie dienden voor 

latere schilderijen, een enorme hoeveelheid grafiek, collages en losse schetsen. In al 

deze werken was de hand van de kunstenaar goed herkenbaar: een losse toets, 

knipogen naar collega-kunstenaars, een handvol tweede wereld Oorlog. Handen die 

niet helemaal goed lukten, beeldschone portretten en raadselachtige combinaties 

van beelden naast haarscherpe observaties van bizarre situaties. Al deze typische  

Gerritsen kenmerken zijn uiteraard vertegenwoordigd in de kerncollectie, maar ook 

in de werken op papier die nu bij Plaatsmaken te zien zijn. We kozen grafiek, 

niemand snijdt zo raak als Ad. We kozen voorstudies van iconische schilderijen, 

zoals de Beschouwers en Onder de Chocoladeboom. In de collages is goed te zien 

hoe de kunstenaar tot zijn keuzes kwam. Ook de zeefdrukken uit de serie Crimes 

and Criminals uit 1972 hangen te shinen. En de figuur Barvoets duikt verschillende 

keren op, als een geest komt en gaat hij weer, vanaf de jaren zestig tot ver in het 

nieuwe millenium. 
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4.7 MANUEL KURPERSHOEK 3 —25 AUG 2017 

Het werk van Manuel Kurpershoek is te zien in een intermezzo van het 

galerieprogramma, dat in september weer begint. Met deze presentatie willen wij 

aandacht geven aan een bijzonder project dat in ons productiehuis is gerealiseerd.  

 

4.8 ADA DISPA: HET GROTE VERLANGEN EEN REQUIEM TE SCHRIJVEN EN DAN 

UITKOMEN BIJ EEN ZOT LIEDJE 31 AUG—29 SEP 2017 

Alle uitersten van gemoedstoestanden kom je tegen in het werk van Ada Dispa. Blije 

mensen zijn ook echt uitzinnig blij, en als ze een tekening ‘bijna gelukkig’ noemt, dan 

zie je meteen waarom. In rake, heldere lijnen tekent Dispa vlotjes een heel karakter. 

Het maakt niet uit of het nu een clown, een mevrouw op straat of de duivel is, 

allemaal krijgen ze dezelfde typerende kop. Vervolgens lijkt het erop of ze de hele 

omgeving meesleuren in dit humeur, de lijnen wervelen en kronkelen, en als er al 

een interieur is, dan doet ook dat vrolijk (of juist niet vrolijk) mee. Dispa doet ook 

andere dingen: ze maakt collages  en installaties met vuurwerk.  

Ada is dol op pennen die bijna leeg zijn. Daar heeft ze laden vol van. Het proces van 

het opraken van een pen verloopt als volgt: eerst noemt ze het een ‘goede pen’, 

daarna als ze hem al een tijdje gebruikt wordt het een ‘schrale pen’, en als de pen in 

het laatje moet is het een ‘zieltogende pen’. Dat is verder niet erg, want de 

kunstenaar vindt bijna lege pennen heerlijk. Ze maakt er achtergronden mee, of 

patroontjes. Zo’n schraal plakkaat in een tekening is heel belangrijk. Het laat dingen 

spreken, of juist niet, en bovendien werkt het rustgevend voor haar. 

 

Een ander heel essentieel onderdeel van het werk is het sociale aspect. Veel 

kunstenaars hebben in hun atelier onaffe werken, of dingen waar ze niet blij mee 

zijn. Die kunnen ze naar Ada sturen, dan maakt zij ze af. Ook maakt ze graag 

kleurplaten voor kunstenaars, en ruilt ze werk. Het komt ook voor dat ze 

gezamenlijke werken bedenkt met iemand. Bijvoorbeeld een tekening die ze dan 

samen met iemand maakt, ieder om de beurt een stuk. Of een kleurplaat, waarbij 

ieder een deel inkleurt. Zo krijg je best wel gekke en geniale dingen. 

 

Bij Plaatsmaken worden werken getoond uit het atelier van de kunstenaar, 

tekeningen uit alle jaren. Daarnaast organiseren we een kleurwedstrijd. Iedereen 

die dat wil kan bij Plaatsmaken komen kleuren aan de grote tafel, maar de 

kleurplaten zijn ook te downloaden vanaf onze website. Alle kleurplaten die worden 

ingezonden hangen we direct in de tentoonstelling. De winnaar krijgt een bijzondere 

prijs uit handen van het enige jurylid: Ada Dispa. 

  

4.9 HESTER OERLEMANS: MAJOLICA 4 OKT—10 NOV 2017 

Niet eerder was een kunstenaar zo lang te gast in onze ateliers. De werkperiode van 

Hester Oerlemans begon in februari 2016, en eindigt na anderhalf jaar. De 

kunstenaar voerde haar langgekoesterde wens uit van zeefdrukken op keramiek. 
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Een heel pallet biscuittegels werd een prachtige serie nieuw werk. Daarbij is een 

boek gemaakt, dat zowel een soort catalogus is, maar ook een dierbare herinnering.  

Hester Oerlemans werd door Plaatsmaken uitgenodigd voor een werkperiode. We 

vierden het dertigjarig jubileum van ons productiehuis, en aangezien we Hester al 

zeker twee van de drie decennia kennen, was zij de uitgelezen kunstenaar om dit 

jubileum mee vorm te geven. Haar werkperiode begon met een presentatie op Art 

Rotterdam in 2016, waar we alvast een paar nieuwe zeefdrukken toonden. Een 

fraaie boxring in allemaal kleuren, en stretchers voor vluchtelingen. Hester bedacht 

Moving Walls, een prachtige mobiele galerie met verschuifbare wanden. Daarna 

wilde de kunstenaar eindelijk eens werk maken van haar langgekoesterde wens om 

op keramiek te zeefdrukken, en dan niet zo maar een paar borden met 

transfervellen. Nee, rechtstreeks op ongebakken tegels moest het gebeuren. Er werd 

een pallet vol biscuittegels in de zeefdrukkerij naar binnen gereden. Een lange 

zoektocht begon om het juiste middel te vinden waar mee gezeefdrukt kon worden. 

Behalve hard gewerkt werd er ook verwenst in de werkplaats, want de 

weerbarstigheid van de werkelijkheid was soms niet te verkroppen. Bijvoorbeeld 

een kleur die in de oven niet mee wou kleuren volgens wens, en zwart dat maar niet 

echt zwart wilde zijn. En dat je dat dan pas weet als het is gebakken.  

Langzaam maar zeker raakte het pallet leeg. Terwijl de verzameling goedgekeurde 

tegels groeide, ontstond er ook een schaduwproductie. Aangezien er toch al een zeef 

was, werd van iedere afbeelding ook een papieren versie gedrukt. Want hoe 

bijzonder is het om alle afbeeldingen bij elkaar te hebben als een soort van 

catalogus? Dan kun je altijd even bladeren en vergelijken. Een onverwacht boek is er 

dus bij gekomen. Als je het wel beschouwt is dat boek een verslag van de 

werkperiode. Een handzaam boekwerk, even fraai als dierbaar. De tegels waar het 

allemaal mee begon kunnen als zelfstandige werken de wereld in.  

 

4.10 Gilles de Brock 15 NOV—15 DEC 2017 

Zeefdruk en digitale print zijn Gilles de Brock allebei even dierbaar. Hij werkt graag 

met beide, en waardeert de kwaliteit van beide technieken gelijkelijk. Wel ziet hij de 

romantische kant van het zeefdrukken; dat je in een goed verlichte werkplaats kunt 

experimenteren met kostbare inkten en processen. 

De beperking die de techniek opdringt door bijvoorbeeld de vastgestelde 

raamformaten  bevalt hem ook. Het beste kleurresultaat wordt toch met 

zeefdrukken bereikt. Aan de andere kant, digitale mogelijkheden zijn eindeloos, 

efficiënt en goedkoop. Innovatie is binnen handbereik, vooral vanwege de software 

die dingen berekent die een mens niet kan voorzien. De Brock brengt in zijn 

projecten de experimenteerkwaliteit samen met een digitaal proces dat hij deels uit 

handen geeft. Hij ontwikkelt software die hem helpt gangbare waarden binnen het 

grafisch ontwerpen naar zijn hand te zetten, zoals parameters en tools waarmee je 

het contrast kunt bepalen. Afgelopen zomer schreef hij voor het project Grind the 

Gap een programma dat bepaalde welke volgorde van kleuren en rasters hij moest 

drukken. Vijftig verschillende zeefdrukken leverde dat op, die stuk voor stuk een 
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andere sfeer hebben. En ze zien er zo vanzelfsprekend uit, je zou bijna denken dat 

iemand dit heeft bedacht. 

 

Wij sloten het jaar af bij Plaatsmaken met onze traditionele kerstborrel en In de 
week van 18 december was het project nog eenmaal te zien bij Plaatsmaken. Hier 
waren ook de werken van de vier studenten Interaction Design van ArtEZ bij 
betrokken.  

 

  

 

 

  


