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1. Voorwoord 
 
Dit activiteitenverslag geeft een gedetailleerd beeld van de activiteiten die De Ateliers in 
2016 heeft ondernomen. Een samenvatting daarvan is terug te vinden in het bestuursverslag 
(hoofdstuk 3).  
De kerntaak, het selecteren en begeleiden van excellent talent onder jonge beeldende 
kunstenaars, staat bij De Ateliers voorop. Het overzicht van de begeleidend  kunstenaars laat 
zien hoe onze (gast-) tutoren zich op het internationale podium manifesteren (hoofdstuk 5 
en 6).  
Van alle deelnemers uit het afgelopen jaar wordt vermeld wat zij in en buiten hun atelier 
hebben ondernomen, wellicht wat overvloedig, maar wij hechten eraan duidelijk te maken 
welke actieve rol onze kunstenaars spelen in de nationale en internationale kunstwereld 
(hoofdstuk 7). 
Een uitgebreid overzicht van kunstenaarslezingen, exposities, samenwerkingsprojecten en 
andere activiteiten binnen- en buitenshuis is te lezen in hoofdstuk 8. 
Conform de voorschriften van de subsidiegever is eveneens in dit verslag opgenomen de 
missie, visie en doelgroep van ons kunstenaarsinstituut (hoofdstuk 2).  
De financiële aspecten tenslotte worden toegelicht in hoofdstuk 10. 
 
 

 
 
Video van Eamonn Harnett op ‘Ptlatch. Offspring 2016’
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2. Missie en doelstelling 

 
Profiel 
De Ateliers, opgericht door kunstenaars voor kunstenaars, is een kleinschalig, internationaal 
gerenommeerd kunstenaarsinstituut met meer dan vijftig jaar ervaring en expertise in 
talentontwikkeling in de beeldende kunst. Wij bieden circa twintig jonge kunstenaars een 
professionele werkomgeving waar zij zich gedurende twee jaar onder intensieve begeleiding 
van prominente vakgenoten kunnen ontwikkelen op het hoogste niveau.  Per jaar melden 
zich vele honderden kandidaten aan waaruit wij tien getalenteerde kunstenaars selecteren.  
 
De Ateliers onderscheidt zich door kleinschaligheid en intensiteit. Alle aandacht gaat naar de 
kwalitatief hoogwaardige en frequente begeleiding van jonge kunstenaars. De 
betrokkenheid van zowel deelnemers als begeleiders is uitermate groot en leidt tot hechte, 
duurzame, internationale netwerken. 
 
De Ateliers is als enige van de postacademische instellingen een initiatief van het 
beroepsveld zelf. De begeleidend kunstenaars, de kleine staf en het bestuur dragen samen 
de verantwoordelijk voor het beleid. De prominente rol van de kunstenaar binnen een 
horizontale organisatievorm maakt De Ateliers uniek. 
 
Missie 
De Ateliers heeft als doel veelbelovende jonge kunstenaars in staat te stellen hun talent tot 
op het hoogste niveau te ontplooien. Daartoe creëert De Ateliers een stimulerende, 
internationale werkomgeving, waar deelnemers veel kunnen leren  van elkaar en van de 
kritische feedback van begeleiders uit binnen en buitenland.  
 
De Ateliers voelt zich verantwoordelijk jonge, gedreven mensen te helpen in de ontwikkeling 
van hun kunstenaarschap. Met de ondersteuning door gerenommeerde kunstenaars van 
jonge vakgenoten heeft De Ateliers bewezen een substantiële bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de beeldende kunst en de vitaliteit van het internationale kunstklimaat in 
Nederland.   
 
Visie 
De Ateliers werkt vanuit de overtuiging dat de professionele ontwikkeling van een 
beginnende kunstenaar het best gedijt in de praktijk. Daarom bieden wij jonge kunstenaars 
de tijd, ruimte en middelen om zich volledig te concentreren op de ontwikkeling van hun 
werk. De voortdurende uitwisseling van ideeën en zienswijzen in het atelier, onder 
vakgenoten, genereert een permanente herijking en vernieuwing van ieders visie op kunst 
en kunstenaarschap.  
 
De kunstenaars die in 1963 De Ateliers hebben opgericht, ontwikkelden een nieuw concept 
waarbij beginnend kunstenaars leren van ervaren kunstenaars. De initiatiefnemers kwamen 
hiermee tegemoet aan een sterke behoefte onder aankomend talent en ontwikkelden zo 
een alternatief voor het conservatieve, traditionele kunstonderwijs van de jaren zestig en 
zeventig. Dit succesvolle model heeft veel navolging gekregen: het stond aan de basis van 
hervormingen in het kunstvakonderwijs in de jaren tachtig en gaf de aanzet tot de oprichting 
van verschillende postacademische instellingen. De Ateliers is haar oorspronkelijke concept 
trouw gebleven, is bewust kleinschalig gebleven om de deelnemers continu kwaliteit te 
blijven bieden en het instituut financieel gezond te houden.  
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Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit jonge, talentvolle, kunstenaars die aan het begin staan van een 
professionele loopbaan. Onze deelnemers zijn sterk gemotiveerd en ambitieus. Ongeveer 
een derde tot de helft van de groep deelnemers is afkomstig uit Nederland: wij voelen ons 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beeldende kunst in Nederland. Daarnaast komen 
kunstenaars uit alle windstreken. De meeste deelnemers hebben een kunstopleiding 
voltooid op BA of MA niveau. Een graad of diploma is geen vereiste voor toelating, ook 
autodidacten kunnen zich aanmelden. De Ateliers hanteert geen leeftijdslimiet. We richten 
ons met name op twintigers, een groep die, anders dan meer gevorderde kunstenaars, 
behoefte heeft aan intensieve feedback en open staat voor verandering en vernieuwing. 
 

   
 
Schilderijen van Janine van Oenen op ‘Potlatch. Offspring 2016’     
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3. Verslag van het Bestuur 
 
Het bestuur van De Ateliers is trots dat het activiteitenplan in 2016 onverkort kon worden 
gerealiseerd. Ondanks een forse vermindering van de subsidie is De Ateliers erin geslaagd 
haar doelstellingen te realiseren, onder meer door de beursbijdragen van het Mondriaan 
Fonds, de ondersteuning van fondsen, de ondersteuning van de donateurs van het Ateliers 
Support Fund en het aanwenden van enkele voorzieningen. Het bestuur stelt vast dat De 
Ateliers daarmee heeft voldaan aan de prestatie-eis om twintig deelnemers te begeleiden. 
 
De exploitatie over 2016 laat duidelijk de omslag zien die werd doorgevoerd om de instelling 
weerbaar te laten zijn in een nieuwe situatie. De Ateliers werkt aan vermeerdering van eigen 
inkomsten en baten via sponsoring. In 2016 werden inkomsten gegenereerd uit ontvangen 
aanmeldingskosten, hogere bijdragen van deelnemers en incidentele verhuur van ruimtes. In 
2005 is ter ondersteuning van de activiteiten van De Ateliers het Ateliers Support Fund 
opgericht. Gebleken is dat de donateurs vertrouwen hebben in de aanpak van De Ateliers. 
Velen hebben in 2014, 2015 en in 2016 hun bijdragen aan het Ateliers Support Fund 
substantieel verhoogd. Het Ateliers Support Fund heeft ten doel de continuïteit van de 
werkzaamheden van De Ateliers financieel te waarborgen. Tot de donateurs behoren 
particuliere kunstverzamelaars, bedrijfscollecties, cultuurfondsen en ondernemingen als ING 
Group, met wie een meerjarige relatie is opgebouwd. De extra kosten voor een 
fondsenwerver werden deels ondervangen door financiële ondersteuning van Stichting 
Dioraphte. 
 
De Ateliers profileert zich duidelijk als een werkplaats van en voor beeldende kunstenaars, 
een plek voor productie, reflectie, discussie en uitwisseling tussen kunstenaars van 
verschillende generaties, nationaliteiten en met uiteenlopende artistieke visies. Met twee 
tot drie openbaar toegankelijke tentoonstellingen en twaalf lezingen van spraakmakende 
kunstenaars uit binnen- en buitenland heeft De Ateliers haar publieke rol verder verstevigd. 
Zo levert De Ateliers een belangrijke stimulans aan het internationale kunstklimaat in 
Nederland. 
 
Deelnemers die hun werkperiode het afgelopen jaar afrondden, toonden hun werk op 
‘Offspring’, een jaarlijks evenement in mei dat steeds meer belangstelling trekt van 
professionals, pers en publiek. Daarnaast nam De Ateliers met een bijzondere 
tentoonstelling van oud-deelnemer Anna-Bella Papp deel aan het Amsterdam Art Weekend 
eind november. 
 
Vrijwel alle deelnemers die hun werkperiode het afgelopen jaar hebben beëindigd, vonden 
direct hun weg in de Nederlandse en internationale kunstwereld. Adriano Amaral trad toe 
tot Grimm Galerie (Amsterdam) en maakte een grote solotentoonstelling in Kunstverein 
Bielefeld, die doorreist naar De Vleeshal (Middelburg). Raphaela Vogel sloot zich aan bij BQ 
Galerie (Berlijn), waar zij het afgelopen jaar een indrukwekkende debuuttentoonstelling 
maakte (kunsttijdschrift ArtReview riep haar uit tot één van de tien meest belovende 
kunstenaars van 2016). Sarah Pichlkostner werd opgenomen in de stal van Annet Gelink 
Galerie (Amsterdam) en had een solotentoonstelling bij Josh Lilley Gallery (Londen). Brendan 
Anton Jaks realiseerde in opdracht van het Stedelijk Museum (Amsterdam) een  bijzondere 
theatervoorstelling die veel publiek trok. Charlott Weise en Janine van Oene werden 
genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst 2016 en exposeerden hun werk op 
het Paleis op de Dam (onder de vier winnaars waren overigens oud-deelnemers Tanja 
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Ritterbex en Mike Pratt). Alex Crocker was het afgelopen jaar winnaar van de Buning 
Bronger Prijs 2016. 
 
Ook de deelnemers die nu hun tweede werkjaar deden, lieten zich niet onbetuigd. Zo had 
June Crespo een succesvolle solotentoonstelling in het Museum voor Hedendaagse Kunst 
MACRO in Vigo (Spanje) en werd Mary Furniss geselecteerd voor de Bloomberg New 
Contemporaries (ICA, Londen). Inga Danysz ontving de Columbus Förderpreis für Aktuelle 
Kunst 2016 en Kevin Gallagher toonde een grote installatie in Museum Boijmans Van 
Beuningen (Rotterdam). Van Philipp Gufler was afgelopen jaar werk te zien in De Appel 
(Amsterdam), Lenbachhaus (München) en Kunstverein Göttingen. De voorbeelden 
illustreren de reputatie van De Ateliers als bakermat voor een succesvolle, internationale 
kunstenaarscarrière.  
 
Samenstelling Bestuur 
De Ateliers hanteert het Bestuur + Directie model, waarbij de verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding en uitvoering van het beleid in handen ligt van de directeur, het 
stichtingsbestuur functioneert als toezichthouder. Zij past de negen principes toe. Het beleid 
wordt uitgezet door de artistieke adviesraad, bestaande uit een afvaardiging van de 
begeleidend kunstenaars, in samenspraak met de staf (directeur, zakelijk leider, 
fondsenwerver). Het bestuur bewaakt de continuïteit en ondersteunt de uitvoering van het 
beleid waar nodig. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. Inzichtelijke 
activiteitenverslagen en jaarrekeningen geven vorm aan de gewenste transparantie. 
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
In 2016 hebben er enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van Stichting 
Ateliers ‘63 plaatsgevonden. De samenstelling van het Bestuur was op 31 december 2016 als 
volgt: 
  
Pierre Audi, lid, (her)benoemd per 31-05-2011       
Artistiek directeur Nationale Opera, Amsterdam 
 
Sanne ten Brink, lid, benoemd per 21-09-2016 
Head Curator ING Collection, Corporate Communications/Art Management, Amsterdam 
 
Jean Paul Engelen, lid, benoemd per 21-09-2016 
Worldwide Co-head of 20th Century & Contemporary Art, Phillips, New York 
 
Anne Marie Stordiau - van Egmond, lid, benoemd per 11-12-2012 
Ambassaderaad Veiligheid en Justitie, Nederlandse ambassade, Londen 
 
Rein Wolfs, lid, benoemd per 25-1-2016; sedert september voorzitter ad interim, Directeur 
Kunst und Ausstellungshalle, Bonn 
 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur viermaal en werden de bestuursvergaderingen ook 
bijgewoond door directeur, zakelijk leider, fondsenwerver en artistieke adviesraad van De 
Ateliers. Daarnaast heeft tussentijds frequent overleg plaatsgevonden met de voorzitter. In 
de staf zijn geen wijzigingen opgetreden. Dominic van den Boogerd is directeur; Elly Reurslag 
is zakelijk leider; Bregje van Woensel is fondsenwerver. De samenstelling van de artistieke 
adviesraad is vernieuwd. Op 31 december 2016 werd de artistieke adviesraad gevormd door: 
Lara Almarcegui, Martijn Hendriks en David Jablonowski. 
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4. Personeel 
 
De Ateliers is een kleine organisatie met een minieme personele bezetting (4,2 fte). Alle 
voorkomende werkzaamheden worden in eigen huis verricht. Voor de boekhouding, groot 
onderhoud en schoonmaakdiensten worden externen ingehuurd. In de personele 
samenstelling zijn het afgelopen jaar geen wijzigingen opgetreden.  
De personele bezetting op 31 december 2016 was als volgt: 
 
Dominic van den Boogerd (0,6 fte), directeur 
Bart Heijs (0,7 fte) technicus, onderhoud & beheer  
Sjoerd van Leeuwen (0,5 fte), assistent technicus 
Elly Reurslag (0,6 fte), zakelijke leiding, office management 
Eveline Schuurhof (1 fte), office management  
Bregje van Woensel (0,8 fte), fondsenwerving 

 

 
 
Installatie van Juliacks op ‘Potlatch. Offspring 2016’
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5. Begeleidend kunstenaars 

 
De begeleiders zijn beeldend kunstenaars met een internationale praktijk. Zij combineren 
hun werk met regelmatige atelierbezoeken aan deelnemers. Alle vaste begeleiders zijn 
verantwoordelijk voor de selectie van aanmeldingen en begeleiding van deelnemers. Er 
hebben zich enkele mutaties in het team voorgedaan. Marien Schouten, Ulrich Loock en 
Didier Vermeiren zijn in 2016 teruggetreden als vaste begeleider; zij blijven als 
gastbegeleider betrokken. Toegetreden tot het team zijn Varda Caivano en Julika Rudelius. 
Het team vaste begeleiders bestond op 31 december 2016 uit: 
 
Lara Almarcegui 
(1972, Zaragoza, Spanje), woont in Rotterdam 
Lara Almarcegui is sinds 2014 vaste begeleider aan De Ateliers. Sinds medio 2016 maakt zij 
tevens deel uit van de Artistieke Adviesraad. Almarcegui maakte internationaal naam met 
projecten in de openbare ruimte die vaak betrekking hebben op de soms onbeheersbare 
processen van verstedelijking en stedelijk verval.  Zij representeerde Spanje op de Biënnale 
van Venetië in 2013. Het afgelopen jaar maakte zij de solotentoonstelling Le Gypse in het 
Casino Luxembourg- Forum d’Art Contemporain (Luxemburg) en nam zij deel aan 
groepsexposities in Fondation d'entreprise Ricard (Parijs) en Extra City Kunsthal 
(Antwerpen). Lara Almarcegui wordt vertegenwoordigd door Ellen de Bruijne Projects 
(Amsterdam), Mor Charpentier (Parijs) en Parra Romero (Madrid). 
 
Rob Birza  
(1962, Geldrop), woont in Amsterdam 
Rob Birza is sinds 1995 vaste begeleider aan De Ateliers. Zijn veelkantige oeuvre omvat 
schilderijen, sculpturen, keramiek, installaties en grootschalige werken in de openbare 
ruimte. In 2016 maakte Birza de solotentoonstelling ‘Shifting Circles’ in Willem Baars 
Projects (Amsterdam), de galerie die hem vertegenwoordigd. 
 
Dominic van den Boogerd 
 (1959, Breda), woont in Amsterdam 
Dominic van den Boogerd is directeur en begeleider aan De Ateliers sinds 1995. Hij schreef 
afgelopen jaar  voor Metropolis M een essay over het wilde schilderen uit de jaren tachtig. 
Voor het Britse kunsttijdschrift ArtReview recenseerde hij tentoonstellingen van Melvin 
Moti, Erik van Lieshout, Paul Geelen, Michael Raedecker en Olga Balema. De Witte Raaf 
publiceerde zijn tentoonstellingsbesprekingen van ‘Infected Images’, Roni Horn, Robert 
Holyhead en Janis Rafa. Hij hield lezingen over De Ateliers op uitnodiging van Camden Arts 
Centre (Londen, 23 jan) en de East Anglia Art Association in Focal Point Gallery in Southend-
on-Sea op 2 april (in samenwerking met artist-tutor David Jablonowski). Met Michiel 
Romeyn en Willem Baars nam hij deel aan een discussie over de toekomst van de beeldende 
kunst voor internetmagazine Café Weltschmerz (mei) en op uitnodiging van West in Den 
Haag droeg hij bij aan een 24-uurs marathon interview met kunstenaar Douglas Park (juni). 
Op de Universiteit van Utrecht gaf hij een lezing over Marlene Dumas op de studiemiddag 
‘Talen der Liefde’ in mei. In de reeks bundels gewijd aan de kunstkritiek in Nederland van 
1850 tot 2015 verschenen bij uitgeverij nai/010 het afgelopen jaar twee delen waarin essays 
van Van den Boogerd zijn opgenomen. Twee artikelen, eerder gepubliceerd in HP/De Tijd, 
werden herdrukt in ‘Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen. Over engagement, 
design en commercie 1989-2015’. Een essay uit Metropolis M over Jeff Wall uit 1994 werd 
opnieuw uitgebracht in ‘Tussen kunst en document. Fotografiekritiek in Nederland 1980-
2015’. Verder schreef Van den Boogerd teksten over oud-deelnemers Wieske Wester 



10 

 

(tentoonstellingsbrochure Galerie Durst Britt Mayhew, Den Haag), Karimah Ashadu (online 
catalogus, Biennal of the Moving Image, Geneve) en Anna-Bella Papp 
(tentoonstellingsbrochure De Ateliers, Amsterdam). 
 
Varda Caivano 
(1971, Buenos Aires, Argentinië), woont in Londen 
Varda Caivano is sinds 2015 gastbegeleider bij De Ateliers en trad in 2016 toe tot het team 
van vaste begeleiders. De  schilder van Argentijns-Italiaanse afkomst studeerde aan de Royal 
College in Londen. Eind 2016 opende haar solotentoonstelling bij Tomio Koyama Gallery 
(Tokyo). Het afgelopen jaar was werk van haar opgenomen in groepstentoonstellingen in 
Fundación Arte (Buenos Aires), Richard Telles (Los Angeles), Otter Gallery (Chicester), 
Palazzo Galleria (Brescia) en Kingsgate Project Space (Londen). Zij wordt vertegenwoordigd 
door Victoria Miro Gallery (Londen) en Tomio Koyama Gallery (Tokyo).  
 

  Varda Caivano 

 
Chris Evans 
(1967, Eastrington, Verenigd Koninkrijk), woont in Londen 
De Engelse kunstenaar Chris Evans is sinds 2011 vaste begeleider aan De Ateliers. Zijn werk 
ontstaat uit de dynamische wisselwerkingen tussen kunstenaar, opdrachtgever en publiek. 
In 2016 nam hij deel aan groepsexposities in Galerie Markus Lüttgen (Keulen), Yorkshire 
Sculpture Park (Wakefield)  en Musée des Beaux Arts de Dole (Frankrijk). Hij werd afgelopen 
jaar onderscheiden met de Bryan Robertson Trust Award 2016 en nam deel aan een 
colloquium over kunstenaars en curatoren in Witte de With (Rotterdam). Chris Evans wordt 
vertegenwoordigd door Galerie Markus Lüttgen (Berlijn/Keulen) en Galerie Juliètte Jongma 
(Amsterdam). 
 
Martijn Hendriks 
(1973, Eindhoven), woont in Amsterdam 
Martijn Hendriks is sinds 2014 vaste begeleider aan De Ateliers en maakt sinds 2016 deel uit 
van de Artistieke Adviesraad. Hij maakt voornamelijk ruimtelijk werk. Het afgelopen jaar 
nam hij deel aan de 9e Berlijn Biënnale (‘Body Holes, New Scenario, Fear of Content’), ‘Hybrid 
Modus’ (Skulptur Bredelar, Nordrhein-Westfalen), ‘Skulpture falls in a Forest, Do it with 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC7rSetefSAhWIzRQKHa38ACYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Farts-entertainment%2Fart%2Ffeatures%2Fin-the-studio-varda-caivano-artist-my-paintings-are-like-thoughts-i-make-many-of-them-at-the-same-9035095.html&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNEOJATs2eJ7ON9GfZtKB7jcm6JVXQ&ust=1490179440011445
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Others’ (diverse locaties, Tilburg) en ‘Infected Objects’ (De Hallen, Haarlem). Martijn 
Hendriks wordt vertegenwoordigd door Galerie Martin van Zomeren (Amsterdam). 
 
Runa Islam  
(1970, Dakha, Bangladesh), woont in Londen  
De Bengaals-Britse Runa Islam is sinds 2011 vaste begeleider. Runa Islam maakt films en 
videowerk waarin de geschiedenis van filmische representatie wordt geëxploreerd. Runa 
Islam werd in 2008 genomineerd voor de Turner Prize. Het afgelopen jaar had zij een 
solotentoonstelling in San Francisco Museum of Modern Art. Werk van haar was ook te zien 
op groepstentoonstellingen in Chateau Dieppe (Dieppe), Mendes Wood DM (São Paulo), 
Turner Contemporary (Margate) en Le Fresnoy (Tourcoing). De kunstenaar wordt 
vertegenwoordigd door White Cube (Londen) en is lid van de Whitechapel Board of Trustees 
(Londen).  
 
David Jablonowski 
(1982, Bochum, Duitsland), woont in Amsterdam 
De Duits-Nederlandse beeldhouwer David jablonowski is sinds 2014 vaste begeleider aan De 
Ateliers en is lid van de Artistieke Adviesraad. Veel van zijn sculpturen, installaties en 
projecten draaien om de visuele communicatie van sculptuur in een geglobaliseerde wereld. 
Hij is winnaar van de Charlotte Köhler Prijs 2013. Het afgelopen jaar nam hij deel aan een 
groepstentoonstelling in Galerie Markus Lüttgen (Keulen). De kunstenaar wordt 
vertegenwoordigd door Galerie Fons Welters (Amsterdam) en Galerie Markus Lüttgen 
(Keulen/Berlijn).  
 
Joep van Lieshout 
(1963, Ravenstein), woont in Rotterdam 
Joep van Lieshout is sinds 2014 vaste begeleider aan De Ateliers. Hij maakte in de jaren 
tachtig naam met grote, felgekleurde sculpturen in polyester. In 1995 richtte hij Atelier Van 
Lieshout op, een grote werkplaats met twintig medewerkers in de Rotterdamse haven. AVL 
maakt objecten die het midden houden tussen kunst, architectuur en vormgeving. 
Terugkerende thema’s zijn autarkie en survival, politiek en machtsrelaties, leven en dood. 
Het afgelopen jaar had AVL solotentoonstellingen in Museum De Pont (Tilburg), Galeria OMR 
(Mexico City), Parc Tournay-Solvay (Brussel) en Jousse Entreprise (Parijs). AVL nam deel aan 
groepsexposities in Paleis Soestdijk (Baarn), Ruhrtriennale (Bochum), Domaine Raverswijde 
(Oostende), Maison Particulière (Brussel), Parish Art Museum Water Mill (New York), TENT 
(Rotterdam), Fondazione Prada (Milaan), Fondacion Jumex (Mexio City) en Centraal Museum 
(Utrecht). AVL wordt vertegenwoordigd door GRIMM Gallery (Amsterdam), Galerie 
Krinzinger (Wenen), Jousse Enterprise (Parijs), Gió Marconi (Milaan), Tim Van Laere Gallery 
(Antwerpen), Distrito Cu4tro (Madrid), Carpenters Workshop Gallery (Londen/Parijs) en 
Beaumontpublic (Luxemburg). 
 
Julika Rudelius 
(1968, Keulen), woont in Amsterdam 
Videokunstenaar Julika Rudelius onderzoekt in haar werk uiteenlopende thema’s als 
emotionele  afhankelijkheid en machtsmisbruik. Zij had solotentoonstellingen bij Swiss 
Institute (New York), Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (Amsterdam) en het Frans 
Halsmuseum (Haarlem). Haar films waren te zien op tentoonstellingen in Tate Modern 
(Londen), Stedelijk Museum (Amsterdam), ZKM (Karlsruhe), Brooklyn Museum (New York), 
MOCA (Miami) en talrijke biënnales wereldwijd. Rudelius werkte in New York en Los 
Angeles, gaf les aan Yale University en aan de Hochschule für Gestaltung Offenbach, en was 
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jarenlang gastbegeleider aan De Ateliers. Sinds zij in 2016 weer in Amsterdam woont maakt 
zij deel uit van het team vaste tutoren.    
 

  Julika Rudelius 

 
Bojan Sarcevic 
(1974, Belgrado, Servië), woont in Bazel 
Beeldhouwer Bojan Sarcevic is sinds 2008 vaste begeleider aan De Ateliers. Hij maakte het 
afgelopen jaar de solotentoonstelling ‘Invagination’ in Stuart Shave/Modern Art (Londen) en 
nam deel aan groepstentoonstellingen in Mary Mary (Glasgow) en Stuart Shave/Modern Art. 
De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door BQ Galerie (Berlijn), Stuart Shave/Modern Art 
(Londen) en Pink Summer (Genua). 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4pGXtufSAhVEvhQKHTTABiAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.mondriaanfonds.nl%2Fmentorprofiel%2Fjulika-rudelius%2F&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNF2HM4YmNrCh_1QEZ9fVnZL3kLfBg&ust=1490179664137919
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6. Gastbegeleiders  
 
De Ateliers nodigt doorlopend kunstenaars, critici en curatoren uit om atelierbezoeken af te 
leggen en/of een lezing te verzorgen. Zij worden op basis van hun bijzondere expertise 
uitgenodigd op voorspraak van (gast)begeleiders of deelnemers. Het aantal bezoeken per 
gast varieert. Enkelen van hen waren eerder gastbegeleider.  
 
Een toelichting op de gastbegeleiders die een lezing hebben gegeven is vermeld in bijlage 8.1 
en 8.2.  

 
Gastbegeleiders / kunstenaars: 
Micol Assaël (1979, Rome, Italië), woont in Rome en in Griekenland 
Neïl Beloufa (1985, Parijs, Frankrijk), woont in Parijs 
Nina Canell (1979, Växjö, Zweden), woont in Berlijn 
Keren Cytter ((1977, Tel Aviv, Israël), woont in New York 
Harm van den Dorpel (1981, Zaandam), woont in Berlijn 
Ian Kiaer (1971, Londen, VK), woont in Oxford 
Erik van Lieshout (1968, Deurne), woont in Rotterdam  
Saskia Olde Wolbers (1971, Breda), woont in Londen 
Anna-Bella Papp (1988, Chisineu-Cris, Roemenië), woont in Antwerpen 
Kirsten Pieroth (1970, Offenbach am Main), woont in Berlijn 
Marina Pinsky (1986, Moskou, Rusland), woont in Brussel 
Paloma Polo (1983, Madrid, Spanje), woont in Madrid en Parijs 
Laure Prouvost (1978, Croix, Frankrijk), woont in Londen 
Michael Raedecker (1963, Amsterdam), woont in London 
Janis Rafa (1984, Athene, Griekenland), woont in Athene  
Gert Robijns (1972, Sint-Truiden, België), woont in Charleroi 
Nora Schultz (1975, Frankfurt, Duitsland), woont in New York 
Timur Si-Qin (1984, Berlijn, Duitsland), woont in New York 
Lucy Stein (1979, Oxford, VK), woont in Penzance 
Dirk Stewen (1972, Dortmund, Duitsland), woont in Hamburg  
Jennifer Tee (1973, Arnhem), woont in Amsterdam 
Didier Vermeiren (1951, Brussel, België), woont in Brussel 
Raed Yassin (1979, Beirut, Libanon), woon in Beirut 
David Zink Yi (1973, Lima, Peru), woont in Berlijn en Havanna 
 
Gastbegeleiders: critici en curatoren  
Virginie Bobin (Frankrijk) werkte als curator voor Witte de With in Rotterdam en curatorial 
assistant voor Performa in New York en is Hoofd Programmeur van Bétonsalon, Parijs. 
 
Melanie Bühler (Zwitserland) is freelance curator, voorheen in Amsterdam, tegenwoordig in 
New York. Ze is de oprichter van Lunch Bytes en hoofdredacteur van No Internet. Ze 
organiseerde tentoonstellingen in o.a. Swiss Institute (Milaan) en De Hallen (Haarlem).  
 
Saïm Demircan (1980, Derby, VK) was van 2012 tot 2015 tentoonstellingsmaker in de 
Kunstverein München en is tegenwoordig als freelance curator en schrijver gevestigd in New 
York. Hij schrijft regelmatig voor frieze d/e en Art Monthly. 
 
Zoë Gray (Engeland) studeerde kunstgeschiedenis aan de University of Cambridge en 
behaalde een mastergraad curatorschap aan Goldsmiths College. Zij is Senior Curator bij 
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WIELS, Brussel. Gray werkte als curator bij Witte de With van 2006 tot 2012 en realiseerde 
talrijke exposities in diverse instellingen.   
 
Martin Herbert (1972, Worcestershire, VK), woont in Berlijn en is freelance kunstcriticus 
voor Artforum, Frieze, ArtReview en Art Monthly.   
 
Chris Kraus (1955, New York) is kunstcriticus, filmmaker, uitgever bij Semiotext en schrijft 
romans. Zij is gevestigd in Los Angeles. 
 
Ulrich Loock (1953, Braunschweig, Duitsland) is freelance curator en criticus in Berlijn. 
Voorheen was hij directeur van de Kunsthalle Bern, Kunstmuseum Lüzern en Deputy 
Director van het Museo Serralves in Porto. Hij is lecturer aan de Hochschule für Kunst und 
Gestaltung in Bern.  
 

  Tom Morton 

 
Tom Morton (Richmond) is Programma Directeur Curating Contemporary Art bij Christie’s  
(Londen). Hij studeerde kunstgeschiedenis aan het Courtauld Institute, was curator bij Cubitt 
Gallery en Hayward Gallery (beide in Londen) en maakte meer dan veertig tentoonstellingen 
wereldwijd, waaronder de Athene Biënnale 1 en  The British Art Show 7. Tom was in 
afgelopen jaren vaker gastbegeleider aan De Ateliers.  
 
Francesco Stocchi (1975, Rome, Italië), woont in Amsterdam, is conservator in Museum 
Boijmans van Beuningen, Rotterdam, en is vaker gastbegeleider aan De Ateliers. 
 
Louwrien Wijers (1941), leidt een artist residency in Ferwerd (Friesland). Zij was nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van  de avantgarde van de jaren zestig en zeventig en werkte 
met Fluxus, Joseph Beuys, Ben d’Armagnac en talrijke anderen.  
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDp__ztOfSAhULvRQKHf3JBugQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.christies.edu%2Flondon%2Flondon-faculty%2Ftom-morton.aspx&psig=AFQjCNFnhwq7OIBMZr921sQ5OZFdmp3_rA&ust=1490179356318421
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7. Deelnemers 
 
Zo’n twintig deelnemers aan De Ateliers werken gedurende twee jaar in een eigen atelier en 
worden begeleid door internationale kunstenaars die wekelijks atelierbezoeken afleggen. Elk 
jaar vertrekken ca. tien deelnemers en komen er ca. tien nieuwe bij.  
 
In 2016 werkten in totaal 31 verschillende deelnemers op De Ateliers, waarvan 15 
vrouwelijke kunstenaars en 16 mannelijke kunstenaars. Elf van de kunstenaars hebben de 
Nederlandse nationaliteit of waren bij aanvang van hun werkperiode al langer dan twee jaar 
in Nederland woonachtig. Twintig van hen zijn afkomstig uit het buitenland.  
 
 

 
 
Deelnemers, zomer  2016 

 
Deelnemers die hun werkperiode in 2016 afrondden 
 
Adriano Amaral (1982, Ribeirão Preto, Brazilië) 
De Braziliaanse beeldhouwer Adriano Amaral rondde zijn werkperiode aan De Ateliers af 
met zijn bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Sindsdien 
woont en werkt hij in Amsterdam. In 2016 had Amaral solotentoonstellingen in Tabacalera 
(Madrid), Spazioa (Pistoia) en de Kunstverein in Bielefeld. Werk van hem was opgenomen in 
groepstentoonstellingen in Galeria Jacqueline Martins (São Paulo), Seventeen Gallery 
(Londen), HYPERCONNECTED Biënnale voor jonge kunst (Moskou) en Museum Beelden aan 
Zee (Scheveningen). Hij wordt vertegenwoordigd door Grimm Gallery (Amsterdam) en 
Múrias/Centeno (Porto).  
 
Karimah Ashadu (1985, Londen, UK) 
De Brits-Nigeriaanse kunstenaar Karimah Ashadu rondde haar werkperiode aan De Ateliers 
af met haar bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Sindsdien 
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woont en werkt zij in Hamburg. Zij nam deel aan groepsexposities als Lagos Photo 2016 
(Lagos, Nigeria) en de Biennale de l’Image en Mouvement ( Genève), alsmede in 
Skulpturenmuseum Glaskasten (Marl), Bozar (Brussel), Videoformes (Clermont-Ferrand), 
VISIO (Florence) en Kunsthaus (Hamburg). 
 
Alex Crocker (1981, Truro, UK) 
De Britse schilder Alex Crocker rondde zijn werkperiode aan De Ateliers af met zijn bijdrage 
aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Sindsdien woont en werkt hij in 
Norfolk. In 2016 was hij één van de winnaars van de Buning Brongers Prijs 2016 en was zijn 
werk te zien in Arti et Amicitae in Amsterdam. Daarnaast nam hij het afgelopen jaar deel aan 
groepsexpositie in Emrys Williams Studio (Llandudno) en 53 Beck Rd (London). 
 
Eamonn Harnett (1989, Hilversum) 
De Nederlands-Ierse kunstenaar Eamonn Harnett rondde zijn werkperiode aan De Ateliers af 
met zijn bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Sindsdien 
woont en werkt hij in Amsterdam. 
 
Brendan Anton Jaks (1983, Yuba City, California, USA) 
De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Brendan Anton Jaks rondde zijn werkperiode aan 
De Ateliers af met zijn bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. 
Sindsdien woont en werkt hij in Brussel. Samen met collega kunstenaar Artun Alaska Arasli 
maakte Jaks de theatervoorstelling ‘The Beauty Commission’, geschreven in opdracht van 
het Stedelijk Museum (Amsterdam), waar het najaar 2016 in première ging. Verder nam hij 
deel aan groepstentoonstellingen in Galerie Gabriel Rolt (Amsterdam), de Appel 
(Amsterdam) en ‘Rebranding Floes’ in Galerie Jérôme Pauchant (Parijs). Met Deniz Eroglu 
maakte hij een gezamenlijke pop up-expositie in De Ateliers. Zijn deelname aan De Ateliers 
werd financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.  
 
Janine van Oene (1988, Kampen) 
De Nederlandse schilder Janine van Oene rondde haar werkperiode aan De Ateliers af met 
haar bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Sindsdien woont 
en werkt zij in 
Amsterdam. Zij werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst 2016 en nam 
deel aan groepstentoonstellingen in het Koninklijk Paleis (Amsterdam), Musikbrauereien 
(Berlijn), Westergasfabriek (Amsterdam), Studio Omstand (Arnhem) en Art-Deli 
(Amsterdam). Haar schilderijen waren te zien op de kunstbeurzen Unfair (Amsterdam) en Art 
Rotterdam.  Haar deelname aan het tweede werkjaar werd financieel ondersteund door het 
Mondriaan Fonds.  
  
Sarah Pichlkostner (1988, Schwarzach/Pongau, Oostenrijk) 
De Oostenrijkse beeldhouwer Sarah Pichlkostner rondde haar werkperiode aan De Ateliers 
af met haar bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. De 
installatie werd in zin geheel gekocht door een Nederlandse privéverzamelaar. Sindsdien 
woont en werkt zij in Wenen en nam zij deel aan twee groepsexposities, ‘nowwher’ in Kranz 
Josf Kai (Wenen) en ‘Water Biscuit’ in Josh Lilley Gallery (Londen). Zij wordt 
vertegenwoordigd door Annet Gelink Galerie (Amsterdam) en Josh Lilley Gallery (Londen). 
 
JULIACKS (1986, Torrace, California, USA) 
De Amerikaanse kunstenaar Julia Stein voert de artiestennaam JULIACKS en maakt video’s, 
performances, tekeningen, schilderijen en boeken. Zij rondde haar werkperiode aan De 
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Ateliers af met een bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. 
Sindsdien woont en werkt zij in Amsterdam. Haar nieuwste film ‘Architecture of an Atom’ 
ging in 2016 in premiére in MoMA PS1 (New York). Het afgelopen jaar verscheen ook haar 
boek ‘Epilogue: Dance Ballad Compulsive Tribulations’. Juliacks nam in2016 deel aan 
groepstentoonstellingen in KABK (Den Haag), de Unfair (Amsterdam), het Interference 
Archive (New York), het A-Fest (Porvoo, Finland) en West (Den Haag). 
 
Evita Vasiljeva (1985, Riga, Letland) 
De Lets-Nederlandse kunstenaar Evita Vasiljeva rondde haar werkperiode aan De Ateliers af 
met een bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Sindsdien 
woont en werkt zij in Amsterdam. In de zomer gaf zij les aan de MAD Design Summer School 
(Sigulda, Letland). Het afgelopen jaar had zij solotentoonstellingen in kim? Contemporary Art 
Centre (Riga) en Gallery 247 (Riga). Zij nam deel aan groepsexposities in het Latvian National 
Museum of Arts (Riga), Festive Town Alexanderplein (Amsterdam) en V220 (Amsterdam). 
Haar deelname aan De Ateliers werd financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds. 
 
Raphaela Vogel (1988, Nürnberg, Duitsland) 
Raphaela Vogel maakt video’s en sculpturen, die worden gepresenteerd in ruimtelijke 
installaties. Zij rondde haar werkperiode aan De Ateliers af met haar bijdrage aan de 
tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016, waar zij veel van haar werk verkocht 
aan particuliere verzamelaars. Sindsdien woont en werkt zij in Berlijn. Vogel had sindsdien 
solo-exposities in BQ Gallery (Berlijn), Motorenhalle (Dresden) en de Westfälischer 
Kunstverein (Münster). Ze wordt vertegenwoordigd door BQ (Berlijn).  
 
Charlott Weise (1991, Görlitz, Duitsland) 
De Duits-Nederlandse schilder Charlott Weise rondde haar werkperiode aan De Ateliers af 
met haar bijdrage aan de tentoonstelling ‘Potlatch’ op De Ateliers in mei 2016. Zij is daarna 
blijven wonen en werken in Amsterdam. Weise werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs 
voor Schilderkunst 2016 en exposeerde in de bijhorende groepstentoonstelling in het 
Koninklijk Paleis (Amsterdam). Haar deelname aan De Ateliers werd financieel ondersteund 
door het Mondriaan Fonds. 
 

 
 
Kunstriticus Dirk Pültau in gesprek met deelnemers Karimah Ashadu, Charlott Weise en Sarah Pichlkostner 
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Deelnemers die hun werkperiode in 2016 continueerden 
 
Johannes Büttner (1985, Frankfurt aM, Duitsland) 
De Duitse kunstenaar Johannes Büttner maakt sculpturen, installaties, videowerken, maar 
organiseert ook performances en workshops waar publieksparticipatie onderdeel van is.  Het 
afgelopen jaar  maakte hij kostuums voor Gallus Theater (Frankfurt), leidde hij de 
performance-workshop ‘Peak Panic’ met cliënten van UBS Bank op De Ateliers, realiseerde 
hij performances op de Berliner Festspiele (Berlijn), in Channel Gebäude (Hamburg) en Akut 
Machts Neu (Berlijn) en nam hij deel aan de tentoonstelling ‘Gabber Nation’ in Kunsthuis Syb 
(Beetsterzwaag). Johannes Büttner is eveneens Art Director van Hate Magazin. 
 
Giulia Cenci (1988, Foiano, Italië) 
De Italiaanse Giulia Cenci, opgeleid aan de kunstacademies van Bologna en Den Bosch, 
maakt sculpturen in verschillende materialen en giettechnieken. Giulia had in 2016 een 
solotentoonstelling bij Laboratorio del Dubbio (Turijn). Zij nam deel aan 
groepstentoonstellingen in Clifford Gallery (Hamilton, USA), Griffin Art Space (Warschau), 
National Gallery of Modern Art (Rome), Galerie Martin van Zomeren (Amsterdam), Billytown 
(Den Haag), Roomservice (New York) en Frigoriferi Milanesi (Milaan). Haar deelname aan De 
Ateliers wordt financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds. 
 
June Crespo (1982, Pamplona, Spanje) 
De Baskische beeldhouwer June Crespo maakt voornamelijk sculpturen.  Het afgelopen jaar 
had zij twee solotentoonstellingen, in etHALL (Barcelona) en in het Museum of 
Contemporary Art MACRO (Vigo). Werk van haar was ook opgenomen in 
groepstentoonstellingen in Fluent (Santander), The Green Parrot (Marsella), Centro Azkuna 
(Bilbao), Elba Benitez Gallery (Madrid) en de Moskou Biënnale voor Jonge Kunst (Moskou). In 
2016 werd June Crespo onderscheiden met de Generación2017 Prize door de Fundación 
Montemadrid. De deelname van June Crespo wordt financieel ondersteund door Accion 
Culturál / Espagna, Madrid.     
 
Inga Danysz (1990, Warschau, Polen) 
De Poolse, in Duitsland opgegroeide kunstenaar Inga Danysz maakt sculpturen die zij 
onderverdeeld in series als Fallen Utopias (metalen constructies geïnspireerd op 
Constructivistische speeltoestellen) en Silicone Paintings (monochromen van siliconen in 
aluminium frames). In 2016 organiseerde zij in Sydney, Australië, de groepstentoonstelling 
‘Slow Works’ waarin zij eigen werk combineerde met dat van o.a. oud-deelnemer Lennart 
Lahuis en gastbegeleider Marina Pinsky. Danysz werd in 2016 onderscheiden met de 
Columbus Advancement Prize for Contemporary Art. Zij verwierf ook een opdracht voor het 
vervaardigen van een sculptuur in de openbare ruimte in Frankfurt.  
   
Mary Furniss (1993, Keighley, VK) 
De Engelse kunstenaar Mary Furniss maakt schilderijen met uiteenlopende materialen als 
tentzeil, zijde, gietijzer, digitale animatie en borduurwerk. In 2016 nam zij deel aan 
‘Bloomberg New Contemporaries’ in Bluecoat (Liverpool) en ICA (Londen), en zij nam deel 
aan Festive Town Oosterpark (Amsterdam). 
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Werk van Mary Furniss, Bloomberg Contemporary, 2016 

 
Kevin Gallagher (1986, Chicago IL, Verenigde Staten) 
De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Kevin Gallagher behaalde zijn MA aan het Piet 
Zwart Instituut in Rotterdam.  Kevin  heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan 
groepstentoonstellingen in Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam) en in Museo 
Experimental El Eco (Mexico City). Ook was hij samensteller van de expositie ‘Whiskers by 
the Name of Lilacs’ in Galerie Rianne Groen (Rotterdam). Zijn deelname aan De Ateliers 
wordt financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds. 
 
Hadrien Gerenton (1987, Decine Charpieu, Frankrijk) 
De Franse beeldhouwer Hadrien Gerenton, opgeleid aan de Ecole des beaux Arts in 
Montpellier en aan de ENSBA in Parijs, werkt met uiteenlopende materialen en technieken. 
Hij giet cactusbladeren af in siliconen en maakt Afrikaanse meubelen in staal. Gerenton nam 
in 2016 deel aan groepsexposities in Galerie Jérôme Pauchant (Parijs), The Community 
(Parijs), de 61ste Salon de Montrouge (Parijs) en Entreprise Projects (Athene). 
 
Philipp Gufler (1989, Augsburg, Duitsland) 
Philipp Gufler werkt met verschillende media, waaronder zeefdruk, video, en performance. 
Veel van zijn werk is gebaseerd op research naar de lokale geschiedenissen van gay 
activisme en avant-garde kunst uit de jaren zestig en zeventig. In 2016 had hij 
solotentoonstellingen bij Galerie Françoise Heitsch (München) en Kunstverein Göttingen. 
Ook nam hij deel aan groepstentoonstellingen bij de Appel (Amsterdam), Lenbachhaus 
(München), Generation & Display (Londen), Circuits and Currents (Athene), Kunstverein 
München en Weltkunstzimmer (Düsseldorf). Zijn werkperiode wordt mede ondersteund 
door de Erwin und Gisela von Steiner Stiftung in München. 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrx_PIu-fSAhWDuBQKHYgwB6gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.maryfurniss.org%2Findex.php%2Fproject%2Fpanthers%2F&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNEVFvPjxHADH8qFxVdN3vGa-RWERQ&ust=1490181105184566
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Deelnemer Philipp Gufler in gesprek met gastbegeleider Louwrien Wijers 

 
Michael Guidetti (1985, Tucson AR, Verenigde Staten) 
Michael Giudetti werkt met digitale animatietechnieken, maakt objecten en fotowerken en 
treedt op als deel van het kunstenaarsduo M.E.S.H. Hij nam in 2016 deel aan 
groepstentoonstellingen in Alter Space (San Francisco) en Kula (Hawaii). Met M.E.S.H. trad 
hij op op het PAF Festival of Film Animation and Contemporary Art (Olomouc, Tsjechië), de 
Münchner Kammerspiele (München), het Transient Festival (Parijs) en de Volksbühne 
(Berlijn). 
 
Thomas Hämén (1987, Luleä, Zweden) 
De Zweedse kunstenaar Thomas Hämén heeft aan achtergrond als danser en podium 
performer en werkt vanuit zijn grote belangstelling voor technologie in vele verschillende 
media met vele bijzondere materialen. Het afgelopen jaar nam hij deel aan 
groepstentoonstellingen in Clearview (London), House of Vans (London) en Konstmuseum 
Stockholm. 
 
Deelnemers die hun werkperiode in 2016 begonnen 
 
Benedikte Bjerre (1987, Gentofte, Denemarken) 
Benedikte  Bjerre behaalde in 2006 haar BA in Sociologie aan de Universiteit van 
Kopenhagen, studeerde van 2009 tot 2015 bij Peter Fischli aan de Städelschule in Frankfurt 
en behaalde in 2016 haar MFA aan de Koninklijke Deense Academie der Kunsten in 
Kopenhagen. Zij maakt hoofdzakelijk sculpturen, installaties en fotowerken. In 2016 had zij 
solotentoonstellingen bij Lullin+Ferrari (Zürich), Salon Kennedy (Frankfurt) en Traube 
(Ortisei, Italië). Tevens nam zij deel aan groepsexposities bij Lullin+Ferrari (Zürich), Kunsthal 
(Aarhus), Shelter for Contemporary Art (Tel Aviv), Pavillonen (Kopenhagen), Kunsthal 
Charlottenburg (Kopenhagen) en Kunstverein Wiesen (Wiesen). Ze ontving in 2016 de Carl 
Nielsen og Anne Marie Carl-Nilsen Legat Talentpris (Kopenhagen), de Blixprisen van de 
Koninklijke Deense Akademie der Kunsten (Kopenhagen) en de Zonta Art Contemporary 
Prize (Frankfurt). Benedikte begon haar werkperiode op 1 september 2016. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicgM2ut-fSAhUK1RQKHZ2rAowQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fphilippgufler.blogspot.com%2F2016%2F03%2Flouwrien-wijers.html&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNFTuC6u8go3xDqRKbUnIsI6WnZCqA&ust=1490180019457924
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  Benedikte Bjerre 
 
Vincent Ceraudo (1986, Fontainebleau, Frankrijk) 
De Franse filmmaker Vincent Ceraudo studeerde van 2008 tot 2012 aan Villa Arson in Nice. 
In 2016 deed hij een summerschool bij Robert Gober in Skowhegan School of Painting and 
Sculpture in Maine en was hij resident artist in Le Fresnoy Studio National des Arts 
Contemporains (Tourcoing). Zijn films  gaan over complexe thema’s als de werking van het 
geheugen, telepathie en buitenlichamelijke ervaringen. Het afgelopen jaar werden zijn films 
getoond in Cité des Arts (Parijs), Le Fresnoy (Tourcoing), Newcastle Project Space (Londen), 
Palais de Toyo (Parijs) en La Fabbrica del Vapore (Milaan). Vincent begon zijn werkperiode 
op 1 september 2016. 
 
Ricardo van Eyk (1993, Utrecht) 
Ricardo van Eyck studeerde schilderkunst aan de HKU in Utrecht. Het afgelopen jaar nam 
Van Eyk deel aan groepsexposities in Academiegalerie (Utrecht), Studio Omstand (Arnhem), 
Project Space Roodkapje (Utrecht), Backlit (Nottingham) en Stellwerk Kulturbahnhof 
(Kassel).  Hij werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst en toonde zijn 
werk in het Koninklijk Paleis (Amsterdam). Ricardo begon zijn werkperiode op 1 september 
2016. 
 
Johan Jensen Kjeldsen (1986, Gribskov, Denemarken) 
De Deense beeldhouwer Johan Jensen Kjeldsen studeerde Fine Arts aan de Gerrit Rietveld 
Akademie van 2011 tot 2015 en werkte daarna een jaar zelfstandig in een atelier in 
Amsterdam. Hij begon zijn werkperiode op 1 september 2016. Kjeldsen had in 2016 een 
solotentoonstelling bij Mertens Frames Project Space (Amsterdam) en hij nam deel aan 
groepsexpositie bij V240 Project Space (Amsterdam) en Galerie Juliètte Jongma 
(Amsterdam). 
 
Sophie Lee (1988, Johannesburg, Zuid-Afrika) 
De Britse kunstenaar Sophie lee behaalde haar BA Fine Art aan de Slade School of Art, 
Londen, in 2012. Sindsdien werkte zij als zelfstandig kunstenaar in Londen, in een grote 
variëteit aan technieken: tekeningen, keramiek, sculpturen, videofilms, installaties, etc. Zij 
begon haar werkperiode op 1 september 2016.  Het afgelopen jaar nam zij deel aan twee 
groepstentoonstellingen in non-profit kunstenaarsruimtes in Londen, waaronder Studio 38.  
 
Neo Matloga (1993, Limpopo, Mamaila, Zuid-Afrika) 
De Zuid-Afrikaanse kunstenaar Neo Matloga studeerde Visual Art aan de University of 
Johannesburg van 2012 tot 2014. In 2016 had hij een solotentoonstelling bij Christopher 
Moller Gallery (Johannesburg). Hij nam deel aan groepsexposities bij Galerie Van Dorst 
(Wassenaar) en Res Gallery (Johannesburg) en zijn werk was te zien op kunstbeurzen  in 
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Johannesburg, Kaapstad, New York en Brussel. Neo negon zijn werkperiode op 1 september 
2016. 
 

  
 
 Neo Matloga 
 
Yana Naidenov (1988, Maputo, Mozambique) 
Yana Naidanov is geboren in Mozambique, heeft de Portugese nationaliteit en is dochter van 
Bulgaarse ouders. Ze behaalde haar BA aan de Byam Shaw School of Art in Londen in 2011 
en haar MA Sculpture aan de Royal College of Art (Londen) in 2013. Yana Naidanov begon 
haar werkperiode aan de Ateliers op 1 september 2016. Zij nam het afgelopen jaar deel aan 
groepstentoonstellingen in Josh Lilley Gallery (Londen), 53 Beck Road (Londen) en CASS 
Scupture Foundation (Chicester). Ze wordt vertegenwoordigd door Josh Lilley Gallery in 
Londen. 
 
Wouter Paijmans (1991, Loon op Zand) 
Wouter Paijmans studeerde van 2007 tot 2011 Ruimtelijke Vormgeving en Communicatie in 
Tilburg en van 2011 tot 2015 Beeldende Kunst aan de Gerrit Rietveld Akademie in 
Amsterdam.  Hij maakt schilderijen en sculpturen. Het afgelopen jaar werd hij genomineerd 
voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst en was zijn werk te zien in het Koninklijk Paleis 
(Amsterdam). Verder was werk van hem te zien op groepstentoonstellingen bij Salon del 
Mobile (Milaan), Stigter van Doesburg Gallery (Amsterdam) en de op de Unfair (Amsterdam). 
Wouter begon zijn werkperiode op 1 september 2016. 
 
Benjamin Ramirez Perez (1988, Hutthurm, Duitsland) 
De Duitse film en videokunstenaar Benjamin Ramirez Perez studeerde in 2015 cum laude af 
bij Phil Collins aan de Akademie für Kunst und Medien in Keulen. In 2016 ontving hij de 
Eerste Prijs op het Internationale Videokunst Festival Now & After (Moskou). Het afgelopen 
jaar waren zijn films te zien in de National Gallery of Art (Washingon D.C.), Gaité Lyrique 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5xteJt-fSAhXEWBQKHcYxDUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nichluxe.com%2F2016%2F09%2Finterview-artist-neo-matloga-next-big-thing%2F&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNH4rPJiyUA1uXy0c4vzm6tEo2n-Xw&ust=1490179921023145
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(Parijs), Haus der Kulturen der Welt (Berlijn), Art Cologne (Keulen), Internationale 
Kurzfilmtage (Oberhausen), New Talents Biennale (Keulen), Bonner Kunstverein, Galerie 
Patrick Ebensperger (Berlijn), Museum Folkwang (Essen), Kunsthalle Recklinghausen, 
International Video Art Festival (Moskou) en KHM (Keulen). Benjamin begon zijn 
werkperiode op 1 september 2016. 
 

  Benjamin Ramirez Perez 
 
Anna Sophie de Vries (1991, Den Haag) 
Anna Sophie de Vries studeerde Fotografie aan de HKU Utrecht (2008-2009) en behaalde 
haar BA Fine Arts aan de KABK Den Haag (2010-2014). Nadien werkte zij zelfstandig aan o.a. 
een filmproject in Los Angeles. Anna Sophie maakt films, sculpturen, objecten en 
tekeningen. Zij begon haar werkperiode aan De Ateliers op 1 september. Het afgelopen jaar 
had De Vries exposities in drie Haagse kunstinitiatieven, Room Page, Het Syndicaat en 
Billytown.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif56b5u-fSAhWFsxQKHR-gDqcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkoeln-nachrichten.de%2Fkultur%2Ffreie-szene%2Fneue-sinnzusammenhaenge-fuer-alte-filme%2F&bvm=bv.150120842,d.d24&psig=AFQjCNEUQUpOw_YMy3t7Ch6gvGpRZwG9Rw&ust=1490181263522448
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8. Activiteiten 
 
8.1  Opening werkjaar  
 
Het werkjaar 2016-2017 werd op dinsdag 6 september ingeluid met een etentje voor alle 
deelnemers en begeleiders plus de staf.  Deelnemers zelf organiseerden een avond waarop 
zij hun werk aan elkaar introduceerden. Met de donateurs van het Ateliers Support Fund 
werd het nieuwe werkjaar ingeluid op 13 oktober 2016, met een rondleiding langs de 
ateliers van de deelnemers en een gezamenlijke borrel met donateurs, deelnemers, 
begeleidend kunstenaars en staf. 
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8.2  Tentoonstellingen 
 
Offspring 2016: Potlatch, 18 mei t/m 29 mei 2016 
De elfde editie van de jaarlijkse tentoonstelling Offspring werd in 2016 samengesteld door 
de Britse kunstenaar Ian Kiaer (Londen), die al langere tijd bij De Ateliers is betrokken als 
gastbegeleider. De tentoonstelling kreeg de titel ‘Potlatch’ en omvatte werk van elf jonge 
kunstenaars die in 2016 hun werkperiode aan De Ateliers afrondden. Dat waren  Adriano 
Amaral (Brazilië), Karimah Ashadu  (Verenigd Koninkrijk/Nigeria), Alex Crocker (Verenigd 
Koninkrijk), Eamonn Harnett (Nederland), Brendan Anton Jaks (Verenigde 
Staten/Nederland), Janine van Oene (Nederland), Sarah Pichlkostner (Oostenrijk), Juliacks 
(Verenigde Staten), Evita Vasiljeva (Letland/Nederland), Raphaela Vogel (Duitsland) en 
Charlott Weise (Duitsland/Nederland).  
 
De expositie werd feestelijk geopend met een toespraak van Beatrix Ruf, directeur van het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. Van Juliacks was eveneens een aantal keren de 
performance ‘Dance Ballad Compulsive Tribulations’ te zien. Daarnaast vond op 26 mei een 
kunstenaarsgesprek plaats over het eerste werk waarmee een kunstenaar zijn positie 
markeert. Kunstcriticus Dirk Pültau (De Witte Raaf), redacteur van het boek ‘Opus 1’, ging in 
discussie met de exposanten Raphaela Vogel, Sarah Pichlkostner en Karimah Ashadu.    
 
De tentoonstelling werd druk bezocht door pers, professionals en publiek. De pers 
reageerde bijzonder enthousiast:  ‘Een tentoonstelling die je moet zien, maar vooral voelen’ 
(NRC Handelsblad 20.05.16), ‘magisch’ (De Telegraaf 21.05.16), en De Volkskrant 
constateerde ‘hoe de begeestering het afgelopen jaar bij De Ateliers tegen de plinten moet 
hebben geklotst’ (27.05.16). Verder waren er positieve besprekingen op websites van Lost 
Painters en Metropolism. Directeur Dominic van den Boogerd sprak over de tentoonstelling 
in het online programma Café Weltschmerz met Michiel Romeyn en Willem Baars (21.05.16) 
 
Voorafgaand aan de officiële opening waren donateurs van het Ateliers Support Fund te gast 
op een exclusieve preview. Veel supporters maakten gebruik van hun voorrecht als eersten 
werken aan te kopen. Er werden zo’n zeventien kunstwerken van diverse exposanten 
verkocht, niet alleen schilderijen maar ook films, sculpturen en installaties.  
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Ook als springplank naar de toekomst was de tentoonstelling een succes; veel exposanten 
legden waardevolle contacten met galeriehouders, verzamelaars en museummedewerkers. 
Verschillende van hen werden uitgenodigd door een galerie die hen wil vertegenwoordigen:  
Adriano Amaral sloot zich aan bij Grimm (Amsterdam); Sarah Pichlkostner bij Annet Gelink 
(Amsterdam) die haar introduceerde op Art Basel; Raphaela Vogel werd opgenomen in de 
stal van BQ (Berlijn) en Alex Crocker werd uitgenodigd door Galerie Martin van Zomeren 
(Amsterdam). Adriano werd tevens uitgenodigd voor tentoonstellingen in Museum Beelden 
aan Zee (Scheveningen), Kunstverein Bielefeld (Duitsland) en De Vleeshal (Middelburg). 
Juliacks toonde op uitnodiging van Galerie Boetzelaer Van Nispen werk op de Amsterdam 
Art Fair. Charlott Weise en Janine van Oene werden genomineerd voor de Koninklijke Prijs 
voor Schilderkunst 2016 en exposeerden hun werk in het Paleis op de Dam. Charlott werd 
eveneens uitgenodigd als assistent professor aan de Salzburg Summer Academy en nam deel 
aan een groepsexpositie bij Galerie Rianne Groen (Rotterdam). Brendan Anton Jaks 
realiseerde in opdracht van het Stedelijk Museum een bijzondere theatervoorstelling die 
veel publiek trok. Alex Crocker was het afgelopen jaar winnaar van de Buning Bronger Prijs 
2016. 
Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus, ontworpen door Rutger Fuchs, met teksten 
van Ian Kiaer over de exposerende kunstenaars. De tentoonstelling en publicatie werden 
mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het Ateliers Support Fund. Stichting 
AVL-Mundo (Rotterdam) droeg genereus bij aan de productiekosten van exposanten 
Karimah Ashadu en Eamonn Harnett. 

 
Anna-Bella Papp: In My Heart There is A Room Designed by You’, 25 november t/m 27 
november 2016 
 
Tijdens het Amsterdam Art Weekend presenteerde De Ateliers met trots de 
solotentoonstelling ‘Anna-Bella Papp. In my heart there is a room designed by you’. Anna-
Bella Papp (1988, Chisineu-Cris, Roemenië) was deelnemer op De Ateliers van 2011 tot 2013. 
Gedurende die twee jaar ontwikkelde zij haar eigen, herkenbare stijl. Na haar periode aan 
De Ateliers had zij solotentoonstellingen bij Modern Art/Stuart Shave (Londen, 2013), 
Nasher Sculpture Center (Dallas, 2014), Bergen Kunsthall (Noorwegen, 2015) en Spazio 
Cabinet (Milaan, 2016), maar was haar werk – hoewel zeer gewild bij verzamelaars – in 
Nederland niet meer te zien. De Ateliers presenteerde een serie nieuwe sculpturen op de 
plek waar haar internationale carrière begon.  
 

 
 



27 

 

De zorgvuldig gemodelleerde beelden van ongebakken klei tonen fragmenten van 
bouwterreinen en details van bouwvakkers. Rond Brussel Midi Station, waar de kunstenaar 
woont en werkt, een gebied berucht om zijn kolossale bouwprojecten, zijn bouwvakkers een 
vertrouwde verschijning op straat.  Veel van deze arbeiders komen uit lage lonen landen als 
Roemenië, waar de kunstenaar is geboren. Hun publieke verschijning, met stoffige gezichten 
en vuile uniformen, wekt verwachtingen over dingen die komen gaan, een nieuwe wereld 
die in de maak is – wat in de hoofdstad van Europa een bijzondere weerklank heeft. Minder 
bekend is dat veel arbeiders in het westen blijven, en hun zelfgebouwde woningen in Oost-
Europa niet meer afbouwen. In Papps reliëfs ontvouwen zich pakkende verhalen over 
toekomstige constructies en verloren verwachtingen. 
 
De expositie trok veel publiek. Het Engelse kunsttijdschrift Frieze noemde het één van de 
hoogtepunten van het Amsterdam Art Weekend. Ook Metropolis M herkende de bijzondere 
kwaliteiten van deze presentatie, die afweek van het commerciële spektakel dat op 
evenementen als deze soms hoogtij viert. 
 
8.3  Spring Performance Festival 
 
De Ateliers nam het afgelopen jaar deel aan het Spring Performance Festival op 20 maart, 
georganiseerd door samenwerkende kunstinstellingen in Amsterdam Zuid met financiële 
ondersteuning door Stadsdeel Oud-Zuid. Deelnemers waren o.a. Stedelijk Museum, 
Kunstverein, Galerie Juliètte Jongma en Galerie Gabriel Rolt. De Ateliers presenteerde een 
concert van oud-deelnemer en gastbegeleider Raed Yassin. Met ‘Volumes’, zijn nieuwste 
stuk voor cello, creëerde de kunstenaar een sound scape waarin hij speelde met volume, 
resonantie en ruimte – een soort beeldhouwen in geluid.  Het concert trok veel 
belangstellenden en werd hoog gewaardeerd.  
 

 
 
Raed Yassin 

 
Raed Yassin (1979, Beirut, Lebanon) heeft elf muziekalbums uitgebracht.  Hij is de oprichter 
van productiebedrijf Annihaya en mede-oprichter van kunstenaarscollectief Atfal Ahdath. 
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Met samples van Arabische muziek en films componeert Yassin verhalen die zowel 
persoonlijk zijn als politiek. Hij onderzoekt het collectieve geheugen van de Arabische wereld 
door zich te richten op de massamedia en de wegwerpcultuur.  Hij werd onderscheiden met 
de 2012 Abraaj Capital Art Prize. Raed Yassin had solotentoonstellingen in Delfina (Londen, 
2014), Museo di Rivoli (Turijn, 2014), Mori Art Museum (Tokio, 2013), Beirut Art Center 
(2013), New Museum (New York, 2012) en Museum of Photography Thessaloniki (2011). Hij 
nam deel aan Manifesta (2010) and Sharjah Biennial (2011).  
 
8.4  Engaged Art Coalition 
 
 De Ateliers werkt samen met De Balie en Veem House for Performance, beide gevestigd in 
Amsterdam, in de zogeheten Engaged Art Coalition, met als doel te krachten te bundelen om 
bijzondere kunstenaars met gedurfde, geëngageerde ideeën in staat te stellen een verblijf in 
Amsterdam te combineren met een nieuwe productie. Voor 2016-2017 is daarvoor de 
Belgische kunstenaar Anthony Nestel (1987, Antwerpen) uitgenodigd. Nestel , oud-
deelnemer van De Ateliers, studeerde in Tel Aviv en Amsterdam. Na zijn werkperiode op De 
Ateliers was hij enkele maanden artist in residence bij AVL Mundo in Rotterdam. Voor 
Engaged Art Coalition ontwikkelt hij een nieuwe voorstelling die in 2017 in première zal 
gaan, waarbij hij gebruik maakt van de expertise en de faciliteiten van De Ateliers, De Balie 
en Het Veem.   

 

 Anthony Nestel 

 
8.5  Kunstenaarslezingen 

 
Met de lezingenseries profileert De Ateliers zich als een belangrijk podium voor 
internationale beeldende kunstenaars. De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen. Het 
programma wordt aangekondigd op de website, in advertenties in kunsttijdschriften, met 
een uitgebreide mailing via sociale media en met een poster die op kunstacademies en 
kunstinstellingen wordt verspreid. Het programma is samengesteld op basis van suggesties 
van begeleiders, gastbegeleiders en deelnemers. De kunstenaarslezingen vinden plaats in 
twee series, ‘Spring Blossom’ in het voorjaar en ‘Indian Summer’ in het najaar. Naast 
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deelnemers en begeleiders telt het publiek veel academiestudenten, kunstenaars, 
museummedewerkers, galeriehouders, onderzoekers, verzamelaars en critici. In 2016 
vonden in totaal 10 kunstenaarslezingen plaats. Alle lezingen werden druk bezocht, 
meerdere waren uitverkocht. Enkele lezingen zijn met toestemming van de spreker online 
geplaatst en te bekijken via YouTube en de website van De Ateliers. De geplande lezing van 
Manon de Boer op 29 maart kon niet doorgaan vanwege ziekte van de kunstenaar. De 
geplande lezing van Anne Imhof op 15 november is op verzoek van de kunstenaar verplaatst 
naar najaar 2017.  
 
 
8.5.1 Kunstenaarslezingen Spring Blossom 2016 
 
Dinsdag 15 maart  
Gert Robijns (1972, Sint-Truiden, België), woont in Charleroi 
De Belgische kunstenaar Gert Robijns maakte naam met een replica op ware grootte van het 
Vlaamse dorpje waar hij opgroeide. Met zijn speelse en soms surrealistische ingrepen zowel 
binnen als in de buitenlucht dwingt hij zijn publiek beter te kijken naar de omgeving. Robijns 
had solotentoonstellingen in Museum M (Leuven, 2011), Stella Lohaus Gallery (Antwerpen, 
2008), Cosar (Düsseldorf, 2007), Z33 (Hasselt, 2005), MUHKA (Antwerpen, 2003) en Zeno X 
(Antwerpen, 2002).  Hij doceert aan het KASK in Gent sinds 2001. Gert Robijns wordt 
vertegenwoordigd door Galerie Sophie Van de Velde (Antwerpen). 
 

 
 
Gert Robijn’s replica van zijn geboortedorp 
 

Dinsdag 22 maart   
Laure Provoust (1978, Croix, Frankrijk), woont in Londen 
De Franse kunstenaar Laure Provoust maakt films en installaties. Zij won de Turner Prize in 
2014 voor een complexe installatie van objecten en filmbeelden over een denkbeeldige tea 
party met haar grootvader, een conceptueel kunstenaar die bevriend was met Kurt 
Schwitters. In de afgelopen jaren had zij solotentoonstellingen in Haus der Kunst (München, 
2015), Musée d’Art Contemporain Rochechouart (2015) , CAPC (Bordeaux, 2015), Neue 
Berliner Kunstverein (Berlijn, 2014), Morra Greco (Napels, 2014), New Museum (New York, 
2014), Extra City (Antwerpen, 2014), Whitechapel Art Gallery (Londen, 2013), Collezione 
Marramotti (Reggio Emilia, 2013) en Tate Britain (Londen, 2013). De kunstenaar wordt 
vertegenwoordigd door MOT International (Brussel).  
 
Dinsdag 5 april 
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Michael Raedecker (1963, Amsterdam), woont in London 
Het werk van de Nederlander Michael Raedecker vertegenwoordigt een volstrekt eigentijdse 
opvatting over schilderkunst. Raedecker combineert schilderen met borduren. Zijn 
schilderijen van verwelkte bloemen, verlaten interieurs en desolate landschappen zijn zowel 
raadselachtig als verontrustend, doortrokken van een melancholische toon. In 2000 werd de 
kunstenaar genomineerd voor de Turner Prize. Hij had soloshows in Stedelijk Museum 
Bureau Amsterdam (1998), Van Abbemuseum (Eindhoven, 1999), Centro Nazionale per le 
Arti Contemporanee (Rome, 2002), Museum für Gegenwartskunst (Bazel, 2003), Salzburger 
Kunstverein (2004), Knoxville Museum of Art (2004), Douglas Hyde Gallery (Dublin, 2005), 
Camden Arts Centre (Londen, 2009), Gemeentemuseum (Den Haag, 2009), Carré d’Art 
(Nîmes, 2010), Wilhelm-Hack-Museum (Ludwigshafen, 2013) en het Sprengel Museum 
(Hannover 2014). Raedecker wordt vertegenwoordigd door Hauser & Wirth (Londen), Max 
Hetzler (Berlijn), Andrea Rosen (New York) en GRIMM (Amsterdam). 
 
Dinsdag 12 April  
Nora Schultz (1975, Frankfurt, Duitsland), woont in New York City 
Van industrieel afval dat ze van straten en afvalplaatsen haalt, maakt Nora Schultz fragiele, 
delicate sculpturen en installaties. Sommige fungeren als een analoge drukkerij, waarin elk 
onderdeel zijn tegenhanger heeft, model is of mal voor een ander onderdeel van het werk. 
Haar kunst is beweeglijk, ongrijpbaar, steeds veranderend. Schultz’ soloshows en 
performances vonden plaats in Kabinett Dommuseum (Salzburg, 2015), Tate (Londen, 2014), 
Renaissance Society (Chicago, 2014), Portikus (Frankfurt, 2012), Galleria Civica (Trento, 
2010) en de Kölnischer Kunstverein (2009). Nora Schultz wordt vertegenwoordigd door 
Bortolozzi (Berlijn), Campoli Presti (Londen/Parijs), Reena Spaulings Fine Art (New York) en 
Galerie Meyer Kainer (Wenen). 
 
Dinsdag 19 April  
Neïl Beloufa (1985, Parijs, Frankrijk), woont in Paris 
De sculpturen en video’s van de Frans-Algerijnse kunstenaar Neïl Beloufa worden getoond in 
speciaal ontworpen ruimtelijke installaties. Deze ‘scripted situations’, met een veelheid aan 
beeldschermen, maken op krachtige wijze duidelijk hoe complex interactie en interpretatie 
zijn geworden sinds de opmars van het internet. Neïl Beloufa had solotentoonstellingen in 
Banff (Canada, 2015), ICA (Londen, 2015), La Casa Encendida (Madrid, 2015), Stroom (Den 
Haag, 2015), Fondation Ricard (Parijs, 2014), Hammer Museum (Los Angeles, 2013) en 
Kunstraum (Innsbruck, 2012). Zijn video’s zijn getoond op vele festivals, o.m. in Toronto, 
Rotterdam en Londen. De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Mendes Wood (Sao 
Paolo), Francois Ghebaly (Los Angeles), Balice Hertling (Parijs) en Galleria Zero (Milaan). 
 
8.5.2 Kunstenaarslezingen Indian Summer 2016 
 
Dinsdag 11 oktober 
Micol Assaël (1979, Rome, Italië), woont in Rome en in Griekenland 
Natuurlijke fenomenen als magnetisme en electriticiteit en de manieren waarop die 
psychisch en fysiek worden waargenomen,  zijn centrale elementen in het werk van Micol 
Assaël. Haar installaties, even radicaal als poëtisch, plaatsen de toeschouwer vaak in een 
positie van denkbeeldig of reëel gevaar. Solotentoonstellingen van haar werk vonden plaats 
in Kunsthalle Basel (2007), Palais de Tokyo (Parijs, 2009), Secession (Wenen, 2009), 
Fridericianum (Kassel, 2009),MUSEION (Bolzano, 2010) en Hangar Bicocca (Milaan, 2014). Zij 
nam deel aan de Biënnale van Venetië in 2003 en 2005 en aan de biënnales van Moskou 
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(2005), Berlijn (2006) en Sydney (2008). De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door 
Johann Koenig (Berlijn) en Galleria Zero (Milaan). 
 

  Micol Assaël 
 
Dinsdag 18 oktober 
Dirk Stewen (1972, Dortmund, Duitsland), woont in Hamburg 
De Duitse kunstenaar Dirk Stewen combineert fotografie, tekenen en 
assemblagetechnieken. Op basis van zijn eigen verzameling beeldmateriaal creëert hij 
verrassende collages die raadselachtige verhalen suggereren. Verbleekte foto’s, delicate 
aquarellen, confetti en draad horen tot de materialen die Stewen hergebruikt in poëtische, 
emotioneel beladen beelden. Solotentoonstellingen vonden plaats in Overbeck Gesellschaft 
(Lübeck, 2009), CCA Wattis Institute (San Francisco, 2008) en Künstlerhaus Stuttgart (2006). 
De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Gerhardson Gerner (Oslo/Berlijn), Tanya 
Bonakdar (New York) en Maureen Paley (Londen). 
  
Dinsdag 25 oktober 
Marina Pinksy (b.1986, Moskou, Rusland), woont in Brussel 
In het werk van de Russisch-Amerikaanse kunstenaar Marina Pinsky is fotografie een 
instrument om de wereld vast te leggen in combinatie met andere vormen van duplicatie. 
Marina Pinsky had solotentoonstellingen in de Kunsthalle Basel (2016), White Columns (New 
York, 2013), Global Colding (Düsseldorf, 2013), Exercise (Vancouver, 2012), LACMA (Los 
Angeles, 2012) en zij nam deel aan beeldbepalende exposities als ‘Oceans of Images: 
Photography 2015’ (Moma, New York, 2015) en ‘La Vie Moderne: Biennale de Lyon’ (Lyon, 
2015). De kunstenaar wordt gerepresenteerd door C-L-E-A-R-I-N-G (New York/Brussels). 
 
Dinsdag 1 november 
Keren Cytter (1977, Tel Aviv, Israël), woont in New York 
Oud-Ateliers deelnemer Keren Cytter maakte naam met experimentele films en video 
installaties. Haar op scripts gebaseerde films bestaan uit meerdere lagen: beelden, 
gesprekken, monologen en vertellingen, fragmenten die zijn samengevoegd om de 
linguïstische conventies van het vertellen te ontregelen om zo de psychopolitieke dimensies 
van menselijke relaties bloot te leggen. Cytter had solotentoonstellingen in Halle für Kunst 
und Medien (Graz, 2016), Centre for Contemporary Art (Kitakyushu, 2015), NICC (Brussel, 
2015), Museum of Contemporary Art (Chicago, 2015), Kunsthall Charlottenburg 
(Kopenhagen, 2014), Art Space (Houston, 2012), Stedelijk Museum (Amsterdam, 2011), 
Kunstverein München (2011), Moderna Museet (Stockholm, 2010) en Hammer Museum (Los 
Angeles, 2010). Haar films zijn getoond op biënnales van Venetië, Busan, Lyon, Moskou, 
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Yokohama, Tel Aviv, Gwangju, Marrakesh en Liverpool. Zij maakt ook tekeningen, 
schilderijen en fotowerken, is de auteur van vier romans en oprichter van danstheatergroep 
D.I.E. Now. De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Zach Feuer (New York), Pillar 
Corrias (Londen) en Nagel Draxler (Keulen/Berlijn).  
 
Dinsdag 8 november 
Timur Si-Qin (1984, Berlijn, Duitsland), woont in New York 
Timur Si-Qin is van Duits/Mongoolse afkomst en groeide op in Duitsland, China en de 
Verenigde Staten. Zijn sculpturale installaties gaan in op de synthetische materialiteit van de 
geglobaliseerde netwerk-maatschappij, waarbij de virtuele en de concrete realiteit steeds 
verder vermengd raken. Si-Qin had solotentoonstellingen in Team Gallery (Los Angeles, 
2016), Magician Space (Beijing, 2015), Carl Kostyal (Londen, 2014), Bonner Kunstverein 
(2013) en Fluxia (Milaan, 2011). Zijn werk was opgenomen in de Berlijn Biennale (2016), Art 
Basel Statements (2016) en Taipei Biennial (2014). Timur Si-Qin wordt gerepresenteerd door 
Société (Berlijn). 
 

 
 
8.6  Public relations 
 
Bij publieke evenementen als tentoonstellingen en kunstenaarslezingen trekt De Ateliers een 
gemêleerd publiek van professioneel geïnteresseerden, waaronder studenten van 
academies en universiteiten, kunstenaars, critici en journalisten, kunstverzamelaars, 
galeriehouders, tentoonstellingsmakers en museummedewerkers, maar ook buurtbewoners, 
toeristen, et cetera.  
 
Waar mogelijk organiseert De Ateliers graag activiteiten in samenwerking met derden. Met 
het Stedelijk Museum, Kunstverein en enkele galeries in de Pijp organiseerde De Ateliers het 
Spring Performance Festival 2016, met een spectaculair optreden van oud-deelnemer Raed 
Yassin (zie 8.3). Veder gaf De Ateliers oud-gastbegeleider Gijs Frieling de ruimte om samen 
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met een groep schilders, waaronder veel oud-deelnemers van De Ateliers, een 
groepstentoonstelling voor te bereiden in Marres (Maastricht).  
 
De Ateliers ontving verschillende groepen belangstellenden voor kennismakingsbezoeken en 
rondleidingen. Gasten van het internationale bezoekersprogramma van het Mondriaan 
Fonds waren op bezoek op 13 februari. Onder hen Irene Aristizábal (Nottingham 
Contemporary), Maria Arusoo (CAC Estonia), Fernanda Brenner (Pivô, Sao Paulo), Grégory 
Castéra (Les Labaratoires d’Aubervilliers), Ekaterina Kibovskaya (Moscow Biennial), Joao Laia 
(curator, Lissabon), Harun Morrison (Fierce Festival, Londen), Emily Pethick (Showroom, 
Londen), Rebeka Pöldsam (curator, Tallinn), Negar Tashili (filmmaker, Teheran), Fatos Ustek 
(fig-2, Londen), Susanne Weiss (Heidelberger Kunstverein) en Joanna Zielinska (curator, 
Warschau). Op 1 april was, eveneens via het Mondriaan Fonds,  te gast Manuel Segade, 
directeur van het Centro de Arte 2 de Mayo, Madrid, en op 21 november Thierry Raspail 
(directeur Musee d’art contemporain, Lyon) en Emma Lavigne (directeur Centre Pompidou, 
Metz). 
 
Op 11 maart waren studenten en docenten te gast van de afdeling TEBEAC (Tentoonstelling 
en Beheer van Actuele Kunst) van de School of Arts, Hogeschool Gent, België, onder leiding 
van Bram Vandeveire. Circa twintig studenten van het Frank Mohr Instituut in Groningen 
kregen een rondleiding op 11 november. Zo’n twintig internationale cursisten van de course 
Curating Contempoary Art van Christie’s (Londen) waren te gast op 30 november. 
 
Leden van het naburige Amsterdams  Instituut voor Doven en Slechthorenden kregen een 
rondleiding op de tentoonstelling Offspring 2016 met behulp van een gebarentolk. 
 
Samen met het Stedelijk Museum coördineert De Ateliers incidenteel bezoeken van 
internationale kunstenaars. Zo verbleef In augustus de Zuid-Afrikaanse Zaneli Muholi op De 
Ateliers.  
 

 
 
Twee ontvangsten werden georganiseerd met het oog op fondsenwerving voor De Ateliers. 
Advocatenkantoor Allan+Overy (Amsterdam) organiseerde op 29 september een 
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afscheidsreceptie voor Paul Glazener, op diens verzoek op De Ateliers, waarbij giften van de 
gasten ter beschikking kwamen aan het Ateliers Support Fund.  
 
Op 25 oktober werd een uitgebreide ontvangst georganiseerd voor clientèle van UBS Group 
uit Zürich. Een gezelschap circa 50 jongeren uit ondernemersfamilies namen deel aan een 
workshop georganiseerd door Ateliers-kunstenaar Johannes Büttner, kregen een rondleiding 
langs enkele ateliers en namen deel aan een discussie over het verzamelen van kunst met 
Claudia Rajlich en Yvette van Caldenborgh.  
 
Zoals elk jaar legde ook in 2016 deelnemers van het Appel Curatorial Training Program 
atelierbezoeken af bij deelnemers van De Ateliers. 
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9. Werving, aanmelding, selectie 
 
In 2016 heeft De Ateliers een application call verspreid via E-Flux, een e-mailing en de 
websites van De Ateliers en Metropolis M. De website werd intensief bezocht. Volgens 
Google Analytics kwam het totaal aantal bezoeken op circa 44.000. Het aantal unieke 
bezoekers was 26.000, afkomstig uit 146 verschillende landen. 
 
De belangstelling voor een werkperiode aan De Ateliers is groot. De overweldigende 
belangstelling wijst op een onverminderde behoefte onder beginnend kunstenaars aan een 
werkplek op De Ateliers en bevestigt de internationale aantrekkingskracht van ons instituut. 
In 2016 heeft De Ateliers 649 aanmeldingen voor het werkjaar 2016-2017 ontvangen. 
Daarvan zijn er 316 man, 331 vrouw en 2 gender neutraal. De gemiddelde leeftijd in het jaar 
van aanmelding is 30. Wat opleidingsniveau betreft, heeft 39% van de aanmelders een BA 
gehaald en 51% een MA. Elf aanmelders hadden een PhD. Tien hadden geen relevante 
vooropleiding genoten. Drie en dertig aanmelders afkomstig uit landen met de laagste 
inkomens op de zogeheten DAC-list werden vrijgesteld van betaling aanmeldingskosten.  
 
De selectie van aanmeldingen geschiedde in verschillende rondes met commissies in 
wisselende samenstelling. In totaal namen de voorselectie, eindselectie en interviews met 
kandidaten tien werkdagen in beslag. Juryleden waren Lara Almarcegui, Rob Birza, Dominic 
van den Boogerd, Chris Evans, Martijn Hendriks, Runa Islam, David Jablonowski, Bojan 
Sarcevic en Marien Schouten. Vijfentwintig kandidaten werden uitgenodigd voor een 
interview. Tien van hen werden aangenomen, vijftien afgewezen. 

 

 
 
Installatie van Sarah Pichlkostner op ‘Potlatch. Offspring 2016’
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10. Financiën 
 
Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid dat De Ateliers een gezonde financiële positie heeft. 
De instelling beschikt over een eigen monumentaal pand dat ooit werd gebouwd als 
ateliergebouw en derhalve zeer geschikt is voor de functie. Zowel de balans als de liquiditeit 
laten zien dat de continuïteit van de instelling niet ter discussie staat. Er zijn adequate 
reserveringen zowel voor incidenten als voor terugkerende uitgaven die verband houden 
met het beheer van een eigen pand. 
 
In 2016 begeleidde De Ateliers zes deelnemers met een gedeeltelijke beurs van het 
Mondriaan Fonds. De afdracht van deze beurzen door de deelnemers aan De Ateliers is voor 
de financiële huishouding van ons instituut van belang. Deze rijksondersteuning via 
individuele beurzen aan deelnemers is echter riskant voor een gezonde bedrijfsvoering en 
onwenselijk omdat de selectie van talent op uitsluitend artistieke gronden in het gedrang 
komt. De publieksactiviteiten genereren gestaag meer inkomsten, o.m. door kaartverkoop 
bij lezingen, tentoonstellingen en verkoop van catalogi. Het pand wordt beter geëxploiteerd 
door kortstondige verhuur van ruimten aan derden voor fotoshoots, werkpresentaties, 
workshops, modeshows, etc.  
Het aandeel eigen inkomsten is gegroeid van 7% in 2012 tot 59% in 2016. De 
overheadkosten van De Ateliers worden zo laag mogelijk gehouden. Alle middelen, tijd en 
energie kunnen zo worden besteed aan hoogwaardige begeleiding en daarmee de 
ontwikkeling van jong talent.  
 
In 2016 heeft De Ateliers van het Ateliers Support Fund een donatie van € 180.000 euro 
ontvangen en dit bedrag is met de subsidie van de rijksoverheid geheel aangewend voor de 
stipendia van deelnemers. Het stipendium voor het jaar 2016 bedroeg € 13.550 euro per 
deelnemer per jaar. Door de terugtredende overheid is De Ateliers voor de continuïteit van 
haar werkzaamheden steeds meer aangewezen op de steun van het ASF.  
 
Naast de belangrijke steun van het ASF blijft voor de continuïteit van De Ateliers de bijdrage 
van het Ministerie van OCW van groot belang. De talentontwikkeling waar De Ateliers in 
excelleert, geeft een cruciale impuls aan een vitaal kunstklimaat in Nederland en dient 
daarmee een publiek belang. Financiering met publieke middelen is niet alleen gewenst, 
maar ook nodig. Talentontwikkeling is te belangrijk om geheel aan de markt over te laten. 
Daarom is het van belang dat de positie van De Ateliers binnen de basisinfrastructuur (BIS) in 
2017-2020 gehandhaafd is, waardoor vierjarige subsidiëring vanuit het rijk in ieder geval 
mogelijk blijft. Rijksondersteuning blijft voorwaarde voor een solide bedrijfsvoering en is 
bovendien een kwaliteitskeurmerk naar andere partijen.  
 
 

 
 
 


