De Ateliers
Activiteitenverslag 2015

Werk van Jannis Marwitz op ‘Offspring 2015: Function Creep’

Inleiding
Het bestuur van De Ateliers is trots op de resultaten behaald in 2015. Het activiteitenplan
kon
onverkort worden gerealiseerd. De Ateliers is erin geslaagd haar doelstellingen, ondanks de
forse vermindering van de subsidie, te realiseren dankzij de beursbijdragen van het
Mondriaan Fonds en de tijdelijke extra financiële ondersteuning van de supporters van het
Ateliers Support Fund. Het bestuur stelt vast dat De Ateliers daarmee heeft voldaan aan de
prestatie-eis om twintig deelnemers te begeleiden.
De exploitatie over 2015 laat duidelijk de omslag zien die werd doorgevoerd om de instelling
weerbaar te laten zijn in een nieuwe situatie. De Ateliers werkt aan vergroting van eigen
inkomsten en baten via sponsoring. In 2015 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 supporters vertrouwen hebben in de aanpak van De Ateliers.
Velen hebben in 2014 en 2015 hun bijdragen aan het Ateliers Support Fund substantieel
verhoogd voor de periode tot en met 2016. Het Ateliers Support Fund heeft ten doel de
continuïteit van de werkzaamheden van De Ateliers financieel te waarborgen. Het ASF heeft
het aantal supporters gestaag zien groeien dankzij een actief wervingsbeleid. Tot de
supporters behoren particuliere kunstverzamelaars, bedrijfscollecties, cultuurfondsen en
ondernemingen als ING Group en AkzoNobel, met wie een meerjarige relatie is opgebouwd.
De extra kosten voor een fondswerver werden ondervangen door financiële ondersteuning
van Stichting Dioraphte.
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.
Voor de continuïteit van De Ateliers op langere termijn blijft 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) na 2016 wordt
gehandhaafd, 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.
In 2015 begeleidde De Ateliers drie deelnemers met een volledige beurs en 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 en tentoonstellingen. Het pand wordt beter
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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 45% in 2015.
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.

Schilderijen van Rebekka von Zimmermann op ‘Offspring 2015: Function Creep’

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. Gedurende 2015
hebben in totaal 31 verschillende kunstenaars op De Ateliers gewerkt. Daaronder veertien
vrouwelijke kunstenaars en zeventien mannelijke. Twaalf van hen hebben de Nederlandse
nationaliteit of waren bij aanvang van hun werkperiode al langer in Nederland woonachtig.
Negentien van hen zijn afkomstig uit het buitenland.
Verschillende deelnemers die hun werkperiode het afgelopen jaar hebben beëindigd vonden
direct hun weg in de Nederlandse en internationale kunstwereld. Anthony Nestel
exposeerde op de Ruhr Triënnale en begon een residency bij AVL-Mundo in Rotterdam.
Simon van Til, die zich richt op analoge fotografie, nam deel aan groepstentoonstellingen in
het Van Gogh Museum en het Mesdag Museum. Tanja Ritterbex, Charlott Weise, Janine van
Oene en Brendan Jaks werden genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst
2015 en exposeerden hun werk in het Paleis op de Dam. Eén van de vier winnaars was ouddeelnemer Lennart Lahuis. Van de deelnemers die nu hun tweede werkjaar doen, traden er
enkelen naar buiten met succesvolle tentoonstellingen. Adriano Amaral exposeerde bij
prominente galeries in Sao Paulo, Porto en Amsterdam. Raphaela Vogel maakte een
indrukwekkende debuuttentoonstelling in de Bonner Kunstverein. Karimah Ashadu werd
onderscheiden met de Video Innovation Award in Aken en kreeg van het Centre d’Art
Contemporain in Genève de opdracht een nieuwe film te maken. Sarah Pichlkostner
debuteerde bij de Londense galerie Josh Lilley en de Amsterdamse galerie Annet Gelink. De
voorbeelden bevestigen de reputatie van De Ateliers als bakermat van een succesvolle,
internationale kunstenaarscarrière.
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Performance van Tanja Ritterbex tijdens ‘Offspring 2015: Function Creep’

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 Paloma Polo deel aan het Amsterdam Art Weekend eind
november.
Als werkplek voor kunstenaars is De Ateliers niet doorlopend openbaar toegankelijk. 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. Daarnaast organiseert De Ateliers ontvangsten en rondleidingen op
verzoek. In 2015 waren enkele vriendenverengingen van musea en kunstvereinen uit
Duitsland te gast, onder meer van de Kunstverein Reutlingen en de Pinakothek der Moderne
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in München, alsook groepen studenten uit Wenen, een vereniging van kunstcritici uit het
Rijnland en art patrons van Outset Nederland.
De belangstelling voor een werkperiode aan De Ateliers is groot. 596 jonge kunstenaars
hebben zich het afgelopen jaar aangemeld. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit WestEuropa, Noord-Amerika en ook in toenemende mate uit Oost Europa, Azië, Latijns Amerika
en het Midden-Oosten. De overweldigende belangstelling wijst op de onverminderde
behoefte onder beginnend kunstenaars aan een werkplek op De Ateliers en bevestigt de
internationale aantrekkingskracht van ons instituut.
Daarnaast organiseerde De Ateliers activiteiten in samenwerking met derden. Zo heeft De
Ateliers een partnership ontwikkeld met het Gemeentemuseum Den Haag en Outset
Nederland. Gedrieën organiseren zij jaarlijks een solotentoonstelling van een De Atelierskunstenaar die zijn of haar museumdebuut maakt (zie pagina 35).
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2. Bestuur
De Ateliers hanteert het zogeheten Bestuur + Directie Model van de Code Cultural
Governance, waarbij de voorbereiding en uitvoering van het beleid in handen ligt van de
directeur en het bestuur functioneert als toezichthouder. Zij past de negen principes toe. De
directeur legt verantwoording af aan het bestuur. Inzichtelijke activiteitenverslagen en
jaarrekeningen geven verder vorm aan de gewenste transparantie. Bestuursleden ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In 2015 en 2016 hebben er enkele wijzigingen in
de samenstelling van het bestuur van Stichting Ateliers ‘63 plaatsgevonden. De
samenstelling was op 31 december 2015 en per 25 januari 2016 als volgt:
1. De heer Joop van Caldenborgh, voorzitter, benoemd per 14-10-2013
Ondernemer, kunstverzamelaar, tot 25-01-2016
2. De heer Elco Brinkman, voorzitter, benoemd per 25-01-2016
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
3. De heer Jochem de Koning, secretaris en penningmeester, benoemd per 14-10-2013
Tax Director, Antenna Group, Amsterdam, tot 12-11-2015
4. De heer Marcel Windt, secretaris en penningmeester, benoemd per 18-03-2015
Curator bij Houthoff Buruma, Rotterdam
5. De heer Pierre Audi, lid, (her)benoemd per 31-05-2011
Directeur De Nationale Opera, Amsterdam
6. Mevrouw Anne Marie Stordiau - van Egmond, lid, benoemd per 11-12-2012
Ambassaderaad Veiligheid en Justitie, Londen
7. De heer Rein Wolfs, lid, benoemd per 25-01-2016
Directeur Bundeskunsthalle, Bonn
In het verslagjaar vergaderde het bestuur tweemaal en werden de bestuursvergaderingen
ook bijgewoond door directeur, zakelijk manager, 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. Leden van de
artistieke adviesraad per 31 december 2015 zijn de beeldend kunstenaars Marien Schouten,
Rob Birza, Bojan Sarcevic en David Jablonowski.
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3. Personeel
De Ateliers is een kleine organisatie met een minieme personele bezetting. 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 twee wijzigingen opgetreden. De office manager is
vanaf 1 september voltijds in dienst getreden en de technicus Leo Melman heeft zijn
dienstverband, i.v.m. vervroegde pensionering, per 1 april 2015 opgezegd en is opgevolgd
door Bart Heijs.
De personele bezetting op 31 december 2015 was als volgt:
Dominic van den Boogerd (0,6 fte), directeur
Bart Heijs (0,7 fte) technicus, onderhoud & beheer vanaf 16 maart 2015
Sjoerd van Leeuwen (0,5 fte), assistent technicus
Elly Reurslag (0,6 fte), zakelijke leiding, office management
Eveline Schuurhof (was 0,8; vanaf 1 september 1 fte), office management
Bregje van Woensel (0,8 fte), fondsenwerving

Deelnemer Vanessa Disler en assistent technicus Sjoerd van Leeuwen bij de opbouw van ‘Offspring 2015: Function Creep’
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4. 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. Het
team vaste begeleiders bestond op 31 december 2015 uit:
Lara Almarcegui
(1972, Zaragoza, Spanje), woont in Rotterdam
Lara Almarcegui is sinds 2014 vaste begeleider aan De Ateliers. Daarvoor was zij met
regelmaat gastbegeleider. Zij representeerde Spanje op de Biënnale van Venetië in 2013.
Almarcegui maakte internationaal naam met projecten in de openbare ruimte die vaak
betrekking hebben op de soms onbeheersbare processen van verstedelijking en stedelijk
verval. Het afgelopen jaar had zij een solotentoonstelling in Kunsthaus Baselland (Bazel),
Gemeentemuseum (Den Haag) en Gallery Ellen de Bruijne Projects (Amsterdam). Haar werk
was in 2015 opgenomen in groepstentoonstellingen in Haus der Kulturen der Welt (Berlijn),
Project Arts Centre (Dublin), Graz Museum (Graz), Kunsthalle Kade (Amersfoort), Van
Abbemuseum (Eindhoven), Gemeentemuseum (Den Haag), Galerie Parisa Kind (Frankfurt),
MACBA (Barcelona), Mor Charpentier (Parijs), ISCP (New York) en op de jaarlijkse kunstbeurs
FIAC (Parijs). 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 2015 had Birza een solotentoonstelling, ‘Fruty Loops’ in Tetterode (Amsterdam),
en was werk van hem te zien op Art Amsterdam. Daarnaast werkte hij voor de
Rijksbouwmeester aan een opdracht voor het Ministerie aan de Bezuidenhoutseweg in Den
Haag. Rob Birza wordt vertegenwoordigd door Willem Baars Projects (Amsterdam).
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 over de tekeningen van René Daniëls in de tentoonstellingscatalogus
‘DE.FI.CIEN.CY’ (Art Stations Foundation, Poznan) en een tentoonstellingsbrochure van ouddeelnemer Sarah De Vos (Cas-Co, Leuven). Voor De Witte Raaf schreef hij over de
kunstkritiekenbundel ‘De Terugkeer van de schilderkunst 1975-1989’, ‘Les Clefs d’une
Passion’ in Fondation Louis Vuitton, tentoonstellingen van Neïl Beloufa en Carol Bove, en
essays over Simon van Til en over generaties en tradities. In Metropolis M publiceerde hij
een essay over schilderkunst in het internettijdperk. Voor ArtReview schreef hij over Mark
Bradford en voor Suze May Sho over Sharon Houckema. Hij hield openingstoespraken bij
tentoonstellingen van oud-deelnemers Paul Geelen (Bergarde Galerie, Heerjansdam) en Esiri
Erheriene-Essi (Galerie Mandos, Amsterdam) en hield lezingen over schilderkunst
(Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag) en Marlene Dumas (Universiteit
Utrecht).
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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 2015 had hij solotentoonstellingen in Praxes (Berlijn) en Galerie Markus Lüttgen (Keulen).
Daarnaast nam hij deel aan groepstentoonstellingen in CRAC (Alsace, Frankrijk) en Schloss
Ringenberg (Duitsland). Samen met collega-kunstenaars gaf hij in 2015 verschillende
concerten, onder meer in het Hammer Museum (Los Angeles), Praxes (Berlijn), Kunstverein
(Keulen) en Bozar (Brussel). 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. Voorheen legde hij
atelierbezoeken af als gastbegeleider. Hij maakt voornamelijk ruimtelijk werk. Het afgelopen
jaar nam hij deel aan de groepsexposities ‘Technologism’ (Monasch University, Victoria),
‘Electric Dreams’ (Museum of Art, Melbourne), ‘Searching for Devices’ (Basis, Frankfurt am
Main) en ‘Ende Gelände’ (Galerie Martin van Zomeren). 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. De kunstenaar maakt films en
videowerk waarin de geschiedenis van filmische representatie wordt verkend. Runa Islam
werd in 2008 genomineerd voor de Turner Prize. Het afgelopen jaar was haar werk te zien
op groepstentoonstellingen in Chicago (‘White Cube at Expo Chicago 2015’) en Florence (‘Lo
Schermo dell’arte’). De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door White Cube (Londen) en is
lid van de Whitechapel Board of Trustees (Londen).

Begeleidend kunstenaar David Jablonowski
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David Jablonowski
(1982, Bochum, Duitsland), woont in Amsterdam
De Duits-Nederlandse beeldhouwer David Jablonowski is sinds 2014 vaste begeleider aan De
Ateliers. Daarvoor was hij als gastbegeleider bij De Ateliers betrokken. 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 had hij tentoonstellingen in Kunsthalle Lingen en Galerie Markus Lüttgen (Keulen).
Daarnaast nam hij deel aan groepstentoonstellingen in het Stedelijk Museum (Amsterdam),
Witte de With (Rotterdam) en Skulpturenmuseum Glaskasten (Marl, Duitsland). De
kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Galerie Fons Welters (Amsterdam), Max Wigram
Gallery (Londen) 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 Almine Rech Gallery (Brussel), Alte
Nationalgalerie (Berlijn), Ruhrtriënnale (Bochum), Carpenters Work Shop Gallery (Parijs) en
Grimm (Amsterdam). Werk van AVL was het afgelopen jaar opgenomen in
groepstentoonstellingen in Museum Kranenburgh (Bergen), Verbeke Foundation (Kemzeke,
België), Carpenters Workshop Gallery (New York), SBK (Amsterdam), Museum Beelden aan
Zee (Scheveningen), Designmuseum (Gent), Mudac (Lausanne), Lustwarande (Tilburg),
Domaine Le Muy (Frankrijk), La Musee Ianchelevici (La Louvière, België), Museum Boerhaave
(Leiden), Cité de Design (Saint-Etienne), Urban Campsite (Amsterdam), Het Nieuwe Instituut
(Rotterdam), Design at Large (Bazel), Fondazione Prada (Milaan), CNAP Gaité Lyrique (Parijs),
MARTA (Herford), Belvedere (Wenen), AVL-Mundo (Rotterdam), Grand Hornu (Hornu,
België), Noordbrabants Museum (Den Bosch) en Museum de Fundatie (Zwolle). AVL
realiseerde werken in opdracht voor de Ruhrtriënnale (Bochum), Alte Nationalgalerie
(Berlijn), Bangor University (Bangor, VK) en het Frederik Hendriksplantsoen (Gemeente
Amsterdam). 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).

Begeleidend kunstenaar Joep van Lieshout
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Ulrich Loock
(1953, Braunschweig, Duitsland), woont in Berlijn
Ulrich Loock is vaste begeleider sinds 2014. Hij was directeur van de Kunsthalle Bern (19851997), Kunstmuseum Lüzern (1997-2001) en Deputy Director van het Museo Serralves in
Porto (2003-2010). Momenteel werkt hij als kunstcriticus en freelance curator in Berlijn.
Daarnaast is hij lecturer aan de Hochschule für Kunst und Gestaltung in Bern. Loock
organiseerde het afgelopen jaar ‘DE.FI.CIEN.CY’ met tekeningen van Andrzej Wróblewski,
René Daniëls en Luc Tuymans in Art Stations Foundation (Poznan) en The Drawing Room
(London) en de tentoonstelling ‘Raoul De Keyzer’ in David Zwirner Gallery (Londen).
Bojan Sarcevic
(1974, Belgrado, Servië), woont in Bazel
Beeldhouwer Bojan Sarcevic is sinds 2008 vaste begeleider aan De Ateliers. Hij had het
afgelopen jaar een solotentoonstelling in BQ Galerie (Berlijn) en nam deel aan
groepstentoonstellingen in John Hansard Gallery (Southampton), Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Groce (Genua), The Drawing Room (Londen) en Musée d’Art
Moderne et Contemporain (Genève). De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door BQ
Galerie (Berlijn) en Pink Summer (Genua).
Marien Schouten
(1956, Andel), woont in Amsterdam
Marien Schouten is sinds 1990 begeleider aan De Ateliers. Hij maakt keramische sculpturen,
installaties, werken op papier en schilderijen. In 2015 toonde het Rijksmuseum Kröller
Müller zijn keramische beelden in combinatie met sculpturen uit de museumcollectie van
o.a. Hepworth, Rosso en Lehmbruck. Daarnaast was werk van Schouten te zien op
groepstentoonstellingen in Momart (Amsterdam) en Galerie Christian Rollin (Sankt Gallen).
De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Galerie Andriesse/Eyck (Amsterdam) en
Galerie Christian Rollin (Sankt Gallen).
Didier Vermeiren
(1951, Brussel, België), woont in Brussel en Parijs
De Belgische beeldhouwer Didier Vermeiren is sinds 1988 begeleider aan De Ateliers. In zijn
sculpturen en fotowerken onderzoekt hij de grondslagen van de beeldhouwkunst.
Vermeiren vertegenwoordigde België op de Biënnale van Venetië in 1995. Hij is professor
aan de Kunstakademie Düsseldorf en jurylid van de École Nationale des Beaux-Arts, Parijs.
Hij wordt vertegenwoordigd door Galeria Massimo Minini (Brescia) en Galerie Greta Meert
(Brussel).
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5. 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
5.2.1 en 5.2.2.
In paragraaf 2.2 zijn de kunstcritici en curatoren vermeld die als gastbegeleider
atelierbezoeken hebben afgelegd.

Gastbegeleiders Kerstin Brätsch (l) en Jennifer Tee (r)

5.1 Gastbegeleiders / kunstenaars:
Rossella Biscotti (1983, Molfeta, Italië), woont in Brussel
Manon de Boer (1966, Kodaicanal, India), woont in Brussel
Kerstin Brätsch (1976, Hamburg, Duitsland), woont in New York
Varda Caivano (1971, Buenos Aires, Argentinië), woont in Londen
Nina Canell (1979, Växjö, Zweden), woont in Berlijn
Michael Dean (1979, Newcastle Upon Tyne, VK), woont in Londen
Willie Doherty (1959, Derry, Noord-Ierland), woont in Derry
Jana Euler (1982, Friedberg, Duitsland), woont in Frankfurt
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Omer Fast (1972, Jeruzalem, Israël), woont in Berlijn
Christian Friedrich (1977, Freiburg, Duitsland), woont in Amsterdam
Melissa Gordon (1981, Boston, VS), woont in Londen
Markus Karstiess (1971, Haan, Duitsland), woont in Düsseldorf
Ian Kiaer (1971, Londen, VK), woont in Londen
Carla Klein (1970, Zwolle), woont in Rotterdam
Valerie Krause (1976, Herdecke, Duitsland), woont in Düsseldorf
Germaine Kruip (1970, Castricum), woont in Brussel
Ursula Mayer (1970, Oostenrijk), woont in Londen
William Monk (1977, Kingston Upon Thames, VK), woont in Londen
Sands Murray-Wassink (1974, Topeka, Kansas, VS), woont in Amsterdam
Wendelien van Oldenborgh (1962, Rotterdam), woont in Rotterdam en Berlijn
Paloma Polo (1983, Madrid, Spanje), woont in Madrid en Manilla
Elizabeth Price (1966, Bradford, VK), woont in Londen
Julika Rudelius (1968, Keulen), woont in Frankfurt
Gregor Schneider (1969, Rheydt, Duitsland), woont in Berlijn
Lucy Stein (1979, Oxford, VK), woont in St Ives
Jennifer Tee (1973, Arnhem), woont in Amsterdam
Roos Theuws (1957, Valkenswaard), woont in Amsterdam
Dick Verdult (1954, Eindhoven), woont in Eindhoven en Buenos Aires
David Zink Yi (1973, Lima, Peru), woont in Berlijn en Havanna

Gastbegeleider en oud-deelnemer Paloma Polo

5.2 Gastbegeleiders: critici en curatoren
Jen Allen (1965, Toronto, Canada), woont in Berlijn, freelance kunstcriticus voor o.a.
Mousse, Frieze, Artforum en Süddeutsche Zeitung.
Mieke Bal (1946, Heemstede), woont in Amsterdam, emeritus hoogleraar,
literatuurwetenschapper, cultuurcriticus en videokunstenaar.
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Martin Herbert (1972, Worcestershire, VK), woont in Berlijn, freelance kunstcriticus voor
Artforum, Frieze, ArtReview en Art Monthly.
Xander Karskens (1970, Waalwijk), woont in Amsterdam, curator De Hallen/Frans
Halsmuseum, Haarlem

Gastbegeleider en curator van ‘Offspring 2015: Function Creep’ Xander Karskens

Kristina Scepanski (1982, Keulen), woont in Münster, directeur van de Westfälischer
Kunstverein
Francesco Stocchi (1975, Rome, Italië), woont in Amsterdam, conservator Museum Boijmans
van Beuningen, Rotterdam
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6. Deelnemers
In 2015 werkten in totaal 31 verschillende deelnemers op De Ateliers, waarvan 14
vrouwelijke kunstenaars en 17 mannelijke kunstenaars. Twaalf van de kunstenaars hebben
de Nederlandse nationaliteit of waren bij aanvang van hun werkperiode al langer dan twee
jaar in Nederland woonachtig. Negentien van hen zijn afkomstig uit het buitenland.

Deelnemers en (gast)begeleiders voorjaar 2015

6.1 Deelnemers die hun werkperiode in 2015 afrondden
Vanessa Disler (1987, Vancouver, Canada)
De Canadese kunstenaar Vanessa Disler maakt schilderijen, ruimtelijke werken van
betonijzer en houtdrukken. Daarnaast werkt zij samen met Nicole Ondre in het
kunstenaarscollectief Feminist Land Art Retreat. Disler besloot haar tweejarige werkperiode
met een presentatie van nieuwe werken op de tentoonstelling ‘Offspring 2015’. Sindsdien
woont zij in Brussel, waar zij in 2016 begint aan een residency bij Wiels. Zij had het afgelopen
jaar een solotentoonstelling in de Studio for Propositional Cinema (Düsseldorf) en nam deel
aan de groepsexposities ‘Making Sense’ (Galerie Juliètte Jongma, Amsterdam), ‘We Are A
Parasite Of Cinema’ (Museum Moderner Kunst, Wenen) en ‘RULEC’ (Archive Kabinett,
Berlijn). Vanessa Disler heeft tevens bijgedragen aan uitgaven van General Fine Arts (Berlijn)
en Setup (Vancouver). Zij wordt vertegenwoordigd door Evelyn Yard Gallery (Londen), waar
zij in 2016 een solotentoonstelling maakt.
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Giovanni Giaretta (1983, Padova, Italië)
De Italiaanse kunstenaar Giovanni Giaretta maakt video’s, tekeningen, fotowerken en
collages. Hij besloot zijn tweejarige werkperiode met zijn bijdrage aan de tentoonstelling
‘Offspring 2015’. Sindsdien woont hij in Amsterdam. Met Simon van Til maakte hij in 2015 de
duotentoonstelling ‘Was it a Cat I Saw’ in De Kleine Kapel (Arnhem) en met Renato Leotta de
tentoonstelling ‘Vaalbara’ in Galleria Fuori Campo in Siena. Daarnaast toonde hij het
afgelopen jaar werken op groepsexposities in La Criée (Rennes), Tegenboschvanvreden
(Amsterdam) en Periscope (Salzburg). Zijn films werden in 2015 getoond op festivals in Praag
en in Brussel. Sinds 2015 is hij ook actief als docent aan de International Summer Academy
of Fine Arts in Salzburg.
Marwan Hamdan (b.1980, Beiroet, Libanon)
Filmmaker Marwan Hamdan besloot zijn tweejarige werkperiode met een bijdrage aan de
tentoonstelling ‘Offspring 2015’. Sindsdien woont en werkt hij in Beiroet. Zijn films werden
het afgelopen jaar getoond op groepstentoonstellingen in LA Islam Arts Initiative
(Hollywood) en Beirut Art Centre (Beirut).
Jannis Marwitz (1985, Nürnberg, Duitsland)
De Duitse schilder Jannis Marwitz besloot zijn tweejarige werkperiode met zijn deelname
aan de tentoonstelling ‘Offspring 2015’ in mei 2015. Hij verkocht verschillende werken aan
Nederlandse kunstverzamelaars. Na zijn werkperiode verhuisde hij naar Brussel. Hij nam het
afgelopen jaar deel aan de groepstentoonstelling ‘Animals in art - from the collection De
Heus-Zomer’ in Nairac (Barneveld).
Tim Mathijsen (1987, Amstelveen)
Beeldhouwer Tim Mathijsen beëindigde zijn tweejarige werkperiode in december 2015.
Samen met Tanja Ritterbex en Simon van Til, die eveneens in december hun werkperiode
afsloten, maakte hij een pop-up tentoonstelling in De Ateliers. Eerder toonde hij zijn werk op
‘Offspring 2015’ in mei. Sinds zijn werkperiode aan De Ateliers werkt Tim Mathijsen in
Amsterdam. Zijn deelname aan De Ateliers werd financieel ondersteund door het Mondriaan
Fonds.

Deelnemer Tim Mathijsen in zijn atelier
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Faysal Mroueh (1987, Fecosia, Cyprus)
De Cypriotische kunstenaar Faysal Mroueh rondde zijn tweejarige werkperiode af met een
grootschalige installatie voor de tentoonstelling ‘Offspring 2015’. Sindsdien woont en werkt
hij in Amsterdam. In 2016 zal hij deelnemen aan een artist residency in Yogyakarta
(Indonesië).

Installatie van Faysal Mroueh op ‘Offspring 2015: Function Creep’

Anthony Nestel (1987, Antwerpen, België)
Anthony Nestel rondde zijn tweejarige werkperiode af met zijn deelname aan de
tentoonstelling ‘Offspring 2015’. Na zijn werkperiode in Amsterdam werd Nestel uitgenodigd
voor een residency bij AVL-Mundo in Rotterdam, waar hij tegenwoordig woont en werkt. In
2015 nam hij deel aan de Ruhr Triënnale met een site specific werk in de gemeente
Dinslaken.
Tanja Ritterbex (1985, Heerlen)
Tanja Ritterbex maakt schilderijen, tekeningen, sculpturen, videowerken en performances.
Zij besloot haar tweejarige werkperiode in december 2015 met een pop-up expositie, die zij
maakte samen met Tim Mathijsen en Simon van Til. Eerder toonde zij haar werk op de
tentoonstelling ‘Offspring 2015’. Sinds januari 2016 woont en werkt zij in Tel Aviv als
Brenner Artist in Residence. Ritterbex wordt vertegenwoordigd door Galerie Ornis A in
Amsterdam. Daar maakte zij in 2015 haar debuuttentoonstelling. Eerder dat jaar maakte zij
een solotentoonstelling bij DSM in Heerlen en nam zij deel aan groepstentoonstellingen in
Showroom Mama (Rotterdam), Florian Kuhlman Project Space (Düsseldorf), World Trade
Center (Den Haag) en Arti (Amsterdam). Tanja Ritterbex’ deelname aan De Ateliers werd
financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.
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Werk van Tanja Ritterbex

Simon van Til (1987, Doetinchem)
De Nederlandse kunstenaar Simon van Til werkt voornamelijk met analoge fotografie. Hij
besloot zijn tweejarige werkperiode in december 2015 met en pop-up tentoonstelling.
Eerder was zijn werk te zien op ‘Offspring 2015’. Met Giovanni Giaretta maakte hij een
duotentoonstelling in De Kleine Kapel (Arnhem). Hij nam het afgelopen jaar deel aan
groepstentoonstellingen in het Van Gogh Museum (Amsterdam), Mesdag Museum (Den
Haag), Dick Meijer Antiquiteiten (Amsterdam) en De Ketelfactorij (Schiedam). Na zijn
werkperiode verhuisde Simon van Til naar Arnhem. Van Til's deelname aan De Ateliers werd
financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.

Deelnemer Simon van Til in zijn atelier
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Rebekka von Zimmermann (1988, Herrenberg, Duitsland)
De Duitse schilder Rebekka von Zimmermann besloot haar tweejarige werkperiode met de
tentoonstelling ‘Offspring 2015’. Zij verkocht werken aan verscheidene verzamelaars.
Sindsdien woont en werkt zij in Berlijn.

6.2 Deelnemers die hun werkperiode in 2015 continueerden
Adriano Amaral (1982, Ribeirão Preto, Brazilië)
De Braziliaanse beeldhouwer Adriano Amaral begon zijn werkperiode aan De Ateliers op 1
september 2014. Het afgelopen jaar maakte hij twee solotentoonstellingen, bij Mendes
Wood DM (São Paulo) en Múrias Centena (Porto). Deze Portugese galerie presenteerde
Amaral's werk ook op ‘Focus’ tijdens Frieze Art Fair (London). Daarnaast nam de kunstenaar
deel aan groepstentoonstellingen in Observatório (São Paulo), Caixa (Rio de Janiero), Grimm
Gallery (Amsterdam), Tenderpixel (Londen), Cristina Gerra (Lissabon) en f2 (Madrid).
Karimah Ashadu (1985, Londen, UK)
De Brits-Nigeriaanse kunstenaar Karimah Ashadu begon haar werkperiode aan De Ateliers
op 1 september 2014. Haar films zijn het afgelopen jaar vertoond op festivals in Jihlava
(Tsjechië) en Aken (Duitsland) en op groepstentoonstellingen in W139 (Amsterdam) en
Triangle Gallery (Londen). Haar performance ‘Everlasting Yoga’ vond plaats in ICA Studio
(London). Karimah won de Video Innovation Prize op het EUROVIDEO 2015 Festival in Aken
en kreeg van het Centre d’Art Contemporain in Genève de opdracht een film te maken voor
de Biennale de l’Image en Mouvement in 2016.
Alex Crocker (1981, Truro, UK)
De Britse schilder Alex Crocker begon zijn werkperiode aan De Ateliers op 1 september 2014.
Hij debuteerde het afgelopen jaar met een solotentoonstelling in Ana Cristea Gallery (New
York) en nam deel aan twee groepsexposities in Londen, bij Turf Projects en bij Transition
Gallery. Mrs Patterson’s Press in Londen publiceerde Alex Crocker’s ‘The Book of Comus’ in
de Neither-Neither Series.
Eamonn Harnett (1989, Hilversum)
De Nederlands-Ierse kunstenaar Eamonn Harnett begon zijn werkperiode aan De Ateliers op
1 september 2014. Hij nam het afgelopen jaar deel aan de groepstentoonstelling ‘Up close
and personal’ in De Hallen, Haarlem.
Brendan Jaks (1983, Yuba City, California, USA)
De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Brendan Jaks begon zijn werkperiode aan De
Ateliers op 1 september 2014. Brendan had het afgelopen jaar twee solotentoonstellingen:
‘Who Controls the Smoke Controls The Mirrors’ bij Galerie Fons Welters Playstation
(Amsterdam) en 'Elephant in the shipping house (Simply Wild)' bij Jenifer Nails (Frankfurt).
Hij werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst en toonde zijn werk in het
Paleis op de Dam. Daarnaast werd hij genomineerd voor de Strabag Art Award. Zijn
deelname aan De Ateliers wordt financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.
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Janine van Oene (1988, Kampen)
De Nederlandse schilder Janine van Oene begon haar werkperiode aan De Ateliers op 1
september 2014. In 2015 werd zij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst
en nam zij deel aan de groepsexpositie in het Paleis op de Dam. Verder was werk van haar te
zien bij de Academiegalerie (Utrecht) en Circa..dit (Arnhem). De tijdschriften Platvorm
Magazine en Mister Motley besteedden aandacht haar werk. Haar deelname aan het
tweede werkjaar wordt financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.

Deelnemers Jannis Marwitz, Brendan Jaks, Charlott Weise, Eamonn Harnett (v.l.n.r.)

Sarah Pichlkostner (1988, Schwarzach/Pongau, Oostenrijk)
De Oostenrijkse beeldhouwer Sarah Pichlkostner begon haar werkperiode aan De Ateliers op
1 september 2014. In het afgelopen jaar maakte zij een solotentoonstelling bij galerie Annet
Gelink (Amsterdam) en bij 21-er Haus (Wenen) en nam zij deel aan een
groepstentoonstelling in Traklhaus (Salzburg). Sarah werd daarnaast genomineerd voor de
Oostenrijkse BC21 Award 2015. Zij wordt vertegenwoordigd door Josh Lilley Gallery
(Londen), die haar werk presenteerde op FIAC in Parijs.
Juliacks (1986, Torrace, California, USA)
De Amerikaanse kunstenaar Julia Stein voert de artiestennaam Juliacks en maakt video’s,
performances, tekeningen, schilderijen en boekwerken. Zij begon haar werkperiode aan De
Ateliers op 1 september 2014. Haar werk was het afgelopen jaar te zien bij Silberkuppe
(Berlijn), Centre d’Art Contemporain (Genève), Musée d’Art Contemporain (Lyon), CoProsperity Sphere (Chicago) en op het Crack Comics Film Festival (Rome).
Evita Vasiljeva (1985, Riga, Letland)
De Lets-Nederlandse kunstenaar Evita Vasiljeva begon haar werkperiode aan De Ateliers op
1 september 2014. In het afgelopen jaar nam zij deel aan groepsexposities in Dzelzscela
Muzesj (Riga) en Art in General (New York). Haar deelname aan De Ateliers wordt financieel
ondersteund door het Mondriaan Fonds.
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Raphaela Vogel (1988, Nürnberg, Duitsland)
Raphaela Vogel maakt video’s en sculpturen, die vaak worden gepresenteerd in ruimtelijke
installaties. Zij begon haar werkperiode aan De Ateliers op 1 september 2014. Zij nam in
2015 deel aan een groepsexpositie in Kunstverein Wiesbaden en had een
solotentoonstelling in de Bonner Kunstverein.
Charlott Weise (1991, Görlitz, Duitsland)
De Duits-Nederlandse schilder Charlott Weise begon haar werkperiode aan De Ateliers op 1
september 2014. Zij had het afgelopen jaar een solotentoonstelling bij PS Project Space in
Amsterdam, die haar werk ook presenteerde op de kunstbeurzen Art Amsterdam en
Amsterdam Drawing. Zij werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst en
nam deel aan de groepsexpositie van genomineerden in het Koninklijk Paleis. Haar deelname
aan De Ateliers wordt financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.

6.3 Deelnemers die hun werkperiode in 2015 begonnen
Johannes Büttner (1985, Frankfurt am Main, Duitsland)
De Duitse kunstenaar Johannes Büttner studeerde van 2006 tot 2012 Visuele Communicatie
aan de Universität der Künste in Berlijn en behaalde een MA aan de afdeling Kunst in
Context in 2015. In 2009-2010 studeerde hij Media Studies aan de Musashino Art University
in Tokyo. Johannes begon zijn werkperiode op 1 september 2015 en maakt sculpturen,
installaties, videowerken, geïnspireerd op zowel de theoretische modellen van sociale
studies als de pseudowetenschap van New Age.

Deelnemer Johannes Büttner in zijn atelier
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Giulia Cenci (1988, Foiano, Italië)
De Italiaanse Giulia Cenci studeerde schilderkunst aan de Accademia di Belle Arte in Bologna
(2007-2011) en behaalde haar MA aan AKV St Joost in Den Bosch (2013-2015). Zij nam deel
aan kortstondige artist residencies in o.a. Boekarest, Brussel en Helsinki. Zij begon haar
werkperiode op 1 september 2015 en maakt sculpturen in verschillende giettechnieken.
Giulia nam het afgelopen jaar deel aan een groepstentoonstelling bij Patricia Low
Contemporary in Gstaad, Zwitserland. Haar deelname aan De Ateliers wordt financieel
ondersteund door het Mondriaan Fonds.
June Crespo (1982, Pamplona, Spanje)
De Baskische beeldhouwer June Crespo haalde haar BA Fine Art aan de Baskische
Universiteit in Bilbao (2000-2005) en vervolgens haar PhD aan dezelfde universiteit in
Research and Creation in Arts (2008-2010). Zij begon haar werkperiode op 1 september
2015. Het afgelopen jaar had zij een solotentoonstelling bij Carreras Múgica Gallery (Bilbao).
Haar deelname aan De Ateliers wordt financieel ondersteund door Acción Cultural/Española.
Inga Danysz (1990, Warschau, Polen)
De Poolse, in Duitsland opgegroeide kunstenaar Inga Danysz studeerde aan de Städelschule
in Frankfurt am Main, waar zij in 2015 haar MA behaalde. Haar aanmelding werd
ondersteund door kunstenaar Jill Magid uit New York. Inga begon haar werkperiode op 1
september 2015. Zij maakt sculpturen, ruimtelijk werk, werk op papier en video. Het
afgelopen jaar nam zij deel aan de Graduation Show in het Museum für Moderne Kunst
MMK in Frankfurt en had zij een soloshow bij Schmidt & Handrup Galerie in Keulen.
Mary Furniss (1993, Keighley, VK)
De Engelse schilder Mary Furniss haalde een BA in Painting aan het Wimbledon College of
Arts in 2015. In de Wimbledon Project Room had zij dat jaar een solotentoonstelling. Zij
begon haar werkperiode op 1 september 2015.
Kevin Gallagher (1986, Chicago IL, Verenigde Staten)
De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Kevin Gallagher studeerde aan de School of the Art
Institute of Chicago van 2005 tot 2009. Hij behaalde zijn MA vervolgens aan het Piet Zwart
Instituut in Rotterdam (2011-2013). Na een korte residency in Marseille startte Kevin zijn
werkperiode op De Ateliers op 1 september 2015. Hij heeft het afgelopen jaar deelgenomen
aan groepstentoonstellingen in Lodos Contemporáneo (Mexico), Akbank Sanat (Istanbul),
Triangle (Marseille) en TENT (Rotterdam). Zijn werk was eveneens te zien op ‘Prospects and
Concepts’ tijdens Art Rotterdam. Zijn deelname aan De Ateliers wordt financieel
ondersteund door het Mondriaan Fonds.
Hadrien Gerenton (1987, Decine Charpieu, Frankrijk)
De Franse beeldhouwer Hadrien Gerenton studeerde van 2009 tot 2011 aan de École
Superieure des Beaux Arts in Montpellier (BA) en van 2011 tot 2014 aan de École Nationale
Superieure des Beaux Arts in Parijs (MA). Hij werkte als assistent van Neïl Beloufa, was set
designer voor Maryam Jafri en nam deel aan een groepsshow bij Galerie Jerome Pauchant in
Parijs, voordat hij begon aan zijn werkperiode op 1 september 2015.
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Philipp Gufler (1989, Augsburg, Duitsland)
Philipp Gufler studeerde aan de Akademie der Bildenden Künste in München van 2008 tot
2014, onderbroken door twee jaar Mediastudies aan de Hochschule für Gestaltung in
Karlsruhe. Gufler was betrokken bij kunstenaarsinitiatief Lotringer13 in München en nam
deel aan enkele groepstentoonstellingen en filmfestivals voordat hij op 1 september 2015
zijn werkperiode begon aan De Ateliers. Zijn werkperiode wordt mede ondersteund door de
Erwin und Gisela von Steiner Stiftung, München.

Deelnemer Philipp Gufler in zijn atelier

Michael Guidetti (1985, Tucson AR, Verenigde Staten)
Michael Guidetti studeerde Tekenen/Schilderen van 2003 tot 2007 aan het California College
of the Arts in San Francisco. Sindsdien richtte hij zich steeds meer op nieuwe digitale
technieken voor animatie. Hij nam deel aan enkele groepstentoonstellingen in Amerika en
Europa voordat hij zijn werkperiode begon op 1 september 2015.
Thomas Hämén (1987, Luleä, Zweden)
De Zweedse kunstenaar Thomas Hämén behaalde een MA aan de Royal Institute of Art in
Stockholm (2008-2014). Daarvoor was hij drie jaar actief als danser in verschillende moderne
dansproducties in Zweden, Noorwegen en Denemarken. Thomas begon zijn werkperiode op
1 september 2015. Hij beweegt zich in de grensgebieden tussen digitale animatie en
installatie.
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7. Werving, aanmelding, selectie
In 2015 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 43.000. Het aantal unieke
bezoekers was ruim 25.000, afkomstig uit 142 verschillende landen.
In 2015 heeft De Ateliers 583 aanmeldingen voor het werkjaar 2015-2016 ontvangen,
waaronder dertien van duo’s, in totaal 596 kunstenaars. Daarvan zijn er 283 man, 312 vrouw
en 1 gender neutraal. De gemiddelde leeftijd in het jaar van aanmelding is 30. Wat
opleidingsniveau betreft beschikt 43% van de aanmelders over een BA en 52% een MA.
Negen aanmelders hadden een PhD behaald. Zeven hadden geen relevante vooropleiding
genoten.
Negentien aanmelders afkomstig uit landen met de laagste inkomens op de zogeheten DAClist werden vrijgesteld van betaling aanmeldingskosten.
Aanmeldingen naar medium:

381 Sculptuur / Installatie /
Mixed media

258 Schilderen
202 Grafiek / Tekenen
199 Video / Film /Geluid

148 fotografie
110 Performance

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.
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Aanmeldingen naar nationaliteit (inclusief 57 aanmelders met dubbele nationaliteit): ·
77 Amerikaanse
66 Britse
63 Nederlandse
59 Duitse
31 Italiaanse
27 Franse
24 Spaanse
19 Canadese
16 Zuid-Koreaanse

11 Chinese
11 Israëlische
11 Zweedse
9 Australische
9 Chileense
9 Zwitserse
8 Belgische
8 Finse
8 Griekse
7 Iraanse
7 Oostenrijkse
6 Ierse
5 Deense
5 Japanse
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8. Activiteiten
8.1 Opening werkjaar
Het werkjaar 2015-2016 werd op dinsdag 1 september ingeluid met een etentje voor alle
deelnemers en begeleiders. Enkele keren per jaar worden gezamenlijke activiteiten
ondernomen. Zo gingen veel deelnemers op 12 oktober op uitnodiging van de spreker naar
een lezing van gastbegeleider Wendelien van Oldenborgh bij het KNAW in Amsterdam.
Deelnemers zelf organiseerden een middag waarop zij hun werk aan elkaar introduceerden
(22 oktober).

8.2 Lezingen
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
deelnemers en begeleiders telt het publiek veel academiestudenten, kunstenaars,
museummedewerkers, galeriehouders, onderzoekers, verzamelaars en critici. In 2015
vonden in totaal 12 kunstenaarslezingen plaats. Alle lezingen werden druk bezocht,
meerdere waren uitverkocht. Van alle lezingen in de serie Indian Summer werd door twee
redacteuren verslag gedaan in het kunsttijdschrift/weblog Tubelight. Enkele lezingen zijn
met toestemming van de spreker online geplaatst en te bekijken via YouTube en de website
van De Ateliers.

8.2.1 Kunstenaarslezingen Spring Blossom 2015
Dinsdag 10 maart
Lucy Stein (1979, Oxford, UK), woont in St Ives
Oud-deelnemer van De Ateliers Lucy Stein maakt, niet zonder zelfspot, kleurrijke schilderijen
en tekeningen waarin meisjes en vrouwen de hoofdrol spelen – soms in vrolijke, vaak ook in
absurdistische situaties. Steins hedonistische personages brengen bijtende angsten en
gevoeligheden aan het licht. Lucy Stein had solotentoonstellingen in Stedelijk Museum
Bureau Amsterdam (2006), Galerie Martin van Zomeren (Amsterdam, 2007, 2010, 2012) en
Broadway 1601 (New York, 2007, 2009). Zij wordt vertegenwoordigd door Gimpel Fils
(Londen) en Gregor Staiger Galerie (Zürich).
Dinsdag 17 maart
Gregor Schneider (1969, Rheydt, Duitsland), woont in Berlijn
Sinds de jaren tachtig richt Gregor Schneider zich op de relaties tussen de gebouwde
omgeving en de psyche van de mens. Voor de Biënnale van Venetië in 2001 verscheepte hij
grote delen van zijn woonhuis in Rheydt naar het Duits paviljoen in Venetië. Met zijn
architectonische interventies raakt de kunstenaar meer dan eens aan controversiële
onderwerpen als marteling, slavernij en idolatrie. Zijn beroemdste installaties zijn Totes Haus
Ur (Venetië, 2001), Die Familie Schneider (Artangel, Londen, 2004), Weisse Folter (K21,
Düsseldorf, 2007), END (Museum Abteiberg, Mönchengladbach, 2008) en Sterberaum
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(Kunstraum Innsbruck, 2011). De kunstenaar werkt samen met Konrad Fischer Galerie
(Düsseldorf/Berlijn), Sadie Coles HQ (Londen), Galleria Massimo de Carlo (Milaan) en Wako
Works of Art (Tokio).

De Duitse kunstenaar Gregor Schneider houdt een lezing over zijn werk

Dinsdag 24 maart
Willie Doherty (1959, Derry, UK), woont in Derry
Doherty’s vroege fotowerken combineren topografische opnamen met tekst en verraden
zijn interesse voor de ambiguïteit van beelden. Zijn betrokkenheid bij de politieke conflicten
in Noord Ierland en zijn woonplaats Derry is de basis voor veel van zijn films en videowerken.
Recentelijk had de kunstenaar solo-exposities in Museum De Pont (Tilburg, 2014), City
Factory (Derry, 2013), Statens Museum (Kopenhagen, 2012), Huge Lane Gallery (Dublin,
2011), ICA (Toronto, 2009), Fruitmarket (Edinburgh, 2009) en het Dallas Museum of Art
(2009). Doherty werd genomineerd voor de Turner Prize in 1994 en 2003. Hij
vertegenwoordigde Ierland op de Biënnale van Venetië in 1993, Groot Brittannië op de Sao
Paulo Biennial in 2003 en Noord-Ierland op de Biënnale van Venetië in 2007. Hij nam deel
aan dOCUMENTA (13). Doherty werkt amen met Kerlin Gallery (Dublin), Alexander and
Bonin (New York), Peter Kilchmann (Zürich), Matt’s Gallery (Londen) en Galeria Moises Perez
de Albeniz (Madrid).
Dinsdag 31 maart
Markus Karstiess (1971, Haan, Duitsland), woont in Düsseldorf
De Duitse beeldhouwer Markus Karstiess was Meisterschüler bij Jannis Kounellis aan de
Düsseldorfse kunstacademie. In zijn sculpturen richt zich op de waarde van handwerk en
oude ambachten, waarbij hij bewerkelijke technieken gebruikt als keramiek. Recent had hij
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eenmanstentoonstellingen in Middlesbrough Institute of Modern Art (2014), Meditteranean
Kunsthall (Sardinië), Kunstverein Krefeld (2012) en Museum Baden (Solingen, 2009).
Karstiess wordt vertegenwoordigd door Galerie Van Horn (Düsseldorf) en Ancient & Modern
(Londen).
Dinsdag 14 april
Jennifer Tee (1973, Arnhem), woont in Amsterdam
Jennifer Tee, die een Nederlands-Engelse moeder en een Chinees-Indonesische vader heeft,
onderzoekt in haar werk de complexiteit van een cultuur die zich in permanente staat van
verandering bevindt. Zij maakt beelden en installaties, die soms dienen als locatie voor
choreografische performances. Werk van Jennifer Tee was wereldwijd te zien: op de Sao
Paulo Biënnale in Brazilië (2004), de Gwanju Biënnale in Korea (2006) en de Shanghai Expo in
China (2010). Zij had solotentoonstellingen in Kunsthal Charlottenborg (Kopenhagen, 2014),
Project Art Centre (Dublin, 2013), Eastside Projects (Birmingham, 2010), CAC (Reykjavic,
2007), Art Space (Sydney, 2005) en Van Abbemuseum (Eindhoven, 2003). Jennifer Tee wordt
vertegenwoordigd door Galerie Fons Welters (Amsterdam).
Dinsdag 21 april
Kerstin Brätsch (1976, Hamburg, Duitsland), woont in New York
Kerstin Brätsch’s werk is een hybride van schilderkunst, design en performance. Zij breidt
haar activiteiten verder uit door samenwerkingsverbanden met andere kunstenaars via het
collectief DAS INSTITUT. Deze breed uitwaaierende praktijk mag typerend heten voor een
generatie kunstenaars die kunst niet ziet als een statische constructie maar als mogelijkheid
om nieuwe verbindingen te leggen tussen verschillende manieren van werken. Recente
solotentoonstellingen en samenwerkingen vonden plaats in de Serpentine Gallery (London,
2015), Städtische Galerie (Nordhorn, 2014), The Green Gallery (Milwaukee, 2014), Gio
Marconi Gallery (Milaan, 2012), Kunsthalle Zürich (2011) en Deste Foundation (Athene,
2011). Ze wordt vertegenwoordigd door Gavin Brown Enterprise (New York) en Balice
Hertling (Bazel/Parijs).

8.2.2 Kunstenaarslezingen Indian Summer 2015
Dinsdag 14 oktober
Valerie Krause (1976, Herdecke, Duitsland), woont in Düsseldorf
Ruimte en beweging zijn de belangrijkste onderwerpen van de sculpturen en fotowerken
van de Duitse beeldhouwer Valerie Krause. Zij had solotentoonstellingen in Galerie L21
(Madrid, 2015), Galerie Greta Meert (Brussel, 2013) en Galerie Heinz Holtmann (Keulen,
2012). Ze nam deel aan verscheidene groepsexposities, onder meer in Museum Kunstpalast
(Düsseldorf), Kaiser Wilhem Museum (Krefeld) en Palazzo delle Cossere (Brescia). Valerie
Krause geeft les aan de kunstacademie van Düsseldorf. Ze wordt vertegenwoordigd door
Galerie Rolando Anselmi (Berlijn).
Dinsdag 20 oktober
Ursula Mayer (1970, Oostenrijk), woont in Londen
Uitgaande van historisch onderzoek en een duizelingwekkende cast van opmerkelijke
performers, onderzoekt de Oostenrijkse kunstenaar Ursula Mayer vermeende verschillen
tussen de seksen. In haar films en fotowerken komen de historische heldinnen en de zwarte
schapen van het feminisme weer tot leven. Ursula Mayer had solotentoonstellingen in
Museum Belvedere (Wenen, 2013), Ursula-Blickle Stiftung (Kraichtal, 2013), ICA (Londen,
2013), Fondazione Pastificio (Rome, 2012), Kunstverein Hamburg (2012) en Whitechapel Art
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Gallery (Londen, 2009). Zij nam deel aan de Baltic Triennial (2012), de Biënnale van Venetië
(2007) en de Berlijn Biënnale (2004). Mayer werkt samen met Galerie Juliètte Jongma
(Amsterdam), Krobath Gallerie (Wenen) en Monitor (Rome).
Dinsdag 27 oktober
William Monk (1977, Kingston Upon Thames, UK), woont in Londen
Het werk van William Monk, oud-deelnemer van De Ateliers, sluit aan op de rijke traditie van
spiritueel geladen landschapschilderkunst. Op zijn grote doeken prijken zilveren uitspansels,
slangvormige wolken, gloeiende regenbogen en sterrenstelsels boven een donker woud.
Deze psychedelische galaxies nodigen uit tot nadere beschouwing. De kijker wordt
meegevoerd door kronkelige composities, verfijnde detaillering en schaalsprongen,
ondergedompeld in een magische atmosfeer. Monk won de Jerwood Painting Prize (2009)
en de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst (2005). Recentelijk had hij solo-exposities bij Kohn
Gallery (Los Angeles, 2015) en James Cohan Gallery (New York, 2014). De kunstenaar wordt
vertegenwoordigd door Grimm Gallery (Amsterdam).

De Britse schilder William Monk geeft een lezing

Dinsdag 3 november
Omer Fast (1972, Jerusalem, Israël), woont in Berlijn
In zijn multichannel video installaties toont Omer Fast hoe wij onze levens verwringen door
zelfgeschapen, schadelijke omstandigheden. Hoofdrolspelers zijn authentieke personages
die extreme situaties hebben doorgemaakt, zoals een drone piloot en een sekswerker. Omer
Fast is onderscheiden met de Preis der Nationalgalerie für junge Kunst (2009). Grote soloexposities waren te zien in Jeu de Paume (Parijs, 2015), MOCAK (Krakau, 2015), Moderna
Museet (Stockholm, 2013), Musée d’Art Contemporain (Montréal, 2013), Power Plant
(Toronto, 2012), Dallas Museum of Art (2012), Wexner Center for the Arts (Columbus, 2012),
Whitney Museum (New York, 2010), Berkely Art Museum (2009), Museum für Moderne
Kunst (Wenen, 2007) en de Pinakothek der Modernen (München, 2004). Omer Fast nam
deel aan Documenta (2012), de Taipei Biennial (2012), de Biënnale van Venetië (2011),
Singapore Biennial (2011), Performa (2009), Liverpool Biennial (2008) en Whitney Biennial
(2008, 2002). De kunstenaar werkt samen met GB Agency (Parijs) en Arratia Beer (Berlijn).
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Dinsdag 10 november
Nina Canell (1979, Växjö, Zweden), woont in Berlijn
De sculpturen van de Zweedse kunstenaar Nina Canell geven substantie aan het ongrijpbare
en lichtheid aan het materiële. Geïnteresseerd in de subtiliteit van de fluctuerende krachten
van bijvoorbeeld elektriciteit, lucht en water, speurt de kunstenaar naar onze ingesleten
banden met de fysieke omgeving. Nina Canell had soloshows in Arko (Seoul, 2015), Lunds
Konsthall (2014), Moderna Museet (Stockholm, 2014), Camden Arts Centre (Londen, 2014),
BALTIC (Newcastle, 2014), Lulu (Mexico, 2014), K21 (Düsseldorf, 2013), Douglas Hyde Gallery
(Dublin, 2012), Cubitt (Londen, 2012), Kunsthalle Fridericianum (Kassel, 2011), MMK Ludwig
Wien (Wenen, 2010) en Kunstverein Hamburg (2009). De kunstenaar werkt samen met
Mother’s Tankstation (Dublin) en Barbara Wien (Berlijn).
Dinsdag 17 november
Elizabeth Price (1966, Bradford, UK), woont in Londen
In 2012 won de Britse kunstenaar Elizabeth Price de prestigieuze Turner Prize voor haar
twintig minuten durende video ‘The Woolworths Choir of 1979’. Ooit omschreef zij haar
films als “zoiets als een PowerPoint-presentatie die verandert in wat eruitziet als een
infomercial en vervolgens in iets wat lijkt op filmisch melodrama”. De kunstenaar had
solotentoonstellingen en screenings in Julia Stoschek Collection (Düsseldorf, 2014)
Beursschouwburg (Brussel, 2014) Stedelijk Museum (Amsterdam, 2013), BALTIC (Newcastle,
2012), New Museum (New York, 2011), Tate Britain (Londen, 2010), Serpentine Gallery
(Londen, 2004) en Museum of Contemporary Art (Washington, 2001). Price wordt
vertegenwoordigd door MOT International (Londen).

8.3 Tentoonstellingen
De Ateliers organiseerde in 2014 twee tentoonstellingen, ‘Offspring 2015: Function Creep’ in
mei en ‘Paloma Polo: Unrest’ in november-december, en één live performance.

De entree van De Ateliers tijdens ‘Offspring 2015: Function Creep’
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8.3.1 Offspring 2015: Function Creep
Met gepaste trots presenteerde De Ateliers afgelopen jaar de tiende editie van de jaarlijkse
groepstentoonstelling Offspring, getiteld ‘Function Creep’. Samensteller was gastbegeleider
Xander Karskens, curator van De Hallen. Deelnemende kunstenaars waren Vanessa Disler,
Giovanni Giaretta, Marwan Hamdan, Jannis Marwitz, Tim Mathijsen, Faysal Mroueh,
Anthony Nestel, Tanja Ritterbex, Simon van Til en Rebekka von Zimmermann. De
tentoonstelling liep van 20 tot en met 31 mei en was dagelijks geopend van 12 tot 18 uur.
De opening op dinsdag 19 mei werd verricht door Minister Jet Bussemaker (OCW). Samen
met oud-deelnemer en begeleidend kunstenaar David Jablonowski ging zij in gesprek over
talentontwikkeling in de kunst en wat overheid en kunstenaars daarin kunnen betekenen.
Het openingsfeest trok vele honderden bezoekers. Op zaterdag 23 mei vond in de Cedar
Tavern een doorlopend programma plaats, samengesteld door de exposerende kunstenaars.
Met o.m. de lezing ‘Hello Cruel World’ van Mitch Speed (USA), de screening ‘Tusalava’ van
Len Lye (1929), een reading door auteur Huw Lemmy (UK), een screening van Jean Painlevé’s
‘The Love Life of the Octopus’ (1927) geïntroduceerd door Massimo Benvegnù (EYE
Filmmuseum), plus improvisatie-performances van Feminist Land Art Retreat (Vanessa
Disler, Nicole Ondre).

Werk van Anthony Nestel op de tentoonstelling ‘Offspring 2015: Function Creep’

Twee projecten voor Offspring 2015 werden financieel ondersteund door AVL-Mundo: een
film van Anthony Nestel en een installatie van Faysal Mroueh. Vijf exposanten verkochten
meerdere werken, onder meer aan supporters van het Ateliers Support Fund. Ook legden
veel exposanten waardevolle contacten met galeriehouders, verzamelaars en
museummedewerkers. Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus, ontworpen door
Studio Felix Salut (Amsterdam), met teksten over de exposanten van Xander Karskens.
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The Cedar Tavern

8.3.2 Paloma Polo, ‘Unrest’
Ter gelegenheid van het Amsterdam Art Weekend presenteerde De Ateliers ‘Unrest’, de
eerste tentoonstelling van de internationaal bekende oud-deelnemer Paloma Polo in
Nederland. De tentoonstelling omvatte haar nieuwste film, een begeleidende publicatie
geproduceerd in samenwerking met theoretica Radha d’Souza, en een fotoproject,
voortkomend uit haar twee jaar durende onderzoek op de Filippijnen. ‘Unrest’ ging in op de
sociale onrust als gevolg van het economisch ontwikkelingsprogramma APECO onder de
inheemse bevolking van de Filippijnen.
Paloma Polo (1983, Madrid) was deelnemer aan De Ateliers van 2007 tot 2009. In de laatste
jaren is zij uitgegroeid tot één van de meest prominente Spaanse kunstenaars van haar
generatie. Paloma Polo had een solotentoonstelling in Museo Reina Sofia (Madrid, 2012),
nam deel aan ‘The Encyclopedic Palace’ op de 55ste Biënnale van Venetië (2013) en maakte
solotentoonstellingen in Kurimanzutto (Mexico, 2012), Umberto di Marino (Napels, 2013) en
Parra-Romero (Madrid, 2015).

Tentoonstellingsruimte met werk van Paloma Polo tijdens Amsterdam Art Weekend 2015
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Op zondag 29 november vond een paneldiscussie plaats met kunstenaars Paloma Polo en
Lara Almarcegui en politiek activisten en academici uit de Filipijnen. Tentoonstelling en
paneldiscussie werden georganiseerd in samenwerking met Theo Tegelaers (TAAK).

Paneldiscussie met kunstenaars en politiek activisten uit de Filippijnen

8.3.3 Spring Performance Festival
De Ateliers nam het afgelopen jaar deel aan het Spring Performance Festival op 21 en 22
maart, georganiseerd door samenwerkende kunstinstellingen in Amsterdam Oud-Zuid met
financiële ondersteund door Stadsdeel Oud-Zuid. Deelnemers waren o.a. Kunstverein,
Galerie Juliètte Jongma en Galerie Gabriel Rolt. In een reeks van opeenvolgende events
presenteerde De Ateliers een spectaculair optreden van oud-deelnemer en gast begeleider
Lucy Stein, die een live painting- performance gaf samen met free jazz musici van Death
Shanties (Glasgow). Het optreden behoorde tot de best bezochte onderdelen van het
Festival.

Death Shanties tijdens het Spring Performance Festival 2015
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8.4 Samenwerkingen, uitwisselingen, coproducties
Instellingen
De Ateliers ontving het afgelopen jaar verschillende gasten uit binnen en buitenland voor
kennismakingsbezoeken en adviesverzoeken. Onder hen Ines Goldbach (curator Museum
Baselland, Zwitserland), directeur van Manifesta Hedwig Fijen en Maria Mkrtycheva (V-A-C,
Moskou), Maria del Valle (directeur ArtCenter, South Florida), Jessica van den Brand en Dave
Harper (Paddle 8, London), kunstenaar Alteronce Gumby (Yale University, New Haven, USA),
curator Bryony Bond uit Manchester (researcher artist residencies), Julia Reth
(buitenlandbetrekkingen Kunstacademie Straatsburg, Frankrijk), Julie Enckell (Musée
Jenisch, Vevey, Zwitserland, i.s.m. Mondriaan Fonds), Gesine Borcherdt, kunstcritica van Die
Welt (Hamburg), Roos van der Lint, schrijver en onderzoeker kunstenaarspublicaties, en
Koos Timmermans, schrijver en onderzoeker Richard Roland Holst.
Groepen
Verder ontving De Ateliers groepen voor rondleidingen op tentoonstellingen en studio visits.
Daaronder docent-kunstenaar Benjamin Zucker en circa twintig studenten van de
Kunstakademie Wien (21 mei), directeur Christian Malycha en circa twintig vrienden van de
Freundenkreis Kunstverein Reutlingen (13 juni), Uta M. Reindl, Linde Rohr-Bongard en leden
van de bond voor kunstcritici AICA Nord-Rhein Westphalen uit Keulen (11 september),
Karoline Zinsser en circa twintig leden van de Young Circle Pinakothek der Moderne,
München (9 oktober), en Gwen Neumann met zes art patrons van Outset Nederland (27
november).

Freundenkreis Pinakothek der Moderne, München, op bezoek bij Johannes Büttner
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De Appel
Deelnemers van het Appel Curatorial Training Program Laura Amann, Jussi Koitela, Renée
Mboya, Asep Topan en Alessandra Troncone legden 16 oktober atelierbezoeken af bij
deelnemers van De Ateliers, wat tot verscheidene vervolgbezoeken heeft geleid. De Ateliers
organiseerde samen met De Appel aan het bezoek van de Britse kunstenaar Michael Dean in
april, voor een expositie in De Appel en atelierbezoeken bij De Ateliers. Deelnemers van De
Ateliers waren weer te gast bij een performance van Dean in De Appel.
Gemeentemuseum Den Haag
De Ateliers heeft een partnership ontwikkeld met het Gemeentemuseum Den Haag en
Outset Nederland. Gedrieën organiseren zij jaarlijks een solotentoonstelling van een
Ateliers-kunstenaar die zijn of haar museumdebuut maakt. Na eerdere exposities van David
Jablonowski en Alex Dordoy opende in augustus 2015 de expositie van Lara Almarcegui,
bestaande uit een recent videowerk en een nieuw werk dat speciaal voor het museum is
ontwikkeld. Bij de opening vond een gesprek plaats tussen Lara Almarcegui en kunstenaar en
oud-Ateliers begeleider Toon Verhoef en architect Job Roos.

Lara Almarcegui, Burried House Dallas, 2013, video still

Interakt
Op 22 mei vond in het Stedelijk Museum de première plaats van ‘De Confrontatie’, een
documentaire van Ditteke Mensink waarin zij gedurende twee jaar vier deelnemers volgt
aan De Ateliers. De film gaat over hun ambities en twijfels en de atelierbezoeken van
gerenommeerde kunstenaars als Marlene Dumas, Melvin Moti, Marien Schouten en Rob
Birza. Verdere screenings vonden plaats in LAB111 (Amsterdam) op 7 juli, 6 augustus en 13
augustus. In 2016 wordt de film uitgezonden op NPO2.
Blau
Kunstcritica Gesine Borcherdt liep een dag mee met begeleidend kunstenaars op
atelierbezoek en schreef een lovende reportage over “das legendarische Institut De Ateliers”
in Blau, de maandelijkse kunstbijlage van dagblad Die Welt (Hamburg).
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