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1. Voorwoord
Dit activiteitenverslag geeft een gedetailleerd beeld van de activiteiten van De Ateliers in
2017. Een samenvatting daarvan is terug te vinden in het bestuursverslag (hoofdstuk 3).
De kerntaak, het selecteren en begeleiden van uitzonderlijk talent onder jonge beeldende
kunstenaars, staat bij De Ateliers voorop. Een overzicht van de begeleidend kunstenaars laat
zien hoe onze tutor artists en gastbegeleiders zich op het internationale podium
manifesteren (hoofdstuk 5 en 6).
Van alle deelnemers uit het afgelopen jaar vermeld dit verslag wat zij in en buiten hun atelier
hebben ondernomen, waaruit blijkt welke actieve rol onze kunstenaars spelen in de
nationale en internationale kunstwereld (hoofdstuk 7).
Een uitgebreid overzicht van kunstenaarslezingen, exposities, samenwerkingsprojecten en
andere activiteiten 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 ten slotte worden toegelicht in hoofdstuk 10.

Werk van June Crespo, Offspring 2017/Deep State, De Ateliers
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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 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 prominente rol van de begeleidend kunstenaars binnen een horizontale
organisatievorm maakt De Ateliers uniek.
Missie
De Ateliers heeft als doel veelbelovende jonge kunstenaars in staat te stellen hun talent
volop 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. Zo levert het instituut een substantiële bijdrage aan de kwaliteit
van de beeldende kunst in Nederland en aan de vitaliteit van het internationale
kunstklimaat.
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 nieuwe
structuur die berust op de overtuiging dat beginnend kunstenaars vooral 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. Het is bewust kleinschalig
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gebleven om de deelnemers continu kwaliteit te blijven bieden en het instituut financieel
gezond te houden.
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.

3. Verslag van het Bestuur
Het bestuur van De Ateliers is trots dat het activiteitenplan in 2017 onverkort gerealiseerd is. Zeker
gezien het krappe budget, De Ateliers erin is geslaagd haar doelstellingen te realiseren onder meer
door ondersteuning van fondsen en de ondersteuning van de donateurs van het Ateliers Support
Fund. Het bestuur stelt vast dat De Ateliers daarmee heeft voldaan aan de prestatie-eis om twintig
deelnemers te begeleiden.
Activiteitenplan
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 2017 hebben in totaal 20 verschillende
kunstenaars op De Ateliers gewerkt. Daaronder 10 vrouwelijke kunstenaars en 10 mannelijke. 6 van
hen hebben de Nederlandse nationaliteit of waren al langer dan twee jaar in Nederland woonachtig.
Veertien van hen zijn afkomstig uit het buitenland.
De Ateliers profileert zich duidelijk als een werkplaats van en voor beeldend 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 – naast het jaarlijks
begeleiden van 20 jonge talentvolle jonge beeldend kunstenaars - een belangrijke stimulans aan het
internationale kunstklimaat in Nederland.
De Ateliers ontving in 2017 een keur aan belangstellenden voor kennismakingsbezoeken of
rondleidingen, waaronder kunststudenten uit Gent, België (9 maart), cursisten van het Van Gogh
Museum (17 mei), de buren van het instituut voor Doven en Slechthorenden (19 mei), medewerkers
en relaties van UN Studio (juni), donateurs van het Ateliers Support Fund (3 oktober),
neurowetenschappers van de Hebrew University in Jeruzalem (17 november) en gasten in het kader
van het Mondriaan Fonds Internationale Bezoekersprogramma (11 oktober). Zoals elk jaar legde ook
de deelnemers van het Appel Curatorial Training Program atelierbezoeken af bij deelnemers van De
Ateliers (2 december).
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De Ateliers presenteerde zich op het evenement ‘A City Made by People’, gewijd aan bijzondere
initiatieven op gebied van kunst en cultuur in steden wereldwijd (19 april in Amsterdam) en op het
driedaags symposium ‘Il Curatorial Meeting Estampa Art Fair: Residencies Exchange’ in Matadero,
Madrid (21-23 september), een reeks expert meetings met vertegenwoordigers van
kunstenaarsresidencies in Europa (Londen, Leipzig, Antwerpen, Amsterdam, Bourges, Milaan,
Warschau) en Noord-Afrika (Casablanca, Cairo, Algiers, Rabat). De resultaten van deze expert
meetings zijn te vinden in online videodocumentaires.
Deelnemers die hun werkperiode het afgelopen jaar afrondden, toonden hun werk op ‘Offspring’,
een jaarlijks evenement dat veel belangstelling trok van professionals, pers en publiek. Daarnaast
zette De Ateliers de deuren open voor het publiek tijdens het Amsterdam Art Weekend eind
november. Deelnemers zelf ontwikkelden een bijzonder programma van optredens, exposities en
screenings.
Veel deelnemers die hun werkperiode in de zomer van 2017 hebben beëindigd, vonden hun weg in
de Nederlandse en internationale kunstwereld. Johannes Büttner nam deel aan tentoonstellingen en
manifestaties in de Amsterdamse kunstinstellingen De Appel, het Stedelijk Museum en Rongwrong.
Philipp Gufler debuteerde in Galerie BQ in Berlijn met een zeer goed ontvangen solotentoonstelling
en werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst 2017. Hadrien Gerenton werd
dankzij zijn presentatie op ‘Offspring’ uitgenodigd door Galerie Jerôme Pauchant in Parijs. De
Italiaans-Nederlandse beeldhouwer Giulia Cenci trad toe tot GRIMM Galerie en kreeg
tentoonstellingen aangeboden in Milaan en Bilbao. Vijf buitenlandse exposanten kozen ervoor hun
beroepspraktijk voort te zetten in Nederland.
Ook de deelnemers die in 2017 hun tweede werkjaar begonnen, lieten van zich spreken. Wouter
Paijmans werd genomineerd voor de Nationale Nederlanden Art Award 2017 en toonde zijn werk op
de gelijknamige expositie op Art Rotterdam. Ricardo van Eyk werd genomineerd voor de Koninklijke
Prijs voor Schilderkunst 2017 en exposeerde zijn werk in het Koninklijk Paleis (onder de vier winnaars
van 2017 was overigens oud-deelnemer Janine van Oene uit Utrecht).
De belangstelling voor een werkperiode aan De Ateliers is groot. 760 jonge kunstenaars hebben zich
het afgelopen jaar aangemeld. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit West-Europa, Noord-Amerika
en ook in toenemende mate uit Afrika, Oost Europa, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten. De
belangstelling onder beginnende kunstenaars voor een werkplek op De Ateliers is ieder jaar weer
overweldigend en bevestigt de internationale aantrekkingskracht van ons instituut.
Voor een uitgebreide toelichting op de deelnemers, begeleiders, gastbegeleiders, aanmeldingen,
lezingen en tentoonstellingen verwijzen wij graag naar het activiteitenverslag.
Organisatie en Bestuur
De Ateliers hanteert het Bestuursmodel, waarbij de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en
uitvoering van het beleid in handen ligt van de staf, het stichtingsbestuur functioneert als klankbord
en toezichthouder. Zij onderschrijft en past de negen principes van de Cultural Governance Code toe.
Het artistieke beleid wordt uitgezet door de artistieke adviesraad, bestaande uit een afvaardiging van
de begeleidend kunstenaars, in samenspraak met de directeur. Het bestuur bewaakt de continuïteit
en ondersteunt de uitvoering van het beleid waar nodig. De staf legt verantwoording af aan het
bestuur. Inzichtelijke activiteitenverslagen en jaarrekeningen geven vorm aan de gewenste
transparantie. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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In 2017 is de samenstelling van het bestuur van Stichting Ateliers ‘63 gewijzigd. Rein Wolfs (Bonn),
Anne-Marie Stordiau (Londen), Pierre Audi (New York) en Jean-Paul Engelen (New York) zijn in het
afgelopen jaar om uiteenlopende redenen teruggetreden of hebben hun zittingstermijn niet
verlengd. Het feit dat allen woonachtig zijn in het buitenland speelde daarbij een rol. Door geleidelijk
nieuwe bestuurders in te passen heeft het bestuur aan slagkracht gewonnen. De samenstelling van
het Bestuur was op 31 december 2017 als volgt:
Rijkman Groenink, voorzitter, benoemd per 08-11-2017 tot 08-11-2022
Olivier Gorter, penningmeester, benoemd per 27-03-2017 tot 27-03-2022
Partner McKinsey & Company, Recovery & Transformation Services, Amsterdam
Eefje van Bommel, MRE MRICS, secretaris, benoemd per 19-09-2017 tot 19-09-2022
Advocaat Gijs Heutink Advocaten, Amsterdam
Sanne ten Brink, lid, benoemd per 21-09-2016 tot 21-09-2021
Head Curator ING Collection, Corporate Communications/Art Management, Rotterdam
Jan Dibbets, lid, benoemd per 27-03-2017 tot 27-03-2022
Beeldend kunstenaar, Amsterdam
In de staf zijn geen wijzigingen opgetreden. Dominic van den Boogerd is directeur; Elly Reurslag is
zakelijk leider; Bregje van Woensel is beleidsmedewerker en fondsenwerver. Gedrieën werken zij
nauw samen aan de uitvoering van het beleid. De samenstelling van de artistieke adviesraad bestond
op 31 december 2017 uit de begeleidend kunstenaars Lara Almarcegui en Martijn Hendriks.
Exploitatieresultaat
In de BIS-periode 2013-2016 werd het boekjaar 2016 afgesloten met een negatief resultaat. Per saldo
kon dit tekort in 2016 worden ondervangen door het aanwenden van enkele voorzieningen. Dat het
boekjaar 2017 eveneens wordt afgesloten met een negatief resultaat, wordt voornamelijk
veroorzaakt door de kosten van juridische bijstand. Deze tekorten laten duidelijk de weerslag van de
grote kortingen op het benodigde subsidie sinds 2013 zien. Daarnaast speelt de beëindiging van de
beurzenregeling ter ondersteuning van de postacademische instellingen van het Mondriaan Fonds
een grote rol bij het financiële probleem. In 2017 werd nog slechts een resterend bedrag voor de
afrekening van 2 beurzen van het werkjaar 2016-2017 uitgekeerd.
De Ateliers werkt continue aan vermeerdering van eigen inkomsten en aan het uitbreiden van de
sponsoring. In 2017 werden inkomsten gegenereerd uit aanmeldingskosten, bijdragen van
deelnemers, en incidentele verhuur van ruimtes. Helaas kunnen al deze inspanningen het jaarlijks
tekort in de BIS-periode 2017-2020 van 700.000 minus toegekend subsidiebedrag van 400.000 =
300.000 euro per jaar nog niet ondervangen. Dat betekent dat – indien er geen correctie komt op dit
te lage subsidiebedrag – De Ateliers gedurende de hele periode moeite zal houden om tot een
sluitende exploitatie te komen.
De Raad voor Cultuur heeft zich bij haar advies aan de Minister onvoldoende gerealiseerd wat de
gevolgen van de stapeling van kortingen betekent voor De Ateliers (positief advies; wel een korting
van 300.000 per jaar opgelegd).
Aan het Ministerie van OCW is dit prangende probleem voorgelegd, daarin gesteund door 2e
Kamerleden die de minister verzocht hebben om het voortbestaan van De Ateliers te faciliteren,
verkeren het Ministerie en de Raad voor Cultuur (wiens advies zonder voorbehoud is overgenomen)
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nog steeds in de veronderstelling dat het jaarlijks tekort voor De Ateliers eenvoudig oplosbaar zou
zijn.
Derhalve zag het bestuur zich genoodzaakt om een bezwaarschriftprocedure in gang te zetten. Na
een negatief besluit van het Ministerie van 16 mei 2017 op de naar voren gebrachte bezwaren –
waarin o.m. verwezen wordt naar het subsidieplafond bestemd voor postacademische instellingen is op 10 juli 2017 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank te Amsterdam. De behandeling van
het beroepschrift staat gepland in het 1e kwartaal van 2018.
Ondanks het substantiële bedrag van de eigen inkomsten en de bijdrage van het ASF werd het
boekjaar 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 19.666,-.
De rigide subsidiekorting en de extra uitgaven voor juridische bijstand veroorzaken het
exploitatietekort.
Graag verwijzen we voor een uitgebreide toelichting naar de jaarrekening 2017.
Ateliers Support Fund
Het Ateliers Support Fund, opgericht in 2005, heeft ten doel de continuïteit van de werkzaamheden
van De Ateliers financieel te waarborgen. Tot de donateurs van het fonds behoren particuliere
kunstverzamelaars, cultuurfondsen en ondernemingen, met wie een meerjarige relatie is
opgebouwd. De extra kosten voor een fondsenwerver werden gedeeltelijk ondervangen door
financiële ondersteuning van Stichting Dioraphte. Donateurs hebben vertrouwen in de
onafhankelijke koers van De Ateliers. Velen hebben in 2014, 2015 en in 2016 hun bijdragen aan het
Ateliers Support Fund substantieel verhoogd. In 2017 zijn de bijdragen weer teruggesteld op het
oude niveau.
WNT-verantwoording
De hoogte van de inkomens van medewerkers die in dienstverband werken voor Stichting Ateliers
’63 staat conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT). Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor De Ateliers is € 56.573. Graag verwijzen we voor een
toelichting vermeld in de jaarrekening.
Financiële positie
Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid dat De Ateliers nog steeds een stevige financiële positie heeft.
De instelling beschikt over een eigen monumentaal pand dat ooit werd gebouwd als kunstacademie
en derhalve zeer geschikt is voor de functie. Zowel de balans als de liquiditeit laten zien dat de
continuïteit van de instelling (nog) 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.
Ondernemerschap
Op vrijwel alle terreinen is de bedrijfsvoering zakelijker geworden. Op de eerste plaats investeren de
deelnemers zelf in hun ontwikkeling. Alle aanmelders betalen aanmeldingskosten. Deelnemers
worden deelnamekosten in rekening gebracht plus een vergoeding voor ateliergebruik, zonder een
financiële drempel op te werpen voor minder draagkrachtigen. Enkele succesrijke alumni dragen bij
middels giften aan het Ateliers Support Fund of rechtstreekse ondersteuning in de productiekosten
van deelnemers. De publieksactiviteiten genereren gestaag meer inkomsten, o.m. door kaartverkoop
bij lezingen, tentoonstellingen en de verkoop van tentoonstellingscatalogi. Het pand wordt beter
geëxploiteerd door kortstondige verhuur van ruimten aan derden voor foto shoots,
werkpresentaties, workshops, modeshows, etc.
Het aandeel eigen inkomsten is daarmee gegroeid van 7% in 2012 tot ruim 57% in 2017. De
overheadkosten van De Ateliers worden zo laag mogelijk gehouden (4,2 fte). Alle middelen, tijd en
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energie kunnen zo worden besteed aan hoogwaardige begeleiding en daarmee de ontwikkeling van
jong talent. Er wordt gewerkt aan een verdere groei van de eigen inkomsten door sponsoring van
atelierruimte in samenwerking met landen/partners die de kosten voor de deelnemer willen dragen.
Continuïteit, reflectie BIS-periode 2017-2020
In 2017 werd aan De Ateliers een subsidiebedrag van € 413.502 euro toegekend. De Ateliers werkt
hard aan de vergroting van de eigen inkomsten en baten via sponsoring. Ook in 2018 zullen diverse
nieuwe initiatieven worden onderzocht. Ondanks deze activiteiten en onzekerheid is De Ateliers erin
geslaagd haar doelstellingen te realiseren.
Overheidssteun voor culturele instellingen is en blijft onontbeerlijk. Het bestuur is dan ook verheugd
dat de positie van De Ateliers binnen de Basis Infrastructuur 2017-2020 gehandhaafd is en verwacht
dan ook dat het Ministerie de noodzaak van het aanpassen van het subsidiebedrag zal onderkennen
en het reeds toegekende bedrag zal aanvullen met € 300.000,- opdat de reserves van De Ateliers niet
verder zullen moeten worden aangesproken.
Rijksondersteuning blijft voorwaarde voor een solide bedrijfsvoering en is bovendien een belangrijk
kwaliteitskeurmerk voor partijen die betrokken zijn bij De Ateliers.
De talentontwikkeling waar De Ateliers in excelleert, geeft een cruciale impuls aan een vitaal
kunstklimaat en internationaal kunstklimaat in Nederland en dient daarmee een publiek belang. Voor
de continuïteit van De Ateliers op lange termijn blijft een reële ondersteuning van het Ministerie van
OCW onontbeerlijk.

Werk van Giulia Cenci, Offspring 2017/Deep State, De Ateliers
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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 2017 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), fondsenwerver, beleidsmedewerker
Eveline Schuurhof is begin november 2017 met zwangerschapsverlof gegaan. Zij wordt gedurende
haar verlof vervangen door Julie Boodt.
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5. Begeleidend kunstenaars
De begeleiders zijn beeldend kunstenaars met een internationale beroepspraktijk. 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
in 2017 geen mutaties in het team voorgedaan. Het team vaste begeleiders bestond op 31 december
2017 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 processen van verstedelijking en stedelijk verval. Zij
representeerde Spanje op de Biënnale van Venetië in 2013. Het afgelopen jaar nam zij met grote
projecten deel aan the Contour Biennial en de Biënale van Lyon. Haar solotentoonstelling in Casino
Luxembourg was tot begin 2017 te zien. 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 het najaar 2017
opende Birza’s solotentoonstelling ‘Drifting Circles’ in Willem Baars Projects (Amsterdam), de galerie
die hem vertegenwoordigd. Werk van hem was eveneens opgenomen in de jubileumtentoonstelling
‘Weerzien 25’ in Museum de Pont, Tilburg.

Directeur Dominic van den Boogerd en deelnemer Benedikte Bjerre geven een presentatie over De Ateliers op ‘A City Made
of People’, Zocu, Amsterdam, april 2017
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Dominic van den Boogerd
(1959, Breda), woont in Amsterdam
Dominic van den Boogerd is directeur en begeleider aan De Ateliers sinds 1995. Het afgelopen jaar
publiceerde hij In Metropolis M over de jonge Engelse kunstenaar James Richards en nieuwe
historieschilderkunst. Voor het Engelse kunsttijdschrift ArtReview recenseerde hij in 2017
tentoonstellingen van Saskia Olde Wolbers, Laure Prouvost, Navid Nuur, Sarah van Sonsbeeck en Lara
Schnitger. Voor het Belgische kunsttijdschrift De Witte Raaf recenseerde hij tentoonstellingen van
Alice Neel en Jasmijn Visser. Verder schreef hij essays voor tentoonstellingscatalogi van Morgan Betz
(Haags Gemeentemuseum), Koen Delaere (CCA Andratx, Mallorca) en Shah Jahan (PARTS, Den Haag),
te verschijnen in 2018. Het afgelopen jaar gaf hij vele rondleidingen aan gasten van De Ateliers,
waaronder kunststudenten en wetenschappers. In april verzorgde hij samen met deelnemer
Benedikte Bjerre een presentatie over De Ateliers op het event ‘A City Made of People'. In juli
opende hij een expositie van de Nederlandse schilder Frans Franssen in De Compagnie, Veghel. In
september nam hij namens De Ateliers deel aan een driedaags symposium in Madrid over
kunstenaars residencies in Europa en Noord-Afrika.
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 nam in 2017 deel aan groepsexposities in
de Royal Academy of Arts (Londen) en Tomio Koyama Gallery (Tokio). Zij wordt vertegenwoordigd
door Victoria Miro Gallery (Londen) en Tomio Koyama Gallery (Tokio).
Chris Evans
(1967, Eastrington, Verenigd Koninkrijk), woont in Brussel
De Engelse kunstenaar Chris Evans werkt sinds 2011 als vaste begeleider aan De Ateliers. Zijn werk
ontstaat uit de dynamische wisselwerkingen tussen kunstenaar, opdrachtgever en publiek. In 2017
nam hij deel aan groepsexposities in Grazer Kunstverein, Kunsthall Oslo, Bureau des Réalités
(Brussel), Para Site (Hong Kong), Fundação Eugénio de Almeida (Évora, Portugal), CRAC Alsace
(Frankrijk) en Galerie Juliètte Jongma (Amsterdam). Chris Evans wordt vertegenwoordigd door
Galerie Markus Lüttgen (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
groepsexposities in Vitrine (Basel), CIAP (Hasselt) en Kunstvereniging Diepenheim. 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 een rol speelt. Runa Islam werd in 2008
genomineerd voor de Turner Prize. De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door White Cube
(Londen).
David Jablonowski
(1982, Bochum, Duitsland), woont in Amsterdam
De Duits-Nederlandse beeldhouwer David jablonowski is sinds 2014 vaste begeleider aan De Ateliers.
Veel van zijn sculpturen, installaties en projecten gaan over de taal van de sculptuur in tijden van
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globalisering en digitalisering. Hij is winnaar van de Charlotte Köhler Prijs 2013. Het afgelopen jaar
had hij solotentoonstellingen in DASH (Kortrijk), Galerie Markus Luettgen (Keulen) en Studioraum
Kunsthalle Baden-Baden. Werk van hem was opgenomen in groepstentoonstellingen in Museum
Boijmans van Beuningen (Rotterdam), ARTZUID (Amsterdam), Art Chapel (Amsterdam) en
Raucci/SantaMaria (Milaan) De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Galerie Fons Welters
(Amsterdam) en Galerie Markus Lüttgen (Keulen).

Begeleidend kunstenaar David Jablonowski leidt bezoekers van Hebrew University rond in het atelier van deelnemer Johan
Jensen Kjeldsen

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 nam AVL deel aan
groepstentoonstellingen in Galerie König (Berlijn), Maxxi (Rome), Museum Boijmans van Beuningen
(Rotterdam), De Vleeshal (Middelburg), Storefront for Art and Architecture (New York), Fondazione
Golinelli (Bologna) en Art Basel Miami Beach. Een solo show was in 2017 te zien in Lensvelt (Breda).
AVL wordt vertegenwoordigd door 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).
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Julika Rudelius
(1968, Keulen), woont in Amsterdam
Videokunstenaar Julika Rudelius onderzoekt in haar werk uiteenlopende thema’s als emotionele
afhankelijkheid en machtsmisbruik. Haar films waren te zien op tentoonstellingen in Tate Modern
(Londen), Stedelijk Museum (Amsterdam), ZKM (Karlsruhe), Brooklyn Museum (New York), MOCA
(Miami) en talrijke (film) biënnales wereldwijd. Rudelius werkte in New York en Los Angeles, gaf les
aan Yale University en aan de Hochschule für Gestaltung Offenbach, en was jarenlang gastbegeleider
aan De Ateliers. Sinds zij in 2016 weer in Amsterdam woont, maakt zij deel uit van het team vaste
tutoren.
Bojan Sarcevic
(1974, Belgrado, Servië), woont in Bazel
Beeldhouwer Bojan Sarcevic is sinds 2008 vaste begeleider aan De Ateliers. Hij maakte het afgelopen
jaar een solotentoonstelling in Pinksummer (Rome) en hij nam deel aan groepstentoonstellingen in
het Museum of Contemporary Art (Belgrado) en Maniera (Brussel). Bojan Sarcevic is tevens professor
aan de École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Parijs. Hij wordt vertegenwoordigd door BQ
Galerie (Berlijn), Stuart Shave/Modern Art (Londen) en Pink Summer (Genua/Rome).

Deelnemer Hadrien Gerenton en begeleidend kunstenaar Bojan Sarcevic
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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 8.7.1 en
8.7.2

Vaste begeleider Lara Almarcegui (l) en gastbegeleider Janis Rafa

Gastbegeleiders / kunstenaars:
Dineo Seshee Bopape (1981, Polokwane, Zuid-Afrika), woont in Johannesburg
Mike Bouchet (1970, Castro Valley, CAL, USA), woont in Frankfurt
Michael Dean (1977, Newcastle Upon Tyne, VK), woont in Ilford
Tiril Hasselknippe (1984, Arendal, Noorwegen), woont in Oslo
Andy Holden (1982, Blunham, VK), woont in Bedfordshire
Marine Hugonnier (1969, Parijs, Frankrijk), woont in Londen
Jordan Kantor (1972, San Francisco, CAL, USA), woont in San Francisco
Gabriel Kuri (1970, Mexico Stad, Mexico), woont in Brussel
Rezi van Lankveld (1973, Almelo), woont in Amsterdam
Erik van Lieshout (1968, Deurne), woont in Rotterdam
Marina Pinsky (1986, Moskou, Rusland), woont in Brussel
Paloma Polo (1983, Madrid, Spanje), woont in Parijs
Reto Pulfer (1981, Bern, Zwitserland), woont in Berlijn
Janis Rafa (1984, Athene, Griekenland), woont in Athene
Mandla Reuter (1975, Nqutu, Zuid-Afrika), woont in Berlijn
Ben Rivers (1972, Somerset, VK), woont in Londen
Han Schuil (1958, Voorschoten), woont in Amsterdam
David Schutter (1974, Chicago, Ill, VS), woont in Chicago
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Dirk Stewen (1972, Dortmund, Duitsland), woont in Hamburg
Fredrik Vaerslev (1979, Moss, Noorwegen), woont in Drøbak
Didier Vermeiren (1951, Brussel, België), woont in Brussel
Andro Wekua (1977, Sokhumi, Georgië), woont in Zürich
David Zink-Yi (1973, Lima, Peru), woont in Berlijn en Havanna

Gastbegeleiders: critici en curatoren
Anna Gritz (Duitsland), woont in Berlijn. Tentoonstellingsmaker bij Kunstwerke Berlin, voorheen bij
South London Gallery en ICA London. Publiceert in Art Monthly, frieze, Mousse.
Martin Herbert (1972, Worcestershire, VK), woont in Berlijn. Editor en criticus voor o.m. Artforum,
Frieze, ArtReview en Art Monthly.
Ulrich Loock (1953, Braunschweig, Duitsland), woont in Berlijn. Freelance curator en criticus.
Voorheen directeur Kunsthalle Bern, Kunstmuseum Lüzern en Museo Serralves in Porto. Lecturer aan
de Hochschule für Kunst und Gestaltung in Bern.
Marie-José Sondeijker (Den Haag), woont in Den Haag. Artistiek leider kunstcentrum West, Den
Haag.
Francesco Stocchi (1975, Rome, Italië), woont in Amsterdam. Conservator Museum Boijmans van
Beuningen, Rotterdam.
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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 2017 werkten in totaal 30 verschillende deelnemers op De Ateliers, waarvan 14 vrouwelijke
kunstenaars en 16 mannelijke kunstenaars. Negen van deze kunstenaars hebben de Nederlandse
nationaliteit of waren bij aanvang van hun werkperiode al langer dan twee jaar in Nederland
woonachtig, 21 van hen zijn afkomstig uit het buitenland.

Deelnemers die hun werkperiode in 2017 afrondden
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. Hij rondde
zijn tweejarige werkperiode af met zijn bijdrage aan de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’
in mei 2017 in De Ateliers. Sindsdien woont en werkt hij in Berlijn. In het voorjaar nam hij namens De
Ateliers deel aan het Spring Performance Festival 2017 in Amsterdam. In de zomer organiseerde hij
met andere (oud-)deelnemers van De Ateliers ‘Bei Cosy’ in Rongwrong (Amsterdam), een
tentoonstelling, bar en performancefestival inéén. Met deelnemer Benedikte Bjerre nam hij deel aan
de vierdaagse ‘Why is Everyone Being So Nice?’ in De Appel (Amsterdam) en organiseerde hij een
performance in het Stedelijk Museum (Amsterdam).

Deelnemer Giulia Cenci installeert haar wandsculpturen
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Giulia Cenci (1988, Foiano, Italië)
De Italiaanse Giulia Cenci studeerde voorheen aan de kunstacademie in Den Bosch en maakt
sculpturen in verschillende materialen en giettechnieken. Giulia rondde haar tweejarige werkperiode
af met een bijdrage aan de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers.
Sindsdien woont en werkt zij in Amsterdam. Het afgelopen jaar nam zij deel aan een
groepsexpositie bij GRIMM in Amsterdam en Futurdome in Milaan en had zij een duotentoonstelling met mede-deelnemer June Crespo in Carrera Mugicas (Bilbao). Zij wordt
vertegenwoordigd door GRIMM (Amsterdam)/New York). Haar deelname aan De Ateliers werd
financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.
June Crespo (1982, Pamplona, Spanje)
De Baskische beeldhouwer June Crespo maakt voornamelijk sculpturen. Zij rondde haar tweejarige
werkperiode af met haar installatie op de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in
De Ateliers. Sindsdien woont en werkt zij in Amsterdam en Bilbao. Het afgelopen jaar nam zij deel
aan groepsexpositie in MX Gallery (Mexico) en La Casa Encendida (Madrid) en had zij een duotentoonstelling met mede-deelnemer Giulia Cenci in Carrera Mugicas (Bilbao). De deelname van June
Crespo werd financieel ondersteund door Accion Culturál / Espagna, Madrid.
Inga Danysz (1990, Warschau, Polen)
De Poolse, in Duitsland opgegroeide beeldhouwer Inga Danysz rondde de tweejarige werkperiode af
met deelname aan de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers.
Gelijktijdig had zij een solotentoonstelling in Kunstverein Reutlingen (Reutlingen). Sindsdien woont
en werkt zij in Berlijn en exposeerde zij in groepstentoonstellingen in Alto Refugio (Buenos Aires),
Husslehof & Knobbe (Frankfurt) en S1 (Portland, OR, USA). Zij hield verschillende lezingen en
boekpresentaties.
Mary Furniss (1993, Keighley, VK)
De Engelse kunstenaar Mary Furniss rondde haar tweejarige werkperiode af met een installatie op de
tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers. Sindsdien woont en werkt zij
in Amsterdam.

Deelnemer Kevin Gallagher (l) en vaste begeleider Chris Evans
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Kevin Gallagher (1986, Chicago IL, Verenigde Staten)
De Amerikaans-Nederlandse kunstenaar Kevin Gallagher rondde zijn tweejarige werkperiode aan de
Ateliers af met zijn bijdrage aan de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017.
Sindsdien woont en werkt hij in Rotterdam. In 2017 had hij een solotentoonstelling in Fluent
(Santander). Zijn deelname aan De Ateliers werd financieel ondersteund door het Mondriaan Fonds.
Hadrien Gerenton (1987, Decine Charpieu, Frankrijk)
De Franse beeldhouwer Hadrien Gerenton rondde zijn tweejarige werkperiode af met zijn bijdrage
aan de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers. Sindsdien woont en
werkt hij in Parijs en Amsterdam. Hij wordt vertegenwoordigd door Galerie Jerôme Pauchant (Parijs).
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. Hij rondde zijn tweejarige werkperiode af met zijn bijdrage aan
de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers. Sindsdien woont en werkt
hij in Amsterdam en München. Zijn werkperiode werd mede ondersteund door de Erwin und Gisela
von Steiner Stiftung in München. Philip Gufler wordt vertegenwoordigd door BQ (Berlijn), waar hij in
2017 debuteerde met de solo ‘Romankreisen’. Hij was exposant en mede-samensteller van exposities
als ‘Bei Cosy’ (Rongwrong, Amsterdam) en ‘I wanna give you devotion (Platform, München). Gufler
werd genomineerd voor de Koninklijke Prijs Voor Vrije Schilderkunst 2017 en exposeerde in het
Koninklijk Paleis, Amsterdam.

Deelnemers Philipp Gufler en Sophie Lee bij de uitreiking Koninklijke Prijs voor Schilderkunst 2017
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Michael Guidetti (1985, Tucson AR, Verenigde Staten)
Michael Giudetti werkt met digitale animatietechnieken, maakt objecten en fotowerken en treedt op
als deel van de kunstenaarsgroep M.E.S.H. Hij rondde zijn tweejarige werkperiode af met de
première van zijn film op de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers.
Sindsdien woont en werkt Michael in Amsterdam en Berlijn.
Thomas Hämén (1987, Luleä, Zweden)
De Zweedse kunstenaar Thomas Hämén rondde zijn tweejarige werkperiode af met zijn bijdrage aan
de tentoonstelling ‘Offspring 2017/Deep State’ in mei 2017 in De Ateliers. Sindsdien woont en werkt
hij in Londen.

Deelnemers die hun werkperiode in 2017 continueerden
Benedikte Bjerre (1987, Gentofte, Denemarken)
Benedikte Bjerre studeerde 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, meestal speciaal voor een gegeven locatie
geconcipieerd, en is actief in verschillende samenwerkingsverbanden met kunstenaars binnen en
buiten De Ateliers. In 2017 had zij solotentoonstellingen in Sheridan (New York) en bij Lullin+Ferrari
op Art Rotterdam. Daarnaast nam zij deel aan groepstentoonstellingen in Parc de la Fondrie
(Brussel), Wschód Gallery (Warschau), Basis (Frankfurt), Museum für Moderne Kunst (Frankfurt) en
Adult (Kopenhagen). Samen met Ateliers-deelnemer Johannes Büttner organiseerde ze een
performance in het Stedelijk Museum (Amsterdam) en De Appel (Amsterdam). Zij ontwierp
permanente werken voor Kikbaek (Denemarken) en Hotel Ameron (Frankfurt) en deed de production
design voor de film ‘Ridge’ van John Skoog. Samen met mede-deelnemers Sophie Lee en Benjamin
Ramirez Perez organiseerde zij op De Ateliers ‘Let’s see, where were we: in the pit of depair’ tijdens
het Amsterdam Art Weekend.
Vincent Ceraudo (1986, Fontainebleau, Frankrijk)
De Franse kunstenaar 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 o.a. Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo (Turijn) en Maison Européenne de la Photographie (Parijs). Met Anton Vidokle
presenteerde hij ‘Prospectif Cinema’ in het Centre Pompidou (Parijs) en nam hij deel aan een
symposium op het ENSBA Lyon met de lezing ‘Where is the film happening?’.
Ricardo van Eyk (1993, Utrecht)
Ricardo van Eyk studeerde aan de HKU in Utrecht van 2012 tot 2016. Hij maakt schilderijen met
lakverf een spuitbusverf op houten dekplaten. Het afgelopen jaar had hij een tentoonstelling in
Galerie Groen in Rotterdam en werd hij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst
2017. Werk van Van Eyk was te zien op groepstentoonstellingen in Nest (Den Haag), Arti et Amicitae
(Amsterdam) en het Paleis op de Dam.
Johan Jensen Kjeldsen (1986, Gribskov, Denemarken)
De Deense beeldhouwer Johan Jensen Kjeldsen studeerde aan de Gerrit Rietveld Akademie van 2011
tot 2015 en werkte daarna een jaar als zelfstandig kunstenaar in Amsterdam, voor hij begon aan zijn
werkperiode bij De Ateliers. Hij maakt figuratieve sculpturen die vaak ontregelend en humoristisch
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zijn. Kjeldsen had in 2017 een solotentoonstelling bij Galerie Juliètte Jongma (Amsterdam) en nam hij
deel aan een groepstentoonstelling in Kopenhagen.

Deelnemer Ricardo van Eyk met Koning Willem-Alexander en museumdirecteur Benno Tempel bij de uitreiking Koninklijke
Prijs voor Schilderkunst 2017, Paleis op de Dam

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. Het afgelopen jaar nam zij
deel aan groepstentoonstellingen in Yaby (Madrid), Mostyn (Lladudno) en Division of Labour
(Londen). Samen met mede-deelnemers Benedikte Bjerre en Benjamin Ramirez Perez organiseerde
zij op De Ateliers ‘Let’s see, where were we: in the pit of depair’ tijdens het Amsterdam Art
Weekend.
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. Hij maakt figuratieve schilderijen, tekeningen en collages op groot formaat,
waarin zwarte identiteit een thema is. In 2017 was werk van hem te zien op Cape Town Art Fair
(Kaapstad) en SCOPE Art Fair (New York).
Yana Naidenov (1988, Maputo, Mozambique)
Yana Naidanov heeft de Portugese nationaliteit. 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
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Naidanov nam het afgelopen jaar deel aan een groepstentoonstelling in de non-profit kunstruimte
Institut für Bienenzucht (Londen).

Deelnemer Neo Matloga

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 en heeft zijn technieken en materialen het afgelopen jaar verder
uitgebreid met handmatige en computergestuurde borduurtechnieken. Het afgelopen jaar werd hij
genomineerd voor de Nationale Nederlanden Art Award 2017; de vier genomineerden toonden werk
op een tentoonstelling op Art Rotterdam. In 2017 nam Paijmans ook deel aan een
groepstentoonstelling in het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen).
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 2017 voltooide hij zijn film over een
Servische televisieberoemdheid die van kinds af aan in de schijnwerpers leeft. Het afgelopen jaar
exposeerde hij in het Museum voor Moderne Kunst (Belgrado) en in Kunstraum München en nam hij
deel aan de Videonale 16 in Kunstmuseum Bonn. Samen met mede-deelnemers Sophie Lee en
Benedikte Bjerre organiseerde hij op De Ateliers ‘Let’s see, where were we: in the pit of depair’
tijdens het Amsterdam Art Weekend.
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). Zij maakt films, sculpturen en tekeningen.
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Deelnemers die hun werkperiode in 2017 begonnen
Gabriele Adomaityte (1994, Kaunas, Litouwen)
Tekenaar en schilder Gabriele Adomaityte studeerde aan de Vilnius Academy of Art van 2013 tot
2016. Tijdens haar opleiding nam zij deel aan een studie-uitwisseling met de Rietveld Akademie in
Amsterdam. Zij begon haar werkperiode aan De Ateliers op 1 september 2017.
Anders Dickson (1988, New Richmond, WI, USA)
De Amerikaanse tekenaar, schilder en beeldhouwer Anders Dickson studeerde twee jaar filosofie aan
de University van Minnesota voordat hij naar Europa vertrok. In Karlsruhe studeerde hij bij Harald
Klingelhöller aan de Staatliche Akademie der Bildenden Künste (2010-2014) en bij Amy Sillman aan
de Städelschule in Frankfurt (2014-2017). Voor hij op 1 september begon aan zijn werkperiode op de
Ateliers had Dickson deelgenomen aan groepstentoonstellingen in Berlijn, Keulen, Frankfurt en
Stockholm. Zijn kleurrijke werken refereren aan sjamanisme, esoterie en Noord-Amerikaanse
folklore.

Deelnemer Anders Dickson stat bezoekers van Hebrew University te woord in zijn atelier

Eulália Garcia Valls (1992, Barcelona, Spanje)
Eulália Garcia Valls behaalde haar BA in Art and Design aan de Escola Massana van de Universiteit
van Barcelona (2010-2014). Haar fotowerk, tekeningen en ruimtelijke interventies zijn gebaseerd op
contextuele analyse en reflecteren op de conceptuele kunst van de jaren zestig en zeventig. Zijn
begon haar werkperiode op 1 september 2017. De deelname van Eulália Garcia Valls wordt mede
ondersteund door Accion Cultural / Espagna (Madrid) en Han Nefkens Foundation (Barcelona).
Inas Hallabi (1988, Jeruzalem, Palestina)
Film en videokunstenaar Inas Hallabi behaalde een BA aan de Bezalel Academy of Arts and Design in
Jeruzalem (2007-2011) en een MA aan Goldsmith’s College in Londen (2012-2014). Daarna werkte zij
als zelfstandig beeldend kunstenaar in Israël en Jordanië. Inas begon haar werkperiode op 1
september 2017. In het najaar opende haar solotentoonstelling ‘Letters to Fritz and Paul’ in de AlMa’mal Foundation for Contemporary Art in Jeruzalem.
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Frieder Haller (1987, Freiburg im Breisgau, Duitsland)
Frieder Haller behaalde een BA Fotografie aan de Folkwang University of Arts in Essen (2011-2016).
Eerder studeerde hij filosofie aan de Universiteit van Leipzig (2008-2011). Haller maakt sculpturen en
toneelachtige installaties met architectonische schaalmodellen. Voor hij zijn werkperiode aan De
Ateliers begon op 1 september 2017, was hij ook actief als tentoonstellingsmaker bij Belle Air (Essen),
waarvan hij één van de oprichters was. In het afgelopen jaar toonde hij werk in Galerie Drei (Keulen)
en non-profit kunstruimte Billytown (Den Haag).
Henna Hyvärinen (1986, Iisalmi, Finland)
Henna Hyvärinen behaalde een MA aan het Departement Time and Space / Moving Image aan de
Universiteit van Helsinki (2008-2014). Zij maakt absurdistische video’s en performances, soms in
samenwerking met andere kunstenaars. Henna begon haar werkperiode op 1 september 2017; haar
deelname wordt ondersteund door de Paulo Foundation in Helsinki.
Clémence de La Tour du Pin (1986, Roanne, Frankrijk)
De Franse beeldhouwer Clémence de La Tour du Pin begon haar werkperiode op 1 september 2017.
Ze volgde een basisjaar Toegepaste Kunsten in Lyon (2005-2006), studeerde product design aan de
Ecole Boulle in Parijs (2006-2009) en Fine Art aan de London Metropolitan University (2008-2010).
Daarna werkte zij als zelfstandig beeldend kunstenaar in Berlijn. Haar materialen lopen uiteen van
plaatstaal tot parfum. In het najaar van 2017 voltooide zij haar ondergrondse installatie ‘Sept
préludes’ in Treti Galaxie, Turijn.
Rustan Söderling (1984, Gothenburg, Zweden)
Rustan Söderling’s digitale animatiefilms spiegelen een denkbeeldige, post-apocalyptische wereld,
rijk aan referenties aan cinema, literatuur, muziek en wetenschap. Hij behaalde een BA Graphic
Design aan de Rietveld Akademie in Amsterdam (2006-2009) en werkte daarna als zelfstandig
beeldend kunstenaar in Amsterdam. Hij begon zijn werkperiode op 1 september 2017. Zijn films zijn
het afgelopen jaar vertoond in onder meer W139 (Amsterdam) en het Royal College of Art (Londen).
Thomas Lucas Swinkels (1988, Tilburg)
Thomas Swinkels studeerde Fine Arts aan de AKV|St.Joost in Breda van 2011 tot 2015. Daarna was hij
werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar, grafisch vormgever en kunstenaarsassistent in
Tilburg. Swinkels begon zijn werkperiode aan De Ateliers op 1 september 2017. Hij maakt sculpturen
en ruimtelijke ensceneringen met ongebruikelijke technieken als thermografie. Het afgelopen jaar
nam hij deel aan een groepstentoonstelling in non-profit kunstruimte Nest (Den Haag).
Dieke Venema (1990, Barneveld)
Beeldhouwer Dieke Venema studeerde Fine Art aan ArtEZ in Zwolle van 2008 tot 2012. Na haar
opleiding werkte zij als zelfstandig beeldend kunstenaar in Zwolle. Zij begon haar werkperiode aan
De Ateliers op 1 september 2017. Venema maakt tekeningen en sculpturen op monumentaal
formaat in gips, jute, hout, piepschuim en andere materialen.
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8. Activiteiten
8.1 Opening werkjaar en excursie
Het werkjaar 2017-2018 werd op dinsdag 5 september ingeluid met een diner voor alle deelnemers,
begeleiders en medewerkers.
De Ateliers organiseerde voor deelnemers, begeleiders en medewerkers een driedaagse excursie
langs verschillende locaties in Nederland op 26, 27 en 28 september. De studiereis per touringbus
was bedoeld ter onderlinge kennismaking en als introductie op de rijke culturele infrastructuur van
Nederland. Op het programma stonden bijzondere kunstwerken, kunstcollecties en kunstinstellingen
buiten Amsterdam die men doorgaans niet snel op eigen gelegenheid bezoekt. Daaronder Museum
Kröller-Müller (Otterlo), het Hemelgewelf van James Turell (Kijkduin), Gemeentemuseum (Den Haag),
Museum Voorlinden (Wassenaar), Atelier van Lieshout (Rotterdam), De Pont (Tilburg) en Van
Abbemuseum (Eindhoven). Directeuren en conservatoren fungeerden als gastheer en gaven een
introductie op hun instituut, onder wie Joop van Caldenborgh, Benno Tempel en Joep van Lieshout.
Deze introductie werd mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW die extra subsidie ter
beschikking stelde om een excursie in Nederland te organiseren.

8.2 Spring Performance Festival 2017
De Ateliers nam het afgelopen jaar deel aan het Spring Performance Festival 2017, dat plaats vond
op 23 april in Cinetol, Amsterdam. Curator van het festival was kunstenaar Geo Wyeth, de
organisatie was in handen van Jeanine Hofland. Namens De Ateliers verzorgde deelnemer Johannes
Büttner een performance met verschillende elektrische huishoudapparaten. Het festival is een
initiatief van de samenwerkende kunstinstellingen in Amsterdam Zuid en wordt financieel
ondersteund door Stadsdeel Oud-Zuid. Deelnemers waren o.a. het Stedelijk Museum, Kunstverein en
Galerie Juliètte Jongma. Met deelname aan het SPF wil De Ateliers haar kunstenaars een platform
bieden en een actieve, stimulerende rol spelen in het lokale kunstleven.

8.3 Tentoonstelling Deep State/Offspring 2017
De twaalfde editie van de jaarlijkse tentoonstelling Offspring vond plaats van 17 tot en met 28 mei
2017. De expositie was samengesteld door de vaste begeleiders Lara Almarcegui en Martijn Hendriks,
die tevens de Artistieke Adviesraad vormen. De tentoonstelling omvatte werk van tien jonge
kunstenaars die in de zomer van 2017 hun werkperiode aan De Ateliers hebben afgerond: Johannes
Büttner, Giulia Cenci, June Crespo, Inga Danysz, Mary Furniss, Kevin Gallagher, Hadrien Gerenton,
Michael Guidetti, Philipp Gufler en Thomas Hämén. Vrijwel allen maakten voor deze tentoonstelling
nieuwe, vaak grootschalige werken.

25

De expositie werd feestelijk geopend door Jasper van Dijk, cultuurwoordvoerder van de SP Fractie in
de Tweede Kamer, en de samenstellers Almarcegui en Hendriks. De opening werd zeer druk bezocht
door pers, publiek en professionals, waaronder talrijke internationale kunstenaars en curatoren. De
recensies waren positief: ‘kunst waarvoor je een stapje achteruit zet’ (de Volkskrant), ‘nieuwe
lichting Ateliers maakt vooral dystopisch werk, de Amerikaans-Nederlandse Kevin Gallagher steekt er
bovenuit’ (NRC Handelsblad), ‘beeldend overtuigend… actuele thema´s… het hoogstaande resultaat
bevestigt wederom de waarde van De Ateliers’ (Metropolis M).
Voorafgaand aan de officiële opening waren donateurs van het Ateliers Support Fund te gast op een
exclusieve preview. Meerdere supporters maakten gebruik van hun voorrecht als eersten werken te
kunnen aankopen. Gufler, Gerenton, Crespo, Cenci en Gallagher verkochten meerdere werken aan
Nederlandse collectioneurs. De preview en de opening zijn voor veel exposanten een belangrijke
springplank naar een toekomst als zelfstandig werkend beeldend kunstenaar.
Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus, vormgegeven door Sam de Groot i.s.m. Émilie Ferrat,
met teksten over de kunstenaars door de Berlijnse kunstcriticus Pablo Larios. De tentoonstelling en
publicatie werden mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het Ateliers Support Fund
en AVL-Mundo.

8.4 Let’s see, where were we: in the pit of despair
Amsterdam Art Weekend 2017
Tijdens het Amsterdam Art Weekend presenteerde De Ateliers het driedaagse evenement ‘Let’s see,
where were we? In the pit of despair, dagelijks te bezoeken van 14 tot 22 uur. Het werd
georganiseerd door de deelnemers van De Ateliers in samenwerking met enkele oud-deelnemers,
tutor artists en gasten. Uitgangspunt was het schilderij ‘Christ in Limbo’ van (een volger van)
Hieronymus Bosch. Epicentrum van alle activiteiten was een opzienbarende bar, waar zeer aparte
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Werk van Hadrien Gerenton op Offspring 2017/Deep State, De Ateliers

drankjes werden geserveerd. Gedurende drie dagen was werk te zien van vele tientallen Atelierskunstenaars. Benedikte Bjerre, Sophie Lee en Wouter Paijmans verzorgden met oud-deelnemers Eric
Sidner, Paul Geelen en Mike Pratt de spectaculaire vormgeving. Er vonden performances en
concerten plaats (van o.a. Johannes Büttner, echo+seashell), tattoo sessies en filmscreenings (van
o.a. Rustan Söderling, Anna Sophie de Vries, Benjamin Ramirez Pérez, Keren Cytter en Giovanni
Giaretta). De Smoking Room bood ruimte aan meer dan honderd buitenissige asbakken, speciaal
voor deze gelegenheid gemaakt door een keur aan Ateliers-kunstenaars. Het evenement werd goed
bezocht, met name in de avonduren, met de bar als trefpunt voor de talrijke Nederlandse en
internationale kunstenaars die gedurende het Art Weekend de stad bezochten.

8.5 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. Doel is om de 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 ontwikkelde hij een
nieuwe voorstelling, ‘The Seafroth Knows Neither Pain Nor Time’, die op 18 juni 2017 op De Ateliers
in première ging. In deze performance ging Nestel op zoek naar alternatieve benaderingen van
urgente kwesties als groeiend nationalisme en vreemdelingenhaat.

8.6 De Ateliers en UN Studio
De Ateliers werkte in 2017 samen met Julia Gottschein en Ren Yee van het gerenommeerde
architectenbureau UN Studio van Ben van Berkel, eveneens gevestigd aan de Stadhouderskade in
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Tattoo sesie tijdens Amsterdam Art Weekend 2017

Amsterdam. UN Studio organiseert regelmatig lezingen en discussies over actuele onderwerpen in
kunst, architectuur, stedenbouw en technologie, in eerste instantie bedoeld voor medewerkers en
relaties van het bureau. In juni 2017 zijn twee van deze lezingen georganiseerd op De Ateliers en
opengesteld voor deelnemers van De Ateliers.
Donderdag 8 juni, 17:00 u
Selmar Smit, ‘Predicting Policing’
TNO-medewerker Selmar Smit sprak over de snelle technologische ontwikkelingen in het gebruik van
software om criminaliteit te voorkomen.
Donderdag 29 juni, 2017, 17:00 u
Dimitris Papanikolaou, ‘Urban Synergetics’
Door de analyse en modellering van data van stedelijke vervoerspatronen, toonde Papanikolaou aan
hoe de stad in haar huidige vorm de introductie en ontwikkeling van autonoom funktionerende
vervoerssytemen hindert en gebaat is bij nieuwe ontwerpoplossingen.

8.7 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 deelnemers en begeleiders telt het publiek veel academiestudenten,
kunstenaars, museummedewerkers, galeriehouders, onderzoekers, verzamelaars en critici. In 2017
vonden in totaal 12 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 Alexandra Bircken (Keulen) op 4 april
kon geen doorgang vinden vanwege een blessure van de kunstenaar.
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8.7.1 Kunstenaarslezingen Spring Blossom 2017
Dinsdag 14 maart, 17:00 u
Mike Bouchet (1970, Castro Valley, California, USA), woont in Frankfurt
Sinds de jaren negentig werkt de Amerikaanse kunstenaar Mike Bouchet in verschillende media; hij
maakt monumentale sculpturen, schilderijen en installaties. Zijn werk is gericht op de effecten van
het beeld en de verlangens die het oproept, waarbij hij raakt aan onderwerpen als eigendom,
consumptietrends, outsourcing, maar ook zijn eigen rol als kunstenaar: ‘Je kunt jouw plaats in de
wereld niet veranderen zonder eerst jouw beeld van de wereld te veranderen’. Bouchet had grote
solotentoonstellingen in Carl Kostyal (Stockholm, 2015), The Box (Los Angeles, 2013), Cobramuseum
(Amstelveen, 2010) en Schirn Kunsthalle (Frankfurt, 2010). Met zijn vroegere leraar Paul McCarthy
maakte hij een installatie in Portikus (Frankfurt, 2014). Hij nam deel aan Manifesta 11 (Zurich, 2016)
en biënnales in Montréal (2016), Sao Paulo (2012), Venetië (2009), Moskou (2007) en Berlijn (2006).
Hij wordt vertegenwoordigd door Marlborough Chelsea (New York), Parisa Kind (Frankfurt) en Peres
Projects (Berlijn/Los Angeles).

Dinsdag 21 maart, 17:00 u
Janis Rafa (b.1984, Athene, Griekenland), woont in Athene
De korte films van Janis Rafa spelen zich af in de nasleep van catastrofale gebeurtenissen als een
schipbreuk, een verkeersongeluk of een fatale epidemie. De doden en de levenden lijken samen te
wonen in deze droomachtige, tijdloze werelden. Films van Janis Rafa maakten deel uit van exposities
als ‘Close-Up. A new generation of film- and video artists in the Netherlands’ (Filmmuseum Eye,
Amsterdam, 2016) en ‘VISIO’ (Palazzo Strossi, Florence, 2015). Recente screenings vonden plaats op
filmfestivals in Moskou (2016), Utrecht (2015), Wenen (2015), Rotterdam (2015), Los Angeles (2013),
Dubai (2013) en London (2012). De kunstenaar, regelmatig gastbegeleider bij De Ateliers, werkt
samen met Galerie Martin van Zomeren (Amsterdam).
Dinsdag 28 maart, 17:00 u
Marine Hugonnier (1969, Parijs, Frankrijk), woont in London
Het werk van Marine Hugonnier is in belangrijke mate beïnvloed door haar studies in filosofie en
antropologie. Werkend met film, fotografie, installatie en collage, onderzoekt Hugonnier hoe de
geschiedenis van invloed is op onze ervaring van het heden. Solotentoonstellingen werden
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georganiseerd door Schirn Kunsthalle (Frankfurt, 2015), Beursschouwburg (Brussel, 2015), Baltic
(Gateshead, 2014), MOCA (Seoul, 2014), Sainsbury Centre (Norwich, 2013), FRAC ChampagneArdenne (Reims, 2009), Malmö Konsthall (2009), Villa Romana (Florence, 2008), Kunstverein
(Braunschweig, 2008), MAMCO (Geneva, 2008), S.M.A.K. (Gent, 2007), Philadelphia Museum of Art
(2007), Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Turin, 2007) en Kunsthalle Bern (2007). Zij wordt
vertegenwoordigd door Galeria Fortes Vilaça (São Paulo) en Nogueras Blanchard (Barcelona).
Dinsdag 4 april, 17:00 u
Reto Pulfer (1981, Bern, Zwitserland), woont in Berlijn
De autodidactische kunstenaar Reto Pulfer creëert wat hij noemt ‘total artworks’, waarin sculptuur,
muziek en architectuur worden gecombineerd. Zijn ruimtevullende installaties zijn gemaakt van
eenvoudige materialen als beddenlakens, papier en gevonden objecten. Pulfer had
solotentoonstellingen in Fórum Eugénio de Almeida (Évora, 2016), Centre international d’art et du
paysage (Île de Vassivière, 2015), Spike Island (Bristol, 2015), Musée régional d’art contemporain
Languedoc-Roussillon (Sérignan, 2015), CAC (Genève, 2015) en Kunstverein Nürnberg (2014). Hij
wordt vertegenwoordigd door Hollybush Gardens (Londen).
Dinsdag 11 april, 17:00 u
Tiril Hasselknippe (1984, Arendal, Noorwegen), woont in Oslo
De speelse sculpturen van Tiril Hasselknippe, waarin trappen, surfboards, auto’s en ankers zijn
verwerkt, reflecteren op materialiteit in een digitale wereld. Geïnspireerd door het Amerikaanse
West Coast Minimalism, waar het synthetische en het sublieme samenkomen in een perfect
abstracte esthetiek, creëert Hasselknippe een soort science fiction-formalisme. Recente
solotentoonstellingen had de kunstenaar in Kunstverein Braunschweig (2016), Tranen CCA (Gentofte,
2016), Bianca d’Alessandro (Kopenhagen, 2015), OSL Contemporary (Oslo, 2015), Vestfossen
Kunstlabratorium (2014) en Inter Arts Centre (Malmö, 2013). Tiril Hasselknippe werkt samen met
Galerie Drei (Cologne) en Evelyn Yard (London).
Dinsdag 18 april, 17:00 u
Mandla Reuter (b.1975, Nqutu, Zuid-Afrika), woont in Berlijn
Door subtiele en radicale ingrepen in de expositieruimte, die de bewegingen van de bezoekers
manipuleren, analyseert Mandla Reuter de context van presenteren en tentoonstellen. Blokkades en
nieuwe passages, veranderde tijdzones en belichtingscondities, verleiden bezoekers om de neutrale
expositieruimte te begrijpen als een systeem van in- en uitsluiting. Mandla Reuter had
solotentoonstellingen in Schindler House (Los Angeles, 2017), Neue Alte Brücke (Frankfurt, 2017),
Kunstverein (Braunschweig, 2015), Kunstmuseum Bonn (2014), Kunsthalle Basel (2013), De Vleeshal
(Middelburg, 2012) en Kunsthalle Lingen (2009). De kunstenaar werkt samen met Croy Nielsen
(Wenen) en Francesca Minini (Milaan).

8.7.2 Kunstenaarslezingen Indian Summer 2017
Dinsdag 10 oktober, 17:00 u
Dineo Seshee Bopape (1981, Polokwane, Zuid-Afrika), woont in Johannesburg
Oud Ateliers-deelnemer Dineo Seshee Bopape maakt compacte, sculpturale installaties, vaak in
combinatie met geluid en video. In deze kaleidoscopische werken worden thema’s aangekaart als
geboortegrond, moederland en natiestaat. Zij is onderscheiden met de Future Generation Art Prize
2017 en nam deel aan biënnales in Montréal (2016), Marrakech (2016) en Lyon (2013). Recente
solotentoonstellingen werden georganiseerd in Witte de With (Rotterdam, 2017), Hayward Gallery
(Londen, 2015) en Palais de Tokyo (Parijs, 2016).
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Dinsdag 17 oktober, 17:00 u
Rezi van Lankveld (1973, Almelo), woont in Amsterdam
De schilderijen van de Nederlandse kunstenaar Rezi van Lankveld, regelmatig gastbegeleider op De
Ateliers, lijken soms zinspelingen op bijvoorbeeld landschappen, maar blijven onbenoembaar. Door
het samenspel van organische vormen, broeierige kleuren en suggesties van diepte roepen de kleine
doeken een stemming op van intimiteit en sensualiteit. Van Lankvelds recente tentoonstellingen
vonden plaats in Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (Prato, 2013), Contemporary Art
Museum (St. Louis, 2009), Kestnergesellschaft (Hannover, 2008), Museum van Loon (Amsterdam
(2006-2007), GEM (Den Haag, 2006) en Museum Kunst Palast (Düsseldorf, 2005). De kunstenaar
wordt vertegenwoordigd door Petzel Gallery (New York), The Approach (Londen) en Annet Gelink
Galerie (Amsterdam).

Rudi Fuchs feliciteert gastbegeleider Rezi van Lankveld met haar lezing

Dinsdag 24 oktober, 17:00 u
Fredrik Vaerslev (1979, Moss, Noorwegen), woont in Drøbak, Noorwegen
De atelierpraktijk van de Noorse schilder Fredrik Vaerslev loopt nogal uiteen: van het blootstellen
van werk aan weersomstandigheden tot het uitbesteden van productiewerk. Zijn schilderijen,
samengebracht in vaak verrassende installaties, komen voort uit conceptuele strategieën die de aard
van de schilderkunst ondervragen. Recente solotentoonstellingen werden georganiseerd door
Kunsthall Sankt Gallen (2017), Kunsthall Aarhus (2016), Le Consortium (Dijon, 2016), Bergen
Kunsthall (2016), Museo Marini (Florence, 2015), CAC (Brest, 2015) en Power Station (Dallas, 2014).
De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Standard (Oslo), Johann Berggren (Malmö), Andrew
Kreps (New York) en Gió Marconi (Milaan).
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Dinsdag 31 oktober, 17:00 u
Ben Rivers (972, Somerset, Verenigd Koninkrijk), woont in Londen
De films van de experimentele filmmaker Ben Rivers verbeelden een alternatief bestaan aan de
rafelranden van de beschaving. De kunstenaar gebruikt ouderwetse of antieke camera’s en
ontwikkelt zijn 16mm films zelf, waarmee de materialiteit van het medium deel wordt van de
vertelling. Recente exposities vonden plaats in The Renaissance Society (Chicago, 2016), Kunstverein
(Hamburg, 2016), Camden Arts Centre (Londen, 2015), Artangel (Londen, 2013), Temporary Gallery
(Keulen, 2014), The Douglas Hyde Gallery (Dublin, 2013), Hepworth (Wakefield, 2012) en Matt’s
Gallery (Londen, 2011). Ben Rivers wordt vertegenwoordigd door Kate MacGrarry (Londen).
Dinsdag 7 november, 17:00 u
Michael Dean (1977, Newcastle upon Tyne, Verenigd Koninkrijk), woont in Londen
De sculpturen van Michael Dean (eerder te gast bij De Ateliers) kunnen worden beschouwd als
fysieke vertalingen van spreektaal en schrift. Hij maakt mallen en afgietsels van letters, die onder zijn
handen veranderen in vreemd gevormde, manshoge figuren. Voor zijn grote en complexe installaties
gebruikt hij een breed scala aan materialen, van gips en klei tot muntgeld en plastic zakjes. Grote
installaties van Michael Dean waren onlangs te zien op Skulptur Projekte Münster (2017), Portikus
(Frankfurt, 2017), South London Gallery (Londen, 2016), Fondazione Giuliani (Rome, 2016), Nasher
Sculpture Center (Dallas, 2016), Tate Britain (Londen, 2015) en De Appel (Amsterdam, 2015). Michael
Dean werkt samen met Herald St (Londen).

Werk van Michael Dean in Nasher Sculpture Centre, Dallas

Dinsdag 14 november, 17:00 u
Andy Holden (b.1982, Blunham, Verenigd Koninkrijk), woont in Bedfordshire
De Britse kunstenaar Andy Holden werkt met sculptuur, video en performance. De onderwerpen van
zijn onderzoekende, poëtische werken variëren sterk, van piramides tot vogelnesten. Recente
tentoonstellingen vonden plaats bij Artangel (Londen, 2017), Tate Britain (Londen, 2017), Pinchuk
Foundation (Kiev, 2017), Milton Keynes Gallery (Milton Keynes, 2017), Kunstwerke (Berlijn, 2016),
Wysing Arts Centre (Cambridge, 2016) en Zabludowicz Collection (Londen, 2015). Andy Holden is ook
actief als muzikant, producer en curator.
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9. Werving, aanmelding, selectie
In 2017 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. In de periode januari tot en met
augustus 2017 werd de overstap gemaakt naar de nieuwe website. De site is circa 45.000 keer
aangeklikt en het aantal pageviews wordt op 24.000 geschat. Bezoekers waren afkomstig uit 146
verschillende landen. De bezoekcijfers moesten worden geschat, omdat in september 2017 de
website van De Ateliers geheel is vernieuwd en uitgebreid, met de grafische vormgeving van Rutger
Fuchs. Helaas zijn bij de overstap de oude gegevens verloren geraakt. Verdere verfijningen (zoals
betalingsverkeer) zullen in 2018 verder worden uitgebreid. De vernieuwde website is door gebruikers
met waardering ontvangen.
De enorme belangstelling onder aanmelders wijst op een onverminderde behoefte onder beginnend
kunstenaars aan een werkplek op De Ateliers en bevestigt de internationale aantrekkingskracht van
ons instituut. In 2017 heeft De Ateliers 765 aanmeldingen voor het werkjaar 2016-2017 ontvangen,
26 meer dan de 649 in het jaar 2016. Daarvan zijn er 369 man, 385 vrouw en 6 gender neutraal. De
gemiddelde leeftijd in het jaar van aanmelding is 28. Wat opleidingsniveau betreft, heeft 71,2% van
de aanmelders een BA gehaald en 38,8% een MA. Vier aanmelders hadden een PhD op hun naam. 15
aanmelders hadden geen relevante vooropleiding genoten. 35 aanmelders waren afkomstig uit
landen met de laagste inkomens op de zogeheten DAC-list en werden daarom vrijgesteld van
aanmeldingskosten.
De selectie van aanmeldingen geschiedde in verschillende rondes. In totaal namen de voorselectie,
eindselectie en interviews met kandidaten dertien werkdagen in beslag. Begeleidend kunstenaars die
deelnamen aan de selecties waren Lara Almarcegui, Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Varda
Caivano, Chris Evans, Martijn Hendriks, Runa Islam, David Jablonowski, Julika Rudelius en Bojan
Sarcevic. 26 kandidaten werden uitgenodigd voor een interview. Tien van hen werden aangenomen,
16 afgewezen.

Werk van Mary Furniss op Offspring 2017/Deep State, De Ateliers
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10. Financiën
In 2017 begeleidde De Ateliers de twee laatste deelnemers met een gedeeltelijke beurs van het
Mondriaan Fonds. De afdracht van deze beurzen aan De Ateliers was voor de financiële huishouding
van ons instituut onmisbaar. De regeling voor rijksondersteuning via individuele beurzen is in 2017
door het Mondriaan Fonds beëindigd.
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 foto-shoots, werkpresentaties, workshops, et cetera. 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 2017 heeft De Ateliers van het Ateliers Support Fund een donatie van € 287.100 ontvangen en dit
bedrag is met de subsidie van de rijksoverheid geheel aangewend voor de stipendia van deelnemers.
Het stipendium voor het jaar 2017 bedroeg € 13.655 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 broodnodig. Talentontwikkeling
is te belangrijk om geheel aan de markt over te laten. Daarom is het van belang dat De Ateliers
binnen de basisinfrastructuur (BIS) blijft. Rijksondersteuning blijft voorwaarde voor een solide
bedrijfsvoering en is bovendien een kwaliteitskeurmerk naar andere partijen.
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