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Inleiding 
 
Het Ateliers Support Fund, opgericht in 2005, stelt zich ten doel middelen te werven om de 
continuïteit van de werkzaamheden van De Ateliers te waarborgen. Daartoe richt zij zich tot 
particulieren, ondernemingen en cultuurfondsen. Donaties komen op de eerste plaats ten 
goede aan stipendia voor deelnemers en aan bijzondere activiteiten als tentoonstellingen en 
publicaties. Het ASF is een selecte supportersclub die nauw bij De Ateliers betrokken is.  
 
Op 31 december 2018 telde het ASF 12 particuliere supporters en 3 bedrijven, stichtingen of 
fondsen. Tot de laatste groep horen ING Art Management, Stichting dr. Hendrik Muller’s 
Vaderlandsch Fonds en Stichting Reginafonds. Tevens hebben een aantal begunstigers in 
2018 hun bijdrage verlengd. 2 supporters hebben hun termijn van 5 jaar niet verlengd. 
 
De opbrengsten uit donaties aan het ASF zijn in 2018 iets gedaald ten opzichte van 2017. Een 
positieve ontwikkeling is dat de eigen inkomsten van De Ateliers zijn toegenomen ten 
opzichte van het voorgaande jaar, waardoor de ASF-donatie beperkt kon blijven tot 
€125.000. 
 
De Ateliers heeft haar activiteitenplan in 2018 onverkort uitgevoerd. De Ateliers heeft zich 
duidelijk geprofileerd als een platform 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 de openbaar 
toegankelijke tentoonstellingen en kunstenaarslezingen heeft De Ateliers haar publieke rol 
verder verstevigd. Zo levert het kunstenaarsinstituut levert een belangrijke stimulans aan 
het internationale kunstklimaat in Nederland. 
 
 

 
Deelnemers Johan Jensen Kjeldsen, Vincent Ceraudo, Ricardo van Eyk, Anna Sophie de Vries en Yana 
Naidenov 
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Vastgesteld kan worden dat de intensieve begeleiding van uitzonderlijk talent op De Ateliers 
ook in 2018 weer zijn vruchten heeft afgeworpen. Veel deelnemers die hun werkperiode in 
de zomer hebben beëindigd, vonden hun weg in de Nederlandse en internationale 
kunstwereld.  
 
Benedikte Bjerre had na haar veelgeprezen eindpresentatie solotentoonstellingen in 
Kopenhagen en Zürich. Vincent Ceraudo kreeg een expositie aangeboden in het Museo 
d'Arte Contemporanea in Rome. Hij werd op nominatie van De Ateliers ook geselecteerd 
voor het videofestival Lo Schermo dell’Arte in Florence. De jonge Utrechtse schilder Ricardo 
van Eyk werd na zijn succesvolle eindtentoonstelling genomineerd voor de Koninklijke Prijs 
voor Schilderkunst 2018 en won de Buning Brongers Prijs 2018. Hij exposeerde o.a. in het 
Dordrechts Museum en wordt nu vertegenwoordigd door de Amsterdamse galerie 
Tegenboschvanvreden. De Zuid-Afrikaanse schilder Neo Matloga was winnaar van de 
Koninklijke Prijs voor Schilderkunst 2018, nam deel aan groepstentoonstellingen in 
Nederland en Engeland en werd genomineerd voor de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 
2019. Hij exposeerde vervolgens ook in het Fries Museum en het nieuwe HEM in Zaandam. 
Wouter Paijmans werd net als Van Eyk genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor 
Schilderkunst 2018 en onderscheiden met de Buning Brongers Prijs 2018. Hij exposeerde 
onder meer in Moskou en werk van hem werd aangekocht door Museum Voorlinden in 
Wassenaar. Paijmans kreeg ook exposities aangeboden bij Annet Gelink Galerie en Museum 
De Pont in Tilburg in 2019. Verschillende buitenlandse deelnemers kozen ervoor hun 
beroepspraktijk voort te zetten in Nederland. 
 
Ook de deelnemers die in 2018 hun tweede werkjaar begonnen, lieten van zich spreken. 
Gabriele Adomaityte werd onderscheiden met de JCDecaux Prijs 2018 en toonde haar werk 
in een expositie in het CAC (Vilnius). Anders Dickson debuteerde bij Galerie Gisela Capitain in 
Keulen en nam samen met Henna Hyvärinen deel aan een groepstentoonstelling in De 
Vleeshal (Middelburg). Thomas Swinkels maakte een werk in opdracht voor De Appel 
(Amsterdam) en werk van Frieder Haller, Inas Halabi en Rustan Söderling was te zien op 
verschillende groepsexposities in o.m. Amsterdam, Den Haag, Brussel, Keulen, Dortmund, 
Londen en Athene. 
 
 

 
Performance van de Finse deelnemer Henna Hyvärinen op De Ateliers 
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De belangstelling voor een werkperiode aan De Ateliers blijft onverminderd groeien. 864 
jonge kunstenaars hebben zich het afgelopen jaar aangemeld. Niet alleen uit Nederland, 
maar ook uit Europa, Noord-Amerika en 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. 
 
Actuele en komende exposities van (oud-)deelnemers en begeleidend kunstenaars 
wereldwijd werden en worden regelmatig aangekondigd op de website www.de-
ateliers.nl/tentoonstellingen. 
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Ateliers Support Fund diner met Thomas Houseago 
 
Het jaarlijkse Ateliers Support Fund-diner voor onze supporters vond plaats op 8 maart 2018.  
Eregast was beeldhouwer Thomas Houseago (1972, Leeds, Verenigd Koninkrijk), oud-
deelnemer van De Ateliers. Houseago heeft het aloude thema van de sculptuur, de 
weergave van het menselijk lichaam, nieuw leven ingeblazen. Hij werkt met klassieke en 
moderne beeldhouwmaterialen als klei, gips, hout en brons, maar ook met verstevigd 
hennepdoek. Zijn monumentale figuren, soms schonkig en krachtig, soms gehavend en 
kwetsbaar, combineren platte met ruimtelijke vormen en tonen de ruwe sporen van hun 
totstandkoming. Houseago is een internationaal zeer succesvol en gewaardeerd kunstenaar, 
vertegenwoordigd in prominente verzamelingen wereldwijd. Hij woont en werkt sinds 2002 
in Los Angeles. Houseago had solotentoonstellingen in Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 
(1996), S.M.A.K. (Gent, 2003), Modern Art Oxford (2010), Museum Abteiberg 
(Mönchengladbach, 2011), Centre International d’Art et du Paysage de l’Ile de Vassivière 
(2011), Galleria Borghese (Rome, 2013), Gemeentemuseum (Den Haag, 2014), Rockefeller 
Center Plaza (New York, 2015) en het Musée d’art Moderne de la Ville de Paris (Parijs, 2018). 
De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Larry Gagosian (Los Angeles, New York, Hong 
Kong), Hauser & Wirth (Zürich, Londen, Gstaad) en Xavier Hufkens (Brussel). Houseago’s 
levendige lezing werd enthousiast ontvangen. Na afloop volgde een diner samen met de 
deelnemers. Tussen de gangen door bezochten de donateurs en andere gasten de ateliers 
van de deelnemers. Onder hen één van de Amerikaanse vrienden die Houseago vergezelden 
naar De Ateliers was acteur Brad Pitt.  
 
 

 
Thomas Houseago, Dominic van den Boogerd, Brad Pitt en Neo Matloga in Neo’s studio  
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Tentoonstelling Offspring 2018: Good Morning Midnight 
 
De dertiende editie van de jaarlijkse tentoonstelling Offspring vond plaats van 16 tot en met 
27 mei 2018. De expositie was samengesteld door gastbegeleider Tom Morton. De titel 
ontleende hij aan een gedicht van Emily Dickinson: ‘Good Morning Midnight! / I’m coming 
home / Day – got tired of me / How could I – of him?’ Tom Morton: ‘Deze tentoonstelling 
markeert een moment van transitie, waarbij een plek voor productie verandert in een plek 
voor transmissie en receptie. De grote diversiteit in kunstenaarspraktijken is frappant. Als er 
iets is dat deze tien kunstenaars verenigt, is het dat hun leven gedurende twee jaar 
georganiseerd was volgens hetzelfde institutionele ritme, het tikken van dezelfde klok. Nu 
slaat die klok 12 uur.’ De tentoonstelling omvatte werk van tien jonge kunstenaars die in de 
zomer van 2018 hun werkperiode aan De Ateliers hebben afgerond: Benedikte Bjerre, 
Vincent Ceraudo, Ricardo van Eyk, Johan Jensen Kjeldsen, Sophie Lee, Neo Matloga, Yana 
Naidenov, Wouter Paijmans, Benjamin Ramírez Pérez en Anna Sophie de Vries.  
 
 

 
Curator Tom Morton opent Offspring 2018: Good Morning Midnight 
 
 
De expositie werd feestelijk geopend door Tom Morton en Dominic van den Boogerd. De 
opening werd druk bezocht door pers, publiek en professionals, waaronder talrijke 
internationale kunstenaars en curatoren. De recensies waren positief: ‘De jaarlijkse 
tentoonstelling toont hernieuwde energie en lef’ (De Volkskrant), ‘Weloverwogen 
presentaties [...] Iedere deelnemer heeft een duidelijk visitekaartje afgeleverd’ (Lost 
Painters). 
 
Voorafgaand aan de officiële opening waren supporters van het Ateliers Support Fund te 
gast op een exclusieve preview. Meerdere supporters maakten gebruik van hun voorrecht 
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als eersten werken te kunnen aankopen. De preview en de opening zijn voor exposanten een 
belangrijke springplank naar een toekomst als zelfstandig werkend beeldend kunstenaar. 
 
Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus, vormgegeven door Rutger Fuchs, met 
teksten over de kunstenaars door Tom Morton. De tentoonstelling en publicatie werden 
mede mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het Ateliers Support Fund. 
 
 

 
Filminstallatie van Vincent Ceraudo op Offspring 2018: Good Morning Midnight 
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Kennismaking met de nieuwe deelnemers  
 
Op 11 september 2018 organiseerde De Ateliers een rondleiding voor supporters van het 
ASF ter kennismaking met de nieuwe deelnemers. Dominic van den Boogerd verwelkomde 
de gasten, vertelde over de selectierondes en leidde de gasten rond langs de ateliers, zowel 
die van de tweedejaars als van de nieuwelingen. De kunstenaars vertelden over hun werk en 
hun plannen voor de toekomst. De rondleiding werd afgesloten met een hapje en een 
drankje. De kennismaking werd zeer gewaardeerd door zowel supporters als kunstenaars. 
 
 

 
Werk van Wouter Paijmans op de tentoonstelling Offspring 2018: Good Morning Midnight 
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Kunstenaarslezingen 
 
Naast de jaarlijkse Warme Winteravond, de voorbezichtiging van de tentoonstelling in mei 
en de kennismakingtour aan het begin van het werkjaar, waren donateurs van harte welkom 
bij de kunstenaarslezingen. Met deze voordrachten profileert De Ateliers zich als een 
belangrijk podium voor internationale beeldende kunstenaars. De lezingen vonden plaats in 
twee series, ‘Spring Blossom’ in het voorjaar en ‘Indian Summer’ in het najaar. Verschillende 
supporters bezochten de kunstenaarslezingen en de meet & greet met de spreker en de 
begeleidend kunstenaars na afloop.  
 
 

 
Begeleidend kunstenaar Bojan Sarcevic, gastspreker Navid Nuur en gastbegeleider Michael Raedecker 
 
 
Sprekers in ‘Spring Blossom’ waren de Engelse schilder Ryan Mosley (13 maart), de 
videokunstenaar James Richards uit Wales (27 maart), oud-deelnemer Sarah Pichlkostner (3 
april), de Nederlands-Iraanse kunstenaar Navid Nuur (10 april) en de Amerikaanse schilder 
Dan Walsh (17 april). Kunsthistoricus Marek Wieczorek gaf een lezing over de verschillende 
ateliers van Piet Mondriaan (20 maart). 
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ASF-leden Dorothé en Hans van Veggel en Marek Wieczorek                                                                                    
 
 
In de reeks ‘Indian Summer’ waren te gast: de spraakmakende Amerikaanse schilder Amy 
Sillman uit New York (2 oktober), het illustere Nederlandse kunstenaarscollectief gerlach en 
koop (9 oktober), aanstormend talent Peter Wächtler uit Brussel (16 oktober), de bekende 
Britse beeldhouwer Roger Hiorns (23 oktober), de Pakistaans-Engelse multimedia 
kunstenaar Shezad Dawood (30 oktober) en de Roemeense, in Berlijn woonachtige schilder 
Marieta Chirulescu (6 november). 
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De Amerikaanse schilder Amy Sillman geeft een lezing over haar werk 
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Bestuur 
 
In het bestuur heeft zich in 2018 een wisseling voorgedaan. Voorzitter Jean-Paul Engelen kon 
zijn inspanningen voor het ASF steeds lastiger combineren met zijn werkzaamheden in New 
York. Hij heeft het stokje per 27 juni 2018 overgedragen aan François Mulkens. De 
samenstelling van het bestuur was per 31 december 2018 als volgt: 
 
Sanne ten Brink 
François Mulkens, voorzitter  
Hans Verkoren, penningmeester 
 
De administratie van het ASF valt sinds september onder de hoede van Hoofd 
Bedrijfsvoering van De Ateliers, Eveline Schuurhof. Zij volgde Elly Reurslag op die per 1 
september met pensioen is gegaan.  
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Financiën 
 
Het ASF beschikte in 2018 over voldoende middelen om alle deelnemende kunstenaars op 
De Ateliers een toereikend stipendium te bieden. De Ateliers heeft het afgelopen jaar van 
het ASF een donatie van € 125.000 euro ontvangen. Dit bedrag is met de subsidie van de 
rijksoverheid geheel aangewend voor de stipendia van deelnemers en de Offspring-
tentoonstelling. Het stipendium voor het jaar 2018 bedroeg € 13.650 per deelnemer per 
jaar. De Ateliers is alle sponsoren dan ook zeer erkentelijk voor hun onontbeerlijke 
bijdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


