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1. 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 cultuur-
fondsen. Donaties komen op de eerste plaats ten goede 
aan stipendia voor deelnemers. Het ASF is een selecte 
supportersclub die nauw bij De Ateliers betrokken is. 

Op 31 december 2019 telde het ASF 17 particuliere suppor-
ters en 3 bedrijven, stichtingen of fondsen. Tot de laatste 
groep horen ING Art Management, Stichting dr. Hendrik 
Muller’s Vaderlandsch Fonds en Stichting Reginafonds. 
Dankzij intensieve werving hebben een vijftal begunstigers 
zich in 2019 bij het ASF aangesloten. Tevens hebben 
enkele supporters hun bijdrage verlengd. 

De opbrengsten uit donaties aan het ASF zijn in 2019 met 
ca. 28% gestegen ten opzichte van 2018. Een andere 
positieve ontwikkeling is dat de verhoging van de eigen 
inkomsten bij De Ateliers ook dit jaar weer is gestegen, 
met ruim 33% ten opzicht van vorig jaar.  

De Ateliers is er in 2019 in geslaagd haar activiteitenplan 
onverkort uit te voeren, onder leiding van een nieuwe 
directeur: Xander Karskens (1973) volgde per 1 januari 
2019 Dominic van den Boogerd op, die na 26 jaar di-
recteurschap in de rol van researcher/begeleider actief 
blijft voor De Ateliers. Het instituut heeft zich ook in 2019 
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 
verstevigd. Het kunstenaarsinstituut levert een belangrijke 
stimulans aan het internationale kunstklimaat  
in Nederland.

Vastgesteld kan worden dat de intensieve begeleiding 
van uitzonderlijk talent op De Ateliers steeds weer 
zijn vruchten afwerpt. De meeste deelnemers die hun 
werkperiode in de zomer van 2019 hebben beëindigd, 
vonden gemakkelijk hun weg naar internationale podia. 
De jonge Litouwse schilder Gabrielė Adomaitytė, die haar 
beroepspraktijk voortzet in Amsterdam, debuteerde bij de 
prestigieuze Galerija Vartai in Vilnius. Ook de Amerikaanse 
kunstenaar Anders Dickson besloot in Nederland te 
blijven en debuteerde met solotentoonstellingen in Galerie 
Annet Gelink (Amsterdam) en Galerie Wschód (Polen). De 
Nederlandse kunstenaar Thomas Swinkels werd uitge-
nodigd voor tentoonstellingen in Park (Tilburg), Framer 
Framed (Amsterdam) en The Spirit Shop (Lissabon) en zet 
zijn loopbaan voort in New York. Ook deelnemers die hun 
werkperiode continueerden lieten zich niet onbetuigd. Zo 
werd Leo Arnold onderscheiden met de Koninklijke Prijs 
voor Schilderkunst 2019 (samen met o.a. oud-deelnemer 
Cian Yu-Bai) en schoof dagblad Trouw deelnemer Sam 

Installatiebeeld ‘It’s the Whole World Coming to Me’, tentoonstelling tijdens 
Amsterdam Art Weekend (november 2019), met werk uit de collectie van De 
Ateliers (vlnr Yesim Akdeniz, Rob Birza, Ina van Zyl)

Hersbach naar voren als één van de grootste talenten van 
komend jaar.  

De belangstelling voor een werkperiode aan De Ateliers is 
groot. 917 jonge kunstenaars hebben zich het afgelopen 
jaar aangemeld, 53 meer dan in 2018. 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 internati-
onale aantrekkingskracht van ons instituut. 

Met verschillende partners zijn het afgelopen jaar bijzon-
dere projecten gerealiseerd.  
 
Al enkele jaren werkt De Ateliers samen met VISIO, een 
Europees videokunstfestival dat jaarlijks wordt georga-
niseerd in Florence, Italië. Elk jaar nomineert De Ateliers 
twee deelnemers voor de tentoonstellingen in Palazzo 
Strozzi en Palazo Medici Riccardi, voor de workshops, en 
de Young Talent Acquisition Prize. In 2019 werd Inas Halabi 
op voordracht van De Ateliers geselecteerd voor ‘VISIO. 
Moving Images After Post-Internet’, te zien in november 
2019 in Palazzo Strozzi. 
 
Sinds 2018 werkt De Ateliers ook samen met 
UNStudio, het gerenommeerde architectenbureau 
van Ben van Berkel dat eveneens is gevestigd aan de 
Stadhouderskade. UNStudio organiseert bij De Ateliers 
lezingen, presentaties en seminars voor haar eigen 
werknemers en relaties (De Ateliers ontvangt hiervoor een 
gebruiksvergoeding), die ook voor Ateliers-deelnemers 
toegankelijk zijn.
 
De Ateliers ontving in 2019 belangstellenden voor kennis-
makingsbezoeken of rondleidingen, waaronder internatio-
nale professionals uit het veld en kunststudenten: 
 
•    Studenten KASK Curatorial Studies Gent (april) 
•    Studenten Staedelschule Curatorial Studies Frankfurt 

(mei) 
•    Young Collectors Circle Amsterdam (mei) 
•    Directeur UKS Oslo (juni) 
•    Curatoren Sao Paulo Biennial 2020 (september) 
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•    Studenten Master Kunstgeschiedenis UvA (november) 
•    Studenten Frank Mohr Instituut Groningen (november)  
•    Outset UK&NL patrons (tijdens Amsterdam Art 

Weekend, november) 
•    De Appel Curatorial Programme (november) 
 
In samenwerking met het Mondriaan Fonds vonden 
werkbezoeken plaats in het kader van het Mondriaan 
Fonds Internationaal Bezoekersprogramma. De Ateliers 
verwelkomde binnen deze context: 
 
•    Delegatie professionals uit Zuid-Afrika en Zimbabwe 

(februari) 
•    Curatoren Franse musea & kunstinstellingen (februari) 
•    Directeur SongEun ArtSpace Seoul (september) 
•    Directeuren 798 Art District Beijing (juni) 
 
Verder verleende De Ateliers haar medewerking 
aan diverse onderzoeken en scripties van o.a. Nia 
Konstantinova (Erasmus Universiteit, Rotterdam), Ingwie 
Koers (Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht), Stephanie 
MacKnight (PhD Student Cultural Studies, Queen’s 
University, Kingston, Ontario) en Fleur Mulder (Hogeschool 
voor de Kunsten, Utrecht). 

In 2019 werden supporters geïnformeerd over het reilen en 
zeilen van (oud-)deelnemers van De Ateliers door middel 
van het ASF Nieuwsbulletin. Actuele en komende exposi-
ties van (oud-)deelnemers en begeleidend kunstenaars 
wereldwijd werden ook aangekondigd op de website www.
de-ateliers.nl (deelnemers / lopende tentoonstellingen).

Detail van installatie van Anders Dickson tijdens Offspring 2019

2. Ateliers Support Fund diner met Erik van Lieshout
Het jaarlijkse Ateliers Support Fund-diner voor onze 
supporters vond plaats op donderdag 14 februari 2019. 
Eregast was oud-deelnemer Erik van Lieshout (Deurne, 
1968), één van de meest toonaangevende Nederlandse 
kunstenaars op het internationale podium. Van Lieshout, 
die in 2018 de prestigieuze Dr. A.H. Heinekenprijs voor 
de Kunst kreeg uitgereikt, speelt in zijn veelvormige 
praktijk naar hartenlust met de mogelijkheden van video, 
performance, sculptuur, schilderen en tekenen. In zijn 
grootschalige installaties confronteert Van Lieshout zijn 
publiek op volstrekt eigen wijze met hete sociaal-maat-
schappelijke hangijzers als populisme, multiculturalisme 
en consumentisme. Met zijn razende energie en hoogst-
persoonlijke observaties en commentaren zoekt hij altijd 
de grens van het comfortabele op, waardoor zijn kunst 
vaak sterke reacties uitlokt. 

Erik van Lieshout, eregast Ateliers Support Fund Dinner 2019, 
tijdens zijn lezing 

De tentoonstellingsruimte was voor deze gelegenheid stijlvol en  
minimalistisch aangekleed door een aantal eerstejaars deelnemers
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Van Lieshouts werk wordt sinds de jaren ’90 internationaal 
tentoongesteld, met solotentoonstellingen in o.a. de 
South London Gallery (2017), Hannover Kunstverein (2017), 
WIELS Brussel (2016), MMK Frankfurt (2012), Hayward 
Gallery Londen (2011), Museum Boijmans van Beuningen 
(2006) en in grote groepstentoonstellingen en biënnales, 
waaronder de Kochi-Muziris Biënnale (2017), Tessaloniki 
Biënnale (2015), Moskou Biënnale (2013), 55e Biënnale van 
Venetië (2013), Colombo Biënnale (2012), Art Unlimited, 
Basel (2011). Hij wordt gerepresenteerd door Annet Gelink 
Gallery (Amsterdam), Galerie Krinzinger (Wenen), Guido 
Baudach (Berlijn), Maureen Paley (Londen) en Anton Kern 
(New York).

De lezing, enthousiast ontvangen door onze gasten, 
werd gevolgd door een diner samen met de deelnemers. 
Tijdens het diner werd de gasten de mogelijkheid gegeven 
om atelierbezoeken afgelegd bij de deelnemers, zodat de 
ASF-leden een ‘kijkje achter de schermen’ konden nemen.

3. Tentoonstelling Offspring 2019:  
Once a Closely Guarded Secret

De dertiende editie van de jaarlijkse tentoonstelling 
‘Offspring’ vond plaats van 25 mei tot en met 10 juni 2019. 
De expositie was samengesteld door Martin Herbert, 
criticus en curator te Berlijn. De tentoonstelling omvatte 
werk van tien jonge kunstenaars die in de zomer van 2019 
hun werkperiode aan De Ateliers hebben afgerond: 

Gabrielė Adomaitytė
Anders Dickson
Eulàlia Garcia Valls
Inas Halabi
Frieder Haller
Henna Hyvärinen
Rustan Söderling
Thomas Swinkels
Clémence de La Tour du Pin
Dieke Venema

Vrijwel allen maakten voor deze tentoonstelling nieuwe, 
vaak grootschalige werken.  

De expositie werd feestelijk geopend door de minister 
van OCW, Ingrid van Engelshoven, en de curator van de 
tentoonstelling Martin Herbert, nadat de nieuwe directeur 
Xander Karskens zijn welkomstwoord had gesproken. De 
opening werd zeer druk bezocht door pers, publiek en 
professionals, waaronder talrijke internationale kunste-
naars en curatoren. De recensies waren positief in o.a. 
Het Parool, De Volkskrant en Metropolis M; NRC toonde 
zich over de hele linie wat kritischer maar ook deze krant 
haalde een aantal mooie highlights naar voren.

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 eerste werken te kunnen aankopen. Onder 
andere Anders Dickson, Thomas Swinkels en Gabrielė 
Adomaitytė verkochten werk aan verzamelende ASF-leden. 
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 Phil Baber, 
met teksten over de kunstenaars door Martin Herbert. 

Installatie van Thomas Swinkels tijdens Offspring 2019

Bezoekers op de opening van Offspring – Once a Closely Guarded Secret 
bekijken werk van Clémence de La Tour du Pin

4. Kennismaking met de nieuwe deelnemers 
Op donderdag 3 oktober 2019 organiseerde De Ateliers 
een rondleiding voor supporters van het ASF ter kennis-
making met de nieuwe deelnemers. Xander Karskens 
verwelkomde de gasten, vertelde over de recente selec-
tierondes en leidde de gasten rond langs de ateliers van 
de nieuwe eerstejaars. De kunstenaars vertelden over hun 
werk en hun plannen voor de toekomst. De rondleiding 
werd afgesloten met een hapje en een drankje. Zowel 
supporters als kunstenaars stelden de wederzijdse 
kennismaking erg op prijs.

Deelnemer Andra Chowdry licht haar performance/sculptuurpraktijk toe  
ten overstaan van geïnteresseerde ASF-leden
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5. Kunstenaarslezingen
Naast het jaarlijkse diner in maart, de voorbezichtiging 
van de tentoonstelling in mei en de kennismakingstour in 
oktober, werden donateurs van harte uitgenodigd bij de 
kunstenaarslezingen. Met deze voordrachten profileert  
De Ateliers zich als een belangrijk podium voor internati-
onale beeldende kunstenaars. De lezingen vonden plaats 
in twee series in het voorjaar en najaar. Verschillende 
supporters bezochten de kunstenaarslezingen en de  
meet & greet met de spreker en de begeleidend kunste-
naars na afloop. 

12 maart: Bárbara Wagner & Benjamin de Burca (BR, in 
samenwerking met Stedelijk Museum)
19 maart: Pauline Curnier Jardin (FR)
26 maart: Kasper Bosmans (BE)
2 april: Renzo Martens (NL)
9 april: Maaike Schoorel (NL)
16 april: Jessica Stockholder (VS, in samenwerking met 
Centraal Museum, Utrecht)
15 oktober: Lily van der Stokker (NL)
22 oktober: Melanie Bonajo (NL)
29 oktober: Anthea Hamilton (VK)
5 november: Bani Abidi (PK)
12 november: Esiri Erheriene-Essi (VK/NL)
19 november: Marianna Simnett (VK, in samenwerking met 
Frans Hals Museum, Haarlem)

Lezing Esiri Erheriene-Essi, 12 november 2019 

6. Bestuur 

 
Het bestuur van het Ateliers Support Fund was op 31 
december 2019 als volgt samengesteld:

François Mulkens, voorzitter 
Sanne ten Brink, secretaris
Benthe van Veggel-Tupker, penningmeester

Minister Ingrid van Engelshoven opent de tentoonstelling Offspring – 
Once a Closely Guarded Secret, 24 mei 2019

In memoriam  Hans Verkoren
Op 21 maart 2019 overleed Hans Verkoren (1947-2019), 
penningmeester van het Ateliers Support Fund en 
voormalig bestuurder van ING. De Ateliers is Hans 
Verkoren veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze 
inzet voor ons kunstenaarsinstituut. Gedurende vele 
jaren was hij een belangrijke steunpilaar, niet alleen  
als bestuurslid, penningmeester en bestuursvoorzitter 
ad interim, maar ook als medeoprichter van het Ateliers 
Support Fund, waarvan hij de eerste donateur was.  
Hij maakte landelijk naam als initiator van de giromaat-
pas, voorloper van de pinpas, en stond vanwege zijn 
loyaliteit aan de PvdA bekend als ‘de rode bankier’.  
‘De kunstenaars maken hier de dienst uit,’ zei hij 
altijd, ‘ik mag alleen de wijn uitkiezen’, een taak die hij 
overigens met geestdrift vervulde. We herinneren Hans 
als een vakkundig en daadkrachtig bestuurder en als 
een zeldzaam genereuze, trouwe en aimabele vriend 
van De Ateliers.  

Hans is in het ASF-bestuur opgevolgd door Benthe van 
Veggel-Tupker.
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7. Financiën
Het ASF beschikte in 2019 over voldoende middelen om 
aan de aanvraag van Stichting Ateliers 63 voor financiële 
bijdrage te kunnen voldoen. De Ateliers heeft van het ASF 
een donatie van € 214.952 euro ontvangen in 2019 en 
dit bedrag is aangewend om een deel van de stipendia 
van deelnemers te financieren. Het stipendium voor het 
werkjaar startend in 2019 bedroeg € 13.800 euro per 
deelnemer per jaar. De Ateliers is alle sponsoren zeer 
erkentelijk voor hun onontbeerlijke bijdragen.
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