De Ateliers
Activiteitenverslag 2018
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1. Voorwoord
Dit activiteitenverslag geeft een gedetailleerd beeld van de activiteiten van De Ateliers in 2018. 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. Het overzicht van de begeleidend kunstenaars laat zien hoe
onze begeleidend kunstenaars en gastbegeleiders zich op het internationale podium manifesteren
(hoofdstuk 5 en 6).
Van alle deelnemers in het afgelopen jaar vermeldt 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.
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2. Missie en doelstelling
Profiel
De Ateliers, opgericht in 1963 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, 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 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 ziet het als haar verantwoordelijkheid om 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.

Werk van Johan Jensen Kjeldsen tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij
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Visie
De Ateliers werkt vanuit de overtuiging dat de professionele ontwikkeling van een beginnende
kunstenaar het best gedijt in de praktijk. Daarom bieden wij jonge kunstenaars de tijd, ruimte en
middelen om zich volledig te concentreren op de ontwikkeling van hun werk. De voortdurende
uitwisseling van ideeën en zienswijzen in het atelier, onder vakgenoten, genereert een permanente
herijking en vernieuwing van ieders visie op kunst en kunstenaarschap.
De kunstenaars die in 1963 De Ateliers hebben opgericht, ontwikkelden een nieuw model dat berust
op de overtuiging dat beginnend kunstenaars leren van ervaren kunstenaars. De initiatiefnemers
kwamen hiermee tegemoet aan een sterke behoefte onder aankomend talent. Zo ontwikkelden ze
een alternatief voor het conservatieve, traditionele kunstonderwijs van die tijd. 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 klein 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 (strikt
genomen is De Ateliers dan ook niet exclusief postacademisch). De Ateliers hanteert geen
leeftijdslimiet, maar richt zich met name op twintigers, een groep die, anders dan meer gevorderde
kunstenaars, behoefte heeft aan intensieve feedback en open staat voor verandering en
vernieuwing.
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3. Verslag van het bestuur
Het bestuur van De Ateliers is trots dat het activiteitenplan in 2018 onverkort is gerealiseerd.
Daarmee heeft De Ateliers 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
circa tien deelnemers en komen er circa tien nieuwe bij. In 2018 werkten in totaal 30 verschillende
deelnemers op De Ateliers, waarvan 16 vrouwelijke kunstenaars en 14 mannelijke kunstenaars. 10
van de 30 kunstenaars hebben de Nederlandse nationaliteit of waren bij aanvang van hun
werkperiode al langer dan twee jaar in Nederland woonachtig, 20 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 openbaar toegankelijke tentoonstellingen
en lezingen van spraakmakende kunstenaars uit binnen- en buitenland heeft De Ateliers haar
publieke rol verstevigd. Zo levert De Ateliers een belangrijke stimulans aan het internationale
kunstklimaat in Nederland.
Deelnemers die hun werkperiode het afgelopen jaar afrondden, toonden hun werk op de jaarlijks
‘Offspring’ tentoonstelling, een evenement dat veel belangstelling trekt van professionals, pers en
publiek. Daarnaast zette De Ateliers de deuren open voor het publiek tijdens het Amsterdam Art
Weekend eind november, voor nieuw werk van oud-deelnemer Karimah Ashadu, tot stand gekomen
in Lagos, Nigeria.
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De belangstelling voor een werkperiode aan De Ateliers is groot. 864 jonge kunstenaars hebben zich
het afgelopen jaar aangemeld, ruim 100 meer dan vorig jaar. 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.
De meeste deelnemers die hun werkperiode in de zomer van 2018 hebben beëindigd, vonden
gemakkelijk hun weg naar internationale podia. Benedikte Bjerre had na haar 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 geselecteerd voor
VISIO Lo Schermo dell’Arte in Florence. De jonge Utrechtse schilder Ricardo van Eyk werd na zijn
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 en nam deel aan groepstentoonstellingen in
Nederland en Engeland. 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.

Werk van Vincent Ceraudo tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij

Met verschillende partners zijn het afgelopen jaar bijzondere projecten gerealiseerd. Zo werden in
samenwerking met PARTS Projects en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag
een tentoonstelling en een symposium georganiseerd rond oud-deelnemer Shah Jahan, waarbij ouddeelnemers Mustafa Maluka (Helsinki), Bert Frings (Rotterdam) en Sara Sejin Chang (van der Heide)
(Brussel) waren betrokken.
Al enkele jaren werkt De Ateliers samen met VISIO, een Europees videokunst festival dat jaarlijks
wordt georganiseerd in Florence, Italië. Elk jaar wordt De Ateliers uitgenodigd twee kunstenaars te
nomineren voor deelname aan tentoonstellingen in Palazzo Strozzi en Palazzo Medici Riccardi, aan de
workshops en de Young Talent Acquisition Prize. Afgelopen jaar werd Vincent Ceraudo uitgenodigd in
Florence.
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Sinds 2018 werkt De Ateliers ook samen met UNStudio, het gerenommeerde architectenbureau van
Ben van Berkel en Caroline Bos 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). Het afgelopen jaar organiseerde UNStudio
lezingen in maart, juli, september, november en december, die ook voor onze deelnemers
toegankelijk waren.
De Ateliers ontving in 2018 belangstellenden voor kennismakingsbezoeken of rondleidingen.
Daaronder waren studenten Fine Art van Norwich University of the Arts in Norwich (22 maart),
studenten van de Alleyns School in Londen (24 oktober), studenten van het Frank Mohr Instituut in
Groningen (14 november) en studenten van de École des Beaux-Arts Clermont-Ferrand (26
november). Deze rondleidingen werden georganiseerd i.s.m. (oud-)deelnemers. Zoals elk jaar legden
de deelnemers van het Appel Curatorial Programme ook in 2018 atelierbezoeken af bij deelnemers
van De Ateliers.
In samenwerking met het Mondriaan Fonds vonden werkbezoeken plaats in het kader van het
Mondriaan Fonds internationaal bezoekersprogramma. De Ateliers verwelkomde Zhenya Chaika
(Curator Artist-in-residence Program en Manager International Partnerships Ural Industrial Biennial
of Contemporary Art, Rusland), Jeno Lu (Exhibition Manager Open Reform Gallery, Shenzhen, China)
en een aantal curatoren uit Cuba en de Verenigde Staten, onder wie Rachel Cook (Seattle), Cristina
Figueroa Vives (Havana), Kanitra Fletcher (Houston), Abel González Fernández (Havana), Orlando
Hernández Pascual (Havana), Ada Lescay (Santiago de Cuba) en Katie Pfohl (New Orleans).
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).
Voor een uitgebreide toelichting op de deelnemers, begeleiders, gastbegeleiders, aanmeldingen,
lezingen en tentoonstellingen verwijzen wij 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 implementeert de principes van de Governance Code Cultuur.
Het artistieke beleid wordt uitgezet door de directeur in samenspraak met de artistieke adviesraad,
bestaande uit een afvaardiging van de begeleidend kunstenaars. 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.
In 2017 en 2018 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 de afgelopen jaren 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 2018 als volgt:
Rijkman Groenink, voorzitter, benoemd per 08-11-2017, tot 08-11-2022
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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
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een reorganisatie doorgevoerd en belangrijke wijzigingen in het
bestuursmodel voorbereid. Het bestuur zal in 2019 worden omgevormd tot een Raad van Toezicht.
De directeur zal eindverantwoordelijk worden voor zowel het artistiek-inhoudelijke als zakelijkfinanciële beleid. Vooruitlopend op deze wijzigingen is zakelijk leider Elly Reurslag per 1 september
2018 met pensioen gegaan en is Eveline Schuurhof per 1 september aangesteld als Hoofd
Bedrijfsvoering. Directeur Dominic van den Boogerd treedt terug per 1 januari 2019 (en blijft aan als
begeleider en researcher) en wordt opgevolgd door Xander Karskens. Het bestuur is ervan overtuigd
dat de organisatie met deze aanpassingen beter is toegerust op de uitdagingen van de toekomst. Eén
van de overwegingen die rond de aanstelling van Karskens besproken zijn is het voornemen de Code
Culturele Diversiteit verder te implementeren in de toekomstige werving en selectie van
kunstenaars, begeleiders, en staf, en de Code Culturele Diversiteit daarmee een actievere rol in het
instellingsbestuur te geven.
Exploitatieresultaat
In 2018 is De Ateliers erin geslaagd per saldo een bescheiden positief resultaat te behalen, waarmee
het in 2017 ontstane negatieve eigen vermogen kon worden gerepareerd. Belangrijk was uiteraard
dat in de loop van het jaar de nieuw aangetreden minister besloot om de onterechte korting
grotendeels ongedaan te maken. Daardoor kon ook het beroep dat was ingesteld tegen het eerdere
besluit worden ingetrokken en kan de instelling met adequate ondersteuning door het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de planperiode afmaken.
Door de gecorrigeerde bijdrage van het Ministerie van OCW, kon de donatie van het ASF over 2018
beperkt blijven tot € 125.000. Door het stopzetten van de juridische procedure kon ook aan de
uitgavenkant bespaard worden op de juridische kosten, waardoor op die post ruim € 20.000 minder
werd uitgegeven.
In de activiteitenlasten vallen de kosten voor de lezingen lager uit dan in voorgaande jaren, doordat
de honoraria voor de sprekers nu zijn ondergebracht bij die van de docenten, waardoor die post
hoger is geworden. In 2018 heeft de gewijzigde samenstelling van de staf geen substantiële
consequenties voor het budget.
Graag verwijzen we voor een uitgebreide toelichting naar de bijgevoegde jaarrekening 2018.
Ateliers Support Fund
Het Ateliers Support Fund (ASF), 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. Op 11 september werden leden van het ASF rondgeleid langs de ateliers van nieuwe
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deelnemers, waarna donateurs, begeleiders en deelnemers gezamenlijk het glas hieven op het
nieuwe werkjaar.
WNT-verantwoording
De hoogte van de inkomens van medewerkers die in dienstverband werken voor Stichting Ateliers
’63 staat conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor
De Ateliers is € 189.000. Graag verwijzen we voor een toelichting vermeld in de jaarrekening.
Financiële positie
Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid dat De Ateliers een solide 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 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 eigen 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 fotoshoots, werkpresentaties,
workshops, modeshows, etc. Het aandeel eigen inkomsten is daarmee gegroeid van 7% in 2012 tot
31,5% in 2018. 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. Er wordt gewerkt aan een verdere groei van inkomsten door sponsoring
van atelierruimte in samenwerking met partners die de kosten voor de deelnemer willen dragen.
Continuïteit, reflectie BIS-periode 2017-2020
Overheidssteun voor culturele instellingen blijft onontbeerlijk. Het bestuur is dan ook verheugd dat
de positie van De Ateliers binnen de Basis Infrastructuur 2017-2020 is gehandhaafd en dat het
Ministerie het subsidiebedrag weer op peil heeft gebracht, zodat De Ateliers niet langer fors hoeft in
te teren op reserves. 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.
Risicoanalyse
Met de toezegging van het aangepaste subsidiebedrag door het ministerie van OCW voor de huidige
kunstenplanperiode zijn de financiële risico’s voor De Ateliers de komende jaren minimaal. Om deze
stabiele basis ook in de toekomst te behouden zal De Ateliers het ministerie opnieuw moeten weten
te overtuigen van haar unieke en urgente positie in het kunstlandschap. Daarbij worden financiële
risico’s gespreid door het aanwenden van eigen inkomsten. Ook zijn er adequate reserveringen
getroffen om financiële tegenslagen te ondervangen.
Van directere invloed op de continuïteit van de bedrijfsvoering of activiteiten van De Ateliers zijn
wijzigingen in het personeelsbestand, vanwege de kleine schaal van de organisatie. De Ateliers heeft
met de eerdergenoemde aanpassingen in de organisatie en organisatiestructuur de eerste
maatregelingen getroffen om deze risico’s te beheersen.
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Begroting 2019
De begroting voor 2019, onderdeel van de meerjarenbegroting voor de huidige kunstenplanperiode,
blijft ongewijzigd. Het volgende overzicht is de begroting 2019 in samengevatte vorm.
LASTEN

BATEN

Personeel

296.393

Subsidie OCW

Beheer pand

139.750

Eigen inkomsten
Bijdrage ASF

Kantoor / administratie

50.830

Aanmeldingen
Ateliergelden / huisvesting deelnemers

Tutoren

Tentoonstellingen / lezingen /
overige activiteiten

Stipendia / huisvesting
deelnemers

Totaal

148.570

50.000

335.000

1.020.543

663.000

179.410
25.000
129.000

Buitenlandse fondsen

4.633

Publieksinkomsten

3.500

Verkoop catalogi

1.500

Exploitatie pand

12.500

Rentebaten

Totaal

2.000

1.020.543
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4. Personeel
In de personele bezetting zijn in het afgelopen jaar wijzigingen doorgevoerd. Zakelijk leider Elly
Reurslag is na 43 dienstjaren per 1 september 2018 gestopt met werken. Haar taken zijn
overgenomen door Eveline Schuurhof, voorheen Office Manager bij De Ateliers, die m.i.v. 1
september 2018 Hoofd Bedrijfsvoering is geworden. Anders dan de Zakelijk leider voorheen,
rapporteert het Hoofd Bedrijfsvoering direct aan de directeur.
Technicus/Onderhoudsman Bart Heijs heeft in november 2018 zijn baan opgezegd om zijn carrière te
vervolgen in de ICT. Assistent-technicus Sjoerd van Leeuwen is bereid gevonden zijn taken tijdelijk
over te nemen gedurende november en december 2018 en januari 2019. Begin 2019 zal een nieuwe
Technicus/Onderhoudsman worden aangesteld.
De Ateliers is een kleine organisatie met een minieme personele bezetting van 4,3 fte. Alle
voorkomende werkzaamheden worden in eigen huis verricht. Voor de boekhouding, groot
onderhoud en schoonmaakdiensten worden externen ingehuurd.
De personele bezetting op 31 december 2018 was als volgt:
Julie Boodt (0,2 ft), officemanagement
Dominic van den Boogerd (0,6 fte), directeur
Sjoerd van Leeuwen (0,5 fte), assistent technicus
Eveline Schuurhof (1 ft), hoofd bedrijfsvoering
Vacature (0,7 fte), technicus, onderhoud & beheer
Bregje van Woensel (0,8 fte), fondsenwerver, beleidsmedewerker
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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 2018 geen mutaties in het team voorgedaan. Het team vaste begeleiders bestond op 31 december
2018 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 had zij een
solotentoonstelling bij Ellen de Bruijne Projects (Amsterdam) en nam zij deel aan de 14e Biënnale de
Lyon, de Biennal internacional de Cuenca in Ecuador en aan groepstentoonstellingen in ArtBasel
(Basel), STUK (Leuven), Kunstmuseum Forde (Noorwegen) en PAV (Turijn). Lara Almarcegui wordt
vertegenwoordigd door Ellen de Bruijne Projects, 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 veelzijdige oeuvre omvat schilderijen,
sculpturen, keramiek, installaties en grootschalige werken in de openbare ruimte. In 2018 nam Birza
deel aan groepstentoonstellingen in W139 (Amsterdam), Schunck (Heerlen) en Willem Baars Projects
(Amsterdam), de galerie die zijn werk vertegenwoordigt.
Dominic van den Boogerd
(1959, Breda), woont in Amsterdam
Dominic van den Boogerd was tot 1 januari 2019 directeur en begeleider aan De Ateliers, sinds 1995.
Eind 2018 verscheen zijn boek met verzamelde essays over schilderkunst ‘Great Temptations. The
seduction of painting’ bij Roma Publications, Amsterdam. Afgelopen jaar leverde hij bijdragen aan de
tentoonstellingscatalogi ‘Morgan Betz’ (Gemeentemuseum, Den Haag), ‘Navid Nuur’ (Galeria Plan B,
Berlijn) en ‘Janis Rafa’ (Centraal Museum, Utrecht). Voor Phillips (New York) schreef hij over Marlene
Dumas. Voor ArtReview recenseerde hij exposities van Evelyn Taocheng Wang en Kahlil Joseph; in De
Witte Raaf verschenen besprekingen van Günther Förg en de sculpturententoonstelling ‘Hybrids’. Op
uitnodiging van Hablarenarte (Madrid) schreef hij over De Ateliers en gastvrijheid voor een publicatie
die in 2019 zal verschijnen. Hij modereerde een kunstenaarsgesprek met Navid Nuur in Galerie Max
Hetzler (Berlijn) en was moderator van een kunstenaarsgesprek met oud-deelnemer Mustafa Maluka
in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, in het kader van een symposium
‘Framing Artistic Practice’ over oud-deelnemer Shah Jahan. In Museum De Pont (Tilburg) gaf hij een
lezing over de tentoonstelling ‘Hybrids’, waarin veel oud-deelnemers vertegenwoordigd waren, en
tijdens het Amsterdam Art Weekend leidde hij op De Ateliers een artist talk met Karimah Ashadu.
Het afgelopen jaar gaf hij talrijke rondleidingen aan gasten van De Ateliers.
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 2018 deel aan de
groepstentoonstellingen ‘Surface Work’ (Victoria Miro, Londen) en ‘The Divine Joke’ (Anita Rogers
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Gallery, New York). Zij wordt vertegenwoordigd door Victoria Miro Gallery 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 2018
maakte hij de solotentoonstelling ‘Village Lawyer’ in Centre d’Art Neuchâtel en nam hij deel aan
groepsexposities in SALT (Istanbul), Galerie Juliette Jongma (Amsterdam) en Kunsthal Oslo. In 2018
verscheen zijn boek ‘Job Interviews’ bij Para Sites (Hong Kong). Boekpresentaties vonden plaats bij
Kunstverein (Amsterdam), Spike (Berlijn) en Studio Evans & Gordon (Brussel).

Studiobezoek bij Chris Evans tijdens Excursie 2018 in Brussel

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 was zijn werk te
zien op de Hazenstraat Biënnale in Amsterdam. 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
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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
globalisering en digitalisering. Hij is winnaar van de Charlotte Köhler Prijs 2013. Het afgelopen jaar
opende hij de solotentoonstelling ‘Public Hybrid (Das Kapital Raum)’ in Galerie Fons Welters
(Amsterdam). Werk van hem was opgenomen in groepstentoonstellingen in Kunsthalle Lingen
(Lingen), Hardstrasse 43 (Basel), Museum Kranenburgh (Bergen), Rolando Anselmi Galerie (Berlijn) en
het Zentrum für zeitgenössische Kunst (Berlijn). De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Galerie
Fons Welters.
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. Solotentoonstellingen in 2018 vonden plaats in NDSMWerf (Amsterdam) en Willem Twee (‘s Hertogenbosch). Het afgelopen jaar nam AVL deel aan
groepstentoonstellingen in König Galerie (Berlijn), Museum Boijmans van Beuningen (Rotterdam),
Façade (Middelburg), Altes Mesnerhaus (Himmelberg), AVL Mundo (Rotterdam) en Museum
Kranenburgh (Bergen). 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).
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 2016 maakt zij deel uit van het team vaste tutoren. Het afgelopen jaar nam zij
deel aan groepstentoonstellingen in Stadtgalerie Saarbrücken en Museum of the Seam in Jeruzalem.
Rudelius wordt vertegenwoordigd door Galerie Reinhard Hauff (Stuttgart).
Bojan Sarcevic
(1974, Belgrado, Servië), woont in Bazel
Beeldhouwer Bojan Sarcevic is sinds 2008 vaste begeleider aan De Ateliers. Het afgelopen jaar
toonde hij nieuw werk in een solotentoonstelling bij Stuart Shave/Modern Art (Londen) en nam hij
deel aan groepstentoonstellingen in de White Chapel Gallery (Londen) en Kunstmuseum
Liechtenstein (Vaduz). 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).
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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
Gastbegeleiders: kunstenaars
Steven Aalders (1959, Middelburg), woont in Amsterdam
Karimah Ashadu (1985, Londen, VK), woont in Lagos en Hamburg
Marieta Chirulescu (1972, Sibiu, Roemenië), woont in Berlijn
Shezad Dawood (1974, Londen, VK), woont in Londen
gerlach en koop (opgericht 2000, Den Haag), wonen in Den Haag en Brussel
Lena Henke (1982, Warburg, Duitsland), woont in New York
Roger Hiorns (1975, Birmingham, VK), woont in Londen
Saskia Noor van Imhoff (1982, Mission, Canada), woont in Amsterdam
Natasja Kensmil (1972, Amsterdam), woont in Amsterdam
Rezi van Lankveld (1973, Almelo), woont in Amsterdam
Erik van Lieshout (1968, Deurne), woont in Rotterdam
Ryan Mosley (1980, Chesterfield, VK), woont in Sheffield
Navid Nuur (1976, Teheran, Iran), woont in Den Haag
Sarah Pichlkostner (1988, Salzburg, Oostenrijk), woont in Londen
Michael Raedecker (1963, Amsterdam), woont in Amsterdam
Janis Rafa (1984, Athene, Griekenland), woont in Athene
Mandla Reuter (1975, Nqutu, Zuid-Afrika), woont in Berlijn
James Richards (1983, Cardiff, VK), woont in London
Ben Rivers (1972, Somerset, VK), woont in Londen
Ben Russell (1976, Springfield, Massachusetts, VS), woont in Los Angeles
Amy Sillman (1955, Detroit, VS), woont in Brooklyn
Mounira al Solh (1978, Beirut, Libanon), woont in Zutphen en Beirut
Stefan Tcherepnin (1977, Boston, VS), woont in Brooklyn
Didier Vermeiren (1951, Brussel, België), woont in Brussel
Peter Wächtler (1979, Hannover, Duitsland), woont in Brussel
Dan Walsh (1960, Philadelphia, VS), woont in New York
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 o.m. Art Monthly, frieze, Mousse.
Yasmijn Jarram (1984, Enschede), woont in Amsterdam. Curator bij GEM, Den Haag, en criticus voor
Metropolis M en De Groene Amsterdammer
Martin Herbert (1972, Worcestershire, VK), woont in Berlijn. Editor en criticus voor o.m. Artforum,
frieze, ArtReview en Art Monthly.
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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.
Tom Morton (VK), woont in Rochester (VK), is tentoonstellingsmaker, schrijver en criticus voor o.m.
frieze.
Barry Schwabsky (1950, Paterson, New Jersey, VS), woont in New York. Kunstcriticus voor o.m. The
Nation, New Left Review, Artforum en docent aan o.m. Maryland Institute College of Art, the School
of the Art Institute of Chicago, Yale University en Goldsmiths College.
Francesco Stocchi (1975, Rome, Italië), woont in Amsterdam. Conservator Museum Boijmans van
Beuningen, Rotterdam.
Marek Wieczorek, woont in Seattle en Amsterdam, Associate Professor of Modern and
Contemporary Art History aan de University of Washington, Seattle. Wieczorek, eerder
gastbegeleider aan De Ateliers, leverde bijdragen aan de retrospectieven van Georges Vantongerloo
(Duisburg/Den Haag), De Stijl (Centre Georges Pompidou, Parijs) en ‘Mondrian’s studios’ (Tate
Liverpool).
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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 2018 werkten in totaal 30 verschillende deelnemers op De Ateliers, waarvan 16 vrouwelijke
kunstenaars en 14 mannelijke kunstenaars. 10 van de 30 kunstenaars hebben de Nederlandse
nationaliteit of waren bij aanvang van hun werkperiode al langer dan twee jaar in Nederland
woonachtig, 20 van hen zijn afkomstig uit het buitenland.
Deelnemers die hun werkperiode in 2018 afrondden
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
sculpturen, installaties en fotowerken, meestal speciaal voor een gegeven locatie, en is actief in
verschillende samenwerkingsverbanden met kunstenaars binnen en buiten De Ateliers. Zij rondde
haar tweejarige werkperiode bij De Ateliers of met haar deelname aan ‘Offspring 2018’ in mei 2018.
Sinds september zet zij haar atelierpraktijk voort in Kopenhagen en had zij solotentoonstellingen in
Kunsthallen (Svendbork) en Kanteen (Brussel). Ook nam zij deel aan groepsexposities in Kunstverein
Hamburg, Kunsthal Aarhus, Neuer Norden (Zürich), Bar Babette (Berlijn) en Lullin+Ferrari (Zürich).
Bjerre wordt vertegenwoordigd door de Zwitserse galerie Lullin+Ferrari.

Werk van Benedikte Bjerre tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij

Vincent Ceraudo (1986, Fontainebleau, Frankrijk)
De Franse kunstenaar Vincent Ceraudo studeerde van 2008 tot 2012 aan Villa Arson in Nice. In 2016
volgde hij de 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. Hij rondde zijn tweejarige werkperiode bij De Ateliers af met zijn
filminstallatie ‘Mental Cinema’ in ‘Offspring 2018’. Daarna bleef hij wonen in Amsterdam en deed hij
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een korte residency in de Fondazione Antonio Ratti in Como, Italië. Hij is op nominatie van De
Ateliers geselecteerd voor VISIO Lo Schermo dell’Arte in Florence in november 2018. Werk van hem
was het afgelopen jaar eveneens te zien in het Museo d'Arte Contemporanea di Roma en La stationgare des mines in Parijs.
Ricardo van Eyk (1993, Utrecht)
Ricardo van Eyk studeerde aan de HKU in Utrecht van 2012 tot 2016. Hij maakt schilderijen met
lakverf, muurvuller en spuitbusverf op houten dekplaten. Hij rondde zijn tweejarige werkperiode bij
De Ateliers of met zijn bijdrage aan ‘Offspring 2018’ in mei. Van Eyk zette daarna zijn atelierpraktijk
voort in Amsterdam. In oktober werd hij genomineerd voor de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst
2018 en won hij de Buning Brongers Prijs 2018. Werk van Van Eyk was het afgelopen jaar te zien in
groepstentoonstellingen in het Paleis op de Dam (Amsterdam), de Vishal (Haarlem), Dordrechts
Museum (Dordrecht), Greylight Projects (Brussel), Galerie tegenboschvanvreden (Amsterdam), de
Unfair (Amsterdam) en Arti et Amicitae (Amsterdam).

Werk van Ricardo van Eyk tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij

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
zijn. Kjeldsen rondde zijn tweejarige werkperiode bij De Ateliers af met zijn bijdrage aan ‘Offspring
2018’. Sinds september zet hij zijn atelierpraktijk voort in Zweden. Het afgelopen jaar was zijn werk
te zien in groepsexposities bij The Future Gallery (Berlijn) en Galerie Juliette Jongma (Amsterdam).
Sophie Lee (1988, Johannesburg, Zuid-Afrika)
De Britse kunstenaar Sophie lee behaalde haar BA Fine Art aan de Slade School of Art, Londen, in
2012. Ze maakt tekeningen, keramiek, sculpturen, videofilms en installaties. Zij rondde haar
tweejarige werkperiode bij De Ateliers af met haar deelname aan ‘Offspring 2018’. In de zomer nam
zij deel aan Skoweghan Summer School in Maine, Verenigde Staten. Sindsdien woont en werkt zij in
Berlijn. Ze wordt vertegenwoordigd door Althuis Hofland Galerie (Amsterdam), waar zijn in 2018
deelnam aan een groepstentoonstelling.
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Werk van Sophie Lee tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij

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. Hij rondde zijn tweejarige werkperiode bij De Ateliers af met
zijn bijdrage aan ‘Offspring 2018’. Na de zomer begon Matloga een artist residency bij Atelier Van
Lieshout in Rotterdam. In oktober werd hij onderscheiden met de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst
in het Paleis op de Dam door Koning Willem-Alexander. Zijn werk was afgelopen jaar opgenomen in
groepstentoonstellingen in Kade (Amersfoort) en Tyburn Gallery (Londen).

Werk van Neo Matloga tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij
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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. Zij rondde
haar tweejarige werkperiode bij De Ateliers of met haar deelname aan ‘Offspring 2018’. Sinds
september woont zij in Londen, waar zij aan een PhD studie is begonnen.
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. Hij rondde zijn tweejarige
werkperiode bij De Ateliers af met zijn deelname aan ‘Offspring 2018’. Werk van hem is opgenomen
in de collectie van Museum Voorlinden, Wassenaar. In november 2018 was Paijmans een van de vier
winnaars van de Buning Brongers Prijs 2018 en nam hij deel aan de bijhorende expositie in Arti et
Amicitae (Amsterdam). Voorts was werk van hem te zien op een groepsexpositie van jonge
Nederlandse kunstenaars in Garage, Moskou. Paijmans zet zijn atelierpraktijk voort in Tilburg.

Werk van Wouter Paijmans tijdens Offspring 2018: Good Morning Midnight, foto Gert Jan van Rooij

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. Hij rondde zijn tweejarige werkperiode bij
De Ateliers of met een nieuwe filminstallatie in ‘Offspring 2018’. Sindsdien zijn z’n films vertoond op
tentoonstellingen en filmfestivals in Skulpturenmuseum Glaskasten (Marl), Pančevo Film Festival
(Servië), Sign2 (Groningen), LOOP (Seoul), Belo Horizonte International Short Film Festival (Brazilië),
Videoex (Zürich), International Short Film Festival (Hamburg), EMAF (Osnabrück), Art Cologne
(Keulen), gegenKino (Leipzig) en International Film Festival Rotterdam. Ramirez Perez woont
afwisselend in Amsterdam en Keulen.
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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. Zij rondde
haar tweejarige werkperiode bij De Ateliers of met haar deelname aan ‘Offspring 2018’ in mei 2018.
Sinds september zet zij haar atelierpraktijk voort in Amsterdam.
Deelnemers die hun werkperiode in 2018 continueerden
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 in 2016 deel aan een studie-uitwisseling met de Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam. In 2018 won zij de JCDecaux Prize en werd haar werk getoond in CAC
(Vilnius). Daarnaast was werk van haar te zien in Gallerismus (Amsterdam).
Anders Dickson (1988, New Richmond, Wisconsin, VS)
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). In 2018 had hij solotentoonstellingen in The Oracle (Berlijn)
en Galerie Gisela Capitain (Keulen) en nam hij deel aan groepsexposities in De Vleeshal (Middelburg)
en Ornis A Galerie (Amsterdam). Het afgelopen jaar was hij medeoprichter en curator van
kunstenaarsruimte Root Canal in Amsterdam.

Deelnemer Anders Dickson licht zijn werk in de groepshow in de Vleeshal te Middelburg toe

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. Het
afgelopen jaar is zij onderscheiden met de Premis Art Jove de Creació. De deelname van Eulália
Garcia Valls wordt mede ondersteund door Acción Cultural Española (Madrid) en Han Nefkens
Foundation (Barcelona).
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Inas Halabi (1988, Jeruzalem, Palestina)
Film en videokunstenaar Inas Halabi behaalde een BA aan de Bezalel Academy of Arts and Design in
Jeruzalem (2007-2011) en een MA aan Goldsmiths College in Londen (2012-2014). Daarna werkte zij
als zelfstandig beeldend kunstenaar in Israël en Jordanië. In 2018 had Halabi solotentoonstellingen in
Smith College Museum of Art (Massachusetts), Alte Fabrik (Rapperswil) en de Agricultural University
(Athene).
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. In 2018 was zijn werk te zien in
groepstentoonstellingen in Galerie Drei (Keulen), Billytown (Den Haag), Saloon (Brussel) en Root
Canal (Amsterdam).
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, ook in
samenwerking met andere kunstenaars. Haar deelname wordt ondersteund door de Paulo
Foundation in Helsinki. In 2018 nam zij deel aan een groepstentoonstelling in De Vleeshal
(Middelburg) waar zij ook een performance verzorgde. Op uitnodiging van De Ateliers gaf zij een
performance op het Spring Performance Festival 2018 in Amsterdam. Met kunstenaarscollectief
echo+seashell deed zij performances bij PLX (Tärkö, Zweden), Trampoline Gallery (Antwerpen), NITE
(Groningen), Worm (Rotterdam) en De Appel (Amsterdam). Ook nam zij deel aan
groepstentoonstellingen in Root Canal (Amsterdam) en Schunck (Heerlen). Naast haar eigen praktijk
is Henna ook actief lid van het Finse kunstenaarscollectief Sorbus in Helsinki, met wie zijn in 2018 een
film opnam in Engeland. Sorbus werd het afgelopen jaar een Möbius Fellowship toegekend door het
Finnish Cultural Institute in Londen.

Deelnemer Henna Hyvärinen vertelt over haar werk in de groepshow in de Vleeshal in Middelburg
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Clémence de La Tour du Pin (1986, Roanne, Frankrijk)
De Franse beeldhouwer Clémence de La Tour du Pin 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). Haar werk is vooral gericht op sculptuur en tekenen
In 2018 had zij een solotentoonstelling in Extenso (Clermont-Ferrand) en nam zij deel aan
groepstentoonstellingen in Toronto en Amsterdam. Met International Flavors & Fragrances in Parijs
werkte zij gedurende het afgelopen jaar samen aan de ontwikkeling van geurstoffen die deel
uitmaken van haar kunstwerken.
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 (2007-2009) en werkte daarna als zelfstandig
beeldend kunstenaar in Amsterdam. In 2018 werden zijn films getoond in onder meer Daata
(Londen), Santa Maria della Scala (Siena), Künstlerhaus (Dortmund), Chelsea College of Arts (Londen),
Galerie Juliette Jongma (Amsterdam), Ginny Projects (Llanwrtyd Wells, Wales) en Moose Space (Den
Haag).
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 van Paul
Geelen in Tilburg. Hij maakt sculpturen en ruimtelijke ensceneringen met ongebruikelijke technieken
als thermografie. Het afgelopen jaar realiseerde hij een lichtwerk, functionerend op
temperatuurwisselingen, in opdracht van De Appel (Amsterdam) voor de tentoonstelling ‘Brace for
Impact’ en nam hij deel aan een groepstentoonstelling in Willem Twee (’s-Hertogenbosch).
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. Venema maakt tekeningen en
sculpturen op monumentaal formaat in gips, jute, hout, piepschuim en andere materialen.
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Deelnemers van het werkjaar 2018-2019

Deelnemers die hun werkperiode in 2018 begonnen
Leo Arnold (b.1993, Londen, VK)
De Engelse kunstenaar Leo Arnold studeerde Painting and Printmaking aan de Glasgow School of Art
van 2011 tot 2015. Na het behalen van zijn BA werkte hij zelfstandig in een atelier in Londen met een
RSA Carnegie Scholarship for Painting. Hij begon zijn werkperiode op 1 september 2018. Leo maakt
grote, figuratieve schilderijen die een wrang-absurdistisch wereldbeeld weerspiegelen.
Cecilia Bjartmar Hylta (1992, Lund, Zweden)
De Zweedse kunstenaar Cecilia Bjartmar Hylta behaalde haar BFA in 2017 aan de Cooper Union
School of Art in New York. Nadien nam zij deel aan twee groepsexposities in New York en maakte zij
een installatie met licht, beweging en geluid, die de ruimte compleet transformeerde en zich
uitstrekte tot voorbij de architectonische begrenzingen. Tevens was zij medeoprichter van 55-19
Project Space in New York. Op 1 september 2018 begon zij haar werkperiode op De Ateliers.
Eleye Boerenkamps (1994, Helmond)
Eleye Boerenkamps studeerde van 2012 tot 2016 aan de afdeling Beeldende Kunst van de Fontys
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en volgde daarna van 2016 tot 2018 een pre-Master
Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2017 was zij zes maanden artist in
residence bij Gastatelier Leo XIII in Tilburg. Gastbegeleider Erik van Lieshout spoorde haar aan om
aanmelding te doen bij De Ateliers. Zij begon haar werkperiode op 1 september 2018. Eleye maakt
tekeningen, collages en sculpturen, waarin de psychologie van familieverhoudingen een rol speelt. In
2018 nam zij deel aan twee groepsexposities in Tilburg.
Paula Förster (1993, Keulen, Duitsland)
De Duitse schilder Paula Förster studeerde aan de Kunstakademie van Düsseldorf in de klas van
Katharina Grosse van 2011 tot 2018. Zij maakt abstracte schilderijen die de materialiteit, de
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lichamelijkheid en de ruimtelijkheid van de schilderkunst benadrukken. Förster begon haar
werkperiode op De Ateliers op 1 september.
Sam Hersbach (1995, Arnhem)
De jonge Nederlandse schilder Sam Hersbach studeerde sinds 2013 aan de HKU in Utrecht, waar hij
zijn BFA behaalde in 2017. Daarna werkte hij een jaar op een atelier in Blaricum met een stipendium
van de Dooyewaard Stichting. Sams kleurrijke schilderijen zijn gebaseerd op een breed scala aan
bronnenmateriaal, van computergames tot oude meesters. Hij begon zijn werkperiode aan De
Ateliers op 1 september. In het afgelopen jaar werd hij genomineerd voor de Jan Naaijkens Prijs en
was hij een van de winnaars van de Koninklijke Prijs voor Schilderkunst. Werk van hem was te zien op
groepstentoonstellingen in De Vishal (Haarlem), Kunstpodium T (Tilburg), W139 (Amsterdam) en het
Paleis op de Dam (Amsterdam).
Jan Philipp Hüskes (1991, Aachen, Duitsland)
Jan Philipp Hüskes studeerde van 2011 tot 2018 aan de Kunstakademie Düsseldorf, waar hij werd
onderscheiden met de Absolventenpreis. Jan begon zijn werkperiode op 1 september. Hij maakt halfabstracte, half-figuratieve sculpturen van hybridische figuren in ijzer, gips en hout, en tekeningen en
grafiek. In 2018 nam hij deel aan groepsexposities bij Schaltzentrale (Hamburg) en Parrotta (Keulen).
Minne Kersten (1993, Utrecht)
Minne Kersten studeerde een jaar Kunstgeschiedenis aan de UvA (2011-2012) en vervolgde haar
opleiding van 2012 tot 2016 aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, waar zij haar BFA
behaalde aan de afdeling Text & Image. Daarna werkte zij twee jaar zelfstandig op haar atelier in
Amsterdam, was zij assistent van kunstenaarsduo Jongenelis & Zijlmans en van Rietveld-directeur
Ben Zegers en medeoprichter van at7projectspace in Amsterdam. Zij begon haar werkperiode bij De
Ateliers op 1 september. Kersten maakt video-installaties, sculpturen en tekstwerken. In 2018 nam zij
deel aan groepsexposities in onder meer het Living Art Museum (Reykjavík) en Kunsthuis SYB
(Beetsterzwaag).
Sarah Ksieska (1992, Frankfurt am Main, Duitsland)
De van origine Poolse Schilder Sarah Ksieska behaalde haar Bachelors aan de Hochschule für
Bildende Künste in Hamburg (2012-2016). Daarna studeerde zij een jaar aan de kunstacademie van
Wenen (2016-2017) en een jaar aan de Städelschule in Frankfurt (2017-2018). Zij begon haar
werkperiode op 1 september. Haar schilderijen zijn geïnspireerd op esoterie, occultisme, bijgeloof en
folklore.
Ghita Skali (1992, Casablanca, Marokko)
De Marokkaanse kunstenaar Ghita Skali behaalde haar MA aan de Villa Arson in Nice in 2016, volgde
daarna een postacademisch jaar aan de kunstacademie van Lyon en begon een PhD studie aan de
kunstacademie van Clermont-Ferrand. Op 1 september begon zij haar werkperiode op De Ateliers.
Ghita baseert haar video’s en installaties op onderzoek naar bijzondere mediaberichten en de
constructie van nepnieuws, met name in de Arabische wereld.
Piotr Urbaniec (b.1992, Krakau, Polen)
De Poolse videomaker en performer Piotr Urbaniec behaalde in 2014 zijn BA Intermedia aan de
kunstakademie van Krakau en in 2016 zijn MA in Media Art aan de kunstacademie van Warschau bij
Miroslaw Balka. Voor hij op 1 september begon aan zijn werkperiode op De Ateliers volgde hij in de
zomer twee korte residencies bij Akrai op Sicilië en in Skowhegan, Maine (VS). Het afgelopen jaar was
zijn werk te zien op groepstentoonstellingen in onder meer Tarnow, Sczcecin, Moskou, Berlijn,
Poznan en Lodz.
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8. Activiteiten
Opening werkjaar en excursie
Het werkjaar 2018-2019 ging van start met de eerste atelierbezoeken op dinsdag 4 september. Een
week later, op 11 september, waren donateurs van het ASF te gast. Zij maakten kennis met de
nieuwe deelnemers tijdens een rondleiding langs ateliers en presentatieruimtes. Na de tour volgde
een gezamenlijke toost op het nieuwe werkjaar.
Op 20 en 21 september is een korte excursie naar Brussel en Middelburg georganiseerd voor alle
deelnemers, begeleiders en personeel. In Brussel werden tentoonstellingen bezocht van René
Daniëls in Wiels, waar curator Devrim Bayar een welkomstwoord sprak, en van Chris Marker in Bozar.
Daarna volgden atelierbezoeken bij begeleidend kunstenaar Chris Evans en voormalig deelnemer en
gastbegeleider Melissa Gordon, die beiden uitgebreid over hun atelierpraktijk vertelden. Op vrijdag
werd een bezoek gebracht aan het voor velen onbekende en verrassende Antoine Wiertz Museum in
Brussel en aan het centrum voor hedendaagse kunst De Vleeshal in Middelburg, waar een
groepsexpositie was te zien met o.a. twee deelnemers en 1 oud-deelnemer van De Ateliers.
Exposanten Henna Hyvärinen en Anders Dickson en directeur Roos Gortzak gaven een toelichting op
de tentoonstelling en oud-deelnemer Philipp Gufler gaf een performance.

Excursie naar WIELS, 2018

Spring Performance Festival 2018
Ter gelegenheid van het Spring Performance Festival 2018 op 24 maart presenteert De Ateliers
‘Tender Keys/Muddy Tongues’ van de Finse kunstenaar Henna Hyvärinen, tweedejaars deelnemer
aan De Ateliers. Dit nieuwe performancewerk van ca. 30 minuten (met Frieder Haller op saxofoon en
Eulàlia Garcia Valls op surfboard) onderzoekt glibberige noties van solidariteit. Met geluid, video en
tekst creëert Hyvärinen auto-fictionele vertellingen, waarin zij onderzoekt hoe machtsstructuren,
gender, seksualiteit en sociaaleconomische factoren van invloed zijn op de vorming van identiteit.
Voorafgaand aan Hyvärinens performance presenteerde het nieuwe kunstinitiatief Kunsthalle
Amsterdam in De Ateliers de performance ‘with or without you’ van Elise van Mourik. Beide
voorstellingen trokken een groot en divers publiek. Het festival is een initiatief van de
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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.

Performance van Henna Hyvärinen, Tender Keys/Muddy Tongues, Spring Performance Festival 2018, De Ateliers

Tentoonstelling Offspring 2018
De dertiende editie van de jaarlijkse tentoonstelling Offspring vond plaats van 16 tot en met 27 mei
2017. 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 twaalf 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.
De expositie werd feestelijk geopend door Tom Morton en Dominic van den Boogerd. De opening
werd zeer drukbezocht door pers, publiek en professionals, waaronder talrijke internationale
kunstenaars en curatoren. De recensies waren overwegend heel positief: ‘De jaarlijkse
tentoonstelling toont hernieuwde energie en lef’ (Sacha Bronwasser, Volkskrant), ‘Weloverwogen
presentaties [...] Iedere deelnemer heeft een duidelijk visitekaartje afgeleverd’ (Niek Hendrix, Lost
Painters).
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. De preview en de opening zijn voor veel exposanten een belangrijke springplank
naar een toekomst als zelfstandig werkend beeldend kunstenaar.
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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 en AVL-Mundo.

Amsterdam Art Weekend 2018
Tijdens het Amsterdam Art Weekend presenteerde De Ateliers nieuw werk van oud-deelnemer
Karimah Ashadu (1985, Londen, woont in Lagos en Hamburg). De tentoonstelling omvatte de twochannel installatie ‘Red Gold’ en haar meest recente film ‘Power Man (Sodoko)’, opgenomen in
Nigeria, met in de hoofdrol een ‘area boy’ uit Lagos. De exposite was gedurende het Art Weekend te
zien van 11-18u. Op zaterdag vond een artist talk plaats met de kunstenaar, gemodereerd door
Dominic van den Boogerd. Tentoonstelling en kunstenaarsgesprek werden bezocht door talrijke
Nederlandse en internationale kunstenaars, art professionals en andere geïnteresseerden.

Red Gold van Karimah Ashadu tijdens Amsterdam Art Weekend 2018, De Ateliers
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De Ateliers en UNStudio
De Ateliers werkte in 2018 samen met Julia Gottstein en Ren Yee van het gerenommeerde
architectenbureau UNStudio van Ben van Berkel, eveneens gevestigd aan de Stadhouderskade in
Amsterdam. UNStudio 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, maar ook toegankelijk voor deelnemers en begeleiders van De Ateliers. Het
afgelopen jaar vonden lezingen plaats op 22 maart, 29 juli, 25 september, 27 november en 6
december. De Ateliers brengt hiervoor een gebruikersvergoeding in rekening.
De Ateliers en De Appel
De Ateliers werkt al jaren samen met het Amsterdamse kunstinstituut De Appel. Deelnemers van het
Appel Curatorial Programme komen op atelierbezoek bij onze kunstenaars; enkele van onze
deelnemers participeren in tentoonstellingen en evenementen van De Appel. De Amerikaanse
kunstenaar Ben Russell, die in 2018 exposeerde in De Appel, bezocht als gastbegeleider De Ateliers.
De Ateliers was vervolgens weer gastheer voor een performance van Russell, georganiseerd door De
Appel. Onkosten konden door beide instituten worden gedeeld, optimaal gebruik makend van
elkaars faciliteiten, communicatienetwerken, et cetera.
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 2018
vonden in totaal 12 kunstenaarslezingen plaats. Alle lezingen werden drukbezocht, meerdere waren
uitverkocht. Enkele lezingen zijn met toestemming van de spreker online geplaatst en te bekijken via
YouTube en de website van De Ateliers.
Kunstenaarslezingen Spring Blossom 2018
Dinsdag 13 maart
Ryan Mosley (1980, Chesterfield, VK), woont in Sheffield
De Britse kunstenaar Ryan Mosley schildert vrijuit en onbeschaamd vanuit de verbeelding. Zijn
expressieve schildergebaar geeft het gevoel dat de fantasievolle figuren die op zijn doeken
paraderen, vanuit hun eigen psychedelische wereld rechtstreeks het schilderij zijn binnen gewandeld.
De technicolor-achtige kleuren versterken dat hallucinatoire effect; helder neon roze en gloedvol
oranje lichten op naast omfloerste schaduwen in de dieppaarse kleur van aubergines. Figuren uit de
literatuur en de kunstgeschiedenis duiken veelvuldig op in dit vrolijke gezelschap. De kunstenaar
wordt vertegenwoordigd door Alison Jacques Gallery (Londen), Eigen + Art (Berlijn/Leipzig), Suzanne
Vielmetter Projects (Los Angeles) en Tim Van Laere Gallery (Antwerpen), waar zijn werk regelmatig is
te zien.
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Dinsdag 20 maart
Mondrian’s Calling
Reeds in de jaren twintig had het atelier van Mondriaan in Parijs een mythische status: een visionaire
structuur, voortgekomen uit zijn grensverleggende ‘neoplastische’ schilderijen. Verrassend genoeg
hebben onderzoekers nooit geprobeerd de precieze relaties te definiëren tussen deze schilderijen en
de wanden van het atelier, met hun dynamisch gepositioneerde kleurpanelen. Marek Wieczorek,
Associate Professor of Modern and Contemporary Art History aan de University of Washington in
Seattle, ontleedt deze verbanden om zo te laten zien hoe en waarom Mondriaan de neoplastische
omgeving beschouwde als zijn roeping. Daarnaast oppert Wieczorek enkele suggesties waarom dit
werk nog steeds aanspreekt bij jongere generaties kunstenaars, ontwerpers en architecten die
interesse hebben voor geïntegreerde omgevingen. Wieczorek, eerder gastbegeleider aan De Ateliers,
leverde bijdragen aan exposities in Europa en de VS, waaronder de retrospectieve van Georges
Vantongerloo (Duisburg/Den Haag), De Stijl (Centre Georges Pompidou, Parijs) en
‘Mondrian’s studios’ (Tate Liverpool).
Dinsdag 27 maart
James Richards (1983, Cardiff, VK), woont in London
James Richards vermengt in zijn soms sterk emotionerende videowerken beelden en geluiden,
ontleend aan een breed scala van bronnen. Zijn aanhoudende onderzoek naar de kracht van
gevonden beeldmateriaal is een reflectie op lichamelijke en psychische sensaties.
Solotentoonstellingen van James Richards vonden plaats in Kestner Gesellschaft (Hanover, 2017), ICA
(Londen, 2016), Bergen Kunsthall (2016), Kunstverein München (2015), Magician Space (Beijing,
2014), CCA (Kitakyushu , 2012), Chisenhale Gallery (Londen, 2011) en Tate Britain (Londen, 2010).
Richards exposeerde op biënnales in Istanbul (2015), Venetië (2013) en hij vertegenwoordigde Wales
op de Biënnale van Venetië in 2017. Hij is onderscheiden met de Ars Viva Prize 2014 en de Derek
Jarman Award 2012 en werd genomineerd voor de Turner Prize in 2014. De kunstenaar wordt
vertegenwoordigd door Rodeo (Istanbul/Londen) en Cabinet (Londen).
Dinsdag 3 april
Sarah Pichlkostner (1988, Salzburg, Oostenrijk), woont in Londen
Oud-Ateliers deelnemer Sarah Pichlkostner maakt sculpturale objecten en ruimtelijke settings,
waarin zij de representatie onderzoekt van onzichtbare processen als de transmissie van energie, het
verstrijken van de tijd en onze psychologische reacties op materialen. Zoals de kunstenaar
verklaarde: ‘When material is brought to an object, i.e. is made into one, and the function of this
object is continuously developing over time, then the object is ultimately reflecting us’. In de
afgelopen jaren had de kunstenaar solotentoonstellingen in de galeries die haar vertegenwoordigen,
Annet Gelink (Amsterdam, 2018 en 2017), Josh Lilley Gallery (Londen, 2017) en Galerie Hubert
Winter (Wenen, 2017).
Dinsdag 10 april
Navid Nuur (1976, Teheran, Iran), woont in Den Haag
De manier waarop Navid Nuur kijkt naar materialen en naar de ruimte om hem heen, kun je bijna
devoot noemen. In zijn sculpturen en schilderijen staat steeds een zeer persoonlijke vraag over de
visuele werkelijkheid centraal. Vorm is hier niet noodzakelijk voortgekomen uit het idee, maar een
materialisatie van subjectieve afwegingen die bovenal intuïtief zijn. Solotentoonstellingen van Nuur
vonden recentelijk plaats bij Be-part (Waregem, 2017), Dundee Contemporary Arts (Dundee, 2014),
Trafo House (Boedapest, 2014), Bonnefantenmuseum (Maastricht, 2013), Parasol Unit (Londen,
2013) en Centre Pompidou (Parijs, 2013). Navid Nuur werkt samen met Galerie Max Hetzler
(Berlijn/Parijs), Galeria Plan B (Berlijn/Cluj) en Galerie Martin van Zomeren (Amsterdam). Voor het
Internationale Gerechtshof in Den Haag maakte Nuur een permanente sculptuur.
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Dinsdag 17 april
Dan Walsh (1960, Philadelphia, VS), woont in New York
Werkend vanuit een select repertoire van elementaire vormen (lijnen, rasters, rechthoeken), creëert
de Amerikaanse kunstenaar Dan Walsh abstracte werken die zowel minimalistisch zijn als speels. In
zijn schilderijen, tekeningen en grafiek gebruikt hij vormen die door hun eigen ontstaansproces
gestalte hebben gekregen. Walsh nam deel aan talrijke groepstentoonstellingen wereldwijd,
waaronder de Lyon Biënnale (2003), Ljubljana Biënnale (2003) en de Whitney Biënnale (2014). De
kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Paula Cooper (New York), Pace Prints (New York), Galerie
Xippas (Parijs), Galerie Tschudi (Zuoz), Galerie Slewe (Amsterdam) en Patrick De Brock Gallery
(Knokke). Een solotentoonstelling volgt in 2018 in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.
Kunstenaarslezingen Indian Summer 2018
Dinsdag 2 oktober
Amy Sillman (1955, Detroit, USA), woont in New York
De Amerikaanse kunstenaar Amy Sillman begon met schilderen halverwege de jaren zeventig. Haar
kleurrijke werk verkent de randen van de abstractie, koppelt kleurvlekken aan een wegennet van
lijnen, voortdurend bewegend binnen een structurerende logica die nu eens tekenachtig is en dan
weer picturaal. Haar gelaagde schilderijen registreren het ongemak, de incoherentie en de
absurditeit die het schilderen kunnen karakteriseren – en het leven in het algemeen. Recente
solotentoonstellingen vonden plaats in Camden Art Center (Londen, 2018), The Drawing Center (New
York, 2017), Albright-Knox Gallery (Buffalo, 2017), Portikus (Frankfurt, 2016), Kunsthaus Bregenz
(2015), ICA (Boston, 2013) en Aspen Art Museum (2014). Amy Sillman wordt vertegenwoordigd door
Gladstone Gallery (New York/Brussel), Capitain Petzel Gallery (Berlijn) en Sikkema Jenkins & Co (New
York).
Dinsdag 9 oktober
gerlach & koop (opgericht 2000, Den Haag), wonen in Den Haag en Brussel
Voor het Nederlandse kunstenaarscollectief gerlach & koop is het maken van een tentoonstelling een
kunstwerk op zichzelf, of het nu gaat om eigen werk of dat van anderen. ‘Volgens ons is het
belangrijk voor een kunstenaar om uithoudingsvermogen op te bouwen. Om weerbaar te zijn. Om
nee te kunnen zeggen als het nodig is. Om succes te kunnen verdragen. Daar heb je een praktijk voor
nodig, zodat je weet wat er morgen moet gebeuren, onafhankelijk van anderen, en de dag daarna, en
het jaar daarna’. Gerlach & koop maakten tentoonstellingen in het Bonnefantenmuseum
(Maastricht, 2016), Temporary Gallery (Keulen, 2016), De Appel (Amsterdam, 2015) en Ellen de
Bruijne Projects (Amsterdam, 2013). Ze namen deel aan groepsexposities in Mu.ZEE (Oostende,
2013), CAC (Vilnius, 2015), Société (Brussel, 2017), La Criée (Rennes, 2017), Project Arts Centre
(Dublin, 2017) en het Hammer Museum (Los Angeles, 2018).
Dinsdag 16 oktober
Peter Wächtler (b.1979, Hannover, Duitsland), woont in Brussel
De tekeningen, sculpturen en films van Peter Wächtler spiegelen de fascinatie van de kunstenaar
voor bestsellers, page-turners, tearjerkers en blockbusters. Hoewel samengesteld uit vertrouwde
componenten, laat zijn werk zien dat er grenzen zijn aan het vermogen te communiceren, vaak met
hilarisch effect. Zijn verhalen ontstaan uit de aanhoudende pogingen om de kloof tussen intentie en
doelmatigheid te overbruggen. Wächtler had recentelijk solotentoonstellingen in de Renaissance
Society (Chicago, 2016), Chisenhale Gallery (Londen, 2016), KIOSK (Gent, 2016) en Westfälischer
Kunstverein (Münster, 2014). Hij nam deel aan de Liverpool Bienial (2014) en Lyon Bienial (2013) en
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publiceerde zijn verzamelde teksten bij Sternberg Press in 2013. De kunstenaar wordt
vertegenwoordigd door dépendance (Brussel) en Reena Spaulings Fine Art (New York).
Dinsdag 23 oktober
Roger Hiorns (1975, Birmingham, VK), woont in Londen
Het sculpturale werk van Roger Hiorns houdt het midden tussen constructie en destructie, tussen
theologie en technologie, tijdelijkheid en permanentie, en stelt ons begrip van de realiteit op de
proef. In 2009 werd Hiorns genomineerd voor de Turner Prize voor zijn veelgeprezen werk Seizure,
een omvangrijke kristallisatie in een voormalige sociale huurwoning in Zuid-Londen. In de zomer van
2016 begroef hij de eerste van een reeks vliegtuigen, verspreid over alle continenten. Hiorns had
onlangs solotentoonstellingen bij Faena Arts Center (Buenos Aires, 2018), Polk Brothers Park
(Chicago, 2017), IKON Gallery (Birmingham, 2016-2017), Centre PasquArt (Biel, 2015), Rudolfinum
(Praag, 2015), Yorkshire Sculpture Park (tot 2023) en Kunsthalle Wien (Wenen, 2014). De kunstenaar
wordt vertegenwoordigd door Annet Gelink Gallery (Amsterdam) en Luhring Augustine (New York).
Dinsdag 30 oktober 30
Shezad Dawood (1974, Londen, VK), woont in London
De Britse kunstenaar Shezad Dawood werkt momenteel aan zijn epische project ‘Leviathan’, een
reeks van tien films, talrijke sculpturen en andere kunstwerken en seminars waarin
duizelingwekkende ideeën over natuurlijke evolutie, oceanische biologie, massamigratie, mystiek,
democratie en de toekomst van de mensheid worden samengebracht. Dawood werd genomineerd
voor de Jarman Award (2012) en is een van de winnaars van de Abraaj Capital Art Prize (2011).
Recente solotentoonstellingen en screenings werden gehouden in Rubin Museum of Art (New York,
2018), MOSTYN (Llandundo, 2018), Palazzina Canonica en Fortuny Factory (Venetië, 2017-2018), Si
Shang Art Museum (Beijing, 2017), Mori Art Museum (Tokio, 2016), Museum of Modern Art (New
York, 2015), MACBA (Barcelona, 2014), Parasol Unit (Londen, 2014), OCAT (Shenzhen, 2014) en
Modern Art Oxford (2012). De kunstenaar wordt vertegenwoordigd door Timothy Taylor (Londen),
Jane Lombard Gallery (New York) en HE.RO (Amsterdam).
Dinsdag 6 November
Marieta Chirulescu (b.1972, Sibiu, Roemenië), woont in Berlijn
Marieta Chirulescu cultiveert in haar werk een schemergebied tussen schilderen en druktechnieken
dat karakteristiek is geworden voor haar werk. De kunstenaar gebruikt productieprocessen als inkjet
printing op doek, dat vervolgens weer gedeeltelijk wordt overgeschilderd of afgeschuurd. Het is een
soort redactiewerk dat door de kunstenaar eerder wordt blootgelegd dan verborgen, waarbij ze de
aandacht vestigt op onze manier van waarnemen of, in de woorden van de Franse schrijver Georges
Perec, ‘te ontdekken wat je nooit hebt gezien, wat je niet hebt verwacht, wat je je niet kon
voorstellen (…) Het grandioze noch het imposante, maar eerder het omgekeerde, het gewone
herontdekt.’ Marieta Chirulescu exposeert regelmatig in de galeries die haar vertegenwoordigen:
Micky Schubert (Berlijn), Galleria Fonti (Napels) en Kurimanzutto (Mexico/New York).
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9. Werving, aanmelding, selectie
In 2018 heeft De Ateliers een application call verspreid via e-Flux, een e-mailing, sociale media en de
websites van De Ateliers en Metropolis M. De vernieuwde website werd 256.485 keer bezocht. Het
aantal unieke bezoekers van de website bedraagt 106.903.
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 2018 heeft De Ateliers 864 aanmeldingen voor het werkjaar 2018-2019 ontvangen,
104 meer dan de 760 in het jaar 2017. Daarvan zijn er 414 man, 442 vrouw en acht genderqueer. De
gemiddelde leeftijd in het jaar van aanmelding is 29. Wat opleidingsniveau betreft, heeft 42% van de
aanmelders een BA gehaald en 48% een MA. 7 aanmelders hadden een PhD op hun naam. 48
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 11 werkdagen in beslag. Begeleidend kunstenaars die
deelnamen aan de selecties waren Lara Almarcegui, Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Chris
Evans, Martijn Hendriks, Runa Islam, David Jablonowski, Rezi van Lankveld, Julika Rudelius en Bojan
Sarcevic. 23 kandidaten werden uitgenodigd voor een interview. Tien van hen werden aangenomen,
dertien afgewezen.
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10. Financiën
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.
125.000 ontvangen en dit bedrag is met de subsidie van de rijksoverheid geheel aangewend voor de
stipendia van deelnemers. Het stipendium voor het jaar 2018 bedroeg € 13.650 per deelnemer per
jaar.
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 broodnodig. Talentontwikkeling is te belangrijk om geheel aan
de markt over te laten. Rijksondersteuning blijft voorwaarde voor een solide bedrijfsvoering en is
bovendien een kwaliteitskeurmerk naar andere partijen.
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