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‘Kunstenlab is een uniek instituut en een
broedplaats voor talentontwikkeling binnen
de kunst. Het heeft mij als kunstenaar enorm
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Bram Wouters
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Naast de grote zaal exposeren kunstenaars ook in de
podiumruimte, projectruimte en ‘Kunstenlabsteeg’. Elke
ruimte heeft zijn eigen karakter en zijn eigen programmering:
in de grote zaal worden de tentoonstellingen vooral ingevuld
vanuit het talentontwikkelingsprogramma ‘Changing
Perspectives’, dat we in de komende jaren doorzetten. In de
programmering van de projectruimte en ‘Kunstenlabsteeg’ is
er een extra focus op kunstenaars uit Deventer en regio.
We streven in de programmering naar samenhang én spanning
tussen de drie ruimten waardoor de presentaties elkaar
versterken. Die synergie zetten we voort in de openingen die
we koppelen, waardoor de exposanten met hun eigen publiek
elkaar ontmoeten rondom de kunst.

In het kader van 'Overijssel viert 75 jaar vrijheid' presenteren Kunstenlab, De
Nieuwe Oost pop en De Perifeer ‘Bang voor Kunst’: een programma over kunst
en politiek, (zelf)censuur en artistieke vrijheid. Dit programma stond in 2020 al
op de planning, maar is vanwege corona in aangepaste vorm verplaatst naar
2021 en bestaat naast de tentoonstelling uit een optreden, twee lezingen, een
panelgesprek en een podcastserie.
Met een kleine groepstentoonstelling van een drietal kunstenaars toont
Kunstenlab een greep uit de wijze waarop kunstenaars impliciet of expliciet
ingaan op dit thema. Zo exposeert Olphaert den Otter schilderijen met een niet
ideaal landschap. Deze laten impliciet de impact van klimaatverandering en
de gevolgen van het menselijk handelen – en daarmee van de politiek/macht
- op het landschap zien. Domenique Himmelsbach de Vries levert op een veel
meer expliciete manier commentaar op het huidige politieke populisme in zijn
installatie Wilderswebwinkel.nl.

<

In het tentoonstellingsprogramma staat het bieden van
ruimte voor experiment en onderzoek centraal. Kunstenaars
ontwikkelen en tonen hier nieuw, autonoom werk en reageren
vaak in de vorm van een installatie op de ruimte.

Olphaert den Otter, Wessel Westerveld en
Domenique Himmelsbach de Vries
Podiumruimte - 24 april t/m 13 juni
Verdieping

Lezing
Jonas Staal geeft vanuit Griekenland online een lezing over ‘kunst en macht’. De
aanleiding is zijn publicatie 'Propaganda
Art in the 21st Century'. Staal onderzoekt
in zijn beeldende praktijk de relatie tussen
kunst, propaganda en democratie.
Optreden
Op 30 mei worden in Kunstenlab de
Intonarumori bespeelt tijdens een
optreden van Wessel Westerveld in
samenwerking met Kraftformer.
<

TENTOON
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Bang voor Kunst

Met deze installatie vertelt Domenique over de rol die kunst voor hem heeft
in onze maatschappij; satirisch en ondermijnend. Wessel Westerveld maakte
een aantal eigen variaties op de Intonarumori: atonale instrumenten van Luigi
Russolo uit het begin van de vorige eeuw die raken aan de complexiteit van
‘Entartete Kunst’. Deze destijds door Rusolo genoemde ‘lawaaimachines’ zijn te
zien in de tentoonstelling.
‘De tentoonstelling zette me aan het denken. De werken van
den Otter, Himmelsbach de Vries en Westerveld laten zien dat
je entarting kan benaderen vanuit verschillende invalshoeken
en dat Entartete kunst ook in de huidige tijd relevant is’
Sietse Hagenbeek

Debat
'Bang voor Hiphop' is een productie van
De Nieuwe Oost: op 19 mei vindt in het
Burgerweeshuis een gesprek plaats
over de verhouding tussen hiphop en
politiek met o.a. een programmeur, rapper
en jongerenwerker. Door corona is dit
gesprek alleen online te volgen.

bekijk HIER

uitgelicht >>

Bang voor
Kunst

Podcast
Het thema 'Bang voor Kunst' wordt
uitgediept in een serie van drie podcasts
waarin de aanleiding en opzet van het
programma besproken worden door de
organisatoren. In deel 2 gaan Yuki Kho en
Sophie Smeets in gesprek over censuur in
luister HIER
de kunst.
Turne Edwards sluit met de hosts Anne
van Emmerik en Stijn Schuurman de serie
af met een gesprek over de vraag waar
hiphop en politiek elkaar raken.

luister HIER
2

TENTOONSTELLINGEN 2/5 | HOME

Mane motif

Changing
Perspectives

Woestijn Roos

Changing
Perspectives

Domas van Wijk
11 september 2021 t/m 17 oktober 2021
Domas van Wijk maakt een geluidsinstallatie waarin verschillende
platenspelers en subwoofers met elkaar in verbinding worden gebracht, elk
onderdeel aangedreven door het geluid van de ander. Geluidsgolven zijn
verplaatsingen van lucht. Dit gegeven is soms letterlijk voelbaar: wanneer er
harde muziek speelt kun je de bas op je huid voelen. De kunstenaar gebruikt
in deze installatie de geluidsgolven van de ene platenspeler om de andere aan
te drijven. Zo blazen de platenspelers in deze installatie elkaar continue nieuw
leven in.

Ian De Weerdt bouwt samen met zijn team de ruimte-vullende installatie
‘Mane motif’ in de grote zaal. De Weerdt vult de tentoonstellingsruimte met
talloze gipsen beelden. De tentoonstelling weerspiegelt de grote hoeveelheid
diepgewortelde symboliek. De kunstenaar is hierdoor gefascineerd en jaagt
als het ware op het beeldelement van de leeuw in de openbare ruimte. Daar
is het al sinds mensenheugenis te vinden. In de Sfinx van Gizeh tot in de
Griekse mythologie, van de banieren van ridders in de middeleeuwen tot het
symbool van het Vlaamse leger. De leeuw is afgebeeld op geldstukken en
standbeelden.
Tijdens de opbouw van de tentoonstelling gebruikt Ian De Weerdt de
tentoonstellingsruimte als fotografisch laboratorium. Hij ontwikkelt samen
met Aalt van de Glind analoge beelden die hij als een nieuwe huid over de
installatie plaatst. Deze nieuwe huid bevat foto’s van leeuwensculpturen
en reliëfs in de publieke ruimte. De kunstenaar maakte ze in Deventer,
Antwerpen, Venetië en andere Europese steden. Samen vertellen ze over
de massasymboliek van de leeuw op dit continent. Daarmee laten ze niet
alleen verschillende historische lagen zien, maar stellen ze ook onmiskenbaar
vragen over onze omgang met een machtssymbool in het heden en de
toekomst.
lees HIER meer

<

Ian De Weerdt
Grote zaal – 24 juni t/m 22 augustus 2021

Collega en kunstenaar Aalt van de
Glind beschrijft in zijn openingswoord de nachtelijke werksessies
met Ian De Weerdt tijdens de opbouw van de expo 'Mane motif':
‘Er zat een bepaalde mate van
oncontroleerbaarheid in het proces.
Lichtelijk high van de chemie bedacht
ik mij dat elke leeuw zelf zijn keuze
maakte of hij wel of niet tevoorschijn
wilde komen. Langzaam doemde het
beest op en door middel van zachte
grijs en gips-tinten wendde het zijn
oog subtiel richting de kijker’.

lees HIER meer

Domas van Wijk is gefascineerd door de vraag wat het betekent om te creëren.
Hoe ontsprong de eerste creatie en wat is creativiteit eigenlijk? ‘Het begin’ is
ook iets dat Van Wijk bezighoudt. Het begin van een toon of idee, maar ook van
ons als mens en het universum waarbinnen we ons begeven.

<

Voor zijn geluidsinstallatie koos Van Wijk een specifiek geluid: de eerste toon
van Stanley Kubrick’s film ‘2001: A Space Odyssey.’ Daarin klinkt het stuk
‘Atmosphères' van György Ligeti. De eerste minuut van het stuk bestaat uit
één vaste toon waarin de componist ‘stilstand’, of ‘het niets’ wilde uitdrukken.

Peter Fengler, kunstenaar, performer en uitgever, schrijft naar
aanleiding van de tentoonstelling
‘Woestijn Roos’ een review.

‘Het is een subtiel en inventief
werk. Je voelt het plezier van
onderzoeken en ontdekken,
spelen en hacken’

lees HIER meer
3
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Reusable Fireworks, Disposable Waves
Alex Andropoulos

Changing
Perspectives

Grote zaal en Podiumruimte - 12 december 2020 t/m 13 juni 2021 (verlengd)
In zijn werk combineert Alex Andropoulos geluid, beweging en gebruikte materialen. Hij zoekt in het materiaal
naar sporen van tijd en menselijk handelen. In deze tentoonstelling voegt Alex Andropoulos nieuwe figuratieve
sculpturen toe aan zijn installaties. Deze zorgen ervoor dat de installaties meer als kunstobject worden
ervaren door de toeschouwer en er ontstaat een nieuw narratief van associaties. De tentoonstelling wordt
afgesloten door Alex Andropoulos en Zahar Bondar met een acrobatische performance met live muziek.

Lees HIER meer

Spatial proposals for anywhere and nowhere
Erik Aardema
Projectruimte en Kunstenlabsteeg - 15 december 2020 t/m 11 april 2021 (verlengd)
Kunnen schaalmodellen en maquettes toegepast worden om plaatsen, omgevingen en het
theatrale aspect van een locatie te bevragen? Erik Aardema toont in de projectruimte een serie
werken die voortkomt uit zijn onderzoek naar de beleving van omgeving en een specifieke locatie. In de Kunstenlabsteeg is ‘Windfiets’ te zien; een zeil achter op de fiets bepaalt de richting
waar de kunstenaar heengaat.

Lees HIER meer

Driftwood
Theo Harmelink
Projectruimte en Kunstenlabsteeg - 26 juni t/m 22 augustus 2021
Het plezier in het maken én het kijken; daar gaat het in de tentoonstelling Driftwood
over! Theo Harmelink creëert een bizarre vloot van schepen uit gerecyclede en
deels natuurlijke materialen als reactie op het kapitalistische consumptiesysteem.
Elk object is een afzonderlijke wereld boordevol details, verwijzingen en materialen;
een ontdekkingstocht voor het oog waarbij ook humor niet ontbreekt. Deze
tentoonstelling vindt plaats naar aanleiding van de IJsselbiënnale.

Lees HIER meer

Gun nos tambe
Quentley Barbara

Changing
Perspectives

Podiumruimte - 24 juni t/m 22 augustus 2021
De installaties en sculpturen van Quentley Barbara zijn opgebouwd uit rauwe materialen die hij al schetsend tot leven laat
komen. De figuren zijn gebaseerd op de mensen die hem dierbaar zijn. Ze komen uit zijn moederland Curaçao, een land dat
voor veel Nederlanders een paradijselijk plaatje oproept. Maar onder die deken van witte stranden en vrolijk gekleurde huizen
liggen machtsstructuren waarvan de wortels van diep uit het koloniale verleden tot in het heden reiken. De tentoonstelling is
zondag 27 juni om 15.00 uur geopend door Eugenie Boon met een performance ’In loving memory of mimicry’ waarin zij de
dialoog aangaat met Quentleys werk.

Lees HIER meer
4
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'Hoe mooi was ei?'

S O L I T A I R of S O L I D A I R
Klaus Versteegen, Pim van Pagée en Jacqueline Hoogeveen
Podiumruimte, projectruimte en Kunstenlabsteeg – 4 september t/m 17 oktober 2021
De aanleiding voor dit project is de opname van het documentatiemateriaal van stichting Y in het archief van het Historisch
Centrum Overijssel. Stichting Y organiseerde in de jaren ’70 vernieuwende kunstmanifestaties waarin zij onder meer gebruik
maakten van het destijds nieuwe medium video. In Kunstenlab is documentair materiaal te zien met onder meer video’s
van de manifestaties, affiches en ander historisch materiaal. In de tentoonstelling Min of Meer is recent werk van Klaus
Versteegen en Pim van Pagée te zien, In de jaren ’70 voerden zij onder de naam 'Gelegenheidsduo' in opdracht van stichting
Y een reeks projecten uit met als titel 'Vingeroefeningen'.

Lees HIER meer

Bij de tentoonstelling verscheen
de publicatie ’Hoe mooi was ei’
van Nico Haasbroek. Naast een
kunstenaarsgesprek onder leiding van
Arno Kramer organiseerden we een
Expertmeeting 'Sociale impact'. De
initiatiefnemers van Stichting Y gaan
onder leiding van Nils van Beek in
gesprek met jongere kunstenaars over
maatschappelijke- en participatieve
kunstprojecten.

Vèrsmelten Versmólten
Philip Vermeulen

Changing
Perspectives

Grote zaal - 5 november 2021 t/m 5 december 2021
Philip Vermeulen presenteert in het Kunstenlab de twee installaties 'Fanfanfan'
en ‘Chasing the dot’ waarin hij natuurkundige verschijnselen als licht, geluid en
beweging manipuleert. De kinetische ‘hypersculpturen’ bewegen met zo’n hoge
snelheid dat de fysieke eigenschappen van de materialen voor je ogen lijken te
vervormen. De installatie 'Chasing the dot' is te zien als een metrum van klank in een
gedicht, maar dan visueel; een ritme in kleuren; een etude voor visuele gedichten.

Lees HIER meer

Studying the stone
Lisa Maartense
projectruimte en kunstenlabsteeg - 30 oktober 2021 t/m 5 december 2021
Lisa Maartense onderzoekt de wereld om haar heen en toont dit onderzoek in de projectruimte en
Kunstenlabsteeg. De kunstenaar verzamelt veelal aardse materialen. Voor deze tentoonstelling werpt
ze haar blik op een van de meest solide materialen ter wereld: steen. In de Kunstenlabsteeg is haar
‘Chromosphere’ te zien; een site specific muurschildering met een ander element waar we niet zonder
kunnen: licht.

Lees HIER meer

Drifting stones and a broken bird
Eva Spierenburg

Changing
Perspectives

Grote zaal en podiumruimte - 18 dec 2021 t/m 20 maart 2022
Het vertrekpunt van de werken in de tentoonstelling is ‘Documenting the body’, een visueel dagboek waarin Eva Spierenburg
tekeningen maakte na het overlijden van haar vader. Met haar werk probeert zij vormen te vinden om menselijke processen
gestalte te geven die zich vaak aan grip en taal onttrekken. Processen die zich bewegen tussen leven en dood, lichaam en
geest, inwendig en uitwendig, ruw en teer, aards en religieus. Samen met een reeks nieuwe sculpturen, schilderijen en video
vormen ze de installatie ‘Drifting stones and a broken bird’.

Lees HIER meer
5

TENTOONSTELLINGEN 5/5 | HOME

In mind I fly
Ronald de Ceuster
Projectruimte en Kunstenlabsteeg – 18 dec 2021 t/m 13 maart 2022
Ronald de Ceuster toont een installatie en performance die onderdeel worden van de ruimte
zelf. De kunstenaar voegt materialen toe aan de ruimte die afkomstig zijn uit de bergruimtes van
Kunstenlab en uit de ruimtes van het voormalige Roto Smeets (waar hij een tijdelijke atelier heeft
ingenomen). De voorwerpen worden in een zorgvuldige compositie opgebouwd en ontdaan van
hun functie. De ruimtebeleving krijgt een extra laag door een korte video met soundtrack van
Diederik de Ceuster.

Lees HIER meer
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Clash & Play

TALENT
Talentontwikkeling is een proces dat nooit stopt
Kunstenaars worden door professionals, pers en publiek
nadrukkelijk op de ontwikkeling van hun werk beoordeeld.
Die ontwikkeling is niet altijd gemakkelijk: maar weinig
kunstenaars kunnen voldoende tijd besteden aan hun
beroepspraktijk, de politiek rekent de kunstsector vaak af
op publieksaantallen en kunstinstellingen zijn mede daarom
geneigd minder risico’s te nemen in de programmering. Dat
heeft consequenties.
Wij zien het als een taak van het kunstveld om niet alleen een
bijdrage te leveren aan de presentatie van kunst, maar ook aan
de productie van kunst én aan het onderzoek en experiment dat
hiervoor noodzakelijk is.
We bieden kunstenaars ruimte om zich te ontwikkelen, dagen
kunstenaars uit nieuw werk te maken dat op een of andere wijze
een nieuwe ontwikkeling in zijn/haar werk laat zien en scheppen
de voorwaarden. We richten ons hierbij niet alleen op jonge
kunstenaars, maar nadrukkelijk ook op mid-career kunstenaars.

In 2021 starten we ons programma Clash & Play dat
zich toespitst op onze tentoonstellingsprogrammering.
We maken dit concreet vanuit drie inhoudelijke
programmalijnen. De keuze voor de kunstenaars komt
tot stand met input van onze programma-adviseurs Paul
Segers, Peter Fengler en Gerda van de Glind. De laatste
vertrekt in de loop van het jaar als adviseur om voorlopig
de plek van collega Patrick Mangnus in de organisatie in te
nemen.
Changing Perspectives
‘Changing Perspectives’ is de titel van de eerste
programmalijn. In zes tentoonstellingen per jaar vragen we
startende en/of mid-career kunstenaars om een (volgende)
stap in hun artistieke ontwikkeling te zetten. Het gaat om
een wezenlijke stap in het perspectief van doorgaande
talentontwikkeling.
Ultimate Playground
In de tweede programmalijn (‘Ultimate Playground’)
vragen we één tot tweemaal per jaar een gevestigde
kunstenaar om een echte uitstap te maken. We willen de
kunstenaars hiermee uitdagen én in de gelegenheid stellen
om in artistiek opzicht datgene te doen waar ze in de
voorafgaande jaren misschien wel van gedroomd hebben,
maar nooit aan toe zijn gekomen.
Gamechanger?
De derde programmalijn is anders van aard. Eén maal per
jaar vragen we iemand om het discours van de kunst zelf
kritisch te bevragen. Een gast die op onze uitnodiging
enige tijd aan de organisatie verbonden is en vandaaruit

fundamentele vragen ten aanzien van de kunst analyseert
en de kunstwereld zelf een spiegel voorhoudt. En die
vanuit die context ook (presentatieplekken als) Kunstenlab
bevraagt.
Clash & Play start midden in coronatijd. Dit betekent dat
we de eerste tentoonstellingsperiode met werk van Alex
Andropoulos tot maar liefst juni verlengen en pas in de
zomer echt van start kunnen met nieuw programma.
Daarop volgt een aantal bijzondere tentoonstellingen
van Ian De Weerdt, Quentley Barbara, Domas van Wijk,
Philip Vermeulen en Eva Spierenburg. De vanuit het
Mondriaan Fonds geprezen link van Kunstenlab met lokale
kunstenaars wordt in diezelfde periode ingevuld met
tentoonstellingen van Theo Harmelink, Pim van Pagee en
Klaus Versteegen, Lisa Maartense en Ronald de Ceuster.
(voor beschrijvingen zie hoofdstuk 1).
Vanwege de verschuivende programmering door
corona, vindt de eerste tentoonstelling binnen 'Ultimate
Playground' plaats in 2022. Ook de Gamechanger krijgt dan
een publiek karakter.
Integraal onderdeel van Clash & Play zijn de
verdiepende activiteiten. Via o.a. lezingen, blogs en
kunstenaarsgesprekken wordt door tal van mensen
gereflecteerd op de tentoonstellingen of verwante
thematiek. De ene keer op ons initiatief, de andere keer op
verzoek van kunstenaars zelf koppelen we hen aan externe
deskundigen als een aanzet en mogelijkheid tot verdieping
van het eigen werk. Een bijzonder instrument zijn de
curatorenbijeenkomsten.

Curatorenbijeenkomst

uitgelicht >>

Clash & Play

Op 10 juni vindt een curatorenbijeenkomst plaats.
Kunstenlab vraagt zes kunstenaars die rond 2020
bij ons hebben geëxposeerd een professional te
kiezen waarmee ze graag in contact willen komen
om te reflecteren op hun werk en beroepspraktijk.
Kunstenlab nodigt vervolgens deze experts uit en
faciliteert het gesprek. Deelnemende kunstenaars
zijn Anna Racynska, Art van Triest, Erik Aardema,
Lisa Maartense, Sjoerd Tegelaers en Alex
Andropoulos. De gekozen experts zijn Anne van
der Zwaag (Object Rotterdam), Rob van der Werdt
(P/////AKT), Lennart Wolff (KM Temporaer), Caroline
O’Breen (Galerie Caroline O’Breen), Fenne Saedt
(Post) en Roos Gortzak (Vleeshal).

7
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Talentontwikkeling Kunst van Hier tot Ginder
Tijdens de Amuse is werk te zien vanuit een meester-gezel traject én
werken van vier studenten van de AKI-ArtEZ
Elen Braga realiseert met begeleiding en advies van Maurice Meewisse een werk voor de
‘Amuse’. Maurice Meewisse toont ook een eigen werk op de locatie. Voor het derde jaar op rij
werken we samen met AKI-ArtEZ waarbij we tweedejaars studenten van de AKI de kans bieden
om een locatie-specifiek werk te maken voor de openbare ruimte. Vier studenten van ArtEZ
Enschede realiseren in opdracht een werk dat is geïnspireerd op de Oostermaet en Okkenbroek.
De structurele samenwerking tussen AKI-ArtEZ, Kunst van Hier tot Ginder en Kunstenlab is
bijzonder. Voor de studenten is hun bijdrage aan dit kunstproject een volwaardig onderdeel van
hun studie. Deze aandacht voor talentontwikkeling van jonge, studerende kunstenaars vinden
we belangrijk.

Lees HIER meer

Havenkwartier Labfonds - Startersatelier
Waardevolle vernieuwing
Het HK Labfonds is een initiatief waarin we twee jonge net afgestudeerde kunstenaars
tegen gunstige voorwaarden voor een periode van twee jaar het zogenaamde
startersatelier aanbieden, een bescheiden werkbudget verstrekken en hen naar een
presentatie van hun werk begeleiden. Dit laatste kan bij Kunstenlab zelf zijn, maar ook bij
een organisatie elders.
In 2021 zouden twee nieuwe academieverlaters hun intrek nemen in het startersatelier,
maar corona gooit roet in het eten. De tentoonstelling van Erik Aardema en Lisa Maartense
vinden later plaats dan gepland waardoor zij ook later plaats maken voor nieuwe
kunstenaars in het startersatelier. Eind van het jaar vinden we wel twee enthousiaste
nieuwe kunstenaars: Kris Oost en Sytze Woudsma, die in 2022 zullen starten.

Lees HIER meer
8
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IJsselbiënnale

KUNST
BUITEN
Kunstenlab heeft een bijzondere focus op kunstprojecten
in de openbare ruimte. Zo voeren we sinds 2010 voor de
gemeente Deventer het beleid uit op gebied van kunst en
publieke ruimte en ontwikkelen daarnaast zelf ook veel
activiteiten en projecten. Sommige projecten en activiteiten
zijn kortlopend en geven een korte, intensieve impuls,
andere projecten zijn langlopend of permanent.
De openbare ruimte is vooral interessant omdat er bijna
geen plek is waar je de kunst dichter bij een heel breed
publiek kunt brengen. Hier kan kunst een grote bijdrage
leveren aan het versterken van het karakter van de locatie,
het beleefbaar maken van de geschiedenis of inspiratie
bieden voor en vragen stellen over de toekomst.

uitgelicht >>

IJsselbiënnale

Rol Kunstenlab
Kunstenlab is initiatiefnemer van de IJsselbiënnale en stelt
de buitententoonstelling samen. Een mooie inhoudelijke
taak, die ons goed past.

De IJsselbiënnale is een manifestatie die gaat over
de verhouding tussen mens en landschap. Aanleiding
én thema is de impact van klimaatverandering op ons
landschap: een even urgent als relevant onderwerp dat de
samenleving voor forse dilemma’s en discussies stelt en
dat direct gevolgen heeft voor onze eigen omgeving: een
belangrijke factor met betrekking tot onze identiteit, ons
profiel, ons thuisgevoel. We kunnen dit probleem alleen
het hoofd bieden als we bereid zijn tot een fundamentele
verandering van attitude. Dat vraagt om een andere manier
van kijken naar onszelf en onze omgeving. Het is op dit vlak
dat juist kunst een bijdrage kan leveren.

Kunstenaars
In de keuze van de kunstenaars is diversiteit op
verschillende niveaus een belangrijke leidraad; zowel divers
in type werk als divers in de manier waarop kunstenaars
de thematiek benaderen. Dit heeft een spannende
én evenwichtige tentoonstelling opgeleverd: van een
relatief klassiek bronzen beeld van Floor Coolsma tot aan
videowerken van Martha Atienza en Simone Hooymans
en geluidswerken van Edwin van der Heide en Peter Vink.
Van de readymade van Alexander Laner tot een land-art
werk van Elmo Vermijs dat gedurende de IJsselbiënnaleperiode mee verandert met het seizoen. En van het
verstilde werk van Heidi Linck tot de focus op beweging bij
Alexander Ponomarev en het interactieve, participatieve
werk bij Ole Nieling. Ook in bijvoorbeeld materiaalgebruik,
grootte, figuratie, conceptualiteit en beleving zijn er
voorbeelden van uitersten te vinden in de tentoonstelling.
De tentoonstelling krijgt een extra actueel karakter door
het onverwachte en extreme zomer-hoogwater.

De IJsselbiënnale blijkt een waardevolle aanvulling op
het aanbod aan buitententoonstellingen in Nederland.
De combinatie van een kwalitatief hoogwaardige
kunstmanifestatie met een actueel maatschappelijk
thema en dat door de opzet een ode brengt aan de IJssel,
de IJsselvallei met haar dynamiek en culturele rijkdom
verbindt, is uniek in opzet.

Talent
Net als in veel andere projecten besteden we ook bij de
IJsselbiënnale aandacht aan talentontwikkeling. Op ons
verzoek begeleiden Birthe Leemeijer en Alphons ter Avest
twee jonge, talentvolle kunstenaars in de ontwikkeling en
uitvoering van een nieuw werk. Dat leidt tot een mooie
bijdrage van Leonard Passchier en Domas van Wijk.

<

Onze omgeving is belangrijk voor ons; daarvan worden we
ons allemaal in tijden van corona nog meer bewust dan
anders. En ook inhoudelijk zien we een belang. Juist met
de ruimtedruk die er nu op het landschap ligt vanwege
de grote transities die er gaande zijn, is hier een rol voor
de kunst weggelegd. Gelukkig zien ook steeds meer
landschapsbeheerders en andere partijen dat belang en
staan open voor de andere perspectieven die de kunst biedt.

Na een eerste succesvolle editie van de IJsselbiënnale in
2017 organiseren we in 2021 een tweede IJsselbiënnale.
De aanloop is, onder meer door corona, langer dan
verwacht en hobbelig. Mede door de beperkende
coronamaatregelen is er bij veel mensen ook een (her)
waardering ontstaan voor het landschap om ons heen.
De IJsselbiënnale blijkt een prachtige activiteit te zijn
die zowel coronaproof is, als tegemoet komt aan die
herwaardering. En ook al moeten we het dit keer zonder
grote feestelijke opening doen, op 18 juni gaan we vol
enthousiasme en direct met veel publiek van start!

Bekijk hier de aftermovie

Lees HIER meer

Die plek geeft de piramide van Zalk extra zeggingskracht. Het is als het ware
een klif, waar het bewegende water telkens een stukje oever afknabbelt. Het kan
zomaar zijn dat de piramide op een zeker moment kantelt. Ook onze wereld is uit
evenwicht. Een kleine groep mensen verbruikt naar verhouding teveel hulpbronnen
van de aarde. De piramide maakt me onrustig en prikt me in mijn comfortabele
levenshouding als rijke, welvarende west-Europeaan.
Wim Eikelboom (Rivierverhalen)
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Sint Jurriën
Participatieproject rond het voormalige leprozenhuis
Samen met Archeologie Deventer organiseren we een kunstproject in de Rivierenwijk. Op de locatie waar
vanaf de 14e eeuw een leprozenhuis stond en dat enkele eeuwen later plaats bood aan een boerderij en
villa, gaat Archeologie Deventer aan de slag. Het terrein heeft een hoge archeologische waarde. Om dit beter
zichtbaar te maken voor de wijk én vooral om de wijk (en bewoners van Deventer) te laten zien hoe bijzonder
deze geschiedenis is, vragen we een kunstenaar een kunstproject te ontwikkelen waarmee deze verhalen
meer openbaar worden. In december presenteren we in de commissie een groslijst en gaan we in gesprek
met drie kunstenaars. In de commissie zitten vertegenwoordigers van Archeologie Deventer, Kindcentrum
Rivierenwijk en Youth for Christ Rivierenwijk.

Lees HIER meer

Weerlicht
Een lichtroute van projecties in de binnenstad van Deventer
4 t/m 7 november 2021
Op verschillende plekken in de sfeervolle binnenstad zijn op vier aaneensluitende avonden in november
projecties te zien van kunstenaars, fotografen en ontwerpers uit Deventer. Weerlicht is een project dat
Kunstenlab heeft bedacht in 2020 en een coproductie met Brut (vm De Nieuwe Oost). Een project om in
de coronatijd voor Deventenaren, de makers en de culturele instellingen weer wat licht te brengen. Aan
deze eerste editie doen mee: Niek Doup, Esmay Groot Koerkamp, Elise van der Linden, Isabelle Renate la
Poutré, Harco Rutgers, TAMTAM objektentheater, TAS en Studio Wonder.

Lees HIER meer

AMUSE van Hier tot Ginder
Kunst, theater en muziek in Okkenbroek
4 en 5 september 2021
Als voorproefje – amuse - op de kunstfietsroute in 2022, organiseren we op 4 en 5 september samen met
de stichting Kunst van Hier tot Ginder de ‘AMUSE Van Hier tot Ginder’. In plaats van een route door het
buitengebied is er dit keer een intiem programma op een prachtige locatie in Okkenbroek. Maurice Meewisse
en Elen Braga maken speciaal voor deze locatie en dit weekend een kunstwerk én theatermakers en
muzikanten verrassen de bezoekers met onverwachte korte voorstellingen.

Lees HIER meer

Buitenkunst in Deventer
Buitenkunstwerken ontsloten door meer informatie en routes
Als vervolg op de website buitenkunstindeventer.nl die we in 2020 lanceerden, voorzien we
– in samenwerking met de gemeente Deventer en de gemeentelijke adviesraad Kunst en
Openbare Ruimte - in 2021 ruim 100 kunstwerken van een bordje met QR-code, waardoor
elke voorbijganger met een smartphone toegang krijgt tot alle informatie over het betreffende
kunstwerk. We ontwikkelen nog een aantal nieuwe fietsroutes die online te vinden zijn.
Hiermee worden de kunstwerken in de openbare ruimte in Deventer verder ontsloten voor
gericht publiek én toevallige voorbijgangers.

Lees HIER meer
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Bij Kunstenlab ontwikkelen we projecten en activiteiten
waarin we de rol van kunst en kunstenaars onderzoeken
in actuele maatschappelijke onderwerpen. Om dat op een
manier te doen die impact heeft, leggen we verbindingen
met terreinen die niet primair tot de kunst behoren,
maar waar de kunst en kunstenaar wel een belangrijke
toegevoegde waarde hebben.

Een ‘tegenbeeld’ bij het standbeeld
van president Steyn
Eind 2020 doet Kunstenlab een landelijke oproep aan kunstenaars om een
ideeschets in te zenden voor een ‘tegenbeeld’ bij het standbeeld van president
Steyn aan de Stationsstraat. Hiermee wil Kunstenlab ruimte geven aan een
kritische blik door kunstenaars op het verleden; de actuele discussie rondom
omstreden beelden niet uit de weg gaan maar juist een podium geven. Een
beeldend onderzoek gaat de dialoog aan en kan wellicht ook een nieuwe visie
bieden. Op de oproep zijn ruim 60 ideeschetsen binnengekomen van
36 verschillende kunstenaars.

Bij veel van deze projecten is onderzoek een essentieel
onderdeel van het proces. In tegenstelling tot het streven
in de wetenschap - het vinden van eenduidige antwoorden
op heldere vragen - stelt artistiek onderzoek meestal juist
nog meer vragen. Het biedt géén verklaringen, maar kan
leiden tot begrip of bewustzijn; bevestigt niet maar zaait
juist twijfel, prikkelt of provoceert. En daardoor biedt de
kunst nieuwe perspectieven en daagt uit tot het doen van
ontdekkingen.

Corine Aalvanger, Bastiaan van den Berg, Willemijn Calis, Airco Caravan, Jeroen
Diepenmaat, Esther Dolman, Maria van Ewijk, Bart Eysink Smeets, Coen van Ham,
Barbara Jean Helmes, Domenique Himmelsbach de Vries, Jeanette Hoekstra,
Jeroen Huisman, Maarten Janssen, Eibert Jonker, Lawil Karama, Michael
Klinkenberg, Marko de Kok, Renée Koldewijn, Carel Lanters, Steven Oost, Santiago
Pinyol, Matthieu Reijnoudt, Harco Rutgers, Straatkabouter, Rudy Simon, Helmut
Smits, Tamara Stoffers, Edwin Stolk, Anan Striker, Niels Verbunt, Albert Westerhoff,
Jilles Waagmeester, Helmer Wieringa, Joep Zander en Björn Zielman.

Lang niet elke kunstenaar is een onderzoeker en lang
niet elk vraagstuk leent zich voor artistiek onderzoek.
Soms ontstaat een onderzoeksproject op initiatief van de
kunstenaar, vanuit een eigen intrinsieke fascinatie, soms
komt het tot stand vanuit een vraag die wij als organisatie
opwerpen rondom een interessante ontwikkeling die we
signaleren en een andere keer komt de vraag van een
partner van buitenaf.

Tegenbeeld buitenpresentatie

Onder leiding van directeur
Kunstenlab Mieke Conijn praten
Jeroen Diepenmaat, Lawil Karama
en Edwin Stolk op 11 maart over hun
idee-schets en hun keuze hoe om te
gaan met een omstreden beeld als
president Steyn.

Idee-schetsen op banners bij het beeld van president Steyn
<

Een groot aantal van de 60 inzendingen voor Tegenbeeld zijn van 9 tot en
met 23 maart te zien bij het beeld van President Steyn. Ze zijn gedrukt op
bouwhekbanners: een passende manier om de schetsen onder de aandacht
te brengen. Juist door de aanwezigheid van het oorspronkelijke beeld en de
variatie in de voorstellen krijgen de kijkers zelf een beeld en inspiratie van hoe
het anders zou kunnen.

Luister hier het gesprek terug

‘Ik wou wel heel graag de
graffiti erop afbeelden omdat
het wel het rebelse laat zien en
het anarchisme erin’
Lawil Karama

Vervolg

< Posteractie

Tegenbeeld

Kunstenaarsgesprek (online)

lees HIER meer

Hier komt de expertise van Kunstenlab om de hoek
kijken: het vinden van de juiste match tussen de vraag en
kunstenaar, en de juiste rol van de kunstenaar in de juiste
fase van het onderzoek.

uitgelicht >>

<

ONDERZOEK

Tegenbeeld

Naast de buitententoonstelling
hangen verspreid in de binnenstad
van Deventer een aantal weken
lang posters waarin quotes uit de
ideeschetsen van de kunstenaars
centraal staan. Op deze manier is de
discussie rondom het beeld onder
de aandacht van een groot publiek
gebracht in de gehele binnenstad.

Gaandeweg dit project wordt het de
organisatie en selectiecommissie
duidelijk dat dit onderwerp nog
complexer is dan we al vermoedden.
We zijn er van overtuigd geraakt
dat we de kunstenaars, onszelf en
de pluriformiteit van dit actuele en
complexe onderwerp tekort zouden
doen als het na een selectie en
uitvoering van één voorstel zou
stoppen, en dat we ook het brede
spectrum van het onderzoek en
invalshoeken met een groter publiek
willen delen. Op basis hiervan
concluderen we daarom dat we nog
niet klaar zijn met het onderzoek.

lees HIER meer
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Tegenbeeld een presentatie van 3 ontwerpschetsen
Bibliotheek Deventer – 19 mei t/m 27 juni 2021
Drie kunstenaars – Jeroen Diepenmaat, Lawil Karama en Edwin Stolk - zijn uitgenodigd
hun ideeschets verder uit te werken.
Jeroen legt in zijn onderzoek contact met het Anglo-Boer War Museum in Zuid-Afrika
waar het enige andere standbeeld van Steyn staat. Lawil Karama heeft onder meer
toegang gekregen tot de archieven van Rhodes Must Fall en The Black Archives en heeft
daardoor research kunnen doen naar de ontwikkeling van teksten op protestborden van
de jaren ’60 tot nu. Edwin Stolk heeft zich verdiept in de historische persoon Krotoa; een
tot nu toe tamelijk onzichtbare (maar tegelijk ook onmisbare) speler in de geschiedenis van
Zuid-Afrika die door Edwin Stolk juist op het voetstuk wordt gezet. Deze drie voorstellen
zijn te zien in de Bibliotheek Deventer.

Lees HIER meer

Proeftuin KNST + LNDSCHP
Het vertrekpunt binnen de Proeftuin KNST+LNDSCHP (één van de 15 landelijke proeftuinen
vanuit cultuurregio’s) is de vraag aan kunstenaars om de impact van het menselijke handelen
op het landschap te laten zien of te bevragen. Binnen de Proeftuin KNST+LNDSCHP werken
verschillende organisaties uit Oost-Nederland samen; Sonsbeek, ACEC, Het Koelhuis,
Kunstwegen, IJsselbiënnale en Kunstenlab. Iedere organisatie heeft op eigen wijze een focus
op dit thema.
Kunstenaar Elmo Vermijs realiseert op uitnodiging van Kunstenlab ‘The way of soil’: een
project op de Johannahoeve van Arnold Klunder. Hij maakt in een maisveld een groeiend
land-art kunstwerk dat door de transitie van gewassen de staat van de bodem centraal stelt
en dat meegroeit met de seizoenen. Het werk is te zien tijdens IJsselbiënnale 2021.

Lees HIER meer

Gamechanger
Het kunstdiscours onder de loep
Eén maal per jaar nodigt Kunstenlab iemand uit om het discours van de kunst zelf kritisch
te bevragen. Lector Cultural and Creative Industries Sebastian Olma is de eerste die we
hiervoor uitnodigen. Samen met zijn onderzoeksteam (CARADT) doet hij onderzoek naar
democratisering van kunst en creatieve praktijk. CARADT staat voor Centre of Applied
Research for Art, Design & Technology.
2021 is het onderzoeksjaar waarin het team vele gesprekken voert met Kunstenlabteam, kunstenaars en andere externe relaties waarbij de focus ligt op interne structuren,
werkprocessen, relationele verhoudingen en belangen, in het verlengde van eerder
onderzoek bij andere kunstpodia. Zijn er invloeden die een democratischer benadering van
de kunst in de weg staan? De weerslag van het onderzoek zal in 2022 volgen.

Lees HIER meer
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Tentoonstelling vaccinatie-locatie Deventer
Met werken van Margot Olde Loohuis, Harry Schömaker,
Peter-Frans De Graaf en Wibo Kosters
Kunstenlab is gevraagd een tentoonstelling in te richten op de vaccinatie-locatie in Deventer. In de
tentoonstelling staat het landschap centraal: als bron van troost, hoop en energie. In grote prints van zes
kunstwerken en twee gedichten zien we het landschap van dichtbij en veraf; van de sprookjesachtige
onderwaterbeelden van Margot Olde Loohuis en de fragmenten van velden en bossen van Harry Schömaker,
tot de eindeloze luchten van Peter-Frans De Graaf. Voormalig Deventer Dichter Wibo Kosters beschrijft in
twee gedichten zijn wens voor iedereen.

DE STAAT VAN een prelude
Een overzicht van kunstenaars in de Bergkerk
Bergkerk - 9 t/m 20 juni 2021
Bijna 80 Deventer kunstenaars exposeren in juni een klein kunstwerk op
een grote gezamenlijke wand in de Bergkerk. Deze mini-tentoonstelling is
alvast een voorproefje op de uitgestelde tentoonstelling DE STAAT VAN
waarin het werk te zien zal zijn van 60 Deventer kunstenaars in 11 bijzondere
groepsexposities verdeeld over twee tentoonstellingsperiodes.
Ter afsluiting van de prelude is er een kunstenaarsgesprek (live & online). Arno
Kramer, kunstenaar en curator, gaat op 20 juni in gesprek met drie Deventer
kunstenaars Hellen Abma, Lies van Dam en Renze Koenes, waarvan het werk
te zien is in de tentoonstelling. Arno Kramer praat met de kunstenaars over het
onderwerp tekenaarschap.

Lees HIER meer
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BurgerCatch
Catch in de Burgerhaven - 10 september 2021
Na een bijzondere buiteneditie in 2020 laten de coronamaatregelen het dit jaar
weer toe om de Catch binnen te organiseren. Dat doen we in een nieuwe ruimte: de
Burgerhaven. Deze indrukwekkende, industriële ruimte op het Havenkwartier biedt
volop ruimte en is gevuld met 75 comfortabele bioscoopstoelen. Een verzameling
van negen sprekers, allemaal met een verassend verhaal, presenteren zich aan
de hand van 20 slides van 20 seconden. Zo vertelt Annejet Brandsma over haar
nieuwe documentaire, deelt Koos Hoogland de plannen voor het nieuwe EICAS
Museum en laat Fleur Poppema ons weten waarom ze besloot haar baan als
directeur op te geven om snoepmaker te worden.
De Catch is een coproductie van Kunstenlab en Brut. De BurgerCatch vindt plaats
in samenwerking met Poppodium Het Burgerweeshuis.

Lees HIER meer

Open Monumentendag
Een video-installatie van Elise van der Linden in het ruim
van een schip - 11 en 12 september 2021
Aan de Lage Wellekade ligt tijdens Open Monumentendag het historische
vrachtschip de Eestroom. Deventer kunstenaar Elise van der Linden laat in het
schip de video-installaties 'Wandering' en 'Verbinding' zien. Samen vormen ze
een installatie waarbij je als bezoeker deel uitmaakt van het kunstwerk: je stapt
in een nieuwe wereld en loopt tussen het videowerken door in het ruim van het
schip. De openbare locatie van het schip zorgt voor veel, vaak toevallig, publiek.

Lees HIER meer
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Advies en begeleiding
De advieswerkzaamheden van Kunstenlab zijn
veelomvattend en zeer uiteenlopend, van klein en
kortlopend tot groot en complex. Ze spelen zich zowel
op lokaal en regionaal als provinciaal niveau af. Een
belangrijke taak voor Kunstenlab is de opdracht van de
gemeente Deventer voor de uitvoering van het beleid op
het gebied van Kunst en Openbare Ruimte.
We vervullen hierin een dubbelrol: als voorzitter
van de gemeentelijke adviescommissie Kunst en
Openbare Ruimte en als begeleider van opdrachten en
ondersteunende werkzaamheden.
Vanuit onze opgebouwde expertise wordt Kunstenlab ook
regelmatig ingeschakeld voor het opzetten en begeleiden
van kunstopdrachten in Oost-Nederland en wordt
ons advies gevraagd op tal van andere terreinen die
een relatie hebben met de beeldende kunst. Onze
opdrachtgevers zijn zeer divers: van bedrijven,
overheden, collega-instellingen tot maatschappelijke
organisaties, kunstenaars en particulieren.
Kunstopdrachten hebben regelmatig een lange
doorlooptijd: het totale traject kan –afhankelijk van de
complexiteit en integraliteit- gemakkelijk één tot drie jaar
duren.

uitgelicht >>

Worpscape

Rob Sweere
De Worp of het Worpplantsoen is de oudste openbare wandelplaats van
Nederland. Al in de middeleeuwen zochten de bewoners van Deventer
hier rust en ontspanning. Werkgroep Waanders, die zich ten doel stelt om
het Worpplantsoen in Deventer te verfraaien, zette in 2020 een opdracht
uit voor een kunstwerk voor in het park. Daarbij was het belangrijk dat
het kunstwerk aansloot bij de natuur en de functie van het gebied als
overstroomgebied. In het voorjaar 2021 is het kunstwerk ‘Worpscape’ van
Rob Sweere feestelijk opgeleverd tijdens de Waanders Werkdag. Vervolgens
is het kunstwerk opgenomen in de kunstroute van de IJsselbiënnale 2021.
‘Worpscape’ lijkt op een eigentijdse Ark van Noach; een kruising tussen een
schip, onderzeeër en een ruimtevaartuig. Rob Sweere ziet het werk als een
voertuig om de natuur van de wereld te redden. Midden in het werk zit een
plateau met aarde waarop de natuur zijn gang kan gaan zónder bemoeienis
van de mens. Wanneer het gebied bij hoogwater overstroomt, komt
het kunstwerk deels onder water te staan, maar het begroeide plateau
blijft droog. Het is een actuele vraag: hoe kunnen we de natuur redden?
Volgens Rob Sweere is de oplossing simpel: door er niet aan te zitten! Zijn
kunstwerk ‘Worpscape’ is een verbeelding van dat gedachtengoed. Met
behulp van kinderen van nabijgelegen Hovenschool is na de plaatsing het
binnenste deel van het kunstwerk gevuld met aarde van verschillende
plekken en zaadjes. Na verloop van tijd ontstaat er op het plateau een
mini-ecosysteem; een nieuw stukje natuur voor de toekomst.
Worpscape is gerealiseerd in opdracht van Werkgroep Willem Waanders,
de opdrachtbegeleiding was in handen van Kunstenlab. Met dank aan:
Stichting IJsselbiënnale, Wij Deventer, Waterschap Vallei en Veluwe,
Stichting Erven Witteveen, Stichting De Versterking, Het Groenbedrijf
Deventer, bewoners van De Worp en klas 7a van De Hovenschool.
Worpscape was in 2021 onderdeel van de IJsselbiënnale.
lees HIER meer
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Worpscape

Dichter Robin Bleeker schreef voor de
onthulling van ‘Worpscape’ dit gedicht

Van de grond
De moede aarde draait getrouw haar dagen.
Wij weten ons nog in haar schoot beschut,
maar zij zal ons geen eeuwigheid meer dragen;
we hebben haar volkomen uitgeput.
Hoe lang nog tolereert zij onze toeren?
Met roofbouw en met generaties lang
grootschalig biologisch oorlogvoeren
komt eens ons voortbestaan in het gedrang.
Dit lot lag al vervat in ons tuinieren;
zoveel werd reeds gerooid, gewied, gesnoeid.
Wat was er mis met welig laten tieren?
Waartoe ons tegen alles aan bemoeid?
We raken langzaam van de ernst doordrongen
nu de natuur, in al haar kwetsbaarheid,
waar zo nalatig mee is omgesprongen,
als zand door onze groene vingers glijdt.
Als straks het water stijgt tot onze lippen,
de dijken breken door de Grote Vloed
en elke ark hier stukslaat op de klippen,
de mens de wereld vlug ontvluchten moet,
bestormen wij de hemel als giganten,
om, als symbool van onze eigenbaat,
in onontgonnen grond een vlag te planten,
belichamend dat onkruid niet vergaat.
Meer van zijn gedichten
vind je HIER
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Light Field
Giny Vos
Voor de gemeente Kampen begeleiden we een kunstopdracht n.a.v. de aanleg van
de bypass van de IJssel naar het Drontermeer en het nieuwbouwproject Reeve.
Nadat Giny Vos eind 2020 haar definitief ontwerp presenteert, nemen we op verzoek
van de gemeente ook de fondsenwerving ter hand. Nadat we zo’n 95% van de
financiering hebben gerealiseerd neemt de gemeente de begeleiding weer van ons
over voor het laatste stuk tot aan oplevering. We blijven op afstand volgen hoe het
proces verder verloopt.

Lees HIER meer

Feniks Poort Vechtdal/Zwolle
Giny Vos
Kunstenlab begeleidt de kunstopdracht voor een landmark bij de A28. Giny Vos werkt haar
goedgekeurde plan uit tot een definitief ontwerp. Helaas blijken de uitvoeringskosten door
stijging van de materiaalprijzen flink op te lopen. Dankzij een extra bijdrage van het BPD
Cultuurfonds komt realisatie dichtbij. Na een enthousiaste ontvangst van het plan door de
begeleidingscommissie lijkt ook het laatste gat gedicht te kunnen worden en krijgt Giny opdracht
voor uitvoering van het plan. Het kunstwerk zal naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd.

Kunstopdracht Stromarkt
We Make Carpets
‘We Make Carpets’ heeft, in het kader van de herinrichting van de Lebuinuspleinen,
de opdracht gekregen om bij de entree van de bibliotheek aan de Stromarkt
een kunstwerk te ontwikkelen voor een sterkere verbinding tussen binnen- en
buitenruimte. We Make Carpets wil met hun kunstwerk de overgang tussen de
fysieke en mentale wereld, van de alledaags naar poëtisch wereld én van de
werkelijke naar de conceptuele wereld benadrukken.
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Kunstenaarsbeleid

In 2021 geven we verder vorm en uitvoering aan ons meerjarenbeleidsplan ‘De kracht
van verbeelding in een complexe wereld’ (voor 2021-2024). Onze ambitie: Kunstenlab
zet in op een doorontwikkeling en groeit van een kunstorganisatie die Deventer en
omgeving als basis heeft met een brede uitstraling naar Oost-Nederland, naar een
landelijk gerenommeerde en gewaardeerde organisatie die stevig geworteld is in
Deventer. Lean & mean, vanuit een solide basis.
Dankzij de tweejarige bijdrage van het Mondriaan Fonds in de regeling ‘Kunstpodia
Basis’ kunnen we de tentoonstellingsprogrammering verder versterken volgens
plan, onder de titel ‘Clash & Play’. Onderdeel van dit plan zijn de programmalijnen
‘Changing Perspectives’, ‘Ultimate Playground’ en ‘Gamechanger’ waarbinnen we de
tentoonstellingen ontwikkelen en organiseren.

Personeel
Nadat we jarenlang met een vast team hebben gewerkt – dat rondom projecten
regelmatig wordt uitgebreid – vindt er in 2021 een flink aantal wisselingen
plaats. Door de drukte in de organisatie vanwege de IJsselbiënnale kiezen we
ervoor een aantal vervangingen tijdelijk door te voeren en rond het nieuwe jaar
definitieve keuzes te maken. Patrick Mangnus neemt na ruim 20 jaar afscheid
als programmamaker en organisator. Hiervoor nodigen we een van onze extern
programma-adviseurs uit om deze functie dit jaar over te nemen. In plaats van het
werken met een administratiekantoor nemen we een nieuwe boekhouder in dienst.
Door de gevolgen van ziekte voeren we een verandering door in de ondersteuning
van het team én we versterken het team tijdelijk met extra productiecapaciteit met
twee nieuwe projectmedewerkers. Aan het eind van jaar stellen we een nieuwe
functie van receptionist/office-assistent in, die vanaf begin 2022 wordt ingevuld.

Fair Practice Code
De extra bijdragen van het Mondriaan
Fonds en provincie Overijssel zorgen
ervoor dat we de Fair Practice Code
in de gehele organisatie kunnen
toepassen: zowel in de honorering van
kunstenaars als die van het personeel.
Omdat de financiering vanuit tijdelijke
middelen tot stand komt, blijft een
robuustere basis voor de organisatie
een belangrijk aandachtspunt.

Deze veranderingen hebben de nodige impact op de organisatie, maar het lukt goed
nieuwe mensen te vinden en dat zorgt ook voor een welkome nieuwe impuls en
verjonging van het team. Het vaste team bestaat op 31 december uit 6 mensen in
vaste dienst (3,75 fte), 1 gedetacheerd en 6 op zzp-basis (deels flexibel inzetbaar en
deels tijdelijke uitbreiding).

Diversiteit en inclusie
Corona
Ook in 2021 heeft de coronapandemie
zijn invloed gehad op Kunstenlab.
Als gevolg hiervan is Kunstenlab
een aantal maanden dicht geweest,
heeft veel minder publieksactiviteiten
kunnen ontwikkelen en uitvoeren,
heeft activiteiten en tentoonstellingen
uitgesteld, verlengd of in gewijzigde –
vooral online– vorm georganiseerd. Dit
is vanzelfsprekend opnieuw van invloed
geweest op het publieksbereik. Wel is
er veel extra aandacht besteed aan
buitenkunst en andere projecten buiten,
waar veel mensen gebruik van hebben
gemaakt. Het is bij niet alle activiteiten
mogelijk dat publieksbereik te meten.
Kunstenlab heeft in 2021 coronasteun
ontvangen van het Mondriaan Fonds
voor de uitvoering van het programma
2021-2022 en alles wat daarvoor nodig
is. Hierdoor zijn we in staat gesteld
te investeren in extra apparatuur,
software, menskracht, werkruimte en
programma (ten gunste van makers,
zzp-ers en publiek).
17

BELEID EN ORGANISATIE 2/2 | HOME
Lasten 2021

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Huisvesting
Algemene kosten
Activiteiten
Projecten
Totale uitgaven

Communicatiebeleid

Personeel

Begin dit jaar is de vernieuwde website gelanceerd. De communicatiestrategie
waarvoor we in 2019 samen met een externe communicatieadviseur de basis
hebben gelegd, vormt de leidraad voor de revisie van de website. Een van de
strategische uitgangspunten is dat we ons publiek inhoudelijk willen verbinden.
De nieuwe programmamaker die in 2021 start, is ook tekstschrijver. Ze schrijft
tentoonstellingsteksten voor onder meer de website en deze teksten vormen de
basis voor de communicatie voor onze social media en persberichten.

Team Kunstenlab
Koen Bril – projectleider, kunstenaarsbeleid,
programmamaker, staf
Mieke Conijn – directeur, bestuurder
Marjolijn Dokter – secretariaat,
projectmedewerker
Esmay Groot Koerkamp – opbouw
tentoonstellingen
Rita Havekes – financiële administratie
(tot 1 feb)
Josien in ’t Hof – projectleider, educatie,
programmamaker, staf
Hanna Jansen – projectmedewerker
(vanaf half april)
Bart Koldewee – opbouw tentoonstellingen
Bas Korf – financiële administratie
(vanaf 1 feb)
Patrick Mangnus – programmamaker,
organisatie en opbouw tentoonstellingen
(tot 1 april)
Aalt van de Glind – programmamaker,
organisatie en opbouw tentoonstellingen
Gerda van de Glind – programmamaker,
organisatie tentoonstellingen (vanaf 1 mei)
Marike Pool – projectmedewerker
Marjon van Tiel – communicatiemedewerker
Marije Vermeulen - receptionist
(mei - december)
Kim Vijfhuize – secretariaat
André Quekel – receptionist
(tot april), huismeester

Ook in 2021 zijn we door de maatregelen rond corona een lange aaneengesloten
periode gesloten voor publiek. Het blijft een uitdaging om in contact te blijven met
ons publiek. De eerdere ervaringen die we hebben opgedaan in 2020 van het online
uitzetten van activiteiten rond ons tentoonstellingsprogramma zetten we steeds
effectiever in. In 2021 zijn we een pilot gestart voor het online adverteren via Google
Grant. We verwachten hiermee onze naamsbekendheid te vergroten bij een breed
publiek. In 2022 zal er een evaluatie plaats vinden op basis waarvan we besluiten om
deze pilot voort te zetten.

€ 259.318
€
6.907
€ 53.306
€ 74.593
€ 24.970
€ 186.872
€ 605.966

Kunstenaarsbeleid
Het is wederom een lastig jaar voor veel kunstenaars, ook in Deventer. Een podium
vinden voor het eigen werk was al niet altijd even gemakkelijk, in coronatijd is het
nog lastiger. Hoewel de uitgestelde nieuwe opzet van de groepstentoonstelling
van Deventer kunstenaars in de Bergkerk opnieuw verschoven moet worden, zijn
we blij dat we iets kunnen doen in de vorm van de Prelude. De volledige uitvoering
zal uiteindelijk in 2022 volgen. Ook op ateliergebied doemen er donderwolken
op boven de stad. Ateliergebouw de Panta Rhei dreigt het onderspit te delven in
woningbouwplannen op die locatie. Kunstenlab denkt mee met de betreffende
huurders over te zetten stappen en is gesprekspartner van de gemeente in
een onderzoekstraject naar alternatieven naar aanleiding van een motie in de
gemeenteraad. Ondertussen is het verloop binnen de bestaande panden nog steeds
uiterst gering; slechts een enkel atelier komt vrij en kan opnieuw (na bemiddeling
door Kunstenlab) aan kunstenaars op de wachtlijst worden aangeboden.

Baten 2021

Subsidie Gemeente Deventer € 328.993
Projecten
€ 258.302
Advisering
€
5.150
Educatie, verhuur en
€ 42.890
overige inkomsten
Subsidie Loonkosten
€
0
Totale inkomsten
€ 635.335

We voeren geregeld adviesgesprekken met kunstenaars over zeer uiteenlopende
zaken van de eigen beroepspraktijk. Sowieso merken we dat de behoefte hieraan
constant is; en zelfs eerder toeneemt. Ook van kunstenaars die niet in Deventer
en directe omgeving wonen of werken. Dit bevestigt de regionale verankering van
Kunstenlab.

Diversiteit en inclusie
Kunstenlab erkent het belang van de
representatie en betrokkenheid van de
brede diversiteit van de samenleving in
de culturele sector. We hebben de afgelopen 1,5 jaar een aantal stappen genomen, realiseren ons daardoor nog beter
wat er nog schort en voelen een grote
verantwoordelijkheid om daar aan te
werken. In 2021 volgt de directeur een
training Inclusief Leiderschap, implementeren we tal van maatregelen om
ons pand toegankelijker en inclusiever te
maken, maken we op basis van diversiteit keuzes in programma en personeel
en doen we met begeleiding van extern
adviseur Jason Chang een onderzoek
met 0-meting voor de organisatie. In
2022 stellen we op basis hiervan een
visie met stappenplan op en gaan aan
de slag met de implementatie ervan.

Vrijwilligers 2021
Nelly van den Anker
Joey van Berkum
Ankie van der Bijl
Krystle Huwae
Frans Kwakkenbos
Han Nijhof
Britt Piek
Martin de Vries
Marieke Wientjes
Stagiaires 2021
Alara Can
Anne van Emmerik
Tatum Fennebeumer
Ellemijn Holkamp
Puk Klein Velderman
Milan Scholten

Publieksbereik Kunstenlab 2021
Tentoonstellingen + activiteiten (live)
Tentoonstellingen + activiteiten (online)
Projecten (live) *
Projecten (online)
Educatie
Kunst openbare ruimte
Totaal aantal bezoekers (live en online)

3.944
702
73.513
434
153
niet meetbaar
78.746

Raad van Toezicht 2021
Frans Jorna
Marieke Langenberg - voorzitter
Ellen Marks (vanaf medio 2021)
Ivo Matser
Jantine Schinkelshoek
Han de Wit (voorzitter tot medio 2021)

Bereik social media in totaal:
Facebook
Instagram

68.767
40.476

* inclusief bezoekers aan de IJsselbiënnale
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Samenwerkingspartners en financiers
Bang voor Kunst
Overijssel viert 75 jaar vrijheid
De Perifeer
Brut (voorheen De Nieuwe Oost | Pop)
Provincie Overijssel
Gemeente Deventer
Open Monumentendag
Deventer Verhaal
Scheepsatelier Eestroom
Clash & Play
Paul Segers
Peter Fengler
Gerda van de Glind
Jelle Bouwhuis
Alied Ottevanger
Youri Apello
Johan Rijpma
Moritz Ebinger
Ella Buzo
Frank Koolen
Provincie Overijssel
Mondriaan Fonds
DE STAAT VAN
Bergkerk
Platform Deventer Kunstenaars
Gemeente Deventer
Deventer Cultuur Club
Rudolf H. Schmidtfonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Jeannette Hollaarfonds
Stichting Wesselings-van Breemen
Catch in Burgerhaven
Brut (voorheen De Nieuwe Oost | Pop)
Burgerweeshuis
Bestwerk
Gemeente Deventer
Adviesraad KOR
Gemeente Deventer
Paul de Kort
Maarten Hanekamp
Tanja Karreman
Bram Kuypers
Mieke Conijn
Paul ten Voorde
Yoran van Boheemen
Vera Martens
Monique Brunnekreeft

Educatie
Kunstcircuit
ArtEZ Enschede
Proeftuin Kunst + Landschap
Stichting IJsselbiënnale
ACEC
Sonsbeek Internationaal
Het Koelhuis
Kunstwegen
Into Nature
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
Landschap Overijssel
Stichting IJssellandschap
Ministerie OCW
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Gemeente Deventer
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Zutphen
Kunstopdracht Worpscape Rob Sweere
Ton Geldermans
Tanny Brons
Harry Joling
Wim van Vilsteren
John Vos
Adviesraad KOR
Deventer Werkgroep Waanders
Stichting IJsselbiënnale
Gemeente Deventer
Waanders legaat
Wij Deventer
Stichting Erven Witteveen
Waterschap Vallei en Veluwe
Het Groenbedrijf Deventer
De Hovenschool Deventer
Kunst van Hier tot Ginder – Amuse
AKI Academy of Art & Design
Stichting IJssellandschap
Stichting Kunst van Hier tot Ginder
Gemeente Deventer
Tegenbeeld
Bram Kuypers
Annet Zondervan
Gemeente Deventer
Adviesraad KOR

Kunstopdracht Stromarkt
Gemeente Deventer
Bibliotheek Deventer
Bosch Slabbers
Expositie Vaccinatielocatie
GGD IJsselland
Gemeente Deventer
Light Field
Gemeente Kampen
BPD
BPD Cultuurfonds
Mondriaan Fonds
Kunstcommissie Kampen
Kunstopdracht Landmark A28
Projectbureau Ruimte voor de Vecht
BPD Cultuurfonds
Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat
Weerlicht
Brut (voorheen De Nieuwe Oost | Pop)
Mimik
De Perifeer
Burgerweeshuis
Nachtexpo
Gemeente Deventer
Prins Bernhard Cultuur Fonds
Stichting Wesselings-van Breemen
Deventer Cultuur Club
St. Jurriën
Archeologie Deventer
Hogeschool Saxion
Universiteit Leiden
Provincie Overijssel
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Kindcentrum Rivierenwijk
Bewoners Rivierenwijk
Gamechanger
Caradt
Mondriaan Fonds
Provincie Overijssel

IJsselbiënnale
Stichting IJsselbiënnale
Ode aan het Landschap
Achterhoek Marketing
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Provincie Overijssel
Provincie Gelderland
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Rijn en IJssel
Rijkswaterstaat
Gemeente Heerde
Gemeente Olst-Wijhe
Gemeente Epe
Gemeente Voorst
Gemeente Deventer
Gemeente Lochem
Gemeente Zutphen
Gemeente Brummen
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Doesburg
Gemeente Hattem
Gemeente Zwolle
Cleantech Regio
Veluwe op 1
Stichting IJssellandschap
BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling
Tauw Foundation
Landschap Overijssel
IJsseldelta Programma
Natuur en Milieu Overijssel
Staatsbosbeheer
Schoemaker Advocaten
SNP Adviseurs
IJsselwerken
Innodeen
BOEi
Engie
Stichting Deventer Boekenweek
Deventer4GlobalGoals
Weever Sloop en Bouw
Mondriaan Fonds
BankGiroLoterij Fonds
BPD Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Stichting De Versterking
BNG Cultuurfonds
VSB Fonds
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