
 Bijeenkomst 2005

Trans  Artists  organiseert  ieder  jaar  een 
landelijke  bijeenkomst  voor  aanbieders  van 
gastateliers en voor organisaties en overheden 
die bij gastateliers betrokken zijn.  Een goede 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten, kennis te 
maken met nieuwe initiatieven, en belangrijke 
ontwikkelingen  in  het  veld  te  bespreken.  In 
2005 vond de Bijeenkomst Gastateliers plaats 
in Hotel Mariakepel in Hoorn op 2 december.

De bijeenkomst had een vol en verrassend 
programma, waaronder:

presentatie van een nieuw gastatelier in Amsterdam: M4 
(Tetterode-complex)
-------------------------------------------------------
presentatie van de Ronde Gastateliers
-------------------------------------------------------
keuzes in financieel beleid: een inventariserend gesprek 
met bijdragen van Aletta de Jong,  Daniëlle van Zuijlen 
en Loes Heebink.
-------------------------------------------------------
kunst en wetenschap: samenwerking met universiteiten, 
inleiding door Krien Clevis
presentatie van   'special guest' Howard Chan over a-i-r 
projecten van 1a Space in Hong Kong .
-------------------------------------------------------
rondleiding door Hotel Mariakapel

Deelnemers

Agentur - Karin Christof
De Brakke Grond - Els Stubbe
EKWC - Noor Zwinkels
Het Wilde Weten - Karin de Jong
Hotel Mariakapel - Daniëlle van Zuijlen , Bart Lodewijks
Lokaal 01 - Frederik Vergaert
M4 - Gaston ter Horn
Maastricht Academie - Krien Clevis
Retort - Antoine Adamowicsz
Stichting BAD - Aletta de Jong
Stichting KIK - Loes Heebrink
Thami Mnyele - Pauline Burmann
Van de Nieuwe Dingen - Huub van der Loo
1A Space - Howard Chan
Trans Artists-
Maria Tuerlings 
Heidi Vogels
Yeb Wiersma
Erik Hagoort
Lotte Geeven
Teike Asselbergs

---------------------------------------------------------
Presentatie Hotel Mariakapel
Daniëlle van Zuijlen & Bart Lodewijks

We  worden  warm  welkom  geheten  door 
Daniëlle en Bart van Hotel Mariakapel. Sinds 
2003 beheren zij de kapel. Het initiatief is voor 
een  deel  zelfvoorzienend:  inkomen  wordt 
verkregen  uit  verblijf  in  het  hotel  en  uit  de 
workshops  met  academiestudenten.  Overige 
inkomsten komen uit subsidies en sponsoring

---------------------------------------------------------
M4 
Gaston ter Horn

Sinds augustus 2005 biedt M4 een gastatelier 
aan in Tetterode, een voormalige letterzet 
fabriek in het centrum van  Amsterdam. 
Kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen 
er een periode van drie maanden verblijven. Op 
dit moment moeten de gastkunstenaars nog 500 
euro per maand betalen voor het verblijf en 
voor het atelier, maar Gaston geeft aan dat ze 
in de toekomst een volledig gesubsidieerde 
werkperiode willen aanbieden. Het verblijf 
wordt afgesloten met een presentatie of lezing 
door de kunstenaar in de project- of 
presentatieruimte. Nu selecteert M4 de 
kunstenaars nog zelf maar ze wil in de 
toekomst nauw gaan samenwerken met 
instituten die mensen voordragen.

---------------------------------------------------------
De nieuwe Trans Artists site 
Yeb Wiersma

De nieuwe website biedt naast een fris en 
overzichtelijk menu meer achtergrond 
informatie. In experiences en stories staan 
ervaringen en verslagen van kunstenaars die in 
een gastatelier verbleven. Deze rubriek geeft 
een persoonlijk en gedetailleerd portret van de 
residency. Ervaringen van kunstenaars helpen 
een keuze te maken uit het uitgebreide, 
wereldwijde aanbod van gastateliers. 
Ervaringen geven inzicht in de voor- en 
nadelen en kunnen andere kunstenaars helpen 



om te bepalen of het gastatelier biedt,  wat ze 
ervan verwachten. Op de nieuwe website staat 
ook een checklist, een handige lijst met vragen 
en praktische tips, die kunstenaars helpen bij 
het maken van een keuze. De lijst moedigt 
stapsgewijs aan om bewust te overdenken wat 
je motieven zijn om naar een gastatelier te 
gaan. Daarnaast staan er waardevolle adviezen, 
zoals over de aanmeldingsproceduren en over 
de financiële kant van een artist-in-residence 
programma.

---------------------------------------------------------
De Pool 
Heidi Vogels

De pool is een netwerk van gastateliers, en 
dient als platform voor de versteviging van de 
positie van gastateliers in Nederland en 
Vlaanderen. Op de pool website wordt het 
uitgebreide aanbod van artist residencies in 
Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht. 
Het is een 'infotool', een gereedschap dat het 
makkelijker maakt om informatie te vinden, 
ervaringen uit te wisselen, op ideeën voor 
samenwerking te komen. ”Het is niet bedoeld 
om tussen de kunstenaars en kunstinitiatieven 
in te staan”, benadrukt Heidi Vogels, die de 
Pool coördineert. 

Ook wijst Heidi de aanwezigen op het belang 
van de beschikbaarheidskalender op de 
Poolsite. Aangezien deze niet regelmatig wordt 
bijgehouden door de gastplekken, stelt Trans 
Artists voor om dit te doen, actief te 
bemiddelen en te helpen met het aanbieden van 
informatie over hun programmering. Trans 
Artists heeft immers overzicht over vraag en 
aanbod en kan hiermee een ondersteunende 
functie verlenen in de programmering, waar 
nodig, uiteraard in overleg en met goedkeuring 
van het gastatelier zelf. Hierop wordt over het 
algemeen positief gereageerd.

Nieuw is het idee van Trans Artists om elke 
drie maanden voor de kunstenaars die bij 
gastateliers verblijven, een 
ontmoetingsbijeenkomst te organiseren, hetzij 
bij Trans Artists, hetzij bij steeds wisselende 
gastateliers. Loes Heebink van KIK vindt het 
een interessant idee om zo de kunstenaars 
inzicht te geven in wat er allemaal speelt in het 
Nederlandse kunstklimaat. Volgens haar kan 
zo’n samenkomst interessante handvaten 
bieden aan buitenlandse kunstenaars die hier te 
gast zijn. Thami Mnyele en Het Wilde Weten 
vinden vooral het sociale aspect van zulke 
bijeenkomsten wenselijk. Er wordt voorgesteld 
om dit driemaandelijkse contact tussen de 
gastkunstenaars te laten rouleren tussen 
gastateliers. M4 stelt ook voor om het 

professioneel aan te pakken door naast de 
gastkunstenaars ook vertegenwoordigers van 
verschillende culturele instellingen uit te 
nodigen, zodat de gasten nog breder kennis 
kunnen maken met wat er op cultureel gebied 
in Nederland te doen is. 

Om de Pool te versterken en de buitenlandse 
gastkunstenaars kennis te laten maken met het 
aanbod van gastateliers in Nederland stelt 
Danièlle van Zuylen van Hotel Mariakapel een 
structurele busverbinding voor tussen de 
gastateliers met presentaties in de bus. Dit 3 
maal per jaar om beurten georganiseerd door 
een ander gastatelier. Trans Artists wil hiervoor 
al de nodige informatie verzamelen en laat de 
organisatie van de eerste busreis aan Hotel 
Mariakapel over. Er wordt beslist om eerst een 
pilotproject  te organizeren voor een groep 
Albanese gastkunstenaars die 1 t/m 14 februari 
in Hotel Mariakapel verblijven.

---------------------------------------------------------
Ronde Gastateliers

Begin vorig jaar zijn Heidi Vogels en Hanna 
Sohier, stagiaire bij Trans Artists, gestart met 
de Ronde Gastateliers: een onderzoek naar de 
diversiteit in het aanbod van gastatelier 
initiatieven in Nederland. Uit het onderzoek 
blijkt onder meer dat de gastateliers 
uiteenlopende keuzes maken in hun financiële 
beleid. Een algemene conclusie is dat 
financieringen niet belangrijk zijn voor het 
ontstaan van een plek maar vaak wel voor de 
continuïteit. 

------------------------------------------
Gesprek over keuzes in het financiële 
beleid van gastateliers

Een gesprek waarin verschillende keuzes in 
kaart worden gebracht: keuzes tussen 
structurele subsidie of projectsubsidie, 
landelijke subsidie of gemeentelijke subsidie. 
Of helemaal geen subsidie. Natuurlijk hangt 
het van de omstandigheden af welke keuzes 
worden gemaakt. Geen gastplek is hetzelfde. 
Er is niet één formule. 

Aletta de Jong, Stichting B.a.d. legt uit 
waarom zij ervoor gekozen hebben geen 
structurele financiering aan te vragen,. Ze 
willen vermijden dat ze geïnstitutionaliseerd 
worden. Ze verkiezen een financieel 
onafhankelijke positie om zo geen invloed van 
buitenaf toe te laten (door bijvoorbeeld naar 
een subsidie toe te moeten schrijven ) en alles 
zelf in de hand te houden.. Wel ondersteunen 
zij de financiële aanvragen van hun 
gastkunstenaars. 



Hotel Mariakapel ontvangt subsidie van 
gemeente Hoorn en Gemeente Noord Holland. 
De rede voor de toekenning was de grote 
potentie van de locatie, vlak bij Amsterdam, en 
het feit dat HMK een unieke culturele plek is in 
Hoorn. Ze ontkent echter dat het geld hen 
beperkt in hun keuzes of afhankelijk maakt, 
integendeel. Daniëlle merkt wel op dat subsidie 
Hotel Mariakapel tot een andere plek heeft 
gemaakt. Ze hebben meer ruimte en vrijheid 
gekregen om een professionele context voor de 
kunstenaars te bieden. Daniëlle beaamt dat er 
een nadeel is: ontzettend veel energie gaat 
zitten in het aanvragen van subsidie, in het 
documenteren van alle ontwikkelingen, 
presentaties en van de programmering.

Stichting KIK  heeft in samenwerking met het 
Fonds BKVB een volledig gesubsidieerde 
residency gecreëerd. Voor dit proefproject 
levert het fonds het stipendium, en de kosten 
voor de presentatie en de publicatie van het 
werk. Naast subsidie voor dit pilotproject 
ontvangt KIK ook subsidie van andere 
instanties, waaronder de Noordelijke 
Provinciën: een subsidie voor het gastverblijf 
en een programmeringsubsidie voor twee jaar. 
Sinds die toekoenning bemoeit de politiek zich 
weliswaar met KIK, maar daar staat tegenover 
dat de politiek verantwoordelijkheid op zich 
heeft genomen. Loes Heebink meent overigens 
dat KIK ook zonder subsidies op eigen benen 
kan staan.

---------------------------------------------------------
Expertmeeting Stroom – TA

In maart 2006 organiseert Trans Artists in 
samenwerking met Stroom in Den Haag een 
expertmeeting om het belang van de rol van 
gastateliers voor de ontwikkeling van het 
stedelijke culturele klimaat in Nederland te 
bespreken.  Stroom wil een gunstige invloed 
uitoefenen op het kunstklimaat in Den Haag. 
De vraag is of het zinnig is daarvoor een eigen, 
nieuw gastatelier te beginnen. Maria Tuerlings 
van Trans Artists pleit juist voor het gebruik 
maken van reeds bestaande gastplekken. De 
bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers en 
vertegenwoordigers van gastateliers. Er zal een 
verslag van worden gemaakt.  

---------------------------------------------------------
Kunst en Wetenschap

Vanuit de wetenschap ontstaan steeds vaker 
samenwerkingen met kunstenaars. Krien Clevis 
ligt deze ontwikkeling kort toe aan de hand van 
het pilotproject wat zij coördineert in het kader 
van het European Pépinières program for 
young artists. In dit project “Kunst en 
Wetenschap” werkt de Academie voor 
Beeldende Kunst in Maastricht samen met de 
Universiteit van Maastricht. Voor een bepaalde 
periode krijgen een kunstenaar en een 
wetenschapper de mogelijkheid samen een 
project te ontwikkelen.

---------------------------------------------------------
Internationale samenwerking

Trans Artists ontvangt steeds vaker verzoeken 
van buitenlandse gastateliers, organisaties en 
netwerken voor uitwisseling en samenwerking 
met Nederlandse gastateliers. Veelal blijft het 
bij ad hoc contacten. Is er behoefte aan meer 
structurele samenwerking, waarbij kan worden 
aangehaakt bij internationale fondsen en 
netwerken? 

In het kader van internationale samenwerking 
was Howard Chan uitgenodigd, co-curator van 
1a Space in Hongkong. 1a Space is een 
kunstenaarsinitiatief met een projectmatig, 
internationaal artist-in-residence programma. 
Het is een plek voor discussie en uitwisseling. 
Momenteel verkent 1a Space de mogelijkheden 
tot internationale samenwerkingen en 
uitwisselingen met soortgelijke organisaties in 
Europa, en met name in Nederland. 

Howard  geeft  een  korte  presentatie  over  1A 
Space waarbij hij kort de situatie schetst voor 
artist  in  residences  in  Azië.  Hongkong  heeft 
een lange geschiedenis in performance kunst. 
De overheid subsidieert artist in residences met 
een jaarlijks bedrag. Zo is de AIR association 
een  alternatief  residence  programma.  In  een 
pand  in  Hongkong  bieden  zij  plek  aan  24 
internationale kunstenaars.
De opzet van het programma bestaat uit een 
model waarin de verschillende sociaal lokale 
contexten, samenwerkingen met universiteiten 
en bedrijfsleven continu benut worden met het 
doel nieuwe sociale groepen te vormen en het 
infiltreren in de maatschappij. Zoals:
-Studenten Engels van de universiteit in 
Hongkong  worden gebruikt in een buddy 
systeem als tolk voor de buitenlandse 
kunstenaars -Kunstenaars worden gestimuleerd 
om alleen maar gebruik te maken van de lokale 
faciliteiten. -Er is een onderwijsprogramma 



voor de residents. -Huisvrouwen koken tegen 
een kleine betaling voor de kunstenaars, - 
studenten helpen tegen een kleine vergoeding 
de kunstenaars . -Onder het motto “Straat 
=Museum” worden er speciale stadstours 
georganiseerd (gecureerde publieke ruimte met 
als thema’s : Shopwise , Every Street tells a 
Story, History of the Street) Zo’n tour wordt uit 
persoonlijk oogmerk van de inwoner van de 
straat gepland .

Voor de Hongkong International Artists’ 
Workshop (HKIAW), nodigde The Air 
Association 12 buitenlandse kunstenaars en 12 
kunstenaars uit Hongkong uit om gedurende 
twee weken vanuit hun verschillende culturele 
achtergronden grenzen te verkennen en nieuwe 
ideeën te ontwikkelen. De deelnemers werden 
aangemoedigd te reageren op geschiedenis van 
Wanchai: een district in tijd van massale 
stedelijke reorganisatie. Dit proces en het 
resultaat hiervan werd gedurende 3 weken in 
een publieke plek getoond.

HKAIR maakt deel uit van de Triangle Arts 
Trust; een internationaal netwerk van 
workshops ontstaan in 1982 in Engeland

www.hkair.org

www.trianglearts.org 
 
---------------------------------------------------------
Afsluiting; bisschopswijn en een rondleiding 
door Hotel Mariakapel, waaronder de tijdelijke 
installatie en presentatie van het project 
Printroom. (Een samenwerking tussen Room 
en Hotel Mariakapel)

http://www.trianglearts.org/
http://www.hkair.org/
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