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Voorwoord
De succesvolle trajecten die we in 2018 onder de naam ‘De Ongehoorzaamheid van de Gladde Spier’
realiseerden, hebben ons veel inzicht gegeven in de positie die onze werkplaatsen binnen de culturele
infrastructuur kunnen innemen. We zagen de kracht van de werkplaatsen bij het ontwikkelen en
realiseren van nieuwe concepten van makers. We creëerden een bijzondere plek voor het scouten van
nieuwe talenten tijdens het Artist Village. We organiseerden een symposium waar kennis werd gedeeld
onder professionals. We moesten ook onderkennen dat het organiseren van grote tentoonstellingen zoals
‘The Secret Life of Materials’ niet zonder expertise van andere organisaties mogelijk is. Ieder zijn vak, en
samenwerking is noodzakelijk.
Zo werd nog eens benadrukt dat Beeldenstorm/Daglicht bij uitstek een makers-plek moet zijn, een
ontwikkelplek die uitgaat van de vraag van de makers. Makers die onderzoek willen doen naar de
mogelijkheden van materiaal en techniek op een plek waar zij geconcentreerd kunnen werken,
ondersteund door professionele begeleiders.
In 2019 hebben we de opgedane ervaringen gebruikt om verder onderzoek te doen naar de mogelijke
inzet en koers van de werkplaatsen in de nabije toekomst. Zo initieerden we een aantal projecten in de
grafische werkplaats waarbij deze op diverse manieren werd ingezet: het ‘Litho XXL’ project richt zich op
nieuwe ontwikkelingen binnen de grenzen een traditionele, ambachtelijke druktechniek. Tijdens ‘Riso or
Not’ werden alle grenzen tussen technieken losgelaten en fungeerde de werkplaats als speeltuin voor
jonge talenten, als denktank om tot nieuwe vormen te komen. Tijdens het project rondom Ad Dekkers
werd de werkplaats vooral als plaats voor onderzoek en reflectie ingezet. Elke vorm vraagt om een
specifieke expertise en logistiek.
Mondriaanfonds ondersteunde twee artist-in-residence trajecten. De dynamiek rondom deze trajecten
verschilt nogal van de doorgaans kortere trajecten. Daar waar de vraag van makers bij korte trajecten
redelijk eenduidig is bleken de residenten hun plannen en vragen aanhoudend bij te stellen, wat veel
flexibiliteit van werkplaats en adviseur vraagt. Wij gaan weliswaar uit van de vraag van de maker, maar
waar stuit dat op de grenzen van onze mogelijkheden?
Langlopende trajecten zoals de artist-in-residencies blijken voor zowel maker als werkplaats interessante
nieuwe inzichten en kennis op te leveren. Reden om via een ‘Open Call’ makers te vragen plannen in te
dienen voor een praktijkverdiepingstraject. We ontvingen 78 aanmeldingen, voor een voucher voor 60
dagen en een materiaalbudget. Uit de aanmeldingen koos een externe commissie vier plannen. Deze
makers zijn in 2020 gestart.
Het vakonderwijs blijft een interessante doelgroep. De Minor keramiek bleek ook dit jaar enorm populair
onder de studenten DAE. We kijken weer terug op een succesvolle editie, met als bonus een geweldig
evenement tijdens DDW, waar de werkplaats tot een toprestaurant werd getransformeerd. We zijn
inmiddels ook een gewilde stageplek. In 2019 mocht we ons verheugen op een grote diversiteit aan
stagiaires van mbo en hbo, die een nuttige bijdrage hebben geleverd aan de verdere ontwikkeling van de
werkplaatsen.
Om als ontwikkelplek optimaal te kunnen functioneren is het van belang dat de faciliteiten op orde zijn.
Dankzij ‘Materialen voor de Toekomst’ waren we in staat een aantal gewenste aanpassingen in de
werkplaats te realiseren.
In 2019 namen we afscheid van twee bestuurders: Voorzitter Liesbeth Schreuder en penningmeester Bert
Nagelkerke. Beiden wegens het verstrijken van de termijn. Hun functies werden overgedragen aan
respectievelijk Arie van Rangelrooy en Sjaak de Blauwe.
2019 was een jaar waarin we veel nieuwe ervaringen hebben opgedaan die tezamen een goede basis
vormen voor de profilering van de werkplaatsen in de toekomst. In 2020 gaan we door op de ingeslagen
weg, onder een nieuwe naam.
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Beeldenstorm/Daglicht
Stichting Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm is opgericht in 1992 met als doel het ondersteunen van
professionele kunstproductie. Stichting Grafisch Atelier Daglicht is opgericht in 1982, met onder meer als
doel het bevorderen van de productie, uitgave en presentatie van grafische kunstproducten, en het
bevorderen van integratie van grafische processen en producten die ontwikkeld worden in andere
kunstvormen.
Beide instellingen zijn per 1/1/2017 gefuseerd in de stichting ‘Beeldenstorm’, vooralsnog met als
merknaam ‘Beeldenstorm/Daglicht’. In 2020 zal de organisatie verder gaan onder de merknaam ‘Make
Eindhoven’.

Doel, missie, visie en strategie

Statutair doel van de stichting is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten ten behoeve van
kunstproductie, onderzoek en experiment. We doen dit door begeleiding, ruimte, kennis en faciliteiten
aan te bieden voor onderzoek en experiment aan creatieve makers uit de cultuur sector en bedrijfsleven.
Daarnaast door kennis en faciliteiten aan te bieden aan deelnemers van educatie projecten, op mbo, hbo
en universitair niveau. We stimuleren onderzoek naar mogelijke recycling en upcycling van de toe te
passen materialen. Daarmee dienen we het algemeen belang. We kijken met een brede blik naar onze
omgeving en werken daarmee samen. Allereerst met instellingen die een soortgelijk activiteitenpakket
hebben en vervolgens met aanverwante instellingen.

Missie
We willen de vernieuwing in de kunst en design bevorderen door met faciliteiten, kennis, onderzoek en
productie creatieve makers te stimuleren om nieuwe wegen te exploreren. Daarbij zijn duurzaamheid,
recycling en upcycling belangrijke kernwaarden.
Visie
Wij zijn een plek voor creatieve denkers en doeners die graag ideeën omzetten in experimenten.
Kunst en design zijn sectoren waar vernieuwing en ontwikkeling essentieel zijn. Door het organiseren van
projecten, evenementen en (ook internationale) samenwerking leveren wij een substantiële bijdrage aan
de bevordering van dit proces. We ondersteunen hiermee praktijkontwikkeling en -verdieping van de
creatieve makers.
Beeldenstorm/Daglicht is een plek om te experimenteren, te innoveren, te creëren en te stimuleren; om
kennis te delen. Waar anderen iets als een mislukking ervaren zien wij juist mogelijkheden. We stimuleren
daarom ‘onderzoek door maken’. Het reageren op - soms onvoorspelbare - gedragingen van materiaal en
techniek opent mogelijkheden die vooraf niet altijd te bedenken zijn. Dealen met onvoorziene situaties
opent mogelijkheden voor vernieuwing.
Beeldenstorm/Daglicht is voor iedereen die wil creëren. Voor kunstenaars, beeldhouwers, ontwerpers,
architecten, studenten, voor iedereen die met materialen zijn grenzen wil verleggen. Wij weten ons
gesteund door een breed netwerk van collega-werkplaatsen, ontwikkelplekken en bedrijven waardoor de
nodige kennis en faciliteiten altijd binnen bereik zijn. In samenwerking met het kunstvakonderwijs halen
wij de nieuwste ontwikkelingen binnen. Dit zijn immers de plaatsen waar de meest actuele
ontwikkelingen plaatsvinden, de makers van de toekomst. Op onze beurt brengen onze werkplaatsen de
nodige vernieuwing in het vakonderwijs. Wij zijn meer praktijkgericht, experimenteel, niet gebonden aan
curricula.
Strategie
Om onze missie en visie te realiseren hanteren we drie niveaus: verkenning, verdieping en vernieuwing,
Op het niveau verkenning worden de makers uitgenodigd nieuwe wegen te exploreren.
De eerste verkenningen zijn basis voor verder onderzoek en (praktijk)verdieping. Verdieping opent de
mogelijkheden tot vernieuwing. We geven ruimte aan activiteiten op elk van deze niveaus.
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Activiteiten
1. Ondersteuning en facilitering
Op jaarbasis maken circa 300 makers gebruik van de werkplaatsen: kunstenaars, designers, studenten van
(kunst)vakopleidingen en een enkele amateur. Er wordt gewerkt aan diverse projecten, de meeste dienen
vooral de eigen praktijkverdieping maar sommige overstijgen het individueel belang en geven daarmee
een bijzondere impuls aan de ontwikkeling van onze werkplaatsen. Samenwerking, co-creatie en
innovatie gaan hier hand in hand en leiden tot bijzondere resultaten.

Bijzondere projecten in 2019:
Katie Lagast
Katie Lagast is een Belgische kunstenaar, werkzaam in Portugal. Zij maakte afdrukken van het plaveisel in
de straten van Lissabon en bracht deze (siliconen)modellen mee naar de werkplaats. Van deze modellen
zijn gipsen glasmallen gemaakt die vervolgens gevuld zijn met blank glas. Resultaat was een serie gazen
sculpturen waarin de structuren van het plaveisel zichtbaar in het transparante glas opgenomen werden.
Naast mooie resultaten heeft dit project ook veel nieuwe kennis in de werkplaats opgeleverd.

Katie Lagast
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Ana Navas
Van januari tot en met juni 2019 woonde en werkte Navas in Heerlen in het kader van een serie Artist In
Residencies (AIR) bij SCHUNCK die in samenwerking met Mondriaan Fonds worden georganiseerd. Navas
verbleef in Heerlen om artistiek onderzoek te doen. De presentatie Thirteen Is A Lucky Number toont een
nieuwe serie werken die zij tijdens de residentieperiode ontwikkelde. Voor haar werk "13 is a lucky
number" werd in onze metaalwerkplaats een bronzen sculptuur gegoten. Ana Navas won in 2020 de NN
Art Award. De award is bestemd voor een uitzonderlijk talent dat in Nederland zijn of haar opleiding heeft
gevolgd. De NN Group heeft de NN Art Award uitgereikt tijdens de opening van Art Rotterdam. De
kunstprijs voor uitzonderlijk talent, die eer wil bewijzen aan het hoge niveau van kunstopleidingen en
postacademische instellingen in Nederland, is geïntroduceerd in 2017. De winnaar ontvangt een
stimuleringsbedrag van EUR 10.000.

Ana Navas
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Dané Vonk
Dané Vonk werkte in 2018 al bij Beeldenstorm/Daglicht voor haar Design Academy graduation project ‘A
Twisted View’. Na haar afstuderen kreeg ze in 2019 de mogelijkheid om, met financiële ondersteuning
van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, haar project verder uit te werken.
In haar eigen woorden: ‘These windows change your view of the world. You might see double, get
surprised by strange reflections, or an unexpected haze. ‘A Twisted View’ shows the beauty of distortion.
A collection of samples to win over architects and interior designers.’

Dané Vonk

Eva Oijevaar
Door gebruik te maken van de transparante kwaliteit van het glaswerk kun je op een speelse manier
omgaan met de serie objecten en deze zo een extra dimensie geven. Eva Oijevaar ontwierp ‘Aperitief’,
een serie gekleurd glaswerk dat in eindeloze combinaties kan worden gestapeld om nieuwe tinten te
creëren. Deze collectie is gemaakt om gezien te worden en nodigt uit tot aandacht en interactie. Het
nodigt uit om te stapelen en te combineren om verschillende kleuren te zien ontstaan. Aperitief is een
voorbeeld van een nieuwe techniek om transparante oppervlakken diepgaand te gelaagd te maken en
kan in vele andere toepassingen worden uitgebreid.
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Eva Oijevaar

Kees de Kort
Gedurende het jaar heeft Kees de Kort met grote regelmaat in de grafische werkplaats van
Beeldenstorm/Daglicht gewerkt. Waar het maken van grafiek soms als stug en tijdrovend wordt gezien
heeft Kees juist voor een vrije en losse benadering gekozen. Verschillende grafische technieken worden
binnen een werk gecombineerd en soms worden er nog tekeningen of schilderingen aan toegevoegd. Dit
alles heeft een unieke, kleurrijke en gelaagde serie opgeleverd. Een 20-tal werken zijn in oktober, onder
de titel ‘De Daglicht sessies’, in de werkplaats geëxposeerd.
Stichting Plint maakte een publicatie met werken van Kees.

Publicatie Kees de Kort
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Karl Georg Staffan Björk
Universal Expander is een doorlopende serie schilderijen, tekeningen en sculpturen, waarin Björk het
begrip van de expansie van het universum op verschillende niveaus (micro en macro) onderzoekt. De
kunstenaar is geïnteresseerd in hoe verschillende structuren en dingen zich uitbreiden en ineenstorten,
en hoe dit zich verhoudt tot de menselijke ontwikkeling en ons concept van onszelf - hoe gedachten en
materie vorm krijgen en hervormen. Björk kreeg onlangs de opdracht om een permanent werk te maken
voor de openbare ruimte in Jönköpings Kommun, Zweden. Voor deze opdracht maakte de kunstenaar een
serie aluminium sculpturen van verschillende afmetingen en formaties die doen denken aan doorsneden
van bomen; waarbij de positieve gietvorm van elk deel vergezeld gaat van één negatieve gietvorm van
datzelfde deel - als een reflectie. Deze gegoten delen zijn op elkaar gestapeld en tonen afdrukken die de
unieke identiteit van elke boom verduidelijken: zijn structuren in de vorm van takken, twijgen en schors.

Karl Georg Staffan Björk

Foto: Karl Georg Staffan Björk

De Nightshift
Voordat Beeldenstorm en Grafisch Atelier Daglicht besloten samen verder te gaan was de Nightshift een
belangrijke traditie bij Daglicht. Kunstenaars en ontwerpers kwamen naar de grafische werkplaats om in
ontspannen sfeer zelfstandig te werken. Adviseurs Alice Schiavone en Lilia Scheerder initieerden de
nieuwe Nighshift op donderdagavond. Tijdens de Nightshift is er geen begeleiding beschikbaar,
voorwaarde om hieraan deel te nemen is dat je zelfstandig kunt werken.

9

2. Talentontwikkeling
Tijdelijk Binnenlandatelier 2019
Bij vijf binnenlandse gastateliers biedt het Mondriaan Fonds werkperiodes van twee tot zes maanden aan
in de periode 2020-2021. Vanaf september tot en met december werkten Sanja Medic en Carly Rose
Bedford als resident in onze werkplaatsen. In samenwerking met GlasLab Den Bosch ondersteunen wij
werkperiodes gericht op het experiment en onderzoek naar de diverse mogelijkheden van glasverwerking
De meeste ateliers worden voor het eerst door het Mondriaan Fonds aangeboden, behalve het gastatelier
Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab vanwege de grote belangstelling vorig jaar.
In 2020 zijn Mio Fujimaki en Wouter Venema geselecteerd om opnieuw de uitdaging aan te gaan bij
Beeldenstorm/Daglicht en GlasLab Den Bosch.

Sanja Medic, work in progress

Carly Rose Bedford, work in progress
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The Secret Life of Materials: Riso or Not
In samenwerking met Wobby.club organiseerden we een workshop met geselecteerde jonge kunstenaars.
Zij werden uitgedaagd om, naast de snelle Risograph, ook te experimenten met andere in de grafische
werkplaats mogelijke printtechnieken. Koen Taselaar, bekend om zijn multidisciplinaire werk, begeleidde
het traject als aanjager en inspirator.
(zie ook: onderzoek grafische werkplaats)
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Open Call
Dankzij steun van het Mondriaan Fonds was het mogelijk een ‘open call’ te initiëren: vier kunstenaars
krijgen de ruimte om te experimenteren met materiaal en techniek. Voorwaarde is dat de kunstenaars
gebruik maken van zowel de 2d (grafische) als 3d (metaal en/of glas) werkplaats. De werkperiode kan de
aanvrager zelf bepalen. Dat kan een aaneengesloten of onderbroken periode zijn, afhankelijk van de aard
van het te maken werk. De periodes starten per 2-1-2020 en lopen tot uiterlijk 1-10-2020
Naar aanleiding van deze ‘Open Call’ hebben we liefst 74 aanmeldingen gehad.
We waren blij met de grote belangstelling, en verrast door de hoge kwaliteit en grote diversiteit van de
inzendingen. Tegelijkertijd realiseerden we ons dat we slechts vier inzendingen kunnen honoreren, en
daardoor vele, zeker interessante, inzendingen toch zouden moeten afwijzen.
Voor de selectie is een externe commissie samengesteld, bestaande uit:
Stef van Bellingen, curator en kunsthistoricus
Christiane Berndes, conservator van Abbemuseum
Koen Dijkman, bestuurder De Fabriek, Eindhoven
Frans Franssen, beeldend kunstenaar
De commissie heeft een zorgvuldige afweging gemaakt, waarbij de kwaliteit van het werk voorop stond.
Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheden die de werkplaatsen kunnen bieden in relatie tot het
voorstel. (Een aantal voorstellen bleken binnen onze praktijk niet realiseerbaar, alleen al omdat materiaal
en techniek niet voorhanden zijn). Anderzijds is gezocht naar concepten die de werkplaatsen uitdagen tot
experiment en onderzoek in de breedte van onze mogelijkheden.
Uiteindelijk is gekozen voor vier inzendingen: Ana Guedes, Ana Leonor Madeira Rodrigues, Katerina
Sidorova en Stefanie De Vos. Zij zijn in 2020 gestart met hun projecten.
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3. Educatie
Design Academy Eindhoven
Zestien derdejaarsstudenten van de Minor Keramiek van de Design Academy Eindhoven werken in het
kader van hun opleiding vijf maanden, drie dagen per week, bij Beeldenstorm/Daglicht.
Het lesprogramma is ontwikkeld door Atelier NL, Pierluigi Pompei en Job Meihuizen, op basis van hun
ervaring, kennis, visie en werkwijze op keramiek- en glasgebied. Het programma is ontwikkeld om
studenten te leren om vanuit concept tot een vorm te komen waarbij ze al dan niet historische bronnen
kunnen gebruiken als inspiratie voor hun ontwerpproces. Wanneer studenten goed worden geïnformeerd
over eerdere uitingen en bijzondere technieken, kunnen zij tot betere ontwerpen komen, is de gedachte.
De Design Academy heeft de intentie uitgesproken om meer structurele samenwerkingen met de
werkplaatsen aan te gaan.

TU/e
Studenten van de faculteit Bouwkunde onderzoeken in het kader van het Masterproject Tectonic
Exercises de relatie tussen verschijningsvorm en maken. Hierbij wordt de (zand)mal ingezet als
architectonisch object in combinatie met andere vormen van constructies en mallen. Een onorthodoxe
toepassing van een in onze werkplaats gangbare techniek.
AKVSintJoost
In onze werkplaats werd een penning gegoten ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van AKV
Sint Joost. Voor de docenten was dit een eerste kennismaking met de mogelijkheden die wij kunnen
bieden. Dit heeft geleid tot vervolggesprekken en een planning voor een aantal workshops met
studenten in 2020.
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SintLucas Eindhoven/Boxtel
Voor docenten en studenten werden diverse workshops georganiseerd in de grafische werkplaats. Deze
workshops worden aangeboden in het kader van de z.g. Plus-projecten, waarvoor iedereen zich kan
inschrijven.
Erkend leerbedrijf
Stichting Beeldenstorm is erkend als leerbedrijf. Dit stelt ons in staat om mbo-studenten op te leiden,
met name studenten van SintLucas Boxtel, afdeling Creatief Vakman.
In 2019 liepen Lesja van Hoof, Luc Souchon en Rick Born stage in onze werkplaatsen.
We mogen ons verheugen op een toenemende belangstelling van studenten die een stagetraject willen
ingaan: Naast SintLucas stagetrajecten met studenten van KABK, Fontys, Academie Maastricht.
Maureen Walschot (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Nina Horsting en Ielse Slager (Fontys
Hogeschool voor de Kunsten), Sjors Driessen, Valeria Vangelista, Linda van Houtum.
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4. Onderzoek
Impulsgelden
Mede met ondersteuning van de impulsgeld regeling kunnen we onderzoek doen naar de wensen en
mogelijkheden voor actualisering van de grafische werkplaats. Onze werkplaatsen richten zich enerzijds
op delen en borgen van kennis betreffende de diverse technieken en materialen. Anderzijds staan de
werkplaatsen open voor experimentele trajecten waarbij de grenzen van de technieken worden
opgezocht en worden opgerekt. Afgelopen jaar hebben we drie trajecten geïnitieerd waarbij deze diverse
aspecten onderzocht zijn in relatie tot de mogelijke inzet van de grafische werkplaats: onderzoek,
(praktijk)verdieping en experiment.

Litho XXL
In samenwerking met het Nederlands Steendrukmuseum (Valkenswaard) initieerden wij Litho XXL, een
project dat zich met name richt op kennisdeling op het gebied van grafische technieken, in dit geval
specifiek de lithografie. De bijzondere kwaliteit van deze techniek vormde uitgangspunt voor een
experimenteel traject waarvoor drie makers werden uitgenodigd om zowel in de werkplaats van het
Steendrukmuseum als in onze grafische werkplaats om het experiment aan te gaan met de techniek,
onder begeleiding van meesterdrukker GertJan Forrer.
Uit een eerder opgestelde longlist zijn Marjolein Landman, Ide André en Annemarie Slobbe geselecteerd
om deel te nemen aan dit programma. Na een introductie in beide werkplaatsen kregen de kunstenaars
gelegenheid om proeven te maken op A3 formaat, als eerste onderzoek naar technieken en
drukresultaten. Na bespreking met GertJan Forrer werd de stap gezet naar groot formaat. Bij
Beeldenstorm/Daglicht vond de onderzoeksfase plaats en werden van alle deelnemers de proefstenen
bewerkt en gedrukt. De grote formaten werden zowel in het Steendrukmuseum als bij
Beeldenstorm/Daglicht gerealiseerd.
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Make, Think, See
In het kader van haar onderzoek binnen de deeltijdstudie master kunsteducatie schreef Annette Paulsen
een essay over de bijzonderheden van analoge druktechnieken, waarbij de kern van artistiek onderzoek
is: experimenteren en ervaren, fouten omarmen en gebruiken, spel met materiaal en techniek. Op basis
van dit onderzoek, en de daaruit voortkomende gesprekken is Annette gevraagd verder onderzoek te
doen naar de waarde van analoge druktechnieken en de mogelijke toekomst van de grafische werkplaats.
The Secret Life of Materials: Riso or Not
In samenwerking met Wobby.club organiseerden we een workshop met geselecteerde jonge kunstenaars.
Koen Taselaar, bekend om zijn multidisciplinaire werk, begeleide het traject als aanjager en inspirator. Zijn
onorthodoxe omgang met techniek en materiaal maakte duidelijk dat de grafische technieken niet enkel
als reproductietechniek ingezet kunnen worden, maar eerder als middel om snel tot nieuwe vormen te
kunnen komen. De werkplaats als ‘hogedruk-denktank’.
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Ad Dekkers en het proces van het maken
Grafiek2019 is een landelijke grafiekmanifestatie die plaatsvond van 1 september t/m 30 november 2019.
Vanuit de werkgroep Maand van de Grafiek 2016 is de stichting Grafein ontstaan, die de overkoepelende
organisatie van Grafiek2019 op zich neemt.
Naast tentoonstellingen, open ateliers, demonstraties en lezingen die grafische kunstenaars zelf
organiseren tijdens Grafiek2019, heeft Stichting Grafein een aantal speerpuntprojecten ontwikkeld om
grafiek nog prominenter op de kaart te zetten.
Een van deze speerpuntprojecten is het project Ad Dekkers en het proces van het maken in Eindhoven.
Opzet van project
Ad Dekkers (1938-1974), een in Nederland en internationaal bekende kunstenaar, met een fascinatie voor
de overgang tussen cirkel en vierkant en op zoek naar ‘de perfecte lijn’.
Eén van zijn werken bevindt zich in de collectie van de TU/e. De recente restauratie van dit werk is
aanleiding voor de kunstcommissie van de TU/e om een tentoonstelling te maken over Ad Dekkers. Op
een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de kunstcommissie TU/e en Beeldenstorm/Daglicht is
gekozen om deze tentoonstelling in het kader van Grafiek2019 te organiseren. Stichting Grafein heeft een
totaalconcept ontwikkeld om het als speerpuntproject te presenteren binnen het thema van Grafiek2019
‘Panta rhei / Alles stroomt’.
Masterclass
Als onderdeel van dit project organiseert Katja Rodenburg een inhoudelijk masterclass over Ad Dekkers
door in het grafisch atelier van Beeldenstorm/Daglicht. Stichting Grafein nodigde in samenspraak met
Beeldenstorm/Daglicht en Katja Rodenburg een aantal professionele, getalenteerde grafische kunstenaars
uit, die affiniteit hebben met inhoudelijke aspecten van het werk van Ad Dekkers. De keuze is gevallen op
de kunstenaars Jadranka Njegovan, Leonie van Santvoort, Monique Kwist, Rogier Arents, Marco Arwert en
Véronique Driedonks.
Als onderdeel van de masterclass organiseerden we een excursie langs de openbare werken van Ad
Dekkers en het Van Abbehuis, waar later een tentoonstelling van de deelnemende kunstenaars in relatie
tot het werk van Ad Dekkers opgebouwd werd. Beeldenstorm/Daglicht stelde vervolgens gedurende een
week de grafische werkplaats beschikbaar om te experimenteren met diverse druktechnieken, werk te
bespreken en concepten te ontwikkelen. Uit de hieruit voortkomende werken wordt een keuze gemaakt.
Deze werken zullen - na de masterclass - in 2020 in een tentoonstelling worden opgenomen. We zijn
hierover in gesprek met Pennings Foundation.
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5. Kennisdeling
Lezingen
Kek 040
6 juni, Pand P
Kunstenaarsvereniging KEK 040 nodigde Lex van Lith uit om iets te vertellen over de vele mogelijkheden
die de werkplaatsen van Beeldenstorm/Daglicht aan kunstenaars kunnen bieden.

Riso-or-Not
23 oktober, werkplaats Beeldenstorm/Daglicht
Koen Taselaar begeleidde de kunstenaars die deelnamen aan het project Riso-or-Not. Tijdens de DDW
hield hij een lezing over zijn eigen werk, waarbij duidelijk werd hoe groot de diversiteit van zijn oeuvre tot
nu toe is.
Het proces van het maken
24 november, Albert Van Abbehuis
In elke tentoonstelling worden kunstwerken van de kunstenaar, in welke vorm dan ook, aan de bezoeker
getoond. Wat wij niet zien is waarom, hoe en op welk moment dit werk is ontstaan. Wat is hier aan vooraf
gegaan? Het proces van het maken kent een geheel eigen dynamiek, het levert een ander perspectief op
om na te denken over het maken van kunst. In deze lezing besprak Katja Rodenburg de filosofische
gedachten rond het scheppen van een kunstwerk van Friedrich Nietzsche, en hoe dit denken ook de
kunstpraktijk van nu kan inspireren. Aan de orde kwamen ook momenten uit het soms moeilijke en
ingewikkelde proces van het maken van choreografe Twyla Tharp, en kunstenaars Edvard Munch,
Armando en Ad Dekkers.
Litho XXL
30 november, Nederlands Steendrukmuseum
Voorafgaand aan de presentatie van de litho’s in het Nederlands Steendrukmuseum gaf internationaal
gerenommeerd kunstenaar Herman Noordermeer een lezing over zijn XXL litho’s. Aansluitend
presenteerde kunstenaar Piet van Bragt, verbonden aan het Van Abbe Museum in Eindhoven, de
bijzondere XXL-litho’s van de drie kunstenaars. Vanaf 15.00 uur was er een feestelijke borrel ter afsluiting
van het succesvolle project.

18

6. Tentoonstellingen en presentaties
Publieke presentatie stagiairs Beeldenstorm/Daglicht
Beeldenstorm/Daglicht is een belangrijke leerschool voor toekomstige generaties kunstenaars en
ontwerpers. Naast het workshopprogramma bieden wij ook regelmatig stageplekken aan voor studenten
aan verschillende academies. Momenteel lopen er maar liefst vier studenten stage in onze werkplaatsen
met allen een unieke onderzoeksvraag: Lesja van Hoof (SintLucas), Maureen Walschot (Hogeschool voor
de Kunsten Utrecht), Nina Horsting en Ielse Slager (Fontys Hogeschool voor de Kunsten). Het onderzoek
naar de veelzijdigheid van grafische en ruimtelijke technieken staat centraal in een publieke presentatie
op vrijdag 17 mei 2019 om 15.00 uur

Expositie Ad Dekkers
Naar aanleiding van de masterclass die we organiseerden i.s.m. Stichting Grafein vond een presentatie
plaats van de eerste resultaten in het Henri van Abbehuis. Deelnemende kunstenaars: Jadranka Njegovan,
Leonie van Santvoort, Monique Kwist, Rogier Arents, Marco Arwert, Véronique
Driedonks.
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Presentatie Litho XXL tijdens DDW
Tijdens de Dutch Design Week werden de drie litho’s voor het eerst gepresenteerd in de werkplaats. De
expositie, in de vorm van een preview, werd begeleid door een fotoverslag van de werkzaamheden in
beide werkplaatsen.

Eindpresentatie kunstproject Litho XXL in Steendrukmuseum
Op zaterdag 30 november vond in het Nederlands Steendrukmuseum te Valkenswaard de feestelijke
eindpresentatie plaats van de prachtige resultaten welke zijn voortgekomen uit het experimentele
kunstproject: LITHO XXL. Dit project is een samenwerking tussen het Nederlands Steendrukmuseum en
Beeldenstorm/Daglicht samen met kunstenaars Ide André, Marjolein Landman en Annemarie Slobbe.
Doel van het project was om de kennis van de lithografische techniek te actualiseren bij een nieuwe
generatie kunstenaars en innovatieve toepassingen ervan te stimuleren. De drie speciaal hiervoor
geselecteerde kunstenaars hebben gedurende enkele weken de kans gekregen om nieuw werk te maken
vanuit onorthodoxe toepassingen op het gebied van hedendaagse visuele kunst. De kunstenaars zijn
hiermee aan de slag zijn gegaan onder begeleiding van meesterdrukker Gertjan Forrer en adviseur Ingrid
Simons.
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DDW: The Secret Life of Materials: Riso or Not
Tijdens de Dutch Design Week zagen bezoekers de kunstenaars Siem Beets, Vincent Bijleveld, Katrein
Breukers, Esmay Groot Koerkamp, Geran Knol, Bobbi Oskam, Ian Skirvin, en Nina van de Ven in de
grafische werkplaats werken aan diverse projecten. Gedurende de week werd een steeds groeiende
tentoonstelling opgebouwd met de diverse resultaten. Er verscheen een kleine publicatie in beperkte
oplage, primair bedoeld als uitwisseling voor de deelnemende kunstenaars zelf.

DDW: Elephant in the Room
Zestien derdejaarsstudenten van de Minor Keramiek van de Design Academy Eindhoven hebben in het
kader van hun opleiding gewerkt aan het ontwerp voor een servies voor een vijfgangen-diner in keramiek
en glas. De resultaten werden tijdens de DDW tentoongesteld. Op vrijdag werd e in de werkplaats een
diner georganiseerd voor genodigden, waarbij de serviezen werden ingezet.
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Kees de Kort
Kunstenaar Kees de Kort werkt met grote regelmaat gestaag aan een oeuvre waarbij hij op een bijzondere
wijze gebruik maakt van diverse grafische technieken. Dit heeft geresulteerd in een 20-tal werken die
onder de titel ‘De Daglicht sessies’ in de werkplaats werden getoond. Waar het maken van grafiek soms
als stug en tijdrovend wordt gezien heeft Kees juist voor een vrije en losse benadering gekozen.
Verschillende grafische technieken worden binnen een werk gecombineerd en soms worden er nog
tekeningen of schilderingen aan toegevoegd. Dit alles heeft een unieke, kleurrijke en gelaagde serie
opgeleverd. De expositie was tijdens openingstijden te bezichtigen tot en met 17 oktober.
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Materialen Voor de Toekomst
Onze werkplaatsen worden meer en meer herkend en erkend als waardevolle ontwikkelplek binnen het
totaal van de culturele infrastructuur, binnen Eindhoven maar ook provinciaal en landelijk. De behoefte
van makers en onderwijsinstellingen aan kennis en faciliteiten die wij bieden uit zich in de groeiende
vraag naar mogelijkheden om projecten te kunnen realiseren. Deze toenemende vraag stelt steeds
grotere eisen aan faciliteiten en ook aan onze adviseurs.
Voor de verdere inhoudelijke en artistieke ontwikkeling en positionering van onze werkplaatsen zijn we
een viertal strategische samenwerkingsverbanden aangegaan met verwante instellingen in Eindhoven en
in de buurt.
Onze partners zijn:
- Glaslab Den Bosch,
- Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard,
- Design Academy Eindhoven,
- van Abbemuseum Eindhoven.
Hiermee worden komende jaar structurele programma’s ontwikkeld waarbij onze faciliteiten en kennis
ingezet worden. Om deze programma’s mogelijk te maken zijn een aantal aanpassingen in de
werkplaatsen gerealiseerd, met name op het gebied van glastechnieken en grafische technieken. Ook ten
behoeve van de facilitering van de minor keramiek zijn aanpassingen doorgevoerd.
Deze investeringen zijn mogelijk gemaakt dankzij een honorering van een aanvraag, naar aanleiding van
de open call Materialen voor de Toekomst, als onderdeel van het Programma Creatieve Industrie met als
doelstelling: het versterken van de keten van creatieve industrie in Eindhoven.
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Organisatie en financiering
Organisatie
Beeldenstorm/Daglicht (statutaire naam: Stichting Beeldenstorm) streeft naleving van de principes en
best-practice bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance en is vastgelegd in de
statutenwijziging van 31 december 2014. (volledige statuten zijn te downloaden van website
www.beeldenstorm.org.).
De stichting werkt volgens het Bestuur + Directie model. Het bestuur is belast met het besturen van de
stichting. De stichting kent één directeur die is belast met de voorbereiding van besluiten van het bestuur
en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor een
jaarlijks beleidsplan en begroting en een meerjaren beleidsplan, die beide door de directeur worden
voorbereid.
Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt
mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Het aantal leden van het bestuur wordt
vastgesteld door het bestuur. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Leden van het
bestuur worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
Leden het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Het bestuur stelt een rooster vast dat
voorziet in periodiek aftreden van leden van het bestuur en is bevoegd indien noodzakelijk het rooster te
wijzigen. Het bestuur vergadert tezamen met de directie minimaal vijf keer per jaar of zoveel meer als zijn
leden dan wel de directie dat nodig acht. In 2019 kwam het bestuur negen keer in vergadering bij elkaar,
waarvan een vergadering deels zonder directeur.
Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard
van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het
bestuur. Deze profielschets vermeldt dat slechts één voormalig lid van de directie of andere
beleidsbepalende functionaris van de stichting deel mag uitmaken van het bestuur. De profielschets
wordt opgenomen in het jaarverslag van de stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd
door het bestuur maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.
De bestuursvoorzitter is tevens statutair plaatsvervangend secretaris. De voorzitter is vertegenwoordiger
van de stichting en coördineert het algemeen beleid en personeel. Hij/Zij is tevens vertrouwenspersoon.
De penningmeester is tevens statutair plaatsvervangend voorzitter en verantwoordelijk voor de
jaarrekening, jaarverslag, toelichting, verslag en verklaring accountant, bewaken van de financiële
planning.
De secretaris voert de correspondentie m.b.t. personeel en organisatie, subsidies, controle over de
verslaglegging en administratie.

Afscheid bestuursleden, huidig bestuur
Wegens het verstrijken van de termijnen hebben wij vrijdag 29 november afscheid genomen van
bestuursvoorzitter Liesbeth Schreuder en penningmeester Bert Nagelkerke. We danken hen voor hun
inzet en steun gedurende bijna 10 jaar.
Het huidige bestuur bestaat uit Arie van Rangelrooij (voorzitter), Ria Hermanussen (secretaris) en Sjaak de
Blaauwe (penningmeester).
Directeur
De directeur is belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het artistieke en
zakelijke beleid die moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de stichting, het voorbereiden van
bestuursbesluiten in het algemeen en het uitvoeren van de besluiten van het bestuur en de dagelijkse
gang van zaken binnen de stichting.
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De directeur bereidt de volgende plannen voor wanneer het bestuur daar omvraagt en herziet deze zo
nodig:
(a) een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
(b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan en
(c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen.

Kern van de organisatie:
Drie werkplaats-adviseurs en een bureaumedewerker met in totaal 3 Fte. Daarnaast werken we met een
vaste poule van ZZP-ers die de activiteiten en projecten ondersteunen.
ANBI
Stichting Beeldenstorm is gekwalificeerd als Culturele ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Rondleiding Academies Genootschap
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Overzicht activiteiten 2019
Activiteiten 2019 Beeldenstorm Daglicht

Dagdelen fastlane gebruikers

Schoolgebonden Activiteiten

6 scholen

Excl. workshops
12
x
3x
2x
1x
2x
6x
44x
9x
3x

Minor ceramics
Jan v Brabant College penningen
Trevianum College etsen
Den Hulster College zeefdruk
TUe bouwkunde zandmallen
Pius X College etsen
Minor ceramics
Stagetrajecten
Workshop Kostas mallen maken

Aantal Bereik
Dagdelen
deelnemers
1
1217

1
3
2
1
2
6
1
9
3
28

16
68
56
12
17
129
17
9
37
361

384
136
56
24
17
129
1496
852
37
4348

Educatieve activiteiten

1 x CKE zeefdruk
1x Workshop etsen Ielse
1x CKE Workshop Toyobo

1
1
1
3

5
4
4
13

10
4
8
22

Workshops

2x
4x

Zeefdruk Workshop
Sint Lucas toyobo

1
2
3

2
16
18

8
24
32

Masterclasses

1x
5x

Masterclass Litho
Masterclass St. Grafein

1
1
2

3
6
9

16
40
56

Activiteiten gericht op talent

1x
1x
9x

Carly Rose
Sanja Medic
Riso or Not

1
1
1
3

1
1
9
11

183
183
184
550

Lezingen

1x
1x
1x
1x

KEK Eindhoven
Koen Tasselaar
Steendrukmuseum
Katja Rodenburg

1
1
1
1
4

45
20
75
25
165

bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers
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Rondleidingen

2x
1x
1x
1x
2x

AG Genootschap
Kunstpodium T
Dutch Design foundation
Veerle Rooms Stichting
Bezoekers DDW

2
1
1
1
2
7

44
30
15
20
25
134

bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers

Presentaties/Demonstraties

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Minor ceramics
Vraagteken
Daglicht Sessies
Litho Steendrukmuseum
Riso or Not DDW
Elephant in the Room DDW
Expo Ad Dekkers/ Van Abbehuis

1
1
1
1
1
1
1
7

350
35
50
750

bezoekers
bezoekers
bezoekers
bezoekers

100 bezoekers
1285

Events evenementen

1x
1x

DDW
Diner event Dae

1
1
2

4000 bezoekers
40 bezoekers
4040

Activiteiten gericht op onderzoek

1 x Intern onderzoek (impuls)

1
1

Elephant in the room DAe
Riso or Not
BK informatie
Beeldenmagazine
Groot Eindhoven
MetropolisM
HaRT Magazine

7

Publicaties

7
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7

