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Water ZomerExpo 2017

Boten, ijsjes, golvende tapijten, bewegend water, stilstaand, zuiver en troebel water, storm en
regen, beelden die doorweekt, droog of dampend of simpelweg aangrijpend zijn. Samen
weerspiegelden deze waterimpressies in de tentoonstelling Water ZomerExpo 2017 ‒
realistisch, conceptueel en abstract ‒ de bewegingen in de hedendaagse kunst.
Water was met 254 kunstwerken van 24 mei t/m 20 augustus parallel te zien in de Wolk van
de Fundatie en in en rondom Kasteel het Nijenhuis. Schilderijen, tekeningen, video’s, foto’s,
sculpturen en installaties, groepeerden zich rond het thema in een kakofonie van vormen en
smaken.
Water ZomerExpo 2017 was een veelomvattend programma met een groot bereik ten
aanzien van kunstenaars, partners en publiek. De uitvoering behelsde drie trajecten met elk
hun eigen apotheose. Het voortraject, organisatie van vijf logistiek omvangrijke evenementen
om de 250 werken te kunnen selecteren, bepaalde de eerste fase. Alle kunstenaars, partners
én locatiemedewerkers moesten op de juiste manier worden geïnformeerd en geïnstrueerd.
Deel twee: de samenstelling van de tentoonstelling, de inhoudelijke beschouwing van het
werk en een intensieve samenwerking met de gekozen kunstenaars (230) en de partners om
de catalogus en de tentoonstelling maken. In het laatste traject, de tentoonstellingsperiode,
stond de communicatie met het publiek centraal.
In dit document treft u een verslag van de drie trajecten, de uitvoering van de voorgenomen
werkplannen en ‒ als inleiding ‒ een reflectie op de ontwikkelingen die wij onderweg
signaleerden, waarop we de komende editie onze aanpak zullen baseren.
Editie 2017 in cijfers:

-

-

1960 kunstenaars toonden ruim 3.000 kunstwerken tijdens 5 voorrondes (12 maart
Academie Minerva, Groningen; 18 maart Stedelijk Museum Schiedam; 25 maart Loods
6, Amsterdam; 1 april ZIMIHC Theater Stefanus, Utrecht en 8 april buitenkunst bij
Kasteel het Nijenhuis, Heino/Wijhe);
1547 deelnemersportretten sierden de omslag van de catalogus, waarvan 1000
exemplaren werden verkocht;
229 kunstenaars exposeerden in de Wolk van de Fundatie en in het park, de orangerie
en het gebouw van Kasteel het Nijenhuis;
254 werken werden gekozen, waarvan 22 buitenbeelden, 47 installaties, 175 platte
werken (foto’s, schilderijen en tekeningen en mixed media) en 10 video’s.
150 niet-gekozen kunstenaars exposeerden tijdens 4 Salons des Refusés in SBK
Amsterdam, CBK Groningen, Galerie de Vis en Stedelijk Museum Schiedam;
650 genodigden bezochten de opening, persoonlijk begroet door Ralph Keuning;
70.000 bezoekers bekeken de tentoonstelling;
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-

2.000 mensen in totaal namen deel aan de publieksprogramma’s;
5 boekingen educatief museumprogramma basisonderwijs (193 leerlingen);
16 boekingen educatief museumprogramma voortgezet onderwijs (663 leerlingen);
35 boekingen Rondleiding volwassenen (866 personen);
1 documentaire volgde 3 kunstenaars van voorronde tot tentoonstelling (of niet);
70 werken werden verkocht, omzet € 78.208;
500 gasten waren op de prijsuitreiking (exclusief voor kunstenaars en partners);
5300 abonnees ontvingen 30 nieuwsbrieven tijdens de programmaperiode;
70.000 bezoekers waren op de website tijdens de programmaperiode;
3494 vrienden volgden de berichten op Facebook;
3682 likes kreeg de pagina van ZomerExpo;
2273 volgers lazen de tweets die ArtWorlds namens ZomerExpo uitstuurde;
518 volgers bekeken ZomerExpo-beelden op Instagram;
22.000 mensen stemden online voor de publieksprijs, 2783 voor de winnaar;
200 vrijwilligers (juryleden en dragers) werkten mee aan de voorrondes;
5 fondsen ondersteunden Water ZomerExpo 2017;
10 partners werkten met ons samen;
1500 mails zijn beantwoord via info@zomerexpo.nl;
5 personen vormden het kernteam, allen op zzp-basis.

Het programma was een coproductie in de breedste zin van het woord. Meegewerkt hebben:
Museum de Fundatie (Ralph Keuning, Patty den Hartigh, Koen Schuurhuis/Teo van den Brink,
Pieter Bas Rebers), de locaties van de voorrondes en Salons (Loods 6, ZIMIHC Theater
Stefanus, Academie Minerva, Stedelijk Museum Schiedam, CBK Groningen, Galerie de Vis,
SBK-KNSM-laan). PMS72 werkte de website bij, Hilko Visser en Wouter van der Camp
maakten alle foto’s, Remko Dekker de documentaire, Steven Baart bouwde de sokkels en Els
Kerremans verzorgde de vormgeving van de catalogus.
Bewondering hebben wij voor de sportieve inzet van alle vrijwilligers die het werk
presenteerden en jureerden, en natuurlijk voor alle deelnemende kunstenaars die deze
tentoonstelling mogelijk hebben gemaakt.
Vaste kern was het ArtWorlds-team: Sam Duijf, Fenne Saedt, Marie Baarspul, Caroline van der
Riet en Carlien Oudes.
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Inleiding: Ruimte voor de ingeving

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat de kunstenaars, meer dan tijdens voorgaande edities,
gedurende het hele proces van inschrijving tot tentoonstelling, een grotere betrokkenheid
tentoonspreidden. Daaruit blijkt hoezeer het bottom-up-karakter van ZomerExpo aansluit bij
de ‘participatiesamenleving’, die onze koning in 2013 lanceerde en die nu zijn beslag begint te
krijgen. Een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of
haar eigen leven en omgeving, en de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol
speelt. Die iedereen in staat stelt om mee te doen en mee te tellen, en naar vermogen bij te
dragen. We zien deze tendens zich duidelijk aftekenen in de erfgoedsector en (iets minder
positief) in de zorg.
Voorbeeldproject
Vertaald naar de cultuursector is ZomerExpo een schoolvoorbeeld van zo’n
participatieproject. Iedereen die kunst maakt, kan meedoen en elke deelnemer ‒ kunstenaar,
jurylid, drager of bezoeker ‒ draagt verantwoordelijkheid voor zijn of haar rol in het geheel.
Deze participatievorm verschilt nadrukkelijk van het type cultuurparticipatie waarbij overheid
en fondsen instellingen faciliteren om burgers te stimuleren tot creatieve uitingen. Deze
categorie van ‘amateurkunstenaars’ staat in de kunsthiërarchie onderaan.
Toegankelijk voor iedereen
ZomerExpo doorbreekt dit. Dat de status van de maker er niet toe doet, dat het louter om het
kunstwerk zelf gaat, dat iedereen kan meedoen en dat participanten een beslissende stem
kunnen hebben in het programma, spreekt een grote groep burgers aan. Nog steeds groeit
het aantal deelnemende kunstenaars en bezoekers. De toegankelijke werkwijze doorkruist
het conservatisme dat in de beeldende kunstsector heerst, waar een aantal musea de norm
stelt met een pretentieus beleid en zich daarop niet laat aanspreken.
Loket
ZomerExpo functioneert als loket naar de sector, is informatief, toegankelijk en
aanspreekbaar. Kunstenaars kunnen bij ons ventileren, zo blijkt uit de vele reacties, vragen en
commentaren die we ontvangen. Omdat ZomerExpo bestaat dankzij publieke middelen
voelen wij ons verantwoordelijk om transparant aan de deelnemers en burgers te zijn.
ZomerExpo brengt een omvangrijke organisatie met zich mee, vol op elkaar afgestemde
activiteiten die plaatsvinden in een strak tijdsbestek. Goede communicatie bleek een absolute
voorwaarde.
Ingeving
De continuïteit heeft van ZomerExpo na zeven jaar een herkenbaar ‘instituut’ gemaakt,
inclusief ingesleten patronen, zowel aan de kant van de deelnemers als van de organisatie.
Gedurende de afgelopen editie is een aantal van die patronen doorbroken en kreeg de
ingeving meer ruimte.
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Dat was zichtbaar in de locatiewijziging, Museum De Fundatie met drie parallelle
tentoonstellingsplekken, en een nóg democratischer jurysysteem, zonder de ‘hiërarchische’
tweede juryronde.
Dialoog
Maar misschien nog opvallender was de toegenomen gelegenheid voor dialoog in alle
facetten van het programma. Zo reserveerden we tijdens alle trajecten tijd om met de
kunstenaars in gesprek te gaan, hen te infomeren en hen te helpen. De informatietelefoon en
-mail draaiden overuren en sommige kunstenaars namen de ruimte zelfs letterlijk door
spontaan langs te komen op het kantoor in de Tolstraat. Een enorme klus, omdat de juiste
aandacht voor elk individu een nauwkeurige afstemming vereist. Meer dan voorgaande jaren
hebben wij daarom een balans moeten zoeken tussen deze actieve betrokkenheid en het ‘in
de hand houden’ van ons werk.
Intensief
De beloning was groot, want de intensieve aanpak werd erg gewaardeerd, maar het ingaan
op allerhande (ongevraagde) adviezen en kritieken deed regelmatig een appèl op ons
incasseringsvermogen. De keuze om zo veel mogelijk benaderbaar te zijn, heeft in de praktijk
een domino-effect. Zowel de belangstelling als de verwachtingen van kunstenaars lijken
evenredig toe te nemen met de professionaliteit van onze communicatie en vormgeving.
Dat is ook niet verwonderlijk, als je bedenkt dat deze grote groep kunstenaars tussen
liefhebberij en topsegment nauwelijks meer ergens anders terecht kan. Wij beschouwen de
toenemende betrokkenheid van kunstenaars dan ook niet alleen als compliment, maar als
bevestiging van ons bestaansrecht. Al zullen we gezien de toenemende aantallen deelnemers
én formaten van hun kunst goede oplossingen moeten zoeken om het programma werkbaar
te houden.
Ruimte voor verandering
ArtWorlds is de afgelopen editie meegebogen met deze trend; zowel de betrokkenheid van
deelnemers als de uitdijende werk zijn bij de uitvoering factoren van belang geworden.
Veranderingen die we niet hadden (kunnen) voorzien, maar beeldende-kunstprojecten laten
zich vooraf nu eenmaal slecht beschrijven. De verhuizing van de tentoonstelling van randstad
naar de regio heeft qua belangstelling van kunstenaars en publiek een positief effect gehad.
Deels omdat ZomerExpo altijd al een landelijk bereik had, maar natuurlijk ook vanwege het
aantrekkelijke en toegankelijke karakter van Museum De Fundatie. Wij zijn trots dat we er op
deze manier in geslaagd zijn om samen met kunstenaars en partners, in het bijzonder De
Fundatie, een drukbezochte en hoog gewaardeerde tentoonstelling te maken, als
eindresultaat van een rijk en intensief programma dat zoveel mensen met elkaar en met
kunst samenbrengt.
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Traject I: Inschrijving en voorrondes
Campagne en aanmeldingen
De online-inschrijvingsperiode liep van 2 oktober 2016 t/m 7 maart 2017. ArtWorlds heeft
haar brede en fijnmazige netwerk van kunstenaars, verenigingen, netwerken en instellingen
op alle niveaus via de nieuwsbrief gericht benaderd voor deelname aan alle activiteiten
(vrijwilliger worden, als kunstenaar deelnemen of een bijdrage leveren aan het
publieksprogramma).

Campagneacties in het kader van de inschrijving waren o.a.:
- Een persoonlijke mail naar alle oud-deelnemers, -juryleden en -partners;
- Tweewekelijkse nieuwsbrieven aan het adresbestand van ruim 5300 abonnees;
- Twee posterrondes (Flyerman) langs culturele horeca in tien steden door heel
Nederland;
- Sociale media: oproepen, actualiteiten in relatie tot Water, inspirerende Waterwerken uit de Fundatie-collectie op Facebook en Twitter;
- (Barter)acties/advertenties, o.a. Mr Motley, Metropolis M, Trendbeheer, See All This;
- Pagina-kleurkatern in NRC in januari 2017;
- Oproep-spotjes rondom het nieuws voor deelname aan ZomerExpo op Radio 1;
- Persbericht aankondiging voorronde ZomerExpo i.s.m. alle voorrondelocaties. Deze
plaatsten berichten op hun site en verspreidden ze via krant en radio in eigen regio.
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Piek aanmeldingen in februari: uitverkochte voorrondes
Deze curve laat een vergelijkbaar beeld zien met voorgaande Zomer-Expo-edities.
Kunstenaars meldden zich met name in de laatste maand aan. De zes tijdslots in Schiedam,
Utrecht en Amsterdam (in die volgorde) waren vóór sluitingsdatum volledig uitverkocht.
Groningen was voor 80% gevuld.
Juryrondes

Groter werk
Tijdens zes tijdslots van een uur werden de werken gekozen, steeds maximaal 150 werken
passeerden de revue (in Stedelijk Museum Schiedam was dit aantal 80 vanwege de beperkte
ruimte). Tijdens de voorgaande edities verliepen de voorrondes met deze aantallen
gesmeerd. In het nieuwe kiessysteem van dit jaar (zonder ‘avondjury’) hadden we na elk uur
jureren een kwartier extra ingebouwd om kunstenaars de gelegenheid te geven even met de
jury te praten en kort de gekozen werken te bekijken. Daar bleek in de praktijk geen tijd voor.
De voorrondes waren logistiek (arbeids)intensiever dan voorgaande jaren, met meer
gecompliceerde gevallen: hele series terwijl één werk was aangemeld of zeer groot, vaak
kwetsbaar werk verscheen ten tonele.
Kunstenaars betalen per werk en geven vooraf een korte beschrijving. Elk werk kreeg
evenveel kijktijd, ongeacht materiaal en formaat. Omdat het formaat en het aantal werken
met meer onderdelen bleken te zijn toegenomen (en steeds vaker ook niet overeenkwam
met de beschrijving vooraf), konden we niet meer blind uitgaan van ons systeem. Dat
betekende ook: alle hens aan dek om kunstenaars met hun werk te begeleiden. Busjes en
auto’s met aanhangwagens kwamen voorrijden, talloze karretjes en andere vernuftige
transportsystemen trokken voorbij. Amsterdam spande de kroon, met als resultaat een
onvergetelijke dynamiek en logistiek, in eerdere edities nog niet op deze manier ervaren.
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Kunstenaars moesten lang in de rij wachten, met veel gemopper en klachten achteraf tot
gevolg. We hebben de tijd genomen om daarop te reageren.
Direct in de tentoonstelling
De jury stemde zoals altijd anoniem via stemkastjes. De wildcard kon 1 x worden ingezet. De
organisatie hield de stand bij en begeleidde het proces: een te positieve jury moest worden
afgeremd en omgekeerd moest een al te kritische jury worden opgedreven: om een totaal
van 250 werken te kiezen moet gemiddeld 1 op de 12 werken gekozen worden. Meer dan
voorgaande jaren leverde dat discussies op, omdat de jury direct voor de tentoonstelling
koos. Het deed ertoe. Hierbij onze complimenten aan alle juryleden omdat het lange dagen
waren met meer werk dan officieel aangemeld. De jury ging onverstoorbaar door en heeft
alle werken dezelfde tijd en aandacht gegeven.
In gesprek met alle gekozen kunstenaars
Was het werk van een kunstenaar gekozen, dan volgde een gesprek met de organisatie over
de gang naar de tentoonstelling en werden de gegevens van het werk voor de catalogus
doorgenomen. Ook deze gesprekken namen meer tijd dan gepland. Wij hebben dit als zeer
positief ervaren omdat het directe contact en de kennismaking met kunstenaars een goed
effect had op de samenwerking.
Wisselplekken in de jury
De wisselplekken in de jury werden makkelijk gevuld. Er was een extra stemkastje en als
iemand belangstelling had, kon hij of zij een uurtje of soms langer aanschuiven. Een precieze
administratie is daar niet van bijgehouden, daar was het te druk voor.
Buitenkunst
Het kiezen van de buitenkunst verliep iets anders dan bij de voorrondes voor binnenkunst. Er
waren drie tijdslots van elke ruim twee uur. Voor Kasteel het Nijenhuis was een grote tent
neergezet om de kunstenaars en jury te ontvangen. Grote wagens en aanhangers reden het
weiland op; gelukkig regende het niet. Er is heel wat gesjouwd, gewandeld en op het kasteel
rondgekeken. Totaal 124 beelden werden getoond, op het weiland, in het water en (klein
werk) in de tent.
Iedereen op de foto
Het plan om na een uur de gordijnen te openen en de deelnemers alle gekozen werken te
tonen, moesten we op de eerste voorrondedag al bij eerste tijdslot laten varen. Daar was
geen tijd voor en bovendien ontbrak de interesse ‒ niet-gekozenen wilden snel inpakken en
wegwezen, de wachtende stonden in de rij en konden daar niet weg. Wel boden we alle
deelnemende kunstenaars gelegenheid om op de foto te gaan. Dat pakte geweldig uit. Daarna
hebben we de foto’s online gezet, zodat elke kunstenaar zijn of haar portret kon vinden en
downloaden. Hier hebben we veel enthousiaste reacties op gekregen.
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Een collage van een groot deel van de foto’s op miniatuurformaat diende als omslag van de
catalogus: niet gekozen, toch op de tentoonstelling. Het beeld illustreert de grote variëteit in
kunstwerken én in kunstenaars die de tentoonstelling mogelijk maakten.
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Traject II: Samenstelling van de tentoonstelling

De verbeelding van water
Het thema Water bleek een schot voor open doel: zoveel kunstenaars voor wie water bewust
of onbewust een elementair gegeven was. Een genetisch onderwerp, en niet alleen voor
Nederlanders.

Hoe is het thema opgevat?
Woest, het thema van de voorgaande editie 2015, werd door ArtWorlds omschreven als een
‘regelloos’ thema; de toenmalige tentoonstelling toonde, in vergelijking met voorgaande
ZomerExpo-edities, een ruimere variatie aan subthema’s en contexten. Nu, bij het meer
‘gelijkmatige’ Water-thema, leken kunstenaars zich vooral te conformeren aan de
materialiteit van dit natuurelement. Editie 2017 liet minder diversiteit in categorieën zien. Des
te opvallender is de vergelijking van het totaalbeeld. Kwam tijdens Woest uit de
gecombineerde analyse van beeld en bijschriften een voorzichtig optimistisch beeld naar
voren (‘uit verwoesting zal uiteindelijk ook weer nieuw leven ontstaan’), in de werken van nu
sijpelt direct of indirect vooral bezorgdheid door over wereldwaterproblematiek –
klimaatverandering, droogte, overstromingen – en zijn droom en verbeelding vooral een
vlucht uit een harde, schrijnende realiteit.
Groepering
De rangschikking van de werken bepaalde de curator dit keer dan ook minder op grond van
de voorstelling dan op gelijkenis van beeldmiddelen en materiaal. Enkele thema’s die kwamen
bovendrijven:
•

•
•

Natuur: een romantische benadering, met bloemen, groei, spiegeling en alles wat uit
water voortkomt, zoals bomen, bladeren, bloemen en landschappen. Met opvallende
schilderachtige kenmerken en tussenvormen die een eigen leven leiden.
Droogte, gebarsten aarde, verdorde bloemen, hout en klei.
Mens en water: kinderen spelen in water, vrouwen genieten ‘bevallig’ in water en
mannen zijn opvallend actief; ze vissen of trekken een vlot.
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•
•
•
•

De kleur blauw in alle varianten, vooral kobalt. Eén wand was zelfs geheel gevarieerd
op deze kleur.
Werk met een gedetailleerde bewerking, surrealistische fantasievoorstellingen die de
toeschouwer een andere wereld in zuigen.
Allerlei gedaanten van de zee, horizonnen.
Huishoudelijk water, vergieten en zeepsop, een regenjas.

Combinaties met de collectie
Ook de combinaties met oude kunst in het kasteelinterieur leverden een mooi visueel
schouwspel op, zoals een strak fotowerk dat het ritme van doorgangen en deuren versterkte.
Of een fotowerk geplaatst achter een keramische vaas, waardoor de fontein-achtige vorm in
de foto als een abstract boeket bloemen leek.
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Verandering van formaat en techniek
Een stijging van het aantal werken van groot formaat en van het aantal series en/of projecten
met een chronologische verhaallijn kenmerkte deze editie. Bij de traditionele materialen won
olieverf het met 27 doeken nipt van acrylverf (22), maar bijzondere materialen waren er ook
te over, van poëtisch schelp en parel tot wrakhout en sterk water. Het aantal werken op
papier rukte op: 28 deze editie, meer dan ooit tevoren. Ook fotografie en video namen een
vlucht en de hoeveelheid grote installaties groeide zelfs explosief.
Teksten in de catalogus
Voor de catalogus vroegen we deelnemende kunstenaars om een tekst bij hun werk te
schrijven. Die teksten zijn woordniveau gecategoriseerd. Opvallend in de catalogusteksten
van editie 2017 is de veelvuldige overlap van categorieën:
1 Golven en organische vormen: lijnen, structuren, oppervlakten; compositie. Ook:
grilligheid, het ongrijpbare.
2 Cycli: ritme, beweging;
3 Materialiteit, het fysiek van het water: blauw & nat, vloeistof
4 Kleur en zijn omgeving, in combinatie met: de materialiteit van het kunstwerk zelf; de
fysieke omgeving. Ook: transparantie, licht (emotie, gevoel)
5 Landschap fysiek én verbeeld (droom, paradijs); beleving, bewustzijn
6 Vergankelijkheid, herinnering
7 Verbinding: transformatie
8 Verbinding: contrast, confrontatie
9 Leven en overleven, kwetsbaarheid, de vergankelijkheid van het leven: sterven. In
combinatie met oerkrachten, natuurkrachten
10 Omgang van de mens met zijn omgeving: met anderen en met het landschap
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Traject III: Tentoonstelling: activiteiten en pr

Opening en prijsuitreiking
Omdat de tentoonstelling op twee locaties plaatsvond, heeft kleinkunstenaar Marijke Boon
voorafgaand aan de officiële ceremonie van de opening op 24 mei in theater Odeon
(tegenover Museum de Fundatie) de kunstwerken in en om Kasteel het Nijenhuis muzikaal
ingewijd met toepasselijke liederen. Alle aanwezige kunstenaars ontvingen de catalogus.
Gelijktijdig openden tentoonstellingen van Jeroen Krabbé & Friso ten Holt, Bob Dylan en
Michiel Borstlap in De Fundatie. De Amerikaanse journalist Tracy Metz (auteur van Zoet &
Zout: Water en de Nederlanders) sprak het openingswoord voor Water ZomerExpo
2017. Gekleed in een schitterende oceaanjurk vertelde Metz hoezeer water en Nederland
met elkaar verbonden zijn en belichtte een aantal tentoongestelde werken die haar aandacht
hadden getrokken.

John Fitzgerald Verhoef, Water resistant
Publieksprijs voor John Fitzgerald Verhoef
Op 20 augustus, de laatste dag van de tentoonstelling, reikte museumdirecteur Ralph Keuning
de Publieksprijs van € 5.000 uit aan kunstenaar John Fitzgerald Verhoef, maker van
bovenstaand werk. ‘Daar ga ik mooie projecten van doen!’, reageerde John enthousiast.
‘Z’n pet achterstevoren op z’n hoofd staat de kleine man als een volleerd
brandweermannetje te helpen met het besproeien van de tuin. Meegevoerd en gefascineerd
12

door het geluid verplaatst hij de waterstralen van de hemel naar de aarde’, schreef de
kunstenaar in de catalogus over dit werk. Het olieverfschilderij hing tijdens de tentoonstelling
in de Wolk in Zwolle. Fitzgerald Verhoef (1964) woont en werkt in Rotterdam.

Pieter van Eck, De wonderlijke visvangst
Galerieprijs voor Pieter van Eck
De Galerieprijs van € 2.500 ging naar De wonderlijke visvangst van Pieter van Eck en werd
uitgereikt door Noortje Tan (directeur Cityscapes Foundation). De jury bestond uit Noortje
Tan en Bastiaan Gribling (Cityscapes Foundation), Joris Montens (Galerie Fontana), Geke
Westenberg en Marijke Boon (Galerie de Vis), Margreet Ooms (BeeldenTuin Zwammerdam),
Bikkel (Gallery Kunst aan de Kade, Rotterdam), Bert Kreuk (kunstverzamelaar) en Daphne
Verberg (CBK Groningen). De jury prees het winnende werk vanwege de ambachtelijkheid, de
bewerking van het hout, de perspectivisch vervreemdende werking van de constructie en het
‘Escher-achtig’ effect. De kunstenaar is uitgenodigd deel te nemen aan de volgende
tentoonstelling van Cityscapes Foundation in Amsterdam.
De overige nominaties voor de Galerieprijs waren: Scandinavian Scandals #1 van Sander van
der Bij, Oceans at her Feet van Saskia Huitema, Reckoner van Stephanie Duijnisveld,
Passant van John Mostert, Niets is perfect van Koen Ketelaers, Fastlandscape Fata Morgana
van Pauline M.M. Nijenhuis, 52.084701//4.326563//0.954NAP van Minne de Lange, Landgoed
VP 12 van Tom van der Ouderaa en Elswout 3 van Iris Koffijberg.
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Verkoop
Alle kunstenaars zijn tijdens de voorrondes persoonlijk en daarna via de mail geïnformeerd
over de verkoopregeling. Ook hebben we hen voorgelicht over procedures rondom BTW,
oplagen en prijsbepaling. Alle kunstenaars hebben vooraf de verkoopovereenkomsten van de
tentoongestelde werken ondertekend. Aan de potentiële kopers bood ArtWorlds op verzoek
informatie over het kunstwerk en/of de kunstenaar en over de verkoopprocedure. Besloot
iemand tot koop, dan tekende hij of zij de verkoopovereenkomst in de museumwinkel van
Museum De Fundatie, en betaalde 30% commissie van de totaalsom aan Stichting ArtWorlds.
Vervolgens zocht de koper contact met de kunstenaar om de overige 70% te betalen en een
afspraak te maken over de levering van het werk. Er is opvallend goed verkocht: Het totale
verkoopbedrag van € 78.208 en is ruim 140% van het totaalbedrag van 2015 (€ 55.714).
Satelliettentoonstellingen: de Salons
De satelliettentoonstellingen (Salons des Refusés) zijn inmiddels een traditie en zowel
interessant voor deelnemende galeries als voor de kunstenaars zelf.

noorderhaven 40 8861 an harlingen tel 0517 - 417116
www.galeriedevis.nl

donderdag t/m vrijdag
12.30 - 17.00 uur
zaterdag
11.00 - 17.00 uur
en op afspraak

SALON DES REFUSÉS
zomerexpo 2017

12 mei t/m 17 juni 2017

UITNODIGING
Van 12 mei t/m 17 juni 2017 is in het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) de
Salon des Refusés van de ZomerExpo 2017 te zien met thema water. We nodigen je van harte uit
voor de opening hiervan op vrijdag 12 mei om 17.00 uur in het CBK aan de Trompsingel 27 door
Daphne Verberg, student conservator.
Deelnemende kunstenaars: Dorien van den Biggelaar, Sander van der Bij, Kitty Boon, Simon Bos,
Vincent van Delft, Renze Dijkema, Marjon Edzes, Wietse Eeken, Janine Eshuis, Marianne van den
Eynde, Ilse de Jong, Ellen Kroeze, Esther Nienhuis, Judith Omvlee, Margot Olde Loohuis, Huibert
Pouw, Limmy Scheres, Wilma Stegeman, Janine van Veen, Meint van der Velde, Roosje Verschoor
en Barbara Witteveen.
De ZomerExpo is de grootste kunsttentoonstelling in een Nederlands museum via open inschrijving
en anonieme keuze en vindt dit jaar plaats in Museum de Fundatie in Zwolle en Kasteel het Nijenhuis
tussen Heino en Wijhe. Tijdens de Groningse voorronde maakte een schaduwjury een selectie onder
de titel Salon des Refusés ZomerExpo 2017. Hun keuze zie je in het CBK.

satelliet

Water ZomerExpo 2017
26 mei t/m 20 augustus

CBK Groningen, Trompsingel 27, Postbus 775, 9700 AT Groningen
T (050) 368 01 60, E info@cbkgroningen.nl, I www.cbkgroningen.nl
facebook.com/cbkgroningen, @cbkgroningen
Openingstijden: wo t/m vr 9 – 17 uur, za 13 – 17 uur
Het CBK Groningen is een werkmaatschappij van de gemeente Groningen

gelijktijdig in Museum de Fundatie Zwolle
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Calamiteiten
De voorrondes verliepen zonder noemenswaardige schade. Daarentegen hadden we dit jaar
tijdens de tentoonstelling opvallende veel schadegevallen, vanwege de drukte op zaal en de
behoefte van het publiek om de werken aan te raken ‒ bijeffect van een toegankelijke
tentoonstelling. Vijf werken raakten beschadigd. Verzekeringen blijven elke editie een lastig
onderwerp. De werken zijn tijdens ZomerExpo (voorrondes en tentoonstellingen) niet
verzekerd door ArtWorlds; dit staat in het regelement en wordt de kunstenaars vooraf in hun
tentoonstellingsovereenkomst medegedeeld. Wij adviseren de kunstenaar om zelf het werk
te verzekeren. Ook het museum heeft voor deze gevallen geen geschikte dekking, omdat op
de schaal waarop deze tentoonstelling plaatsvindt schade klaarblijkelijk onvermijdelijk is.
ArtWorlds en Museum de Fundatie hebben een kleine vergoeding aangeboden aan
kunstenaars wier werk noodlottig was getroffen door de val van een ander werk.
Overzicht activiteiten
Rondom de tentoonstelling organiseerde ArtWorlds in samenwerking met Museum de
Fundatie en andere organisaties (zie onderstaand schema) een gevarieerd
activiteitenprogramma voor diverse doelgroepen. De voorgenomen samenwerking met de
Internationale Hanzedagen bleef helaas beperkt tot de uitwisseling van pr-activiteiten. Door
een breed programma hebben we ‘jong en oud’ bij de expositie kunnen betrekken. In onze
werkplannen was er aandacht voor dialoog tussen kunstenaars onderling en tussen
kunstenaars en bezoekers. We merkten dat bij beide partijen behoefte bestaat aan het delen
van kennis en ervaringen.

Bijgaand een overzicht van het publieksprogramma met een omschrijving en waar mogelijk
met de bezoekersaantallen, die in totaal stegen van 750 in 2014 naar 2000 in 2017.
Datum en
locatie
28
november
2016 in
Spring
House
Amsterdam
2-16 april
2017 in SBK
Amsterdam
KNSM

Activiteit

Omschrijving

Aantal bezoekers

Themabijeenkomst
Originaliteit

Is origineel nog relevant?
Bijeenkomst over de dwang
tot originaliteit in de kunst,
over kopieën en plagiaat.

80

Salon des Refusés

Tijdens de voorronde in Loods
6 selecteerden directeur Vera
Schoffelen en collega’s van
SBK Amsterdam twintig
werken die de jury voorbij liet
gaan. Een verrassende
tentoonstelling

Opening: 50, Totaal:
onbekend
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19 april t/m
17 mei in
CBK
Groningen

Salon des Refusés

was gedurende twee weken
bij het SBK te bewonderen.
Uit de niet-gekozen werken op Opening: 70, Totaal:
de voorronde in Academie
onbekend
Minerva stelden medewerkers
van CBK Groningen met zo’n
30 werken zelf een
alternatieve tentoonstelling
samen.

26 mei t/m Salon des Refusés
20 augustus
in Galerie
de Vis,
Harlingen

Podiumkunstenaar en
galeriehouder Marijke Boon
maakte tijdens de voorronde
in Utrecht een keuze uit de
werken die daar net buiten de
boot vielen.

Ca. 1500

18 maart
t/m 2 april
in Stedelijk
Museum
Schiedam

Salon des Refusés

Gastcuratoren Diana van
Golden en Sarah van der Pols
maakten de selectie voor
de Salon der Geweigerden, die
te zien was in het auditorium.

Ca. 1500

3 juni in de
Wolk

Tref-de-kunstenaarop-zaal met de
première van The
Making of… Water

Op zaterdag 3 juni was de
aftrap van Tref-dekunstenaar-op-zaal.
Kunstenaars en publiek
kwamen nader tot elkaar en
ArtWorlds presenteerde de
documentaire van Remko
Dekker, die Pauline MM
Nijenhuis, John Mostert en
Teddy Lauren naar de
voorrondes van Water
ZomerExpo 2017.
Een verslag met link naar de
docu staat hier >>

25 kunstenaars, 200
publiek
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1 juli in
Kasteel het
Nijenhuis

Tref-de-kunstenaarop-zaal met
conservator Hans
Janssen

15 juli in de
Wolk

Tref-de-kunstenaarop-zaal met Jaap van
der Salm

12 oktober
Cityscapes
Foundation

Themadag THEMA

Hans Janssen (schrijver van de
biografie Piet Mondriaan,
een nieuwe kunst voor een
ongekend leven, conservator
moderne kunst
Gemeentemuseum) ging in
gesprek met deelnemende
kunstenaars in Kasteel het
Nijenhuis.
Tijdens de laatste Tref-dekunstenaar stond het
programma in het teken van
Ruimte voor de Rivier –
IJsseldelta.
Landschapsarchitect Jaap van
der Salm van H+N+S is sinds
2014 betrokken bij dit project.
Hij opende de ogen van het
publiek voor een interessante
ontmoeting tussen kunst en
techniek in het kader van
waterbeheersing.
Hoort het thema, de
grondgedachte van een werk,
bij de hedendaagse kunst of
eerder bij wat wij van kunst
verwachten? Waarom werken
kunstenaars zo vaak met
thema's? En welke gevolgen
heeft dat voor de beeldende
kunst, het publiek, de curator
en de criticus? Een verslag van
deze geanimeerde middag
staat hier >>

20 kunstenaars, 120
publiek

18 kunstenaars, 200
publiek

80
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Rondleidingen door de tentoonstelling (georganiseerd door het museum):
•

•
•

Basisonderwijs
5 boekingen voor in totaal 193 leerlingen.
De scholen die specifiek kwamen voor ‘Welkom op het kasteel’ of ‘Sporen uit het
verleden’ zijn niet meegerekend.
Voortgezet onderwijs
16 boekingen voor in totaal 663 leerlingen.
Rondleidingen volwassenen
35 boekingen voor in totaal 866 personen.

Speurblad voor kinderen, Museum de Fundatie
Water ZomerExpo 2017 in de pers
Kunstenaars voerden veelal hun eigen pr tijdens de tentoonstelling. Dat hebben wij
gestimuleerd door persberichten uit te geven die kunstenaars zelf konden verspreiden. De
regionale pers pikte deze berichten regelmatig op. Daarnaast is in de landelijke bladen en op
de radio geadverteerd. Met een bescheiden pr-budget trokken we een bezoekersaantal van
70.000 voor tentoonstelling van drie maanden. Dat is een mooie waardering. Zeker in
vergelijking met bijvoorbeeld het Mondriaan-jaar, dat met een fikse campagne totaal 600.000
bezoekers trok voor tentoonstellingen op 16 locaties gedurende een heel jaar.
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Overzicht persuitingen
10/10/2016
19/12/2016
19/12/2017
17/02/2017
18/03/2017
24/05/2017
04/07/2017
18/07/2017

Vereniging van Nederlandse Emailleurs
Weblog Zwolle
destentor.nl
RTV Focus Zwolle
deschiedammeronline.nl
deswollenaer.nl
8weekly.nl
literairnederland.nl
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Gegevens Water ZomerExpo 2017

Er is altijd verschil tussen de administratief geregistreerde aanmeldingen* (2943) en de
daadwerkelijk betaalde aanmeldingen: 2807 (2015: 2586).
*Bij de enkele betalingen die niet waren gelukt, deden we tijdens de hectiek van de voorrondes
niet moeilijk. Ook kwam het regelmatig voor dat kunstenaars meer werken meebrachten op
één aanmelding. Het werkelijk aantal kunstweken dat de revue passeerde, ligt op ruim 3000.
Deelnemers

Van alle aangemelde 2943 geregistreerde werken waren:
• 1699 2D: schilderij, tekening, grafiek of anderszins (behalve fotowerk)
• 515 foto
• 519 3D: beeld, sculptuur, mixed media, installatie
• 151 buitenbeeld
• 59 video
Deze verhoudingen laten eenzelfde beeld zien als voorgaande edities. Opvallend is wel dat
over het algemeen de formaten groter zijn geworden en de werken complexer van
samensteling.
Van alle deelnemende kunstenaars (1940) was:
• 31% man
• 69% vrouw
• 34% zonder academieopleiding
• 66% met academieopleiding
De man-vrouwverhouding bleef ongeveer hetzelfde als in 2015 en de jaren ervoor. De
percentages zijn gerelateerd aan het algemene beeld in Nederland dat meer vrouwen dan
mannen aan kunstbeoefening doen (landelijk 55% tegenover 44%).
Wat betreft de opleiding waren er dit jaar 2% meer deelnemers zonder academieopleiding ten
opzichte van 2015. In de jaren 2012 t/m 2014 had gemiddeld 60% van de deelnemers een
kunstvakopleiding genoten. 20% van de deelnemers met academieopleiding studeerde
recentelijk af (tussen 2010 en 2017), 3% studeert nog. 8% gaf aan de kunstacademie nooit
afgemaakt te hebben.
Onder de gekozen exposanten (229) heeft 75% een kunstvakopleiding genoten. Dat
percentage ligt 5% lager dan in 2015 (80%) maar 5% hoger dan in 2012-2014. De jury heeft
nog altijd iets meer oog voor werk gemaakt door kunstenaars met een academische
opleiding.
Er is sprake van een evenredige verdeling over alle Nederlandse academies, met de HKU,
Rietveld Academie, ARTEZ en Academie Minerva aan kop. Een aantal deelnemers (50) volgde
een academieopleiding in het buitenland.
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Genoemde buitenlandse opleidingen zijn (gevestigd in):
Arendonk en Antwerpen, België; Roemenië; Krasnodar / Rusland (1); Kunstacademie Repin,
St. Petersburg (1); New England School of Photography, Boston (1); New York University (2);
Universitat de Belles Arts, Barcelona; Universiteit Bagdad; Universität der Künste, Berlin;
University of the West of England, Bristol; Central St. Martins School of Art and Design,
Londen; Uludag Universiteit, Bursa / Turkije; University of Applied Arts, Vienna; University of
Ulster.
Ten opzichte van voorgaande edities zijn er 10% meer buitenlandse academies.
Leeftijd
De oudste deelnemer tot nu toe heeft als geboortejaar 1913, we gaan ervan uit dat voor deze
deelnemer het werk postuum is aangemeld.
We kunnen stellen dat de leeftijden van de kunstenaars die zich aanmelden gelijk zijn ten
opzichte van voorgaande edities. Ook kiest de jury net als voorgaande jaren jong.
•
•
•
•
•
•
•

2% tussen 1913-1940, van 77 tot 105 1% gekozen
17% tussen 1940-1950, van 67 tot 77. 11.% gekozen
33% tussen 1950-1960, van 57 tot 67. 24 % gekozen
29% tussen 1960-1970, van 47 tot 57. 33 % gekozen
12% tussen 1970-1980, van 37 tot 47. 20 % gekozen
7% tussen 1980-1990, van 27 tot 37. 8 % gekozen
2% tussen 1990-2003, van 14 tot 27. 3 % gekozen

De oudste exposant, Adri van Rooijen (1936) toonde het mooie Moeder Aarde in de
beeldentuin. De jongste is Femke van Os (1993) met een megagrote tekening.
Aantal werken:
• 45% 1 werk: (65 % in 2015)
• 32% 2 werken (23 % in 2015)
• 21% 3 werken (11 % 2015)
• 2% 4 werken of meer (2 % 2015)
De meeste kunstenaars meldden meer dan één werk aan. De toename in het aantal
aangemelde werken is dus duidelijk te wijden aan het feit dat kunstenaars meer werken
tegelijkertijd laten zien tijdens de voorrondes.
Voor het eerst deelnemen aan ZomerExpo
• 62% deed voor het eerst mee (54% in 2015)
• 38% nam deel aan meer edities, waarvan 0,7% aan alle zes
Regionale spreiding deelnemers
• 23% Noord-Holland (14% Amsterdam) en Flevoland (26% in 2015)
• 19% Zuid-Holland (10% Rotterdam en Den Haag) (29 % in 2015)
• 17% Utrecht (7 % Utrecht-stad)
• 16% Gelderland en Overijssel (10 %)
• 10% Brabant
21

•
•
•
•

9% Groningen (6% Groningen-stad) (6 % in 2015)
3% Friesland
2% Drenthe
Een krappe 1% uit Limburg

Er is een geografische verschuiving van het aantal deelnemers: minder uit de Randstad, meer
uit de overige provincies. Dat is terug te zien in de stijging met 8% van het aantal deelnemers
dat voor het eerst deelneemt, naar 62%.
Herkomst deelnemers
12% van het totale aantal is niet in Nederland geboren (tegen 11,2% in 2015 en 10% in 2014).
Een lichte stijging van het aantal deelnemers van niet-Nederlandse herkomst. De meesten zijn
geboren in Duitsland (24), België (20), Indonesië (21) en Groot-Brittannië (10).
Herkomst van andere landen en steden:
Diverse plaatsen in België, Duitsland en Frankrijk, Hongarije, Ango (Congo), Ankara (Turkije),
Asmara (Eritrea), Bagdad, Teheran en Kermanshah (Iran), Barcelona (Spanje), Bandung, Bogor
(Indonesië), Berkeley, Philadelphia, California, Curaçao, Cyprus, Damascus (Syrië), Davos en
Oberuzwill (Zwitserland), Suriname, Eastleigh (VK), Zweden, Hamilton (Nieuw-Zeeland),
Havana, Cuba, Irak, Jakarta, Kaapstad (Zuid-Afrika), Kabul (Afghanistan), Karaganda
(Kazachstan), Kerkyra (Griekenland), Kuala Belait (Borneo), Brunei, Oriol, Krasnodar, Moskou
en Leningrad (Wit-Rusland), Lodz (Polen), Manila (Filippijnen), Novokuznetsk (Siberië), SanJosé (Paraguay), Sanandaj (Koerdistan), Stavanger (Noorwegen), Tel Aviv en Petach Tikva
(Israël), Tunesië, Vancouver (Canada).
Beroep(en) van deelnemers
• 4% heeft geen beroep ingevuld
• 2,6% is gepensioneerd
• 43% geeft alleen kunstenaar op als beroep. Kleinere groepen noemen zich schilder,
keramist, beeldhouwer en textielkunstenaar
• 5% noemt zich alleen fotograaf
• 58% noemt zich kunstenaar (54% in 2015). Daarbij is een deel hybride kunstenaars,
met nog een ander (creatief) beroep, meestal docentschap of coaching
• 76% is werkzaam in de creatieve sector: kunstenaar, fotograaf, (grafisch) vormgever,
docent in creatieve vakken, artdirector en architect
• 15% (2012: 34%, 2013: 18%, 2014: 14%, 2015: 15%) van de deelnemers heeft geen
creatief beroep, relatief zien we vaak: arts, administratief medewerker,
jurist/advocaat, zorgverlener
Het aantal deelnemers met uitsluitend een niet-creatief beroep is stabiel sinds 2014 met 15%.
Hiermee lijkt de voornaamste doelgroep van ZomerExpo te bestaan uit kunstenaars en
mensen uit de creatieve sector. Toch is het nog altijd een aanzienlijk aantal dat geen
kunstvakopleiding heeft en in een totaal andere sector werkt.
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Oplagen en verkoopprijzen
20% van alle werken hadden een oplage van 2 of meer. De meeste oplagen betrof foto’s,
zeefdrukken, grafische werken en ruimtelijke werken d.m.v. een mal en enkele films.
Kunstenaars waren verplicht een verkoopbedrag in te vullen bij hun werk. 98% van alle
deelnemers heeft, soms na overleg met ons, uiteindelijk een (reëel) bedrag ingevuld. Slechts
een krappe 1% wilde per se niet verkopen. De genoemde verkoopprijzen:
• 6% lager dan € 250
• 22% lager dan € 500 (de grootste groep werken met oplages)
• 28% tussen € 500 en € 1.000
• 25% tussen € 1.000 en € 2.000
• 9% tussen € 2.000 en € 4.000
• 7% tussen € 4.000 en € 10.000
• Een kleine 1% boven de € 10.000. De hoogst opgegeven prijs was € 40.000
Fotografie
We hebben de fotografen apart onder de loep genomen omdat er opvallende verschillen zijn
met andere kunstenaars
Materiaal/werkwijze:
• 24 kunstenaars gaven expliciet aan dat de foto niet is gemanipuleerd (onbewerkt).
• 5 inzendingen zijn gemaakt met een analoge camera
• 122 werken op dibond zijn opgegeven als print. Daarnaast is Forex populair (8).
Populaire papiersoort is Hahnemule.
Fotografen hebben t.o.v. het geheel minder vaak een academieopleiding:
• 54 % wel (geheel: 66%)
• 46% niet (geheel: 34%)
Fotografen melden beduidend meer werken aan t.o.v. van andere disciplines:
• 31 % meldde 1 werk aan (geheel: 45%)
• 35 % meldde 2 werken aan
• 19 % meldde 3 werken aan
• 15 % 4 werken of meer (geheel: 2%)
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Gegevens publiek
Onderstaande gegevens zijn verzameld op basis van 232 ingevulde enquêtes op vrijdag 28 en
zondag 30 juli in de Wolk in Zwolle in en dinsdag 10 augustus in Kasteel het Nijenhuis in
Heino/Wijhe. Voor zover deze representatief zijn voor de gehele periode, valt op dat veel
bezoekers voor het eerst naar ZomerExpo en/of naar Museum de Fundatie gingen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36% bezocht voor het eerst Museum De Fundatie
85% bezocht voor het eerst de ZomerExpo
13% had (al) beide locaties bezocht en 70% was dat nog van plan
Het publiek komt uit heel Nederland, 13% uit de Randstad, 7 % uit Zwolle-stad.
62% heeft hoger onderwijs (HBO/WO)
9% kende een van de deelnemende kunstenaars van deze ZomerExpo-editie
78% gaat tussen de 3 en 10 keer per jaar naar een museum, 23% meer dan 10 keer.
60% is 60 jaar en ouder
60% is vrouw, 40% man (75 - 25 % in 2015)
15% van de bezoekers gaf aan met pensioen te zijn
Veel bezoekers werken als docent of jurist, in de creatieve sector en de zorgsector
60% geeft de tentoonstelling het cijfer 8 of hoger, gemiddeld een 8,1 (net als 2015)

•
•
•

Over verkoop (13% heeft deze vraag niet beantwoord)
22% van de bezoekers koopt sowieso nooit kunst.
11% had niets moois gezien om aan te schaffen.
53% overwoog een aankoop maar twijfelt (vaak vanwege de prijs).

Opvallend is dat 85% van de bezoekers ZomerExpo voor het eerst bezoekt. Dat is een enorm
verschil met 2015 waarin 30% ZomerExpo voor het eerst bezocht. Kennelijk hebben we een
nieuw publiek bereikt.
Gegevens verkoop
Het totale verkoopbedrag van € 78.208 is ruim 140% van het totaal van 2015 (€ 55.714).
Verkochte werken betreffen: 16 sculpturen, 9 prints: 3 inkjetprint, 9 fotoprint, 3 foto’s, 1
fotografiek, 1 fotocompositie/acryl, 8 olieverf, 6 papier, 5 papier/inkt, 1 papier/houtskool, 2
linnen/acryl, 1 vilttechniek, 1 video/sculptuur. Totaal 70 verkochte werken (2015: 62),
waarvan 47 uit de Wolk in Zwolle en 22 uit het kasteel in Heino/Wijhe.

Verkoopprijzen verkochte werken:
• 29 werken € 0 - € 500
• 21 werken € 501 - € 1.000
• 7 werken € 1.001 - € 1.500
• 3 werken € 1.501 - € 2.000
• 2 werken € 2.500
• 1 werk € 2.600
• 1 werk € 3.250
• 1 werk € 3.500
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•
•
•
•

1 werk € 3.750
1 werk € 5.200
1 werk € 6.750
1 werk € 8.500

ZomerExpo lift duidelijk mee op de economische vooruitgang. Niet alleen durven kunstenaars
hogere prijzen voor hun werk te vragen, ook de bezoekers makkelijker trekken iets
makkelijker hun portemonnee.
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