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Adviescommissie gemeente Den Haag, beleidsperiode kunst en 
cultuur 2013 - 2016

Geachte belanghebbende,

Ernst Hirsch-Ballin, Charlotte van Rappard, Fons van Wieringen, 
Karin Amatmoekrim, Annette Embrechts, Ergün Erkoçu, Mathieu 
Heinrichs, Angelique Lombarts, Erik Quint, Peter Swinkels

Voor u ligt een informatief, handzaam te raadplegen (maar zeker 
niet uitputtend) overzicht van in totaal 18 kunstenaarsinitiatieven 
en kunstruimtes. Tezamen vormen zij een bloeiende voedings-
bodem voor steeds weer nieuwe en inspirerende ingrediënten 
die zorgen voor het zout in de pap van de dynamische culturele 
infrastructuur in Den Haag. Het behoud en vooral het onder-
houden van deze goed funtionerende maar tegelijkertijd ook 
breekbare keten met zeer veel betekenis voor de stad, niet alleen 
cultureel-maatschappelijk, maar zeker ook economisch en poli-
tiek, gaat ons als kunstmakers aan het hart. Wij hopen u met ons 
manifest in de vorm van een infoboekje te overtuigen dat het 
grote belang van het middenveld met al zijn ruimte voor experi-
ment en talent(ontwikkeling) ook uw belang vertegenwoordigt 
als burger, bezoeker en gebruiker van Den Haag, maar zeker 
ook uw belang als mede-verantwoordelijke voor het uit te zetten 
beleid in de aankomende beleidsperiode 2013 - 2016.

De kunstenaar is bij uitstek de ideale pionier voor het creëren 
van een vitale stad. Kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven 
met uiteenlopende doelstellingen maken  - tot in de haarvaten - 
onze stad tot een op de toekomst toegerust lichaam dat zich 
niet tevreden stelt met uitsluitend overleven tot de volgende 
ochtend, maar tintelend van energie op zoek gaat naar nieuwe 
mogelijkheden en kansen, vragen stelt bij wat vanzelfsprekend 
lijkt, nieuwsgierig en onderzoekend is, uitdaagt, maatschappelijke 
vraagstukken aan de kaak stelt en alternatieve oplossingen biedt, 
anticipeert op en niet bang is voor vernieuwing en innovatie. 
Al deze eigenschappen en kwaliteiten zijn van levensbelang om 
aantrekkelijk te zijn en te blijven voor de gebruikers en bewoners 
van de stad zelf, maar ze zijn ook essentieel om potentiële 
partners (culturele, internationale en economische) te verleiden 

Ons belang is uw belang
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deel te nemen aan ons Haagse avontuur en dit gezamenlijk 
verder te ontwikkelen.
Met gerelateerd aan andere sectoren bescheiden middelen zijn 
de hier gepresenteerde kunst(enaars)initiatieven onmisbare, 
flexibele, efficiënt opererende schakels – klein én groter – van 
het ingenieuze maar ook kwetsbare raderwerk (keten) dat dit 
stadslichaam op koers houdt en geolied laat lopen als een 
belangrijke speler in de wereld die wij en u als een gedeelde 
uitdaging zien om de toekomst vrij en onverveerd tegemoet te 
kunnen treden.

De infographics bieden u overzichtelijk hoe en wat we doen 
maar vooral ook in één oogopslag dat de gemeentelijke subsidie 
- waarvoor we dankbaar zijn - terecht komt daar waar deze terecht 
hoort te komen: bij dat gedeelde belang voor een stad als een 
vooruitziend, meerstemmig lichaam met hart voor kunst en met 
de hersenen en de politieke voelhorens om cultuur op zijn wezen-
lijke waarde voor de stad te kunnen inschatten. 
Als initiatieven en cultureel middenveld dragen we op een unieke 
en substantiële manier bij aan de culturele ambities van Den 
Haag, die haalbaar blijven samen met u als belanghebbende 
door de inhoudelijke, politieke en financiële keuzes die u de 
komende maanden zult moeten (durven) maken horend bij de 
ambitie om een echte culturele hoofdstad nu en in de toekomst 
te zijn, of nog meer te worden. 

Dat gedeelde belang steunen wij met liefde voor de kunst én de 
stad en wij hopen dan ook dat u ons én uw belang niet minder 
maar in dezelfde mate blijft ondersteunen.

Hoogachtend,

Marie Jeanne de Rooij, Robert Jan Verhagen,    
Sabrina Lindemann (redactie)

namens:  
|elders, 1646, Baracca, Billytown, DCR Gueststudio, 
De Besturing, GEMAK, JCA De Kok, Liefhertje en De Grote Witte 
Reus, Locatie Z, Mobiel projectbureau OpTrek, NEST, Quartair, 
Satellietgroep, Stichting Ruimtevaart, TAG, Walden Affairs, WEST

aan

Den Haag, 14 oktober 2011
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Huidige initiatieven zijn vaak vooral praktisch: een podium voor 
beginnende kunstenaars en hun omgeving. Broodnodig omdat 
het aanbod groot is en het aantal gelegenheden klein. Als |elders 
willen wij iets meer zijn. Eerdere initiatieven waren vaak 
subversief. Ze creëerden eigen ruimte uit onvrede met van alles: 
van gebrek aan kansen tot kritiek op de gevestigde structuur. 
Probleem voor ons is, dat wij zo’n duidelijke vijand niet meer 
hebben: kritiek is geaccepteerd, wordt zelfs verwacht. Bij |elders 
komt kritisch zijn vooral neer op een terugkeer, naar de kern: 
het werk zondermeer, zonder extra versiering die het leuker of 
makkelijker moet maken. Het werk zelf staat dus centraal, maar 
wel binnen een context: de context van het oeuvre, van de 
continuïteit tussen generaties, van het gesprek erover. 
Hierbij is kleinschaligheid belangrijk. De tendens is juist de grote 
schaal, het zoeken naar internationale podia, spektakel en groot 
publiek. |elders gelooft niet in de zin daarvan, maar wel in het 
belang van de persoonlijke genuanceerde uitspraken over de 
wereld, als tegenhanger tegen de veralgemenisering. 
Het kunstenaarsinitiatief |elders biedt precies de juiste maat 
podium om zulke uitspraken ook echt hoorbaar te maken. 
Misschien is het sleutelwoord hierbij wel: verbinding, op allerlei 
manieren. Toeschouwers verbinden zich aan het werk, werken 
tonen zich in onverwachte samenhang , kunstenaars raken elkaar. 
Er kunnen van die prachtige tijdelijke verliefdheden in zo’n ruimte 
met kunst en mensen ontstaan!

|elders

2011

Looijerstraat 2
Looijerstraat 2, 2512 CK Den Haag 
06 33978122
dekokelders@gmail.com
www.dekokelders.nl 

Liesbeth Bos, Els Snijder, Liesbeth van Woerden

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Liesbeth Bos, Els Snijder, Liesbeth van Woerdenbestuur
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1646 is een organisatie gericht op hedendaagse kunst, met een 
specifieke focus op het experiment. Het initiatief wordt gerund 
door vier kunstenaars van verschillende nationaliteiten.  
1646 bevordert de productie, discussie en toegankelijkheid 
van kunst voor de samenleving op een lokaal niveau en 
samenwerking en uitwisseling met buitenlandse partners.
In haar benadering richt 1646 zich niet alleen op het presenteren 
van experimentele kunst, maar eerder op het aanmoedigen van 
de kunstenaar om het experiment als methode te gebruiken om 
nieuw werk te maken en presenteren.
1646 organiseert tentoonstellingen, een artist-in-residence 
programma, lezingen, een collectie en screenings van 
single-channel videowerk en andere publieksactiviteiten die een 
levendige uitwisseling van ideeën en wederzijdse beïnvloeding 
tussen kunstenaars en publiek mogelijk maken.

1646

1994

Boekhorststraat 125
Boekhorststraat 125, 2512 CN Den Haag
06 41256950
info@1646.nl 
www.1646.nl 

Nico Feragnoli, Johan Gustavsson, Floris Kruidenberg,
Clara Pallí Monguilod

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Martijn Verhoeven, Björn van Wieringen, Danielle van Zuijlenbestuur
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I think 1646 has a outstanding position due to its professional way of 
presenting the art works. Compared to other artists initiatives it is way 
more ‘clean’. The presentations can be compared to top end commercial 
galleries with a strong concentration.

Bart Rutten, conservator beeldende kunst Stedelijk Museum Amsterdam 

7



Baracca eert de naam en geschiedenis van Den Haag als 
stad van diplomatie, nexus van internationale betrekkingen 
en zoekt buiten stad- en landsgrenzen naar betekenisvolle
samenwerkingen die de esthetische en inhoudelijke 
inspiratiebronnen en affiliaties blootleggen van 
curator/kunstenaars Yvo van der Vat, Ibrahim R. Ineke.
Baracca is nu eens gast, dan weer gastheer, maar altijd 
gereed om de confrontatie te bieden: tussen mainstream 
en underground, museaal en lowbrow, stad en burger, 
collectief en individu.

Baracca

2005

06 24976747
info@baracca.nl
www.baracca.nl

Yvo van der Vat, Ibrahim R. Ineke

opgericht

contact 

organisatie

profiel
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Een stad stelt pas iets voor als er iets broeit en er creatieve geesten 
werken en elkaar accepteren, waarderen en beïnvloeden.

Peter Kuiters  
journalist Algemeen Dagblad
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Billytown is een kunstenaarsinitiatief, ontstaan in 2003. Als plek 
biedt Billytown atelierruimte aan een kleine groep kunstenaars; 
‘Billytown studios’. Daarnaast organsieert Bilytown 
(groeps)exposities en kunstmanifestaties met een focus op 
proces en interdisciplinaire samenwerking. 
Sinds kort beschikt Billytown over twee gastverblijven met 
ateliers. Billytown functioneert enerzijds als platform voor de 
kunstwereld: het is een plek waar kunstenaars, architecten, 
ontwerpers en muzikanten elkaar ontmoeten, onderzoek doen 
en met elkaar experiment aangaan. Dit gebeurt dagelijks in de 
studio’s en aan de koffietafel, maar ook regelmatig tijdens 
thematische diners, lezingen, filmavonden, werkbesprekingen, 
exposities en gezamelijke onderzoeksprojecten.
Anderzijds, bij de grotere groepsexposities en manifestaties, 
richt Billytown zich meer naar de buitenwereld en onderzoekt 
zijn positie – en die van de kunst – in de maatschappij. 
Daarbij wordt gezocht naar interactie, dialoog en samenwerking 
met de omgeving en het publiek.

Billytown

2003

Nijverheidsstraat 2
Nijverheidsstraat 2, 2288 BB Rijswijk
06 48644124 
info@billytown.nl
www.billytown.nl

Marius Lut, Iede Reckman, Marchel Ruygrok

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Bert Schram, Henry Verboketbestuur
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Het gaat mij er om dat ik in de voorbereiding van Billytown een vitaliteit, 
ambitie en openheid ervaarde die ik lang niet gezien heb. Daar krijgen veel 
mensen energie van. Daar voelen veel mensen zich welkom en betrokken.

Arno van Roosmalen
directeur Stroom Den Haag  op www.trendbeheer.com 
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DCR Gueststudio neemt een aparte plek in tussen de 
kunstenaarsinitiatieven daar wij geen eigen presentatieplek 
hebben, maar wel een programmering.
We voeren een programma om interessante, internationale 
kunstenaars een residency aan te bieden in Den Haag, waarbij 
onze focus ligt op kunstenaars uit Oost-Europa, Azië en Afrika, 
met als belangrijkste doel onderzoek en uitwisseling, al dan niet 
resulterend in een presentatie op een steeds wisselende plek 
in Den Haag.  We proberen met speciale programma’s 
internationale en goede kunstenaars naar Den Haag toe te 
halen en hopen dat ze zich hier zullen vestigen. Op deze wijze 
hopen we bij te dragen om Den Haag en de DCR in het bijzonder, 
binnen het internationale kunstenveld te profileren.

DCR Gueststudio

2008

De Constant Rebecqueplein 20b
De Constant Rebecqueplein 20b, 2518 RA Den Haag
06 26162605 
info@gueststudio.nl 
www.gueststudio.com 

Caroline Grijsen, Janneke Hendriks, Tineke van Veen

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel
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Ateliercomplex De Besturing is gevestigd in een oude fabriek 
voor scheepsbesturingen in industriegebied de Binckhorst. 
De Besturing verhuurt ateliers aan een groep van 30 ambachte-
lijke, creatieve gebruikers met uiteenlopende disciplines. 
Van keramiek, leerbewerking, hout en metaal tot fotografie, 
architectuur, stedelijke interventies en kunst.
Een grote nadruk ligt hierbij op ontwerpers en toegepaste kunst.
Naast de vaste ateliers is De Besturing samenwerkingsverbanden 
aangegaan met opleidingsinstellingen als de KABK en de Haagse 
Hogeschool. Dit heeft geresulteerd in een KABK-LAB, werkplek 
voor designstudenten van de KABK. en een Architecten-LAB, 
werkplek voor architectuurstudenten van de Haagse Hogeschool.
Tevens biedt De Besturing onderdak aan het FabLab, een open 
werkplaats voor creatie, innovatie en educatie.
Naast deze vaste werkplekken heeft De Besturing twee grote 
projectruimtes die beschikbaar zijn voor culturele initiatieven en 
organisaties.  Hier worden grote beelden door bv Florentijn 
Hofman, Marcel Smink of Zeger Reijers gebouwd, projecten 
gerealiseerd voor Todays Art of het GEM  (Yoshitomo Nara & 
GRAF) en bijeenkomsten en evenementen gehouden zoals het 
Binkcafe van Stroom, (Greenlight)tentoonstellingen van de 
KABK, het Shoot Me Filmfestival en het inmiddels al 
legendarische boksevenement Food Fight Music all Night van de 
Haagse boksschool Haagse Directe.

De Besturing

2006

Saturnusstraat 89/91
Saturnusstraat 89/91, 2516 AG Den Haag
06 24546045
info@debesturing.nl
www.debesturing.nl 

Tiddo de Ruiter, Dennis Slootweg

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel
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GEMAK – art, politics, debate - is de tentoonstellingsruimte in en 
van de Vrije Academie Den Haag (Werkplaatsen | DNA | GEMAK). 
De missie en visie van GEMAK is om actuele en controversiële 
thema’s in kunst, politiek en samenleving een podium te bieden, 
onderzoekend, nieuwsgierig, evaluerend en spraakmakend. 
De tentoonstelling- en debatruimte GEMAK wil het publiek 
kunst laten meemaken als vertrekpunt voor discussies, lezingen 
en interviews over een continue veranderende, ‘beweeglijke,’ 
ook kunst- en beeldgrenzen verleggende, globaliserende 
samenleving ver weg en dicht bij huis. Juist in Den Haag, stad 
van (internationaal) recht en vrede en een belangrijk politiek 
centrum waar nationaal en internationaal beleid wordt 
uitgerold, is een kunst- en cultuurpodium perfect op zijn plaats 
dat de relatie kunst, cultuur, politiek en samenleving steeds 
opnieuw ter discussie stelt en tegen het licht houdt. 
GEMAK staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving 
en toont kunst die tot nadenken stemt en je niet koud laat.

GEMAK

2007 (Vrije Academie in 1947)

Paviljoensgracht 20-24 
Paviljoensgracht 20-24, 2512 BP Den Haag
070 3638968
info@vrijeacademie.org
www.vrijeacademie.org

Marie Jeanne de Rooij

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Jos de Groot, Cathy Jacob, Michiel Morel, Egbert Walinga  bestuur
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Complimenten voor het programma, ik ben echt onder de indruk, bravo!

Wim van Krimpen
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foto: opening Generation 9/11 met Geert van Kesteren, Jamie Wellford (senior photo-editor 
Newsweek), Frédéric Lafargue, Teun Voeten, Mohammed Abed, Kai Wiedenhöfer 
en Mia Gröndahl



De focus van JCA DE KOK is gericht op ‘generaties’ binnen 
de kunst, waarbij onderzocht wordt in hoeverre uitwisseling en 
samenwerking van verschillende generaties nieuwe inzichten 
verschaft in de verschillen en overeenkomsten tussen gevestigde, 
midcareer, en beginnende kunstenaars, als het gaat om 
opvattingen, bepalende invloeden en kunstenaarspraktijk. 
Daarbij gaat het niet over feitelijke leeftijd, maar ook over 
generatie als ‘lichting’: in welke periode en onder welke 
voorwaarden heeft iemand zijn kunstenaarschap kunnen 
ontwikkelen. Zijn er in deze zin generaties kunstenaars of zelfs 
stromingen te onderscheiden? De vraag naar de mogelijkheden 
voor een hedendaags en zinvol kunstenaarschap is hierbij steeds 
een onderliggend thema. Hoofdtaken zijn: ruimte bieden voor 
onderzoek, experiment, en presentatie, verschillende 
generaties in contact brengen / kennis van elkaars werk laten 
nemen / samenwerking stimuleren, en de programmering van 
tentoonstellingen, presentaties en projecten.

JCA DE KOK

2008

Lange Beestenmarkt 99
Lange Beestenmarkt 99, 2512 ED Den Haag
06 14872795
info@jcadekok.com
www.jcadekok.com

Ineke Sleeuwenhoek

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel
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… the place is very engaging, very clear, we loved the way we felt 
welcome to the exhibition when you walk in (…) exciting concept 
(...) keep on doing this good work for promoting Dutch art.

José Manuel Springer 
cultureel attaché van de Mexicaanse Ambassade in Nederland, 
curator, theoreticus en journalist gespecialiseerd op het gebied 
van hedendaagse kunst
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Aan een smetteloos witte galeriemuur hangt een monumentaal grote foto 
van een oude non, haar ogen neergeslagen. Op haar witte zijden blouse 
hangt een crucifix aan een zilveren ketting. Een paar stappen van deze non 
vandaan zijn hippe ‘foute’ kettinkjes te koop waaraan in krullende letters 
‘Blablabla’ of ‘YadaYada’ hangt. In Liefhertje en De Grote Witte Reus 
ontmoeten kunst en design elkaar in één ruimte, een ‘uniek totaalconcept’
in de Haagse binnenstad.

Anna van Leeuwen
in Kunstbeeld

21

LhGWR (Liefhertje en De Grote Witte Reus) is een platform 
waar de ontwikkeling van opkomende talentvolle kunstenaars 
en het publieksbereik centraal staan. Er worden toegankelijke 
exposities en activiteiten georganiseerd die vooraf worden 
gegaan door een artistiek inhoudelijke dialoog tussen 
kunstenaars onderling en tussen kunstenaar en bemiddelaar. 
Hierdoor worden in de aanloop naar exposities weloverwogen 
keuzes gemaakt die tot nieuw werk en spannende exposities 
leiden. LhGWR gaat langlopende verbintenissen aan met de 
kunstenaars waardoor doorlopend kan worden gewerkt aan 
het verbeteren en optimaliseren van hun professionele 
beroepspraktijk. Dit gebeurt ook door hen mee te laten denken 
over de artistieke inhoud van het activiteitenprogramma en door 
hen, als intermediair, onder de aandacht te brengen van diverse 
podia in binnen- en buitenland. 
De expositieruimte wordt gecomplimenteerd door een 
designwinkel waar kunstpublicaties en authentieke producten 
van talentvolle kunstenaars en ontwerpers uit verschillende 
disciplines worden aangeboden. Dit versterkt de toegankelijkheid 
van de plek enorm, zorgt voor nieuw publiek dat ongemerkt de 
kunstdrempel beslecht en maakt het in de toekomst mogelijk om 
de financiële afhankelijkheid van de organisatie te verminderen. 
Het tegemoet komen van het publiek gebeurt tevens door 
frequente deelname aan grote publieksevenementen zoals 
festivals en beurzen waarop de landelijke doelgroep samenkomt. 

Liefhertje en De Grote Witte Reus

2007

Stationsweg 137
Stationsweg 137, 2515 BM Den Haag
070 3886585
info@liefhertje.nl
www.liefhertje.nl

Geertje Muffels, Robert Jan Verhagen

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Vincent van Baar, Neeltje Leemans, Frank Lhoëst 
(adviesraad: o.a. Peter van Beveren, Corinne Noordenbos)

bestuur
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Locatie Z is opgericht vanuit het idee dat het waardevol is om 
sterk onderscheidende vocabulaires in dezelfde ruimte bijeen te 
brengen. Hedendaagse kunst, maar ook wetenschap en muziek 
zien wij als een dergelijke selectie (verborgen) regels waarin 
ideeën zich kunnen ontwikkelen. 
Locatie Z schept met haar programma en werkwijze een 
conceptuele ruimte voor confrontatie tussen de verschillende 
vocabulaires. Daarnaast biedt ze middels de locatie fysieke 
ruimte om ideeën en vormen te onderzoeken en te ontwikkelen. 
Het programma, de ateliers en de projectruimte vormen samen 
een infrastructuur om perspectieven en methodes uit te wisselen 
en te prikkelen om buiten gebaande paden te treden.
Locatie Z is momenteel werkzaam vanuit Villa Ockenburgh Den 
Haag met 14 ateliers en een projectruimte. Daar organiseert zij 
‘Zzondag’, een (twee)maandelijks programma gericht op 
‘ongekend onderzoek’, met kunstenaars, wetenschappers, 
musici en een nieuwsgierig publiek.

Locatie Z

2009

Monsterseweg 4
Monsterseweg 4, 2553 RL Den Haag
06 42166693
info@locatiez.net
www.locatiez.net

Thijs Ebbe Fokkens, Basten Rolf Stokhuyzen, Jessica de Boer, 
Sander van Heerde, Damian van der Velden

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Thijs Ebbe Fokkens, Sander van Heerde, Damian van der Veldenbestuur
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Zelden heb ik zo’n inspirerende omgeving meegemaakt, waar kunst en 
wetenschap samenkwamen en elkaar aanvulden. Juist in deze combinatie 
blijkt dat inspiratie de gemeenschappelijke en stimulerende basis vormt 
voor kunst, cultuur en wetenschap. In het belang van een betere toekomst 
van onze maatschappij mag dit niet verloren gaan.

Pim van Lommel 
cardioloog en auteur van het boek ‘Eindeloos bewustzijn’ 
over het Zzondag-programma van Locatie Z

23



Mobiel projectbureau OpTrek is een non-profitorganisatie die 
als doel heeft de rol van publieke kunst in de stedelijke ontwik-
keling te onderzoeken. Daartoe worden kunstenaars, architecten, 
ontwerpers e.a. uit binnen –en buitenland uitgenodigd. OpTrek 
initieert en realiseert sinds 2002 (kunst)projecten in de openbare 
ruimte zoals het spraakmakende ‘Hotel Transvaal*-*****, verblijf 
in de Tussentijd’ of ‘MOONRIDER,’ café aan een hijskraan. 
Middels haar projecten biedt OpTrek de kijker/deelnemer een 
ander en soms ontregelend perspectief zodat het gewone in een 
nieuw licht wordt geplaatst en verrassende kwaliteiten en poten-
ties van een plek en gemeenschap zichtbaar worden. OpTrek is 
tevens een platform voor onderzoek, conceptontwikkeling en 
experiment op het gebied van stedelijke transformatie-processen, 
tijdelijk ruimtegebruik en open source gebiedsontwikkeling vaak 
in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld 
de denktank ‘Laboratorium voor de Tussentijd’ die i.s.m. architect 
Iris Schutten ontwikkeld is. Mobiel projectbureau OpTrek (kunste-
naar/urban curator Sabrina Lindemann) is mede-initiatiefnemer 
van het landelijke kennisplatform ‘Tussentijd in Ontwikkeling, 
innovatief hergebruik van de gebouwde omgeving’ dat samen 
met toonaangevende Nederlandse praktijk-experts uit verschil-
lende disciplines in het voorjaar van 2011 is opgericht. De deel-
nemers gaan in de komende tijd hun kennis, krachten en ambities 
bundelen met het doel de groeiende opgave rond leegstaande 
gebouwen en gebieden in de praktijk beter aan te kunnen pakken 
en gezamenlijk urgente vraagstukken te kunnen agenderen. 

Mobiel projectbureau OpTrek

2002

Van Hogendorpstraat 19E, 2515 NR Den Haag
info@optrektransvaal.nl 
www.optrektransvaal.nl 
www.hoteltransvaal.com

Sabrina Lindemann

opgericht

post adres

 

organisatie

profiel

Veronica Hekking, Leontine Lieffering, Annechien Meier, 
Maarten Schepers, Mark van der Velde

bestuur
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Hotel Transvaal illustreert niet alleen dat het vruchtbaar kan zijn om 
ontwerpend denken in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe sociale 
verbanden, maar ook dat het hard nodig is. Want de overheid volgt de 
gebaande paden en is weliswaar verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
onze samenleving, maar niet in staat die te vernieuwen… Er ligt dus een 
taak voor kunstenaars en ontwerpers, want zij creëren en experimenteren 
wel, en maken daardoor veranderingen mogelijk. Op de lange duur hangt 
de kwaliteit van onze samenleving af van ons vermogen om creatief met 
sociale processen om te gaan. Hotel Transvaal is nu nog een druppel op 
een gloeiende plaat, het valt te hopen dat het veel navolging zal vinden.

Kees Dorst
in magazine ITEMS
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Mobiel projectbureau OpTrek, 2005 / kunstenaar: Tatsurou Bashi / foto: Annechien Meier



Nest is een platform voor hedendaagse beeldende kunst met een 
tentoonstellingsruimte van 400 m2, die is gehuisvest in de DCR 
broedplaats samen met Zeebelt, Danslab, Loos en de studio’s 
van meer dan 35 kunstenaars en ontwerpers. Tentoonstellingen 
in Nest richten zich op specifieke thema’s die worden belicht 
middels het werk van lokale, nationale en internationale 
kunstenaars. Projecten bij Nest gaan niet alleen uit van de 
kunstenaar en zijn werk, maar kijken ook naar de rol van 
kunstenaar en werk in relatie tot publiek en maatschappelijke 
context.
Naast thematisch opgezette projecten ontwikkelt Nest ook een 
subprogamma genaamd Nestarchy waarin wordt uitgegaan van 
het experiment met betrekking tot presentatie en samenwerking 
en in One Nest Stands krijgen kunstenaars en curatoren de kans 
om hun eigen projecten vorm te geven voor de duur van een 
avond.

Nest

2007

De Constant Rebecqueplein 20B
De Constant Rebecqueplein 20B, 2518 RA Den Haag
070 3653186 
info@nestruimte.nl
www.nestruimte.nl

Eelco van der Lingen, Marijn Ottenhof

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Rob Knijn, Laura Stamps, Sander Uitdenbogaardbestuur
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Conceptuele kunst is verre van saai laat Nest vol overtuiging zien.

Machteld Leij  
in H_Art over Tracks Traces and Transformations
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Quartair is een plek voor productie, presentatie en artistiek debat. 
Quartair initieert en begeleidt tentoonstellingen, projecten en 
uitwisselingen met kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven uit 
binnen- en buitenland. Nadrukkelijk wordt gestreefd naar 
samenwerking met andere culturele organisaties. Quartair 
hanteert geen strak tentoonstellingsprogramma, waarvan de 
theoretische rechtlijnigheid dient te worden bewaakt. Hierdoor 
heeft Quartair een flexibel programma wat kan inspelen op 
actuele ontwikkelingen en open kan staan voor de kunst in al 
haar veelvormigheid. Quartair creëert hiermee een platform voor 
kunstenaars in Den Haag opererend in een internationaal netwerk 
met aandacht voor ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende 
kunst. 
Kunstenaarsinitiatief Quartair werd in 1992 opgericht als een 
non-profit organisatie door jonge net afgestudeerde kunstenaars 
van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den 
Haag. Quartair is gevestigd in ‘De Haagsche Broodfabriek’ H.B.F. 
uit 1902 aan de Toussaintkade in Den Haag. Het monumentale 
gebouw, wordt beheerd door stichting B141. In het gebouw 
hebben 12 kunstenaars een atelier en is er op de begane grond 
de tentoonstellingsruimte van Quartair van 200 m2. Quartair is 
één van de oudst functionerende kunstenaarsinitiatieven in 
Den Haag.

Quartair

1992

Toussaintkade 55
Bilderdijkstraat 141, 2513 CN Den Haag
info@quartair.nl
www.quartair.nl

Pietertje van Splunter, Jessy Rahman, Marlies Adriaanse, 
Harold de Bree, Erik-Jan Ligtvoet, Rens Krikhaar, Ingrid Mol, 
Pepijn van den Nieuwendijk

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Marlies Adriaanse, Harold de Bree, Erik-Jan Ligtvoet, Jessy Rahman, 
Pietertje van Splunter

bestuur
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Verrassing: een oude broodfabriek in het centrum van Den Haag, 
ultieme broedplaats.

Wim de Bie
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Satellietgroep heeft als kerntaak het realiseren van een publieke 
en professionele bewustwording ten aanzien van veranderend 
zee- en kustlandschap en de invloed die deze transitie processen 
hebben op mensen, gemeenschap en leefomgeving. 

In onze aanpak zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:
1.  de programmering van BADGAST – research based artist  
 in residence, cinema en talks
2.  het verbinden van lokaal aan internationaal 
 zee- en kustonderzoek
3.  duurzame verankering van kennis, onderzoek en 
 productie

Het onderzoek, de productie en presentatie van nieuwe werken 
van BADGAST vormen onze voedingsbodem en de publieke 
manifestatie van een anders denken over kust en zee. 
De ontwikkeling van internationale projecten verbindt lokale 
kennis, onderzoek en productie aan mondiale uitwisseling.

Satellietgroep

2006

Strandweg 1A (BADGAST in Surfdorp)
Postbus 579, 2501 CN Den Haag 
06 12061651
info@satellietgroep.nl
www.satellietgroep.nl

Jacqueline Heerema

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Jacqueline Heerema, Andries Micke, Marianne Volleberg 
raad van toezicht: Johan Willem van Dijk, Marie Jeanne de Rooij, 
Ralph de Schipper, Iris Schutten, Linda Verkerk

bestuur
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Kunstenaarsinitiatief Satellietgroep heeft met het air-programma BADGAST 
aan de zee (Scheveningen) een structuur gelegd voor de productie van 
publieke kunstprojecten in de lijn van onderzoek naar de culturele 
betekenis van de zee. Zij bieden internationale kunstenaars, schrijvers, 
wetenschappers en onderzoekers de mogelijkheid om op locatie, binnen 
een professioneel kader, nieuw werk te ontwikkelen en produceren, in 
uitwisseling met de context van de zee in Scheveningen, de kunstensector 
in Den Haag en internationaal. Dit model residency sluit aan bij de 
ontwikkelingen binnen het artist-in-residency veld wereldwijd. 
De air-organisatie als kenniscentrum en alternatieve academie komt steeds 
vaker ter sprake tijdens internationale symposia.

Heidi Vogels 
beeldend kunstenaar en coördinator van Trans Artists - Platform Air NL, het 
informatie platform voor en over gastateliers in Nederland
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foto: Rob te Riet



Stichting Ruimtevaart biedt beeldende kunstenaars werkruimte 
aan in een door de gemeente ter beschikking gesteld pand. 
Onderdeel van de activiteiten van Ruimtevaart zijn het 
filmprogramma van collectief Super B en het tentoonstellings-
programma in de expositieruimte n9. 
Super B richt zich op het geven van een nieuwe context aan 
bestaand celluloidmateriaal. In het programma van n9 worden 
solotentoonstellingen afgewisseld door thema-en/of 
groepstentoonstellingen van veelal Haagse kunstenaars. 
Daarnaast wordt er een podium geboden aan kunstenaars, 
musici,vormgevers en kunstverwante initiatieven voor eenmalige 
projecten onder de naam ‘Te gast bij’.
En is er een projectruimte die kunstenaars de mogelijkheid geeft 
voor een bepaalde periode (max. 6 maanden) een project te 
ontwikkelen en/of uit te voeren. Hiervan hebben de afgelopen 
periode verschillende kunstenaars gebruik gemaakt.

Stichting Ruimtevaart

1991

Loosduinseweg 9
Korte Houtstraat 3, 2511 CC Den Haag
06 12242881
info@stichting-ruimtevaart.nl
www.stichting-ruimtevaart.nl

José de Bruin, Henk Hubenet, Maarten Schepers

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

José de Bruin, Henk Hubenet, Maarten Schepersbestuur
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TAG bestaat uit Hicham Khalidi, Suzanne Wallinga en Aat Seger. 
Samen organiseren zij exposities in binnen- en buitenland. 
TAG heeft een ruimte in Den Haag waar regelmatig werk wordt 
gepresenteerd van hedendaagse lokale, nationale en internatio-
nale kunstenaars. Het werk dat wij laten zien is het werk dat wij 
nu interessant vinden en waarvan wij vinden dat dit nu getoond 
moet worden. 
Naast het presenteren van werk ondersteunt  TAG kunstenaars 
via het Nike AIR (Artist in Residence) MAX programma. Zo nu 
en dan geven we een publicatie uit als ondersteuning van een 
expositie of naar aanleiding van een specifiek onderwerp. 
Je bent welkom bij TAG.

TAG

2003

Stille Veerkade 19
Stille Veerkade 19, 2512 BE Den Haag
06 45714998
info@tag.do
www.tag.do

Hicham Khalidi, Aat Seger, Suzanne Wallinga

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Piet Bouman, Aat Seger, Inge Stegmanbestuur
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No matter how much I love exhibitions at new media art festivals, I often 
find myself suspecting that the curatorial vision behind many of them is 
little more than an after-thought. This was certainly not the case with
‘Alles, was Sie über Chemie wissen müssen’ and i can’t praise curators 
Hicham Khalidi and Suzanne Wallinga enough for their exquisite, intelligent 
contribution to ‘Club Transmediale.’ 

Regine Debatty
We Make Money Not Art
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Walden Affairs is een projectruimte voor het presenteren, 
produceren en onderzoeken van hedendaagse kunst. 
Het initiatief werd in 2009 opgericht door beeldend kunstenaar 
Joost Nieuwenburg en kunsthistoricus Mischa Poppe en is 
gevestigd in een 19e eeuws grachtenpand in het centrum van 
Den Haag. De locatie telt vier verdiepingen; drie daarvan worden 
als tentoonstellingsruimte gebruikt, de bovenste verdieping is 
in gebruik als artist-in-residency ruimte voor buitenlandse 
kunstenaars (op uitnodiging).
Met Walden Affairs beogen we een divers programma bestaand 
uit  tentoonstellingen, performances, lezingen, filmavonden, 
informele bijeenkomsten, ontmoetingen en andere events. 
In ons programma onderscheiden we drie lijnen, die het 
fundament vormen van ons initiatief:
•	 Een	podium	voor	presentatie	en	productie	van	
 hedendaagse beeldende kunst. Het is deze kant die 
 het meest zichtbaar is voor de bezoeker.
•	 Een	plek	voor	dialoog	en	kennisuitwisseling.	
 Deze activiteiten zijn vaak tijdsgebonden, intiemer, 
 hebben een kleiner bereik, zijn minder zichtbaar voor 
 de buitenwereld maar voor ons niet minder waardevol.
•	 Reflectie	op	en	positiebepaling	van	het	initiatief.

Walden Affairs

2008

Zuidwal 52
Zuidwal 52, 2512 XT Den Haag
06 47548 276 
info@waldenaffairs.nl
www.waldenaffairs.nl

Joost Nieuwenburg, Mischa Poppe

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

Joost Nieuwenburg, Mischa Poppebestuur
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West heeft een internationaal tentoonstellingsprogramma 
waarbij kunstwerken worden getoond die een uitdaging zijn 
voor de conditionering van de kijkers en hun perceptie van 
kunst. In de galerie, bestaande uit 3 expositieruimtes met elk 
een ander formaat en een eigen atmosfeer toont West 
hedendaagse kunst met een nadruk op radicaal site-specific 
werk en installaties. 
West signaleert buitenlandse kunstenaars die nog niet eerder 
in Nederland of Europa te zien waren en introduceert jonge, 
veelbelovende Nederlandse kunstenaars op belangrijke 
internationale platforms. Lezingen, presentaties, performances 
en discussies ondersteunen het tentoonstellingsbeleid met een 
theoretische basis. Een reeks van brochures, de jaarboeken en 
de website www.west-denhaag.nl brengen de verschillende 
aspecten van West samen.

West

2007

Groenewegje 136
Groenewegje 136, 2515 LR Den Haag
070 3925359
marie-jose@west-denhaag.nl 
www.west-denhaag.nl

Marie-José Sondeijker

opgericht

bezoek adres
post adres

 

organisatie

profiel

M. Okkersen, J. Palinckx, P. Peters, W. de Vringerbestuur
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Galerie West is een van de beste galeries uit Nederland, met een gewaagd, 
avontuurlijk beleid, en een scherpe blik voor wat er toe doet in de kunst van 
het moment.

Domeniek Ruyters
MetropolisM
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n.b. De infographics zijn bedoeld om de vele activiteiten van de kunst(enaars)initiatieven en hun reik-
wijdte in de wereld in meetbare gegevens inzichtelijk weer te geven.
De grafieken laten zien hoe de zeer diverse initiatieven elkaar versterken en aanvullen binnen een goed 
functionerende, dynamische culturele  infrastructuur. Natuurlijk zeggen de cijfers zelf weinig over de 
kwaliteit van de activiteiten; lees daarom voor meer informatie over doelstelling, werk en werkwijze het 
profiel van het initiatief en kom op bezoek. U bent van harte welkom!
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AANVULLING / TOELICHTING OP KEUZE VESTIGEN IN DEN HAAG

Enige Stad aan zee.

Studie, vrienden, goedkope woon- en werkruimte, zee, het is een prettige stad om in 
te wonen, en biedt ook steeds meer mogelijkheden voor kunstenaars en initiatieven. 
Te denken valt aan het atelierbeleid, ondersteuning van broedplaatsen, subsidiebe- 
leid voor broedplaatsen en kunstenaars.

Mooie stad achter de duinen.
Grootschalige stadsvernieuwing die onderwerp is van OpTrek.

Veel ruimte voor experiment.

Levendige underground scene in het algemeen en rijkdom van kunstenaarswerk-
plaatsen en initiatieven in het bijzonder: Daarmee mogelijkheden voor ambitieus 
kunstenaar om te ontwikkelen (produceren en presenteren, discussiëren en 
professionaliseren) 

Aanwezigheid van Stroom Den Haag                    

Mooie stad met veel facetten. Den Haag valt niet eenduidig te definiëren. 
Dit zorgt voor een fijne bewegelijkheid en het gevoel dat er ruimte is voor nieuwe 
dingen en experiment en onderzoek.

Den Haag is voor mij om een aantal redenen een goede plek voor ontwikkeling van 
zelfstandige praktijk: Actieve ondersteuning door Stroom. Gunstige ligging t.o.v. 
andere steden in de Randstad en België. Goedkope (betaalbare) werkruimte beschik-
baar. Mogelijk-heden door groeiend klimaat aan inhoudelijk uiteenlopende initiatieven.

Mogelijkheid mijn werk te ontwikkelen, diverse platforms om je werk te tonen, goede 
subsidie mogelijkheden bij Stroom Den Haag en Broedplaats subsidie Gemeente Den 
Haag.

Tien jaar geleden was het nog onontgonnen gebied.

Mentaliteit van provinciestad.

Actieve beleid Gemeente Den Haag in de afgelopen tien jaar.

Stad met mooie combi kunstinstituten & kunstmogelijkheden en (inter)nationale 
politiek.

De beste surfgolven.

In Den Haag is veel ruimte voor een grote verscheidenheid aan kunstenaarsinitiatieven. 
Ook een kleinschalig initiatief waar echte aandacht voor het werk centraal staat heeft 
alle kans en ruimte te bestaan en zich te ontwikkelen.

54 55

RELATIE TOT DEN HAAG / REDEN VAN VESTIGEN (REACTIE VAN INDIVIDUELE ORGANISATOREN)

AFKOMSTIG UIT DEN HAAG
NIET AFKOMSTIG UIT DEN HAAG
GESTUDEERD IN DEN HAAG

GROENE STAD AAN ZEE
BETAALBARE WERKRUIMTE
BETAALBARE WOONRUIMTE
INTERNATIONAAL NETWERK
AANTREKKELIJK CULTUREEL KLIMAAT
PERSOONLIJKE REDEN

BUITEN DEN HAAG



2012architecten A Kassen Aam Solleveld Aaron B.Turner Achillekà Komguem Ad van 
Denderen Adel Abidin Ahmet Polat`Aimée Zito Lema Alex Cecchetti Alex Kals Alexander 
Reznic Alexandra Crouwers Alexandra Leykauf Alice Nikitinova Alik Assatrian Amie Dicke 
Amir Tirandaz And Beyond André Kruysen André Wiehager Anetta Mona Chisa Anne-Mie 
Devolder Annechien Meier Antoine Berghs Arianne Olthaar Arin Rungjang Armen Eloyan 
Aryan Kaganof Astrid Nobel Atelier Joep van Lieshout Axel & Helena van der Kraan 
Babette Wagenvoort Bad Beuys Entertainment Barney de Krijger Bart Lodewijks Bas de Wit 
Bas Schevers Beat Zoderer Beate Gütschow Beatriz Hurtado Muñoz Beau Sievers 
Benjamin Alexander Huseby Benjamin Lowy Benoît Maire Beppie Tamminga Berndnaut 
Smilde Birke Hesse Boris Mikhailov Bram Vreven Bruce Nauman Bruno Ferro Xavier da 
Silva Bruno Stevens Carla Klein Carol Rama Caterina Pecchioli Charlotte Schleiffert 
Charlotte Wooning Chitti Kasemkitvatana Chris Burden Christiaan Bastiaans Christian Kryl 
Christian Newby Christophe Bruno Christophe Doucet Christophe Dumont collectif fact 
Colleen Brown Constant Constant Dullaart Daan van Golden Damian Kapojos Damon 
Zucconi Dan Geesin Dan Walwin Dane Mitchell Daniel Lisboa Danitsja van Dijk David Bade 
David Claerbout David Elshout David Horvitz David Ricard De Humobisten DeDenicolai and 
Provoost Denis Oudendijk Devrim Kadirbeyoglu Dexter Sinister Dirk van Lieshout Dirkjan van 
der Linde Dominique Gonzalez Foerster Dora Garcia Douglas Morland Duzan Doepel Dylan 
Chatain Ed Steck Ejderkan A Tastekin Elena Sorokina Elly Strik Els Opsomer Eman 
Mohammed Erik Andriesse Erik van Lieshout Erik-Jan Ligtvoet Esther Kokmeier Falke Pisano 
Faycal Baghriche Femmy Otten Florentijn Hofman Florian Göttke Floris Kaayk Frank Halmans 
Frank Jan vd Laan Frank Sciarone Frans Zwartjes Frédéric Lafargue Frederic Pradeau Friso 
Keuris Gamal Ez Geert van Kesteren Geeske Harting gerlach en koop Gerold Miller Gert Jan 
Kocken Ghaith Abdul-Ahad Gijs Kast Gilbert van Drunen Glenn DiLando Han Hoogerbrugge 
Hans van Bentum Hans Venhuizen Harmen de Hoop Harold de Bree Haroon Mirza Heidi Linck 
Heimo Zobernig Helen Frik Helmut Dick Hennesy Youngman Hermine Bourgadier Hester 
Scheurwater Hikaru Miyakawa Hugo Schuitemaker Huub van der Loo Iede Reckman 
Indieguerillas Indre Klimaite Ingrid Rollema Ira van der Valk Iris van Dongen Iris Wassenburg 
Irwan Ahmett Isabella Rozendaal Iwan van ’t Spijker Izabela Oldak James Geurts Jan 
Trützschler Jan van der Ploeg Järg Geismar Jasper de Beijer Jasper Niens Jasper van den 
Brink Jean van Wijk Jens Haaning Jeong Yoon Ahn Jeroen Toirkens Jessy Rahman Joanne 
Cheung Joël van Houdt Johan Gustavsson Johanna Billing John Fanning John Michael 
Boling John ter Horst Joost Conijn Joris Ivens Jos de l'Orme Jos van den Heuvel José den 
Hartog Joseph Semah Josh Kline Josh Mueller Julien Previeux Jurgen Huiskes Justin 
Bennett Justin Wijers Juul Kraijer Kai Wiedenhöfer Kaja Wie van der Pas Karen Sargsyan 
Karijn Kakebeeke Karim Ben Khelifa Karin Arink Karin Janssen Karin Mientjes Karin van 
Dam Katerina Matsoukis Katja Mater Keiko Sato Kent Klich Kevin van Braak Kim Bas 
Hospers Kinke Kooi Klaas Bijl Klaus Overmeyer Koen Vanmechelen Kornkrit Jianpinidnan 
Krista van der Niet Kristina Benjocki L-E-W Lars Laumann Lars Weller Lasse Schmidt 
Hansen Laure van den Hout Lenny Waasdorp Leo van der Kleij Leonid Tsvetkov Leopold 
Kessler Lev Ilizirov Levi van Veluw ligteringen/derooij Lisa van Bommel Livinus van der Bundt 

Loek Grootjans Lotte Geeven Lucia Nimcova Lucia Tkacova Maarten Janssen Maarten 
Vanden Eynde Magali Reus Maix Mayer Malu Peeters Marc Bijl Marc Ganzglass Marc 
Handelman Marcel Dionne Marcel Kaars Marcel Molle Marcel Pinas Marcel van Eeden 
Marcellvs L. Marcus Graf Marie Kolbaek Iversen Marielle Buitendijk Marijn Akkermans 
Marike Schuurman Mariska T. Streefland Marius Lut Marjolein Rothman Marjolijn Dijkman 
Marjolijn van der Meij Mark Philip van Kempen Mark Vincent Houston Markus Shimizu 
Marleen Sleeuwits  Marlene Dumas Marley Freeman Marlies Adriaanse Marsel Loermans 
Martijn Engelbregt Martijn Hendriks Martine Stig Martine Viergever Martyn F. Overweel 
Mat Vaassen Matthew Monahan Matthieu Clainchard Matthijs Bosman Maxwell Simmer 
Mekhitar Garabedian Melle Smets Mia Gröndahl Michael Bell-Smith Michael Gumhold 
Michael Kamber Michael O'Donnel Michael Tedja Michelle Oosterbaan Michiel Alberts 
Mike Rijnierse Mil Ceulemans Mirjam Kuitenbrouwer Miron Zownir Mischa van Pinxteren 
Mohammed Abed Moises Saman Monica Nouwens Nadia Naveau Nadine Stijns Nanna 
Debois Buhl Nanouk Leopold & Daan Emmen Natalie Lorenz Natascha Libbert Natasja 
Kensmil Natasja van Kampen Navid Nuur Nedim Kufi Nicky Larkin Nico Kos Nicola 
Kirkaldy Nicolas Milhe Nina Berman Nishiko Obbe Tiddens Ofer Smilansky Ola Vasiljeva 
Olaf Mooij Olga Kisseleva Oliver Boberg Oliver Ressler Oscar Stegehuis Oskar de Kiefte 
Patrick Bernatchez Patrick Corillon Paul Branca Paul Chan Paul Devens Paul van der Eerden 
Paulien Oltheten Pavel Wolberg Penelope Umbrico Peter Hoijmakers Peter Kennard Peter 
Luining Peter Martens Peter Struycken Peter Zuiderwijk Petterik Wiggers Philip Akkerman 
Pia Rönicke Pierre Derks Pierre Sondeijker Piet Rogie Pietertje van Splunter Radek Szlaga 
Rafael Rozendaal Raoul de Lange Rashad Selim Rasmus Hoj Mygind Raymond Pettibon 
Refunc Rein Vollenga Rens Krikhaar Reynold Reynolds Richard Long Rirkrit Tiravanija Rob 
Voerman Rob Wetzer Robbert Pauwels Robbie Cornelissen Robbin Heyker Robert Adam 
Gilmour Robin de Goede Roderik Henderson Roderik Hietbrink Rodrigo Estrada Gil Roland 
Schimmel Roland Sohier Romy Kühne Ron van der Ende Ronald Ophuis Ruchama Noorda 
Rumiko Hagiwara Ruth Afane Belinga Salifou Lindou Salimah Gablan Sander Reijgers Sanja 
Medic Sara Vrugt Sarah Carlier Sarawut Chutiwongpeti Seekee Chung Seyit Battal Kurt 
Shooshie Sulaiman Sibylle Eimermacher Silke Opitz Simon Boudvin Simon Gush Simon 
Norfolk Simon Starling Sivaroj Kongsakul Sjoerd Knibbeler Soren Thilo Funder 
STEALTH.unlimited Stefan Kasper Stefanie Scholte Studio DUEL Tadashi Kawamata 
Takayuki Yamamoto Tatiana Kovaliova Tatsurou Bashi Temple Bates Terence Hannum Teru 
Kuwayama Tessa Bekker Teun Voeten The User Thomas Dworzak Thomas Voorn Tilmann 
Meyer Faje Tim Breukers Tim Hetherington Tim Ridlen Tita Salina Tjeerd Vrielink Toke 
Lykkeberg Tom de Groot Tom Tlalim Tomoko Kawachi Ton Schuttelaar Torben Ribe Tyler 
Hicks Urs Pfannenmüller Ursula Nistrup Uta Pithan Utamura Hanae V&B Vela Arbutina Vera 
Witleer Verena Klary Victtorio Roerade Ville Raasakka Vincent Ganivet Vlieger & Vandam 
vvork Wafaa Bilal Wannes Goetschalckx Ward Denys WassinkLundgren Wieteke Heldens 
Willem Besselink Willem Marijs Witte van Hulzen/Sander Breure WochenKlausur Wolfgang 
Wohlfart Wouter Johan van Leeuwen Wouter Osterholt Wouter van Riessen Yael Bartana 
Yann Vanderme Yevgeniy Fiks Zachary Formwalt Zalmaï Ahad Zeger Reyers Zhou Xiao Hu 
Zoe Reddy

De achttien initiatieven hebben samengewerkt met / werk geëxposeerd van o.a.




