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JAARVERSLAG 2020 

INLEIDING 
2020 is wereldwijd een jaar geworden van pandemie, op slot, uitstel en de vraag ‘hoe houden we het 
allemaal draaiend’. Vanzelfsprekend óók voor ‘ons’ Arti-Shock. En natuurlijk hadden we veel meer 
aanloop willen hebben, natuurlijk hadden we veel meer omzet willen draaien, natuurlijk hadden we 
elkaar veel meer in de armen willen sluiten tijdens alle feestelijke openingen… 
 
Maar toch levert zo’n jaar ook weer veel inzicht en zelfs enig nieuw ‘elan’ op, ook al is dat misschien een 
iets té gewaagde uitspraak. Vorm zelf dit oordeel na het lezen van dit jaarverslag. 
 
In het navolgende aandacht voor tentoonstellingen en happenings in pandemische tijden, een wel heel 
bijzondere ledententoonstelling, kunst voor en met Rijswijk Wonen, iets over onszelf, de Galerie en de 
Ateliers en natuurlijk over Stichting Sterk Werk. En voor nog meer informatie, schroom niet een blik te 
werpen op onze website  www.arti-shock-rijswijk.nl voor actuele informatie! 
 
TENTOONSTELLINGEN EN HAPPENINGS IN PANDEMISCHE TIJDEN: SAMEN 
Natuurlijk blijft zelfs nu de voornaamste activiteit van Arti-Shock, behalve het beheer van de Galerie, de 
organisatie ven tentoonstellingen. Dat moest nu op andere wijze vorm krijgen.   
 

  

               
 
                         
     
Om maar meteen een voorbeeld te noemen: de jaarlijkse ledententoonstelling kon dit jaar geen ‘fysieke’ 
doorgang vinden. Zowel online als via ‘oude’ communicatie - zoals krant en affiches - wisten we toch op 
een bijzondere manier met het werk publiek te bereiken waardoor de prijs uitgereikt kon worden. 
Daarover later meer. 
 

               galerie Arti-Shock 
 

       26 januari t/m 13 februari 2020 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositie 

Modeltekeningen      
  

     Galerie Arti-Shock                 16 februari t/m 5 maart 2020 

           
 
     
 
Expositie     
 
 
 

Lood 
op 
doek 

 
  

                                                   Schilderijen van Walter Rast 

Ja n  Wi l l em va n  Sw igch em

Ga l er i e  Sch o o l st r a a t  2 6    2 2 8 2  RD   Ri j sw i j k

Open in gst i j d en :

w o en sd a g t /m v r i j d a g 1 3 .0 0  - 1 7 .0 0  u u r

Za t er d a g                        1 1 .0 0  - 1 6 .0 0  u u r

Zo n d a g                           1 4 .0 0  - 1 7 .0 0  u u r

Open in g 8  ma a r t  1 5 .0 0  u u r

M u ziek  v er zo r gd  d o o r :

 Kees va n  d er  Ei j k  & Ja n  Wi l l em

Va n  8  t /m 2 6  ma a r t  2 0 2 0

3 5  j a a r  i n  d e ba n  va n
d e per cept ie va n  h et  per spect ief

 

Expositie                     Galerie Arti-Shock       
                            26 juni t/m 5 juli 2020 

 
 
 

 
Zomer KunstKado 

 
Op deze expositie worden kleine en betaalbare werken 

getoond van Arti-Shock kunstenaars. 
 
 

(Arti-Shock volgt de richtlijnen van het RIVM: houdt afstand, 
max. 2 bezoekers tegelijk, thuis blijven bij klachten) 

 
 

galerie Arti-Shock - Schoolstraat 26, 2282 RD Rijswijk 
LET OP: AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN! 
vrijdag 13.00-17.00 uur     www.arti-shock-rijswijk.nl 
zaterdag 11.00-16.00 uur     w  artishockrijswijk@gmail.com 
zondag 14.00-17.00 uur          06-11416033  

 

‘van collage naar verzameling ’ 
een expositie van Els van Lieshout 

 

Openingstijden 
 

woensdag  13.00-17.00 u 

donderdag 13.00-17.00 u 

vrijdag 13.00-17.00 u 

zaterdag 11.00-16.00 u 

zondag 14.00-17.00 u 
 

Els is aanwezig op donderdag-, 

zaterdag- en zondagmiddagen. 

 

Galerie Arti-Shock 

Schoolstraat 26 

2282 RD Rijswijk 

06 114 160 33 

arti-shock-rijswijk.nl 

 

Je bent van harte welkom. 

 

Els van Lieshout is collagist en maakt collages 

van papierfragmenten gecombineerd met 

schilder- en tekenwerk. Ze heeft voor deze 

expositie een gedurfde stap gezet en 

combineert niet alleen beeldfragmenten tot 

één collage maar brengt voor het eerst 

meerdere werken bij elkaar en maakt dat tot 

een geheel. Ook werk dat ze gevonden heeft 

in bijvoorbeeld de kringloopwinkel van 

Rijswijk past daar in. Els is eindeloos aan het 

experimenteren en schuiven met beeld. De 

bezoeker van de expositie mag meedoen en 

krijgt de gelegenheid om zelf met 20 panelen 

een combinatie samen te stellen.  

Het thema van haar werk heeft vaak te maken 

met de stad. “De stad zelf is een collage van 

stukken lucht, spiegelende gebouwen, 

strepen, verkeersborden, tegelpatronen en 

schitterend afgebladderde reclameposters.” 

Een gedicht van Marsman inspireerde tot een 

andere kijk op de stad in het werk Vensters. 

  

2020  23 augustus tot en met 10 september 

     Galerie Arti-Shock                  
 
     
 
13 september t/m 1 oktober 2020 
Expositie    
 

    Schilderijen van  
    Ilhan Yildirim 

 
                                                   

    
 

Een exposit ie van en door: 
 

Jacqueline Stubenitsky 

Linaaa 

Ben Stolk 

24 oktober t / m 

12 november 2020 
 

Galerie Art i-Shock 

Schoolstraat 26 

Rijsw ijk 
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http://www.arti-shock-rijswijk.nl/
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Opvallend is de manier waarop een aantal exposities hebben plaatsgevonden en het gebruik van social 
media heeft een vlucht genomen, ook bij Arti-Shock. De webwinkel werd ‘geopend’ wat – in een toch 
wel stille tijd qua verkoop – meteen resulteerde in ieder geval wat verkoop. 
Met het gebruik van social media wordt kunst (nog) meer als een ‘event’ neergezet. Ook in de Galerie 
werd daarvan gebruik gemaakt. Doordat de Galerie hele perioden niet of beperkt toegankelijk was voor  
publiek, kon er anders, appellerend aan meerdere zintuigen, worden ingericht. Het werd dan een echte 
happening, ook al liep je maar met twee mensen naar binnen. En het fenomeen ‘etalage expositie’ is 
inmiddels een begrip geworden in tentoonstellingsland, ook Arti-Shock maakte daar met verve gebruik 
van.  
 
                                                            
 
Zo waren daar bijvoorbeeld de ‘Fantastische Tuinen’ van Ben Stolk, Jacqueline Stubenitsky en Linaaaa, de 
‘Kusjes’ van Riëlle Beekmans en de ‘Beelden onderweg’ van Erik Rumpf. Voordrachten, muziek en geur 
(!) maken steeds meer deel uit van de totale performance. De events worden gefilmd en er worden 
digitale persmomenten georganiseerd. Een Kusje aan de wethouder bijvoorbeeld of een digitale 
prijsuitreiking op YouTube. 
 

                       
             
 
Dit jaar hadden we voor het eerst óók een zomerse ‘kunstkado’: kleine en wat meer betaalbare 
kunstwerken in de etalage en in de webwinkel gedurende de zomersluiting en dat blijkt een mooie 
aanvulling. 
 
Dat kunstuitingen steeds vaker een meer (gemeenschappelijk) ‘gebeuren’ zijn, fascineert! Nog meer dan 
voorheen gaan kunstenaars met elkaar samenwerken, met andere leden of met kunstenaarsclubs uit de 
nabije omgeving. De etalage expositie van Bacinol uit Delft, ‘The juror doesn’t weed’, op initiatief van 
Sonja van de Burg samen met 15 andere kunstenaars, zijn mooie en inspirerende voorbeelden.  
 

                                                        
 
 
Voor meer informatie over alle exposities en happenings in 2020: zie de website waar behalve informatie 
over de aangesloten kunstenaars ook een overzicht van de tentoonstellingen te vinden is.  
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LEDENTENTOONSTELLING 2020 
De kers op onze Arti-Shock taart, zo kun je onze jaarlijkse ledententoonstelling toch wel noemen. Dit jaar 
dus op een geheel andere manier dan in een warme culturele omgeving dicht bij elkaar. Online en in de 
krant, zoals al opgemerkt. 34 kunstenaars maakten binnen een bepaald format een kunstwerk met het 
thema ‘My home is my castle’ voor de ledententoonstelling 2020 (waarvan de prijsuitreiking pas begin 
januari 2021 plaats kon vinden). Het medium werd in belangrijke mate bepaald door de 
coronamaatregelen. Op de website van Arti-Shock, op een dubbele pagina in Groot Rijswijk en op 
affiches in de etalage hebben mensen kunnen genieten van de grote variëteit aan kunstwerken. 
Via de website kon vervolgens (voor de eerste keer bij Arti-Shock) online gestemd worden. In het ‘oude 
normaal’ worden er door een jury vervolgens drie kunstenaars genomineerd waaruit de winnaar wordt 
gekozen. Dat is dan toch weer anders dan met een ‘live’ jury: er kwamen twee winnaars uit de bus met 
precies hetzelfde aantal stemmen! Peet Hiddink met het kunstwerk ’My home is my castle in the air’ en 
Joke Brouwer met ‘ZHS beer ‘, allebei dus winnaar van de Arti-Shock prijs 2020.  Koos ten Kate werd 
genomineerd met het werk ‘Pip’. 
  

           
 
Johanna Besteman, wethouder Cultuur van de gemeente Rijswijk, maakte de winnaars bekend tijdens 
een digitale bijeenkomst die te zien is op YouTube en met een link via de site van Arti-Shock. Zij prees de 
inventieve en creatieve oplossingen die Arti-Shock (en overigens óók onze artistieke collega clubs) steeds 
weer vinden om in deze grillige tijden toch op allerlei manieren de boel draaiend te houden. 
 

                                                         
 
 
 
SAMEN MET RIJSWIJK WONEN 
In samenspraak met Rijswijk Wonen is Art-Shock een omvangrijk project gestart dat in 2021 verdere 
uitwerking gaat krijgen. In het nieuw gebouwde wooncomplex de ‘Nieuwe Benedictus’ worden vier 
kunstwerken gerealiseerd die ontworpen en gemaakt zijn door leden van Arti-Shock. Arti-Shock heeft 
alle leden gevraagd om, indien er interesse bestond, een port folio en een ontwerp aan te bieden. Een 
onafhankelijke commissie samengesteld door Rijswijk Wonen heeft vervolgens een keuze gemaakt uit dit 
aanbod van kunstwerken.  

Resie Schlooz, Suitcase, object, 20x15 cm 

Arnold Beugelsdijk, Spiegeling 2, gemengde 
techniek, 50x70 cm 
 

Ben Stolk, uit eigen tuin, pastel, 75x100 cm 

Christiaan de Roo, strange fruit #3,  
fotografie, 27x47 cm 

Dimitris Voyiazoglou, Twee vreemden, 
acryl op board, 50x40 cm 

Greetje Sieders, Bezemwagen, gemengde 

techniek, 23x23 cm 

Ilona Senghore, Ontsnapte katten van de 
buren, olieverf, 40x60 cm 

Hanneke van Doorn, Pebble ring, zilver 
met parel, Delftse gietmethode, maat 18 

Maarten Welbergen, The moment, olieverf 
op paneel, diameter 50 cm 

LEDENEXPOSITIE BIJ JE THUIS 

Jaarlijks wordt op de 

ledenexpositie de Arti-Shock 

prijs uitgereikt. Doordat  wij 

door COVID geen grote 

groepen meer kunnen 

ontvangen brengen wij deze 

expositie bij je thuis! Je kan 

dan rustig op de bank 

bekijken wie je wilt 

nomineren voor deze 

felbegeerde prijs. En heb je je 

stem uitgebracht op de 

winnaar…dan kan ook jij in de 

prijzen vallen. 

 

STEM EN WIN 

Doe nu mee en win een 

kunstwerk of workshop. 

Bezoek onze website 

www.arti-shock-rijswijk.nl  

en breng je stem uit op een 

van de deelnemende 

kunstenaars. Je kan tot en 

met vrijdag 6 november je 

stem uitbrengen. Laat je 

stem niet verloren gaan! 

 
www.arti-shock-rijswijk.nl  

 

PRIJSUITREIKING 

Op 8 november wordt de winnaar van de Arti-Shock 

Prijs 2020 bekend gemaakt.  

De uitreiking vindt in een kleine kring  ‘live ’ in de 

galerie plaats en wordt online gezet. 

Ook wordt dan de publieksprijs bekend gemaakt en wie 

weet behoor jij dan wel tot een van de gelukkigen. 

 

GALERIE ARTI-SHOCK brengt kunstenaars samen en biedt een podium 

waarmee cultuur onder de aandacht van een breed publiek komt. 

Openingstijden: woensdag  t/m vrijdag: 14.00-17.00, zaterdag: 11.00-

16.00 en zondag: 14.00-17.00. Schoolstraat 26, 2282RD Rijswijk. 

tel.:06-11416033.  mail:artishockrijswijk@gmail.com 

www.arti-shock-rijswijk.nl  

 

www.arti-shock-rijswijk.nl  

 

 

Jacqueline Stubenitsky, Katten, Acrylverf op 
karton, 60 x 70 cm 

Mariska Mallee, What's next London, acryl 
op doek, 60x80 cm 

Maria Bentvelzen, My home is my castle, 
sjabloon/acrylverf, 40x25cm 

Mimi van der Hoeven, mixed media, digi-print 
op canvas, 30x30cm,  €175 of 50x50 cm 

Peter van Leusden, My Garden is My 

Home, olieverf op doek, 80 x 100 cm 

Tessa Maagdenberg, Istanbulhome, collage,  
A2 

Theo Damsteegt,  Thuis!, linosnede , 42 x 
32,5 cm 

Willy van den Berg, Naar het licht, acryl op 
linnen, 18x24 cm 

Winnifred Bastian, Cortes, aquarel, 60x80  

L E D E N E X P O 

2
 0

 2
 0

 

Frits Droog, Space, acrylcollage, 40x40x4cm 

Sonja van der Burg, The Juror Does Not 
Weed, gemengde techniek, 59,5 x 42 cm 

Carla de Kievid, Binnenstebuiten, 
gemengde techniek op karton, 50x70 cm 

Koos ten Kate - Pip, 2020, olieverf op rond 

paneel 35 cm, 

Claire Delperdange, 23 april, hier de aarde 
daar het treintje van Musk, 50x70 cm 

Erik Rumpff, Vliegtuig, foto, 90x60 cm 

Riëlle Beekmans, Kus kus kus, gebakken 
klei, magneet verf en magneetjes, 60 cm 

Joep Fransen, my place to keep safe, hout 

ijzerdraad, keramiek, takken, koper, 20x25 

Els Hoonhout, Where the dirty laundry 
started, olieverf op waszak, 100x80 cm 

Mary Bezembinder, My body is my castle, 
opaal-donkergroen steen, 33cm 

Peet Hiddink, My home is my castle in 
the air, fotografie, 50x75cm 

Linaaa, Apotropaeisch vogelwezen, 

spaanse klei steengoed, 2019, 20 x 14 x 28 

Fathel,Neema, Dagen wachten, zeefdruk, 

80x60 cm 

Joke Brouwer, Zhsbeer,  gem techniek op 
keukenrolpapier, 28x28 cm 

Rogier d'Ailly, De blinde schilder in 
quarantaine, olieverf op paneel, 94x74 cm 

Greta Cune - collage & Gouache-Corona 
tijd studie boekje II #19 - 12x16 cm 
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Arti-Shock wil proberen om meer van dit soort projecten in samenwerking met anderen voor onze 
kunstenaars te realiseren. Steeds meer benadrukken we een inclusieve samenleving, wat vraagt om een 
ontmoetingsgerichte inrichting van binnen én buitenruimten. Leden van Arti-Shock kunnen in dit proces 
van grote betekenis zijn! 
 
 
 
 
ORGANISATIE 
Afscheid en nieuw begin 
In juni gaf onze galerie-coördinator Audrey Wagtberg aan met haar Arti-Shock werkzaamheden te gaan 
stoppen om zich volledig te concentreren op haar bedrijf. Dit was niet wat we tevoren hadden voorzien 
maar natuurlijk alleszins begrijpelijk. Tekenend voor haar actieve en constructieve betrokkenheid was 
dat zij zich bereid verklaarde gedurende de zomer nog aan te zullen blijven om een ‘nieuwe Audrey’ te 
kunnen inwerken.  
 

                                                                    
 
En dat werd dan, eerst als interim coördinator, Wilmy Oosterwijk, al enkele jaren actief als vrijwilligster 
dus bekend met de gang van zaken. Uiteindelijk kon Wilmy, na een sollicitatieprocedure, in december 
het ‘interim’ voor haar functie wegschrappen. Wij zijn heel blij met haar! 
 
Vrijwilligers 
Gedurende 2020 waren 5 6 vrijwilligers werkzaam voor Arti-Shock:   

- Carlien Pelamonia  
- Tom Brouwer  
- Lichel van de Ende 
- Angelique Schroter 
- Jacqueline Louz 
- Peter Holman 

Zij bemensen onder andere de Galerie, houden de stock bij, zorgen voor PR voor Arti-Shock en voeren 
verder nog allerlei klussen en klusjes uit die zich voordoen. In de zomer is het gelukkig in een iets lossere 
tijd mogelijk geweest nog een uitje te organiseren met vrijwilligers en een aantal bestuursleden.  
 
 
(Nieuwe) deelnemers en Vrienden 
Op 31 december 2020 waren er ongeveer 100 kunstenaars aangesloten bij de Stichting Arti-Shock. In de 
loop van het verslagjaar zijn helaas een aantal dierbare Arti-Shock (ere)leden en bekenden ons ontvallen: 
we hebben afscheid moeten nemen van Jos de Beer, Sam Colpa en Paul de Jong. 
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Wij konden vier nieuwe deelnemers verwelkomen:  Dominique Ampe, Hanneke van Doorn, Tessa 
Maagdenberg en Christiaan de Roo. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond op 31 december 2020 uit: 
Alfons Hams  voorzitter 
Ben Stolk  vice-voorzitter en portefeuille projecten 
Basje de Liefde  secretaris 
Alec Martèl  penningmeester 
Riëlle Beekmans portefeuille Ballotage 
Sofia Stolk  portefeuille PR & Communicatie 
Paul Koeslag  lid 
 
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2020 tien keer (deels digitaal), het Algemeen Bestuur kwam éénmaal 
(digitaal) bijeen. 
 
Onderwerpen die gedurende 2020 onder andere aan de orde kwamen (in willekeurige volgorde): 

 Een Galerie en breder: cultuur in tijden van pandemie 
 Financiële weerbaarheid 
 Staat van onderhoud van de gebouwen (Galerie en Ateliers) 
 Opzetten webshop 
 Jaarlijkse Arti-Shock tentoonstelling 
 Samenwerking Stichting Sterk Werk 
 Intensivering contact met andere kunstenaars gezelschappen 
 PR activiteiten w.o. Social Media 
 Actualisatie activiteiten / organisatie ná de pandemie  

  
 
GALERIE 
Behalve als expositieruimte fungeert de Galerie ook als ‘verkooppunt’ én ontmoetingsruimte waar werk 
van de exposanten tijdens de tentoonstellingen en ook werk ‘in stock’ te koop zijn evenals allerlei kleine, 
kunstzinnige cadeautjes. Ook geeft de Galerie in het ‘gewone’ leven onderdak aan allerhande verdere 
bijeenkomsten zoals vergaderingen, optredens en de Netwerkcafé’s. Helaas is daar in 2020 door de 
omstandigheden weinig van gekomen. 
 

                                                                        
 
ATELIERS 
De staat van onderhoud van de Galeries is in 2020 weer verder onder de loep genomen. Er was al een 
meer jaren onderhoudsplan opgesteld want een aantal zaken behoeft aanpassing en verduurzaming. 
Afgelopen jaar is verder ingezoomd op de mogelijke financiering van één en ander. Dat proces is nog 
gaande.  
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De ateliers zijn het gehele jaar verhuurd geweest. Gewoonlijk worden er tal van activiteiten vanuit de 
ateliers georganiseerd waaronder cursussen, presentaties en exposities. Dit draagt zeker bij aan de 
levendigheid van het oude centrum van Rijswijk. Ook hier vielen door de pandemie een deel van de 
activiteiten weg. 
 
STICHTING STERK WERK 
In 2020 heeft Sterk Werk Arti-Shock ondersteund om de ledententoonstelling – die duurder uitviel dan 
gewoonlijk wegens de ‘digitale’ versie en het wegvallen van een deel van de inkomsten.  
 
Tot slot 
Slow en mooi…. Zo typeerde voorzitter Alfons Hams het jaar 2019 voor Arti-Shock. Op weg naar een 
bewust en duurzaam (dat gaat slow) 2020 in samenspraak met andere kunstenaarsgezelschappen. Dat 
‘slow’ bleek door de omstandigheden in 2020 echter ook in andere opzichten dan duurzaamheid niet ten 
einde…. Maar mooi bleef het wel, ondanks de omstandigheden…. 
 
Een aantal van de voornemens voor 2020 konden niet (volledig) gerealiseerd worden, zeker waar het 
samenwerken en versterking van relaties (denk aan stakeholders, Sterk Werk, kunstenaars) betrof. 
Digitaal kan veel maar inniger samenwerkingsverbanden en vertrouwen in elkaar worden in nabijheid 
opgebouwd, fysieke nabijheid wel te verstaan. Dat blijft staan voor een (letterlijk) nabije, gevaccineerde 
toekomst. 
 
Voor 2021 hebben wij natuurlijk idealen… de weerbarstige werkelijkheid zal begrenzen maar zeker gaan 
wij een verdere verkenning aan naar de betekenis en functie van de Galerie . Niet alleen als expo- en 
ontmoetingsruimte maar ook als een plek waar kunst als ‘event’ wordt neergezet. En óók als een plek 
waar Social Media en onze webshop een rol vervullen. Verder onderzoek naar alternatieve financiering 
zoals projecten en crowdfunding staan ook op het lijstje. 
 
Het netwerk van kunst en cultuur in Rijswijk (nog) meer uitbreiden, bekend maken en openstellen… Dat 
is behalve voor Arti-Shock een opdracht voor alle (niet alleen culturele) clubs in Rijswijk. Samen verder! 
Ook dat zien wij als opdracht. Op naar 2021! 
 
Geïnteresseerd? Ga naar onze website www.arti-shock-rijswijk.nl voor actuele informatie!  
 

http://www.arti-shock-rijswijk.nl/

