JAARVERSLAG 2019
INLEIDING
Bij de opening van het nieuwe Arti-Shock jaar liet voorzitter Alfons Hams zijn blik schijnen op de toekomst én
blikte terug op 2019. Ook in 2019 heeft Arti-Shock zich in tal van activiteiten weer van haar beste kant laten
zien. Daarover later meer.
Ook stipte hij de voorgenomen verdere ontwikkeling van de Galerie aan: het proces van veranderen gaat
‘slow’…. Slow als in bewust en duurzaam, breed gedragen. Slow en mooi.
Verdere uitwisseling met andere kunstenaarsgezelschappen heeft aandacht.
In het navolgende leest u over de organisatie en de deelnemers, de tentoonstellingen van het afgelopen jaar en
de activiteiten. Ook passeren ons kapitaal de vrijwilligers alsook de Galerie en de ateliers en Stichting Sterk Werk
de revue.

Bij de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari, die samen viel met de opening van de tentoonstelling ‘Kersvers’ (werk
van nieuwe leden), werd ook oud-bestuurslid Jos de Beer ere-lid gemaakt, met uitreiking van de Arti-Shock
erepenning.

DEELNEMERS
Op 31 december 2019 waren er ongeveer 100 kunstenaars aangesloten bij de Stichting Arti-Shock. In de loop
van het verslagjaar hebben vier mensen hun deelnemerschap om verscheidene redenen opgezegd (o.a. te ver
weg wonen, financieel en ouderdom). Helaas zijn gedurende 2019 vier Arti-Shock leden overleden. We hebben
afscheid moeten nemen van Heleen Warnaars, Grada Bouman, Ronald Raaijmakers en Ellen Baptist.
In 2019 kon Arti-Shock na ballotage 3 nieuwe deelnemers verwelkomen: Mabel Bouscholte, Theo Damsteegt en
Maarten Welbergen. Na het bezoeken van de eindexamenshow van de KABK zijn er enkele afgestudeerden
uitgenodigd om een jaar lang gratis lid te zijn van Arti-Shock. Leo Dillerop heeft hiervan gebruik gemaakt.

ORGANISATIE
Het bestuur bestond op 31 december 2019 uit:
Alfons Hams
voorzitter
Ben Stolk
vice-voorzitter en portefeuille projecten
Basje de Liefde
secretaris
Alec Martel
interim penningmeester
Riëlle Beekmans
portefeuille Ballotage
Sofia Stolk
portefeuille PR & Communicatie

EEN VACATURE
Op 1 december j.l. heeft Alec Martel het penningmeesterschap overgenomen van James Helmer, die het
bestuurslidmaatschap niet kon combineren met een nieuwe baan.
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De dagelijkse gang van zaken in de galerie werd bestierd door Audrey Wagtberg Hansen.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2019 zeven keer, het Algemeen Bestuur kwam tweemaal bijeen.
Onderwerpen die gedurende 2019 onder andere aan de orde kwamen (in willekeurige volgorde):

Verdere ontwikkeling van de Netwerk Cafés

Intensiveren contact met stakeholders

Jaarlijkse Arti-Shock tentoonstelling in Museum Rijswijk

Intensiveren contact met Stichting Sterk Werk

Intensivering contact met andere kunstenaars gezelschappen

Herontwerpen onderhouds- en verbeterplan Arti-Shock (galerie en ateliers) en verder onderzoek naar
uitvoeringsmogelijkheden

PR activiteiten w.o. Social Media

TENTOONSTELLINGEN
Natuurlijk blijft de voornaamste activiteit van Arti-Shock, behalve het beheer van de galerie, de organisatie ven
tentoonstellingen. Zie voor meer informatie hierover de website, waar behalve informatie over de aangesloten
kunstenaars ook een overzicht van de tentoonstellingen te vinden is (www.arti-shock-rijswijk.nl).

Arti-Shock heeft in 2019 in totaal 18 tentoonstellingen georganiseerd, waaronder de thematentoonstelling
‘Tuinen’ en de jaarlijkse leden- en KunstKado tentoonstelling. Er waren er ook twee
uitwisselingstentoonstellingen. Vier Arti-Shock kunstenaressen hebben in Hamburg bij kunstenaarsplatform
GEDOK geëxposeerd (31 juli t/m 3 augustus). Daarna hebben zes Duitse kunstenaressen bij Arti-Shock
geëxposeerd (14 t/m 17 augustus). Verder hebben verschillende Arti-Shock leden in de maand september
geëxposeerd bij kunstenaarsvereniging ZOUT op Texel.
Arti-Shock tentoonstelling
In oktober werd weer de jaarlijkse Arti-Shock tentoonstelling in het Museum Rijswijk georganiseerd. Ook
ditmaal was het doel een kunstwerk en daarmee de maker ervan - de kunstenaar- te bekronen. Het bescheiden
bedrag dat hiermee gemoeid is, komt gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente Rijswijk en deels van ArtiShock. De jury was zoals altijd geheel onafhankelijk. Dat betekende dat het ook bestuursleden van Arti-Shock
vrijstond mee te dingen naar de prijs.
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De jury bestond dit jaar uit: Johanna Besteman, wethouder van o.a. onderwijs, kunst en cultuur van de
Gemeente Rijswijk, Marleen van Wijngaarden, kunstenaar en founder en director van Murals uit Rotterdam, en
Hans Kleinjan, tandarts, kunstenaar en galeriehouder uit Rotterdam.
Tevoren waren er door de juryleden geen criteria afgesproken. Geheel naar eigen smaak en inzicht hebben zij
hun voorkeuren gekozen. Het werd al snel duidelijk dat er dit jaar niet één kunstwerk uitsprong. Omdat de
‘lijstjes’ dus zeer verschillend waren, zijn uiteindelijk vrijwel alle kunstwerken uitgebreid besproken.
De eerste nominatie ging naar het kunstwerk ‘Industrie’ van Ben Stolk, de tweede nominatie naar de foto ‘Ice
Castle’ van Peet Hiddink. De Arti-Shockprijs 2019 ging naar een klein werkje, ‘Presence’ van Tourette van
Meurs-Oxenaar. In de simpele voorstelling zie je de vele keuzes die de kunstenaar heeft gemaakt niet af. Aan de
andere kant riep het bij de juryleden geheel verschillende emoties op, van positieve aangename als rust tot
meer negatieve als herinnering aan verlies en afscheid.

Er wordt verdere samenwerking met andere kunstenaarsverenigingen onderzocht. In juni 2020 komen ZOUT
leden exposeren bij Arti-Shock, in het kader van de uitwisseling. Ook wordt er gekeken naar samenwerking met
Bacinol uit Delft. Zij hebben in september in de Bibliotheek aan de Vliet geëxposeerd, waarbij het bestuur van
Arti-Shock was uitgenodigd om de tentoonstelling te openen.

ACTIVITEITEN
Net als voorgaande jaren, is er een keer per maand in Arti-Shock tekenen naar levend model. Daniëlla Kreiken
en Maria Bentvelzen organiseren deze modeltekenavond. Het is gratis en open voor professionals èn amateurs.
Behalve tentoonstellingen heeft Arti-Shock ook enkele activiteiten georganiseerd, waaronder twee Netwerk
Cafés. Op 1 februari vertelde kunstenaar Geer Huybers over zijn ervaringen als tentoonstellingsmaker en inrichter. Paul de Boer heeft hiervan een filmregistratie gemaakt, te zien op YouTube. Op 28 juni vertelden
kunstenaressen Greta Cune en Carla Krutzen over het gebruik van speciale technieken in hun werk: Greta over
pen en inkt, en Carla over sieraden en metalen.
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Verder heeft Arti-Shock tijdens het Strandwal Festival (14-15 september) vier gratis workshops georganiseerd,
met groot succes. Uitgangspunt waren 4 werken van 4 Arti-Shock kunstenaars: Riëlle Beekmans (sculptuur),
Mariska Mallee (pastel), Erik Rumpff (fotografie) en Ben Stolk (krijt/aquarel).
Onder begeleiding van deze kunstenaars maakten deelnemers (waaronder zowel professionals als amateurs)
hun eigen kunstwerken, die vervolgens op de tentoonstelling ‘Arti-Shock Atelier’ te zien waren.

Een primeur in 2019 was muziek in de galerie. De eerste try-out (3 november) van deze hopelijk groeiende serie
werd gegeven door Brigitte Spiegeler, kunstenares en dichter, en Marco Kreiken, gitarist. Zij hebben het
programma ‘Ongeëvenaard’ samengesteld, waarin muziek van en gedichten over Bach en Rembrandt centraal
staan. Voor en na het optreden was er tijd voor koffie en een praatje.
Naast haar eigen activiteiten, sluit Arti-Shock ook graag aan bij andere culturele activiteiten in de gemeente. In
maart was er 'Kunst achter het raam', dat in het teken stond van beeldende kunst van Artistes Locales en
professionals. In de winkeletalages van Oud-Rijswijk waren kunstwerken te bewonderen. Daarnaast kon men
op 23 maart, tijdens de Culturele Zaterdag, ook zelf aan de slag. Wie zin had zelf te gaan schilderen, kon o.l.v
Mariska Mallee en Ben Stolk in hun ateliers (in de nabijgelegen Torenstraat) een teken- of schildermateriaal of techniek uitproberen tijdens het open atelier.
Op 20 december was er weer de jaarlijkse Christmas Shopping Night (ook bekend als Dickens Night). De galerie
was, net als de andere winkels, tot in de avonduren geopend. Bezoekers konden, onder genot van muziek, een
lekker hapje en drankje, keuze maken uit de KunstKado tentoonstelling, met kleine en betaalbare werkjes voor
onder de boom.

Naast deelname aan diverse evenementen, helpt Arti-Shock ook graag andere instellingen. Zo leent de galerie
stoelen uit aan Rijswijks Pracht (maart) en worden oproepen voor collega’s verstuurd (vacature Amateurpalet,
kunstenaars gezocht als docent tijdens Franse Sferen in Oud-Rijswijk, aanbod atelierruimte gemeente, etc.).
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VRIJWILLIGERS
Gedurende 2019 waren zes vrijwilligers werkzaam voor Arti-Shock: Tineke Beckers, Tom Brouwer, Lichel van de
Ende, Peter Holman, Wilmy Oosterwijk en Carlien Pelamonia.
Als dank voor hun grote inzet kregen de vrijwilligers, naast een kerstattentie, een vrijwilligersuitje aangeboden.
In december was er een rondleiding in de Amerikaanse Ambassade in Den Haag, met een gezellige aansluitende
borrel.

GALERIE
Behalve als expositieruimte fungeert de galerie ook als ‘winkel’, waar werk van de exposanten tijdens de
tentoonstellingen en ook werk ‘in stock’ te koop zijn, evenals allerlei kleine, kunstzinnige cadeautjes. De ‘stock’
van de galerie is inmiddels in kaart gebracht door vrijwilliger Tom Brouwer.
Ook geeft de galerie onderdak aan allerhande bijeenkomsten zoals vergaderingen, optredens en de Netwerk
Cafés.

ATELIERS
De staat van onderhoud van de galeries is in 2019 verder onder de loep genomen. Er is een
meerjarenonderhoudsplan opgesteld, want een aantal zaken behoeft aanpassing en verduurzaming. De ateliers
zijn het gehele jaar verhuurd geweest. Er worden 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.

STICHTING STERK WERK
In 2019 heeft Stichting Sterk Werk de Netwerk Cafés van Arti-Shock ondersteund. Ook is steun gegeven voor de
activiteiten die Arti-Shock aan het Strandwal Festival heeft bijgedragen.

TOT SLOT
Slow en mooi…. Zo typeerde voorzitter Alfons Hams het jaar 2019 voor Arti-Shock. Op weg naar een bewust en
duurzaam 2020 in samenspraak met andere kunstenaarsgezelschappen. Het netwerk van kunst nog meer
uitbreiden en openstellen. Geïnteresseerd? Ga naar onze website www.arti-shock-rijswijk.nl voor actuele
informatie!
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