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INLEIDING
Terwijl het jaarverslag 2019 van Pictura wordt opgesteld bevindt Nederland zich in een surreële situatie.
Het coronavirus heeft het land tot stilstand gebracht. Noodzakelijke beperkingen worden nageleefd om de
te snelle verspreiding van het virus te voorkomen. Ook Pictura heeft alle publieksactiviteiten opgeschort.
Voorbereidingen van tentoonstellingen en evenementen gaan vooralsnog gewoon door, want hoelang deze
beperkingen zullen gelden is onbekend, en wij willen weer opstarten zodra dat kan.
Pictura heeft een prachtig 2019 achter de rug; bezoekers van binnen en buiten Dordrecht wisten Pictura goed
te vinden om tentoonstellingen te bekijken, concerten te beluisteren, lezingen bij te wonen, performances
mee te maken, kunstenaarsgesprekken te bezoeken, kortom voor een breed scala aan evenementen.
Het jaar startte met een tentoonstelling met werk van Lou Ten Bosch die goed bezocht werd. Ook het performance festival PiPe aan het eind van het jaar was een succes en krijgt zeker navolging. Het thema Nacht voor
de Salon der Leden leverde een boeiende staalkaart van invalshoeken op en een prijswinnaar van de tweejaarlijkse Picturaprijs.
Een goed evenwicht lijkt gevonden in de verhouding van exposerende Picturianen en kunstenaars van buiten.
Vaak binnen één tentoonstelling zoals bij ‘Natuurlijk’, ‘Pictura Pictures Ina’s Paintings’, ‘Vera Icon’. Ook de
moeite waard zijn de Experimentele Projectweken waar kunstenaars twee weken lang in de zalen werken en
ter afsluiting een presentatie van hun werk laten zien.
Met regelmaat kunnen wij nieuwe leden verwelkomen, ook jonge kunstenaars. Zij bevorderen mede de dynamiek binnen het genootschap. Waar mogelijk doet Pictura volop mee aan evenementen in de stad zoals Ode
aan de Synode waar een speciaal project aan was gekoppeld. Wel zijn er nog uitdagingen zoals het organiseren van publiciteit en educatie, het werven van kunstlievende leden en het ledenbestand meer divers maken.
Samengevat kunnen wij terugkijken op een boeiend jaar. Mede door de geïnspireerde commissieleden, onze
professionele kracht en de vrijwilligers is er heel veel tot stand gebracht. Dit geeft vertrouwen in de toekomst,
en de rol voor Pictura in een levendig cultureel Dordrecht.
Theun Okkerse
voorzitter
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PODIUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST
Pictura heeft in 2019 acht exposities en één evenement georganiseerd.
05.01–10.02.2019

		

Lou Ten Bosch/Ad Breevaart
de kunstenaar en de etnograaf

		
		
		
		
		

kunstenaar: Lou Ten Bosch
bezoekers: 811
Een keuze uit het nagelaten werk van Lou Ten Bosch in samenspraak met een selectie
etnografica van Ad Breevaart. De tentoonstelling werd aangevuld met documentatie
uit het Pictura-archief.

16.02–24.03.2019
		
		
		
		
		

kunstenaars: Ad Koomans, Barbara Witteveen, Jelle Korevaar, Lizan Freijsen
en Michiel van Bakel
bezoekers: 1168
In deze tentoonstelling stonden de natuur en haar fenomenen centraal.
Vijf kunstenaars die opvolstrekt eigen wijze ‘natuur’ als uitgangspunt hebben.

30.03–05.05.2019
		
		
		
		
		
		

kunstenaars: Gracia Khouw, Niels Post en Tanja Smit
bezoekers: 710
Slottentoonstelling in het kader van de Synode met als thema ‘taal’. Pictura heeft drie
beeldend kunstenaars uitgenodigd die specifiek omgaan met taal als beeld, waarbij
ieder een gelijkwaardige rol speelt. Zij toonden nieuw werk, hun persoonlijk – in en
met taal – rondom de thematiek van de Synode.

14.05–26.05.2019
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

kunstenaars: Monica Aerden, Ton van Dalen, Ad Wesseling, Ton Kraayeveld,
Paul van der Eerden, Jeanne Rombouts, Geerten Ten Bosch, Inez Odijk, Jan Barel,
Claudia Sanchez, Donatas Tretjakovas, Luna Bongers, Mateja Drev, Vera Vermeulen,
Zella Ludolph, Anouschka Pessy, Angelika Voytenko, Anne van Ophem, Gaia Smit
Suyling, Paul Derks en Toine van Heemskerk
bezoekers: 332
Naar aanleiding van het project van Ina van Zyl in het huis aan de Gravenstraat 7,
zijn negen kunstenaars uitgenodigd te reageren op het werk van Van Zyl.
Twaalf studenten van de De-fine art department van de Willem de Kooning Academie
in Rotterdam reageerden vervolgens op hun beurt op de werken die in Pictura hingen.
Het thema ‘Anker’ was leidmotief van het project.

01.06–07.07.2019
		
		
		
		
		
		

kunstenaars: Jan Barel en Emo Verkerk
bezoekers: 733
Een tentoonstelling van vrouwenportretten van Barel en Verkerk. De getoonde werken
waren heel verschillend, niet alleen van stijl en uitvoering, maar ook omdat de portretten van Verkerk gebaseerd zijn op een persoonlijke relatie, terwijl het schildersmodel
van Barel digitaal is.

NATUURLIJK

Het Woord

Pictura Pictures Ina’s Paintings

Vera Icon
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Lou Ten Bosch en Ad Breevaart/ de kunstenaar en de etnograaf

‘Natuurlijk’, Ad Koomans, Barbara Witteveen, Jelle Korevaar, Lizan Freijsen en Michiel van Bakel
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Experimentele Projectweken

15.07–28.07.2019
		
		
		
		
		

kunstenaars: Anouk Bax, Linda Lenssen, Sammie Schakel, Wanda Tiersma,
Hester van Tongerlo, Manuela Porceddu en Tjalling Visser
bezoekers: 285
Zeven kunstenaars hebben tijdens deze twee weken nieuw werk gemaakt rondom het
thema ‘Inclusie, hype of hoop?’. Dit project was in samenwerking met Dolly

29.07–12.09.2019

Pictura is gesloten in verband met renovatie foyer

13.09–20.10.2019
		
		
		
		
		
		
		
28.10–10.11.2019
		
		
		
		
		
		
23.11– 15.12.2019
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Nacht. Salon der leden
kunstenaars: 68 Pictura leden
bezoekers: 1429
De Salon der Leden is een vast gegeven bij Pictura. Een bijzondere traditie waar deelnemende Picturianen een recent werk tonen. De kunstwerken zijn van een meest
uiteenlopende aard, stijl en techniek. Dit mondt vaak uit in een volle, prettige, charmante expositie. Dit keer werden 68 kunstwerken geëxposeerd die allemaal over de
nacht gingen.

Experimentele Projectweken
kunstenaars: Daniel Arthuus, Jolande Bosch, Myriam Gras, Manuela Porceddu en
Jessica Scholtes
bezoekers: 333
Vijf kunstenaars kregen de mogelijkheid om twee weken lang te werken in de zalen
van Pictura. Wat de kunstenaars verbond waren de maatschappelijke kwesties die
hun werk reflecteert.

PiPe (festival)
kunstenaars: Uli Kürner, P.J Roggeband, Bas van der Kruk, ieke Trinks, Kathrin
Wolkowicz, j. Palias, Toine Klaassen, Steven Vinkenoog, The Youman, Nina Hitz,
Fenneke Voorsluis, Jessica van Deursen, Jolanda Jansen, Jeroen Fransen & Johanna
de Schipper, Yvette Teeuwen, Gerwin Luijendijk & Bernd Krauss, Banketje,
Frans van Lent, Nico Parlevliet en Topp & Dubio
bezoekers: 617
Wat Pictura & Performance met elkaar hebben, werd beantwoord tijdens een groots
performance spektakel. Een aantal kunstenaars kwamen werken en performen in
Pictura. Tijdens Pipe vonden in alle ruimtes van Pictura live optredens plaats, met
een verscheidenheid aan ideeën en uitgangspunten, gebeurtenissen met de kracht
van eenmaligheid. Alleen dan en alleen daar.

totaal aantal bezoekers:
In 2019 hebben we 6418 bezoekers mogen ontvangen in Pictura.
Ten opzichte van: 7136 bezoekers in 2018, 6702 bezoekers in 2017 en 4971 bezoekers in 2016.
Het bezoekers aantal van 2019 ligt lager dan van 2018. Reden hiervoor is een geannuleerde expositie van 29
juli tot 12 september. In deze periode heeft Pictura de foyer gerenoveerd.
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‘Het Woord’, Gracia Khouw, Niels Post en Tanja Smit

‘Pictura Pictures Ina’s Paintings, 1e Experimentele Projectweken
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2 VERJONGING
Pictura vindt het noodzakelijk dat de nieuwe generatie kunstenaars ruimte krijgt om werk te tonen en projectmatig te kunnen werken. We hebben daarom in 2019 een nieuw tentoonstellingsconcept geïntroduceerd
waarbij experiment en onderzoek het uitgangspunt vormen. Gedurende twee weken wordt er in situ gewerkt
en zijn kunstenaars bezig nieuwe werk te ontwikkelen. Dit proces wordt ondersteund door mentoren die door
Pictura zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met de kunstenaars. Pictura is tijdens deze weken open voor
interactie tussen kunstenaars en publiek.
Tentoonstellingen waar academie studenten en jonge afgestudeerde kunstenaars de ruimte kregen om werk
te tonen waren:
- NATUURLIJK. Nieuw werkend lid Jelle Korevaar kreeg in Pictura zijn eerste grote tentoonstelling.
- Pictura Pictures Ina’s Paintings: Twaalf studenten van de De-fine art department van de Willem de 		
Kooning Academie in Rotterdam werkten in Pictura aan nieuw werk.
- Twee Experimentele Projectweken: De jonge afgestudeerde kunstenaars Anouk Bax, Linda Lenssen,
Sammie Schakel, Wanda Tiersma, Hester van Tongerlo, Daniel Arthuus en Myriam Gras kregen tijdens
deze twee weken de kans om te experimenteren en te onderzoeken.
- Pipe: De jonge performers Bas van der Kruk en Jessica van Deursen kregen in Pictura een podium om
nieuwe performances te tonen.

3 RELATIE MET DE SAMENLEVING
Pictura wil zich sterker verbinden met de lokale en regionale samenleving. Het is belangrijk dat kunstinstellingen elkaar waar mogelijk ondersteunen en aanvullen. Samenwerking in het kader van concrete activiteiten
is er in 2019 geweest met:
- Dordrechts Museum
- cursus Dordtologie
- Insula College
- Schouwburg Kunstmin
- Kunstrondje Dordt
- Mijlpaal 400 jaar Synode
- Singel 222
- Dolly
- De Statenschool
- Fluister
- Stichting DE STAD
- Do not Xray
- Via Cultura
- Restaurant Het Magazijn
- De Gemeente Dordrecht over de Cultuurnota
Buiten de regio:
- Grafiekplatform VOG
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‘Vera Icon’, Jan Barel en Emo Verkerk

‘Nacht’, Salon der Leden
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4 PICTURA EN HAAR PUBLIEK
Pictura zoekt verbinding met haar bezoekers en de stad en is steeds op zoek naar de meest geschikte
vorm daarvoor. Dit doen wij door het publieksbereik te vergroten met behulp van samenwerkingspartners,
kunstenaars en diverse communicatiemiddelen.
De mogelijkheden om tentoonstellingen en activiteiten te delen zijn enorm toegenomen. Pictura maakt
gebruik van communicatiemethoden als affiches, uitnodigingen per post en mail, het Picturablad, persberichten, onze website, Facebook, Instagram en online agenda’s. Met deze middelen proberen we een groot aantal
bezoekers te bereiken.
Voor alle exposities maakt grafisch ontwerper Marleen Oud (niet vouwen a.u.b.) affiches en uitnodigingen.
De affiches worden door Dordrecht verspreid en zijn voor diverse ramen te zien. De uitnodigingen worden
door heel Nederland verstuurd en worden bij verschillende instellingen neergelegd ter verspreiding. Daarnaast worden digitale uitnodigingen rond gemaild naar onze leden en geïnteresseerden. In Pictura ligt een
inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. We ontvangen wekelijks nieuwe aanmeldingen.
In 2019 zijn drie Picturabladen verschenen. De bladen worden onder onze leden verspreid. Het blad is gericht
op leden, de tentoonstellingen in Pictura en de ontwikkelingen in de beeldende kunst.
Daarnaast verstuurt Pictura persberichten naar lokale en regionale kranten, tijdschriften en tv- en radio omroepen. Hierdoor verschijnen de tentoonstellingen en activiteiten geregeld in de krant en tijdschriften en zijn
kunstenaars te horen op radio en te zien op tv.
Social media is voor Pictura een belangrijk medium. De website wordt vaak geraadpleegd en we krijgen
steeds meer ‘vriendverzoeken’ op Facebook en Instagram. We houden onze social media up to date met
iedere tentoonstelling en activiteit.
Pictura vind het belangrijk om de Dordtenaren te bereiken en doen we onder andere door actief deel te
nemen aan belangrijke activiteiten en gebeurtenissen in de stad, zoals de tentoonstelling ‘Het Woord’ die is
georganiseerd in het kader van 400 jaar Dordtse Synode. Met dit soort initiatieven bouwen wij aan een band
met de stad en haar inwoners. Zo draagt Pictura bij aan de aantrekkingskracht van Dordrecht.

5 EDUCATIE /

RONDLEIDINGEN & ACTIVITEITEN
Met haar rijke historie is Pictura een inspirerende omgeving voor het publiek om kunstenaars te ontmoeten,
zelf aan de slag te gaan en te leren over kunst door middel van verschillende activiteiten. Rondom de lopende
tentoonstelling en presentaties worden rondleidingen en kunstenaarsgesprekken georganiseerd. Ook vinden
er activiteiten plaats, voor specifieke belangstellenden, die verspreid over het jaar plaatsvinden, zoals workshops, cursussen, lezingen en concerten.
-

Iedere twee weken op vrijdagavond: modeltekenen
Iedereen kan deelnemen aan modeltekenen op vrijdagavond om 20 uur. Naar een naaktmodel tekenen
kunstenaars en amateurs in de zalen van Pictura.

OPENINGEN
- 05.01 ‘Lou Ten Bosch en Ad Breevaart / de kunstenaar en de etnograaf’
- 16.02 ‘NATUURLIJK’
- 30.03 ‘Het Woord’ met een concert van de tekstwerken Tanja Smit
- 24.05 ‘Pictura Pictures Ina’s Paintings’
- 01.06 ‘Vera Icon’
- 13.09 ‘Salon’ met optreden van Pia Vapeur en muziek van Roeloff
LEZINGEN
- 16.01, 30.01, 20.02 en 06.03 ‘De geboorte van de moderne wereld’ door Peter Marijnissen
- 09.09 lezing Dordtologie in Pictura
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KUNSTENAARSGESPREKKEN
- 27.01 in gesprek met Ad Breevaart. Tijdens de tentoonstelling ‘Lou Ten Bosch en Ad Breevaart’
- 24.03 in gesprek met kunstenaars ‘Natuurlijk’, gespreksleider Jules van de Vijver
- 20.03 in gesprek met kunstenaars ‘Het Woord’, gespreksleider Monica Aerden
- 07.07 in gesprek met kunstenaars ‘Vera Icon’, gespreksleider Manuela Porceddu
- 03.11 artist talk projectweken
RONDLEIDINGEN
- 25.06 rondleiding door ‘Vera Icon’ en lunch bij restaurant het Magazijn speciaal voor kunstlievende leden
- 22, 29.09, 06, 13.10 rondleiding door de ‘Salon’ door leden van Pictura
- 24.11 rondleiding door Bas van der Kruk door ‘after PiPe’
- 01.12 rondleiding door Yvo van der Vat door ‘after PiPe’
- 08.12 rondleiding door Kathrin Wolkowicz door ‘after PiPe’
- 15.12 rondleiding door j. Palias door ‘after PiPe’
CONCERTEN
- 20.04 tweede concert tekstwerken Tanja Smit
- 21.09 Fluisterconcert
WORKSHOPS
- 08.05 workshop ‘Natuurlijk etsen’, docent Diana van Hal
- 19.06 workshop ‘Indrukwekkende Portretten’, docent Diana van Hal
- 13.09 Open Monumenten Klassendag. Bavinckschool op bezoek, naar kunstenaars
- 09.10 tekenles voor ToBe leerlingen, docent Diana van Hal
- 04.12 ‘Ateliergeheimen’ i.s.m. Dordrechts Museum, Wellantcollege 60 leerlingen
STEDELIJKE ACTIVITEITEN
- 16 , 17.03 Open Atelierroute i.s.m. Dordrechts Museum
- 14, 15.09 Open Monumentendagen, demonstratie Ad Koomans
- 12.10 Cultuurnacht
LOSSE ACTIVITEITEN
- 12.01 nieuwjaarsborrel voor de leden van Pictura
- 19.01 korte presentatie leden Grafiekplatform VOG
- 20.01 boekpresentatie van Jan Wagner ‘Puin en Vriendschap’
- 12.01 ‘Aftrap Event’ voor Projectweken. Gesprek over inclusiviteit met Ralf Kokke en Hester Scheurwater
- 26.07 afsluiting Experimentele Projectweken
- 18.09 bijeenkomst voor kunstenaars over het kunstbeleid Gemeente Dordrecht.
- 22, 29.09, 06,13.10 performance Frans van Lent om 00:00 uur
- 20.10 PicturaPrijs uitreiking, winnaar Ralf Kokke
- 08.11 eindpresentatie Experimentele Projectweken
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3e Experimentele Projectweken

PiPe, performance Gerwin Luijendijk & Bernd Krauss
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Exploitatierekening 2019 en begroting 2020

EXPLOITATIEREKENING 2019 / BEGROTING 2020

Subsidie exploitatie
Subsidie tentoonstellingen
Sponsoring
Activiteiten
Contributies
Sociëteit
Commisie verkoop kunstwerken
Exposities
Zaalverhuur
Vrijwillige entree
Overige baten
Som der baten

2019

Begroting
2019

Begroting
2020

€

€

€

72.469
8.000
2.892
1.277
12.895
9.567
3.943
1.909
1.136
481

72.469
7.000
5.000
1.200
13.125
4.500
1.000
100
360

73.531
6.000
6.000
1.300
14.325
6.500
1.000
1.000
445

114.569

104.754

110.101

63%

Salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Sociëteit
Activiteiten
Exposities
Pictura Bulletin
Picturaprijs
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten

23.923
4.650
5.973
39.864
8.234
1.522
16.421
2.347
1.578
701
10.169

Som der lasten

115.382

69%

67%

24.818
4.514
6.837
37.860
6.613
1.710
17.575
2.800
1.500
1.550
9.009

27.924
5.227
15.000
39.900
7.500
1.300
20.000
2.250
1.000
8.000

114.786

128.101

Bedrijfsresultaat

-814

-10.032

-18.000

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten

-

Netto resultaat

-814

-10.032

-18.000

Resultaatsbestemming
Resultaat

-814

-10.032

-18.000

-

Egalisatie reserve (Akmar)
Algemene reserve
Egalisatie reserve

-8.000
37%
63%

-299,00
-514,69
0

-3.092
-6.940
0

##
##

-3.321
-6.679
0
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PiPe, performance Toine Klaassen, Bushman

