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INLEIDING
2018 was voor Pictura een jaar van wederopstanding. Met een nieuw bestuur en nieuwe commissies heeft
Pictura de stijgende lijn weer te pakken. De vereniging moest opnieuw haar identiteit onderzoeken en daar is
het beleidsplan 2019-2023 uit voortgekomen.
Pictura is een toonaangevend podium voor hedendaagse kunst en is onmisbaar binnen cultureel Dordrecht.
Ook in 2018 heeft zij de ontwikkelingen in de beeldende kunst bespreekbaar gemaakt en zet dit in 2019 voort.
Met haar exposities, educatieprogramma en activiteiten is Pictura een ontmoetingsplaats voor haar werkende
en kunstlievende leden en liefhebbers van hedendaagse kunst. Pictura is de plek in Dordrecht voor de actuele
hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen, van schilder- tot performancekunst en van installaties tot
nieuwe interactieve kunstvormen. Het is een ruimte waar Dordtenaren elkaar treffen. Dit hebben we kunnen
ervaren tijdens de succesvolle tentoonstelling ‘De Grote Portretten Galerij’. Pictura probeert zich middels dit
soort tentoonstellingen sterk te verankeren in de Dordtse samenleving en wil de verbinding aan blijven gaan
met andere (culturele) organisaties.

PICTURA/JAARVERSLAG 2018

INHOUDELIJK VERSLAG
In het inhoudelijk verslag is te lezen hoe Pictura invulling heeft gegeven aan 2018.
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1 PODIUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST
Pictura heeft in 2018 negen exposities georganiseerd:
06.01 t/m 11.02.2018

NABEELD
kunstenaars: Arthur Boer, Boris Smeenk, Stijn van Aardenne, Rens van Pinxteren, Maurik Stomp en
Joep Brouwer / aantal bezoekers: 574
De laatste jaren is de wereld door de vergaande digitalisering enorm veranderd. Dit proces is continu en
vraagt ons om nieuwe stellingname en aanpassing. Wat doen we met een beeldenovervloed? Hoe gaan we
om met al deze informatie en soms zelfs manipulatie? In de tentoonstelling NABEELD gaven zes jonge
Rotterdamse kunstenaars beeldend commentaar op deze nieuwe werkelijkheid.
17.02 t/m 25.03.2018

VLUGSCHRIFT / FLUGBLÄTTER
kunstenaars: 130 en Sigmund de Jong / aantal bezoekers: 498
Deze tentoonstelling is het resultaat van het netwerk-project Flugblätter, waarvoor kunstenaar Birgit Jensen
130 deelnemers uit binnen- en buitenland uitnodigde, waaronder een aantal Picturaleden. Ze stelde hen de
vraag, hoe ze als kunstenaar visueel reageren op de jongste ontwikkelingen in een geglobaliseerde wereld.
Welke positie denken ze zichzelf in en hoe verbeelden ze deze omwentelingen en de daarmee gepaard
gaande maatschappelijke spanningen en conflicten - die sterk uiteenlopende effecten op hun werk hebben.
Iedere uiting van de 130 kunstenaars weerspiegelt een ander aspect, filosofisch, sociaal, politiek, ecologisch,
van onze huidige tijd. Daaruit blijkt dat het artistieke denken telkens geworteld is in een specifieke maatschappelijke ervaring. ‘Flugblätter’ is na Pictura te zien geweest in Maebashi, Japan (2018) en Kendal, UK
(2019).
De Nederlandse kunstenaar Sigmund de Jong werd gevraagd een wall-concept voor de tentoonstellingsruimten van Pictura te ontwikkelen.
07.04 t/m 06.05.2018

Thomas Raat en Marius Lut
kunstenaars: Thomas Raat en Marius Lut / aantal bezoekers: 656
De schilders onderzochten de verhouding van de toeschouwer ten opzichte van het schilderij en van het
schilderij ten opzichte van de drager. Waar Lut tijdens deze zoektocht uitkomt op een esthetisch ‘monochroom’ resultaat, gebruikt Raat alledaagse objecten om tot een nieuwe ‘retrolook’ te komen. Het was een
zoektocht voor de toeschouwer, naar de overeenkomsten en verschillen.
12.05 t/m 17.06.2018

Dampkring
kunstenaars: Benjamin Nachtwey en Omar Koubâa / aantal bezoekers: 649
Landschap, de dwalende blik, het herkennen, het lopen onderbreken, het stoppen, het verder gaan van de
wandelaar, de reiziger die visuele kenmerken waarneemt om nieuwe wegen te vinden en zich de al begane
te herinneren. Dit onderwerp heeft vele generaties kunstenaars gefascineerd.
De posities van de beide kunstenaars, Omar Koubâa en Benjamin Nachtwey die zich met hun werk in Pictura
presenteerden zijn te verklaren vanuit deze thematiek en interessant is, hoe beiden op hun zeer eigen wijze
het landschap proberen te definiëren, bijvoorbeeld als betekenende ruimte, als natuur, als stadslandschap,
als – vooral wat betreft het werk van Omar Koubâa – het droomlandschap.
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VLUGSCHRIFT
17.02 − 25.03.2018
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OMAR KOUBÂA
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12.05-17.06.2018

DAMPKRING BENJAMIN NACHTWEY

Arthur Boer & Boris Smeenk
Stijn van Aardenne
Joep Brouwer & Maurik Stomp
Rens van Pinxteren
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20.06 t/m 01.07.2018: onderhoud aan het pand
07.07 t/m 12.08.2018

Har van der Put en Niek Schoenmakers
CITY SCAPES
kunstenaars: Har van der Put, Niek Schoenmakers en Albert Zwaan / aantal bezoekers: 736
Design dat met talent en zorg tot stand komt bevat vaak sculpturale kracht. Tijdens het ontwerpproces wordt
er gebouwd, geschaafd, bijgestuurd, gecombineerd. Je kunt in het uiteindelijke product vaak de overwegingen
van de maker terug zien, maar meer nog in zijn of haar schetsen. Een schets is een krachtig instrument dat
ons helpt een idee om te zetten naar vorm. Schetsen zijn direct; de fouten, twijfels en strubbelingen blijven
als archeologische sporen zichtbaar. Dat maakt ze zo interessant.
In deze tentoonstelling wilde Niels Broszat de sculpturale elementen van design in combinatie met de schilderijen van Van der Put gebruiken als bouwstenen om een nieuw werk te creëren. Hiervoor heeft hij SpaceCurator Niek Schoenmakers gevraagd te reageren op de schilderijen van Har van der Put. Niels Broszat is
beeldend kunstenaar en was initiatiefnemer van deze tentoonstelling.
Naast deze tentoonstelling was in Derde zaal van Pictura een nieuw experiment te zien. Albert Zwaan had
hier een tijdelijk atelier. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag, tot en met 12 augustus, was hij hier aan
het werk. De intentie van het tijdelijke atelier was om het experiment zichtbaar te maken voor het publiek.
Het werkproces van de kunstenaar, dat altijd onzichtbaar blijft omdat het zich achter de gesloten atelierdeur
afspeelt, was nu voor iedereen te aanschouwen.
18.08 t/m 23.09.2018

WHO LOVES THE SUN
kunstenaars: Anna-Maria Bogner (AT), Bob Bonies (NL), Arjan Janssen (NL), Gabrielle Herzog (CH),
Franziska Reinbothe (DE), Struan Taegue (UK), Piet Tuytel (BE), Jan Willem van Welzenis (NL) en John Zinsser (US) / aantal bezoekers: 1194
Twee jaar na ‘From scratch’ was Abstracte opnieuw te gast bij Pictura. Ook deze keer met een tentoonstelling
vol prachtige abstracte kunst. Met deelnemers van alle leeftijden en uit verschillende landen. De titel ‘Who
loves the sun’ was gebaseerd op een song van Velvet Underground. Met de ijle diepe zang van Nico in het
achterhoofd werd er een breed scala abstracte kunst getoond. Divers in zijn uitdrukkingsvorm maar in de
tonaliteit overeenkomstig.
29.09 t/m 04.11.2018

IN THE PICTURE
kunstenaars: Han Klinkhamer en Marja de Raadt / aantal bezoekers: 850
In deze tentoonstelling was een overzicht van schilderijen en tekeningen van Han Klinkhamer en Marja de
Raadt te zien. Zowel voor Klinkhamer als De Raadt is de natuur de belangrijkste bron van inspiratie en speelt
vergankelijkheid een grote rol.
Han Klinkhamer is een landschapschilder, hij volgt een werkwijze van materiaal opbrengen, wegschrapen,
opvullen en overschilderen. De landschappen van Klinkhamer zijn het eindresultaat van een wordingsproces.
Het werk balanceert tussen herkenbaarheid en abstractie, maar er blijft altijd een referentie naar het centrale
thema: het rivierenlandschap waarin hij woont en werkt.
In het werk van Marja de Raadt is de vergankelijkheid zichtbaar in de schedels en zonnebloemen. De zonnebloem is een metafoor van de ‘human condition’. Er wordt geen verschil gemaakt tussen het verloop van
geboorte, leven en dood van de zonnebloem en van de mens. Naast een overzicht van schilderijen wordt de
serie gouaches ‘Zelfportret als Zonnebloem’ getoond. De titel komt voort uit de gedachte dat er een wisselwerking plaats vindt tussen zonnebloem en kunstenaar.
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Malou Cohen & Albert Zwaan
07.07-12.08.2018
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18.11 t/m 16.12.2018

DE GROTE PORTRETTEN GALERIJ
kunstenaars: 100 (waaronder 67 Picturaleden) / aantal bezoekers: 1768
Het idee van de tentoonstelling: 100 portretten van 100 Dordtenaren door 100 kunstenaars.
Begin 2018 werden Dordtenaren gevraagd zich aan te melden middels motiviatie voor dit grote project.
Deze oproep werd door ruim 135 bewoners beantwoord, allerlei mensen met uiteenlopende redenen waarom
zij mee wilden doen.
Aanleiding voor dit project was de viering van 400 jaar Synode. Van 13 november 2018 tot en met 9 mei 2019
herdenkt Dordrecht de Synode die in 1618 plaatsvond in Dordrecht. Voor de deelnemers aan de Synode was
het de normaalste zaak van de wereld om zichzelf te laten portretteren, tenslotte waren het belangrijke mannen. Vandaag de dag is een portret laten maken door een kunstenaar toch minder vanzelfsprekend. Pictura
greep deze mijlpaal aan om een mooie afspiegeling van hedendaagse Dordtenaren te laten zien. Met als doel
te tonen hoe er in onze tijd over het portret wordt gedacht. Waar dat in 1618 realistisch was, is dat nu zeer
divers, zowel in uitvoering als concept.
Daarnaast, om de tentoonstelling extra gedenkwaardig te maken, was er een catalogus. Geen boek, maar een
verzameling ansichtkaarten op A5 formaat. Alle 100 samen vormden de catalogus.
20.12 t/m 22.12.2018

So glad we’ve almost made it
kunstenaars: 28 Willem de Kooning studenten / aantal bezoekers: 211
This exhibition is an exploration of human autonomy visualized through the processes of 28 final year Willem
de Kooning students. This exhibition gives space to every form of art – from the performative, to crazy things
on screens. From word-based works to unconceivable visuals! As we are not one person, this exhibition is
not restricted to one body. But as a group we are unified; we have taken it upon ourselves to explore what the
realms of the “public” and the “private” can mean, and what they can become.

totaal aantal bezoekers:
In 2018 hebben we 7136 bezoekers mogen ontvangen in Pictura.
Ten opzichte van 6702 bezoekers in 2017 en 4971 bezoekers in 2016.

2 VERJONGING
Pictura vindt het noodzakelijk dat de nieuwe generatie kunstenaars ruimte krijgt om werk te tonen en
projectmatig te kunnen werken. In 2018 hebben we jong talent een podium gegeven in twee expositie:
‘NABEELD’ en ‘So glad we’ve almost made it’.
In ‘NABEELD’ kregen jonge afgestudeerde kunstenaars een langdurige expositie om hun recente werk te
tonen aan het publiek.
De 28 minor studenten van de Willem de Kooning academie in Rotterdam namen met de tentoonstelling
‘So glad we’ve almost made it’ Pictura voor drie dagen over. Als eindopdracht moesten de aankomende
kunstenaars een tentoonstelling opbouwen en Pictura openstellen voor het publiek. De jongeren kregen zo
de kans om te ervaren hoe een expositie wordt opgebouwd en wat er bij komt kijken om bij een presentatieinstelling werk te tonen. De Willem de Kooning studenten kregen in Pictura de kans om te experimenteren
en zich klaar te maken voor hun afstudeeropdracht.
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PICTURA/
ZOEKT MODELLEN
Van 13.11.2018 t/m 09.05.2019 herdenkt Dordrecht de Synode, die 400 jaar
geleden plaats vond in Dordrecht. Destijds lieten de deelnemers aan de Synode
zich graag portretteren.
PICTURA wil een eigentijdse Ode aan de Synode brengen: 100 portretten in
alle mogelijke stijlen, van 100 Dordtenaren in alle soorten en maten: oud, jong,
dik, dun, autochtoon, allochtoon, arm, rijk, vrouw, man, meisje, jongen of baby.
Geef je op voor DE GROTE PORTRETTEN GALERIJ en laat je portret maken
door één van 100 kunstenaars.
Stuur vóór 15 april een mail naar: synode@pictura.nl met je naam, leeftijd,
achtergrond en kort waarom je mee wilt doen.
De tentoonstelling vindt plaats in PICTURA van 18.11 t/m16.12.2018
De portretten zullen te koop worden aangeboden.

100 PORTRETTEN/
100 DORDTENAREN

PICTURA/
DORDRECHT

Voorstraat 190
wo t/m zo 13-17 uur
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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 2018 geweest met:
-

Budding’ genootschap
Dordrechts Museum
Dordrecht Marketing
cursus Dordtologie
Insula College
Kunstrondje Dordt
Mijlpaal 400 jaar Synode
RTV Dordrecht
Schouwburg Kunstmin
Singel 222
The Attic 078

4 PICTURA EN HAAR PUBLIEK
Het bezoekersaantal is de laatste jaren toegenomen, een trend die we graag willen continueren.
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, Pictura/Blad,
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 rondgemaild naar onze leden en geïnteresseerden. In Pictura ligt
een inschrijfformulier voor de nieuwsbrief. We ontvangen wekelijks nieuwe aanmeldingen.
In 2018 zijn drie Picturabladen verschenen. De bladen worden onder onze leden verspreid en in Pictura zijn
de bladen ook op te halen. 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 Dordtenaren te bereiken en doen we onder andere door actief deel te nemen
aan belangrijke activiteiten en gebeurtenissen in de stad. In het najaar van 2018 heeft Pictura ‘De Grote Portretten Galerij’ 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.
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5 EDUCATIE / WORKSHOPS / 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.
28.01.2018: kunstenaarsgesprek NABEELD
De kunstenaars van NABEELD gingen in gesprek met een gespreksleider over de tentoonstelling en
hun werk.
16.02.2018: preview Vlugschrift
De leden van Pictura kregen de kans om voor de opening de expositie te bezoeken.
17.03.2018: start cursus Dordtologie in Pictura
De cursus Dordtologie begon met de eerste les in Pictura.
25.03.2018: finissage Vlugschrift
Onder leiding van Birgit Jens was er een rondgang langs de werken waarbij enkele kunstenaars vertelden
over het werk in de tentoonstelling. Ook was er de presentatie van de speciale Picutura/Blad uitgave met
daarin een 20-tal vlugschriften uit de tentoonstelling.
14.04.2018: workshop Kijken naar hedendaagse kunst door werkend lid Saskia van Broekhoven
De deelnemers werden eerst een rondgeleid door de tentoonstelling van Marius Lut en Thomas Raat,
waarna ze een tekenworkshop kregen.
29.04.2018: aftrap van de Grote Portretten Galerij
Alle modellen werden in Pictura uitgenodigd voor de aftrap van de Grote Portretten Galerij.
Om enerzijds de grote groep te verdelen en anderzijds de ideeën over ‘portret’ te verruimen, waren er vijf
‘workshops’ waar de deelnemers in groepen aan deelnamen, waaronder ‘Teken je overbuurman zonder
je potlood van het papier te halen’ o.l.v. Liesbeth Bitter, ‘kijken naar kunst’ n.a.v. de tentoonstelling in de
Derde zaal met Saskia van Broekhoven, portretfoto’s werden gemaakt door Huib Kooijker in de kast onder
de trap waar je jezelf kon optutten met hoeden, kragen en ander leuks en o.l.v. Hans Jansen Manenschijn
werd er gediscussieerd over de verwachtingen die de deelnemers hadden tav hun portret.
4/5.05.2018: De zonen van Dordrecht in Schouwburg Kunstmin
Op verzoek van Jan Zobel deden drie Picturianen, Geerten Ten Bosch, Maarten Mooren en Marleen Oud,
een performance naar aanleiding van Otto Dicke, een van de zonen van Dordrecht, tijdens de twee voorstellingen ‘De zonen van Dordrecht’ die op 4 en 5 mei gehouden werden in de Schouwburg.
14.06.2018: The Attic 078 met Liesbeth Bitter in Pictura
The Attic 078 is een serie events waar een groep Dordtse kunstenaars en curatoren/critici elkaar ontmoeten. Het bespreken en vertonen van werk gaat volgens de ‘peer-critique-methode’. De events worden
gebruikt om kritische bewustzijn te vergroten en als plek voor verdieping in een kunstenaarspraktijk.
Liesbeth Bitter presenteerde deze avond een van haar kunstwerken.
01.07.2018: afsluiting TheParallelShow
TheParallelShow GrandeFinale is een project voor geïmproviseerde performance. Het project vond,
op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli, simultaan plaats op twee verschillende locaties: bur0 Gr0ningen,
de ‘white cube’ van NP3 en de kapel van Greylight Projects in Brussel. Op zondag na 17 uur vertrokken
alle betrokkenen naar Dordrecht (ongeveer halverwege tussen Groningen en Brussel) waar ze om 20 uur
in Pictura, tezamen met de daar aanwezige bezoekers, aan tafel gingen. Tijdens de maaltijd kon er een
performatief gesprek over het project plaatsvinden. TheParallelShow GrandeFinale is een initiatief van
Frans van Lent in het kader van Unnoticed Art.
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12.08.2018: finissage City Scapes (Albert Zwaan)
Op deze zondag werd het experiment van Albert Zwaan op een feestelijke wijze afgesloten.
08.09.2018: Open Monumentendagen demonstratie grafische werkplaats Ad Koomans
Op zaterdag 8 september konden de bezoekers van de Open Monumentendagen een demonstratie
krijgen van Ad Koomans in de grafische werkplaats. Koomans liet zien wat het proces is van het maken
van een ets.
09.09.2018: Open Monumentendagen inloop workshop Diana van Hal
Op zondag 9 september konden de bezoekers van de Open Monumentendagen een inloop workshop
droge Naald etsen volgen met als thema: IN EUROPA, Europa is een vrouw.
Diana van Hal was de workshopdocent.
19.09.2018: Ateliergeheimen (samenwerking Dordrechts Museum en Pictura)
Ateliergeheimen is een rondleiding die Pictura Dordrecht samen met het Dordrechts Museum aanbied
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
21.09.2018: academiebezoek van St. Joost Den Bosch tijdens de tentoonstelling ‘We Love The Sun’
Studenten van de academie St. Joost in Den Bosch kregen van kunstenaar Jan Willem van Welzenis
een rondleiding door de tentoonstelling.
30.09.2018: boekpresentatie door Wim Huijser over zijn boek Spekkie en Blekkie (Buddingh’ en Dicke)
Op zondagmiddag 30 september stond de samenwerking tussen illustrator Otto Dicke en dichter Kees
Buddingh’ centraal. Dicke en Buddingh’ maakten in een creatieve samenwerking tussen 1955 en 1965 een
dagelijkse strip in de kranten van het Kwartet. De strip Spekkie en Blekkie van Otto Dicke en C. Buddingh’
kwam in boekvorm uit en dat boek werd gepresenteerd in Pictura.
11.11.2018: einde van de Synode wandeling
Vierhonderd jaar geleden reisden godgeleerden uit heel Europa naar de Synode van Dordrecht.
Nu maakten zes kunstenaars opnieuw de reis. Op 11 november kon iedereen de laatste zestien kilometers
naar Dordrecht meewandelen. In Pictura werd de wandeling afgesloten.
17.11.2018: memory in lino door Diana van Hal en Ondine de Kroon
Tijdens de Grote Portretten Galerij in Pictura kon je je eigen portretskills testen en leerde je anderen
kennen. Er werd een zelfportretstempel in linoleum gemaakt en er werd twee keer afgedrukt.
Met de resultaten kan het memoryspel worden gespeeld.
25.11.2018 t/m 16.12.2018: gesprekken met model en kunstenaar tijdens de Grote Portretten Galerij
Op zondagmiddag werd het publiek uitgenodigd met een aantal modellen en kunstenaars in gesprek
te gaan over de portretten in kwestie en hun ervaringen tijdens het proces.
07.12.2018: workshop Insula College door Diana van Hal en Ondine de Kroon
De leerlingen kwamen, onder begeleiding de twee kunstenaars Diana van Hal en Ondine de Kroon, in de
grafische werkplaats, meer te weten over de techniek van het etsen. Zelf maakten ze een ets en een afdruk.
08.12.2018: workshops Portrettekenen in de stijl van de Synode door Diana van Hal
In Pictura kreeg je op zaterdag 8 december de kans om je te laten portretteren. De bezoekers tekenden
elkaar in de stijl van de Gouden Eeuw. Met kragen, hoedjes, baretten e.d. toverden ze zich om als iemand
die tijdens de Synode leefde. Afwisselend waren ze artiest en model en tekenden ze elkaar met houtskool
en krijt vanachter een schildersezel.
14.12.2018: workshop Insula College door Diana van Hal en Ondine de Kroon
De leerlingen kwamen, onder begeleiding de twee kunstenaars Diana van Hal en Ondine de Kroon, in de
grafische werkplaats, meer te weten over de techniek van het etsen. Zelf maakten ze een ets en een afdruk.
15.12.2018: duo-rondleiding Pictura en Dordrechts Museum Grote Portretten Galerij en Werk, Bid, Bewonder.
Pictura en het Dordrechts Museum lieten bezoekers zaterdag 15 december éénmalig genieten van een
unieke combinatie van portretten uit heden en verleden. De schilderijen waren te zien in de tentoonstellingen ‘Werk, bid & bewonder’ en ‘de Grote Portretten Galerij’ die naar aanleiding van de viering van 400
jaar Synode zijn opgezet.
16.12.2018: finissage van De Grote Portretten Galerij
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6 Begroting 2019 en exploitatierekening 2018
7 CONCLUSIE
Er kan geconcludeerd worden dat, ondanks de nodige tegenslag in 2017, 2018 een goed jaar was.
De bezoekersaantallen zijn, ten opzichte van 2017, gestegen en dit is geheel te danken aan de goedlopende
tentoonstellingen en activiteiten.
Door middel van het nieuwe beleidsplan 2019-2023 willen we de stijgende lijn van 2018 voortzetten.
Met onze blik naar de toekomst focussen we ons op het tentoonstellingsbeleid, de vereniging, verjonging,
educatie en het publiek.
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