PICTURA/
JAARVERSLAG
2020

VOORWOORD
Voor 2020 waren er veel mooie ideeën en plannen – negen exposities en activiteiten – die de Pictura bezoekers weer een levendig en stimulerend jaar beloofden. Door COVID-19 stond Pictura vanaf maart van de een
op de andere dag in een nieuwe wereld. Door de opgelegde restricties werd het jaarprogramma anders;
exposities moesten verschoven en activiteiten geannuleerd. Conform de COVID-richtlijnen zijn er in Pictura
gecontroleerde bezoekersaantallen toegelaten en is er een looproute gemaakt. Zo was het mogelijk Pictura
open te houden.
Om onze leden bij te staan zijn we de actie We Got Your Back gestart. Daarbij konden werkende leden werk
tonen in een online-verkoop-publicatie. Dit liep verrassend goed. Dat bij het publiek de behoefte aan tentoonstellingsbezoek groot was, bleek tijdens de expositie ‘EN NU’. Meer dan veertig kunstenaars uit heel Nederland deden eraan mee. De tentoonstelling was alleen gedurende de weekenden open; de belangstelling was
enorm, kortom een groot succes.
Voor de stad betekende COVID, dat de viering van 800 jaar stadsrechten een jaar moest worden opgeschoven. Ook Pictura’s bijdrage aan deze feestelijkheden, ‘Fast Forward. Dordrecht over 100 jaar’ werd verplaatst
naar 2021.
Pictura als vereniging en podium voor hedendaagse kunst wordt door haar leden gedragen, zij doen dit middels een aantal commissies, een programma coördinator en een zeer gemotiveerd bestuur. Door al deze
krachten kunnen de plannen worden verwezenlijkt.
Geïnspireerde tentoonstellingen van leden en niet-leden geven goed de visie van Pictura weer. Ook jonge,
veelbelovende kunstenaars weten Pictura te vinden. Doordat zij actief meedoen, ontstaat er de nodige dynamiek en worden nieuwe artistieke wegen ingeslagen. Pictura zal bezoekers mede daarom dan ook steeds
weten te verrassen.
Wij prijzen ons gelukkig dat Pictura als culturele instelling door de gemeente als vaste waarde voor de stad
wordt gezien. Deze waardering blijkt uit het feit dat de subsidie voor de komende jaren verhoogd is. Pictura
heeft als podium voor hedendaagse kunst lokaal een belangrijke rol en functie, maar ook bezoekers van buiten de stad weten ons te vinden.
Dat onze deuren in december weer moesten sluiten was opnieuw een tegenvaller. Toch kijken we op 2020
terug als een mooi jaar waarin we een veelzijdigheid aan disciplines toonden en een aantal succesvolle,
nieuwe initiatieven introduceerden die voor herhaling vatbaar bleken.

Theun Okkerse, voorzitter Pictura

voorblad: EN NU / Wanda Rinske Tiersma / Almost Touching / performance 08-09.08.2020
achterblad: EN NU / Heyer Turnheer / Mutation / 08-09.08.2020
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1 PODIUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST
Pictura heeft in 2020 zeven exposities georganiseerd.

Exploring the Anima Nebula			

04.01–09.02.2020
		
		

kunstenaar: Kitty van der Veer
bezoekers: 606

		
		
		
		
		
		
		

Solotentoonstelling van de Picturaprijswinnaar uit 2017, Kitty van der Veer.
Het werk van Van der Veer (1979, Rotterdam) gaat over lagen en gelaagdheid, dingen
net buiten haar blikveld; dingen die al aangeraakt zijn maar niet per se door haarzelf.
Entiteiten sluimerend wachtend op ontdekking. Roerselen in het duister, in de oersoep
van haar geest. De beweging van ontstaan en vergaan.Ter afsluiting van haar tentoonstelling heeft Kitty door haar bewonderde collega’s uitgenodigd voor éénmalige deelname aan een bijzondere avond met een keur aan liveoptredens.

12.02–22.02.2020
		
		

kunstenaars: Astrid Moors, Wim van Broekhoven, Evelien de Jong en Niki Murphy
bezoekers: 258

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tijdens de projectweken kregen vier werkende leden van Pictura, uit verschillende
disciplines, de ruimte om projectmatig te werken in de zalen van Pictura. Om in een
andere omgeving hun praktijk te bevragen en te reflecteren op hun werk. Twee weken
om te onderzoeken, te experimenteren en te werken. Twee begeleiders en verschillende, door Pictura aangestelde, mentoren begeleiden en ondersteunden hun processen.
In deze context ontstaan waardevolle gesprekken en discussies die de kunstenaars
verder brengen in hun beroepspraktijk. De kunstenaars werken naar een presentatie
toe. Maar het gaat niet om het eindresultaat; het doel is om het experiment aan te
gaan en de dialoog met elkaar. Het geeft alle stof tot nadenken, om na twee weken
mee terug te nemen naar het atelier.
Tijdens de reguliere openingstijden is Pictura open voor bezoekers, die zo een unieke
inkijk krijgen in het werkproces.

Experimentele Projectweken - 3e editie

The Other Place

29.02–05.05.2020
na 15.03 gesloten
i.v.m. Covid-19

kunstenaars: Astrid de Pauw, Marc Müller en Marie Claire Gellings
bezoekers: 360

		
		
		
		
		
		

De kunstenaars van de expositie The Other Place overdenken in hun werk de beleving
van ruimte. Ruimte kan bestaan uit een kamer, gebouw of landschap, maar net zo goed
uit de nabijheid van een persoon, of een herinnering. De drie kunstenaars brachten in
Pictura hun werk samen en zochten binnen de tentoonstellingszalen naar de (on)mogelijke andere plaats. Als extra activiteit waren er gevoelige performances – op maat
gemaakt – door Fien Brakkee.

01-02, 08-09,
15-16.08.2020
		

kunstenaars: 50 deelnemers uit heel Nederland
bezoekers: 342

		
		
		
		
		
		
		
		

In EN NU lieten 50 kunstenaars zien hoe ze zijn omgegaan met thema’s die op dat
moment aan de hand waren. Met werken die zijn ontstaan tijdens Corona-tijd of die
te maken hebben met thema’s die NU spelen, gaven de gekozen kunstenaars ons
een hedendaagse inkijk in de strubbelingen van vandaag.
Grote thema’s als geweld, klimaat, omgangsvormen en politiek kregen uiting in
diverse disciplines, van performances en video’s tot beelden en tekeningen op de
muur. Zoals de tekening van Céline Schroeder die gaat over het toegenomen huiselijk
geweld tijdens coronatijd of de tekst van Jordy Koevoets, waarin hij verwijst naar de

EN NU
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The Other Place / Marie Claire Gellings, Marc Müller en Astrid de Pauw

EN NU / 50 kunstenaars uit heel Nederland
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wijze waarop er in Nederland naar kunstenaars wordt gekeken.
EN NU was gedurende drie weekenden open. Elk weekend was er een nieuw aanbod
aan performances, acties en werken. Dit zorgde voor een levendige en tegelijk ook intieme sfeer, die erg in de smaak viel bij de bezoeker. Dit concept bleek uitermate succesvol en is zeker voor herhaling vatbaar.

		

Zonder Titel, Wunderkammer, IN BETWEEN
en PS Blub

		
		
		

kunstenaars: Mia van der Burg, Jelle Korevaar, Tamara Jungnickel, Jenna Tas,
Rick Koren, Nico Hemelaar, Jolande Vermeulen en Donnie Dubbeldam
bezoekers: 804

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zonder Titel / Mia van der Burg
De abstracte objecten in de tentoonstelling, waarbij ik speel met gekleurde als ook met
zwarte en witte wol, hebben geen van allen een titel. In deze tijd van over-informatie die
elke minuut tot ons komt, willen we overal een mening over hebben. Alles lijkt geduid en
van commentaar voorzien te moeten worden. Vandaar deze ‘zonder titel’ objecten. Zij
verwijzen puur naar zichzelf, naar de vorm, naar het plezier van het maken ervan.
Wunderkammer / Rick Koren, Jenna Tas, Tamara Jungnickel en Jelle Korevaar
Een tentoonstelling met in het achterhoofd een Wunderkammer of rariteitenkabinet.
Jelle Korevaar liet zijn ontroerende, uitzinnige en soms religieuze machines zien.
Jenna Tas legde lief en leed en andere in voorwerpen gematerialiseerde gedachten in
het nu geopende historische kabinet. Tamara Jungnickel nam je mee in haar verstilde,
poëtische tekeningenuniversum. Rick Koren wilde zich niet inhouden en toonde filosofische uitvindingen, verstrooide emoties en minder urgente vragen.
IN BETWEEN / Nico Hemelaar
Landschap, de verte, de alles oplossende schemering, de stilte. Nevels, soms een
streep verdwijnend licht. Vallende nacht. De kleuren van donker…………..
PS Blub / Vermeulen & Dubbeldam
De ‘BLUB’ heeft een min of meer organische vorm, alsof hij zo gegroeid is en is gemaakt
van bewerkt kleurloos afvalplastic. Voorzien van lichteffecten die deels interactief zijn, lijkt
het een organisme dat reageert op zijn omgeving; dat signalen uitzendt en hypnotiseert.

29.08–04.10.2020

06.10–18.10.2020
		
		
		

Experimentele Projectweken - 4e editie
kunstenaars: Evelien de Jong, Julien Thomas, Bas van der Kruk, Marie Claire Gellings
en Astrid Meijer
bezoekers: 170

THEN as NOW

31.10– 20.12.2020
4.11 gesloten,
18.11 t/m 13.12 open

kunstenaars: AKMAR, Sylvia Martes, Marleen Oud en Sophia de Koningh
bezoekers: 447		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Voor ‘Then as Now’ ontwikkelde AKMAR nieuw werk, ‘Vanitas’, over digitale vergankelijkheid en de dwang om te consumeren. De video-installatie toonde animaties met
bloemstillevens die bestaan uit data afkomstig van oude beeldbanken. Computers van
nu kennen de taal van deze data niet meer en zorgen daardoor voor vervorming van
patronen, kleuren en vormen. Speciaal voor deze tentoonstelling werd het paneel
‘Bloemstilleven’ van Sophia de Koningh (1807-1870), eerste vrouw in de collectie van
het Dordrechts Museum, na lange tijd uit het depot gehaald en in bruikleen gegeven.
Silvia Martes liet twee video’s zien. Martes bevraagt in haar films de toeschouwer over
tijd, materialisme en de drang om te willen bezitten. Marleen Oud ontwikkelde een
zaaipakket van het bloemstilleven van Sophia de Koningh om te ervaren dat niet alle
bloemen tegelijk bloeien en natuur veel minder snel evolueert dan de digitale wereld.
De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt met bijdragen van de Gemeente
Dordrecht en het Mondriaan Fonds.
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2 VERJONGING & TALENTONTWIKKELING
Voor Pictura is het belangrijk om met jonge kunstenaars te werken. Ieder jaar zorgt de tentoonstellingscommissie ervoor dat ook zij aan bod komen. Het is van belang om hen een podium te bieden, zodat ze hun
talenten kunnen laten zien en eraan bij te dragen dat ze zich kunnen ontplooien. In 2019 heeft Pictura een
nieuw concept in het leven geroepen. Twee keer per jaar worden ‘projectweken’ georganiseerd. Vier tot vijf
kunstenaars, van alle leeftijden, krijgen de ruimte om twee weken lang in Pictura te werken. De kunstenaars
krijgen de kans hun werk te bevragen, op hun werk te reflecteren en nieuw werk te ontwikkelen. Mislukken
mag, dat is onderdeel van het experiment. Om de kunstenaars te ondersteunen in hun werkproces en ontwikkeling komen er mentoren langs die in gesprek gaan met de kunstenaars, adviezen geven en samen dieper
ingaan op het werk. Van belang is ook de onderlinge dialoog die ontstaat tussen de deelnemers in deze intensieve werkperiode. Bezoekers zijn vrij om langs te komen op de reguliere openingstijden.
Tentoonstellingen waar jonge kunstenaars de ruimte kregen om werk te tonen waren:
- The Other Place Academiestudent Fien Brakkee voerde tijdens de expositie op verschillende momenten
haar performance uit.
- EN NU Door een Open Call uit te zetten wilden we onder meer kunstenaars kennis laten maken met
Pictura. Uit het hele land kwamen aanmeldingen van jong en oud. Deze expositie bood een unieke kans
aan jonge kunstenaars.
- Projectweken Bas van der Kruk is danser en performer en kreeg de kans om één van zijn projecten uit
te werken. Hij ging experimenteel te werk met de thema’s: mannelijk, vrouwelijk, genderrollen en constructen, stigmatisatie, HIV, esthetiek, vrijheid, identiteit, collectivisme, individualisme en herinneringen.
- Then as Now Silvia Martes studeert aan de Rijksacademie in Amsterdam en toonde in deze expositie
haar experimentele films ‘As Things Go’ en ‘The restless dread of some(thing) evil’. Enkele videowerken
van haar zouden later dit jaar getoond worden in Museum De Pont in Tilburg.

3 RELATIE MET DE SAMENLEVING
diversiteit en inclusiviteit

Pictura is een vereniging waar vanouds iedereen welkom is; onderscheid op grond van huidskleur, origine,
geloof, geslacht of gender, dan wel seksuele voorkeur wordt niet gemaakt. Ook in de ballotagecommissie die
het werk van aspirant-leden beoordeelt, spelen voorgemelde criteria geen rol. Het bestuur van Pictura beseft
echter dat tijden veranderen en dat er, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen, meer moet gebeuren
binnen de vereniging. In z’n algemeenheid kan gezegd worden dat Pictura zich zeker ook gaat buigen over de
vraagstukken diversiteit en inclusiviteit.
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 2020 geweest met:
- Dordrechts Museum
- SBK Dordrecht
- Schouwburg Kunstmin
- Dordrecht 800 jaar stad
- Singel 222
- Dolly
- De Statenschool
- Fluister
- Do not Xray
- Via Cultura
- SPUI93
- Restaurant Het Magazijn
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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, 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 in Dordrecht verspreid en zijn achter diverse ramen te zien. Uitnodigingen worden door
heel Nederland verstuurd en bij verschillende instellingen neergelegd ter verspreiding. Daarnaast versturen
we digitale uitnodigingen per mail naar onze leden en geïnteresseerden. In Pictura ligt een inschrijfformulier
voor de nieuwsbrief. Als we open zijn ontvangen we daarvoor wekelijks nieuwe aanmeldingen.
In 2020 zijn twee Picturabladen verschenen. De bladen worden onder onze leden verspreid en ze liggen in
Pictura om mee te nemen. Het blad is gericht op leden, de tentoonstellingen in Pictura en de ontwikkelingen
in de beeldende kunst.
Daarnaast verstuurt Pictura persberichten via een uitgebreide mailing naar lokale en regionale kranten, een
groot aantal (kunst)tijdschriften, online kunstpodia en radio en tv-redacties. Hierdoor verschijnen de tentoonstellingen en activiteiten geregeld in de media en zijn kunstenaars te horen op de radio en te zien op de
lokale tv-zender.
Sociale media is voor Pictura belangrijk. 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 vindt het belangrijk om Dordtenaren te bereiken en doet dat onder andere door actief deel te nemen
aan belangrijke activiteiten en gebeurtenissen in de stad. In 2020 had Dordrecht mijlpaal ‘Dordrecht 800 jaar
stadsrechten’ op de agenda staan en Pictura organiseerde in dit kader de expositie ‘Fast Forward. Dordrecht
over 100 jaar’. Mijlpaal en expositie worden verplaats naar 2021. Middels deelname aan de mijlpalen bouwen
wij aan een band met de stad en haar inwoners en dragen we bij aan de aantrekkingskracht van Dordrecht.
Totaal aantal bezoekers 2020 bedroeg 2987, ten opzichte van:
- 6418 bezoekers in 2019
- 7136 bezoekers in 2018
- 6702 bezoekers in 2017
- 4971 bezoekers in 2016

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. Rondom de lopende tentoonstelling en presentaties worden
rondleidingen en kunstenaarsgesprekken georganiseerd. Ook vinden er. verspreid over het jaar. activiteiten
plaats voor specifieke belangstellenden zoals workshops, cursussen, lezingen en concerten.
Iedere twee weken is er modeltekenen op vrijdagavond. Iedereen kan daaraan deelnemen. Onder leiding van
twee beeldend kunstenaars die elkaar om de week afwisselen, tekenen kunstenaars en amateurs naar naaktmodel in de zalen van Pictura. Een aloude traditie die in ere wordt gehouden.
OPENINGEN
- 04.01 ‘Exploring the Anima Nebula’ / openingswoord door Hans Andringa
- 29.02 ‘The Other Place’ / openingswoord door Landa van Vliet en performance van Fien Brakkee
- 29.08 ‘Zonder Titel’ en ‘PS Blub’
- 30.08 ‘Wunderkammer’
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FINISAGES
- 22.02 Projectweken
- 27 & 28.06 ‘The Other Place’
- 16.08 ‘EN NU’
CONCERTEN
- 23.02 ‘Verbeelding’ / barokconcert van Nina Hitz en korte film van Pascale Korteweg.
LOSSE ACTIVITEITEN
- 07.02 ‘The great Below’/ een speciale avond met gastoptredens van kunstenaars
- 29.05 ‘We Got Your Back’ / start van een online verkoopplatform voor werkende leden
- 28.11 avondopenstelling ‘Then as Now’ voor kunstlievende leden
- 12.12 avondopenstelling ‘Then as Now’ voor publiek

6 CONCLUSIE
Voor Pictura was 2020 een bewogen en onrustig jaar. Dit kwam met name door de gevolgen van COVID-19
die een grote wissel hebben getrokken op bestuur, medewerkers en vrijwilligers. De steeds veranderende regels van de overheid en RIVM resulteerden in allerlei maatregelen en ontvangstbeperkingen van bezoekersaantallen en een maanden durende sluiting.
Desondanks is Pictura in staat gebleken een gevarieerd programma te brengen dat ondanks de sluiting en
alle overige genomen maatregelen goed bezocht werd. De plannen voor 2021 zijn ambitieus en wij hopen
zeer dat deze ook uitgevoerd kunnen worden, gelet op het nog steeds voortduren van de pandemie.
Op financieel vlak staat Pictura er gezond voor, mede door de bijdragen en subsidies van derden, waarbij
opgemerkt mag worden dat de Gemeente Dordrecht onze belangrijkste sponsor is.

MET DANK AAN
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