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VOORWOORD
Dat 2019 een bijzonder jaar zou worden
stond al van tevoren vast. We bestonden
immers 60 jaar. AGA LAB is daarmee de
oudste grafische werkplaats in Nederland.

Enkele jaren geleden al begon de
transitie naar een werkplaats waar het
niet alleen draait om grafische technieken, maar ook om crossovers met alle
denkbare sectoren in beeldende kunst,
vormgeving en fotografie. De wereld verandert en AGA LAB wil daarin voorop lopen,
nieuwe wegen inslaan en mensen in creatieve beroepen ondersteunen in hun mogelijkheden en ontwikkelingen.
De keus voor de viering van het 60 jarig bestaan viel daarom weloverwogen niet op
een voor de hand liggende terugblik, maar juist op een sprong voorwaarts. We wilden
kijken waar wij over 60 jaar kunnen staan in samenwerking met de toonaangevende
werkplaats in België: het Frans Masereel Centrum. Wij waren ook heel gelukkig dat
Allard Pierson, de plek waar de rijke collecties van de Universiteit van Amsterdam
gedeeld worden met publiek en wetenschap, partner in de zoektocht wilde zijn.
Het samenwerkingsproject Cmd P for 2079, een futuristische reis door de wereld
van print vond zijn oorsprong in de vraag wat de betekenis van het medium print
over 60 jaar kan zijn. Zestig refereerde aan het aantal jubileumjaren van AGA LAB.
We nodigden vier kunstenaars en ontwerpers uit om in een denkbeeldige tijdmachine
naar het jaar 2079 te reizen waar de maatschappelijke context van een geheel andere
orde dan vandaag de dag zal zijn. Haast een onmogelijke tour, feitelijk gezien. Daarom
was de artistieke invalshoek van de geselecteerde kunstenaars en ontwerpers leidend
in dit project. In dit jaarverslag is een uitgebreide terugblik naar dit project opgenomen.
Ofschoon Cmd P for 2079 veel energie en aandacht van medewerkers en bestuur
vroeg, was dat natuurlijk niet het enige dat in het bijzondere jaar 2019 gebeurde.
Er moest een aanvraag bij het Amsterdams voor de Kunst worden voorbereid voor
de jaren 2021 - 2025. De bijdrage van het AFK is van levensbelang voor AGA LAB,
want ondanks dat we een substantieel deel van ons inkomen zelf genereren, is dat
bij lange na niet genoeg om AGA LAB te laten functioneren.
Basis voor AGA LAB is natuurlijk ook de functie die de werkplaats heeft. Kunstenaars,
ontwerpers en fotografen maken dagelijks gebruik van de apparatuur die aanwezig is.
De vier Artist in Residence plekken zijn het hele jaar volgeboekt. Dit alles gebeurt
met een staf van net iets meer dan 1 fte en een groot aantal vrijwilligers. Het is heel
bijzonder dat AGA LAB zo’n belangrijke positie kan innemen: lokaal, nationaal, maar
ook internationaal.
Dat is te danken aan de tomeloze inzet van iedereen die bij AGA LAB betrokken is.
Het is een eer en een genoegen voorzitter van het bestuur te mogen zijn!
Rob Huisman
Voorzitter bestuur AGA LAB

Naschrift van de voorzitter:
Medio maart 2020, kort na de indiening van het Ondernemingsplan 2021 - 2024, liet
directeur Kristien van den Oever aan het bestuur weten dat zij AGA LAB na negen jaar
zou gaan verlaten voor een nieuwe uitdaging bij de gemeente Alphen aan de Rijn.
Dat bericht bereikte ons net voor het ingaan van de maatregelen tegen het Corona
virus. Dat dit virus zo’n enorme impact zou hebben op onze samenleving en daarmee
ook op AGA LAB kon niemand tevoren bevroeden. Tijdens de samenstelling van
dit jaarverslag was ook AGA LAB met uitzondering van de AIR’s helaas gesloten.
Dat heeft ongetwijfeld consequenties voor de prognoses uit het Ondernemingsplan,
maar daarin staat AGA LAB niet alleen. Op dit moment wordt gewerkt aan een plan
om kunstenaars, ontwerpers en fotografen weer beperkt en veilig te kunnen toelaten
op de werkplaats.
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BESTUUR EN BELEID
BESTUURSMODEL
AGA LAB volgt een bestuur+directie-model. De directeur heeft de dagelijkse leiding
van AGA LAB. Het bestuur stelt in overleg met de directeur de hoofdlijnen voor het
beleid en de strategie vast waarbinnen directeur en medewerkers hun taken uitvoeren. De begroting wordt in overleg en onder toezicht van de penningmeester door
de directeur opgesteld. Het jaarplan wordt in concept verzorgd door de directeur.
Beleidsplan en begroting worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Van
de vergaderingen worden notulen gemaakt. Het bestuur handelt volgens de statuten
van de Stichting AGA LAB.
BESTUUR
In 2019 kwam het bestuur zesmaal bij elkaar onder leiding van Rob Huisman. Het
bestuur bestond in 2019 uit: Rob Huisman, voorzitter (adviseur ‘Robennietsanders);
Frank Vos, secretaris/penningmeester (bedrijfseconoom); Carolien Glazenburg
(conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum); Maze de Boer (beeldend
kunstenaar), Bruni Hofman (projectmanager creatieve industrie); Marlou Thijssen
(adviseur kunst- en cultuurbeleid) Het schema van aftreding c.q. verlenging is in
werking gezet. Maze de Boer stapt over naar de Raad van Advies en wordt vervangen door Ilona Plaum (beeldend kunstenaar/fotograaf) Daarnaast zijn Kitty de
Jong (adviseur creatieve industrie) en Parmila Kubhsing (user experience designer)
in 2019 toegetreden als algemeen bestuurslid.
Code Corporate Governance Cultuur
Het bestuur onderschrijft de Code Corporate Governance. Buiten hun bestuurlijke
taak hebben de bestuursleden geen zakelijke relaties met AGA LAB. Het bestuur
behandelt de noodzakelijke onderwerpen volgens een jaarlijks vast te stellen agenda,
voor goed en transparant bestuur. Er zijn profielen opgesteld van de diverse bestuursfuncties inclusief een opvolgingssysteem.
Code Diversiteit en Inclusie
Bestuur en directie onderschrijven bij het werven van medewerkers, vrijwilligers en
bestuursleden, de Code Diversiteit en Inclusie. Bij de invulling van bestuursfuncties
zoeken we tevens naar een demografische representatie van leden. Zowel in het team
als in het bestuur hebben in 2019 enkele verschuivingen plaatsgevonden die bijdragen
aan een meer diverse representatie.
Code Fair Practice
Bestuur en directie onderschrijven de Fair Practice Code die eerlijke beloning en evenwichtige contract- en werk afspraken beoogt voor culturele werknemers, ondernemers
en vrijwilligers. De ontwikkelingen qua vertrekpunt (cao of salarisrichtlijn) worden door
bestuur en directie nauwlettend gevolgd en zullen zoveel als binnen het financieel
bereik van AGA LAB mogelijk is worden toegepast.
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MISSIE
AGA LAB is een maakplek en laboratorium voor kruisbestuiving op het gebied van
techniek, materiaal en beeld. Niet alleen voor het autonome kunstenveld maar ook
voor de wereld van grafische, industriële en textiele vormgeving, fotografie alsmede
digitale media en social design. Als platform vormt AGA LAB de praktische schakel
tussen ideeën en fysiek eindresultaat – een traject van experiment, verdieping en
specialisatie. AGA LAB is voor kunstenaars in de grafische kunsten een uitvalsbasis
voor hun werk en stimuleert hun vrije positie en creatieve onderzoek.
AGA LAB ontwikkelt zich steeds meer tot makersknooppunt voor een grote groep
kunstenaars en ontwerpers uit Amsterdam en omgeving die er met deskundige
begeleiding werk maken in eigen beheer. Tegelijkertijd verbindt AGA LAB internationale talenten en netwerken met de lokale culturele infrastructuur en de bewoners van Amsterdam en vice versa. Met deze (inter)nationale netwerkrol en het
Artist in Residence programma stimuleert AGA LAB de mobiliteit en wisselwerking
van (internationale) kunstenaars-praktijken.
BEHEER / ORGANISATIE
Het AGA LAB team onderging in 2019 een aantal veranderingen. Orlando Banderas,
vrijwilliger sinds 2016, heeft de positie van officemanager, die hij in 2017 overnam
van Eric Kummeling voor 0,6 fte per week, halverwege 2019 moeten opgeven wegens
gezondheidsproblemen. Het officemanagement wordt sedertdien ingevuld voor 0,3 fte
door administratief medewerker Danijela Wolf-Vucolic. Ayesha Ghaoul vervulde in 2019
de functie van begeleider klassieke technieken; Jan-Pieter Karper nam tot maart 2019
de zeefdrukbegeleiding voor zijn rekening. Karper werd nadien in deze positie opgevolgd door Maarten Schuurman. Het vaste team bestond eind 2019 uit: Kristien van
den Oever (directeur), Danijela Voculic (officemanager) Alex de Vocht (digitaal),
Maarten Schuurman (zeefdruk), Anne van Geffen (educatie) en Geert Schriever (AIR’s).
Geert Schriever is als ontwerper al langere tijd als vrijwilliger betrokken bij AGA LAB.
In 2019 heeft hij zich volledig gestort op de versterking en coördinatie van het fors
(in aantallen en betekenis) gegroeide Artist in Residence programma.
Voor 2019 kwam het totale fte aan werknemers op 1,7 fte, inclusief 0,3 fte freelancers.
AGA LAB maakt naast de vaste medewerkers gebruik van de tijd, kennis en vaardigheden van 26 vrijwilligers, waarvan 12 vrijwilligers AGA LAB op structurele basis
ondersteunen. Zij ontvangen daarvoor de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.
Drie vaste vrijwilligers ondersteunen het kantoor op het gebied van communicatie,
administratie en projectorganisatie. De inzet van vrijwilligers varieert van een paar
uur per week tot 3 dagen per week. Naast de 26 vrijwilligers van AGA LAB, waren
nog eens 6 kunstenaars werkzaam op de riso-afdeling. Zij vormen tezamen het Doe
Het Zelf (DHZ) filiaal van Knust uit Nijmegen. Aansturing op technisch vlak gebeurt
vanuit Nijmegen, op algemene zaken stuurt AGA LAB deze kunstenaars aan.
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Vrijwilligers:
Amber Schrama
Andy Baylie
Anne van Geffen
Asif Iqbal
Dan Gonen
Eoin Carey
Eva Aguilar
Frans van Dijk
Geert Schriever
Harlette Leardi
Jan-Dirk de Wilde
Joyce Guley
Juna Horstmans
Laura Iturres
Leah de Lange
Nagham
Olga Ganzha
Otto Webster
Renata Kellerova
Sigrid Bannenberg
Silvia Testa
Wasco
Wouter Vanniselroy
RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies bestaat uit voorzitter Donna Wolf (directeur Deiska), Edo
Dijksterhuis (journalist en onderzoeker) en Diana Krabbendam (directeur The Beach).
De individuele leden van de Raad van Advies adviseerden AGA LAB des- en
ongevraagd.
ARTISTIEKE ADVISEURS
AGA LAB werkt samen met een groep artistieke adviseurs, die gezamenlijk of
afzonderlijk input geven op het artistiek inhoudelijke beleid. De adviseurs zijn op
regelmatige basis betrokken bij het scouten van kunstenaars, het samenstellen van
getalenteerde teams voor projecten en het voordragen van kunstenaars, ontwerpers
en fotografen voor deelname aan de Artist in Residence-programma’s. In 2019 is een
aantal malen beroep gedaan op onze artistieke adviseurs, zoals bijvoorbeeld Sofie
Dederen van het Frans Masereel Centrum in Kasterlee. Zij schreef samen met directeur AGA LAB, Kristien van den Oever het artistiek inhoudelijk plan voor het jubileumproject ‘Cmd P 2079’.
Artistieke adviseurs waren in 2019: Aukje Dekker, (beeldend kunstenaar en oprichter
Eagle the Eddy Museum/Sexyland), Femke Dekker (curator en dj), Natasja Kensmil
(beeldend kunstenaar), Sofie Dederen (tot april 2019) directeur Frans Masereel
Centrum Kasterlee, B), Fleur van Dodewaard (fotograaf) en Aukje Dekker (beeldend
kunstenaar en initiatiefnemer Eddy the Eagle Museum & Sexyland).
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BELEID
Algemeen
2019 lag de focus van het lange termijn beleid van AGA LAB enerzijds op het blijvend
faciliteren van kunstenaars, fotografen en ontwerpers en anderzijds op het structureel
verstevigen van het Artist in Residence programma. Dit programma is een belangrijke
pijler van het inhoudelijke en internationale beleid. Het AIR’s programma draagt voorts
substantieel en kwalitatief bij aan de onderzoeksfunctie van het lab en zorgt er tevens
voor dat we als platform functioneren voor de uitwisseling tussen lokale, landelijke en
internationale kunstenaars, ontwerpers en fotografen. In die zin is het AIR-programma
te kwalificeren als een groeidiamant voor AGA LAB. Daarnaast vroeg de uitvoering van
het jubileumprogramma ‘60 jaar AGA LAB’ in 2019 veel aandacht en energie van team,
bestuur en directie.
Jubileum 60 jaar
Het in 1958 opgerichte ‘Amsterdams Grafisch Atelier’ bereikte in 2018 haar zestigste
bestaansjaar. Vanaf september 2018 vierde AGA LAB een jaar lang haar 60-jarig
bestaan. De viering begon in het najaar van 2018 met een laagdrempelige groepsexpositie van ruim 70 kunstenaars. Deze expositie had plaats op de eigen locatie aan
de Roos van Dekamaweg en werd geïnitieerd en georganiseerd door Herma Deenen,
Angelique van Wesemaele, Ursula Neubauer en Christina Halström, vier kunstenaars
die al lange tijd van AGA LAB gebruik maken. Van september tot en met december
2018 lag de nadruk op het verleden en het heden van AGA LAB. Het tweede deel
van het jubileum, van januari tot en met december 2019, lieten we ons onder de titel
Cmd P for 2079, inspireren door het thema print over 60 jaar. In samenwerking met
Allard Pierson (Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam) en het Frans Masereel Centrum Kasterlee (B) kwamen een internationaal
programma en een expositie op twee locaties tot stand.
Gebruik Studio
Evenals in 2018 nam in 2019 het gebruik van AGA LAB door studenten van creatief
vakmanschap weer toe. Het Hout- en Meubilerings College (HMC), het Mediacollege
en Academie Artemis hebben in 2019 een groot deel van hun studenten laten kennismaken met zeefdruk en met het hands-on creatieproces van dit tactiele medium op
verschillende dragers. Deze samenwerking zal in het komende decennium worden
voortgezet en uitgebreid. De aanloop van kunstenaars en ontwerpers - de traditionele
gebruikers van AGA LAB - die in 2018 iets terugliep, trok in 2019 weer aan en was eind
van het jaar weer terug op het niveau van voor 2018.
FINANCIËN
Algemeen
AGA LAB is opgenomen in het Kunstenplan 2017 - 2020 met een budgetsubsidie van
€ 71.597 per jaar. De verhouding tussen subsidie en eigen inkomsten is veranderd
nadat in 2018 de Sargentini regeling wegviel. Sedert 2018 bestaat 40 % van de
verlies- en winstrekening uit structurele subsidie tegenover 60 % eigen inkomsten.
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De afgelopen twee jaar hebben we een substantiële verhoging van inkomsten op het
gebied van workshops en educatie kunnen realiseren. Ook het Artist in Residence
programma loopt uitstekend, met - naast het gebruik van de twee residence-kamers ook de mogelijkheid om aan een werkperiode deel te nemen zonder interne overnachtingen. Een aantal recent in Amsterdam afgestudeerde kunstenaars, heeft gebruik
makend van deze mogelijkheid, binnen het AIR programma in 2019 een werkperiode
bij AGA LAB volbracht. Als de groei van het Artist in Residence programma zich in dit
tempo voortzet en AGA LAB in staat is de toename van AIR’s te organiseren en faciliteren, kan het programma een substantiële stijging van eigen inkomsten genereren.
Deze ontwikkeling loopt in lijn met de beleidsdoelstellingen ‘talentontwikkeling’ en
het ‘stimuleren van onderzoek’ ‘internationalisering’ en ‘cultureel ondernemerschap’.
Subsidies
Tevens werden al in 2018 subsidies aangevraagd voor het jubileumproject ‘Cmd P 2079’,
bij Pictoright, Prins Bernard Fonds, Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds voor de
Creatieve Industrie. Deze aanvragen werden alle nog in hetzelfde jaar gehonoreerd
en in 2019 uitgegeven aan de jubileum expostie. De verantwoording van de ontvangen
en aan Cmd P bestede bedragen is opgenomen in het financiële jaarverslag 2019.
Een voor het lokaal educatie programma leverde Stadsdeel West een geoormerkte
bijdrage.
Eigen opbrengsten
De directe opbrengsten vanuit de Do-it-yourself werkplaats zijn na een geringe terugloop in 2018, in 2019 weer terug op het oude niveau van voor 2018. In 2020 zien we
in het eerste kwartaal de stijgende lijn uit 2019, consolideren. Deze positieve ontwikkeling is te duiden als het resultaat van de in 2018 ingezette bezuinigingsmaatregelen
alsmede de aangescherpte controle bij de afrekening van gebruik van materiaal en
apparatuur door kunstenaars en vrijwilligers, die in 2019 ook weer vaker gebruik
maakten van de werkplaats. Met deze opgaande lijn in de opbrengst konden de
verliezen op deze componenten in 2019 weer worden omgebogen tot een positieve
marge tussen in- en verkoop. AGA LAB draaide in 2019 goed en wist ondanks de extra
kosten voor de jubileum activiteiten in 2019 wederom een positief resultaat te boeken.
De exploitatierekening 2019 werd met een weliswaar bescheiden maar positief saldo
van € 87,- afgesloten.
De winst zal worden ingezet voor de bedrijfsreserve.
Vrijkaarten
AGA LAB heeft 45 vrijkaarten uitgegeven. Dit betreft voornamelijk de vrije toegang van
1 dag tot atelier en werkplaats voor alle deelnemers aan de workshops, zodat ze na de
workshop zelfstandig in het atelier aan de slag kunnen. Daarnaast zijn enkele vrijkaarten uitgereikt voor representatie en promotie van AGA LAB tijdens presentaties en/of
projecten. Het vrije gebruik door de vrijwilligers is hierbij niet meegerekend; zij kunnen
onbeperkt gratis werken in de werkplaats, daarbij uiteraard rekening houdend met
de boekingen van de overige gebruikers. Voor het gebruik van materiaal wordt door
vrijwilligers met 15% korting wel betaald.
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BEPALENDE PROJECTEN
JUBILEUM AGA LAB 60 YEARS
In 2019 was de focus voor een groot deel van het jaar gericht op het realiseren van
een relevante viering van het 60-jarig jubileum. De speciale aandacht ging daarbij uit
naar de onderzoeks- en platformfunctie van AGA LAB. Sinds 1958 zijn werkplaats en
lab voor een groot aantal Amsterdamse en internationale kunstenaars en ontwerpers
een inspirerende doe- en maakplek geweest waar zij in staat waren hun ideeën tot
wasdom te laten komen en fysiek uit te voeren. Het werk dat is gemaakt en voltooid
in AGA LAB is vertegenwoordigd in tal van musea en op internationale biënnales.
Daarnaast is het ook volop aanwezig in lokale vitrine exposities en in projecten die het
resultaat zijn van samenwerking met bewoners. De werkplaats en het lab streven als
faciliterende factor voor kunstenaars en ontwerpers voor AGA LAB niet actief publieke
zichtbaarheid na. De waarde van AGA LAB wordt manifest in de impact van het werk
van de gebruikers. De campagnefilm die ontwerpbureau KesselsKramer in 2018 als
courtesy voor het jubileum van AGA LAB maakte, brengt de werkplaats, de mensen
én de kunstenaars dynamisch en wervend in beeld. De film is onder de titel AGA LAB
prints 60 years permanent te zien op de AGA LAB website.
Stond het jubileumjaar 2018 vanaf het najaar vooral in het teken van het verleden en
heden, in 2019 lag de focus geheel op de toekomst, met als centrale vraag: ‘wat zou
de betekenis van het medium Print over 60 jaar kunnen zijn?’
EXPOSITIE CMD P FOR 2079
Als titel voor de jubileum tentoonstelling werd begin 2019 na overleg met de partners,
Allard Pierson en Frans Masereel gekozen voor ‘Cmd P for 2079’, oftewel Command
Print for 2079. De expositie behelsde een futuristische reis door de wereld van print
gezien door de ogen van vier kunstenaars. Kernvraag was: Wat is de betekenis van het
medium print 60 jaar vooruit?. Zestig jaar vooruit omdat dit het aantal jubileumjaren
van AGA LAB is. Vier kunstenaars namen de uitdaging aan om in een denkbeeldige
tijdmachine naar het jaar 2079 te reizen. De maatschappelijke context zal in 2079 van
geheel andere orde dan vandaag zijn. Zo ver vooruitzien is feitelijk een onmogelijke
opgave. De individuele artistieke invalshoek van de voor dit project geselecteerde vier
kunstenaars en ontwerpers was daarom leidend. De keuze voor juist deze vier kunstenaars was enerzijds gebaseerd op hun bekendheid met het medium print en de diversiteit van hun disciplines en anderzijds dat ze alle vier op enigerlei wijze een fascinatie
met de toekomst hebben, in de vorm van science fiction, digitalisering, storytelling,
etc. De kunstenaars die Sofie Dederen in overleg met AGA LAB selecteerde waren:
de Italiaans/Oostenrijkse Karin Ferrari, het Belgische kunstenaars collectief oooooo(*),
de Turks/Nederlandse Emre Hüner en het in Engeland gevestigde graphic designerscollectief Abake dat werd vertegenwoordigd door Maki Suzuki.
Sofie Dederen, tot april 2019, directeur van collega instelling Frans Masereel Centrum
(FMC) in Vlaanderen, was curator van het project. Met FMC en Sofie Dederen werkte
AGA LAB al eerder samen binnen het Platform Werkplaatsen NL/B (Platformwerkplaatsen.nl). Voorts kozen we expliciet en overtuigd voor samenwerking met Allard Pierson
(AP). In eerste instantie vanwege de indrukwekkende historische collecties grafische
vormgeving en de expertise van Allard Pierson op dat terrein.
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Daarnaast meenden we dat een hedendaagse expositie met een vraagstuk over de
toekomst, binnen de historische collectie en focus van het Allard Pierson, juist een
spannende en gezonde confrontatie teweeg zou brengen. Dat gegeven zou voor de
kunstenaars tot verrassende invalshoeken leiden en de bezoekers verrassen. Ook
voor de samenwerkende organisaties zou deze combinatie nieuwe inzichten kunnen
opleveren. Van de andere kant is het ook niet per se een contractio in terminis: veel
trendvoorspellers kijken juist terug naar het verleden, om zo de toekomst te kunnen
voorspellen. Het bijzondere van de samenwerking met het Allard Pierson is dat we
hier enige duizenden jaren konden terugkijken.
Een belangrijk onderdeel van dit bijzondere samenwerkingsproject was de intensieve
onderzoeks- en experimenteerfase van de vier kunstenaars samen met de Artists in
Residence bij AGA LAB. Tijdens de onderzoeksfase, maar ook later, zochten de kunstenaars/ontwerpers de curatoren van het Allard Pierson op om hun kennis, visie en
ideeën uit te wisselen. Tegelijkertijd maakten de conservatoren de kunstenaars wegwijs in de enorme collecties van Allard Pierson. Dit gaf een originele impuls aan de
inhoud van het werk. Bij de ene kunstenaar pakte de samenwerking anders uit dan bij
de andere. Het uiteindelijke resultaat - de expositie en de interventies - was 2,5 maand
te zien in de verbouwde project/expositieruimte van het Allard Pierson. De kunstwerken waren verspreid over de museumzalen van de semi-permanente AP presentatie
‘Van Nijl tot Amstel’. De opening van de expositie Cmd P for 2079, onder leiding van
Andrea van de Pol, had plaats tijdens de Museumnacht op 2 november 2019. Alle vier
de kunstenaars waren aanwezig om workshops en rondleidingen te geven. Er was een
speciale zeefdrukunit opgezet waarmee Tshirts konden worden gedrukt en DJ Fieldmarshall Fred en het kunstenaarsduo Switch Witch uit België zorgden voor presentaties en entertainment. Op 2 november bereikten we met in totaal zo’n 1600 bezoekers
een extra grote eerste aanloop. Gedurende de gehele expositieperiode viel op dat
de tentoontstelling door onderlling zeer verschillende groepen geïnteresseerden
werd bezocht. In het kader van het educatieproject Cmd P bezochten 60 studenten
van het Media College op 14 januari 2020 de tentoonstelling. Ze werden ontvangen
met een inleiding van conservator Laurien de Gelder en vervolgens rondgeleid door
Tanja Bladt-Cohen van AGA LAB. De dag erna ontvingen Kristien van den Oever en
Laurien de Gelder nog eens 25 leerlingen van de Al Wafa school op de expositie.
We zijn verheugd over de gevarieerde opkomst; zowel historisch geïnteresseerd
als kunst-geïnteresseerd publiek vonden hun weg naar Cmd P. Na een geslaagde
finissage op 19 januari 2020 is Cmd P for 2079 vervolgens doorgereisd naar de leliewitte, gloednieuwe expositieruimte van het Frans Masereel Centrum in Kasterlee (B).
Daar communiceerden de werken weer heel anders dan in Amsterdam en bleek het
publiek vooral geïnteresseerd in hedendaagse kunst en het individuele perspectief
van de kunstenaars.
Vanuit AGA LAB constateren we dat er rijkelijk gebruik is gemaakt van een breed
scala aan printtechnieken die door het verhaal dat ze vertellen of de context waarin
ze geplaatst zijn ruimschoots tot de verbeelding spraken (getuige ook het artikel in
het Parool van J.P. Ekker). Tijdens de finissage op 19 januari 2020, met o.a. een forumgesprek onder leiding van Sacha Bronwasser met Roosje Klap (ARK, KABK, atelier
Roosje Klap) en Marco Zwaan (directeur van Zwaan Printmedia en Lenoirschuring),
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probeerden we antwoord te geven op de vraag wat de rol van print/grafisch ontwerp
in 2079 zal zijn. Voor die vraag citeerde Roosje Klap Patti Smith met de quote:
‘The time to flower is now’. The future of print is not dead, but we need to reinvent it.”
Bezoekers AP en Frans Masereel Centrum: 9.882
Bereik via social media: 21.810
Bereik via free publicity mediakanalen: 352.000
Directe promotie via: BK Informatie, De Witte Raaf, Metropolis M, verspreiding posters
via Centercom en Flyerman.
Naast de eigen publicatie die nu in de maak is, zijn er enkele artikelen gepubliceerd:
• https://www.groene.nl/artikel/de-nieuwe-print
• https://www.parool.nl/kunst-media/deze-tentoonstelling-onderzoekt-de-toekomst-van-de-drukpers~bf44dd28/
ARTIST IN RESIDENCE PROGRAMMA
Het AiR programma loopt goed en scoort kwalitatief en kwantitatief uitstekend. De
belangstelling van kunstenaars uit de hele wereld overstijgt het aantal beschikbare
plaatsen; de aanmeldingen van (inter)nationale en gerenommeerde talenten voor
een werkperiode bij AGA LAB is gegroeid.
Om aan de vraag tegemoet te komen heeft AGA LAB het programma uitgebreid
met AiR plaatsen zonder verblijf. Een dertigtal kunstenaars, ontwerpers en fotografen
bezetten in 2019 het AiR programma.
Alle kunstenaars sloten hun werkperiode af met een galerie presentatie van de resultaten en een publiek interview door Geert Schriever over hun werk in de Bouwput
Galerie. De aankondiging van deze presentaties op Social Media resulteert inmiddels
in levendige en steeds beter bezochte openingsbijeenkomsten waar kunstenaars en
publiek elkaar ontmoeten.
Een aantal zeer succesvolle Artists in Residence uitgelicht:
Michael del Cerro (USA) linoleumdruk

Niek Peters (NL), papiermaken

Deze meesterdrukker uit New Jersey bracht

Peters kwam experimenteren/onderzoeken

een schat aan kennis mee over de zgn. elimi-

hoe uit pulp met behulp van Painting Plants

natietechniek, waarbij uit een plaat steeds

schitterend gekleurde en “gecomponeerde”

de volgende drukgang weggesneden wordt.

vellen papier konden worden gemaakt. Zeer

Hij sloot zijn residence af met een mooie

geslaagde werkperiode met prachtige resul-

proces-presentatie.

taten.

Emma Verhulst (BEL), zeefdruk + risografie

Marcio Pontes (BRA) zeefdruk (2x)

Verhulst voltooide een onderzoek naar het

In Sao Paulo liet Marco zijn volvlak geometri-

vinden van een eigen beeldtaal door diverse

sche drukken in serie altijd extern vervaar-

volvlaktechnieken te benutten, met als resul-

digen. Bij AGA LAB leerde Pontes zelf te zeef-

taat een bijzonder pittige en kleurrijke presen-

drukken en schaalde daarmee de intrinsieke

tatie van het proces en een kunstenaarseditie

(markt)waarde van zijn werk enorm op.

(boek) in Riso.
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Asahi Sugai (JPN), cyanotype

Janine van Oene (NL), zeefdruk

Sugai onderzocht hoe het verstrijken van de

Janine is een echte schilder. Al schilderend

tijd zichtbaar kan worden gemaakt o.a. met

bouwt zij haar werk doorwrocht en zorgvul-

materialen die verouderen of chemische

dig op. Soms is een dikke onderschildering

reacties ondergaan. Bladzilver, droogolie,

zichtbaar; bij een ander schilderij is de struc-

ureum, chemische middelen, gebruikt voor

tuur van het linnen nog zichtbaar. Van Oene

cyanotypedruk, werden toegepast op canvas

schildert in vreemde perspectieven en geeft

voor het maken van werken die het verstrijken

voorwerpen en elementen weer die de kijker

van de tijd in het schilderen tonen. Dat deze

verleiden zich af te vragen wat ze beteke-

werken op den duur zouden kunnen verzwar-

nen: een leeg doek, een houten vogel, drie

ten is een bewust gekozen en gewild onder-

klokken. Bij AGA LAB verkende Janine het

deel van het oeuvre.

medium zeefdruk en realiseerde daarmee
een zeer fraaie editie van haar oeuvre.

Inge Schoutsen (NL),
Toyobo + zwart/wit fotografie

Nate Harris (USA),

Schoutsen gebruikte haar residence om de

houtdruk + zeefdruk + installatie

beelden van haar project ‘One shot of bliss’

Harris is stage designer en lid van het art

te printen bij AGA LAB. Zij werkte een aantal

collective Space1026 Philadephia. Harris

opeenvolgende periodes in onze klassieke

deed tijdens zijn residence een 2- en 3

doka en op Toyobo aan een presentatie van

dimensionaal onderzoek naar theatrale

haar serie: ‘One shot of bliss’ met opnames

beeldbepalende elementen, waarvoor hij zijn

van jongeren in de kelderdisco van het Hans

inspiratie opdeed in de Kolenkitbuurt. Het

Brinker Hotel in de jaren ‘80 van de vorige

resultaat: grote zeef- en houtdrukken, zijn als

eeuw.

toneeldecor opgesteld, gepresenteerd in de
Bouwput Gallery.

Admire Kamudzengerere (ZW), lithografie
Admire is performance-, video-, installatie- en

Yvon Ariese (NL), zeefdruk + isografie.

beeldend kunstenaar. Hij werkte met diverse

In haar werk zoekt Ariese het breekpunt, het

printtechnieken, waaronder monotype, zeef-

moment waarop alles uit elkaar valt. De kern

druk en lithografie. Hij gebruikte zijn expres-

van haar werk is het obsessieve zoeken. De

sieve, experimentele praktijk bij AGA LAB om

tijd zit van alle kanten in het werk gepropt.

thema’s van psychologische en politieke strijd

‘A meditation on uncertain or unstable states’.

vast te leggen. Thema’s betroffen zowel zijn

Haar boek ‘Risografie met zand’ beleeft inmid-

persoonlijke geschiedenis en die van zijn

dels een derde druk.

familie als parallelle verhalen van samenleving en natie.

Rachelle Meyer (USA), zeefdruk
Rachelle maakte in AGA LAB haar serie

Leigh Bridges (USA), zeefdruk + lasercut

‘Faces on the Ferry’: zestien zeefdrukken van

Leigh ontwikkelde tijdens de AGA LAB

mensen op het NDSM-pontje, verdeeld over

residence zijn “Fold and Gather”: een serie

vier seizoenen. Zij nam dagelijks twee keer

gezeefdrukte en lasergesneden posters,

de NDSM-pont. Tijdens de overtocht schetste

waarmee hij zijn project, Do-it-yourself-

ze de passagiers, met als resultaat een goed

zonne-energietechnologie “Energy Collector”,

bezochte presentatie die later op verschillen-

verder ontwikkelde o.a. door de kruispunten

de plaatsen is herhaald.

tussen schilderen en grafisch ontwerp te
verkennen.
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Mark van Wageningen (NL),

Ezequiel Melero (AR), risografie + zeefdruk

zeefdruk + Painting Plants

Ezequiel werkte aan het doorvoeren van

Atelier van Wageningen is een onafhankelijke

geluid in geometrische vormen en kleuren om

(typo)grafische ontwerpstudio. Bij AGA LAB

een abstracte serie zeefdrukken, risoprints

benutte founding father Mark van Wagenin-

en een boek te maken, allemaal gecombi-

gen een werkperiode om samen met Painting

neerd onder de titel “UNO” of “EEN”. De titel

Plants een studie te doen naar de toepassing

vertegenwoordigt de wiskundige reductie van

van natuurlijke verfstoffen in zeefdruk van zijn

de datum van zijn expositie 24/10/2019. Met

project Novo Typo. Typo Novo onderzoekt het

“UNO” gebruikt Ezequiel geometrie als een

waarom van zwart als dominante kleur voor

manier om de cyclus van het ‘zijn’ te symbo-

typografie.

liseren.

Anika Schwarzlose (D), CMYK zeefdruk (2x)

Yusuke Mimasu (JP), zeefdruk + installatie

Anika onderzocht de kracht van beeld in de

Wim Crouwel, de grote held van Mimasu die

representatie van politieke en of historische

hem ooit de ogen opende voor de esthetiek

gebeurtenissen met een serie grootformaat

in de grafische vormgeving , overleed tijdens

zeefdrukken in het full-colour proces CMYK,

het verblijf van Yusuke bij AGA LAB. Deze

dat in zeefdruk moeilijk te realiseren is zonder

droevige gebeurtenis leidde tot een gecon-

moiré. Het resultaat bleek spectaculair mooi.

centreerde en esthetisch-poëtische werk-

Zij reserveerde de werken voor een andere

periode resulterend in een schitterende

expo bewaard moesten worden.

installatie in de Bouwput. Yusuke is sinds
zijn vertrek een enthousiaste ambassadeur

Ling Chiu (GB), etsen + animatie

voor AGA LAB in Azië.

Yuen Ling Chiu is grafisch kunstenaar en
docent. Zij experimenteerde met de elimina-

April Gertler (USA/D),

tietechniek in etsen. In het dagelijks leven

performance + social sculpture + risografie

is Ling - opgeleid in lithografie, reliëfdruk,

‘Appeltaart’ was de titel van de drie maanden

zeefdruk, diepdruk en digitale media -

durende social sculpture die April in AGA LAB

technisch coördinator printmaking aan het

(en naderhand (ver) daarbuiten) realiseerde.

London College of Communication, University

Haar drie publieke performances in de Bouw-

of the Arts London. Haar werk onderzoekt

put oogstten zowel publicitair als publiek veel

de architectuur en geheugenpatroon, met

lof en aandacht. Verslag deed Gertler met de

speciale aandacht voor de relatie tussen

72 tellende publicatie TAART TALK, een riso

stedelijke landschappen en migratie.

productie de bijdragen van 44 deelnemers
aan haar project.

Sylvia Gardini (NL), etsen
Sylvia is internationaal opererend advocaat
én kunstenaar, Zij kwam als niet professional,
op weg naar München om daar als advocaat
te gaan werken en mét een toelating op de
Akademie aldaar op zak, bij AGA LAB terecht
door een zeer overtuigende aanvraag.
Haar energie bracht tussen de AiRs van dat
moment een verrassende symbiose met dito
resultaten tot stand.
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TALENTONTWIKKELING
In 2019 maakten wederom vele talenten uit binnen- en buitenland gebruik van de
werkplaats en de expertise van AGA LAB voor verdieping, experiment en voor het
maken van nieuw werk. Voor de studenten van het Media College en Artemis werden
na de basis workshop, cursussen georganiseerd die hen in staat stelden zich de technieken toe te eigenen en toe te passen in hun eigen vak. De sinds 2017 verbeterde
organisatie van het AiR programma maakt voor kunstenaars de deelname toegankelijker en zorgt er tevens voor dat resultaten van hun werkperiode zichtbaarder zijn en
hen daarom ook meer voldoening schenkt. AGA LAB oogst met beide activiteiten veel
positieve feedback van de deelnemers.
Internationaal netwerk
Het Artist in Residence programma oefent grote aantrekkingskracht uit op internationale kunstenaars. Sinds 2017 biedt AGA LAB daarom, naast de twee AIR plaatsen
inclusief een eenvoudig verblijf, ook werkperiodes zonder kamer aan onder de titel
‘Artists in Residency without a room’. Geert Schriever treedt op als coördinator voor
de Artists in Residence ter begeleiding en stroomlijning van hun verblijf in Amsterdam
en AGA LAB. Elke vrijdag vindt onder zijn leiding een AiRtalk plaats. Op Facebook en
Instagram bereiken de AGA LAB presentaties en AiRtalks een groeiende groep volgers. Eens per maand organiseert de coördinator in de BOUWput gallery in Broedplaats BOUW met een van de Artists in Residence een goed bezochte presentatie
met een interview.
Belang voor de stad Amsterdam
Regelmatig organiseert AGA LAB educatieve workshops voor de leerlingen van een
basisschool uit de buurt, zoals bijv. de Al Wafa school. Workshops worden ook georganiseerd voor de middelbare beroepsopleidingen in de omgeving. Bij de jaarlijks
in december terugkerende Open Dag van Broedplaats Bouw stelt AGA LAB haar werkplaats open voor omwonenden en mensen uit de buurt. De opening van de BOUWput
Galerie in 2017 maakt het mogelijk de maandelijkse AiR exposities laagdrempelig
toegankelijk te houden voor publiek en bewoners. Naast de door AGA LAB zelf
geinitieerde activiteiten, wordt ook regelmatig samengewerkt met andere (culturele)
instellingen en/of individuele kunstenaars, die AGA LAB benaderen om mee te werken
aan lokale projecten. Daarvoor stelt AGA LAB met plezier zijn faciliteiten en netwerk
beschikbaar. The Wall of Fame, een bewonersinitiatief uit Stadsdeel West was hiervan
in 2019 een goed voorbeeld.
In 2019 heeft AGA LAB zich sterker geprofileerd op onderzoeksprojecten door de
artistieke drijfveren en het experiment van onder andere de voor het AiR programma
geselecteerde kunstenaars optimaal te ondersteunen met haar technische expertise
en netwerk. Mede door het brede aanbod van mogelijkheden en de focus op onderzoek en experiment, onderscheidt AGA LAB zich van andere grafische instituten, zoals
Sandberg, de Rijksacademie en De Ateliers. Het toegankelijke aanbod in combinatie
met de professionele faciliteiten en begeleiding maken van AGA LAB een levendig
platform voor kennisuitwisseling tussen (internationale) kunstenaars en ontwerpers
die printtechniek integreren in hun werk.
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
UITBREIDING VAN DIENSTEN
AGA LAB heeft het afgelopen jaar haar ambitie op eigen inkomsten kunnen behalen
o.a. door uitbreiding van haar activiteiten op Educatie. Voor het jubileum van de
Boekhistorische Vereniging ontwikkelde AGA LAB een jaar eerder een bijzondere
multidisciplinaire workshop die voor extra inkomsten zorgde. Deze workshop wordt
nu ook aan andere partijen in een arrangement aangeboden. Voor dergelijke diensten/
producten hanteert AGA LAB een commerciële prijsstelling.
Naast de genoemde reguliere diensten hebben we extra inkomsten kunnen genereren
door op maat educatieprogramma’s aan te bieden aan (internationale) opleidingen.
Ook hier is sprake van groeiende belangstelling alsmede toenemende deelname
door studenten en dus van extra inkomsten voor AGA LAB. Ook de Printing on
Demand inkomsten zijn in 2019 iets toegenomen. Het resultaat eigen inkomsten,
inclusief Printing on Demand enworkshops on demand bedroeg eind 2019: € 87,-.
SAMENWERKINGEN
Broedplaats Bouw
Broedplaats BOUW is het gebouw waarin AGA LAB gevestigd is, en waar veel uitwisseling en samenwerking met kunstenaars-initiatieven tot stand komt. AGA LAB fungeert
hier als levendig platform en ontmoetingsplek tussen netwerken en makers. Regelmatig zorgen we voor onderlinge matches zodat ideeën manifest kunnen worden. Zoals
bijvoorbeeld tussen een bewonersinitiatief voor de Wall of Fame via het Stadsdeel
West en twee kunstenaars uit de broedplaats, met als resultaat in 2019 diverse grote
wandschilderingen op de buitenwand van AGA LAB. In Broedplaats BOUW hebben
enkele kunstenaars/huurders de BOUWput gallery opgericht, een gemeenschappelijke
ruimte binnen de broedplaats. AGA LAB kan hier structureel gebruik van maken voor
exposities van onze Artist in Residence presentaties en we verbinden ons netwerk aan
dit initiatief.
Painting Plants
Painting Plants is een research project naar de mogelijkheden om kleurstoffen te
winnen uit planten en hoe deze geschikt kunnen worden gemaakt voor verschillende
drukwerk processen. Het project wordt geleid door biologe/kunstenaar Naan Rijks en
vindt sinds 2011 onderdak en support bij AGA LAB. Ruim 30 planten zijn intussen voor
dit onderzoek gecultiveerd en getest door de kleurstoffen eruit te halen en te mengen
met een binder. Naan Rijks wordt sinds 2017 bijgestaan door ontwerper Lucila Kenny.
Lucila is gespecialiseerd in het verven van stoffen met natuurlijke inkten. Met de
Universiteit van Wageningen loopt een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijkheden
om kleurstoffen te winnen uit voedsel afval. Painting Plants heeft bij de uitbreiding van
haar netwerk veel profijt gehad van de subsidie in 2017 verkregen van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie in 2017.
Frans Masereel Centrum Kasterlee (B) en Allard Pierson Museum
Voorts is een intensieve samenwerking gestart met de collega instelling, het Frans
Masereel Centrum in Kasterlee in België en het Allard Pierson (Allard Pierson
Museum en Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, die in 2019
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zijn samengevoegd) voor de ontwikkeling en uitvoering van het jubileumproject met
als centraal thema 'Print in 2079'.
Knust Nijmegen
De stencil drukwerkplaats Knust, gevestigd in Nijmegen runt sinds 2016 een Do it
Yourself-filiaal op onze werkvloer. Deze organisatorische samenwerking bevalt goed
en zal in 2020 worden gecontinueerd.
Platform Werkplaatsen en Platform Ontwikkelinstellingen
De directeur van AGALAB is een van de initiatiefnemers en was geruime tijd ook voorzitter van het overleg Platform Ontwikkelinstellingen (POI). Bij dit Platform zijn de culturele instellingen op gebied van onderzoek, ontwikkeling en presentatie in Amsterdam
aangesloten. In 2019 bundelden MOKER, De Amsterdamse Ontwikkelinstellingen o.l.v.
De Appel en POI steeds meer hun krachten. De samenwerking zal in 2020 worden
voortgezet. Vanuit dit netwerk ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals het
Scratch&Sniff project met Mediamatic en de Tijdelijke Binnenlandateliers die AGA LAB
samen met De Waag en Steim uitvoert. Ook worden er nieuwe projecten geïnitieerd,
zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk onderzoek van De Appel, CBK ZuidOost in samenwerking met AGA LAB voor publieksonderzoek naar ontwikkelinstellingen.
ONDERHOUD EN INVESTERINGEN
Op de werkplaats is regulier onderhoud uitgevoerd en zijn enkele kleine investeringen
gedaan. Zorgelijk was medio 2019 de ontdekking dat door te hoge puntbelasting van
de steunpilaren op de vloer er beschadigingen en scheur waren opgetreden in de
vloer van de Gym. Vastgoed Amsterdam bleek bereid de herstelkosten te betalen.
Voor AGA LAB was van belang dat kon worden aangetoond dat het hier om een
constructiefout ging en niet om overbelasting.
Het Meerjaren Onderhouds Plan is de verantwoordelijkheid van een stichting opgericht door de huurders met als doel het pand gezamenlijk te beheren. Stichting BOUW
is verantwoordelijk voor de binnenkant van het gebouw. Gemeentelijk Vastgoed
Amsterdam is eigenaar van het pand en derhalve verantwoordelijk voor de buitenkant.
AGA LAB is onderhuurder van de Stichting BOUW. AGA LAB zelf heeft weinig onderhoudskosten, omdat de meeste diensten in de servicekosten zijn opgenomen, zoals
het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes (gangen) en ketelonderhoud.
CIJFERS 2019
Het aantal kunstenaars dat gebruik maakte van AGA LAB in 2019:
304 (277: 2018)
Het aantal dag-gebruikers in 2019:
3.610 (3186: 2018)
Het aantal bezoekers van de werkplaats in 2019 inclusief Cmd P: 14.082 (4.293: 2018)
Het publiekscijfer van 14.082 kwam mede tot stand door in huis georganiseerde
activiteiten, waar publiek gericht op afkomt. Het belangrijkste publieksbereik van de
resultaten van AGA LAB is echter ook in 2019 indirect door de representatie van het
werk van de kunstenaars en ontwerpers die werk(t)en bij AGA LAB in galeries, op
exposities, culturele events en festivals.
Het totaal aantal uitgevoerde projecten in 2019 bedroeg 30.
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ACTIVITEITEN 2019
EDUCATIE
Voor de leerlingen van de Al Wafa School, onderdeel van de El Amal scholen, is in
relatie tot jubileumproject en expositie Cmd P for 2079 onder de titel 'In een tijdmachine naar 2079' in samenwerking met de school, een educatief programma opgezet dat
grotendeels in 2020 zal worden uitgevoerd. Het programma start in januari 2020 met
een excursie naar het Allard Pierson en de expositie Cmd P en wordt gevolgd door
drie workshops in februari tot en met maart 2020. Doelen zijn o.a. prikkelen van de
fantasie, stimuleren van creativiteit, triggeren van vooruitdenken en het zelf ervaren
van de mogelijkheden van drukken en drukwerk.
Voorts zijn voor studenten van het MBO en HBO verschillende workshops georganiseerd, zoals voor het Hout- en Meubilerings College, drie workshops zeefdruk met
totaal 36 studenten, voor de Artemis Styling Academie, negen workshops, met in totaal
100 studenten en voor het MediaCollege, vijf workshops zeefdruk met circa 90 studenten.
AGA LAB bood in 2019 een stageplaats aan zes (inter)nationale studenten van o.a.
Grafisch Lyceum Utrecht, ROC Amsterdam en de Università Ca' Foscari Venetië.
REPRESENTATIE KUNSTENAARS EXTERN
Twee voormalige Artists in Residence van AGA LAB: Remy Jungerman en Iris Kensmil,
representeerden Nederland tijdens de Biënnale van Venetie 2019. Naast de representatie van de twintig Artists in Residence in de BOUWput Galerie, exposeerden vrijwel
alle kunstenaars van AGA LAB hun werk ook dit jaar weer in tal van exposities en bij
talrijke galeries in binnen- en buitenland. Janine van Oene had een zeer succes volle
expositie bij Gerhard Hofland Galleries en Niek Peters oogstte veel lof met zijn expositie bij Artists First / Francis Boeske Projects, beide in Amsterdam.
ACTIVITEITEN
De artistiek-inhoudelijke resultaten van AGA LAB worden gevormd door het werk en
de projecten van kunstenaars en ontwerpers die, op eigen initiatief of op uitnodiging,
in AGA LAB gebruik komen maken van de faciliteiten en de expertise van AGA LAB.
Naast door AGA LAB geïnitieerde collectieve exposities en projecten, presenteren
de kunstenaars en ontwerpers zich met vermelding van AGA LAB ook individueel op
nationale en internationale platforms.
Uit de beschrijving van de eerder in dit verslag opgenomen projecten blijkt hoe is
gewerkt aan de invulling van de beleidsdoelstellingen: lokale en (inter)nationale
samenwerking en kennisuitwisseling, educatie, internationalisering en innovatie en
welke resultaten daarbij zijn geboekt. Ook in 2020 worden deze beleidslijnen voortgezet teneinde de positie van AGA LAB (inter)nationaal te versterken.
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AGA LAB ACTIVITEITEN 2019

10
17
24
25
29
31

JANUARI
Workshop zeefdruk Academie Artemis
Workshop zeefdruk Academie Artemis
Workshop zeefdruk Academie Artemis
Intern expositie Sigrid Bannenberg (NL), Iloy Drisdale (NL), Urte Bakaite (LT) en Marija Sucilaite (LT)
AIR Expositie Michael Dalcerro (US), Marcio Pontes (BR) en Niek Peters (NL)
Workshop zeefdruk Academie Artemis

1
7
22
28

FEBRUARI
Workshop zeefdruk HMC
Workshop zeefdruk Academie Artemis
Screenprinting Masterclass: DIY shirt/dress printing met Barber Soepboer
AIR Expositie Marcio Pontes (BR) en Asahi Sugai (?)

MAART
12 AIR Expositie Janine van Oene (NL) en Admire Kamudzengerere (ZW)
19 Workshop educatie
28 AIR Expositie Asahi Sugai en Emma Verhulst (ZA)
APRIL
12 Workshop zeefdruk HMC
20 Workshop Painting Plants met Naan Rijks en Lucila Kenny
25 AIR Expositie Inge Schoutsen (NL), Leigh Bridges (EN) en Emma Verhulst
MEI
11 Screenprint Workshop door Jan Pieter Karper
11 Wokshop Etsen door Ayesha Ghaoul
29 AIR Expositie Nate Harris en Yvon Ariese

8
8
21
22
28-29

JUNI
Workshop RISO
Screenprint workshop door Jan Pieter Karper
Screenprint Jamsessie “Jazzy LittleAccidents” met Zedz tijdens opening Wall of Fame
Workshop Toyobo door Ayesha Ghaoul
Workshop Digitaal door Alex de Vocht

JULI
6 Workshop Painting Plants met Naan Rijks en Lucila Kenny
10 Artist Meeting: CMD P for 2079
25 AIR Expositie Nick Mahsie en Youmee Lee

2
3
14
23

AUGUSTUS
AIR Expositie “Faces on the Ferry” met Rachelle Meyer (VS)
Workshop Painting Plants met Naan Rijks en Lucila Kenny
Workshop Painting Plants met Naan Rijks en Lucila Kenny
AIR Expositie Yuen Ling Chiu

JAARVERSLAG
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13
14
15
24
24
28

SEPTEMBER
AIR Expositie “Novo Typo Offgrid” van Mark van Wageningen (NL) in De Bouwput
Workshop Painting Plants met Naan Rijks en Lucila Kenny
De Kolenkit Leeft!
ANR Expositie Silvia Gardini
Intern Expositie Serena Jajani
Workshop Screenprinting door Maarten Schuurman

OKTOBER
12 Workshop Screenprinting
24 AIR Expositie Ezequiel Melero
29 Workshop zeefdruk Mediacollege

5
7
12
13
14
17
19
20

DECEMBER
Workshop zeefdruk educatie Artemis Academie
Workshop screenprinting
Workshop zeefdruk educatie Artemis Academie
BOUW Open Studios met expositie van Alba Paramo
Workshop Toyobo Photo Etching door Ayesha Ghaoul
TAART TALK with April Gertler
Workshop zeefdruk educatie Artemis Academie
De Wereld van Print - rondleiding en excursie CMD P for 2079 in Allard Pierson

Mei 2020
Voorzitter bestuur
		Rob Huisman

JAARVERSLAG

Directeur ad interim
Geert Schriever
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Concept + Design anne van geffen

2
5
9
12
15
16-17
19
21
21-24
26
28
28

NOVEMBER
CMD P for 2079: Opening Expositie tijdens Musuemnacht in Allard Pierson
Workshop zeefdruk Mediacollege
Workshop Toyobo met Ayesha Ghaoul
Workshop zeefdruk Mediacollege
Workshop zeefdruk HMC
Workshop Lithografie
Workshop zeefdruk Mediacollege
TAART TALK met April Gertler
MOKER Amsterdam
Workshop zeefdruk Mediacollege
AnR Expositie Roosje Verschoor in de studio
AIR Expositie Yusuke Mimasu (JP) in De Bouwput

AGA LAB prints 60 years

Financieel jaarverslag 2019 van AGA LAB

Ten behoeve van Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Gemeente Amsterdam

Amsterdam, 10 mei 2020
Frank Vos, penningmeester AGA LAB
Kristien van den Oever, directeur AGA LAB

Toelichting op de balans 2019

AGA LAB prints 60 years

Activa
Vaste Activa
Onder de activa zijn de volgende zaken opgenomen:
inventaris
computer
machines
afschrijvingskosten
Debiteuren
Deze post bevat naast debiteuren uit activiteiten ook een
waarborgsom voor de huur aan Stichting Bouw

5.434
6.270
0
0
836
12.981

Passiva
Crediteuren
Betreft nog openstaande facturen per 31 december
Overlopende passiva
Dit betreft o.a. te betalen loonheffing over december en
reserveringen (w.o. vakantiegeld). Als ook vooruit ontvangen
Subsidies i.h.k.v. AGA 60 jaar en Huur
Eigen vermogen
Eigen vermogen ultimo 2018
mutatie: resultaat 2019
Eigen vermogen ultimo 2019
Bestemming stenenfonds + overige
Bestemd voor vervanging van de apparatuur die in slechte staat is.

8.426

33.410

2.803
88
2.891

5.007

Toelichting op de exploitatierekening van 2019
Subsidie Gemeente Amsterdam

73.602

Incidentele subsidie
Verkregen binnen het kader van het 60 jarig bestaan van AGA
LAB. Er zijn vooruit betalingen ontvangen in 2019.
Subsidie DWI
Dit betreft de loonsubsidie voor een administratief medewerker en is het laatste
jaar. De regeling is afgeschaft in 2017.

0

Entreegelden
Deze ontvangsten betreffen entreegelden voor het gebruik van het atelier.

17.098

Inkomsten uit activiteiten
Deze inkomsten betreffen opbrengsten uit
cursussen, fondsen, educatie en het verstrekken
Opbrengsten Materialen
Opbrengsten Overige/ PoD

26.928

18.999
28.402

Personeelskosten
Salarissen
Reiskosten
Inhuur externen
Overige personeelslasten

52.998
2.983
8.542
666

Bedrijfskosten
Workshops/ Begeleiding/ Apparatuur
Materialen
Activiteiten (incl PoD)
Overige

50.945
21.047
1.393
2.043

Aldus opgemaakt 10 mei 2020

Balans

Toelichting op de balans 2018
AGA LAB prints 60 years

Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

EUR

EUR

5.434

5.852

5.434

5.852

6.946

13.602

0

0

23

612

6.035

6.035

13.003

20.248

32

107

25.984

16.318

9.339

2.038

Liquide middelen

35.355

18.464

TOTAAL ACTIVA

53.792

44.563

2.803

2.533

88

270

2.891

2.803

708

2.375

Bestemming stenenfonds + overig

5.007

3.007

Voorziening vakantiegeld

2.161

2.039

Ontvangen borg

2.503

2.503

Crediteuren

8.426

6.341

Nog te ontvangen facturen

3.350

1.120

848

711

Vooruit ontvangen subsidie

6.722

14.000

Vooruit gefactureerde AIR

21.177

9.665

Passiva

50.901

41.761

TOTAAL PASSIVA

53.792

44.563

Omschrijving

Activa
Installaties
Vaste activa
Debiteuren
Nog te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde facturen
Waarborgsom St. Bouw
Vlottende activa
Kas
Bank
Spaarrekening

Passiva
Resultaat vorige jaren
Resultaat lopend boekjaar
Vermogen
Lening St Fonds Kwadraat

Afdracht loonbelasting

Resultatenrekening
Toelichting op de balans 2018

Grootboekrekening Nee

AGA LAB prints 60 years
Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

EUR

EUR

Opbrengst verkopen

20.866

19.687

Entree gelden

17.098

11.928

Workshops

17.621

16.168

Overige opbrengsten

35.841

45.472

119.680

79.690

211.107

172.946

Kostprijs opbrengsten

75.429

37.490

KOSTPRIJS-OMZET

75.429

37.490

BRUTORESULTAAT

135.678

135.456

56.647

58.383

Kosten extern personeel

8.542

8.546

PERSONEELSKOSTEN

65.189

66.929

418

418

Huisvestingskosten

56.537

54.786

Algemene kosten

13.448

13.058

70.402

68.262

87

265

Rente baten

1

5

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

1

5

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

0

0

BELASTING

0

0

88

270

Omschrijving

Subsidies
NETTO-OMZET

Financieel jaarverslag 2018 van AGA LAB
Personeelskosten

AFSCHRIJVINGEN

BEDRIJFSKOSTEN
BEDRIJFSRESULTAAT

NETTO RESULTAAT

Resultatenrekening in Detail
AGA LAB prints 60 years
Omschrijving

Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

Verkoop materialen
Verkopen art
Printing on demand
Opbrengst verkopen

18.998,52
0,00
1.867,13
20.865,65

11.427,62
35,00
8.224,76
19.687,38

Entree gelden

17.098,10

11.928,10

Workshops
Begeleiding
Workshops

7.373,00
10.248,34
17.621,34

15.282,00
886,11
16.168,11

Verhuur lades en boxen
AIR
Gebruik projectruimte
Opbrengst activiteiten
Opbrengst educatie
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten

5.352,50
17.644,69
3.160,00
0,00
9.306,25
377,80
35.841,24

3.477,50
19.188,55
3.675,00
135,00
11.807,50
7.188,71
45.472,26

Subsidie gem. Amsterdam
Inc. subsidie/bijdrage BM Painting Plants
Inc. subsidie/bijdrage
DWI subsidie
Subsidies

73.602,26
0,00
46.078,17
0,00
119.680,43

71.597,53
6.000,00
0,00
2.092,33
79.689,86

NETTO-OMZET

211.106,76

172.945,71

21.046,98
1.629,73
1.539,07
0,00
2.043,26
41.532,65
2.135,97
4.107,93
0,00
1.393,27
75.428,86

14.667,46
1.547,35
3.842,58
0,00
1.707,85
211,49
3.086,71
7.904,87
1.359,33
3.162,30
37.489,94

Materiaalkosten
Kosten apparatuur
Kosten workshops
Kosten begeleiding
AIR overige kosten
Kosten activiteiten
Kosten educatie
Overige directe kosten
Kosten Blauwe Maandag
Kosten Printing on demand
Kostprijs opbrengsten
KOSTPRIJS-OMZET

75.428,86

37.489,94

135.677,90

135.455,77

41.214,53
8.457,29
3.325,79
0,00
196,09
2.982,56
470,24
56.646,50

43.091,13
8.726,95
3.269,29
0,00
1.109,06
2.797,07
-610,66
58.382,84

8.542,17
8.542,17

8.546,18
8.546,18

65.188,67

66.929,02

417,98

417,98

Huisvestingskosten

56.536,72

54.785,72

Kantoorkosten
Software
Kosten afval
Lidmaatschappen
Doorbel. Algemene kosten
Algemene kosten

4.113,25
1.792,42
1.469,58
401,16
6,03
13.447,58

4.762,37
1.465,42
396,75
1.744,57
13.057,91

BEDRIJFSKOSTEN

70.402,28

68.261,61

86,95

265,14

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

1,02

5,17

BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN

0,00

0,00

BELASTING

0,00

0,00

87,97

270,31

BRUTORESULTAAT
Bruto loon
Sociale lasten
Vakantiegeld
Arbodienst
Ziekteverzuimverzekering
Reis en verblijfkosten
Overige personeelskosten
Personeelskosten
Kosten vrijwilligers
Kosten extern personeel
PERSONEELSKOSTEN
AFSCHRIJVINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT

NETTO RESULTAAT

