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VOORWOORD
Dat 2020 een jaar van beperkingen en
veranderingen zou worden wisten we bij
de start van het jaar nog niet. Door Covid
19 zijn veel bedrijven en instellingen hard
geraakt, waaronder AGA LAB. Ook onze
activiteiten zijn dit jaar een stuk minder
geweest dan gepland. Zo konden er
vanwege de coronaregels minder mensen
aan de slag in de werkplaats, werden
reizen voor onze Artists in Residence
beperkt en/of door de overheid verboden
en konden tentoonstellingen en projecten
niet plaatsvinden.

Nadat AGA LAB bijna tien jaar onder
de bevlogen leiding stond van Kristien
van den Oever kreeg zij in april een
nieuwe functie als onafhankelijk
cultuurmakelaar bij de gemeente
Alphen aan den Rijn. Het bestuur, de
medewerkers en de vrijwilligers willen
haar op deze plek enorm bedanken
voor haar bijdrage aan AGA LAB en
haar succes wensen met haar nieuwe
functie. Het vertrek van Kristien kon
gelukkig tijdelijk worden ingevuld door
Geert Schriever, die tot het einde van
het jaar de functie van interim-directeur
heeft vervuld. Gepokt en gemazeld binnen AGA LAB heeft hij deze functie met groot
enthousiasme vormgegeven, wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. Deze interimperiode gaf het bestuur de tijd om zorgvuldig en in alle rust een sollicitatieprocedure
voor een nieuwe directeur te doorlopen. Op deze plek ben ik blij om Arend-Jan
Weijsters welkom te heten als nieuwe directeur van AGA LAB. Het bestuur heeft er
alle vertrouwen in met hem een zeer ervaren en inspirerende directeur gekozen te
hebben. Arend-Jan is per 1 januari 2021 in dienst getreden.
Daarnaast zijn wij verheugd dat onze aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de
Kunst positief is beoordeeld. Belangrijk voor ons perspectief de komende vier jaar,
maar ook een fijne erkenning van onze doelstellingen en plannen om het ambacht en
experiment te stimuleren bij kunstenaars, ontwerpers en fotografen en projecten te
initiëren zowel in de (Kolenkit)buurt als lokaal, nationaal en internationaal.
U ziet een andere naam onder dit voorwoord staan. Ook hier is een stokje, per 1
januari 2021, doorgegeven. Rob Huisman heeft met zijn verbindende kwaliteiten veel
voor AGA LAB betekend en hij deed dit maar liefst voor een periode van 7 jaar. Ook
hem zijn we zeer erkentelijk en ik zal mijn uiterste best doen om dit voorzitterschap
een goed vervolg te geven. Begin 2020 is bestuurslid Bruni Hofman afgetreden.
Ook voor haar enthousiaste en kritische bijdrage spreek ik graag veel dank uit.
In dit jaar van beperkingen en veranderingen zijn we extra trots op iedereen die
betrokken is bij AGA LAB en de flexibiliteit die daarbij is gegeven. Dat wil ik graag
onderstrepen en ondertussen de hoop uitspreken dat in 2021 meer van onze plannen
en ambities gerealiseerd kunnen worden en de werkplaats weer kan bruisen van
creatieve activiteit.
Haico Beukers
Voorzitter bestuur AGA LAB
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INTRODUCTIE
MISSIE
AGA LAB - opgericht in 1958 - is een maakplek, een multidisciplinair grafisch
laboratorium en werkplaats op het gebied van techniek, materiaal en beeld. Naast de
autonome kunsten ook voor bedrijven in de grafische industrie, textiele vormgeving
en voor digitale media en social design. Bij uitstek dé werkplaats voor Amsterdamse,
Nederlandse en internationale makers: kunstenaars, vormgevers en fotografen,
e.a. Wij ondersteunen en stimuleren hen om hun werk met grafische technieken te
onderzoeken, produceren, verder te ontwikkelen en hun kennis te delen. Daarbij is
het in een internationale context bijdragen aan een avontuurlijke toekomst van grafiek
onze missie.
AGA LAB vaart een progressieve koers en kiest daarom continue voor verkenning
en experiment. Ook doen we onderzoek naar een milieuvriendelijke en circulaire
werkwijze in de grafische kunsten. We zijn een goed geoutilleerd openbaar atelier,
van circa 650m2, dat voor uiteenlopende doelgroepen: masterclasses, workshops,
lezingen en presentatie organiseert. Men kan dagelijks gebruik maken van
professionele drukpersen voor etsen, lithografie, zeefdruk en van printapparatuur
zoals RISO- en Epsonprinters voor groot formaat.
AGA LAB is een dynamische werk- en pleisterplaats voor en door kunstenaars, die
initieert, faciliteert en verbindt. Zo’n 300 kunstenaars (naast studenten) maken jaarlijks
gebruik van AGA LAB voor experiment, onderzoek en productie. In eigen beheer dan
wel werkend binnen projecten. Binnen het Artist in Residence programma werken
circa 35 internationale en lokale kunstenaars aan hun onderzoek en nieuw werk.
Met onze (inter) nationale netwerkrol en het AiR- programma stimuleren wij actief de
wisselwerking van (internationale) kunstenaarspraktijken.
Een van onze doelstellingen is om de positie van AGA LAB te versterken, zowel
inhoudelijk als bedrijfsmatig. We willen nieuwe en gevestigde makers nog meer
ondersteunen om in een inspirerende omgeving te produceren, experimenteren
en kennis uitwisselen. Want zonder goed geoutilleerde en functionerende werk- en
broedplaatsen, immers geen experimenten en talentontwikkeling in de kunst.
TOEKOMST
De snelheid waarmee digitale voorzieningen ons gedrag en leven conditioneren,
heeft de menselijke behoefte om te creëren en handmatig bezig te zijn niet doen
afnemen. Integendeel, de huidige Corona pandemie heeft aangetoond dat als de
mens op zichzelf teruggeworpen wordt, de drang naar expressie en creativiteit wordt
aangewakkerd. De winkels met handvaardigheid artikelen doen juist nu goede zaken.
AGA LAB is opgericht uit een passie voor de handmatig grafische technieken, de
drang om hiermee te experimenteren en met een gedrevenheid om anderen hierbij te
betrekken.
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Een nieuwe generatie kunstenaars groeit op in deze gedigitaliseerde samenleving.
Naast veel gemak levert dat ook afhankelijkheid en standaardisering op. In
de genetwerkte samenleving wordt ons gedrag geconditioneerd door digitale
voorzieningen. Contact en ontmoeting worden vluchtiger. In deze context tekenen zich
twee tegenbewegingen af waarin AGA LAB een functie heeft.
1.

Buiten de fluïde digitale netwerken zijn veel kunstenaars en ontwerpers op zoek
naar het manuele om hun ideeën te realiseren. Ze grijpen terug naar tactiele
media, naar ambacht en vertraging, waar de inhoud mede gevormd wordt door het
(vaak collectieve) creatieproces.
2. Er ontstaat een toenemende behoefte aan fysieke hubs waar kunstenaars zowel
kunnen werken als andere kunstenaars kunnen ontmoeten. AGA LAB voorziet in
de behoefte van kunstenaars die letterlijk voeling zoeken met de media waarmee
ze zich kunnen uitdrukken.
AGA LAB is een plek waar vanuit het grafisch ambacht, al dan niet gecombineerd
met state-of-the-art technieken, de creativiteit wordt onderzocht en gestimuleerd.
Ambacht en innovatie gaan hierbij hand-in-hand, van het met de hand drukken van
verschillende en hoogwaardige technieken, tot aan exclusieve digitale prints. In de
overdracht en het delen van die kennis over grafische technieken neemt educatie een
belangrijke positie in.
AGA LAB wil onderzoeken hoe de verhoudingen nu liggen. Hoe grafiek, beeldende
kunst en andere disciplines zich momenteel tot elkaar verhouden. Welke nieuwe
relaties zijn er mogelijk? Moeten hiervoor andere samenwerkingen gerealiseerd
worden die als katalysator kunnen dienen. Bijvoorbeeld allianties tussen grafische
reproductie en autonome kunst.
AFSCHEID DIRECTEUR
Eind maart nam Kristien van den Oever afscheid als directeur van AGA LAB. Zij
vervolgde haar loopbaan als Cultuurmakelaar van Alphen. Gedurende haar 8 jarige
aanstelling toonde Kristien een tomeloze inzet en enthousiasme. Vanuit haar functie
legde zij diverse contacten en zag zij veel kansen voor projecten en activiteiten. Onder
haar leiding verhuisde AGA LAB van de Jordaan naar de huidige locatie in Amsterdam
West. Het bestuur dankt Kristien hartelijk voor haar actieve periode bij AGA LAB.
COVID-19
Zoals zoveel bedrijven en instellingen heeft Corona in het afgelopen jaar ook AGA LAB
getroffen. Deze pandemie had grote consequenties voor het programma in 2020 maar
bovenal voor het werken in de werkplaats en ons Artists in Residence-programma. Met
inachtneming van de Coronavoorschriften sloten wij tijdens de twee lockdowns, van
15 maart t/m 6 april en 15 december t/m januari 2021, onze deuren. Kunstenaars e.a.
werden niet meer tot de werkplaats toegelaten. Maar bovenal konden kunstenaars/
curatoren niet meer van ons AiR-programma gebruik maken.
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Met name buitenlandse kunstenaars kregen van hun eigen overheid geen
toestemming om naar Nederland, of terug naar huis te reizen. Met inachtneming van
de coronaregels anticipeerden wij op de versoepelingen die in de persconferenties
van premier Rutte werden aangekondigd.
Met inachtneming van de Coronavoorschriften, konden we met de versoepelingen van
deze regels, onze werkplaats voor een gelimiteerd aantal personen per dag beperkt
openstellen. We werken, zoals gebruikelijk, sindsdien op afspraak en/of reservering.
AGA LAB stelt dan ook alle inspanningen van het team, de stagiaires en de vrijwilligers
zeer op prijs om ervoor te zorgen dat lopende projecten konden worden voortgezet en
dat de werkruimte binnen de huidige Corona-voorschriften beperkt open kon blijven.
We hopen, zoals zovelen, zo snel mogelijk voor ál onze deelnemers en relaties weer
helemaal open te gaan.
De Corona had in 2020 en heeft tot op heden, een negatief effect op onze inkomsten
en daardoor op onze liquiditeit. AGA LAB heeft te weinig ‘vet op de botten’ om dit
financiële verlies zelf op te kunnen vangen. Daarom hebben wij een beroep gedaan
op financiële ondersteuning via het UWV-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid en de Noodsteun gemeente Amsterdam. De financiële
consequenties hiervan zijn terug te vinden in de financiële bijlage van het Jaarverslag.
Maar Corona treft AGA LAB niet alleen in de portemonnee. Juist de (internationale)
interactie en uitwisseling tussen kunstenaars, curatoren en AGA LAB-medewerkers
vormt een van onze bloedlijnen. Ook het gedwongen summier direct contact met
andere: werkplaatsen, (kunst)instellingen, de Kolenkitbuurt en individuen, speelden
ons parten. Ook wij probeerden zoveel mogelijk (digitaal) met hen contact te
onderhouden, om onze diverse samenwerkingsverbanden actief te houden. Maar juist
het zich niet bevinden in de werkplaats, het zien van en ruiken aan het maken van de
grafische kunstwerken en producten die bij AGA LAB worden vervaardigd, bleek en
blijft een gemis. Dit gold niet alleen voor de makers maar eveneens voor onze gasten
die wij graag onze werkplaats tonen; ons episch centrum.
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PROJECTEN EN
PUBLIEKSACTIVITEITEN
Na de succesvolle viering van het 60-jarig jubileum in 2019 richtte we ons in 2020
op de realisatie van diverse incidentele projecten en samenwerkingsverbanden. De
campagnefilm die ontwerpbureau KesselsKramer als courtesy voor het jubileum van
AGA LAB maakte, brengt de werkplaats, de mensen én de kunstenaars dynamisch en
wervend in beeld. De film, AGA LAB prints 60 years, staat prominent op de homepage
van onze website. Het vormt een dynamisch ‘welkom’ aan onze bezoekers.
Maar onze aandacht gaat in 2020 met nadruk uit naar de onderzoeks- en
platformfunctie van AGA LAB. Sinds 1958 zijn onze werkplaats en lab voor een groot
aantal Amsterdamse en internationale kunstenaars en ontwerpers een inspirerende
doe- en maakplek. Hier komen hun hun ideeën tot wasdom en/of worden ter plaatse
uitgevoerd. Regelmatig wordt het werk dat in AGA LAB is gemaakt in tal van: musea,
galeries, (alternatieve) tentoonstellingsruimten en op internationale biënnales
gepresenteerd. De waarde van AGA LAB vormt echter de impact van de werkperioden
van de gebruikers.
Het behoeft weinig verbeeldingsvermogen om zich te realiseren dat Covid 19 een rem
was op de uitvoering van ons programma en de komst van de residence kunstenaars.
Met name de internationale samenwerkingsprojecten werden uitgesteld en de komst
van buitenlandse kunstenaars (steeds) verschoven naar latere data. Desondanks
konden wij met inachtneming van de coronaregels en het logistiek anticiperen hierop,
naar onze mening een attractief programma bieden.
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PROGRAMMA 2020

In da House — samenwerking STEIM en AGA LAB
Cross-overs tussen klassieke en nieuwe grafische technieken en elektronische
media.
Twee artist-in-residence mogelijk gemaakt door Binnenland Atelier MondriaanFonds
STEIM en AGA LAB hebben kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd om te
experimenteren met zowel oude als nieuwe technieken binnen hun werkplaatsen
en labs. Beide stichtingen stelden hun faciliteiten en expertise ter beschikking
van experimenten met beeld en geluid in nieuwe contexten. AGA LAB bood
expertise, netwerk en grafische faciliteiten. STEIM bood kennis, netwerk, technische
ondersteuning en hard- en software faciliteiten om geluidskunstinstallaties en
elektronische instrumenten te maken. Samen met STEIM hebben we kunstenaars
en ontwerpers uitgenodigd die nieuw terrein gingen verkennen. Om de toepassing
van het medium in brede context te zien, niet alleen in 2D beeld, maar ook richting
vernieuwing in discipline, materiaalgebruik of beeldtaal in 3D.
Margré Steensma (NLD) en Enrique Arce Gutierrez (MEX), werden aangetrokken om
als vervolg op hun residentie bij het AGA LAB onderzoek te doen met geluidskunst
en andere toepassingen van geluid of muziek bij STEIM. De presentatie van deze
bijzondere samenwerking vond op zaterdag 5 en zondag 6 december plaats in De
Bouwput. Op vrijdag 4 december was er een opening (op uitnodiging).
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AIR Expo Wim van Broekhoven
en Christina Simon
Op donderdag 28 mei lieten Christina Simon
en Wim van Broekhoven hun werk zien als
afsluiting van hun residency. Geert Schriever
ging met hen in gesprek over hoe zij hun tijd
als AIR’s bij AGA LAB hebben ervaren tijdens
de Coronatijden.

TAKE THE CAKE: APPELTAART
Kunstenaar April Gertler (USA) onderzocht “Dutchness”
via het bakken van een appeltaart. Ze gebruikte
het recept als richtlijn; het mengen van de basis
ingrediënten met hoge snelheid om te vragen of
een cake een natie kan definiëren; de geschiedenis
van appels schillen, snijden en ontpitten, en niet te
vergeten een snufje postkoloniaal redenering toe te
voegen, de uitvoering omvat ook de boeklancering
van TAART TALK, een compendium publicatie bij
de voorstelling, die bestaat uit 38 recepten en
conversatiefragmenten over Appeltaart van mensen
die in Nederland wonen.
TAKE THE CAKE onderzocht vrijgevigheid en hosting.
Het formaat bracht de achtergrond van een kookshow
in een live multi sensorische / multidisciplinaire lezing,
met als hoogtepunt het uitdelen van versgebakken
appeltaart aan het publiek. De serie was gestart
in 2015. TAKE THE CAKE is een humoristische en
persoonlijke voorstelling die praktische aspecten van
bakken combineert met de rol van de vrouw in het
huishouden.
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Bright Light Dark Matter — Masterclass door Harmen Liemburg
Deze masterclass was 100% gericht op licht en donker. We werkten
als groep uitsluitend op zwart en wit papier/karton, en gebruiken
als inkt alleen zwart, dekwit, zilver en lak. Door te spelen met
contrast, reflectie, en het afwisselen van transparante en dekkende
‘kleuren’, ontstonden spannende beelden die als object veranderen
met de lichtval. Je ervaart de kracht van zeefdruk, dit kan in geen
enkele andere druktechniek worden nagebootst. Het handschrift
van individuele deelnemers (je wordt gevraagd om beeldmateriaal
voor te bereiden) werd vermengd met dat van de anderen. Hierdoor
ontstonden onverwachte resultaten. Ieder ging naar huis met een
stalenkaart aan ideeën voor zijn/haar eigen projecten.
Harmen Liemburg vervolgde na de Rietveld Academie zijn werk als
zelfstandig vormgever en zeefdrukker. Voor elk project dompelt
hij zich onder in de visuele aspecten van een bepaald onderwerp,
waaronder ook clichés of schijnbare trivia. De visuele bouwstenen
die hij daarmee verzamelt, worden vaak opnieuw getekend en
aangepast voor de zeefdruk techniek.
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CMD P for 2079 — een futuristische reis door de wereld van print
Jubileumexpositie in het Alard Pierson
AGA LAB bestond 60 jaar en dat vierden we in 2019 met ede start van een
tentoonstelling in het Allard Pierson. Het handelde over print in het jaar 2079. De
internationale kunstenaars: ooooo, Karin Ferrari (1982, IT/AT), Emre Hüner (1978, TR/
NL), Åbäke (2000, UK) hadden voor de expositie verhaallijnen gecreëerd rondom de
rol van print, 60 jaar vooruit speculerend.
Tijdens de finissage van de expositie in 2020 vond er een gesprek plaats onder
leiding van moderator Sacha Bronwasser. Grafisch ontwerper Roosje Klap en Marco
Zwaan, directeur van Zwaan Printmedia, bespraken met haar de betekenis van print
in 2079, gezien o.a. vanuit de onstuitbare digitalisering van de samenleving en
voortschrijdende monopolisering van digitale communicatie.

Rondleiding Expositie
Introductie op de gehele expositie – door AGA LAB
Performatieve tour langs “It’s quine time”, een CMD-P installatie
van ooooo rond drukwerk in 2079, begeleid door Marthe van Dessel
& av-net.
Expeditie naar werkplaats AGA LAB
Met live demonstraties van kunstenaars Melanie Corre, Bram Romkes,
Chantal Ariens, Maia Machen; over hoe zij de technieken in AGA LAB
gebruiken in hun werk, onder leiding van Kristien van den Oever.
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ARTIST IN RESIDENCE (chronologisch)
Het Artists in Residence (AiR) programma zag er aan het begin van het afgelopen jaar
veelbelovend uit, kwalitatief en kwantitatief uitstekend. Er waren wederom uit de hele
wereld weer meer aanvragen voor het aantal beschikbare plaatsen. De aanmeldingen
van (inter)nationale en gerenommeerde talenten voor een werkperiode bij AGA LAB
was de afgelopen jaren gegroeid. Om aan de vraag tegemoet te komen heeft AGA
LAB het programma uitgebreid met AnR (Artist no Room) plaatsen. Een werkperiode
zonder gastenverblijf. Een dertigtal kunstenaars, ontwerpers en fotografen bezetten in
2020 het AiR & AnR programma. Dit deden zij met wisselende verblijfsduur.
Alle kunstenaars sloten hun werkperiode af met een galeriepresentatie. De
presentaties met resultaten van hun werkperiode was toegankelijk voor publiek.
Het werd opgeluisterd door een interview door AIR-coördinator Geert Schriever.
Hij sprak met hen 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.
De deelnemers aan het AiR & AnR-programma in 2020 waren:
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April Gertler I Verenigde Staten / Duitsland

Rodolfo Edwards I Verenigde Staten

— Riso, performance en social sculpture

— zeefdruk

Appeltaart was de titel van de 3 maanden

Rodolfo baseert zijn werk op architectonische

durende social sculpture die April in AGA LAB

sporen en de betekenis van de oneindige

en daarbuiten realiseerde. Onder veel publi-

ruimte en transformatie van materie. Het werk

citaire aandacht presenteerde zij drie perfor-

kreeg mede door de AiR Talks een meer

mances in de expositieruimte De Bouwput.

expressieve inhoud. Zijn schilderen, tekenen

Tevens deed zij verslag van de bij AGA LAB

en drukken vermengden zich in dialoog, met

gedrukte in 2-kleuren 72 pagina’s tellende

als resultaat een fraaie solo-presentatie in de

Riso publicatie TAART TALK, met bijdragen

Bouwput.

van 44 deelnemers aan haar project.
Ruth Marbun I Indonesië — klassieke techVasundhara Pachisia I Verenigde Staten —

nieken

Riso en etsen

Ruth is een beeldend kunstenaar uit Jakar-

Tijdens haar korte verblijf speelde Vasun

ta die werkt met gedeconstrueerde figuren

met verknipte typografie en indrukken uit de

als een vorm van haar diepe interesse voor

omgeving van de werkplaats waarbij zij veel

menselijk gedrag. Die brengt zij in verband

gebruik maakte van Riso. Daarnaast experi-

met het innerlijke zelf en de samenleving als

menteerde zij ook met diverse etstechnieken.

parallel probleem. Ze omarmt details en subtiliteit en de realiteit van leven zoals: imperfectie, tegenspraak, weerstand, en respec-

Steengracht / Ballan I Nederland — etsen

teert deze als onderdeel van groei. Het was

en schilderen

voor haar een zeer vruchtbare werkperiode

Sofie Steengracht en Raafat Ballan hebben

met veel etsen die elementen bevatten van

zeer nauw samengewerkt, zelfs direct “in”

deconstructie en collage.

elkaars ontwerpen. Er ontstond zo een reeks
werken bestaande uit prenten en schilderijen.
Allemaal gecreëerd tijdens een organisch

Jude Peacock I Groot Britannië — steendruk

proces middels het combineren van visuele

Meesterdrukker uit Londen bekwaamde zich

aspecten en verschillende ideeën. Vergelijk-

in het non-toxische proces bij AGA LAB. Hij

baar met planten die aan elkaar groeien en

leverde een zeer waardevolle bijdragen aan

met elkaar verstrengeld zijn.

onze klassieke afdeling. Hij kreeg van ons
extra tijd om technisch begeleider Malou van
der Molen (hoog- en diepdruk) te ondersteu-

Chantal Ariëns I Nederland — Toyobo en

nen bij het verder bekwamen in de klassieke

fotopolymeer-etsen

technieken. Onder andere ten gunste van

Chantal is een van de jaarkaarthouders die

haar workshops (Moko, litho) aan de andere

AGA LAB als vast atelier heeft waar zij haar

AiRs.

zwart/wit Toyobo prenten drukt in kleine oplages. De prints die zij maakt tonen nauwgezet
vakmanschap en een onderzoek naar waar de
verbinding ligt tussen emotie en herinnering,
opgeslagen in het onderbewustzijn. Met de
Photopolymer Etching-techniek ging zij terug
naar de basis. Naar het proces van de oude
techniek. Het resulteerde in prints met unieke
diepte mede door de fluwelen zwart-ervaring.
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Monica Ragazzini I Italië / Nederland —

Art van Triest I Nederland — etsen

Toyobo

Beeldend kunstenaar Art van Triest maakt

Net als bij Chantal Ariens is AGA LAB het

installaties, sculpturen, tekeningen en ma-

atelier van Monica Ragazinni wanneer zij in

chines. Zijn werk plaatst vraagtekens bij de

Nederland is. Door haar onderwerpen op ico-

universele menselijke neiging om te streven

nische wijze te fotograferen, creëert Monica

naar systemen en veiligheid, om onze ang-

een vreemde stilte, een bevroren moment

sten te onderdrukken. Dit coping-mechanis-

dat meer een indicatie is van een tijdperk dan

me ziet hij als een poging om grip te krijgen

van een momentopname. Het is niet de tijd

op de wereld om ons heen. Een poging om

zelf die in haar werk wordt vertegenwoordigd,

controle te krijgen, of de illusie van controle.

maar een weerspiegeling ervan. Zij is een

Art probeerde handmatig, haast dwangmatig,

meester in het fotopolymeer-etsen.

zo recht mogelijke lijnen in de koperplaat te
krassen, met intrigerend resultaat.

Christina Simon I Duitsland — linoleumsnede in combinatie met zeefdruk

Ronald van der Voet aka ZEDZ I Nederland

Een (Oost) Duitse lino-meesterdrukker die

— zeefdruk

bij AGA LAB deze techniek combineerde

Geïnspireerd door de Nederlandse kunststro-

met zeefdruk. Haar lino’s getuigen in vorm

ming De Stijl ontwikkelde ZEDZ een eigen

en kleur van groot vakmanschap: visueel

visuele identiteit. De geometrie en abstracte

krachtige metaforen, allegorieën en symbolen

typografie, gecombineerd met elementen

van de belangrijkste literaire werken uit het

uit De Stijl en het Russische constructivis-

Westen. Naast de Griekse mythologie, met

me, zorgde voor kleurrijke driedimensionale

name het Oude en het Nieuwe Testament, is

composities. Hij verbleef in 2020 drie keer

een essentiële bron van inspiratie. Zij leverde

een maand als AiR en ook als AnR. Op een

een grote productie nieuw werk gedurende

energieke en professionele manier leverde hij

de lockdown.

diverse zeefdrukoplages in vele kleuren.

Wim van Broekhoven I Nederland — etsen

Barbara Collé I Nederland — Riso

Wim kwam bij AGA LAB werken nadat hij als

Barbara ging op zoek naar Die Stunde Blau

leraar etsen met pensioen was gegaan. Hij

en baseerde haar eigen teksten op een

wilde nu voor zichzelf etsen maken. Het was

omvangrijke en gedegen studie. Zij maakte

een vruchtbare artistieke ontwikkeling, waar-

verschillende prints op de Risomachines,

bij hij allerlei materiaal gebruiktte om mee te

waarbij kleur(verlopen) in diverse facetten

drukken. Zijn werkperiode was tevens een

en verschijningsvormen de nadruk kreeg.

goede kruisbestuiving met andere AiRs.

Barbara maakt “kleurenthrillers”, met de hand
vervaardigde kleurboeken, waarin een polychroom verhaal verteld wordt. Dit doet zij aan

Farida Sedoc I Nederland — textielzeefdruk

de hand van kleurvlakken en -vormen en een

op groot formaat

scenario. Har werkperiode werd afgesloten

Een oude bekende die van de mogelijkheid

met een taalperformance bij de opening van

gebruik maakte dat AGA LAB (noodgedwon-

de werkplaatspresentatie.

gen) nu alleen voor AiRs geopend was. Als
Artist no Room (AnR) werkte zij intensief en
op groot formaat aan een aantal zeefdrukken
die bestemd waren voor een tentoonstelling
in het Stedelijk Museum.
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Margé Steensma I Nederland — diverse

Day Collective I Tsjechië — zeefdruk en Riso

media

Kunstenaarsduo Dorota Radzimirska en

Margé benutte haar tijd als AiR om haar

Yuulman creëren beschutte vormen en beli-

onderzoeksproject The WaitingRoom as a

chaamde, intieme ervaringen. Het zijn voor

Healing Space voort te zetten met een geluid-

hen nieuwe manieren om met jezelf, elkaar

studie opgebouwd uit verschillende texturen.

en de omgeving om te gaan. Hun werken

Haar werkperiode stond in het teken van het

zijn bedoeld om onze zintuigen, intuïtie en

programma Binnenlandatelier Mondriaan

verbeelding wakker te schudden. Zij hebben

Fonds in samenwerking met STEIM, Studio for

gezeefdrukt en op de Risomachines diverse

Electro-Instrumental Music. Het uitgangspunt

experimenten uitgevoerd.

van dit programma is dat kunstenaars gebruik
kunnen maken van beide werkplaatsen en
hun expertise. Het betrof een werkperiode

Tjitske Oosterholt I Nederland — etsen

van twee maanden.

Tjitske onze buurvrouw in BOUW, is overgestapt van grafisch ontwerp en artistiek onderzoek naar een meer tussenliggende staat in

Enrique Gutierrez I Mexico —

haar creatieve praktijk. Hierbij wil zij intuïtieve

Enrique richtte zich tijdens zijn residency op

als experimentele visuele beelden combi-

live en creatieve coding (het live program-

neren met onderzoek naar onze ervaring en

meren op een podium), waarmee hij een taal

perceptie van het ín de wereld zijn. Zij maakt

wil ontwikkelen voor audiovisuele expressie.

hierbij voornamelijk gebruik van fotografische

Dit doet hij in realtime, via print-installaties

technieken. Zij probeert middels verschillende

en (audio) hardware. In da House was de titel

etstechnieken verbeelding te gegeven aan

van de door AiR-coördinator Geert Schriever

haar onderzoek naar materie- en de verschil-

begin december ingerichte duo-installatie. DE

lende stadia van vloeistof. Het resultaat waren

presentatie deed verslag van zijn werkproces

zeer esthetische “gevonden” composities in

bij AGA LAB.

zwart-wit.

Valerio Cerasani I — zeefdruk

Eppark I Zuid-Korea — alle technieken

Valerio is een ervaren zeefdrukker. Hij onder-

Eppark werkte eerder als grafisch ontwerper

zocht het drukken op transparante kunststof-

in Seoul, London, Berlijn, Milaan en Wenen.

fen van diverse dikte en dichtheid. Valerio

Nu als beeldend kunstenaar die onze werk-

werd door Corona geveld maar kon later zijn

plaats zag als een uitdaging waar divers

werk toch voortzetten. De goede samen-

discours en artistieke experimenten onder-

werking met technisch begeleider Maarten

steund worden. In het bijzonder, waar het

Schuurman leidde tot een spontane levendige

de diverse soorten printfaciliteiten betreft.

weekend-expo in de Bouwput.

En waar ervaringen, zowel persoonlijk als
artistiek, onderzocht en vertaald worden naar
de kunstpraktijk. De wijze waarop zij met haar

Marnix Postma & Peim van der Sloot

enthousiasme, in alle technieken en op alle

I Nederland — zeefdruk

mogelijke materialen, aan het drukken was,

Marnix en Peim zijn medebewoners van de

leek haast een performance.

Broedplaats Bouw en als zodanig benutten
zij met enige regelmaat onze werkplaats.
Dit doen zij meestal voor het vervaardigen
van zeefdrukken. De werkplaats wordt vaker
gebruikt door andere bewoners van deze
broedplaats, wat AGA LAB dan ook van harte
probeert aan te moedigen.
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Oona Hyland I Ierland — etsen en steendruk
AGA LAB was de eerste residentie die deze
Ierse kunstenaar aandeed op haar Europese
rondreis langs diverse print-residencies. Zij
bekwaamde zich vooral op de etspers, met
een uitstapje naar de lithografie en de steen.
De passie voor de grafische technieken heeft
zij pas op latere leeftijd ontdekt, na een
werkzaam leven en vijfvoudig moederschap.
Zij komt later nog terug voor de toegezegde AGA LAB expositie die vanwege corona
moest worden geannuleerd.

Alicja Biala I Polen — etsen
Alicja leerde in korte tijd etsen en implementeerde haar groot talent naar verhalende
voorstellingen in koper en aluminium. Na
haar residency werd zij gestimuleerd om bij
graficus Eric Levert nog op groot formaat door
te werken in Amsterdam. Ook om haar drypoint etsen in oplage te drukken bij Grafisch
Werkcentrum Amsterdam (GWA), waarvoor
dank aan de collega’s. Tevens werd voor haar
een contact met een toonaangevende galerie
door ons bewerkstelligd.
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INTERACTIE / WEBSITE, SOCIAL MEDIA, NIEUWSBRIEF
Ieder jaar weer maakt AGA LAB intensief gebruik van de communicatiemix. Op deze
wijze streven we naar frequent contact met ons divers publiek en een pluriform
perspectief op de verschillende grafische technieken in een culturele en artistieke
omgeving. Ook is het als werkplaats essentieel om zichtbaar te zijn en in contact
te komen én te blijven, met potentiele deelnemers aan ons Artist in Residenceprogramma.
Het doel van onze communicatie bevat de (her)positionering van grafiek in een cultuur
bredere en sociale context; de ‘verhuizing’ van alledaagse materialen, zoals: inkt,
koper, zink, poeder naar bijzondere producties en afbeeldingen.

Onder het mom van: de digitale snelweg als communicatie- en informatiekanaal, is
AGA LAB actief op het internet en de verschillende social media. De eigen Website,
Facebook, Instagram en de Nieuwsbrief werden in 2020 intensief ingezet voor een
accurate communicatie met ons publiek, deelnemers, vakgenoten, e.a. Het zijn onze
communicatiemiddelen van waaruit de verschillende informatie wordt gedeeld. Naast
praktische informatie over het werken in onze werkplaats, vertoonden we ook de
resultaten hieruit. We presenteerden tevens de verschillende projecten die we hebben
georganiseerd of met andere instellingen hadden opgezet.

JAARVERSLAG
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Social Media
Ondanks dat het in het corona-jaar in de studio erg rustig was, hebben we online
niet stilgezeten, in 2020 zijn er 95 posts live gegaan met allerlei verschillende
onderwerpen, het laatste staartje van CMD+P, natuurlijk de nodige Covid-updates,
maar ook willekeurige momenten in de studio en alles daaromheen.
Vanwege de landelijke lockdown en
daarmee de sluiting van de studio, hebben
we eind maart de actie #agafromhome
opgezet, met het idee dat onze volgers
hun eigen werk konden delen dat zij of
bij AGA LAB hebben gemaakt of hadden
willen maken maar dat noodgedwongen
thuis moesten doen. Deze actie is goed
ontvangen door onze volgers en een
aantal mensen heeft met de hashtag hun
werk met ons gedeeld, hieruit hebben we
ook vast kunnen stellen dat we met bijna
100 volgers gegroeid zijn ten opzichte van
de februari 2020.
Verder zijn de hoogtepunten van 2020
(zie foto’s) onder andere de installatie
van de nieuwe keuken in april en de
vervanging van de tl-balken in de gym
in juni. Ook deze hebben een goede
engagement gegenereerd.
Ten opzichte van 2019 is het Instagramaccount van AGA LAB in volgers zo’n 30%
gegroeid, voor Facebook zijn het aantal
volgers redelijk gelijk gebleven.
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Verder zijn de hoogtepunten van 2020 (zie foto’s) onder andere de installatie van de
nieuwe keuken in april en de vervanging van de tl-balken in de gym in juni. Ook deze
hebben een goede engagement gegenereerd.
Ten opzichte van 2019 is het Instagram-account van AGA LAB in volgers zo’n 30%
gegroeid, voor Facebook zijn het aantal volgers redelijk gelijk gebleven.

Highlights 2020

17 Januari 2020
CMDP exhibition in honour
of 60 years of AGA LAB

14 Maart 2020
Blauwe maandag (painting
plants) Expo van Naan Rijks

31 Maart 2020
Afscheid Kristien
(directeur)

1 Mei 2020
Heropening na eerste
lockdown

29 Mei 2020
Alex met nieuwe epson
printer

8 Juni 2020
Nieuwe TL lampen in de
studio

3 September 2020
Dan Gonen werkt in de studio
(Hoogst scorende post ooit)

3 December 2020
In Da House expo in
de bouwput

7 December 2020
Afscheid Geert
(directeur a.i.)

10 December 2020
Welkom Arend-Jan
(nieuwe directeur)

11 December 2020
AGA LAB riso kalender
af en te koop
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AGA LAB Insights 2020

Insights 2020 per maand

Instagram
Maand

Reach

Impressions

Facebook

Engagement RateWebsite Traffic

Maand

Followers

Impressions

Engagement RateWebsit

Januari

6697

14503

13.67

27

2779

Januari

8556

12356

1.4

Februari

4754

14006

1.9

38

2894

Februari

4120

6172

0.34

Maart

5927

18542

1.85

22

2970

Maart

5,151

7813

9.16

April

April

Mei

Mei

Juni

Juni

Juli

9287

27051

2.14

112

3206

Juli

8742

15284

0.54

Augustus

7509

17793

3.54

93

3281

Augustus

6,613

10868

0.93

September

9256

20742

4.32

63

3377

September

4,272

7123

0.55

Oktober

4980

12342

2.28

29

3469

Oktober

2,502

3577

0.37

November

6254

15418

0.07

23

3546

November

1,422

229

December

5386

13,051

2.06

41

3602

December

Instagram
Impressions

Reach

Insights
1,445

per maand
131

Facebook

Engagement RateWebsite Traffic

Maand

Followers

Reach

Impressions

Engagement RateWebsite Traffic

Followers

6697

14503

13.67

27

2779

Januari

8556

12356

1.4

8

5360

4754

14006

1.9

38

2894

Februari

4120

6172

0.34

7

5362

5927

18542

1.85

22

2970

Maart

5,151

7813

9.16

1

5533

5591

April
Mei
Juni
9287

27051

2.14

112

3206

Juli

8742

15284

0.54

3

7509

17793

3.54

93

3281

Augustus

6,613

10868

0.93

4

5572

9256

20742

4.32

63

3377

September

4,272

7123

0.55

3

5577

4980

12342

2.28

29

3469

Oktober

2,502

3577

0.37

2

5534

6254

15418

0.07

23

3546

November

1,422

229

2.5

5

5534

5386

13,051

2.06

41

3602

December

1,445

131

0.07

2

5551

Legenda
Reach

Engagement Rate

Het aantal bereikte unieke

Het procentuele aantal van onze volgers

accounts (gebruikers) per maand.

dat interactie (likes/comments/delen/
etc.) heeft gehad met onze content. Een

Impressions

engagement rate tussen 2% en 4% is

Het aantal keer dat onze content

richtlijn als ‘best haalbaar’.

op een scherm is weergegeven, hier
worden niet de unieke accounts gerekend,

Website Traffic

maar het totaal aantal weergaven per

Hoe vaak er vanaf onze social

maand.

media kanalen doorgeklikt is
naar de website.

Follower Growth
Het aantal nieuwe volgers
per maand.
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Nieuwsbrief
In 2020 zijn drie nieuwsbrieven door AGA LAB verstuurd, alle drie in een Nederlandse
en Engelse versie. Dat betekent dat er in totaal 6 verzendingen zijn geweest, waarvan
het openingspercentage 50% is. De meeste interesse is getoont in de artikelen over
de finissage van CMD P en Artist in Residence.
Website
Hieronder een overzicht van de acitiviteit op de website.
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EDUCATIE
Talentontwikkeling
In 2020 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 Academie Artemis werd een nieuwe
reeks workshops gerealiseerd, 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.
In samenwerking met de school en leerlingen van de Al Wafa School, onderdeel van
de El Amal scholen, is in relatie tot het jubileumproject en expositie Cmd P for 2079,
onder de titel In een tijdmachine naar 2079, een educatief programma opgezet dat
grotendeels in 2020 is uitgevoerd. Het programma startte in januari van dit jaar met
een excursie naar het Allard Pierson en de expositie Cmd P.
AGA LAB bood in 2020 een stageplaats aan vijf nationale studenten van o.a. Grafisch
Lyceum Utrecht, ROC Amsterdam en Nova College in Haarlem. Daarnaast zijn voor
studenten van het MBO en HBO verschillende workshops georganiseerd, zoals voor
het Hout- en Meubilerings College, twee workshops zeefdruk met totaal 16 studenten
en voor de Academie Artemis, dertien workshops, met in totaal 140 studenten.
Spin off
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 locaties.
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 werden deze beleidslijnen
voortgezet teneinde de positie van AGA LAB (inter)nationaal te versterken.
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Internationaal netwerk
Het Artist in Residence programma oefent grote aantrekkingskracht uit op
internationale kunstenaars. Sinds 2017 biedt AGA LAB daarom, naast de twee AiRplaatsen inclusief een eenvoudig verblijf, ook werkperiodes zonder kamer aan onder
de titel ‘Artists in Residency without a room'. Geert Schriever trad op als coördinator
voor de Artists in Residence ter begeleiding en stroomlijning van hun verblijf in
Amsterdam en AGA LAB. Elke vrijdag vond onder zijn leiding een AiR-Talk plaats.
Op Facebook en Instagram bereiken de AGA LAB presentaties en AiRt-Talks een
groeiende groep volgers. Eens per maand organiseerde AGA LAB in de BOUWput
Galerie in Broedplaats BOUW met een van de Artists in Residence een goed bezochte
presentatie met een interview.
Belang voor de stad Amsterdam
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 geïnitieerde activiteiten, werd er regelmatig samengewerkt met
andere (culturele) instellingen en/of individuele kunstenaars, die AGA LAB benaderen
om mee te werken aan lokale projecten. Daarvoor stelde AGA LAB met plezier zijn
faciliteiten en netwerk beschikbaar.
In 2020 gaf AGA LAB een vervolg aan het zich sterker profileren 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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AGA LAB ACTIVITEITEN 2020

9
11
16
19
23
30

JANUARI
Workshop basis zeefdruk Academie Artemis
Workshop Toyobo Photo Etching
Workshop basis zeefdruk Academie Artemis
Finissage Cmd P for 2079 in Allard Pierson
Workshop basis zeefdruk Academie Artemis
Workshop basis zeefdruk Academie Artemis

2
6
7
13
14
14
28
28

FEBRUARI
Cmd P for 2079: Exhibition Opening in Frans Masereel
Workshop basis zeefdruk Academie Artemis
Workshop professioneel zeefdruk Academie Artemis
Workshop basis zeefdruk Academie Artemis
Workshop professioneel zeefdruk Academie Artemis
Sophie Steengracht & Raafat Ballan
Painting Plants by Naan Rijks
Workshop professioneel zeefdruk Academie Artemis

MAART
6 Workshop professioneel zeefdruk Academie Artemis
14 Workshop zeefdruk op textiel by Marlou van der Molen
APRIL
3 Masterclass Harmen Liemburg
18 Lithografie workshop by Jude Peacock
MEI
28 AiR Expo Wim broekhoven 7 Christina Simon
JULI
23 AiR Expo Margré Steensma & Art van Triest
25 Workshop Screenprinting by Maarten Schuurman
AUGUSTUS
13 AiR Expo Zedz & Barbara Collé
22 Workshop Screenprinting by Maarten Schuurman
29 Workshop Toyobo Photo Etching by Malou van der Molen
SEPTEMBER
19 Workshop Screenprinting by Maarten Schuurman
29 Workshop basis zeefdruk HMC
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OKTOBER
1 Workshop basis zeefdruk HMC
17 Workshop Screenprinting by Maarten Schuurman
30 Expo Maarten Schuurman & Valerio Cerasani
NOVEMBER
21 Workshop Screenprinting by Maarten Schuurman
28 Workshop Toyobo Photo Etching by Marlou van der Molen
DECEMBER
5 Workshop zeefdruk educatie Artemis Academie
12 Workshop Screenprinting by Maarten Schuurman
19 Workshop Toyobo Photo Etching by Malou van der Molen
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
NIEUWE AANWINSTEN
Digitale versterking
Ook in 2020 heeft AGA LAB haar ambitie op eigen inkomsten kunnen behalen o.a.
door uitbreiding van haar professioneel materiaal. Dit jaar werden twee nieuwe Epson
8000 en Epson 9000 printers geleverd om hiermee nóg betere en mooiere artprints
te printen. Met dank aan de firma’s Arca en Epson voor de ruimhartige ondersteuning.
Onze digi-expert Alex de Vocht heeft de nieuwe printers met groot genoegen in ontvangst genomen. Met een dergelijke uitbreiding van onze gespecialiseerde techniek
kan AGA LAB beter concurreren en een haast commerciële prijsstelling voeren.
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.
Gastvrij gemak
Wat eveneens een verbetering van zowel onze gastvrijheid als het praktisch gebruik
ervan is de aanschaf van een nieuwe keuken. De oude keuken qua gebruik, als
vanuit het oogpunt van hygiëne, niet meer in een goede staat. De keuken wordt
dagelijks gebruikt door dag- en jaarkaarthouders, medewerkers en vrijwilligers van
AGA LAB, maar bovenal intensief gebruikt door deelnemers aan het AiR-programma.
Om de nieuwe keuken te kunnen financieren is er gekozen voor de aanschaf van
een showmodel. De plaatsing en aansluiting ervan werd uitgevoerd door een aantal
medewerkers en vrijwilligers. De keuken vormt ook een informele ontmoetingsplek,
waar deze en gene iets komen nuttigen en met elkaar in gesprek gaan.
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SAMENWERKING
Synergie als werkmodel
Onze missie kunnen wij pas optimaal uitdragen als wij concrete
samenwerkingsverbanden aangaan met andere personen, kunstinstellingen en
organisaties. Wij willen een inspirerende pleisterplaats zijn voor kunstenaars,
ontwerpers en fotografen, en al diegenen die ons willen ondersteunen bij het
inspireren, produceren, experimenteren en het uitwisselen van elkaars kennis.
Hiermee willen wij onszelf, maar bovenal onze deelnemers aan de werkplaats, context
bieden in deze roerige tijd. Ook de grafische technieken en ambachten vormen in de
moderne en hedendaagse kunst belangrijke onderdelen.
Ons relatiebeleid moet erop gericht zijn dat partijen elkaar aanvullen of versterken.
Samenwerking kunnen we aangaan op projectniveau, voor een enkele tentoonstelling,
project of speciale activiteit, maar prioriteit hebben de contacten op structurele basis.
In het kader van de algemene bezuinigingen op cultuur stelde de minister dat culturele
instellingen zich (nog) meer inzetten om zelf financiële middelen te verwerven. Dit zal
effect hebben op de relaties die AGA LAB met haar partners onderhoudt.
AGA LAB werkt met groot plezier en uit interesse met diverse organisaties samen.
Dit doen wij o.a. op het gebied van printtechnieken, residenties, projecten en
tentoonstellingen en educatie. Zowel lokaal als (inter)nationaal en uit grote
nieuwsgierigheid ook met andere culturele disciplines. Dit zijn hoofdzakelijk:
Amsterdamse Culturele Instellingen
De Amsterdamse kunstinstellingen die zich verenigd hebben in Platform
Ontwikkelinstellingen (P_Oi). De instellingen zitten net als AGA LAB in het begin
van de keten met een spin-off voor het culturele veld. Doelen van het POI zijn
onder andere crossovers met andere sectoren aangaan en samen werken bij
overkoepelende thema’s als cultuureducatie en Amsterdam promotie.
Aangesloten bij het platform zijn, in alfabetische volgorde: AGA LAB,
Architectuurcentrum Amsterdam, CBK Zuidoost, De Appel, Don’t Hit Mama,
Framer Framed, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution, LIMA,
M4gastatelier, Mediamatic, NDSM-werd, P/////AKT, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie
van beeldende kunst, STEIM, Submarine, The Beach, Veem House for Performance,
Waag en WOW Amsterdam.
Deze instellingen vormen samen het zogenaamde middenveld van de beeldende
kunsten en staan voor onderzoek en ontwikkeling, productie en presentatie, werken
lokaal en internationaal, leiden op en zijn een onmisbare schakel in de beeldende
kunstketen. Samen vormen wij een fijnmazig, gefragmenteerd netwerk dat in zeker zin
de basis en de humuslaag vormt van de sector beeldend in het culturele ecosysteem
van Amsterdam. Maar hoe belangrijk we ook zijn, we moeten ook durven te
constateren dat dit middenveld van de beeldende kunsten in kunstpolitiek opzicht nog
te weinig haar lobby op orde heeft. Er ontbreken vaak geclusterde gegevens die nodig
zijn om een effectieve lobby te voeren.
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Mede daarom zijn de afgelopen twee jaar MOKER en P_Oi opgericht als nieuwe
branche gerelateerde overlegorganen binnen de ACI. En precies daarom deed dit
nieuwe initiatief, bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, een aanvraag binnen
de Innovatieregeling. We willen met de resultaten van een publieksonderzoek, voor
de toekomst structureel beter inzichtelijk maken wat we als middenveld precies
betekenen voor het Amsterdamse kunstbeleid.
Met dit onderzoek willen we inzicht scheppen in ons publieksbereik (Wie bereiken
we?), de betekenis van het middenveld meer inzichtelijk maken (Wat komt ons publiek
zoeken en wat vindt het? Wat is onze betekenis voor de stad?), en beleidsinnovatie
nastreven door de dialoog te starten over waarom en waarvoor we publieksaantallen
meten. Hiermee willen we bijdragen aan een beleidsmatige ontwikkeling van
de kunstensector en sluiten we aan bij het speerpunt ‘Ontwikkeling van nieuwe
bedrijfsmodellen’ zoals genoemd in de toelichting regeling projectsubsidie innovatie.
Samen met De Appel en CBK Zuidoost is AGA LAB penvoeder van dit onderzoek en
de subsidieaanvraag.
Platform Werkplaatsen
Samen met Sundaymorning@ekwc, Beeldenstorm, Frans Masereel Centrum en
Transartists is AGA LAB initiatiefnemer van Platform Werkplaatsen een coöperatie
bestaande uit werkplaatsen voor professionele kunstenaars in Nederland en België.
Platform Werkplaatsen functioneert als een informeel netwerk: een modulaire structuur
waarbinnen in wisselende samenstelling collega’s elkaar opzoeken in de organisatie
van bijeenkomsten, evenementen en projecten volgend aan interesse of werkgebied.
KNUST PRESS
Sinds eind 2014 beheert Knust in samenwerking met het AGA LAB een doe-hetzelf Riso werkplaats! Knust is een bijzondere drukwerkplaats gevestigd in Nijmegen
die zich sinds 1984 heeft gespecialiseerd in de stencildruk-techniek. Knust Press is
verbonden aan experimenteel podium Extrapool in Nijmegen en samen voeren zij
regelmatig programma uit op het gebied van sound, art en print. Ook in samenwerking
met AGA LAB vinden er 2 tot 3 keer per jaar workshops en programma-avonden plaats
in AGA LAB.
Painting Plants
Painting Plants (oorspronkelijk: Blauwe Maandag) is een onderzoeksproject gericht
op de vraag “Hoe maak je verf of inkt van planten, en hoe maak je deze bruikbaar
voor verschillende druktechnieken”. Het project is in 2011 geïnitieerd door biologe en
kunstenaar Naan Rijks. Medio 2013 is wetenschapper en docent Jeroen Snijdewint bij
het project aangesloten. In 2017 is Lucila Kenny toegetreden, ervaren in het natuurlijk
kleuren van textiel. Anno 2019 worden er meer dan 30 soorten planten gekweekt,
welke gemeen hebben dat zij kleurstoffen of pigmenten bevatten. Het project wordt
uitgevoerd onder de kap van het AGA LAB, en de planten worden gekweekt in de
binnenplaats van broedplaats BOUW.
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Grafische Werkplaats Amsterdam — GWA
Het GWA en AGA LAB kennen elkaar goed. Beide werkplaatsen zijn momenteel
bezig om de eigen positie te onderzoeken en waar nodig te herijken. Het GWA is
onlangs van Amsterdam Oost naar de NDSM-werf verhuisd, naar een totaal andere
omgeving. In het afgelopen jaar bespraken beide instellingen met elkaar, wat voor
nieuwe energie zou er ontstaan als het GWA en AGA LAB meer intensief met elkaar
zouden gaan samenwerken? Naar wens van beide instellingen een verhouding die
mogelijk verder reikt dan enkel de organisatie van tijdelijke incidentele projecten. De
gesprekken, die eerder ook op bestuurs- en directieniveau plaatsvonden, worden
voortgezet om nader te onderzoeken welke vormen van samenwerking tot die
intensivering zou kunnen leiden.

FINANCIERING
Algemeen
AGA LAB is opgenomen in het Kunstenplan 2021 - 2024 met een budgetsubsidie
van 87.500 EUR per jaar. In 2020 bestond 47 % van de verlies- en winstrekening uit
structurele subsidie tegenover 40% eigen inkomsten, de overige inkomsten hadden
betrekking op het incidentele subsidies in het kader van COVID-19 ondersteuning.
Het afgelopen jaar hebben we de substantiële verhoging van inkomsten op het gebied
van workshops en educatie niet kunnen realiseren vanwege COVID-19. Het Artist in
Residence (AiR) programma loopt uitstekend, met - naast het gebruik van de twee
residentenverblijven - ook de mogelijkheid om aan een werkperiode deel te nemen
zonder interne overnachtingen. Echter de bezetting hebben voor veel AiR’s moeten
uitstellen vanwege de COVID-19 maatregelen. Gelukkig waren veel AiR’s bereid om
een Voucher te accepteren, zodat we de vooruit betalingen konden gebruiken voor
de financiering van de normale activiteiten. Het zal nog een uitdaging worden om de
Vouchers te honoreren wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten. Ook is de
prijsverhoging van de AIR verblijven goed ontvangen en heeft dit niet geleid tot een
lagere bezetting.
Een aantal recent in Amsterdam afgestudeerde kunstenaars, heeft toch nog gebruik
kunnen maken van deze mogelijkheid en binnen het AiR-programma in 2020
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’.
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Subsidies
Het jubileumproject ‘Cmd P 2079’, bij Pictoright, Prins Bernard Fonds, Mondriaan
Fonds en Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie is goed en succesvol
afgewikkeld. Een aantal partners waren bereid om een gespreide betalingsregeling te
accepteren. Ook de verhuurder Stichting Bouw werkte mee aan uitgestelde betaling
van huur. Wel heeft AGA LAB een beroep moeten doen op een aantal incidentele
steunmaatregelen, zoals NOW en Noodsteun Gemeente Amsterdam.
Eigen opbrengsten
Door de lagere activiteiten, voortkomend uit de COVID-19 maatregelen, zijn de
directe opbrengsten vanuit de Do-It-Yourself werkplaats teruggelopen. In 2020 zien
we in het eerste kwartaal nog een stijgende lijn uit 2019, welke eind maart voor een
groot gedeelte terugviel. Nagenoeg het gehele jaar zijn we open gebleven, met
inachtneming van de COVID-19 regels, maar voor een veel kleinere groep kunstenaars.
Positief is, ondanks de omstandigheden de nieuwe gestarte samenwerking met
Epson Grootformaat Printers. Epson was bereid om twee state of the art Grootformaat
Printers te plaatsen tegen aantrekkelijke financiële regeling. AGA LAB is dan ook zeer
tevreden dat ze in dit moeilijke jaar een aantal kunstenaars en vrijwilligers in 2020
toch gebruik kon laten maken van de werkplaats. Met deze opbrengsten konden de
verliezen in 2020 beperkt worden gehouden. AGA LAB draaide in 2020 relatief goed,
zeker gezien de omstandigheden. Maar kon het AG LAB niet behoeden voor een
klein verlieslatend resultaat te boeken. De exploitatierekening 2020 werd met een
gematigd negatief saldo van 140 EUR afgesloten. Het verlies zal in mindering worden
gebracht op de bedrijfsreserve.
Vrijkaarten
AGA LAB heeft minder 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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ORGANISATIE
BELEID
Algemeen
Voor 2020 lag de focus van het lange termijnbeleid van AGA LAB in het verlengde
van dat in 2019. Enerzijds op het doorgaand 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. Helaas gooide Corona direct roet in het eten en
stagneerde het de uitvoering van ons programma en beleid. Met inachtneming van de
coronavoorschriften hebben wij geprobeerd om zoveel als mogelijk het programma uit
te voeren, met name dat van het Artist in Residence programma. Daarnaast moesten
wij bedrijfsmatig en logistiek abrupt anticiperen op de elkaar opvolgende lockdowns.
Zoals eerder beschreven had dit grote gevolgen op de inkomsten en liquiditeit van
AGA LAB. Deze omschakeling vroeg veel aandacht en energie van het team, de
vrijwilligers, bestuur en directie.
GEBRUIK WERKPLAATS
Het AiR programma trok afgelopen jaren een brede groep kunstenaars en ontwerpers
met o.a. Hage Mukwendje (Na), Atta Kwami (Ghana), Thierry Oussou (Benin), Laura
Meseguer (Sp), Yasuyoshi Botan & Hirokichi (J) i.s.m. ontwerper Hannie van den Bergh,
Glen Lasio (I), Asahi Sugai (J), Yvon Ariese (NL), Ling Chiu (Ch/GB). Eind 2019 startten
we met de geselecteerde kunstenaars uit de call Pushing the Margins waarvan op
dit moment alleen Mimasu’s periode afgerond is. Enkele geselecteerde kunstenaars
waren: April Gertler (VS/Dld), Yusuke Mimasu (J), Cecile Ramon (VS), Vasundhara
Pachisia (VS), Eppark (Z Korea). Werkperiodes van lokale kunstenaars brachten
bijzondere projecten of experimenten voort, zoals Didi Lehnhausen (kleuronderzoek in
de geestelijke gezondheidszorg door ingenieus fotochemisch afdrukproces),
Suzanne Bernardt (‘footprints’ van gevonden schoenzolen op Mediterrane stranden, in
litho), Judith Westerveld (Iemands Moederstaal – blinddruk met toyobo prints toonden
de verwarring en complexiteit van het leren van een andere taal), Novo Typo (doehet-zelf ontwerpen; inclusief papier en inkt), Melanie Corre (installatie ‘Ston Carriers’
met zeefdruk op papier). De onderlinge uitwisseling tussen internationale en lokale
kunstenaars werkt inspirerend en maakt dat er duurzame verbanden tot ver over de
grenzen ontstaan.
De aanloop voor de Doe-het-Zelf werkplaats toont de aantrekkelijkheid die het
printmedium nog steeds heeft. Gemiddeld maakten per jaar zo’n 300 Amsterdamse
kunstenaars en ontwerpers gebruik van de werkplaats. Enkele namen: Anika
Schwarzlose (D), Patricia Kaersenhout, Elisa van Joolen, Michiel Schuurman, ZEDZ,
Lego Lima, Tinca Veerman, Sophia Bentoh, Ilona Plaum, Eva Pel, PEIM, Carolina
Aboarrage (Braz), Marcio Pontes (Braz), Marnix Postma.
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CULTURAL GOVERNANCE CODE
AGA LAB werkt volgens de Governance Code Cultuur. De code is opgesteld en
goedgekeurd door het bestuur. Het bestuur legt de hoofdlijnen van het beleid vast
waarbinnen directeur en medewerkers dienen te werken. De directeur voert de
dagelijkse leiding. De bestuursleden en de directeur hebben geen andere zakelijke
relatie met AGA LAB dan hun formele functie. Het bestuur handelt op basis van de
statuten. Er zijn profielen opgesteld van de diverse bestuursfuncties inclusief een
opvolgingssysteem, c.q. een rooster van aftreden. De bestuursvergaderingen worden
genotuleerd en vinden gemiddeld vijf keer per jaar plaats.
DIVVERSITEIT EN INCLUSIE CODE
In 2020 hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden die bijdragen aan een meer
diverse representatie. Het team met vaste medewerkers en het vrijwillige (kunstenaars)
team was zeer divers samengesteld. Het bestond uit medewerkers en kunstenaars uit
bijvoorbeeld: Ierland, Israël, Servië, Syrië of Pakistan of uit diverse (trans)genders en
mensen die re-integreren vanuit een burn-out. AGA LAB biedt voor hen een veilige
werk- en/of leeromgeving. In het bestuur streefden we naar representatie van een lid
met een allochtone achtergrond; dit is gerealiseerd.
AGA LAB continueert de komende tijd het artistiek onderzoek naar een bredere
transnationale beeldtaal in de hedendaagse kunst. Westerse kunst en de westerse
canon blijven een dominante positie innemen in het internationale kunstdiscours (zie
hiervoor ook Belang van de stad en Terugblik). Door storytelling in onze projecten
willen we verhalen verbeelden vanuit diverse perspectieven in een relevante beeldtaal
en middels presentaties en workshopprogramma’s ontsluiten voor een breed en divers
publiek.
AGA LAB werkt graag en veelvuldig samen met verschillende partners die deels
een publieksfunctie hebben met een divers bereik, zoals Podium Mozaïek, WOW
Amsterdam, Beautifull Distress. Zoals voor het project In from the Margins, of via een
werkperiode. Op het gebied van de makers onderhouden we o.a. nauw contact met de
Thami Mnyele Stichting en SBK Zuidoost. Tot slot werken we samen met instellingen
die in de haarvaten van de wijk opereren en daarmee doelgroepen bereiken die niet
zo snel in aanraking komen met kunst en design, zoals Cascoland en sociale labs
als Gildelab en Boromini. Daarnaast heeft AGA LAB een warm contact met het lokale
netwerk in de Kolenkitbuurt via de wijkcoördinator en enkele sleutelfiguren. Met de
Europese collega-printstudio’s in Schotland, Ierland, Denemarken en Slovenië werken
we programmatisch samen, waarmee zowel het internationale als het lokale netwerk
verstevigd wordt.
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FAIR PRACTICE CODE
Als werkplaats en lab staat AGA LAB voor de individuele maker onder andere door
het bieden van een toegankelijke prijs voor onze makersplek, waardoor we kunnen
bijdragen aan de carrière van kunstenaars en ontwerpers. Met regelmaat betrekt AGA
LAB kunstenaars en ontwerpers voor de uitvoering van workshops
en printing on demand. Voor de uitvoering van projecten vraagt AGA LAB subsidie
aan voor vergoeding van faciliteiten en materialen, waar mogelijk inclusief een artist
fee. AGA LAB heeft sinds 2010 met financiële bezuinigingen te maken heeft gehad.
Dit heeft veroorzaakt dat vooral de technische begeleiders achter zijn blijven lopen in
honorering. Zij zijn echter het hart en ziel van de werkplaats.
AGA LAB neemt de honorering bij het functiehuis van de CAO Toneel en Dans13 als
leidraad. 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.
BESTUURSMODEL
AGA LAB volgt een bestuur+directiemodel. 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
Het bestuur kwam in 2020 minimaal 9 keer bij elkaar onder leiding van voorzitter
Rob Huisman. Daarnaast was er veelvuldig contact met de (interim)directeur mede
vanwege Covid 19. Het bestuur bestond dit jaar uit 8 leden, die zich onbezoldigd
inzetten voor de stichting, dit zijn:
•
•
•
•
•
•

Rob Huisman, voorzitter (adviseur ‘Robennietsanders)
benoemd 2013 – herbenoemd 2016 t/m 2020;
Maze de Boer (beeldend kunstenaar)
benoemd 2007 – herbenoemd 2011 en 2015 t/m 2021;
Carolien Glazenburg (conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum)
benoemd 2011 – herbenoemd 2014;
Bruni Hofman (projectmanager creatieve industrie)
benoemd 2014 – herbenoemd 2018 t/m 2020;
Kitty de Jong (adviseur creatieve industrie)
benoemd 2020 t/m 2023;
Parmila Kubhsing (user experience designer)
benoemd 2020 t/m 2023;
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•
•

Marlou Thijssen (adviseur kunst- en cultuurbeleid)
benoemd 2014 – herbenoemd 2017 t/m 2021;
Frank Vos, secretaris/penningmeester (bedrijfseconoom)
benoemd 2011 – herbenoemd 2015.

Het rooster van aftreding c.q. verlenging geeft voor 2020 het volgende beeld.
Voorzitter Rob Huisman gaf per 31 december zijn stokje over aan Haico Beukers.
Beiden maakten onderdeel uit van de sollicitatiecommissie voor de benoeming van de
nieuwe directeur. Maze de Boer stapte in het voorjaar van 2021 over naar de Raad van
Advies en is inmiddels vervangen door beeldend kunstenaar Ilona Plaum.
• Haico Beukers voorzitter (grafisch vormgever)
benoemd 2021 t/m 2024;
• Ilona Plaum (beeldend kunstenaar/fotograaf)
benoemd 2020 t/m 2023;
ORGANISATIE EN BEHEER
Om ons avontuurlijke programma verder te kunnen ontplooien en hiermee onze missie
en doelstellingen te verwezenlijken, dient er een solide organisatie te zijn ingericht.
Een vertrouwde plek van waaruit diverse onderzoeken en projecten kunnen worden
opgestart, of waar je bij terugkomst nieuwe energie kunt opdoen. Gezien de beperkte
middelen, waarover AGA LAB jaarlijks beschikt, dient er opnieuw gedefinieerd
te worden hoe er met de beschikbare functies invulling wordt gegeven aan de
bedrijfsvoering. Het huidige organigram wordt onder de loep genomen en waar nodig
aangepast, omdat onze doelstellingen verankerd zijn in mensen en middelen.
Het vaste team bestond uit 6 medewerkers en zorgde voor de dagelijkse uitvoering
in de organisatie. De directeur had een aanstelling voor 0,5 fte. De administratieve
kracht werkte 0,3 fte. Drie medewerkers assisteerden als technische experts in de
werkplaats, voor een totaal van 0,6 fte. Voor de uitvoering van printing on demand
maakten de medewerkers extra uitbetaalde uren of betrokken we freelancers. Dit
gold ook voor het geven van extra workshops en masterclasses, het organiseren van
projecten, educatie en de uitvoering van het communicatiebeleid. De totale inzet van
freelancers kwam gemiddeld neer op 0,3 fte. De totaal betaalde inzet kwam neer op:
1,7 fte (vast team en freelancers). Het vaste team bestond eind 2020 uit:
Kristien van den Oever (directeur);
Danijela Wolf (officemanager);
Geert Schriever (coördinator AiR’s en interim-directeur);
Anne van Geffen (educatie);
Malou van der Molen (hoog- en diepdruk);
Alex de Vocht (digitaal);
Maarten Schuurman (zeefdruk).

JAARVERSLAG

35

AGA LAB 2020

Vrijwilligers
AGA LAB maakt naast de vaste medewerkers veelvuldig gebruik van de inzet
en diensten van studenten, stagiaires en van 25 vrijwilligers. Vijftien vrijwilligers
ondersteunen AGA LAB op structurele basis. Niet alleen voor werkzaamheden in de
werkplaats, maar tevens voor ondersteuning bij: publieks- en educatieve activiteiten,
PR & Communicatie, floormanagement, onderhoud, presentaties, zelfs voor onderzoek.
Zonder deze groep vrijwilligers zou AGA LAB niet kunnen voortbestaan.
Voor AGA LAB is het werken met vrijwilligers belangrijk omdat het enorm veel (helaas
onbetaalde) expertise, levenservaring en arbeidskracht oplevert. Samen leveren zij
een inspanning die gelijkstaat aan 3,5 fte. Zeker zo belangrijk is het netwerk en het
maatschappelijk draagvlak dat zo'n grote groep vrijwilligers met zich meebrengt. AGA
LAB maakt ook inhoudelijk gebruik van vrijwilligers bij het opzetten van projecten. Ook
in 2020 werden er aan de vrijwilligers verschillende cursussen gegeven.
De groep vrijwilligers in 2020 bestond uit:
Amber Schrama — Andy Baylie — Anne van Geffen — Asif Iqbal — Dan Gonen — Eoin
Carey — Eva Aguilar — Frans van Dijk — Geert Schriever — Harlette Leardi — JanDirk de Wilde — Joyce Guley — Juna Horstmans — Laura Iturres — Leah de Lange
— Nagham A Assaf — Olga Ganzha — Otto Webster — Renata Kellerova — Sigrid
Bannenberg — Silvia Testa — Wasco — Wouter Vanniselroy
Vrijwilligers ontvangen 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 2 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.
RAAD VAN ADVIES
AGA LAB wordt door een Raad van Advies des- en ongevraagd voorzien van advies en
diverse input. Deze bestaat uit voorzitter Donna Wolf (directeur Deiska), Sandra Boer
(directeur Art Partner), Edo Dijksterhuis (journalist en schrijver) en Diana Krabbendam
(directeur The Beach). De leden van de Raad van Advies adviseerden ook individueel
de directeur verschillende malen.
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.
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In 2020 is een aantal malen beroep gedaan op onze artistieke adviseurs, zoals
bijvoorbeeld Artistieke adviseurs waren in 2019: Sofie Dederen directeur Frans
Masereel Centrum Kasterlee, België), Aukje Dekker, (beeldend kunstenaar en
oprichter Eagle the Eddy Museum/Sexyland), Femke Dekker (curator en dj), Fleur van
Dodewaard (fotograaf) en Natasja Kensmil (beeldend kunstenaar).
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DANKWOORD
De realisatie van de diverse projecten, tentoonstellingen en andere activiteiten
zouden in 2020 niet zonder de bijdrage van velen tot stand zijn gekomen. zoals:
alle kunstenaars en vormgevers, diverse instellingen, gastcuratoren, de eigen
medewerkers en vrijwilligers, de Raad van Toezicht, de adviescommissies en vele
externe partners en relaties. Daarom bedanken wij hartelijk:
•
•

•
•
•
•

Arca Printers & Supplies
Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI): Architectuurcentrum Amsterdam, CBK
Zuidoost, De Appel, Don’t Hit Mama, Framer Framed, If I Can’t Dance, I Don’t Want
To Be Part Of Your Revolution, LIMA, M4gastatelier, Mediamatic, NDSM-werd, P/////
AKT, Pakhuis de Zwijger, Rijksakademie van beeldende kunst, STEIM, Submarine,
The Beach, Veem House for Performance, Waag en WOW Amsterdam.
Epson Europe / Jaco van Vuure
KNUST PRESS - Extrapool in Nijmegen
PAINTING PLANTS: Naan Rijks en Lucila Kenny.
Platform Werkplaatsen: Sundaymorning@ekwc, Beeldenstorm,
Frans Masereel Centrum (B) en ransartists.

AGA LAB wordt structureel financieel ondersteund door de Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast was ook de financiële en of
materiele steun van een aantal organisaties voor ons onmisbaar, waaronder:
• Amsterdams Fonds voor de Kunst
• Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
• Gemeente Amsterdam - Bureau Broedplaatsen
• Mondriaan Fonds
• Fonds NME – Natuur- en Milieueducatie
• Prins Bernard Cultuur Fonds (Noord Holland)
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
• Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
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SAMENVATTING
Wisseling van de wacht
Bij AGA LAB voelde het afgelopen jaar als; never a dull moment. Nu is er toch al geen
gebrek aan dynamiek in onze organisatie, maar dit jaar was toch wel een uitzondering.
Om te beginnen vanwege het vertrek van de toenmalige directeur die opgevolgd
werd door een interim-directeur. Deze werd op zijn beurt aan het einde van het jaar
opgevolgd door een nieuwe directeur. Ondertussen vonden er in het bestuur ook
een aantal wijzigingen plaats. De zittende voorzitter maakte plaats voor een nieuwe
bestuurder en enkele leden volgden het rooster van aftreden.
Dergelijke wisselingen brengen nieuw bloed in de organisatie en waarschijnlijk ook
andere inzichten met betrekking tot de toekomst van AGA LAB. Het vizier hierop wordt
dan weer even herijkt en gaat gepaard met intensieve gesprekken over de positie
van AGA LAB in het huidige culturele veld. Gedachten over de eigen missie~visie en
heden-en-verleden wisselen elkaar met gedrevenheid af. De artistieke en inhoudelijke
fundamenten worden dan gespiegeld aan de toekomstbestendigheid van de
organisatie. Een noodzakelijke als boeiende exercitie die de nieuwe directeur benut
voor in zijn routekaart.
Consequenties COVID-19
Zoals eerder beschreven had/heeft COVID-19, net als voor iedereen, een grote impact
op AGA LAB. Gezien de diverse maatregelen die hierop volgden moest de organisatie
zich ad hoc heroriënteren. Maar ook indirect, wegens het annuleren, of het steeds
verplaatsen, van exposities en presentaties had de pandemie grote gevolgen voor
kunstenaars, vormgevers en fotografen die bij AGA LAB hiervoor nieuw werk hadden
(laten) geproduceerd.
Het virus zelf had ook toegeslagen onder medewerkers, vrijwilligers en niet in de
laatste plaats onder (internationale) deelnemers aan ons AiR-programma. Met name
werden noodgedwongen continentale kunstenaars ‘omgewisseld’ voor die uit Europa
en/of Nederland. Op deze wijze konden we ook kwantitatief de bezetting enigszins
in stand houden. Maar dat Covid directe consequenties had voor onze inkomsten,
educatieprogramma, talentontwikkeling en de projecten is evident. Het toont de
veerkracht van AGA LAB dat het hierop wist te anticiperen, zodat het met beperkte
middelen tóch een gevarieerd programma kon bieden.
Activiteiten
Ons overzicht Programma en Publieksactiviteiten toont een diversiteit aan activiteiten.
In het oog springende projecten uit 2020 zijn: CMD P for 2079, de Jubileumexpositie
in het Alard Pierson of In da House de samenwerking met STEIM in het kader van
Binnenland Atelier MondriaanFonds. Maar ook TAKE THE CAKE: APPELTAART van
kunstenares April Gertler (USA) viel in de smaak.
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Via onze tweetalige Nieuwsbrieven hielden we het publiek en vakgenoten hiervan
op de hoogte. Evenals van de activiteiten van onze Talentontwikkeling en Educatie,
waaronder het programma van de diverse workshops. Internationale kunstenaars,
maar ook studenten, stagiaires en leerlingen bezochten AGA LAB voor verdieping,
experiment of voor het maken van nieuw werk. We richtten ons hierbij nadrukkelijk ook
op educatieve workshops voor de leerlingen van een basisschool uit de buurt, zoals
bijv. de Al Wafa school.
Versterking
Om als cultureel ondernemer niet stil te zitten bereidden wij ons professioneel
materiaal uit met twee nieuwe Epson printers. Deze digitale versterking moet bijdrage
aan een uitbreiding van onze Printing on Demand. Daarnaast was het hoognodig om
ook ander materieel te vervangen, zoals de keuken. Dergelijke investeringen komen
vaak tot stand door intensieve samenwerking. Het is een speerpunt in onze missie om
met anderen ons doel te bereiken. Voorbeelden van structurele samenwerking zijn
met: de Amsterdamse Culturele Instellingen, Platform Werkplaatsen, KNUST PRESS,
Painting Plants. Met de Grafische Werkplaats Amsterdam zijn we in gesprek om onze
samenwerking te verstevigen.
AGA LAB is erg gelukkig met het feit dat ons beleid en programmering heeft geleid
tot een honorering van subsidie voor het Amsterdamse Kunstenplan 2021-2014. Maar
ook voor de bijdragen van bijvoorbeeld het Prins Bernard Fonds, Mondriaan Fonds en
Stimuleringsfonds zijn wij zeer erkentelijk. Onze eigen inkomsten (ca. 60%) hebben
een sterke positie ten opzichte van de structurele subsidie (ca. 40%). Maar Covid 19
toont direct aan hoe conjunctuurgevoelig deze verhouding is. Om een dergelijke
mondiale calamiteit financieel zelf op te kunnen vangen zal AGA LAB meer vet-opde-botten moeten realiseren. Maar ook de organisatie zelf en de (kwantitatieve)
professionaliteit vraagt om een uitbreiding van middelen. De verhouding structurele
professionele Fte’s, ZZP’ers en vrijwilligers verdient herijking en investeringen willen
we onze kwaliteiten kunnen waarborgen.
Speelveld
Grafiek vertegenwoordigt zoveel meer dan enkel het ‘stoeien’ met inkt, hars, zuur,
papier, textiel en printers. Deze open en ondernemende houding is karakteristiek
voor AGA LAB. Wij willen ons in de komende periode nóg meer gaan openstellen
voor nieuwe inzichten, andermans conventies en uitgangspunten dan wij nu al doen.
En daarom zetten wij, inhoudelijk, artistiek als functioneel, met groot genoegen onze
kennis, energie en werkplaats in voor het opwekken van verwondering voor de
grafische technieken. Wij rekenen het tot onze culturele als maatschappelijke taak
om met onze activiteiten hiervoor zorg te dragen. Dat doen we, met deze alledaagse
materialen en bijzondere drukwerken, uit passie voor het vak, de maker én zijn/haar
publiek.
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2020

hoog- en diepdrukruimte in de studio aan De Roos van Dekamaweg

workshop door Yusuke Mimasu (JPN) voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar in het Stedelijk Museum
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CMD P for 2079 project met en expositie in het Allard Pierson

Emre Hüner (TUR) aan het werk in AGA LAB voor CMD P
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Studio Å bäke (GBR) en Emre Hüner (TUR) presenteren hu n werk tijdens CMD P
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kunstenaar Art van Triest bi j zijn werk op de presentatie ter afsluiting van zijn AiR-periode

Maki Su zuki van grafisch design collectief Å bäke (GBR), spreekt op de opening
van de reizen de expositie Cmd P for 2079 in het Frans Masereel Centrum
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ook scholieren werden betrokken bij projecten en exposi ties,
zoals bi j de samenwerking met STEIM

de tuin met het ongoing project Painting Plants van Naan Rijks,
is een geliefd edu catieonderwerp
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diverse internationale kunstenaars,
vormgevers en/of fotografen namen
deel aan het AiR-programma
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de samenwerking met STEIM en Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan F onds,
leverde een bijzon der project en presentaties op

installatie van Margré Steensma IN DA HO USE, tijdens de samenwerking met STEIM
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niet het doel, maar de weg ernaar toe is bepalend,
experimenteren vormt een essentieel onderdeel van het werken bij AGA LA B
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graffitischrijver en beeldend kunstenaar ZEDZ aan het zeefdrukken

Yulia Ratman en Dorota Radzimirska van aka DAYcollective
presenteren als AiR hun werk tijdens de wekelijkse AiR-Talk
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AiR-kunstenaars bespreken wekelijks elkaars werk,
onder leiding van AiR-coördinator Gert Schriever

stagiaire Renske, van het Grafisch Lyceum Rotterdam,
toont terecht trost haar eerste print bij AGA LAB
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Dan Elyahu Gonen (ISR) aan het werk in AGA LAB

beelden d kunstenaar Barbara Collé en kunstenaar ZEDZ
tonen hun werk, vers van de pers
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een werk van vormgever Harm Liemburg tijdens zijn masterclass

Wim van Broekhoven en Christina Simon bereiden hun AiR-expositie voor
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Mathilde Bindervoet aan het werk met het bedru kken van shirts op de carrousel

grafisch- en textielvormgever Michiel Schuurman legt zijn zeefdrukken (snel) in het droogrek
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AiR-kunstenaar Rodolfo Edwards (USA) installeert zijn werk voor zijn expositie

een uitwisselingsproject met het Frans Masereel Centrum uit Kasterlee (BEL)
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