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Onze	  missie	  
Het	  atelier	  draagt	  bij	  aan	  lokale	  en	  regionale	  ontwikkeling,	  door	  als	  laagdrempelige	  test-‐	  
en	  denkplek	  te	  functioneren,	  waar	  kunst,	  techniek	  en	  economie	  elkaar	  ontmoeten.	  	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Activiteiten	  2014	  

	  
1.	  Land	  art:	  in	  voorbereiding	  voor	  2015	  
In	  het	  kader	  van	  het	  land	  art	  project	  dat	  onze	  resident	  Jan	  van	  der	  Ploeg	  uitvoerde	  in	  
noord-‐Groningen	  vloog	  Dirk-‐Jan	  Visser	  over	  de	  Middendijk	  en	  nam	  luchtfoto’s	  van	  het	  
atelier.	  De	  foto’s	  van	  het	  project	  van	  Van	  der	  Ploeg	  worden	  in	  2015	  tentoongesteld	  in	  
NP3	  te	  Groningen	  en	  het	  kunstwerk	  was	  te	  zien	  langs	  de	  weg	  naar	  Lauwersoog	  vlak	  voor	  
de	  kazerne	  van	  defensie.	  Van	  der	  Ploeg’s	  residency	  vond	  plaats	  in	  het	  najaar	  van	  2013.	  
Gedurende	  het	  voorjaar	  van	  2014	  spraken	  we	  verschillende	  boeren	  over	  de	  aanleg	  van	  
een	  land	  art	  werk	  in	  de	  traditie	  van	  Dennis	  Oppenheim.	  Frank	  de	  Schutter,	  agrariër	  in	  
Vierhuizen,	  was	  bereid	  mee	  te	  werken.	  De	  door	  Van	  der	  Ploeg	  ontworpen	  vorm	  werd	  in	  
gezaaid	  met	  wintergerst	  en	  zal	  begin	  2015	  worden	  gefotografeerd.	  
	  
	  
2.	  Aardappel	  project	  
Het	  in	  2013	  gestarte	  aardappelcafé,	  naar	  aanleiding	  van	  de	  residency	  van	  DUS	  
architecten,	  kreeg	  in	  2014	  een	  vervolg	  met	  een	  aardappeloogstfeest	  in	  september.	  
Zeventig	  bezoekers	  vierden	  de	  opening	  van	  het	  café	  en	  de	  keuken	  van	  het	  Atelier	  aan	  de	  
Middendijk.	  Bijzonder	  aspect	  van	  de	  keuken	  
zijn	  de	  openhaard	  en	  de	  met	  
aardappelzetmeel	  geprinte	  lampenkappen	  en	  
het	  test	  servies.	  Kunstenaar	  Erik	  Terlouw	  
hielp	  bij	  de	  bouw	  van	  de	  openhaard.	  Huis	  
Veendam	  doneerde	  een	  tafelblad	  van	  
aardappelschillen	  aan	  het	  project.	  De	  
bezoekers	  vierden	  ook	  de	  start	  van	  het	  3D	  
print	  project.	  In	  2015	  zal	  gepoogd	  worden	  
een	  volwaardig	  servies	  te	  printen	  van	  
aardappelzetmeel.	  Het	  aardappelcafe	  zal	  ook	  
als	  tijdelijke	  tentoonstelling	  geopend	  
woorden	  in	  het	  Drentse	  dorp	  Borger.	  
Christian	  Ernsten	  en	  Dirk-‐Jan	  Visser	  maken	  
naar	  aanleiding	  hiervan	  een	  foto-‐
documentaire	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  
aardappel.	  Kunstenaar	  Terlouw	  maakte	  naar	  
aanleiding	  van	  zijn	  medewerking	  aan	  het	  
Aardappelcafe	  een	  ets	  genaamd	  “Ik	  ben	  een	  
aardappel”.	  
	  
	  
3.	  Groninger	  Stijlkamer	  
Onderdelen	  van	  het	  project	  ‘De	  Groninger	  Stijlkamer’	  (2013)	  werden	  tentoongesteld	  bij	  
de	  Jansen	  Vintage	  aan	  het	  Javaplein	  in	  Amsterdam	  Oost.	  
	  
4.	  Terlouw	  &	  Visser	  
De	  samenwerking	  met	  Erik	  Terlouw	  met	  betrekking	  tot	  de	  haard	  van	  het	  Aardappelcafe	  
werd	  verder	  voortgezet.	  Visser	  daagde	  Terlouw	  uit	  om	  te	  reageren	  op	  zijn	  fotografie.	  In	  
2015	  zal	  een	  werk	  van	  Terlouw	  gereed	  zijn	  en	  tentoon	  gesteld	  worden.	  



5.	  Leden	  verhuur	  
In	  2014	  is	  ook	  een	  eerste	  aanzet	  gedaan	  om	  een	  leden-‐vereniging	  te	  creëren	  die	  het	  
Atelier	  kan	  huren	  voor	  culturele	  activiteiten.	  Hiervoor	  krijgen	  de	  conservatoren	  
geregeld	  aanvragen.	  Het	  model	  hiervoor	  is	  het	  Performing	  Arts	  Forum	  in	  initiatief	  in	  een	  
klooster	  in	  Noord-‐Frankrijk	  (www.pa-‐f.net).	  In	  2015	  wordt	  dit	  initiatief	  uitgewerkt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

De	  opstartjaren	  
Terugblik	  2012,	  2013	  en	  2014.	  We	  stelden	  we	  onszelf	  vier	  doelen:	  

	  
	  

Doel	  1	  
Een	  gemeenschap	  creëren	  rond	  het	  huis,	  die	  –	  direct	  of	  in	  de	  toekomst	  –	  bijdraagt	  aan	  
onze	  missie.	  Deze	  groep	  bestaat	  uit	  lokale,	  nationale	  en	  internationale	  betrokkenen.	  We	  
richten	  we	  ons	  op	  (I)	  bewoners	  uit	  de	  regio,	  (II)	  cultuurmakers	  uit	  binnen-‐	  en	  
buitenland,	  (III)	  beleidsmakers	  en	  (IV)	  geïnteresseerden.	  	  
	  
Resultaat	  1:	  het	  eerste	  project	  –	  een	  tentoonstelling	  over	  de	  Groninger	  Stijlkamer	  –	  trok	  
in	  totaal	  5.000	  bezoekers.	  Daarnaast	  bouwen	  en	  onderhielden	  wij	  in	  2013	  en	  2014	  een	  
netwerk	  bestaande	  uit	  onder	  meer	  buurtbewoners,	  overheidscontacten,	  culturele	  
instellingen	  en	  ondernemers.	  Deze	  contacten	  stellen	  ons	  mede	  in	  staat	  toekomstige	  
plannen	  uit	  te	  voeren.	  Ook	  leverde	  het	  project	  diverse	  andere	  vragen	  op,	  bijvoorbeeld	  
een	  uitnodiging	  een	  plek	  in	  te	  richten	  op	  de	  Dutch	  Design	  Week.	  Hier	  werd	  het	  
zogenaamde	  Hoogeland	  Meubel	  gepresenteerd.	  In	  2014	  volgde	  nog	  een	  kleine	  
tentoonstelling	  in	  Amsterdam-‐Oost.	  	  
	  

Doel	  2	  
Daarnaast	  wilden	  we	  activiteiten	  organiseren	  waarmee	  de	  kwaliteiten	  van	  het	  
Groningse	  plattelandsleven	  werden	  onderzocht.	  Hoe	  ontwikkelt	  zich	  het	  leven,	  werken,	  
en	  wonen	  in	  de	  regio?	  	  
	  
Resultaat	  2:	  Het	  genoemde	  Stijlkamer-‐project	  heeft	  het	  atelier	  veel	  kennis	  en	  informatie	  
over	  de	  regio	  gegeven.	  We	  interviewden	  een	  tiental	  regiobewoners	  intensief,	  voor	  de	  
tentoonstelling.	  Daarnaast	  haalden	  we	  deskundigen	  naar	  het	  atelier,	  een	  voorbeeld	  is	  de	  
lezing	  door	  OMA,	  het	  onderzoeksbureau	  van	  architect	  Rem	  Koolhaas,	  waarin	  
toekomstvisies	  op	  het	  platteland	  werden	  gedeeld.	  Het	  nieuwe	  project	  het	  Aardappelcafé	  
onderzoekt	  –	  op	  	  het	  snijvlak	  van	  economie	  en	  kunst	  –	  nieuwe	  wegen	  voor	  de	  zetmeel-‐	  
en	  aardappelindustrie	  in	  Noord-‐Groningen.	  	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

Doel	  3	  
Het	  derde	  doel	  betrof	  de	  kwaliteit	  van	  het	  huis:	  we	  wilden	  de	  oude	  sfeer	  van	  het	  huis	  
behouden,	  en	  tegelijk	  de	  plek	  grondig	  vernieuwen	  en	  comfortabel	  maken.	  	  
	  
Resultaat	  3:	  Het	  huis	  kent	  inmiddels	  stromend	  water,	  elektriciteit,	  een	  badkamer,	  WC,	  	  
keuken	  en	  vloerverwarming.	  Dat	  alles	  was	  er	  eerst	  nog	  niet.	  Daarnaast	  is	  samengewerkt	  
met	  het	  Mondriaan	  fonds	  en	  kunstenaar	  Jan	  van	  der	  Ploeg,	  waaruit	  een	  schilderproject	  
is	  voortgekomen	  en	  een	  hoekkamer	  van	  het	  huis	  tot	  tentoonstellingsruimte	  heeft	  
omgetoverd.	  	  
	  
	  

Doel	  4	  
Ten	  slotte	  wilden	  we	  een	  stichting	  inrichten	  die	  de	  organisatorische	  voorwaarden	  zou	  
scheppen	  om	  onze	  missie	  te	  volbrengen	  
	  
Resultaat	  4:	  Het	  stichtingsbestuur	  is	  geïnstalleerd	  en	  kwam	  twee	  maal	  per	  jaar	  bijeen.	  
Tijdens	  deze	  vergaderingen	  werden	  de	  doelstelling	  en	  achtergrond	  van	  de	  stichting	  
besproken	  en	  opgeschreven.	  	  
	  
	  
	  

En	  nu	  ..	  de	  toekomst	  
Op	  hoofdlijn	  zijn	  de	  doelstellingen	  voor	  2015,	  2016	  en	  2017:	  

• Inhoud:	  het	  vertalen	  van	  de	  missie	  in	  concrete	  doelstellingen.	  Daartoe	  stellen	  we	  
in	  het	  najaar	  van	  2015	  een	  driejaren	  plan	  op.	  	  

• Middelen:	  we	  ontwikkelen	  een	  financieel	  duurzame	  structuur	  waarbinnen	  het	  
programma	  georganiseerd	  kan	  worden.	  	  

• Programma:	  we	  weken	  het	  ‘residency’	  programma	  verder	  uit.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  


