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VOORWOORD
Het was een mooi jaar.
Kunstuitleen Alkmaar weet ondanks de beperkingen
van Covid ook in dit jaar veel mensen te bereiken.
Fysiek en online. We merken dat u net als wij meer
achter de computer bent gaan zitten en de weg naar
onze webshop weet te vinden.
Het blijft natuurlijk het leukst om kunst in levende
lijve in de Kunstuitleen te bekijken en emoties bij een
bepaald werk te voelen. Gelukkig kon dat evengoed
het grootste deel van het jaar.
Het was voor ons ook een bijzonder jaar.
In 2021 hebben we #TIERGARTEN georganiseerd.
Dit was de derde grote buitententoonstelling in de
zomer op het Bolwerk in Alkmaar. Curator Jaap
Velserboer en directeur Corien van Eyck van Heslinga
hebben veel tijd gestoken in het realiseren van
#TIERGARTEN. De tentoonstelling is samen met een
team van enthousiaste vrijwilligers opgebouwd. Deze
toegankelijke buitententoonstelling heeft veel mensen
bereikt met positieve reacties tot gevolg.
Daarnaast was een verscheidenheid aan andere
tentoonstellingen in onze expositieruimte te zien,
o.a. Kunst in de Maak XIII - Cotton Skies, Fysieke tijd,
Ingetogen en Uitgesproken, Still, WIT. Lees het hele
overzicht in dit jaarverslag 2021.
Mede dankzij de creativiteit en inspanning van
personeel en vrijwilligers van Kunstuitleen Alkmaar
hebben we een goed jaar gehad. De Kunstuitleen
blijft een laagdrempelige voorziening voor kunst en
cultuur in Alkmaar die veel mensen laat genieten van
hedendaagse beeldende kunst.

Valentijn Langelaan
Voorzitter bestuur SBK Noord-Kennemerland/
Kunstuitleen Alkmaar

EXPOSITIES
In de expositieruimte en dit jaar ook buiten is sprake geweest van een zeer
gevarieerd aanbod van kwalitatief goede exposities en een groot aantal
interessante culturele activiteiten. De organisatie stond dit jaar opnieuw onder
druk om een en ander corona-proof te regelen. Niettemin wordt het jaar 2021
gekenmerkt door mooie hedendaagse beeldende kunst.

BLAUW een kleur – 6 kunstenaars
t/m 3 januari 2021
Deze expositie maakt deel uit van het drieluik
ROOD-BLAUW-WIT, samengesteld door curator en
kunstenaar Marianne Roodenburg. In 2019 stond
de kleur ROOD centraal. Nu dus blauw. BLAUW is
de kleur van de lucht en van de kou, de kleur van
betrouwbaarheid, de kleur van alle straatnaamborden
en van de borden die de weg wijzen. Blauw is de
kleur van een periode van Picasso en de kleur van
Yves Klein, de schilder die zijn eigen kleur uitvond, het
International Klein Blue, 1KB. In zijn werk stond de kleur
voor leegte of verte. Wat betekent de kleur blauw in
het werk van hedendaagse kunstenaars? Kunstuitleen
Alkmaar heeft een aantal kunstenaars uitgenodigd om
met hun eigen visie op deze kleur deel te nemen aan
de tentoonstelling BLAUW. Waar dient de kleur toe in
hun werk?
Deelnemende kunstenaars zijn geweest:
Sigrid Colon, Marina Heuvelman, Hugo Kaagman,
Rinke Nijburg, Esmee Seebregts en Marianne
Roodenburg. De laatste verzorgde de opening op
zondag 22 november 2020.

KUNST IN DE MAAK XIII – COTTON SKIES
10 januari t/m 19 februari 2021
Evenals vorig jaar hebben tijdens de
tentoonstellingenreeks KUNST in de MAAK
kunstenaars de expositieruimte van Kunstuitleen
Alkmaar als atelier gebruikt. Bezoekers konden live
- maar ook via instagram en facebook - meemaken
hoe een kunstwerk of installatie tot stand komt.
Zo raakten zij betrokken bij dit werk-in-uitvoering!
Marielin Simons heeft aan een landschap gewerkt:
Cotton Skies, een wolkendecor van katoenen watten.
Katoen, voor iedereen een herkenbaar materiaal dat
in zijn zichtbare eigenschappen veel gelijkenissen
heeft met de manier waarop wij wolken waarnemen.
Haar uiteindelijke creatie is het resultaat van een
langzaam, zorgvuldig proces. Zij onderzoekt het
materiaal maar ook haar werkwijze nauwkeurig
en ontdekt zo hoe deze factoren in samenhang
resulteren in een fantasievol, ogenschijnlijk
vervreemdend landschap. De toeschouwer is
getuige geweest van dit ‘onderzoek’ ofwel ‘the
Making of’. Simons heeft haar atelier en ‘fotostudio’
naar de expositieruimte van Kunstuitleen Alkmaar
verhuist en heeft het maakproces van begin tot eind
gedocumenteerd en zichtbaar gemaakt.
Naast Cotton Skies heeft de toeschouwer kennis
kunnen maken met een serie fotoprints getiteld
Diorama’s. Hoewel je het op het eerste gezicht niet
zou zeggen, ging het om gefotografeerde ‘kijkdozen’
met wonderbaarlijke en dromerige landschappen.

KUNST IN DE MAAK

FYSIEKE TIJD – 4 kunstenaars
7 maart t/m 25 april 2021
Inspiratie uit herinneringen
Wat als je de tijd even stil kan zetten? Even vast kan
houden. Dat gevoel, die gebeurtenis, dat beeld.
Wat als je die onvergetelijke tijd steeds weer opnieuw
kan ervaren? Kunstenaars hebben deze gave.
Zij leggen niet alleen tijd vast, maar leveren er
meteen een ervaring bij: een ervaring vastgelegd
in een fysiek beeld.
Vier kunstenaars, Sarah Reinbold, Lisette
Schumacher, Federico Murgia en Barbara Pikavet
hebben met hun werk onvergetelijke herinneringen
aan hun jeugd, aan muziek, licht- en ruimte
ervaringen tot leven gebracht.
Sarah Reinbold maakt prachtige niet-alledaagse
keramiek. Haar objecten zijn echter wel alledaags:
planten, een lamp, stoel, een gieter om maar enkele
voorbeelden te noemen. Maar hoe normaal haar
onderwerpen ook zijn, de uitvoering is dat zeker niet.
De lamp is scheef en vreemd, al haar objecten lijken
te bewegen. Het zijn levende herinneringen aan haar
moeder die haar op jonge leeftijd is ontvallen. Sarah
kiest bewust voor keramiek en gips, materialen die
makkelijk kunnen breken. De fragiliteit reflecteert
nostalgie en heimwee.
Lisette Schumacher is gefascineerd door de wijze
waarop de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier
in zijn ontwerpen het natuurlijk licht, dat continu
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van richting en kleur verandert, gebruikt om zijn
gebouwen een extra dimensie te geven: een gevoel
van ruimte en tijd. In de expositie waren schilderijen
van haar te zien waarin zij speelde met het idee van
het veranderende licht. Verschillende lichtinvallen
werden tot een harmonisch beeld samengesmolten.
Heel ander werk van haar weerspiegelde de vormen
van de nissen die Le Corbusier aanbracht in de
muren van zijn eigen woning. De ruimtelijke werking,
mede bepaald door de lichtinval, zagen we terug in
haar schilderijen, getiteld Triangular Niche.
De Italiaan Federico Murgia is een multidisciplinaire
kunstenaar. Zijn oeuvre omvat tekeningen,
sculpturen, multimedia en lichtinstallaties.
Uitgangspunt bij het maken van zijn werk is
altijd hetzelfde: een ervaring te weeg brengen.
Murgia bestudeert structuren en opbouw van
muziek. Met kleuren, vormen en licht maakt hij een
vertaalslag van muziek naar beeld en dompelt
hij de toeschouwer onder in een soort verstilde
muziekervaring.
Keramiste Barbara Pikavet heeft de toeschouwer
meegevoerd naar het begin van de eerste corona
lockdown, mei 2020. leder jaar gaat ze in de maand
mei naar haar favoriete camping en ziet daar dan
de meikevers. Vanwege de lockdown en daarmee
de sluiting van de campings was dat in 2020 niet
mogelijk. In haar fantasie zag ze hoe de meikevers
hun hele huisraad op hun rug namen en zich een
weg baanden naar een corona-vrije wereld.

INGETOGEN en UITGESPROKEN
22 mei t/m 20 juni 2021
Bij deze expositie stond het thema Stilleven centraal.
Twee fotografen, Louise te Poele en Shannon van
den Berg, hebben samen met schilder Ad Groot
laten zien op welke manier zij met het zo bekende
fenomeen stilleven omgaan. Hen ging het niet
om een directe weergave van de bestaande
werkelijkheid, maar om een interpretatie, eigen
beleving daarvan.

Te Poele werkt duidelijk in de traditie van de
zeventiende-eeuwse meesters. Zij maakt van
elementen uit de realiteit een strak gecomponeerd
geheel, waarbij een eigen twist ervoor zorgt dat de
foto een stille weergave van die realiteit is. De beide
andere kunstenaars werken intuïtiever.
Het gaat bij hen niet in de eerste plaats om het
creëren van een herkenbaar beeld, maar veeleer
om de verinnerlijking daarvan. Daardoor wordt de
kijker geconfronteerd met een abstractie. Het gaat
om verstilling, tot rust komen, berusting wellicht.

EXPOSITIES

#TIERGARTEN
27 juni t/m 12 september 2021
Na de succesvolle buitententoonstelling BEDEVAART
in 2018 heeft Kunstuitleen Alkmaar in de zomer van
2021 weer een grote manifestatie op het Bolwerk
georganiseerd. Ditmaal hebben kunstenaars
zich laten inspireren door de relatie tussen mens
en dier. Hun kunstwerken waren als in een
openluchtmuseum te zien onder de overkoepelende
titel #TIERGARTEN.
De Kunstuitleen Alkmaar heeft met #TIERGARTEN
voor een actueel en maatschappelijk relevant thema
gekozen: de verhouding tussen mens en dier.
Tussen mens en dier wordt altijd een scherpe grens
getrokken. De mens is meer dan een dier want de
mens heeft taal, moraal, zelfbewustzijn, een vrije
wil... Dieren zouden dat allemaal niet hebben. Maar
is dat wel zo? Al een tijd wordt er aan dit ‘MENS/
DIER’ beeld gerommeld. Dieren blijken ook gewoon
te communiceren, te rouwen, zichzelf te herkennen in
de spiegel én werktuigen te maken om hun leven te
vergemakkelijken. En de laatste zoönose die de hele
wereld al sinds maart 2020 in zijn greep houdt, heeft
de MENS/DIER discussie alleen maar verder doen
oplaaien.
De kunstwerken die tijdens #TIERGARTEN te zien
waren, hebben de toeschouwer uitgedaagd om
over de verhouding MENS/DIER na te denken.
De kunstenaars zijn daarbij opgetreden als visionairs
en hebben hoop en vrees gebracht.
Er is werk te zien geweest van Circus Andersom,
Moritz Ebinger, Bram Ellens, Bethany de Forest,
Dedden & Keizer/Spacecowboys, O.C. Hooymeijer,
Catinka Kersten, Erik Mattijssen, Leonard van
Munster, Ana Oosting, Tanja Smeets en
Liesbeth van Woerden.

#TIER
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Bij de Kunstuitleen zelf was dit keer een
speciale #TIERGARTEN-SHOP met allerlei leuke
dierencadeaus. Ook was er #TIERGARTEN BINNEN
met meer kunst van de deelnemende kunstenaars.
Naar aanleiding van de buitenbeelden op het
Bolwerk heeft een aantal culturele instellingen in
Alkmaar speciaal bij #TIERGARTEN aansluitende
activiteiten geprogrammeerd. In Het Kruithuisje op
het Clarissenbolwerk in Alkmaar is in augustus een
expo met werk van kunstenaar Rick Kops te zien
geweest. Bibliotheek Kennemerwaard heeft lezingen
over de relatie MENS/DIER georganiseerd.
Tot slot was het mogelijk in De Grote Kerk de
tentoonstelling ‘Dressed for Paradise’ met werk van
Roos Holleman te zien.
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STILL
9 oktober t/m 13 november 2021
Een unieke expositie over Covid-19. Rick Akkerman
en Ed van de Pol: twee heel verschillende Alkmaarse
beroepsfotografen hebben de toeschouwer
meegenomen de diepte in. Speciaal voor deze
expositie hebben ze vrij werk gemaakt. Rick
Akkerman heeft met zijn zwart-wit portretten op
indringende wijze de Alkmaarder met mondkapje
vastgelegd. Van straatmuzikant Bertje Doperwtje, een
willekeurige kroegeigenaar tot voorbijgangers op
straat. Hij vroeg hun terug te blikken op het afgelopen
jaar. Een jaar van thuis werken, lockdowns, een
avondklok en mondkapjes. Een jaar ook waarin ons
aanpassingsvermogen sterk op de proef is gesteld.
Theaterdocent Lisa Templon heeft mooi samengevat
wat de foto’s willen zeggen: “Ik leerde spreken met
mijn ogen”. Ed van de Pol, freelance en clubfotograaf
van AZ, heeft onder meer de bevreemdende aanblik
van een stadion zonder mensen, een persconferentie
met mondkapje op en de Covid-check bij aanvang
van de wedstrijd getoond. Op zaterdag 16 oktober
van 15-17 uur was er een MEET & GREET met de
fotografen Rick Akkerman en Ed van de Pol.

WIT 1 kleur – 8 kunstenaars
20 november 2021 t/m 8 januari 2022
Deze expositie is het slotstuk van ons drieluik
ROOD-BLAUW-WIT, samengesteld door curator en
kunstenaar Marianne Roodenburg.
Wit is de kleur van onschuld en vrede, van
verblindend sneeuwwit en de kleur van wolken.
Net als in de wolken laat wit alle andere kleuren
meespelen als zachte schaduwtinten. Witte verf is
wit omdat de meeste lichtstralen erdoor worden
afgekaatst. De schilder Malevich koos in 1918 voor
deze kleur om tot de meest pure vorm van kunst te
komen. Voor de tentoonstelling Wit zijn kunstenaars
gevraagd hun visie te geven op wit. Gaat het in hun
werk om witte afbeeldingen of om wat eronder zit, de
textuur van materiaal, de verftoets; licht en schaduw?
Deelnemende kunstenaars waren Julius Stibbe,
Marjolein Witte, Maaike Kramer, Sander Reijgers, Gijs
van Noort, Marianne Roodenburg, Jeroen Koolhaas
en Lieke Zeeman
Marianne Roodenburg heeft op zaterdag 20
november 2021 de tentoonstelling geopend.

1 KLEUR – 8 KUNSTENAARS

ACTIVITEITEN
KUNSTUITLEEN - daar ga je heen!
Onder deze paraplu organiseert Kunstuitleen Alkmaar al jaren allerlei activiteiten.
Alle activiteiten hebben met beeldende kunst te maken, de meeste rechtstreeks,
andere zijdelings. Bij alle staat een specifieke kijk op beeld en kunstenaar centraal
en dit geeft inhoud aan wat misschien wel de belangrijkste functie is van de
kunstuitleen: Jong En Oud Leren naar Kunst Te Kijken En Daar Van Te Genieten.

NOMADISCHE CINEMA streamt de film ALPHA
donderdag 18 maart 2021
Dit keer heeft de kunstuitleen de slogan “Kunstuitleen
Alkmaar komt naar je toe!” gehanteerd. Vanwege
de coronarestricties was het niet mogelijk een
bijeenkomst te organiseren in het pand aan de
Bergerweg 1. Vandaar dat “Het Moment” op 18 maart
de film Alpha (USA, 2018) van Albert Hughes heeft
gestreamd voor geïnteresseerden.
De film Alpha was een preview op de grote
beeldende kunstmanifestatie #TIERGARTEN.
KUNSTARRANGEMENT voor TWEE
zondag 11 april 2021
Als onderdeel van de exposite Fysieke tijd heeft
Kunstuitleen Alkmaar de toeschouwer op een
corona-proef Kunstarrangement getrakteerd. Met z’n
tweeën of alleen was het mogelijk door de expositie
te lopen en je te laten verrassen door stadsdichter
Joris Brussels die speciaal voor de toeschouwer een
gedicht voordroeg. Je kon de route zo vaak lopen als
je wilde. iedere keer werd je verrast door een nieuw
gedicht. De kunstenaars van de tentoonstelling,
Sarah Reinbold, Lisette Schumacher, Federico Murgia
en Barbara Pikavet, waren ook aanwezig. Een
gesprek met hen over hun werk behoorde tot de
mogelijkheden.
PERFORMANCE LOUISE TE POELE
zaterdag 22 mei 2021
Fotografe Louise te Poele houdt ervan om haar werk
‘te doorvoelen’ en van alle kanten te belichten. Haar
performances zijn stilistische uitvergrotingen van
haar werkproces. Zij heeft op 22 mei de performance
How To Be Precise With 2 Left Hands uitgevoerd.
Met haar performance speelde zij met het duale
thema van de expositie Ingetogen en Uitgesproken.
Op deze wijze werd de expositie feestelijk geopend.

RONDLEIDINGEN bij #TIERGARTEN
2 juli, 19 en 22 juli, 3 en 30 augustus en 10
september 2021
#TIERGARTEN over het Bolwerk. Wie maakte wat en
waarom? Was je benieuwd naar het verhaal achter
de grote roofvogel die boven het Bolwerk hing? Of
wat de kunstenaar je duidelijk wilde maken met alle
blauwe vogelkooien die in de monumentale eik op
het Bolwerk hangen? Jaap Velserboer, curator van de
tentoonstelling, heeft op zijn bevlogen, kenmerkende
manier verteld over de route, de beelden en de
kunstenaars.
Kunstuitleen Alkmaar op SHOWMAN’s FAIR
20 t/m 22 augustus 2021
De 12e kunstenaar die deel nam aan #TIERGARTEN
was Linda Molenaar. En dat heeft ze op speciaal
verzoek van Kunstuitleen Alkmaar met een
performance gedaan tijdens Showman’s Fair in de
Alkmaarderhout op 20, 21 en 22 augustus.
In haar werk bevraagt Linda Molenaar op een
poëtische manier de menselijke positie ten opzichte
van de natuur. Natuurlijke en dierlijke materialen
zoals leer, haar, veren en tanden gebruikt ze als
basis voor haar sculpturen en performances.
Deze materialen dragen achtergrondverhalen
en betekenissen in zich. Hun specifieke maat en
substantie bevatten talloze mogelijkheden maar ook
beperkingen. Lisa ziet het als een uitdaging om deze
grondstoffen tot een nieuw overtuigend geheel om te
vormen met respect voor het vorige bestaan.

DE WONDERE VOGELWERELD
donderdag 2 september 2021
Beeldend kunstenaar en bevlogen rasverteller O.C.
Hooymeijer heeft ons tijdens zijn lezing meegenomen
in zijn eigen wereld. Een wereld waarin alles draait
om vogels uit de werkelijkheid en de onwerkelijkheid,
en waarin realiteit en fantasie vaak niet meer te
onderscheiden zijn. In zijn wondere wereld geldt
namelijk het motto ‘het is niet waar, maar het had
waar kunnen zijn’. Tijdens de lezing hebben we
kennis gemaakt met de kunstenaar en zijn creaties,
de niet-bestaande vogels. Zo passeerden onder
andere het Waals Mannetje, de Visgluiper, de Kleine
en de Grote Braak, de Tweekant, de Duitse Reiger,
de Oudhaan, de Blindkuif en de Bermfluiter de
revue. Hun karakter, baltsgedrag, wetenschappelijke
benaming, habitat, eetbaar- en smakelijkheid,
alsmede de bijbehorende ‘Volksvogelwijsheden’
zijn uitgebreid aan bod gekomen. Ook is speciale
aandacht geschonken aan de nesten en de eieren.
Wat heeft het nest van de Amerikaanse Prairiekraak
te maken met pindakaas? En hoe is het mogelijk
dat de Doornvleugel eieren met zeer scherpe
stekels legt?

DICHTERS, MUZIEKMAKERS en DANS
zaterdag 11 september 2021
De kunstuitleen organiseert een dag boordevol
afwisseling met dichtkunst uit alle windstreken,
muzikanten en dansers van de Argentijnse tango!
LEZING WIT
donderdag 25 november 2021
Beeldend kunstenaar en curator Marianne
Roodenberg heeft in het kader van de tentoonstelling
WIT l kleur een lezing gegeven over gebruik en
betekenis van de kleur wit in de kunst.
Beschouwen wij wit eigenlijk wel als een kleur,
zoals het rood, geel en blauw? Daar hebben
wetenschappers, filosofen en kunstenaars
verschillende ideeën over. De natuurkundige
Isaac Newton toonde aan dat het witte licht uit alle
zichtbare kleuren bestaat. Veel later schreef de
schilder Kazimir Malevich: ‘Ik heb mijzelf verlost
van het blauw van de lucht en ben in het wit
terechtgekomen! Volg mij! De vrije witte oneindigheid
ligt voor je!’ Tijdens de lezing WIT heeft Marianne
Roodenburg verschillende denkers, schrijvers en
schilders van toen en nu in de schijnwerpers gezet en
heeft zij ons een inkijkje gegeven in hun denkbeelden
over de kleur van licht, de toepassing van witte
pigmenten, de kleur van onschuld en de kleur die alle
andere kleuren beter maakt.

EDUCATIE
In de projecten voor het primair en voortgezet onderwijs maken leerlingen op een aantrekkelijke manier
(d.m.v. muziek en theater) kennis met hedendaagse beeldende kunst. Uitgangspunt is de collectie van de
kunstuitleen. Het aanbod en de promotie voor het primair onderwijs komen tot stand in samenwerking met
CultuurPrimair. CultuurPrimair is het samenwerkingsverband van scholen, cultuuraanbieders en gemeentes in
de regio NoordKennemerland. Via www.cultuurprimair.nl stellen scholen uit de regio het cultuurprogramma
samen. Hoewel in 2021 door Covid geen leerlingen uit het primair onderwijs op de Kunstuitleen zijn geweest,
hopen we dat zijn in 2022 wel weer kunnenkomen.

Kunstuitleen Alkmaar biedt de volgende
projecten aan:
Kunst Kijken, Kiezen en Lenen
In een verhaal van Max Velthuijs maakt krokodil
een schilderij voor olifant. Dit verhaal is de inleiding
tot een gesprek over kunst: waarom vind je iets
mooi, komt het door de kleur of door de afbeelding?
Daarna wordt in groepjes de kunstuitleen verkend.
Er hangen wel 300 kunstwerken en ieder groepje
kiest een kunstwerk. Van alle kunstwerken die zijn
uitgekozen wordt een kleine tentoonstelling gemaakt.
leder groepje vertelt iets over de keuze. Uiteindelijk
kiest de hele groep een kunstwerk dat voor l maand
mee naar school/in de klas mag.
De Kunstdromer
De kunstdromer is een ‘kunstkicker’ van formaat die
van alles kan vertellen over allerlei verschillende
kunstwerken: het materiaal, de techniek, kleur.
Samen met haar gaan leerlingen het verhaal
ontdekken dat in zo’n kunstwerk zit. In groepjes
wordt een kunstwerk uitgekozen om langer naar
te kijken en er een verhaal en (nieuwe) titel bij te
verzinnen. In de prachtig beschilderde kunstkast
(soort verkleedkast) vinden leerlingen allerlei gekke
spulletjes en materialen om zich te verkleden. Op die
manier worden zij het personage in het verhaal dat
zij bedacht hebben. De kast kan ook dienst doen als
decor en podium. De groepjes stellen zich dan met
hun kunstwerk voor aan hun klasgenoten.

Van Mondriaan tot Van Everdingen
Kunstuitleen Alkmaar heeft in 2018 in samenwerking
met Regionaal Archief Alkmaar (RAA) een
combiprogramma ontwikkeld voor de bovenbouw
van het primair onderwijs. In het project ‘Van
Mondriaan tot Van Everdingen’ gaan leerlingen
in een ochtend vullend programma bij beide
instellingen op bezoek. Bij het RAA gaan ze op
zoek naar documenten die door kunstenaars (o.a.
Van Everdingen) in het verleden gemaakt zijn. Bij
Kunstuitleen Alkmaar leren ze, met afbeeldingen Van
Mondriaan, hoe moeilijk het is om een abstract werk
te maken.
Dit stelt niks voor - van figuratieve naar abstracte
beeldende kunst
Veel kinderen vinden abstracte kunst maar vreemd:
het stelt immers niks voor! Maar zelf een abstract
kunstwerk maken is niet zo makkelijk als het lijkt.
Mondriaan heeft bijna zijn hele leven nodig gehad
om het te leren! Aan de hand van zijn werkwijze
maken de leerlingen met hun favoriete, vaak
figuratieve kunstwerk als inspiratiebron zelf een
abstract kunstwerk. Op sociaalemotioneel gebied
wordt aandacht besteed aan het verwoorden van je
mening over kunst en het respecteren van de mening
van een ander.
Kunst en cultuur binnen een uur!
Speciaal voor de leerlingen van het primair en
voortgezet onderwijs ontwikkelt Kunstuitleen Alkmaar
een nieuw project. Dit project bevindt zich nu in de
testfase. Een wandelroute die de leerlingen binnen
een uur leidt langs opmerkelijke sculpturen in de
nabijheid van de kunstuitleen. Met korte vragen en
weetjes over de buitenbeelden worden de leerlingen
geprikkeld om na te denken over kunst, waar ze
anders misschien ongemerkt aan voorbijlopen.

KUNSTUITLEEN
In 2021 is het aantal abonnees heel licht
gestegen. Daar zijn wij in dit coronajaar
uitermate trots op. Er is veel verkocht maar
iets minder dan in 2020: zowel vanuit de
uitleencollectie, de exposities als uit de
kunstwinkel.
De meeste werken in de collectie zijn in
huur/ consignatie van de kunstenaar.
De kunstenaar ontvangt huurvergoeding
als het werk wordt uitgeleend.
leder jaar wordt ook altijd een aantal
werken aangekocht voor de collectie.

AANKOPEN VOOR COLLECTIE
Rick Akkerman
4x foto op geborsteld aluminium
Karin Bos			
3x gouache op papier
Sigrid Calon		
7x risografie
Allard Kaai		
1x foto
Peter Kempeneers		
1x olieverf op doek
Federico Murgia		
1x CMY-RGB marker op zwart
papier
Henk Padt			
1x Lascaux artist acryl op linnen
Louise te Poele		
1x foto op dibond
Grietje Postma		
4x houtsnede
Lisette Schumacher		
1x acrylverf op doek
Marielin Simons		
1x foto op dibond
Yvonne Zomerdijk		
1x acrylverf op doek

KUNSTUITLEEN IN CIJFERS 2021

					
2021
2020
2019
Abonnees
759
756
756
Aantal werken in huur/consignatie
659
663
880
Aantal werken in eigendom
431
443
440
Kunstenaars
Aankoop werken voor collectie
Huurvergoedingen kunstenaars *

€ 12.107
€ 24.307

€ 18.847
€ 24.022

€ 13.485
€ 25.207

Deelname educatieve projecten
Primair Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Kunstuitleen – daar ga je heen!

0
52
219 (+ 51**)

94
0
131

321
234
530

ORGANISATIE
Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland
/ Kunstuitleen Alkmaar (hier verder te noemen
Kunstuitleen Alkmaar) kent drie functies die nauw met
elkaar zijn verbonden en elkaar versterken.
Deze functies zijn:
- Kunstuitleen: een breed publiek in staat stellen
professionele hedendaagse kunst te lenen
en/of te verwerven;
- Tentoonstellingen: het organiseren van
tentoonstellingen en het ondernemen van
publieksgerichte activiteiten;
- Educatie: het aanbieden van activiteiten voor
met name het schoolgaand publiek

* Kunstenaars die hun werk in bruikleen geven aan de SBK Noord-Kennemerland ontvangen een huurvergoeding
** bezoekers bij streaming Nomadische Film ALPHA

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Valentijn Langelaan (voorzitter), Margreet
Schenkeveld (secretaris) en Martina Koolwijk
(penningmeester). Het bestuur is acht keer
bijeengekomen.
Medewerkers
Er zijn 3 medewerkers in dienst, allen in deeltijd
voor totaal 2,l fte. De medewerkers zijn: Corien van
Eyck van Heslinga (directeur), Lia Wagenaar en
Ellen Swanenburg de Veye. Voor de openstelling
in de weekenden wordt, naast een van de vaste
medewerkers, gebruik gemaakt van studenten die bij
de receptie in de hal zitten.

SBK NOORD-KENNEMERLAND /
KUNSTUITLEEN ALKMAAR

Bergerweg 1, 1815 AC Alkmaar
t 072 – 511 32 94
info@kunstuitleenalkmaar.nl
www.kunstuitleenalkmaar.nl

Adviescommissie collectievorming en
tentoonstellingen
De taak van deze commissie is het aankoop-,
expositie- en activiteitenbeleid inhoud geven. De
commissie komt een aantal keer per jaar bijeen
en bestaat uit de volgende personen: Ferry Jong
(kunstenaar), Karlijn Pustjens (grafisch ontwerper),
Charlotte Samuels (kunstenaar), Inge Koetzier van
Hooff (kunstenaar), Caro Bensca (kunstenaar) en
Corien van Eyck van Heslinga (directeur en voorzitter).
Vrijwilligers
Vrijwilligers assisteren bij voorkomende
werkzaamheden zoals het inrichten van
tentoonstellingen, openingen, PR, administratie- en
baliewerkzaamheden, ophangen van posters en
verder voorkomende hand- en spandiensten.
In 2021 zijn Bram Tichem, Gösta Lodder en
Wieke Broers actief.
Samenwerking
Kunstuitleen Alkmaar werkt samen met en/of is
vertegenwoordigd in: Stichting Uit-In-Alkmaar,
CultuurPrimair en Grafisch Atelier Alkmaar.
In Stichting Uit-In-Alkmaar zijn alle culturele
instellingen van Alkmaar vertegenwoordigd. Waar
mogelijk werken zij samen om het culturele aanbod
in Alkmaar aantrekkelijker te maken.
Subsidie
Kunstuitleen Alkmaar ontvangt subsidie van de
gemeente Alkmaar.

LIKE ONS op facebook.com/
KunstuitleenAlkmaar
VOLG ONS op instagram.com/
kunstuitleenalkmaar
FOTO’S

Kunstuitleen Alkmaar
VORMGEVING
Karlijn Pustjens

MET DANK AAN ONZE
SUBSIDIEGEVER GEMEENTE
ALKMAAR

