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1. BESTUURSVERSLAG  
 

Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, is een internationaal opererende presentatie-
instelling met Maastricht als thuisbasis. Het instituut onderzoekt nieuwe ontwikkelingen 
in de hedendaagse beeldende kunst en presenteert deze aan het publiek door middel van 
tentoonstellingen, onderzoeksprogramma’s en publieksevenementen. Vanaf 2013 ligt 
hierbij de nadruk op zintuiglijke ontwikkeling, de taal van het lichaam en immersieve 
omgevingen. Marres werkt samen met beeldend kunstenaars, maar ook vormgevers, 
musici, parfumeurs, artsen en koks bij het produceren van nieuwe werken en het 
onderzoeken van nieuwe artistieke praktijken. Ook steekt Marres veel energie in jong 
talent. Marres is opgenomen in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 
2017-2020.  
 
In 2017 heeft Marres 19.619 bezoekers ontvangen, deels in huis en deels bij projecten op 
locatie. Via de website werden nog eens 198.256 bezoekers en op social media ruim 
7.500 volgers bereikt. 1.971 hiervan waren leerlingen van het voortgezet onderwijs. De 
eigen inkomsten over 2017 bedroegen € 201.740, in percentage 24,94% ten opzichte van 
de structurele publieke subsidies. 
 
Programma 
Marres organiseerde in 2017 zes tentoonstellingen. Het jaar begon met twee 
tentoonstellingen met werken van jong talent. Poets of Beijing was gewijd aan het werk 
van jonge Chinese kunstenaars. Marres Currents #4 toonde werken van pas 
afgestudeerde kunstenaars van academies in België, Zuid-Nederland en Noordrijn-
Westfalen. Tussen maart en augustus bracht Marres de met elkaar vervlochten 
zintuigelijke projecten The Painted Bird: Dreams and Nightmares of Europe en Marres 
Movements. The Painted Bird transformeerde Marres met een enorme muurschildering 
en een alomvattende soundtrack tot een mysterieus barok stadspaleis. Marres 
Movements was een pilot voor een nieuwe serie waarin Marres beweging verkent in de 
hedendaagse kunst. Met name de podiumkunsten en wandelingen spelen hierin een 
belangrijke rol. In het najaar bracht Marres samen met de Van Eyckacademie en Bureau 
Europa de tentoonstelling The Materiality of the Invisible. De tentoonstelling markeerde 
de eerste grootschalige samenwerking tussen de drie instellingen. Marres besloot het jaar 
met de vijfde aflevering van de jaarlijkse serie Currents. 
 
Marres organiseerde in 2017 een reeks openbare activiteiten, lezingen en films 
gerelateerd aan de tentoonstellingen. Net als in vorige jaren nam Marres deel aan lokale 
festivals en evenementen zoals Carnaval, KunstTour en Parcours. Ook verwelkomde 
Marres Fashionclash voor een samenwerking tijdens hun festival (met Marres 
Movements). Marres vervolgde de in 2016 ingezette cyclus Training the Senses met een 
serie non-lectures en non-workshops gewijd aan lichaamskennis, zintuiglijke reflexen en 
professional skills. Marres publiceerde in 2017 naast de gebruikelijke 
tentoonstellingscahiers twee boeken, de eerste, getiteld naar de gelijknamige 
tentoonstelling The Painted Bird, bood inzicht in het proces en de achtergronden van het 
unieke schilderproject. De tweede, voortkomend uit Marres’ thematische programma, is 
Maastricht, Gids voor de Zintuigen. Deze zintuiglijke stadsgids van Maastricht, 
samengesteld door Hanne Hagenaars en Marres biedt allerlei verrassende verkenningen 
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van de stad met uiteenlopende verhalen, tekeningen, observaties, foto’s en kunstwerken 
van kunstenaars en schrijvers. 
 
Met zijn activiteiten realiseerde Marres de doelstellingen in zijn vierjarenplan 2017-2020. 
Marres breidde zijn immersieve projecten en zintuigenprogramma uit met nieuwe 
vakgebieden en meer aandacht voor interdisciplinariteit. Hij ontwikkelde een manier om 
het talentontwikkelingsprogramma breder te trekken door met Z33 te werken aan een 
overeenkomst voor langdurige samenwerking voor Marres Currents. Voorts vergrootte 
Marres zijn draagvlak bij scholen door een zorgvuldig en succesrijk peer education en 
outreach traject te starten waarmee steeds meer leerlingen en docenten hun weg naar 
Marres weten te vinden. Ten slotte werden dit jaar, zoals voorgenomen, de 
samenwerking met collega-instellingen en kennisinstituten uitgebreid.  
 
 
Publiek en profiel 
Met zijn outreach programma’s, educatieve samenwerkingen, campagnes voor nieuwe 
doelgroepen bij tentoonstellingen, en speciale dagen voor de buurt, studenten en 
vrienden, ontwikkelt Marres zich in toenemende mate als een ontmoetingsplaats voor 
een breder publiek dat zoekt naar nieuwe artistieke impulsen in onze samenleving. 
Marres hecht hierbij grote waarde aan de mening van dit publiek dat wordt gepolst met 
publieksenquêtes. 
 
Uit deze enquêtes blijkt dat Marres zeer gevarieerd publiek trekt, zowel in leeftijd als 
woongebied. 75% van de bezoekers is jonger dan 50 jaar. De meeste bezoekers zijn 
middelbaar of hoger opgeleid. Ca. 45% van de bezoekers komt uit de Randstad, 25% uit 
Limburg en de rest uit overige Nederlandse provincies, België en Duitsland. 40% van de 
bezoekers gaf aan speciaal voor de tentoonstelling naar Maastricht te zijn gekomen. 
 
Marres heeft in 2017 opnieuw stappen gezet in het werven van een meer divers publiek. 
Een belangrijke stap is het werven van een in etniciteit en leeftijd meer divers 
samengestelde groep vrijwilligers. Maar ook het bijzondere educatieprogramma, werving 
voor stages, peer education bij internationale onderwijsinstellingen, het internationaal 
georiënteerde Marres Kitchen en de keuze voor brede mondiale thema’s, trok een breder 
publiek naar Marres dan in de afgelopen jaren. 
 
Bij The Painted Bird bleek 58% van de bezoekers nog niet eerder in Marres te zijn 
geweest. Daarmee trok Marres ook in 2017 substantieel nieuw publiek voor zijn 
programma. 
 
Het publieksbereik is overigens veel groter dan de bezoekersaantallen aangeven. Een 
aanzienlijk publiek kijkt mee via de website (198.256 unieke bezoeken in 2017) en social 
media (ruim 7.500 volgers, waarvan 75% jonger is dan 40 jaar). Ook bedient Marres een 
groot aantal kunstprofessionals, critici, docenten van kunstacademies, universiteits- en 
museummedewerkers. Zij fungeren als schakel tussen Marres en een breder 
professioneel publiek. 
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Educatie en Outreach 
In 2017 bouwde Marres voort aan een ambitieus educatieprogramma dat beoogt 
verdiepende programma’s over de zintuigen naar de scholen te brengen. Zoals ieder jaar 
ontving en begeleidde Marres een reeks schoolklassen die naar Marres kwamen voor een 
regulier tentoonstellingsbezoek. Daarnaast bood Marres een aantal speciale 
programma’s, zoals peer education projecten, stages en curriculumprogramma’s op maat.  
 
Docenten waren dit jaar zeer tevreden over de individuele aanpak, voortdurende 
evaluatie en maatprogramma’s van Marres. Daarnaast oogstte het onderscheidende 
zintuigenprogramma veel lof van docenten. De bijzondere plaats die Marres in het veld 
inneemt, werd dit jaar bevestigd door de vraag uit het CKV-onderwijs om samen te 
brainstormen over de vernieuwde CKV-doelstellingen. Op 28 juni organiseerde Marres de 
eerste vakbijeenkomst voor docenten en begeleiders. 
 
Voor het hoger onderwijs hoste Marres een premium team van MA honors studenten 
(psychologie, rechten en business) die in een intensief programma zintuigelijke challenges 
voor de stad ontwikkelden. Marres ontwikkelde daarnaast met Maastricht University een 
pilot voor tweedejaars medisch studenten over zintuigelijke waarneming. 
 
Naar aanleiding van een toenemende vraag uit de samenleving, verzorgde Marres dit jaar 
een reeks outreach programma’s. Marres nam het voortouw om met een reeks 
instellingen een zomerboekje met het cultuuraanbod in Maastricht te ontwikkelen voor 
bezoekers van de stad en organiseerde samen met Tout Maastricht een zomerschool voor 
jongeren uit kwetsbare milieus. 
 
Marres bereikte dit jaar in totaal 1.971 leerlingen van het voortgezet onderwijs, waarvan 
840 op de scholen. Voorts bezochten 156 leerlingen uit het primair onderwijs en 812 
studenten uit het hoger onderwijs Marres. 
 
Talentontwikkeling 
Marres ziet talentontwikkeling als een belangrijke taak en streeft ernaar een netwerk van 
academies en instellingen te bouwen in de Euregio. Voor dit netwerk bezoeken de staf 
van Marres en (jaarlijks wisselende) jonge curatoren regelmatig de academies. Jaarlijks 
resulteert dit in de tentoonstelling Marres Currents en een trainingsprogramma voor 
jonge curatoren en kunstenaars. De openingen van editie #4 en #5 waren net als 
voorgaande jaren een tweedaags festival, waarvoor directie en medewerkers van de 
internationale academies werden uitgenodigd. Als onderdeel van de voorbereiding van 
dit festival werd intensief samengewerkt met de academies in Breda, Den Bosch, Gent, 
Antwerpen, Düsseldorf, Hasselt en Maastricht. Ook werden er trainingen gegeven, 
publieke presentaties en een gesprek met de fondsen georganiseerd voor beginnende 
kunstenaars. Het laatste onderdeel van dit programma werd vormgegeven in 
samenwerking met het Mondriaanfonds en The Artist and the Others, een initiatief voor 
jonge makers.  
 
Aflevering #5 wordt overigens de laatste aflevering in deze vorm. Om het draagvlak en de 
uitstraling van de succesrijke serie te vergroten wordt Marres Currents vanaf 2018 een 
samenwerkingsproject met collega instelling Z33 in Hasselt, België. 
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Ondernemerschap en relatiebeheer 
Marres vergrootte in het afgelopen jaar zijn netwerk en wierf extra gelden uit diverse bronnen. Er 
werd dit jaar samengewerkt met uiteenlopende partijen zoals in Limburg de Van Eyckacademie, 
het Bonnefantenmuseum, de Muziekgieterij, Stichting de Vrolijkheid, de Toneelacademie, 
FashionClash, De Nederlandse Dansdagen, Kumulus en Maastricht University. Buiten Limburg 
werd gewerkt met onder meer DansBrabant (Tilburg), Z33 (Hasselt), Slow Research Lab, The 
Center for Engagement and Simulation Science, Imperial College (Londen) en Automatica (Rio de 
Janeiro). 
 
Het in 2015 vastgelopen gesprek tussen de gemeente Maastricht en de Stichting Elisabeth 
Strouven Fonds over de overdracht van het pand van Marres werd in het begin van 2017 
opnieuw opgepakt. Nieuwe onderhandelingen startten en de gemeente stelde een 
werkgroep samen om de condities van de overdracht te bestuderen. Helaas bleek 
afhandeling voor het einde van het jaar opnieuw te optimistisch. Marres heeft geen 
inzicht in de redenen voor de stagnatie en hoopt op een oplossing in het komende jaar. 
Indien de onderhandeling tussen de gemeente Maastricht en het Elisabeth Strouven 
Fonds tot een overdracht leiden zal er worden verbouwd om het huis aan te passen aan 
de wensen van de bezoekers. Dit heeft consequenties voor het programma van Marres.  
 
Naast inkomsten uit de entree wierf Marres gelden van de Vrienden, particuliere 
sponsoring, pacht van Marres Kitchen en nationale fondsen, het Mondriaanfonds, 
Fonds21. Ook werd met Voordekunst een succesrijke crowdfundingcampagne gehouden. 
 
De in het najaar van 2014 opgerichte vriendenvereniging met mensen uit het 
maatschappelijke middenveld: universiteit, horeca, professionals, telde eind 2017 148 
leden.  
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Financiën 
Marres heeft in 2017 een resultaat van negatief € 464 gerealiseerd (begroot voor 2017: 
nihil). Het jaar 2016 werd afgesloten met een incidenteel tekort van  
€ 51.042. De eigen inkomsten 2017 bedragen € 201.740 (24,94%). 
De totale baten 2017 bedragen € 1.064.632 (begroot € 980.000). De hogere 
gerealiseerde baten ad € 84.632 ten opzichte van de begroting zijn vooral het gevolg van 
de volgende ontwikkelingen: 
 
Hogere publieksinkomsten (€ 61.478 versus begroot € 30.000). 
De hogere publieksinkomsten zijn met name het gevolg van een hogere kaartverkoop 
voor de succesrijke tentoonstelling The Painted Bird. 
 
De overige directe inkomsten zijn met € 10.877 hoger dan vooraf ingeschat  
(€ 8.000). Deze opbrengstenstroom heeft betrekking op sponsorbedragen van bedrijven 
en de opbrengsten uit verkoop van merchandising zoals boeken, catalogi etc. De reden 
van de overschrijding van de directe inkomsten is dat de sponsorinkomsten niet werden 
begroot. 
 
Resumerend geldt dat de totale directe opbrengsten in 2017 ad € 72.355 door de hoger 
dan verwachte belangstelling voor de door Marres georganiseerde tentoonstellingen 
hoger zijn dan de begroting van deze post voor 2017 ad € 38.000. 
 
De indirecte inkomsten hebben in 2017 een omvang van € 20.189 en betreffen de 
huurinkomsten die Marres in rekening brengt bij de huurder die een deel van het pand 
exploiteert als restaurant. Deze baten zijn nagenoeg gelijk aan de inschatting van deze 
post die in de begroting is opgenomen. 
 
De bijdragen uit private middelen hebben in 2017 een omvang van € 109.196 en zijn 
daarmee iets lager dan de begroting 2017 [€ 115.000]. Marres heeft met een 
crowdfunding actie ten behoeve van The Painted Bird € 34.696 aan inkomsten 
gegenereerd. 
 
De overige in 2017 onder de private middelen verantwoorde baten betreffen 
sponsorgelden van bedrijven voor de tentoonstellingen Marres Currents #4 en #5 
alsmede een subsidie van Fonds21 voor de tentoonstelling The Painted Bird en een 
subsidie van Dutch Culture ten behoeve van de tentoonstelling Poets of Beijing. 
 
Ten aanzien van de structurele subsidies geldt dat Marres ook in de programma-periode 
2017 – 2020 onderdeel is van de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW. Uit 
hoofde daarvan kreeg zij eveneens meerjarige subsidies toegekend van de Provincie 
Limburg en de gemeente Maastricht. De structurele subsidies 2017 zijn ca € 29.000 
hoger dan begroot omdat in 2017 indexaties zijn doorgevoerd nadat de begroting voor 
2017 reeds was vastgesteld en goedgekeurd.  
Tenslotte behoren tot de incidentele publieke middelen een drietal subsidies van het 
Mondriaanfonds ten behoeve van de tentoonstelling The Materiality of the Invisible die 
Marres samen met Jan van Eyck academie en Bureau Europa mogelijk maakte alsmede 
de tentoonstelling Marres Currents #5. 
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Beheerslasten personeel en materieel 
Deze lasten bedragen in 2017 in totaal € 591.626 (begroot: € 559.795). Met name hogere 
beheerslasten personeel zijn de oorzaak van de gesignaleerde afwijking van de realisatie 
ten opzichte van de begroting. Tot deze kosten behoren de salarislasten van het 
beheerspersoneel alsmede de kosten van inhuur van administratieve ondersteuning. De 
stijging van de salarislasten is vooral zichtbaar ten aanzien van de pensioenlasten 
alsmede de overige personele lasten en zijn het gevolg van investeringen in de 
competentie-ontwikkeling van het personeel van Marres. 
 
Activiteitenlasten personeel en materieel 
Ten aanzien van deze kosten geldt dat er een duidelijke daling waarneembaar is ten 
opzichte van 2016 (2017: € 472.809 versus 2016: € 688.711). Deze daling geldt vooral ten 
aanzien van de activiteitenlasten materieel. Bij de tentoonstelling The Painted Bird werd 
een relatief hoog bedrag aan kunstenaarsfees besteed en waren er nauwelijks kosten 
van op- en afbouw van de tentoonstellingsruimte. 
 
Vergeleken met de begroting voor 2017 geldt dat de werkelijke activiteitenlasten € 
53.000 hoger waren dan begroot (realisatie 2017 bedraagt: € 472.809 versus begroot 
2017: € 419.805). De stijging is voor ca € 33.000 waarneembaar in de activiteitenlasten 
personeel en is een direct gevolg van de inhuur van meer gastcuratoren, vrijwilligers en 
kunstenaarsfees. 
 
Daarnaast bedraagt de afwijking van de activiteitenlasten materieel 2017 ten opzichte 
van de begroting ca € 20.000. Er zijn diverse oorzaken die deze afwijking hebben 
veroorzaakt. Met name noemen we lagere reguliere kosten van inrichtingsmateriaal voor 
2017. Op detailniveau zijn er enkele niet-materiële overschrijdingen van kosten 
waarneembaar waarvoor we verwijzen naar de specificatie van deze post in de 
toelichting op de jaarrekening. 
 
De eigen inkomsten over het boekjaar 2017 bedragen € 201.740 (2016: € 287.432). Over 
2017 is het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de structurele publieke 
subsidies gelijk aan 24,94% (2016: 35,80%). Zoals reeds vermeld komen de eigen 
inkomsten van Marres voort uit een reeks verschillende bronnen.  
Van het negatieve exploitatieresultaat 2017 zal € 239 worden verrekend met het 
bestemmingsfonds OCW. Dit betreft het percentage OCW-subsidie ten opzichte van de 
totale baten gerelateerd aan het resultaat van de organisatie 2017 (negatief € 464). Het 
resterende bedrag ad € 225 (€ 464 minus € 239) wordt verrekend met de algemene 
reserve van de organisatie. 
 
Beleid bij tegenvallende inkomsten 
Marres’ praktijk bergt een aantal risico’s. Tentoonstellingen kunnen minder inkomsten 
genereren dan begroot, omdat bijvoorbeeld bezoekersaantallen tegenvallen of fondsen 
minder bijdragen. Ook zijn er soms tegenvallers met zieke medewerkers, gebreken aan 
het huis of andere onverwachte kosten, waarvoor Marres weinig reserve heeft. Marres 
gaat hier op twee manieren mee om. De meest kostbare tentoonstellingen worden zoveel 
mogelijk aan het begin van het jaar gepland om zo eventuele tegenvallers later in het jaar 
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te kunnen opvangen. Voorts worden de begrotingen van de tentoonstellingen zo 
opgesteld dat er vooraf wordt bedacht hoe bepaalde onderdelen kunnen worden 
toegevoegd of geschrapt mocht de jaarbegroting dat verlangen. Indien nodig kan in de 
tweede helft van het jaar worden bezuinigd zonder dat de activiteiten aan kwaliteit 
inboeten.  
 
 
Raad van Toezicht en organisatie 
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur, opende zijn deuren in 1998. De stichting wordt 
ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Gemeente 
Maastricht en de Provincie Limburg. Directeuren waren achtereenvolgens Fréderique 
Bergholtz (2000 -2005) en Guus Beumer (2005-2012). Sinds februari 2013 is Valentijn 
Byvanck directeur en sinds 1 juni 2015 directeur-bestuurder van Marres. Marres heeft 8 
medewerkers (samen 4,7 fte) in vaste dienst. 
 
Marres heeft een Raad van Toezicht en een met dagelijks bestuur belaste directeur-
bestuurder. De Raad vergaderde in 2017 vier keer. De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de artistieke, organisatorische en 
financiële stand van zaken. Hij is benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Toezicht 
heeft zich gecommitteerd aan de Code Cultural Governance. Net als voorgaande jaren 
organiseerde de Raad een zelfevaluatie alsook een evaluerend gesprek met de directeur. 
Laurie Cluitmans en Hans Bongartz zijn dit jaar toegetreden als nieuwe leden van de Raad 
van Toezicht. De aandacht voor diversiteit door de Raad van Toezicht komt tot uiting in 
een meer evenwichtige man-vrouw verhouding en leeftijdsverdeling en een meer 
evenredige verdeling tussen leden uit de regio en daarbuiten. Marres is daarbij actief op 
zoek naar mensen met een etnische achtergrond die de Raad van Toezicht willen 
versterken.  
 
 
De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit: 
Ronald Philippart, Voorzitter  (Datum van aantreden: 01-10-2012) 
Rob Stevens, Vice-voorzitter   (Datum van aantreden: 21-12-2012) 
Noor van Putte,   (Datum van aantreden: 01-06-2015) 
Roberto Lanckohr    (Datum van aantreden: 01-06-2016) 
Laurie Cluitmans   (Datum van aantreden: 01-01-2017) 
Hans Bongartz    (Datum van aantreden: 01-10-2017) 
 
De posities en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht staan verderop in het 
verslag vermeld. 
 
 
Prestatienormen 
Marres heeft dit jaar aan de prestatienormen van het ministerie voldaan. De Raad van 
Toezicht vraagt in dit bestuursverslag graag speciale aandacht voor de wijze waarop 
Marres een onderscheidend experimenteel programma dient te combineren met grote 
bezoekersaantallen en eigen inkomsten. Dat deze twee op gespannen voet met elkaar 
staan, heeft hij in het verleden al geagendeerd. Nu wil Marres graag aandacht voor het 
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feit dat het Ministerie in de vierjarencyclus een rekenmethode hanteert die goed 
ondernemerschap frustreert. Ondernemingen investeren doorgaans in het begin van een 
cyclus om daar later in de cyclus de vruchten van te kunnen plukken. Marres heeft in de 
afgelopen cyclus laten zien dat de investeringen in het begin voorbeeldige prestatiecijfers 
aan het einde van de cyclus opleverden. De prestatiecijfers van het vierde jaar van de 
cyclus tellen echter niet mee in de beoordeling van het functioneren van Marres. 
Gesteund door De Zaak Nu doet Marres hierbij een beroep op het Ministerie van OCW 
een meer fair beoordelingsbeleid in te zetten voor de komende periode. Marres stelt 
voor de prestaties vanaf jaar vier in plaats van jaar één mee te rekenen in het resultaat 
voor de beoordeling van de volgende periode. De beoordeling van de prestatiecijfers 
door het ministerie omvat dan de jaren 4, 1, 2 en 3. 
 
Besluit 
De Raad van Toezicht is tevreden met de vooruitgang die Marres in 2017 heeft geboekt. 
De stichting heeft met een experimenteel en vernieuwend programma een breder 
publiek, waaronder het Maastrichtse middenveld aan zich weten te binden. Marres heeft 
een reeks zeer aansprekende tentoonstellingen georganiseerd die bij zowel publiek als 
critici in de smaak viel. Ook heeft het kunsthuis samen met onderzoeksinstituten 
belangrijke nieuwe inzichten gevonden voor de invulling van zijn zintuigenprogramma en 
de outreach daarvan. In de komende jaren voorziet de Raad van Toezicht nog veel 
bijzondere uitdagingen, zowel in inhoudelijk opzicht bij het verfijnen van het 
zintuigenprogramma en het uitbreiden van het netwerk van samenwerkingen met 
maatschappelijke partijen, alsook bij het behouden van het draagvlak en behalen van de 
prestatienormen voor de komende periode. De Raad is hierover echter zeer optimistisch 
gestemd. Met een meer integrale beoordeling door het ministerie en de wil van de 
gemeente Maastricht om een oplossing te vinden voor de huisvesting, zal Marres zich 
meer kunnen richten op zijn kerntaken: het begeleiden van jonge kunstenaars en 
curatoren in hun talentontwikkeling, het openen van nieuwe vergezichten voor kunst- en 
museumprofessionals, het genereren van nieuwe kunstwerken, het faciliteren van 
nieuwe richtingen in het werk van kunstenaars, het scheppen van een internationale 
omgeving en netwerk voor Nederlandse kunstenaars en professionals en wat hierin 
verdisconteerd ligt en misschien wel het allerbelangrijkste is, het mogelijk maken van de 
productie van kunst.  
 
De ondersteuning van het ministerie van OCW, de gemeente Maastricht en de provincie 
Limburg zijn daarbij essentieel, niet alleen voor Marres’ eigen toekomst, maar ook voor 
het gevarieerde aanbod van de internationale hedendaagse kunst in Nederland. 
 
 
 
Valentijn Byvanck 
Directeur 
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2. Overzicht tentoonstellingen en activiteiten Marres 2017 
 
26-11 / 08-01  Poets of Beijng (Wiebengahal) 
14-12 / 12-02  Marres Currents #4 Running Time 
11-01   Marres hosts Nieuwjaarsborrel Timmerfabriek 
14-01   Nathalie De Corte unfolding performance 
18-01   Performance Caroline Bosc, Thomas Wachholz 

Screening with Miriam Gossing & Lina Sieckmann & Q&A 
28-01   Nathalie De Corte unfolding performance 
07-02 / 20-02  Educatie Toon je Talent 
12-02  Finissage: Performance Puck Vonk, Ralph Collier, Nathalie De Corte 
26-02   Carnaval 
04-03   Crowdfunding diner The Painted Bird (voordekunst) 
10-03 / 13-08  The Painted Bird 
14-03   Buurtborrel 
16-03   Vriendenborrel 
30-03 Training the Senses 1: Painting as a sensory experience; Gijs Frieling & 

Aukje Dekker 
07-04   Museumnacht 
19-04   Training the Senses 2: The sense of movement; Sara Wookey 
22-04   Donateursborrel  
26-04   Familieworkshop 
03-05 Training the Senses 3: Sensing nature; Natasha Myers, Espen Sommer 

Eide & Thought Collider 
03-06 / 05-06  Kunsttour 
03-06   Book launch The Painted Bird, Boekhandel Dominicanen 
21-06   Training the Senses 4: Mixing the senses; Jamie Ward 
30-06 / 09-07  Marres Movements 
30-06 + 01-07  Hilde Elbers, Yeah but no but Yeah (Dans) 
01-07   Annika Kappner, Future Petroleum (Performance) 
02-07   Hrafnhildur Helgadóttir (Improvisation for painting) 
04-07   Book launch The Painted Bird, Paradiso Amsterdam 
07-07 + 08-07  Christopher Tignor, Along a Vanishing Plane (Muziek) 
08-07   Christopher Tignor, Listening Walk 
09-07   Dario Tortorelli, Dance Improvisations (Performance) 
   Dario Tortorelli, D NO BODY 5 #transcending (Performance) 
17-07 / 21-07  Zomerschool 
13-08   Witwasdag The Painted Bird (finissage) 
29-08 / 26-11  The Materiality of the Invisible 
10-09   Parcours 
20-09 Training the Senses 5: Touch, taste and embodied knowing; Roger 

Kneebone, Dusia Kneebone & Jozef Youssef 
01-10 / 08-10  Week van de Ouderen 
04-10 Training the Senses 6: The hearing body; Ana Tajadura-Jiménez & Paul 

Devens 
13-10 / 15-10 + 29/10Archeologie Rondleidingen (The Materiality of the Invisible) 
18-10  The Archeologist, the artist and the Curator: Walking Conversation 
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08-11 / 10-11  Kommetjekunst dagen 
15-11 Training the Senses 7: The Performing Audience; David Helbich & Rudi 

Laermans 
13-12  Presentatiedagen Marres Currents #5 
13-12 / 04-02  Marres Currents #5 I Spy, I Spy a little lie 
13-12  Performance Colonial Cocktails; Alejandro Cerón 

Performance Office for Joint Administrative Intelligence; Gary Farrelly, 
Chris Dreier 

  Performance World of Daucus, World of Doubt; Nicholas Hoffman 
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3. TENTOONSTELLINGEN MARRES 
 
1 
Poets of Beijing @ Wiebengahal 
21 november 2016 – 8 januari 2017  
Dankzij de economische groei van Beijing is een snel opkomende kunstmarkt opgebloeid die 
veel jonge kunstenaars aantrekt. Deze jonge artiesten worden vaak gezien als een exponent 
van een nieuwe lichting kunstenaars, de zogenoemde post-'80-generatie. In plaats van hun 
relatie met het westen uit te drukken, zoals eerdere generaties Chinese kunstenaars voor hen 
deden, verkent deze post-'80-generatie de kunst en de maatschappij op een introspectieve en 
onafhankelijke manier. In Poets of Beijing werd het werk van 14 kunstenaars uit deze 
generatie getoond. Voor deze tentoonstelling koos Marres omwille van het publiek de 
prachtige Wiebengahal tegenover het Bonnefantenmuseum waar op datzelfde moment 
werken van de Chinese kunstenaar Cai Guo-Qiang te zien waren. Marres en het 
Bonnefantenmuseum verkochten combitickets voor de beide tentoonstellingen. Aangezien de 
Wiebengahal een monument is waaraan niets mag worden vastgenageld of gespijkerd, werd 
voor de tentoonstelling met hulp van designcollectief Bendewerk een speciaal 
tentoonstellingsframe gemaakt. 
 
De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een aantal Chinese cultuurorganisaties 
en de Nederlandse stichting gericht op de internationale bevordering van de Nederlandse 
cultuur DutchCulture. De Gemeente Maastricht organiseerde ter gelegenheid van de opening 
een diner voor de Chinese gasten. 
 
Gegevens 
Curators: Liu Chengrui, Valentijn Byvanck 
Kunstenaars: Liu Chengrui, Han Wuzhou, Zhao Yao, Bu Yunjun, Zhang Zhenyu, Yan Bing, Kun 
Niao, Wang Yuyang, Lin Ke, Chen Youtong, Wang Haiyang, Ha Nisi, Wang Liwei en Zhang 
Muchen 
Publicatie: Cahier  
Partners: China International Cultural Association, China Arts and Entertainment Group, 
Beijing Wenchuang International Art Co. Ltd, Z Youth Plus  
Extra inkomsten: China International Cultural Association (CICA) en DutchCulture. 
Aantal bezoekers: 
Van 01/01/17 – 08/01/2017: 32  
 
 
2 
Marres Currents #4: Running Time  
15 december 2016 – 12 februari 2017 
Marres Currents #4: Running Time was aflevering vier van de groepstentoonstelling van 
kunstenaars die recent afstudeerden in België, het Duitse Ruhrgebied en het zuiden van 
Nederland. De titel Running Time verwijst naar het moment vlak voordat een idee een vaste 
vorm krijgt – het ogenblik waarop het creatieve proces begint. In de huidige tijd van 
overvloedige informatie is creatieve tijd schaars. Het is echter precies dit vrije tijdsbestek 
waarin een gedachte een waardevol idee wordt, waarin de intuïtie of een terugkerende 
impressie onze aandacht vraagt. Vergelijkbaar met cinema, waarbij ‘running time’ de 
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speelduur van een film aanduidt, bood deze tentoonstelling de ruimte aan een generatie 
kunstenaars die geïnteresseerd is in verhalen, mythes, feit en fictie.  
 
Publieksprogramma 
Net als in voorgaande jaren organiseerde Marres een reeks bijeenkomsten rondom de 
opening. Op de dag voorafgaande aan de opening presenteerden de deelnemende 
kunstenaars hun werk en artistieke praktijk aan een publiek van studenten en 
kunstprofessionals in de Van Eyck Academie. De dag van presentaties werd gevolgd door een 
preview voor studenten en kunstenaars en een diner bij de Maastricht Academy of Fine Arts 
and Design. Op de opening een dag later vonden een reeks performances plaats door Ralph 
Collier, Thomas Wachholz en Nathalie De Corte en Puck Vonk. Wethouder Damsma van 
Cultuur, Educatie en Gezondheidszorg verrichtte de openingshandeling. Op dag drie werden 
deelnemers, studenten en kunstenaars in de regio bijeengebracht op een Get a Grant 
bijeenkomst, waarbij vertegenwoordigers van het Mondriaanfonds, het Stimuleringsfonds 
voor de Creatieve Industrie en Fonds Kwadraat presenteerden over de mogelijkheden voor 
subsidies, beurzen en leningen.  
 
Gegevens 
Curators: Barbara Cueto en Bas Hendrikx 
Kunstenaars: Caroline Bosc (La Cambre, Brussel),Tim Bruggeman (KASK Gent), Ralph Collier 
(Sint Lucas Antwerpen), Nathalie De Corte (Académie des Beaux-Arts Liège), Ties van Dijk 
(MAFAD Maastricht), Kiki Goossen (MAD-faculty Hasselt), Miriam Gossing & Lina Sieckmann 
(KHM, Keulen), Tessa Groenewoud (KASK Gent), Romee van Oers (AKV St. Joost Breda), 
Camille Picquot (KASK Gent), Allan Rand (Kunstakademie Düsseldorf), Miriam Sentler (MAFAD 
Maastricht), Puck Vonk (Sint Lucas Antwerpen), Reinier Vrancken (AKV St. Joost Den Bosch), 
Thomas Wachholz (Kunstakademie Düsseldorf). 
Deelnemende academies: Sint Lucas Antwerpen, La Cambre Brussel, KASK Gent, Académie 
des Beaux –Arts Liège, MAFAD Maastricht, MAD-Faculty Hasselt, KHM Keulen, AKV St. Joost 
Breda, Kunstakademie Düsseldorf, Sint Lucas Antwerpen, AKV St. Joost Den Bosch. 
Publicatie: Cahier met voorwoord van de curatoren Barbara Cueto en Bas Hendrikx 
Partners: Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), Van Eyck Academie, The 
Artist and the Others. 
Nieuwe werken: 7 
Extra inkomsten: Bijdragen van MAFAD, St. Joost, MAD-Faculty 
Aantal bezoekers (vanaf 1 jan.): 913 
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3 
The Painted Bird | Dreams and Nightmares of Europe 
10 maart 2017 – 13 augustus 2017 
 
The Painted Bird was de derde in de serie immersieve tentoonstellingen in Marres waarin 
eerder The Winter Anti Depression Show (2014) en Levi van Veluw: The Relativity of Matter 
(2015) werden gepresenteerd. Deze keer werd Marres omgetoverd tot een barok stadspaleis. 
Onder leiding van Gijs Frieling beschilderden 16 kunstenaars en een reeks assistenten alle 
muren, gangen, het trappenhuis, vloeren en plafonds van het monumentale huis Marres. 
Frank Koolen en Kim David Bots maakten voor het werk een uitgebreide soundtrack met 
persoonlijke commentaarstem, muziek en geluidseffecten. Met een oppervlakte van 750 m2 
toonde The Painted Bird een reeks prachtige en beangstigende omgevingen: bezoekers 
wandelden door een hightech supermarkt, een stukje oerbos, een Berlijnse hippie ruimte, een 
spinnengang met portretten en een wisteriakamer. 
 
Grafisch vormgever Kalle Mattsson en fotografe Charlott Markus maakten een publicatie 
onder de gelijknamige titel waarin brieven van de curatoren en kunstenaars en rijke fotografie 
de totstandkoming van het project in beeld brachten. De verschijning van het boek werd op 
twee plaatsen gevierd. Op 3 juni leidde kunsthistoricus Ko van Dun een vraaggesprek in 
Boekhandel Dominicanen. Op 4 juli was er een conversatie onder leiding van curator en critica 
Laurie Cluitmans in Paradiso, Amsterdam. Ter gelegenheid van deze laatste presentatie 
beschilderde Gijs Frieling de etalage van de Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. 
 
De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door donaties van Fonds21, de 
Bankgiroloterij, de Provincie Limburg en 150 private donors die meededen aan de 
crowdfundingactie die Marres ontwikkelde samen met Stichting Voordekunst. Als onderdeel 
van deze actie organiseerde Marres een sponsordiner in een van de beschilderde zalen. 
 
De tentoonstelling trok een breed publiek, van schilderkunstliefhebbers, middelbare scholen 
en ook vrijwel alle Nederlandse kunstacademies. Omdat schilderkunst centraal stond bij het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen CKV werden speciale dagen ingeruimd voor Gijs Frieling om 
eindexamenkandidaten te woord te staan. 
 
Gegevens 
Curatoren: Gijs Frieling en Valentijn Byvanck 
Kunstenaars: Marie Aly, Cian-Yu Bai, Bonno van Doorn, Kim David Bots, Gijs Frieling, Natasja 
Kensmil, Klaas Kloosterboer, Mirthe Klück, Frank Koolen, Fiona Lutjenhuis, Charlott Markus, 
Kalle Mattsson, Jan van de Pavert, Tanja Ritterbex, Sam Samiee, Charlotte Schleiffert, Derk 
Thijs, Sarah Verbeek, Helen Verhoeven, Evi Vingerling en Job Wouters. 
Publicatie: The Painted Bird | Dreams and Nightmares of Europe (Valiz en Marres 2017) 
Grafische vormgeving: Job Wouters (poster), Kalle Mattsson (publicatie), Ayumi Higuchi 
(cahier) 
Fotografie: Charlott Markus  
Partners: Voordekunst 
Nieuwe werken: 19 
Extra inkomsten: Fonds21, BankGiro Loterij Fonds, Provincie Limburg  
Bezoekersaantal: 9.824 
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4 
Marres Movements 
30 juni 2017– 9 juli 2017 
Van 30 juni tot 9 juli presenteerde Marres het nieuwe programma Marres Movements, 
die de bewegende beeldende kunst verkent. Dit eerste jaar kreeg het programma de 
vorm van een serie performances die gemaakt waren voor én voortborduurden op de 
tentoonstelling The Painted Bird. Zo bracht Annika Kappner een installatie-performance 
die voor The Painted Bird in Marres werd aangepast om een multi-zintuiglijk tableau vivant te 
creëren dat de toeschouwer volledig omringde. De performance was onderdeel van Fashion 
Makes Sense, de 9e editie van het FASHIONCLASH Festival in Maastricht. De choreograaf 
Dario Tortorelli toonde de voorpremière van de dansperformance D NO BODY 5 # 
Transcending. De componist en musicus Christopher Tignor gaf twee optredens en maakte 
een speciale listening walk voor Maastricht. 
 
Gegevens 
Curatoren: Valentijn Byvanck, Carolyn Strauss (Hrafnhildur Helgadóttir en Christopher 
Tignor) 
Kunstenaars: Annika Kappner, Dario Tortorelli, Judit Ruiz Onandi, Hilde Elbers, 
Hrafnhildur Helgadóttir en Christopher Tignor. 
Performers: Fina Anjou (SE), Nicola Baratto (IT), Karolien Buurman (NL), Arie de Fijter (BE), 
Aurélien Lepetit (FR). 
Bergur Thomas Andersen (IS), Tumi Árnason (IS), Indridi Ingólfsson (IS). Nicole van den Berg, 
Paolo Yao Kouadio, Patrick Schmatzer.  
Publicatie: cahier 
Grafische vormgeving: Ayumi Hitachi (cahier) 
Partners: Slow Research Lab Amsterdam, DansBrabant, De Nederlandse Dansdagen, de 
Toneelacademie, met een internationale groep performers  
Nieuwe werken: 3 
Extra inkomsten: Future Petroleum werd mede mogelijk gemaakt door AFK (Amsterdams 
Fonds voor de Kunsten). 
Bezoekersaantal: 228 
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5 
The Materiality of the Invisible 
30 augustus 2017 – 26 november 2017 
In de tentoonstelling The Materiality of the Invisible werd de hedendaagse kunst als een 
vorm van archeologie beschouwd. Veel kunstenaars doen onderzoek naar onderliggende 
lagen van onze sociale, maatschappelijke en politieke werkelijkheid. Zij leggen het 
verborgene bloot en dringen door in andere tijden. Zo maken zij net als archeologen het 
onzichtbare zichtbaar. 
 
Van Eycks participatie in het meerjarige EU-project NEARCH – New scenarios for a 
community-involved archaeology- vormde de aanleiding van de tentoonstelling. Directeur 
Lex ter Braak en adjunct-directeur Huib Haye van der Werf stelden de tentoonstelling 
samen. Als onderdeel van het project selecteerden ze zes internationale kunstenaars die 
elk met twee archeologische partners samenwerkten. The Materiality of the Invisible 
toonde het resultaat daarvan en daarbij het werk van 24 andere kunstenaars. De 
tentoonstelling werd georganiseerd door en spreidde zich uit over de drie locaties van 
Marres, Van Eyck en Bureau Europa. 
 
The Materiality of the Invisible had een stimulerend publieksprogramma dat bestond uit 
lezingen, rondleidingen en performances. Onder de deelnemende theoretici en 
kunstenaars waren de architect Eyal Weisman, de archeologen Michael Shanks en Miguel 
John Versluijs, en de kunstenaars Matthew Wilson, RAAAF en Martin Westwood. 
 
Gegevens 
Curatoren: Lex ter Braak en Huib Haye van der Werf 
Kunstenaars: Lida Abdul, Semâ Bekirovic, Rossella Biscotti, Marinus Boezem, Lonnie van 
Brummelen & Siebren de Haan, Joey Bryniarska & Martin Westwood, Leyla Cárdenas, 
Ruben Castro, Imran Channa, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Mikhail Karikis & Uriel 
Orlow, Daniel Knorr, Jeroen Kooijmans, Irene Kopelman, Giuseppe Licari, Chaim van Luit, 
Mark Manders, Alice Miceli, RAAAF, Raewyn Martyn, Stéphanie Saadé, Fernando Sánchez 
Castillo, Oscar Santillan, Daniel Silver, Studio Ossidiana, Marjan Teeuwen, Leonid 
Tsvetkov, Maarten Vanden Eynde, Roy Villevoye & Jan Dietvorst, Matthew C. Wilson 
Publicatie: Cahier (een aparte brochure voor elke instelling) en een uitgave van het 
tijdschrift Zuiderlucht gewijd aan de tentoonstelling.  
Partners: Van Eyck, Marres en Bureau Europa 
Nieuwe werken: 6 
Extra inkomsten: Mondriaanfonds, Gemeente Maastricht, Europese Commissie, Nearch, 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie Limburg, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Edmond Hustinx. 
Bezoekersaantal (in Marres): 3.794 
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6 
Marres Currents #5: I spy, I spy a little lie 
13 december 2017 – 04 februari 2018 
Met Marres Currents #5 opende alweer de vijfde editie van de jaarlijkse tentoonstelling 
Marres Currents. Marres nodigt voor deze serie jonge curatoren uit om recent 
afgestudeerde kunstenaars van kunstacademies in Zuid- Nederland, België en Duitsland 
(Noordrijn-Westfalen) te selecteren en een tentoonstelling te maken. Zo treedt Marres op 
als platform voor startende kunstenaars en curatoren, en draagt hiermee bij aan een 
internationale infrastructuur voor talentontwikkeling. Deze aflevering van de serie werd 
samengesteld door Evelyn Simons en Isabel Van Bos. 
 
I spy, I spy a little lie verwijst naar het spelletje ‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet’. Het spelletje test 
de vaardigheid van kinderen om hun perceptie te vergelijken met die van anderen. De 
verwijzing wordt hier betrokken op het digitale tijdperk dat wordt gekenmerkt door een 
onafgebroken stroom aan informatie die onze denkbeelden vormgeeft en collectieve kennis 
genereert. Via online gemeenschappen lijken we deze stroom te kunnen sturen en bevatten. 
Maar er bestaat ook een groeiende frustratie over de toegang tot informatie en de evaluatie 
van kennis. Kunnen we onszelf effectief beschermen tegen verborgen politieke propaganda, 
fake news, echo-chambers en filter bubbles? 
 
De curatoren lieten zich bij de ontwikkeling van de tentoonstelling inspireren door ideeën 
gerelateerd aan de Knowledge Commons; het gedachtegoed dat een maatschappij nastreeft 
waarin informatie collectief gedeeld en georganiseerd kan worden als weerstand tegen de 
privatisering van kennis. Hoe kan collectieve kennis leiden tot een collectief bewustzijn? 
 
Gegevens 
Curatoren: Evelyn Simons en Isabel Van Bos 
Kunstenaars: Henry Andersen (KASK Ghent), Felix Breidenbach (Kunstakademie Düsseldorf), 
Alejandro Céron (Dutch Art Institute Arnhem), Nicholas Hoffman (Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), Aurélie d’Incau (MAFAD, Maastricht), 
Jesuus, (AKV | St. Joost Den Bosch), Tim Löhde (Kunstakademie Düsseldorf), José 
Montealegre (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), 
Ektor Ntourakos (AKV | St. Joost Den Bosch), Johanna Odersky (Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main), OJAI (Gary Farrelly, Sint-Lukas, Brussels & 
Chris Dreier), Nadia Perlov (Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt 
am Main), Maria Gil Ulldemolins (PXL MAD School of Arts, Hasselt) en Remko Van der 
Auwera (Sint-Lukas Brussels). 
Scenografie: Parasite 
Grafische vormgeving: Roxanne Maillet 
Publicatie: Cahier met voorwoord van de curatoren Isabel Van Bos en Evelyn Simons 
Partners: Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), St Joostacademie Breda en 
Den Bosch, MAD Faculty Hasselt en Genk. 
Nieuwe werken: 2 
Extra inkomsten: Bijdragen van MAFAD, St Joost en MAD Faculty 
Bezoekersaantal (tot en met 31 dec. 2017): 516 
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4. TRAINING THE SENSES PROGRAMMA 
 
In 2016 transformeerde Marres zijn zintuigenfocus tot een integraal programma. Naast 
tentoonstellingen die zintuigelijk prikkelden of zintuigelijke kwesties aanroerden, werden nu 
ook in het discursieve, educatieve en outreach programma’s de zintuigen centraal gesteld. In 
2017 werd deze nieuwe weg verder kleur gegeven. Het Training the Senses programma werd 
als volledige thinktank opgetuigd, met middagsessies voor experts en avondpresentaties voor 
een breder publiek. De serie werd dit jaar zorgvuldig voorbereid om de conventie van 
gangbare academische lezingen te vervangen door kleurrijke avonden vol vertellingen, 
onderzoek, workshops, performances en muziek. Behalve kunstenaars presenteerden op deze 
avonden een chirurg, een kok, een hoedemaakster, een neurowetenschapper, een musicus, 
een ecoloog en een socioloog. De in totaal zeven Engelstalige sessies, waarvan twee in Marres 
en de rest in een zaal naast café De Brandweer werden georganiseerd, ontvingen voor het 
merendeel studenten afkomstig uit uiteenlopende faculteiten van Maastricht University. Het 
programma kreeg media-aandacht in het tijdschrift van de Maastricht University en vond zijn 
weg naar twee wetenschappelijke publicaties, van Anna Harris (FASOS) en Anneke van der 
Niet (Geneeskunde). 
 
Partners in dit langlopende Marres programma zijn hogescholen en universiteiten, alwaar het 
zintuigenonderzoek is verspreid over een reeks faculteiten (filosofie, literatuur, medische 
wetenschap, psychologie, mediastudies, erfgoed, antropologie) maar ook internationale 
onderzoeksgroepen, zoals de Knowing From the Inside Group aan de universiteit van 
Aberdeen van de antropoloog Tim Ingold, What Sense is there in Art? van het Courtauld 
Institute of Art (Londen) en het Center for Engagement and Simulation Science, Imperial 
College (Londen). Het Training the Senses programma vormde ook de inspiratiebron voor de 
afdeling educatie die zich dit jaar geheel toelegde op de kwestie van zintuiglijk onderwijs. Het 
Training the Senses -en educatieprogramma ontlokte aan de medische faculteit van de 
Universiteit Maastricht de vraag of Marres wilde meedenken over een zintuigelijk curriculum 
voor medische studenten.  
 
Training the Senses & Spring Sessions 2017 
 
30/03/2017  Painting as a sensory experience met Gijs Frieling & Aukje Dekker     
19/04/2017  The Sense of Movement met Sara Wookey 
03/05/ 2017  Sensing Nature met Natasha Myers, Thought Collider en Espen Sommer Eide 
21/06/2017  Mixing the Senses met Jamie Ward en Christine Söffing 
20/09/2017  Touch, taste and embodied knowing met Roger Kneebone, Dusia Kneebone en 

Jozef Youssef 
04/10/2017  The hearing body met Ana Tajadura-Jiménez en Paul Devens 
15/11/ 2017  The Performing Audience met David Helbich en Rudi Laermans 
 
In december 2017 verscheen de eerste publicatie over de zintuigen: Maastricht, Stad der 
Zinnen, een zintuigengids waarmee Marres put uit zijn opgedane kennis en netwerk van 
kunstenaars en schrijvers. De dwarse en associatieve gids vormt het startschot van Marres’ 
viering van zijn 20-jarige bestaan in Maastricht. In de gids wordt aan de hand van 
beschouwingen, tekeningen, wandelingen en kunstprojecten de stad zintuiglijk 
geïntroduceerd. Hanne Hagenaars was samensteller van het boek, waaraan een keur aan 
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kunstenaars en schrijvers bijdroegen, zoals Sanne Vaassen, Keetje Mans, Toon Teeken, Frank 
Koolen, Pieke Werner, Mike Moonen, Jan Hoek, David Helbich, Chaim Luit en Joep Vossebeld. 
Sandra Kassenaar gaf de gids vorm. Direct bij verschijnen zette Boekhandel Dominicanen 
boekhandel de handzame gids in de schijnwerpers als cadeautip voor de Kerst. 
 
Bezoekersaantallen Training the Senses:  289 

 
5. OVERIGE ACTIVITEITEN 

Marres en Carnaval 
7 - 8 februari  
Marres benoemde beeldend kunstenaar Frank Koolen, verantwoordelijk voor het script van 
de soundtrack van The Painted Bird, tot carnavalsmeester voor Marres in 2017. Koolen vroeg 
een aantal kunstenaars van The Painted Bird om een bijdrage te leveren voor een carnavals-
uitleen. Gijs Frieling, Bonno van Doorn, Tanja Ritterbex, Job Wouters, Klaas Kloosterboer en 
hijzelf beschilderden witte schilders overalls. Via een advertentie, mail en mond-tot-mond 
reclame werden carnavalsvierders uitgenodigd naar Marres te komen en een van de overalls 
te lenen voor het vieren van carnaval. 
Dit kon ook via reservering indien men de voorkeur had voor een bijdrage van een specifieke 
kunstenaar. De rijkversierde pakken werden tien keer uitgeleend aan carnavalisten die 
meteen een pak flyers van The Painted Bird meekregen. Zo maakten de dragers zowel reclame 
voor de kunst in het algemeen als voor de tentoonstelling die een paar weken later zou 
openen. De dragers werd ook gevraagd foto’s te maken van hun ‘performances’ in de stad. 
Daarvan is een selectie in het archief van Marres beland en eentje afgebeeld in de 
Maastrichtse Gids voor de Zintuigen.  
 
Aantal bezoekers: 3.500 
 
 
Museumnacht  
15 april 
In 2016 nam Marres het voortouw voor de eerste Maastrichtse museumnacht die in 
samenwerking met 14 culturele instellingen in de stad werd georganiseerd. Voor de editie van 
2017 opende Marres zijn deuren voor kunstenaarsinitiatief B32, waar onder leiding van 
kunstenaar en curator Joep Vossebeld een bonte verzameling optredens en performances 
plaatsvond. Anouk Scheepens toverde de kamer van CIan-Yu Bai om in een tropisch 
zonnebank paradijs. Los Dancing Queens traden op in de schouwkamer van Evi Vingerling en 
Sam Samiee, het Wiejerdzangers | Koor zong in de balzaal van Derk Thijs. Verder waren er 
performances van Frandeman en Jaja, BMX, Miss Taken, Rowan van As, Ark | Surplace, 
Simone en Mike en de Mosselpiano. In de toiletten kregen bezoekers speciale aandacht van 
toiletjuffrouw Alicja en buiten konden bezoekers prijsschieten in de prachtig versierde 
schiettent van Bob van Tilburg. 
 
Museumnacht partners in 2017 waren: Boekhandel Dominicanen, Bonnefantenmuseum, 
Brouwerij Bosch, Bureau Europa, Centre Céramique, Drukkunstmuseum, Lumière Cinema, 
B32, Museum aan het Vrijthof, Natuurhistorisch Museum, Museum Sjoen Limburg, De 
Muziekgieterij en Van Eyck. 
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De Museumnacht was een enorm succes; er stonden rijen voor alle instellingen. In totaal 
bezochten 1.551 bezoekers Marres. 
 
Kunsttour 
3 juni 2017 -  05 juni  
Vrije entree 
Tijdens het pinksterweekend vond de jaarlijkse KunstTour Maastricht plaats langs en in open 
ateliers, broedplaatsen, galeries, kunstinstellingen en publieke kunstlocaties. 24 
kunstlocaties met ruim 200 kunstenaars, in binnenstad & buitenwijken, openden tussen 
11:00u en 18:00u gratis hun deuren.  
 
Bezoekersaantal: 1.052 
 
Parcours 
10 september 
Tijdens het Parcours geven theaters, toneelgezelschappen, musea en andere culturele  
instellingen een voorproefje van hun programma voor het komende seizoen. Het 
thema van Het Parcours 2017 was Een grenzeloos Parcours. Marres was tijdens het 
Parcours gratis toegankelijk. 
 
Bezoekersaantal: 882 
 
 
Marres Kitchen 
Marres Kitchen kreeg in 2017 een nieuwe eigenaar. Maher al Sabbagh vertrok naar 
Rotterdam om daar een restaurant in Katendrecht te gaan runnen. Zijn compagnon van vele 
jaren Farid Zaman nam het roer over per 1 oktober 2017. De nieuwe leiding resulteerde in 
een vernieuwd contract en nieuw personeel. Ook werd afgesproken dat Marres Kitchen en 
Marres hechter gaan samenwerken in de promotie en gedeelde activiteiten van het huis als 
geheel.  
  



 22 

6. EDUCATIE 
 
In 2017 bouwde Marres voort aan een ambitieus educatieprogramma dat beoogt 
verdiepende programma’s over de zintuigen naar de scholen te brengen. Zoals ieder jaar 
ontving en begeleidde Marres een reeks schoolklassen die naar Marres kwamen voor een 
regulier tentoonstellingsbezoek. Daarnaast bood Marres een aantal speciale programma’s, 
zoals peer education projecten, stages en curriculumprogramma’s op maat. Deze 
programma’s spreken steeds meer ook maatschappelijke partijen aan. Om deze reden 
besteedde Marres dit jaar veel aandacht aan outreach projecten. 
  
Primair en voortgezet onderwijs 
Met veertien scholen in het middelbaar onderwijs heeft Marres inmiddels een vaste relatie 
opgebouwd. Met hen worden programma’s ontwikkeld die aansluiten bij hun curriculum. 
Door het interdisciplinaire karakter van zijn programma zijn de uitkomsten van deze 
samenwerkingen zeer divers. De regisseur van The Painted Bird Gijs Frieling diende als 
voorbeeld in het Centraal Schriftelijk Eindexamen CKV. Voor leerlingen van een reeks 
scholen die zich voorbereidden op dat examen werden twee volle dagen met Frieling 
georganiseerd waarbij de leerlingen kennis maakten met de schilder en zijn schilderkunst. 
Voorts kwamen leerlingen Engels hun luister- en spreekvaardigheden trainen en leerlingen 
retorica gaven speeches over de toekomst van Europa. Tijdens de tentoonstelling The 
Materiality of the Invisible werd samengewerkt met een docent Nederlands die leerlingen 
een debat liet ontwikkelen over wereldbeeld en subcultuur. Marres participeerde opnieuw 
in het programma Kommetje kunst en Toon je Talent VMBO van Kumulus/Kaleidoscoop. 
Marres ontving hiervoor gedurende vijf dagen jongeren uit het VMBO bij de tentoonstelling 
Marres Currents #4: Running Time. Bij alle tentoonstellingen kregen leerlingen de 
gelegenheid om met kunstenaars over hun werk te praten en een project te doen.  
 
Docenten waren dit jaar zeer tevreden over de individuele aanpak, voortdurende evaluatie 
en maatprogramma’s van Marres. Daarnaast oogst het onderscheidende 
zintuigenprogramma veel lof van docenten. De bijzondere plaats die Marres in het veld 
inneemt, werd dit jaar bevestigd door de vraag door het CKV-onderwijs om samen te 
brainstormen over de vernieuwde CKV-doelstellingen. Op 28 juni organiseerde Marres de 
eerste vak bijeenkomst voor docenten en begeleiders. 
 
 
Hogescholen en Universiteiten 
Voor het hoger onderwijs hoste Marres een premium team van MA honors studenten 
(psychologie, rechten en business) die in een intensief programma zintuigelijke challenges 
voor de stad ontwikkelden. Marres ontwikkelde daarnaast met Maastricht University een 
pilot voor tweedejaars medisch studenten over zintuigelijke waarneming. De directeur 
ontving zoals ieder jaar bezoeken van MA studenten Arts and Heritage van Maastricht 
University, Curating Arts and Culture Programma van de Vrije Universiteit Amsterdam, 
Design Academie Eindhoven en deelnemers van het curatorenprogramma van de Appel in 
Amsterdam. Dit jaar kwamen daar nog groepen studenten en docenten bij van vrijwel alle 
Nederlandse en enkele Belgische kunstacademies die The Painted Bird bezochten. 
Voor de docentenopleiding beeldende kunsten van de Maastricht Academy of Fine Arts and 
Design, opleiding FADE, stelde Marres een coachingstraject op over waarneming, dat de 
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studenten vervolgens konden toepassen als beginnend docent bij de doelgroep 
basisscholieren. 
 
 
Peer education en stages 
Marres continueerde het peer education programma dat in 2016 werd gelanceerd. De peer 
educators ontwikkelen programma’s voor scholen, waarvan de resultaten tijdens kunstdagen 
en op ouderavonden worden getoond. Ook geven ze rondleidingen en produceren ze uitingen 
zoals kunstinterventies in tentoonstellingen, tekenboekjes en grafische werkstukken die in de 
receptie van Marres worden getoond. Aansluitend op het Premium programma uit 2016 met 
MA honors studenten van Maastricht University, ontwikkelde Marres met hen ook een reeks 
zintuigelijke challenges. Bij de Museumnacht 2017 hielpen peer educators mee en hun 
klasgenoten bezochten in grote aantallen Marres. 
 
Marres bood dit jaar een aantal stageplaatsen voor educatie. Deze stagiaires hielpen met 
dagelijkse werkzaamheden en de begeleiding van leerlingen. Ook hielpen ze met 
publieksenquêtes en social media campagnes en gaven ze feedback op het educatieve 
programma en het onderzoek naar de zintuigen. Een complete lijst van stagiaires is te vinden 
aan het einde van dit verslag. 
 
 
Outreach 
Naar aanleiding van een toenemende vraag uit de samenleving, verzorgde Marres dit jaar een 
reeks outreach programma’s. Marres nam het voortouw om met een reeks instellingen een 
zomerboekje met het cultuuraanbod in Maastricht te ontwikkelen voor bezoekers van de 
stad. Het boekje werd gratis aan alle basisschoolleerlingen in Maastricht gegeven. De vorig 
jaar gestarte family workshops die te weinig respons opleverden, werden dit jaar vervangen 
door een beleef-activiteit die families aan de balie konden kopen. Met de medische faculteit 
van de Universiteit Maastricht en het skills lab van de medische faculteit werd een keuzeblok 
ontwikkeld over zintuigelijke waarneming. Verder werkte Marres dit jaar samen met Tout 
Maastricht bij het organiseren van een zomerschool voor jongeren uit kwetsbare milieus.   
 
Partners: LBBO (ik ben bewust onderwijs), Sint-Maartens College, 
Bernard Lievegoed School, Bonnefanten College, ISK Maastricht, Porta Mosana College, Stella 
Maris College, Graaf Huyn College, Grotius College, Cornhert College uit Haarlem, Broekland 
College, VMBO school Maastricht, Connect College, United World College, Montessorischool 
binnenstad, Hotelschool, Artez Nijmegen, MAFAD, Van Eyckacademie, Maastricht University, 
Stichting de Vrolijkheid, TapijnTuin Maastricht, Kumulus/Kaleidoscoop, Tout Maastricht, Meet 
Maastricht, KunstTour Maastricht, Powerstation art program.  
 
Marres bereikte dit jaar in totaal 1.971 leerlingen van het voortgezet onderwijs, waarvan 840 
op de scholen. Voorts bezochten 156 leerlingen uit het primair onderwijs en 812 studenten uit 
het hoger onderwijs Marres. 
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Freelance Medewerkers 
 
Marres werkt samen met diverse freelancemedewerkers op educatiegebied en biedt 
werkervaring aan voor mensen die in de cultuursector willen werken. 
 
Dit jaar hebben meegeholpen: 
 
Mark Mülders   (rondleidingen, jongerenbegeleiding, workshops) 
Patricia Pisters   (rondleidingen, jongerenbegeleiding, workshops) 
Christianne Schreurders  (rondleidingen, jongerenbegeleiding, workshops) 
Bart Dekkers    (rondleidingen, jongerenbegeleiding, workshops) 
Yvonne Grootenboer   (kunstenaar, gaf workshop voor project ‘Buiten de Lijnen’ ) 
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7. COMMUNICATIE 
 

Algemeen 
Als gevolg van de zeer in het oog springende tentoonstellingen van Levi van Veluw: The 
Relativity of Matter en Ferran Adrià: Notes on Creativity in voorgaande jaren, ervoer Marres 
in 2017 de vanzelfsprekende aandacht van een breder publiek dan tevoren. Dit vertaalde 
zich niet onmiddellijk in grotere aantallen bezoekers, maar wel in een ander soort publiek. 
Behalve het gangbare publiek van ingewijden en professionals werd Marres in toenemende 
mate bezocht door groepen. Deze groepen zijn cultuurliefhebbers op zoek naar nieuwe 
ervaringen in Maastricht, belangstellenden voor immersieve tentoonstellingen en 
educatieve groepen. In zijn communicatie speelt Marres hierop in door zich voor een breed 
publiek te profileren op ‘open kunstdagen’ zoals de KunstTour Maastricht en het Parcours. 
Ook participeert Marres in Social Deal- en NS-Favourites acties en accepteren wij sinds 
medio 2017 de BankGiro Loterij VIP kaart en verbindt hij zich met strategische partners in de 
regio, zoals de horeca- en hotelsector die veel free publicity genereren. Om het bereik van 
Marres te vergroten werd dit jaar voor het eerst een algemene folder samengesteld met het 
volledige jaarprogramma van 2017.  
Een selectie van artikelen, reportages, recensies en interviews die in 2017 over de 
tentoonstellingen in Marres werden gepubliceerd, is te vinden in de bijlage van dit 
jaarverslag. 
 
Promotie tentoonstellingen 
Voor de promotie van zijn tentoonstellingen verfijnde Marres het beleid dat in de vorige 
jaren is ontwikkeld. Voor alle tentoonstellingen adverteert Marres in een aantal agenda’s 
zoals Week In, Week Uit en Zuiderlucht voor lokaal publiek, Metropolis M voor Nederlandse 
professionals en e-flux voor professionals internationaal. Daarbij zoekt het steeds partners 
voor gratis publiciteit. Voor de uitzonderlijke performances in Marres Movements werd 
ingezet op aandacht in de uit-agenda’s in Maastricht, Limburg en Aken en meegelift op de 
publiciteit van de partners, Slow Research Lab Amsterdam, DansBrabant en FASHIONCLASH. 
Voor de tentoonstelling The Materiality of the Invisible, een samenwerking met de Van Eyck 
Academie en Bureau Europa, werd een speciale bijlage gemaakt in het gratis tijdschrift 
Zuiderlucht. Het blad wordt verspreid in Limburg en delen van Noord-Brabant. Bij de 
jaarlijkse groepstentoonstelling Marres Currents werd gebruik gemaakt van de netwerken 
van de deelnemende academies, die grote aantallen flyers voor de tentoonstelling ontvingen 
om onder de studenten te verspreiden. De sterk stijgende bezoekersaantallen voor de 
Training the Senses reeks zijn vooral te danken aan intensieve Facebookcampagnes.  
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Publiciteitscampagne 
Periodiek ontwikkelt Marres een grote publiciteitscampagne. Dit jaar gebeurde dat met de 
tentoonstelling The Painted Bird: Dreams and Nightmares of Europe. In het jaar dat Europa 
het 25-jarig bestaan van het Verdrag van Maastricht vierde, trok deze tentoonstelling niet 
alleen de aandacht van binnenlandse- en buitenlandse media, maar óók van 
Maastrichtenaren: het was de drukstbezochte opening uit de historie van Marres, met ruim 
800 bezoekers. Voorafgaand aan de tentoonstelling organiseerde Marres een succesvolle 
crowdfunding campagne samen met Voordekunst. Er werd een bedrag van 28.691 euro 
opgehaald. Marres genereerde met de campagne landelijke publiciteit die als landelijke 
aankondiging van de tentoonstelling functioneerde en bovendien een netwerk van nieuwe 
donateurs verbond aan Marres. Voor deze tentoonstelling werd voorts een postercampagne 
in de grote steden in Nederland, een poster- en flyercampagne in België en een 
flyercampagne in Aken uitgezet. Het beeldmerk hiervoor werd ontworpen door deelnemende 
kunstenaar (en graficus) Job Wouters. De tentoonstelling werd uitvoerig besproken in de 
Nederlandse en Belgische media. 
 
Digitaal 
Marres investeerde in 2017 in een nieuwe website. Terwijl de huisstijl werd gehandhaafd 
werd een technologische inhaalslag gemaakt. De website vindt zo aansluiting bij alle nieuwe 
media en dankzij ingebouwde tools wordt de vindbaarheid van Marres vergroot. Ook kreeg 
Marres een aparte pagina voor educatie, een reserveringssysteem en een webshop. Het 
aantal volgers op social media steeg in 2017 flink. Het Facebookaccount van Marres heeft 
inmiddels ruim 6.500 volgers. In 2017 heeft Marres ook een Instagram account gecreëerd. Na 
een klein jaar hebben 1.075 volgers zich geabonneerd. Op beide accounts worden volgers 
veelal door middel van foto’s en video’s op de hoogte gehouden van activiteiten van Marres. 
Ook wordt via de accounts bijgehouden hoe vaak Marres wordt getagd door bezoekers, of als 
hashtag wordt vermeld.  
 
Publieksenquêtes 
Bij elke tentoonstelling wordt een enquête opgesteld die in de receptie aan bezoekers wordt 
aangeboden. Dankzij deze enquête komt Marres meer te weten over de achtergrond van de 
bezoekers, hoe ze Marres kennen en wat ze van de tentoonstelling vinden. Veel bezoekers 
laten hun e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van alle activiteiten van Marres. 
Hierdoor steeg in 2017 het aantal nieuwsbriefabonnees van Marres fors naar ruim 7.000.  
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Ondernemerschap en relatiebeheer 
 
Marres vergrootte in het afgelopen jaar zijn draagvlak en wierf extra gelden uit diverse 
bronnen. Er werd dit jaar samengewerkt met uiteenlopende partijen zoals in Limburg de Van 
Eyck Academie en Bureau Europa (Materiality), het Bonnefantenmuseum, de Muziekgieterij, 
de Toneelacademie, De Nederlandse Dansdagen en Maastricht University. Buiten Limburg 
werd gewerkt met onder meer dansgroep DansBrabant, Stichting de Vrolijkheid en het 
Euregionaal netwerk Very Contemporary. Internationaal werden dit jaar de banden 
aangehaald met onder meer Kitchen Theory, The Wellcome Museum (Londen), Automatica 
(Rio de Janeiro), The Centre for Engagement and Simulation Science van het Imperial College 
(Londen) en Z33 (Hasselt).  
 
Marres kondigde aan in 2018 het Very Contemporary netwerk te verlaten. Het netwerk 
bracht Marres te weinig netwerk en richtte zich in plaats daarvan teveel op grote, 
energieverslindende samenwerkingsprojecten. Vanaf 2018 zoekt Marres directere 
samenwerking met partijen in de Euregio. Zo worden in het komende jaar de banden 
aangehaald met Z33 in Hasselt. 
 
Naast inkomsten uit de entree wierf Marres gelden van de Vrienden, particuliere sponsoring, 
pacht van Marres Kitchen en nationale fondsen. Voor The Painted Bird ontving Marres steun 
van Fonds21 en wierf het gelden via een succesvolle crowdfunding campagne met 
Voordekunst. Voor The Materiality of the Invisible ontvingen Marres, Van Eyck en Bureau 
Europa steun van het Mondriaanfonds, de Gemeente Maastricht, de Europese Commissie, 
Nearch, het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg en de Stichting Edmond Hustinx. 
Academies uit binnen- en buitenland droegen bij aan de totstandkoming van de 
tentoonstelling Marres Currents #4 en #5. 
 
De in het najaar van 2014 opgerichte vriendenvereniging met mensen uit het 
maatschappelijke middenveld: universiteit, horeca, professionals, telde eind 2017 148 leden. 
Tijdens elke tentoonstelling werd een middag met rondleidingen en een borrel 
georganiseerd voor de Vrienden. 
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8. PRESTATIE OVERZICHT 
 

 
 
 
Noot: Het bezoekersaantal bestaat uit betalende bezoekers, gratis bezoekers en bezoekers 
met de Museumkaart. De gratis bezoekers zijn deels gebaseerd op schattingen. De 
tentoonstellingen Marres Currents #4 en Poets of Beijing openden in 2016 en werden 
gecontinueerd in 2017. De bezoekers van 2016 zijn in dit overzicht niet meegenomen.  
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9. EXPLOITATIEBEGROTING & FINANCIËLE POSITIE 
 
Marres heeft in 2017 een resultaat van negatief € 464 gerealiseerd (begroot voor 2017: 
nihil). Het jaar 2016 werd afgesloten met een incidenteel tekort van  
€ 51.042. De eigen inkomsten 2017 bedragen € 201.740 (24,94%). 
De totale baten 2017 bedragen € 1.064.632 (begroot € 980.000). De hogere 
gerealiseerde baten ad € 84.632 ten opzichte van de begroting zijn vooral het gevolg van 
de volgende ontwikkelingen: 
 
Hogere publieksinkomsten (€ 61.478 versus begroot € 30.000). 
De hogere publieksinkomsten zijn met name het gevolg van een hogere kaartverkoop 
voor de succesrijke tentoonstelling The Painted Bird. 
 
De overige directe inkomsten zijn met € 10.877 hoger dan vooraf ingeschat  
(€ 8.000). Deze opbrengstenstroom heeft betrekking op sponsorbedragen van bedrijven 
en de opbrengsten uit verkoop van merchandising zoals boeken, catalogi etc. De reden 
van de overschrijding van de directe inkomsten is dat de sponsorinkomsten niet werden 
begroot. 
 
Resumerend geldt dat de totale directe opbrengsten in 2017 ad € 72.355 door de hoger 
dan verwachte belangstelling voor de door Marres georganiseerde tentoonstellingen 
hoger zijn dan de begroting van deze post voor 2017 ad € 38.000. 
 
De indirecte inkomsten hebben in 2017 een omvang van € 20.189 en betreffen de 
huurinkomsten die Marres in rekening brengt bij de huurder die een deel van het pand 
exploiteert als restaurant. Deze baten zijn nagenoeg gelijk aan de inschatting van deze 
post die in de begroting is opgenomen. 
 
De bijdragen uit private middelen hebben in 2017 een omvang van € 109.196 en zijn 
daarmee iets lager dan de begroting 2017 [€ 115.000]. Marres heeft met een 
crowdfunding actie ten behoeve van The Painted Bird € 34.696 aan inkomsten 
gegenereerd. 
 
De overige in 2017 onder de private middelen verantwoorde baten betreffen 
sponsorgelden van bedrijven voor de tentoonstellingen Marres Currents #4 en #5 
alsmede een subsidie van Fonds21 voor de tentoonstelling The Painted Bird en een 
subsidie van Dutch Culture ten behoeve van de tentoonstelling Poets of Beijing. 
 
Ten aanzien van de structurele subsidies geldt dat Marres ook in de programma-periode 
2017 – 2020 onderdeel is van de Basis Infrastructuur van het Ministerie van OCW. Uit 
hoofde daarvan kreeg zij eveneens meerjarige subsidies toegekend van de Provincie 
Limburg en de gemeente Maastricht. De structurele subsidies 2017 zijn ca € 29.000 
hoger dan begroot omdat in 2017 indexaties zijn doorgevoerd nadat de begroting voor 
2017 reeds was vastgesteld en goedgekeurd.  
Tenslotte behoren tot de incidentele publieke middelen een drietal subsidies van het 
Mondriaanfonds ten behoeve van de tentoonstelling The Materiality of the Invisible die 
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Marres samen met Jan van Eyck academie en Bureau Europa mogelijk maakte alsmede 
de tentoonstelling Marres Currents #5. 
 
Beheerslasten personeel en materieel 
Deze lasten bedragen in 2017 in totaal € 591.626 (begroot: € 559.795). Met name hogere 
beheerslasten personeel zijn de oorzaak van de gesignaleerde afwijking van de realisatie 
ten opzichte van de begroting. Tot deze kosten behoren de salarislasten van het 
beheerspersoneel alsmede de kosten van inhuur van administratieve ondersteuning. De 
stijging van de salarislasten is vooral zichtbaar ten aanzien van de pensioenlasten 
alsmede de overige personele lasten en zijn het gevolg van investeringen in de 
competentie-ontwikkeling van het personeel van Marres. 
 
Activiteitenlasten personeel en materieel 
Ten aanzien van deze kosten geldt dat er een duidelijke daling waarneembaar is ten 
opzichte van 2016 (2017: € 472.809 versus 2016: € 688.711). Deze daling geldt vooral ten 
aanzien van de activiteitenlasten materieel. Bij de tentoonstelling The Painted Bird werd 
een relatief hoog bedrag aan kunstenaarsfees besteed en waren er nauwelijks kosten 
van op- en afbouw van de tentoonstellingsruimte. 
 
Vergeleken met de begroting voor 2017 geldt dat de werkelijke activiteitenlasten € 
53.000 hoger waren dan begroot (realisatie 2017 bedraagt: € 472.809 versus begroot 
2017: € 419.805). De stijging is voor ca € 33.000 waarneembaar in de activiteitenlasten 
personeel en is een direct gevolg van de inhuur van meer gastcuratoren, vrijwilligers en 
kunstenaarsfees. 
 
Daarnaast bedraagt de afwijking van de activiteitenlasten materieel 2017 ten opzichte 
van de begroting ca € 20.000. Er zijn diverse oorzaken die deze afwijking hebben 
veroorzaakt. Met name noemen we lagere reguliere kosten van inrichtingsmateriaal voor 
2017. Op detailniveau zijn er enkele niet-materiële overschrijdingen van kosten 
waarneembaar waarvoor we verwijzen naar de specificatie van deze post in de 
toelichting op de jaarrekening. 
 
De eigen inkomsten over het boekjaar 2017 bedragen € 201.740 (2016: € 287.432). Over 
2017 is het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de structurele publieke 
subsidies gelijk aan 24,94% (2016: 35,80%). Zoals reeds vermeld komen de eigen 
inkomsten van Marres voort uit een reeks verschillende bronnen.  
Van het negatieve exploitatieresultaat 2017 zal € 239 worden verrekend met het 
bestemmingsfonds OCW. Dit betreft het percentage OCW-subsidie ten opzichte van de 
totale baten gerelateerd aan het resultaat van de organisatie 2017 (negatief € 464). Het 
resterende bedrag ad € 225 (€ 464 minus € 239) wordt verrekend met de algemene 
reserve van de organisatie. 
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10. BESTUUR, DIRECTIE EN MEDEWERKERS 
 

Raad van Toezicht/ Bestuur 
Marres heeft een Raad van Toezicht en een met dagelijks bestuur belaste directeur-
bestuurder. De Raad vergaderde in 2017 vier keer. De directeur-bestuurder legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de artistieke, organisatorische en 
financiële stand van zaken. Hij is benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Toezicht 
heeft zich gecommitteerd aan de Code Cultural Governance. Net als voorgaande jaren 
organiseerde de Raad een zelfevaluatie alsook een evaluerend gesprek met de directeur. 
Hans Bongartz en Laurie Cluitmans traden in 2017 toe als nieuw lid. 
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit: 
Ronald Philippart, Voorzitter  (Datum van aantreden: 01-10-2012) 
Rob Stevens, Vice-voorzitter   (Datum van aantreden: 21-12-2012) 
Noor van Putte, Algemeen lid  (Datum van aantreden: 01-06-2015) 
Roberto Lanckohr    (Datum van aantreden: 01-06-2016) 
Laurie Cluitmans   (Datum van aantreden: 01-01-2017) 
Hans Bongartz    (Datum van aantreden: 01-10-2017) 
 
Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht van Marres in 2017 waren: 
 
Ronald Philippart (Voorzitter)  

• President van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch 

• Geen nevenfuncties 
 
Rob Stevens (Vicevoorzitter) 

• Algemeen directeur van L1, Maastricht 

• Nevenfuncties:  
o Lid Raad van Commissarissen Wonen Zuid, Roermond (woningcorporatie) 
o Lid algemeen bestuur Stichting Het Limburgs Landschap 
o Lid bestuur ROOS, Hilversum (brancheorganisatie van regionale publieke 

omroepen) 
o Voorzitter Raad van Toezicht philharmonie zuidnederland 

 
Noor van Putte 

• Manager Communicatie bij AZL 

• Geen nevenfuncties 
 
Roberto Lanckohr 

• ING Adviseur Zakelijk Maastricht - Sittard 

• Nevenfuncties: 
o Voorzitter RVT Stichting Derma Zuid BV 
o Voorzitter Stichting Golf & Humor Foundation 
o Bestuurder Stichting Administratie Kantoor Nicole Nulens 
o Lid Deelnemersraad MVV 



 32 

 
Laurie Cluitmans: 

• Onafhankelijk curator 

• Nevenfuncties 
o Adviseur Mondriaanfonds 
o Bestuurslid ArtTable 

 
Hans Bongartz 

• Directeur Investment Management, M&A en Strategic Partnerships bij Eneco 
Groep 

• Nevenfunties: 
o Penningmeester VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland) 
o Lid Raad van Toezicht van Commissarissen van LichtBlick 

 
 

Team Marres en Partners 
Het team Marres heeft zich dit jaar actief beziggehouden met zijn eigen functioneren. Zo 
werd een coach aangetrokken die met iedereen individuele gesprekken voerde en een 
dag lange trainingssessie verzorgde. Als opvolging hiervan organiseerde het team 
tweemaandelijkse sessies waarbij het functioneren van het team, de filosofie van Marres 
en nieuwe tentoonstellingen werden besproken. 
 
Er heeft zich dit jaar een aantal veranderingen in het team van Marres voorgedaan. Er 
werden twee nieuwe medewerkers aangenomen: Vincent Willems (floormanager) en Elke 
Lutgerink (baliemedewerker). Het vaste team van 8 medewerkers (4,7 FTE) is in 2017 
aangevuld met externe medewerkers en freelancers om alle projecten goed uit te kunnen 
voeren. Zo werkten Ilse van Lieshout, Yvonne Grootenboer, Jessica Capra, Maxime 
Helgers, Ellen Vasic en Ilona van den Brekel op projectbasis voor Marres.  
Productiemedewerker Ghislaine Boere viel in het laatste kwartaal uit door ziekte. Haar 
taken werden gedeeltelijk door Torsten Uerlings overgenomen. Elke Lutgerink werd aan 
het einde van het jaar wegens zwangerschap vervangen door Hester van Tongerlo. 
 
In de werving van nieuwe hosts werd dit jaar een profiel opgesteld dat ervoor zorgde dat 
Marres een meer etnisch divers en jong bestand krijgt. Hetzelfde geldt voor het werven 
van stagiaires, die dit jaar hielpen met de communicatie en het Training the Senses 
programma. 
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Het team Marres bestond in 2017 uit: 
 

• Valentijn Byvanck - Directeur    0,8 fte 

• Ghislaine Boere - Productie    0,8 fte 

• Chandra Merx - Office Manager   0,6 fte 

• Immy Willekens - Communicatie    0,7 fte 

• Willem Janssen - Technische staf   0,6 fte 

• Tineke Kambier – Floor Manager   0,6 fte 

• Vincent Willems – Floor Manager   0,6 fte 

• Elke Lutgerink – Baliemedewerker   0 fte  

• Hester van Tongerlo     0 fte 

• Bea van Loo via kantoor Severeyns  
 
Communicatiemedewerkers op projectbasis: 

• Maxime Helgers  

• Ellen Vasic 
 
Stagiaires 2017:  
 
Communicatie:  

• Maxime Helgers  
 
Training the Senses: 

• Zaïda Violan 
 
Educatie: 

• Grotiuscollege 

• Julie Schuffelen 
 

• United World College 

• Melih Meric       

• Mikhail Davydov      

• Naim Currimjee      

• Valeria Abigail Sibrian Quijada    

• Natasha Amisha      

• Dionysius Nataraja      

• Alberto Poma      

• Hashem Mourawed 
 

• Marina Arostegui  

• Niki Karanikola  

• Sofia Vargas  

• Sophia Abdi Wansbrough 
 
 

• Ibbo 
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• Annabel Fleur 

• Sterre Konings  

• Mirte Dolly 

• Merlijn Konings 
 
Premium students Maastricht University 

• Daina Kosite 

• Nina Meijering 

• Kontessa Legaki  

• Alex Carvajal Acevedo 
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Extra-curriculair 
Valentijn Byvanck was dit jaar voorzitter bij het Fonds Podiumkunsten in Den Haag. Hij gaf 
presentaties onder meer bij het Desiging the Dots festival/symposium in Korzo, Den Haag en 
hield de speech bij de Graduation ceremonie van de Rietveld Academie in Amsterdam. Voorts 
was hij lid van de adviesgroep voor de Turing Toekenning (museumprijs) en van de jury voor de 
prijs voor makers voor jong publiek van de Nederlandse Dansdagen. Hij zat in een adviesgroep 
voor De St. Joostacademie in Breda, bracht atelierbezoeken via Stroom, Den Haag, nam deel aan 
de brainstormgroep voor een nieuw museum voor technologie en kunsten in Utrecht. Ook nam 
hij deel aan een rondetafeldiscussie over Europa en de kunsten in het Stedelijk Museum 
Amsterdam en een gesprek over kunst en publiek bij de Nederlandse Dansdagen. Ten slotte was 
hij dit jaar lid van de besturen van Nederlands-Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in 
Amsterdam, belangenvereniging voor presentatie-instellingen De Zaak Nu, het Euregionale 
netwerk Very Contemporary en Museumnacht Maastricht. 
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