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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. Hierbij ligt de nadruk op zintuiglijke ontwikkeling, de taal
van het lichaam en immersieve omgevingen. Marres werkt samen met beeldend
kunstenaars, vormgevers, musici, parfumeurs, wetenschappers en koks bij het
produceren van kunstwerken 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 2018 heeft Marres 23.253 bezoekers ontvangen, deels in huis en deels bij
projecten op locatie. 2.529 hiervan waren leerlingen van het voortgezet
onderwijs, 1.089 leerlingen VO in Marres, 1.440 op scholen en projecten buiten
Marres. Via de website werden nog eens 205.000 bezoekers en op social media
9.000 volgers bereikt. De eigen inkomsten over 2018 bedroegen € 206.514, in
percentage 24,99% ten opzichte van de structurele publieke subsidies.
Programma
Marres organiseerde in 2018 zes tentoonstellingen. Vijf daarvan vonden plaats in
het huis van Marres. Het jaar begon en eindigde met Currents, de jaarlijkse
presentatie van het werk van jonge kunstenaars in België, Zuid-Nederland en
Noordrijn-Westfalen. De eerste was de lustrum editie en laatste aflevering van
Marres Currents, de tweede was de eerste Currents nieuwe stijl, nu als
coproductie van Marres en Z33. In het voorjaar toonde Marres Dreaming Awake,
waarin de kunstenaar Luiz Zerbini de benedenverdieping spectaculair beplantte
met tropische flora. Op de dichte jungle van Dreaming Awake volgde in de zomer
de meditatieve tentoonstelling Nude in the Studio, gewijd aan het werk van Marijn
van Kreij. In het najaar bracht Marres de verbeeldingsrijke groepstentoonstelling
Superstition, samengesteld door gastcurator Erich Weiss.
De zesde tentoonstelling vond plaats buitenshuis. In Domaine de Kerguéhennec,
Bretagne, Frankrijk, opende in de zomer Levi van Veluws Relativity of Matter. De
installatie die de kunstenaar in 2015-16 voor Marres had gemaakt werd hier in
licht gewijzigde vorm opnieuw getoond.
Training the Senses
Als onderdeel van zijn zintuigenprogramma organiseerde Marres in 2018 voor het
derde jaar op rij een reeks maandelijkse sessies getiteld Training the Senses. De
uitdaging hierbij is om werkelijke ervaring over te brengen. Marres organiseert
daartoe met wetenschappers, dichters, artsen, beeldend kunstenaars,
parfumeurs, koks, musici en publiek een gezamenlijke scripted improvisation. Het
publiek krijgt een actieve rol op de avonden en bepaalt steeds mede de wijze
waarop de avonden verlopen. Dit jaar namen onder anderen deel de
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kunstenaars/performers Roderik Povel, Joachim Junghanss, Katja Heitmann en
Mami Izumi, de wetenschappers Bernadette Jansma, Kristin Haring en Laura
Speed en de dichters/auteurs Wiel Kusters, Emma Crebolder en Christopher Fitch.
Overig
Marres nam in 2018 deel aan een aantal gezamenlijke projecten en evenementen
in Maastricht. Marres verzorgde een reeks performances voor Carnaval (met Mike
Moonen), ontwikkelde een educatief programma voor het jaarlijkse festival
KOMmetje Kunst en een speciale theetuin voor Museumnacht Maastricht. Voor
Running Tours Maastricht opende Marres zijn deuren voor hardlopers. Ook gaf
Marres dit jaar opnieuw ruimte aan studenten van de Toneelacademie om
voorstellingen te geven. Deelname aan al deze evenementen heeft nieuwe
groepen mensen met potentiele belangstelling voor Marres weten te bereiken.
Publicaties
Marres publiceerde in 2018 naast de gebruikelijke tentoonstellingscahiers drie
boeken. De eerste, getiteld Dreaming Awake, boorde met een essay van Bruno
Latour en interviews van Eduardo Kohn en Eduardo Viveiros de Castro diepere
lagen aan van de gelijknamige tentoonstelling. De tweede, getiteld The Collection
was de langverwachte verzameling van alle cahiers van tentoonstellingen tussen
2013 en 2016. Voor de tentoonstelling van Marijn van Kreij produceerde Marres
ten slotte een boekje met ansichtkaarten. Voor een betere verspreiding van de
boeken werd samengewerkt met Idea Books, die in het eerste jaar van
samenwerking ruim 100 boeken van Marres verkocht. Zowel de eind vorig jaar
verschenen Gids voor de Zintuigen als Dreaming Awake werden opgegeven voor
de uitverkiezing van Best Verzorgde Boek van 2018.
Publiek en profiel
Marres onderzoekt steeds nieuwe manieren om een zo groot mogelijk publiek te
werven voor zijn rijke tentoonstellingen en activiteiten. Met steeds nieuwe
bezoekers kan Marres niet alleen zijn koers legitimeren en inkomsten genereren,
maar zich ook steeds dieper verankeren in de samenleving. 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 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. In 2018 waren 60% van de bezoekers
jonger dan 50 jaar. De meeste bezoekers zijn middelbaar of hoger opgeleid. Ca.
30% van de bezoekers komt uit de Randstad, 40% uit Limburg en de rest uit
overige Nederlandse provincies, België en Duitsland. 60% van de bezoekers gaf
aan speciaal voor de tentoonstelling naar Marres te zijn gekomen.
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Marres trok ook in 2018 substantieel nieuw publiek voor zijn programma. Bij
Dreaming Awake bleek 35% van de bezoekers nog niet eerder in Marres te zijn
geweest. Een percentage van ruim 50% nieuwe bezoekers kwam af op het
Training the Senses programma.
Het publieksbereik is overigens veel groter dan de bezoekersaantallen aangeven.
Een aanzienlijk publiek kijkt mee via de website (205.000) en social media (9.000
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.
Participatie en Outreach
Marres heeft in 2018 opnieuw stappen gezet in het werven van een meer divers
publiek. Een belangrijke stap hierbij is de voortdurende inzet om een
evenwichtige groep vrijwilligers/hosts te formeren. Maar ook het bijzondere
educatieprogramma, het Premium studenten team, de werving voor stages, peer
education bij internationale onderwijsinstellingen, het internationaal
georiënteerde Marres Kitchen en de keuze voor brede mondiale thema’s, trok dit
jaar een meer divers publiek naar Marres dan in de afgelopen jaren.
Naar aanleiding van een toenemende vraag uit de samenleving, verzorgde Marres
dit jaar een reeks outreach programma’s. Marres verzorgde naast zijn
buurtavonden een dag voor Droommoeders en nam deel aan het zomerschool
programma van Tout Maastricht voor jongeren uit kwetsbare milieus. Aan het
einde van het jaar startte Marres een wekelijkse brainstorm met het team om te
kijken op welke manieren nieuw publiek kan worden bereikt. Naar aanleiding
hiervan is onder meer samenwerking gezocht met de afdeling sociale zaken van
de Gemeente Maastricht, een inventarisatie gemaakt van wijkverenigingen, meer
aandacht besteed aan het primair onderwijs en hechtere samenwerking gezocht
met het asielzoekerscentrum Heerlen.
Educatie
In 2018 bouwde Marres voort aan een ambitieus educatieprogramma dat
verdiepende programma’s over de zintuigen naar de scholen brengt. Zoals ieder
jaar ontving en begeleidde Marres een grote hoeveelheid 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. Voor het hoger onderwijs begeleidde Marres
een premium team van MA honors studenten van allerlei disciplines die in een
intensief programma een zintuigelijk project (The Senseverter) voor educatie
ontwikkelden. Marres vervolgde daarnaast in samenwerking met het
Bonnefantemuseum, de Van Eyckacademie en Maastricht University het vorig jaar
ingezette project over zintuigelijke waarneming voor tweedejaars medisch
studenten.
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Marres bereikte dit jaar in totaal 2.544 leerlingen van het voortgezet onderwijs,
waarvan 1.418 op school en de rest in Marres. Voorts bezochten 26 leerlingen uit
het primair onderwijs en 516 studenten uit het hoger onderwijs Marres. Ondanks
het feit dat het primair onderwijs niet in de prestatie eisen staan van het
ministerie, zal Marres in het kader van het participatieprogramma in het komend
jaar meer aandacht besteden aan leerlingen uit deze sector.
Talentontwikkeling
Marres ziet talentontwikkeling als een belangrijke taak en bouwt een netwerk van
academies en instellingen 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 Currents en een trainingsprogramma
voor jonge curatoren en kunstenaars. De openingen van editie #5 en #6 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 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, het
Stimuleringsfonds voor de creatieve Industrie en The Artist and the Others, een
initiatief voor jonge makers.
Om het draagvlak en de uitstraling van de succesrijke serie te vergroten is
Currents vanaf aflevering #6 een samenwerkingsproject geworden met collega
instelling Z33 in Hasselt, België.
Ondernemerschap en relatiebeheer
Marres vergrootte in het afgelopen jaar zijn netwerk en wierf extra gelden uit
diverse bronnen. Naast inkomsten uit de entree wierf Marres gelden van de
Vrienden, merchandise, particuliere sponsoring, pacht van Marres Kitchen en
lokale en (inter)nationale fondsen, zoals (lokaal) De Sint Clemens Stichting en
Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof en (internationaal) het Mondriaanfonds,
het VSB fonds, het BankGiro Loterij Fonds, Vlaams-Nederlands huis deBuren (in
het kader van de regeling Grensverleggers), the Danish Arts Foundation en Pro
Helvetia. Academies uit binnen- en buitenland droegen bij aan de totstandkoming
van de tentoonstellingen Currents #5 en #6.
De in het najaar van 2014 opgerichte vriendenkring met mensen uit het
maatschappelijke middenveld, universiteit, horeca, professionals, telde aan het
einde van dit jaar 99 leden. De forse daling van het aantal leden van ca 30% wordt
veroorzaakt door de afschrijving van veel slapende leden en de eindigende
loyaliteit van een reeks vrienden die binnengebracht waren door een prominent
lid van de vriendenkring. Onder andere met previews en speciale acties worden in
het komende jaar meer Vrienden geworven.
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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), Domaine de Kerguéhennec (Bretagne, Frankrijk), Z33
(Hasselt, Belgie) en Automatica (Rio de Janeiro, Brazilie).
Culturele infrastructuur Maastricht
Een aantal partijen in Maastricht zijn dit jaar gaan samenzitten om te kijken hoe
de culturele infrastructuur van Maastricht kan worden verbeterd. Er werd in de
afgelopen jaren, met name na het mislukken van campagne voor de Culturele
Hoofdstad, gevoeld dat de culturele instellingen meer zouden kunnen
samenwerken. De Museumnacht die al voor de derde keer een enorm succes was
liet zien dat die samenwerking veel dynamiek kan opleveren. Naar het voorbeeld
hiervan werd in dit jaar een nieuw overleg tussen alle professionele instellingen
gestart.
Dit overleg wordt geleid door een klein bestuur belast met het opnieuw
vormgeven van het KOM, het voormalige overleg tussen instellingen dat in de
afgelopen jaren aan kracht had ingeboet. Aan het nieuwe overleg dat driemaal
per jaar plaatsvindt nemen alleen directeuren van instellingen deel. Er worden
zaken besproken die alle instellingen aangaan en er wordt regelmatig gesondeerd
met de Gemeente. Ook zet het nieuwe gremium zich in om jaarlijks weer een
echte opening van het culturele seizoen te organiseren. Marres is
vertegenwoordigd in het bestuur van dit nieuwe gremium en in het bestuur van
Museumnacht.
Het pand Marres
Marres schreef in zijn vorige jaarverslag (januari 2018):
‘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.’
Ondanks de steeds tot uitdrukking gebrachte goede wil van de Gemeente
Maastricht en de Stichting Strouven valt in dit dossier nog geen voortgang te
vermelden.
Financiën
Marres heeft in 2018 een resultaat van positief € 20.494 gerealiseerd (begroot voor
2018: nihil). Het jaar 2017 werd afgesloten met een bescheiden tekort van € 464.
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De totale baten 2018 bedragen € 1.050.746 (begroot € 994.300).
De hogere gerealiseerde baten 2018 ad € 56.446 ten opzichte van de begroting
zijn vooral het gevolg van de volgende ontwikkelingen:
De publieksinkomsten zijn hoger dan begroot (€ 41.586 versus begroot
€ 30.000). De hogere publieksinkomsten zijn met name het gevolg van de
opbrengsten uit educatie (€ 9.094) en een beperkte toename van de opbrengsten
uit kaartverkoop (€ 2.492).
De sponsorinkomsten bedragen in 2018 in totaal € 11.065 (begroot € 20.000) en
hebben volledig betrekking op inkomsten van het sponsordiner voor de
tentoonstelling Dreaming Awake.
De overige directe inkomsten zijn met € 17.041 net iets lager dan vooraf ingeschat
(€ 18.000) maar hoger dan de realisatie over 2017 (€ 7.584). In 2018 zijn de
planten, bomen en struiken die gebruikt zijn voor de tentoonstelling Dreaming
Awake via een door Marres georganiseerde plantenverkoop verkocht aan derden.
Daarnaast zijn de opbrengsten uit merchandise onder deze opbrengstenstroom
verantwoord. Deze hogere opbrengst 2018 vergeleken met 2017 heeft een
incidenteel karakter.
De over 2018 gerealiseerde indirecte opbrengsten bedragen € 25.817 en bestaan
uit huuropbrengsten alsmede opbrengsten voor servicekosten uit de verhuur van
een deel van het huis aan de exploitant van het restaurant Marres Kitchen. De
realisatie ligt in lijn met de begroting voor 2018.
De totale bijdragen uit private middelen zijn in 2018 gelijk aan € 111.005 (begroot:
€ 87.500). Tot deze jaarrekeningpost behoort een in 2018 ontvangen
projectsubsidie ad € 50.000 ten behoeve van het project Dreaming Awake die is
verstrekt door het BankGiro Loterij Fonds (goede doelenloterijen). Uit private
fondsen werd € 43.282 gerealiseerd welke voor € 25.000 bestaat uit een subsidie
van het VSBfonds ten behoeve van project Dreaming Awake. Van The Danish Art
Council en ProHelvetia werden respectievelijk € 5.362 en € 5.300 ontvangen.
Tenslotte werden van de stichtingen Kanunnik Salden, Clemensstichting en
stichting Haella bedragen ontvangen variërend van € 1.000 tot € 1.920.
Vergeleken met 2017 valt op dat vooral de van particulieren en Vriendenkring
ontvangen bijdragen fors dalen (2017: € 34.696). De belangrijkste reden hiervoor
is dat in 2017 veel particulier geld werd geworven met een succesrijke
crowdfundingactie voor het project The Painted Bird.
De incidentele publieke subsidies in 2018 bedragen € 17.907
(begroot: € 15.000) en bestaan uit de volgende elementen:
Mondriaanfonds inzake Dreaming Awake € 3.147
Mondriaanfonds inzake Currents # 6 € 3.010
Mondriaanfonds inzake Superstition € 2.700
Mondriaanfonds inzake Nude in the Studio € 3.750
Provincie Limburg inzake Dreaming Awake € 5.000
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In 2018 bedroeg de structurele subsidie OCW € 560.698 (begroot
€ 537.850). Deze hoger dan begrote subsidie uit de basisinfrastructuur van het
ministerie van OCW is het directe gevolg van de indexatie als gevolg van het
algemene prijspeil in 2018.
Net als ten aanzien van de structurele subsidie OCW is ook de structurele subsidie
Provincie Limburg in het meest recent afgesloten boekjaar als gevolg van loon- en
prijsindexaties verhoogd. Deze structurele geldstroom is verhoogd van € 100.000
naar € 102.000.
De structurele subsidie van de gemeente Maastricht is middels de toekenningsbrief van
15 december 2017 voor 2018 – 2020 verhoogd en bedraagt sinds het boekjaar 2018 in
totaal € 163.627 (begroot conform realisatie 2017:
€ 161.050).
De lasten bedragen in 2018 in totaal € 560.709 (begroot: € 566.530).
De beheerslasten personeel zijn met € 340.064 lager dan de begroting voor 2018
ad € 362.150. Tot deze kosten behoren de salarislasten van het beheerspersoneel
alsmede de kosten van inhuur van administratieve ondersteuning. De daling van
de salarislasten is vooral zichtbaar ten aanzien van de sociale lasten en
pensioenlasten alsmede de ontvangen ziekengelduitkering en zijn het gevolg van
een medewerker die in 2018 langdurig ziek was. De afwijking ten opzichte van de
begroting is veroorzaakt doordat de begrote loonkosten in werkelijkheid niet zijn
gerealiseerd.
Ten aanzien van de beheerlasten materieel zien we een overschrijding van de
begrote kosten ad € 204.380 met € 24.218. Een aantal overhead gerelateerde
kosten zoals verzekeringen, beveiliging alsmede advocaat- en accountantskosten
zijn in 2018 hoger uitgevallen dan begroot.
Activiteitenlasten personeel en materieel
Ten aanzien van deze kosten geldt dat er ten opzichte van 2017 sprake is van een
daling (2018: € 449.382 versus 2017: € 472.809).
De activiteitenlasten personeel laten een stijging ten opzichte van 2017 zien die
vooral is veroorzaakt op de post overige medewerkerskosten. In 2018 vond meer
inhuur van extern personeel plaats, vooral in verband met vervanging van ziek
personeel.
Ten aanzien van de activiteitenlasten materieel geldt dat deze ten opzichte van
zowel de begroting 2018 alsook de realisatie 2017 een dalende trend laten zien.
De aard van de georganiseerde tentoonstellingen maakt dat er sprake is van
zowel positieve als negatieve afwijkingen op de verschillende bestanddelen van
de activiteitenlasten materieel. De kosten van website stijgen ten opzichte van
2017 alsmede de begroting voor 2018. Er is sprake van een nieuwe website
beheerder. De ingeschatte kosten waren te laag. De kosten van opening stijgen,
hetgeen een bewuste beleidskeuze is van Marres om de relatie met diverse
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stakeholders alsmede omwonenden te intensiveren (PR en relatiebeheer). Ook
deze kosten overschrijden de begroting 2018 alsmede de realisatie van 2017.
De eigen inkomsten over het boekjaar 2018 bedragen € 206.514 (2017:
€ 201.740). Over 2018 is het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de
structurele publieke subsidies gelijk aan 24,99% (2017: 24,94%). Zoals reeds
vermeld komen de eigen inkomsten van Marres voort uit een reeks verschillende
bronnen. Het gerealiseerde percentage eigen inkomsten van Marres is in 2018
ook hoger dan de norm die in de programmaperiode 2013 - 2016 als doelstelling
was gedefinieerd (19,5 %). De verwachting is dat Marres ook in de komende jaren
voldoende eigen inkomsten zal genereren om aan de eigen inkomstennorm te
kunnen voldoen.
Van het positieve exploitatieresultaat 2018 zal € 10.936 worden toegevoegd aan het
bestemmingsfonds OCW. Dit betreft het percentage OCW subsidie ten opzichte van
de totale baten gerelateerd aan het resultaat van de organisatie 2018 (positief €
20.494). Het resterende bedrag ad € 9.558 (€ 20.494 minus € 10.936) wordt
toegevoegd aan de algemene reserve van de organisatie.
Beleid bij tegenvallende inkomsten
Marres’ praktijk bergt een aantal financiële 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 aan het
begin van het jaar gepland om zo eventuele tegenvallers later in het jaar te
kunnen opvangen. Voorts bevat elke tentoonstellingsbegroting posten die
geschrapt of toegevoegd kunnen worden mocht de jaarbegroting dat verlangen.
Indien nodig kan in de tweede helft van het jaar worden bezuinigd waarbij
vanzelfsprekend wordt ingezet op het behoud van kwaliteit.
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 (20052012). 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 2018 vier keer. De directeurbestuurder 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
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Governance. Net als in voorgaande jaren organiseerde de Raad een zelfevaluatie
alsook een evaluerend gesprek met de directeur-bestuurder. 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 2018 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
voorgenomen aantal activiteiten, de bezoekersaantallen en het eigen
inkomstenpercentage zijn allemaal behaald. Daarnaast realiseerde Marres de
kwalitatieve 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 werd dit jaar, zoals
voorgenomen, de samenwerking met collega-instellingen en kennisinstituten
uitgebreid.
Besluit
De Raad van Toezicht is tevreden met de vooruitgang die Marres in 2018 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
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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
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 nieuw discours, 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-bestuurder
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2. OVERZICHT TENTOONSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN MARRES 2018
13-12 / 04-02
07-01
12-01
16-01
21-01
24-01
27-01 / 10-3
30-01
01-02
01-02
04-02
09-03 / 03-06
09-03
11-03
14-03 / 17-05
21-03
25-03
13-04
25-04
09-05
23-05
05-06
12-06
13-06
26, 28, 29-06
29-06 / 09-09
29-06 / 09-09
29-06

Marres Currents #5 I Spy, I Spy a little lie
Rondleiding door curator Isabel van Bos
In Transit moving exhibition door de HKU (curator Bas
Hendrickx)
Borrel voor de vrijwilligers
JeSuus - Spoken Word Performance door Stryder
Kunstcaroussel (docenten basisonderwijs)
Peer Education Project
St. Joostacademie studenten in gesprek met Curatoren
Currents
Get a Grant bijeenkomst met het Mondriaanfonds en het
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie
Booklaunch Gids voor de Zintuigen, openingshandeling
verricht door de wethouder van Cultuur Bert Jongen
Finissage: Performances Gary Farrelly + Nicholas Hoffman
Dreaming Awake, openingshandeling verricht door de
ambassadrice van Brazilie H.E. Mrs Regina Maria Cordeiro
Dunlop, and Ambassador Ronaldo Edgar Dunlop
Sponsordiner Dreaming Awake, gevolgd door Tefaf party
i.s.m. het Student Hotel
Borrel voor de Vrienden van Marres
Toon je talent: (6 klassen van het VMBO kregen 8 lessen op
school naar n.a.v. van een bezoek aan Marres)
Training the Senses: The Wild, met Christopher Fitch en
Mattijs van de Port
Maastricht Urban Trail
Museumnacht
Training the Senses: Voices met Roderik Povel, Bernadette
Jansma en Poetry Slammers: Loukia Hadjiyianni, Charis
Hoffman, Sophie Malon, Alfie Marsden Smedley
Booklaunch The Collection, Marres Exhibition Cahiers 2013 –
2016
Training the Senses: Space, met Markus Ulrich en Joachim
Schmidt
Finissage Dreaming Awake, tropische plantenmarkt
Borrel Museumnacht
Training the Senses: Walking met Mami Izumi en
Emmanuelle Wackerle
Studenten geneeskunde
Marijn van Kreij: Nude in the Studio, openingshandeling
verricht door de wethouder van Cultuur Jim Janssen
No Ordinary Picnic (picknicks in de tuin van Marres)
preview Vrienden van Marres
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01-07 / 04-11
11-07

14 & 15-08
30 & 31-08
31-08 & 01-09
09-09
11, 13, 14 & 15-09
12-09
22-09 / 25-11
25-09
25-09
10-10
31-10
6, 13 & 14-11
10 & 11-11
14-11
13-12
14-12 / 10-02

Levi van Veluw The Relativity of Matter, Domaine de
Kerguéhennec, Bretagne (FR)
Training the Senses: Fieldnotes met Joeri Bruyninckx, Kristen
Haring, Rachel Harkness, Thijs Lagendijk en Ulrike Scholtes,
georganiseerd in het kader van het Learning Materials
Symposium, University Maastricht.
Maastricht aan Zee, zomerschool i.s.m. Tout Maastricht
Introductiedagen deelnemers Currents #6
Powerstation Art project
Finissage Marijn van Kreij, Parcours & Meet & Greet voor de
buurtbewoners
Fog Bite, toneelvoorstelling in IJshuisje van Marres door
Lieke van der Vegt en Doris Vervuurt van de toneelacademie
Maastricht
Training the Senses: Silence met Emilie Sitzia, Wiel Kusters,
Joachim Junghanss en Kim Reijntjes
Superstition (inclusief preview voor Vrienden)
Borrel voor vrijwilligers
Smaakdag: Train Your Senses (@Ainsi)
Training the Senses: Skins, met Katja Heitmann, in
samenwerking met de Nederlandse Dansdagen, Maastricht
Borrel voor de buurtbewoners
Educatieprogramma KOMmetjekunst
L’Art Pour Elkaar, open atelierroute
Training the Senses, Talking Smell met Saskia Wilson-Brown,
Laura Speed en Emma Crebolder
Presentatiedagen Currents #6
Currents #6: Good Intentions
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3. TENTOONSTELLINGEN MARRES
1
Marres Currents #5: I spy, I spy a little lie
13 december 2017 – 04 februari 2018
Marres begon 2018 met 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.
Currents #5 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. 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?
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
vonden een reeks performances plaats door deelnemers Alejandro Cerón, the
Office for Joint Administrative Intelligence (Gary Farrelly and Chris Dreier) en
Nicholas Hoffman. Voorts werden deelnemers, studenten en kunstenaars in de
regio bijeengebracht op een Get a Grant bijeenkomst, waarbij
vertegenwoordigers van het Mondriaanfonds en het Stimuleringsfonds voor de
Creatieve Industrie vertelden over de mogelijkheden voor subsidies, beurzen en
leningen. Van alle kunstenaars en hun werk werd net als in voorgaande jaren een
korte filmclip vervaardigd en toegevoegd aan Currents shorts.
Gegevens
Curatoren: Evelyn Simons en Isabel Van Bos
Kunstenaars: Henry Andersen (KASK Gent), Felix Breidenbach (Kunstakademie
Düsseldorf), Alejandro Céron (Dutch Art Institute Arnhem), Nicholas Hoffman
(Staatliche Hochschule für Bildende Künste Städelschule Frankfurt am Main),
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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, Brussel & 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 Brussel)
Scenografie: Parasite
Grafische vormgeving: Roxanne Maillet (ERG Brussel)
Publicatie: Cahier met een voorwoord van de curatoren Isabel Van Bos en Evelyn
Simons
Films: 8 korte films van de kunstenaars door Marie Lormeau (Reeled in)
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 (vanaf 1 januari 2018): 936
2
Dreaming Awake
10 maart 2018 – 3 juni 2018
Dreaming Awake was de vierde in een reeks van immersieve tentoonstellingen in
Marres. Vorige projecten in deze serie waren The Winter Anti Depression Show
(2014), Levi van Veluw: The Relativity of Matter (2015-16) en The Painted Bird |
Dreams and Nightmares of Europe (2017).
De tentoonstelling Dreaming Awake presenteerde een in lagen afgepelde versie
van een tropisch regenwoud in het Amazonegebied. Het was een tentoonstelling
over de tast, waarbij de nadruk lag op de aanraking van de mens door zijn
omgeving. Dreaming Awake was erop gericht die ervaring over te brengen. Het
immersieve project werd ontwikkeld door de Braziliaanse curator Luiza Mello met
directeur van Marres Valentijn Byvanck en in samenwerking met de kunstenaars
Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané en Luiz Zerbini. De
tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het
BankGiro Loterij Fonds, het VSBfonds en het Mondriaan Fonds. Marres
organiseerde bij de tentoonstelling een sponsordiner voor veertig
kunstliefhebbers en sponsoren. De opening van de tentoonstelling vond plaats
tijdens de Open Studio’s van de Van Eyckacademie en de kunstbeurs TEFAF in
Maastricht. Als extra activiteit organiseerde Marres op de avond van de opening
een afterparty in samenwerking met The Student Hotel en de Provincie Limburg in
het net geopende The Commons in het Sphinxkwartier.
De tentoonstelling trok een groot en zeer gevarieerd publiek. Veel studenten van
Nederlandse kunstacademies, maar ook kunstliefhebbers uit het hele land,
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natuur- en plantenliefhebbers en mensen die geïnteresseerd zijn in zintuiglijke
ervaringen bezochten Dreaming Awake. Er was veel aandacht voor de
tentoonstelling van bijvoorbeeld De Witte Raaf (B), Metropolis M, Dagblad De
Limburger (NL) en het online magazine Lupita, gewijd aan het werk van
kunstenaars uit Latijns-Amerika.
Gegevens
Curatoren: Luiza Mello en Valentijn Byvanck
Kunstenaars: Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané en Luiz
Zerbini.
Publicatie: Dreaming Awake (Automatica en Marres) met een essay van Bruno
Latour en interviews van Eduardo Kohn en Eduardo Viveiros de Castro,
geredigeerd door Luiza Mello en Valentijn Byvanck. Ontworpen door João Doria
en uitgegeven door Automatica en Marres
Grafische vormgeving: Ayumi Higuchi (cahiers en uitingen)
Fotografie/Video: Gert Jan van Rooij, Rob van Hoorn, Bram Rusman
Partners: Automatica
Nieuwe werken: 1 (Natureza espiritual da realidade [Spirituele natuur van de
werkelijkheid] door Luiz Zerbini]
Extra inkomsten: BankGiro Loterij Fonds, VSB Fonds, Mondriaanfonds, Provincie
Limburg, Stichting de Vrolijkheid, De Sint Clemens Stichting, Stichting Kanunnik
Salden/Nieuwenhof en crowdfunding via Wij Doen Mee
Bezoekersaantal: 5.013
3
Marijn van Kreij – Nude in the Studio
30 juni 2018 – 9 september 2018
In de zomertentoonstelling Nude in the Studio, presenteerde Marres het werk van
de Nederlandse kunstenaar Marijn van Kreij. In de solotentoonstelling werden
honderden tekeningen en gouaches getoond, van monumentale werken op dik
aquarelpapier tot losse series op schetspapier, reclamefolders of ander drukwerk.
Van Kreij combineerde deze werken met klankmobiles en een verzameling krukjes
uit zijn atelier.
Een centrale plaats in de tentoonstelling kregen een serie tekeningen en
schilderingen waarvoor Picasso’s interior landscapes steeds model stonden. Deze
interior landscapes, zoals Picasso ze noemde, tonen onvoltooide schilderijen en
sculpturen, schildersmaterialen, muziekinstrumenten en allerhande objecten die
hij als rekwisieten gebruikte in zijn atelier bij Cannes. Het titelwerk van de
tentoonstelling Nude in the Studio maakte Van Kreij samen met schoolkinderen
uit het Japanse bergdorp Kamiyama.
De tentoonstelling kwam tot stand met dank aan andriesse eyck galerie,
Amsterdam; Kamiyama Artist in Residence Keiko Kudo (Japan) en Jinryo
Elementary School in Kamiyama (Japan). Nude in the Studio ontving financiële
ondersteuning van het Mondriaan Fonds.
De tentoonstelling trok veel kunstliefhebbers uit het hele land. Maar ook toeristen
die in Maastricht en omgeving een weekend weg waren. Bezoekers bleven lang in
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de tentoonstelling en toonden veel waardering voor de werken van Van Kreij.
Inspirerend en verfrissend waren veelgebruikte bewoordingen. Een bezoeker
schreef in het gastenboek: ‘Naar mijn held (Picasso) kijken door de ogen van
Marijn. Nu heb ik een held erbij’.
Ook de landelijke media pikte de tentoonstelling op. Dit leidde tot lovende
recensies in Metropolis M Dagblad De Limburger en artikelen in Museumtijdschrift
en het Duitse maandblad MOVIE (regio Aken).
Gegevens
Curator: Valentijn Byvanck
Kunstenaar: Marijn van Kreij
Publicatie: Ansichtkaartenboekje vormgegeven door Akiko Wakabayashi.
Uitgegeven door Marres.
Grafische vormgeving: Ayumi Higuchi (cahier)
Partners: andriesse eyck galerie, Amsterdam
Nieuwe werken: 8
Extra inkomsten: Mondriaanfonds, andriesse eyck galerie, Amsterdam
Bezoekersaantal: 1.769
4
Superstition
22 september 2018 – 25 november 2018
Kunstenaars zijn van oudsher geïnteresseerd in verschijnselen die zich niet door
logica laten verklaren. De surrealisten waren geobsedeerd door het analyseren en
de creatieve mogelijkheden van droomtoestanden. Schrijvers als Antonin Artaud,
William S. Burroughs en Alan Ginsberg gingen (soms met behulp van drugs) op
zoek naar de grenzen tussen realiteit en fictie. En de regisseurs Ingmar Bergman
en Andrei Tarkovski wisten de invloed van bijgeloof op de fantasie en het
bewustzijn op film vast te leggen.
Voor de curator van de tentoonstelling Superstition Erich Weiss was het misschien
nog wel belangrijker om te claimen dat bijgelovigen en kunstenaars iets gemeen
hebben. Beiden geven bijzondere verklaringen voor fenomenen die niet
onmiddellijk te verklaren zijn. De tentoonstelling begon met een publiekslieveling:
kunstschilder en mentalist Uri Geller, wereldberoemd van zijn optredens waarin
hij met zijn geestkracht metalen lepels boog. Germaine Kruip onderzocht in een
locatie specifieke installatie de adembenemende krachten van Aranmula Kannadiobjecten uit India. Nils Nova maakte een enorme trompe l’oeuil. Joachim Koester
nam ons mee op een reis naar een onderaardse wereld, een ‘weg van de doden’.
Publieksprogramma
Bij de tentoonstelling gaven Nils Nova en Germaine Kruip performances. Een
speciale uitvoering van het muziekstuk Crickets van Mungo Thomson werd door
docenten en leerlingen van het conservatorium gehouden. Voorts werd een reeks
events voor speciale groepen en rondleidingen georganiseerd. In de maand
november opende Marres zijn deuren voor de bezoekers van lokaal verhaal
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vertelfestival L’ Art pour Elkaar in Maastricht. Ook deed Marres mee aan het
educatieve festival KOMmetje Kunst. Tijdens de herfstvakantie organiseerde
Marres een speciale “Herfst in en rond Marres” actie gericht op een bezoek aan
de tentoonstelling en door Marres georganiseerde wandelingen door de stad
Maastricht.
Geïnteresseerd algemeen publiek in de regio, toeristen vanuit het hele land en
bezoekers op zoek naar nieuwe ervaringen werden geworven met regionale en
nationale advertenties en een social mediacampagne. Ook was er een kleine
campagne voor toeristen met flyers en een postercampagne tijdens de
herfstvakantie.
Superstition kreeg een aantal goeie recensies waaronder in MetropolisM, de
Volkskrant en de Limburger. 47 % van de bezoekers (scholieren niet
meegerekend) verklaarde in een publieksenquête voor het eerst Marres te
hebben bezocht. De waardering van bezoekers voor deze tentoonstelling was
hoog tot zeer hoog (92%).
Gegevens:
Titel: Superstition
Data: 22 september – 25 november 2018
Curator: Erich Weiss
Kunstenaars: Nina Beier & Simon Dybbroe Møller, Otto Berchem, Pierre Bismuth,
Santiago Borja, Ulla von Brandenburg, Stefan Brüggemann, Lilibeth Cuenca
Rasmussen, Keren Cytter, Uri Geller, Joachim Koester, Germaine Kruip, Nils Nova,
Joanna Piotrowska, John Stezaker en Mungo Thomson.
Performers: Jacqueline Seligmann, Roderick Povel & 3 conservatorium studenten
live performance van het werk Crickets van Mungo Thomson, Nils Nova met live
performance D.E.A.D. (alle performances vonden plaats tijdens de opening van de
tentoonstelling op vrijdag 21 september 2018)
Publicatie: cahier, met een interview van Erich Weiss
Grafische vormgeving: Ayumi Hitachi (cahier en alle uitingen)
Fotografie: Gert-Jan van Rooij
Films: registratie van de speciale uitvoering van het muziekstuk Crickets van
Mungo Thomson door Marie Lormeau (Reeled in)
Nieuwe werken: Germaine Kruip, Nils Nova, Otto Berchem
Extra inkomsten: Danish Arts Foundation, Pro Helvetia en het Mondriaan Fonds
Bezoekersaantal: 2021
5
Currents #6: Good Intentions
14 december 2018 – 10 februari 2019
De jaarlijkse groepstentoonstelling Currents werd in 2018 voor het eerst
gezamenlijk door Marres en Z33 (Hasselt) gepresenteerd. Currents is een jaarlijkse
groepstentoonstelling met werk van recent afgestudeerde kunstenaars van
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academies in België, NoordRijn-Westfalen en Zuid-Nederland. De instellingen
hebben hun structurele verbintenis gesmeed om als een stevig platform bij te
dragen aan een internationale infrastructuur voor talentontwikkeling. Currents
dient hiermee twee doelen: enerzijds het tonen van jong talent en het bieden van
kennisverdieping voor beginnende kunstprofessionals in de Euregio. Het tweede
doel is het bouwen van een grensoverschrijdend netwerk voor de kunstenaars,
academies en instellingen in deze regio.
Currents #6: Good Intentions bracht persoonlijke verhalen en politieke statements
samen rond thema’s als identiteit, jeugd en culturele tradities. Van twerken tot
vloggende kinderen, van de Franse Revolutie tot oorlogsdrones en van
ingemaakte kastanjes tot het verkopen van je ziel voor een ijsje. Good Intentions
werd samengesteld door Marian Cousijn, Anne Ruygt en Bertan Selim.
Trainingsprogramma
De tentoonstelling werd zoals elk jaar ingebed in een ruimer begeleidingstraject
waarin training, netwerk en professionalisering centraal stonden. Eind augustus
werden de deelnemende kunstenaars in zowel Z33 in Hasselt als in Marres
Maastricht ontvangen voor een eerste kennismaking met elkaar en met beide
instellingen. Marres en Z33 organiseerden tijdens deze twee dagen twee
workshops, gegeven door Roderik Povel (zangcoach, Docent Conservatorium
Maastricht) en Kristof Vrancken (fotograaf).
In de week voorafgaand aan de opening werden de deelnemende kunstenaars
getraind door Jessica Capra (The Artist and the Other), met als doel om de dag
voor de opening een presentatie over hun werk te geven. Deze presentatie vond
plaats in de Van Eyck Academie in Maastricht en was toegankelijk voor publiek.
Deze presentatiedag werd bezocht door kunstprofessionals, studenten, evenals
docenten afkomstig van academies uit de Euregio. 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. Tijdens de opening van de
tentoonstelling op 14 december en op 12 januari gaven deelnemende
kunstenaars Pavel Balta en Nasrin Tork live performances.
Gegevens
Curatoren: Marian Cousijn, Anne Ruygt en Bertan Selim.
Kunstenaars: Elena Aya Bundurakis (KASK Antwerpen), Pavel Balta (PXL-MAD
School of Arts Hasselt), Jonas Brinker (Staedelschule Frankfurt), Liesel Burisch
(Staedelschule Frankfurt), Sjoerd Houben (KASK Gent), Nimrod Karmi
(Staedelschule Frankfurt), Susanne Khalil Yusef (St. Joost Den Bosch), Yorgos
Maraziotis (KASK Antwerpen), Kim Nuijen (St. Joost MA Fotografie Den Bosch),
Eric Patel (St. Joost MA Fotografie Den Bosch), Pati Petrykowska (LUCA School of
Arts Brussel), Constance Proux (KASK Gent), Anna Rubbens (LUCA School of Arts
Gent), Alexey Shlyk (KASK Antwerpen), Bert Snaterse (MAFAD Maastricht), Nasrin
Tork (KASK Gent) en Joris Verleg (St. Joost Breda).
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Grafische vormgeving: Pati Petrykowska (LUCA School of Arts Brussel) o.l.v. Ayumi
Higuchi
Publicatie: Cahier met een voorwoord van de curatoren
Films: 18 korte films over de kunstenaars en de curatoren door Marie Lormeau
(Reeled in)
Partners: Z33, Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD), St
Joostacademie Breda en Den Bosch, MAD Faculty Hasselt en Genk, LUCA School of
Arts Brussel.
Nieuwe werken: 3
Extra inkomsten: Mondriaanfonds
Bezoekersaantal (tot en met 30 december 2018): 446
6.
Levi van Veluw: Relativity of Matter
1 juli - 4 november 2018
In Domaine de Kerguéhennec, Bretagne, Frankrijk, opende in de zomer Levi van
Veluw: Relativity of Matter. Het Domaine de Kerguéhennec is een landgoed van
het Departement Morbihan (vlakbij Nantes), met een prachtig landschappelijk
park. In het 18e eeuwse kasteel dat midden in het park staat installeerde de
kunstenaar zijn omvangrijke werk. De installatie omvatte hier zeven kamers, zes
daarvan waren onderdeel van de grotere installatie in Marres. Van Veluw voegde
er ook een nieuwe kamer aan toe (de blauwe kapel).
Gegevens
Curator: Valentijn Byvanck
Kunstenaar: Levi van Veluw
Publicatie: tentoonstellingspamflet met teksten uit het Marres cahier.
Nieuwe werken: 1
Extra inkomsten: Mondriaanfonds, Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie,
Fonds21
Bezoekersaantal: 8.737
4. TRAINING THE SENSES PROGRAMMA
Het huis Marres biedt een gevarieerd programma gewijd aan de zintuigen,
waarmee het een brug slaat tussen de kunsten en de alledaagse werkelijkheid.
Daarmee beoogt Marres het veld van de kunsten open te stellen voor
uiteenlopende artistieke praktijken en daarvoor steeds nieuw publiek te winnen.
De artistieke ervaring wordt hierbij gepaard aan alternatieve vormen van
kennisverwerving, waarin de eigen waarneming en lichaamskennis een
belangrijke rol spelen. Met deze focus beweegt Marres zich op het grensvlak van
kunst, wetenschap en samenleving. De interdisciplinaire benadering biedt
bovendien alternatieve perspectieven voor een samenleving die zich in dit digitale
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tijdperk richt op beeld en verstand, waarbij de kennis - die vergaard wordt door
het lichaam zelf - grotendeels buitenspel blijft.
Als onderdeel van zijn zintuigenprogramma organiseerde Marres in 2018 voor het
derde jaar op rij een reeks maandelijkse sessies getiteld Training the Senses. Het
doel hierbij is om werkelijke ervaring over te dragen. Marres organiseert daartoe
met wetenschappers, dichters, artsen, beeldend kunstenaars, parfumeurs, koks,
musici en publiek een gezamenlijke scripted improvisation. Het publiek krijgt een
actieve rol op de avonden en bepaalt steeds mede de wijze waarop de avonden
verlopen. Dit jaar lieten de neuroloog Bernadette Jansma en zangleraar Roderik
Povel (met hulp van vier poetry slammers) het publiek ervaren hoe onze stemmen
functioneren of falen onder druk (Voices). Het publiek vouwde servetten om de
ervaring van specifieke routines te leren en tekende ontmoetingen (beide
Fieldnotes). Ze luisterden naar de auteur Christopher Fitch die vertelde over de
ongetemde wereld (The Wild) en de conservatoriumdirecteur Joachim Junghanss
die een uitvoering gaf van John Cage’s 4”33 (Silence). De sessie Field Notes werd
speciaal vormgegeven voor en door academici in het kader van het symposium
Learning Materials van Maastricht University.
De in totaal acht Engelstalige sessies, waarvan het merendeel werd georganiseerd
in een zaal naast café De Brandweer, trokken veel studenten afkomstig van
uiteenlopende faculteiten van Maastricht University, maar ook belangstellenden
uit de stad. Marres begon ook dit jaar met het produceren van kleine
filmverslagen die een indruk geven van de avonden. Het programma kreeg mediaaandacht in het tijdschrift De Observateur van Maastricht University en van lokale
vloggers en media. De lezingencyclus gaf aanleiding tot een uitnodiging van een
consortium van academische partijen om deel uit te maken van een NAW
aanvraag over de kunsten, innovatie en zorg. Ook werd Marres uitgenodigd door
een fonds dat doneert aan projecten over kunst en wetenschap om een aanvraag
te doen voor het programma van 2019. Voor de ontwikkeling van de sessies zijn
medewerkers en hoogleraren van de vakgroep Fasos, onder wie Professor in de
literatuur Emilie Sitzia en Assistent- Professor in de antropologie Anna Harris,
beiden van Maastricht University, alsook de netwerkgroep The Artist and the
Others vaste samenwerkingspartners.
Training the Senses Sessions 2018
21/03/2018 The Wild, met Christopher Fitch, Mattijs van de Port
25/04/2018 Voices, met Roderik Povel, Bernadette Jansma, Poetry Slammers:
Loukia Hadjiyianni, Charis Hoffman, Sophie Malon, Alfie Marsden Smedley
23/05/2018 Space, met Markus Ulrich en Joachim Schmidt
13/06/2017 Walking, met Mami Izumi, Emmanuelle Wackerle
11/07/2018 Fieldnotes, Joeri Bruyninckx, Kristen Haring, Rachel Harkness, Thijs
Lagendijk en Ulrike Scholtes
12/09/2018 Silence, Emilie Sitzia, Wiel Kusters, Joachim Junghanss, Kim Reijntjes
10/10/2018 Skins, Katja Heitmann
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14/11/ 2017 Talking Smell, Saskia Wilson-Brown, Laura Speed, Emma Crebolder
Bezoekersaantallen Training the Senses: 354
OVERIGE ACTIVITEITEN
Marres en Carnaval
7 - 8 februari (MIKE MOONEN)
Marres nodigde Mike Moonen uit om de jaarlijkse Marres performance voor het
carnaval van dit jaar te maken. Hij verzamelde een aantal kunstenaars voor de
productie van een carnavalskar met daarop een enorme witte aap van textiel, die
door de stad gesleept werd en onderweg allerlei avonturen meemaakte. Van de
optocht maakte de filmmaker Michiel Ubels met Mike Moonen een “fictieve
speel-film” dat begin 2019 werd getoond.
Aantal bezoekers: 2.400
Museumnacht
13 april
Op vrijdag 13 april 2018 ging Maastricht weer los tijdens de derde editie van
Museumnacht Maastricht. Leeftijd-maakt-niet-uit gelukszoekers en pechvogels,
(blind) dates, Maastrichtse pleziermakers en wereldse geliefden, hardcore
Museumnachtfans en onzekere ontdekkers, genoten met één ticket een avond
lang van een geweldige line-up. Van 20.00-01.00 uur kon men een gelukzalige
dosis experimentele kunst vinden, zalige strippers en bedwelmende jungle
dreams, in-your-face performances, opmerkelijke historische artefacten,
opzwepende muziek, prachtige verzamelingen, exclusieve workshops, geheime
bodemschatten, cutting edge video-art en de nodige drinks, bites & beats in 13
kunstinstellingenverspreid door de hele stad. Bij Marres stonden rijen bezoekers
op hun beurt te wachten voordat ze de jungle in konden. Speciaal voor deze
avond was in de balzaal een schemerige tearoom gecreëerd. Marres Kitchen
verkocht falafels bij de uitgang. De Museumnacht was een enorm succes. In totaal
bezochten op deze avond 1.482 bezoekers Marres.
Museumnacht Maastricht is een initiatief van Marres, B32, Boekhandel
Dominicanen, Bonnefantenmuseum, Brouwerij Bosch, Bureau Europa, Centre
Céramique, Drukkunstmuseum, Lumière Cinema, Museum aan het Vrijthof,
Museum Sjoen Limburg, Muziekgieterij, Natuurhistorisch Museum en Van Eyck.

Parcours / L’Art pour elkaar
10 september /10 november
De drieëntwintigste editie van Het Parcours, de traditionele seizoensopening van
cultureel Maastricht, vond dit jaar plaats op zondag 9 september van 12.00 tot
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18.00 uur. Op diverse podia en openbare plekken in Maastricht waren optredens
van met name bands, toneel en dans. De toegang voor Marres was op deze dag
gratis. Door de commerciele inslag van het festival en het grotendeels
buitensluiten van instellingen van de beeldende kunsten, was het bezoekersaantal
van deze dag teleurstellend. Een nieuw gremium van cultuurinstellingen is in het
leven geroepen om van deze dag weer een echte opening van het culturele
seizoen te maken. De opvolger van de traditionele KunstTour in Maastricht werd
dit jaar verzorgd door Bureau Europa. Een reeks ateliers, instellingen en
broedplaatsen opende hun deuren (gratis) voor publiek. Vanwege de late
aankondiging en verplaatsing van de datum van het voorjaar naar november
vielen ook hier de bezoekersaantallen tegen.
Marres Kitchen
Farid Zaman nam iets meer dan een jaar geleden het roer over van Marres
Kitchen. Zijn 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. In 2018
resulteerde dit in menukaarten met tentoonstellingsfoto’s en beschrijvingen en
de verkoop van de Gids voor de Zintuigen in het restaurant. Ook verkocht de
receptie weer een groot aantal tegoedbonnen voor Marres Kitchen.

5. EDUCATIE
In 2018 bouwde Marres voort aan het educatieprogramma dat verdiepende
programma’s over de zintuigen naar de scholen brengt. Zoals ieder jaar ontving
Marres een reeks schoolklassen bij een regulier tentoonstellingsbezoek. Bij dit
bezoek horen zintuiglijk experimenten, begeleid door een kunstprofessional.
Daarnaast bood Marres speciale programma’s, zoals peer education projecten,
stages en curriculumprogramma’s op maat. Het afgelopen jaar werd het social
media profiel van educatie verbeterd. Ook wordt er gewerkt aan een vernieuwde
website.
Primair en voortgezet onderwijs
Met veertien scholen in het middelbaar onderwijs heeft Marres inmiddels een
vaste relatie opgebouwd. Met hen worden interdisciplinaire programma’s
ontwikkeld die aansluiten bij hun curriculum. Tijdens Marres Currents #5 werd er
een programma ontwikkeld voor Nederlands en Maatschappij. Bij Dreaming
Awake werd samengewerkt met docenten aardrijkskunde om het thema tropisch
regenwoud invoelbaar te maken. Daarnaast ontving Marres tijdens Dreaming
Awake jongeren van 5 vwo die een link legden tussen CKV en filosofie. Er is ook
een groeiende vraag naar medewerking aan ckv-dagen of schoolprogramma’s
buiten Marres. Marres ontwikkelde hiervoor Training the Senses-workshops,
bijvoorbeeld voor de druk bezochte Smaakdag in de AINSI.
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Peer education
Marres ontving dit jaar opnieuw een flink aantal (23) stage-leerlingen van
verschillende scholen en AZC’s die één tot zes weken werkten aan een peer to
peer programma bij Marres. Deze divers samengestelde groep ontwikkelde samen
vanuit dans, beeld en tekst een film een programma gebaseerd op een
droomwereld. Deze film werd tijdens kunstdagen en ouderavonden getoond op
de scholen van de leerlingen. Ook werd de film tijdens bevrijdingsdag getoond in
Leeuwarden bij Stichting de Vrolijkheid, in een reeks van films over
vluchtelingenstatus en toekomstdromen. Voor dit peer to peer project werd een
crowdfunding gestart via de stichting Wij doen Mee en werd subsidie
aangevraagd bij de Clemens Stichting en Kanunnik Salden Nieuwenhof Stichting.
Outreach
De samenwerking met Kumulus werd dit jaar voortgezet in programma’s als Toon
je Talent VMBO. Na een bezoek aan Marres werkten VMBO-leerlingen
gedurende 8 weken aan een eigen vertaling van de tentoonstelling. Ook deed
Marres mee aan het jaarlijkse KOMmetje Kunst, waarbij het in drie dagen een
reeks schoolklassen ontving, Maastricht aan Zee (Met Tout Maastricht), voor
jongeren uit kwetsbare milieus en aan het Zwitserse uitwisselingsprogramma
Power Station Art. Bij deze gelegenheden kwam goed van pas dat Marres
investeerde in een kleine arena achter in de tuin waar sinds de zomer klassen en
groepen kunnen worden ontvangen.
Universiteit en Hogeschool
Steeds meer studenten weten Marres te vinden en/of worden doorverwezen
vanuit school en de leraren. Dit resulteert in vele interviews, vragenlijsten,
presentaties en voorstellingen. Marres educatie werkte dit jaar met veel
stagiaires. In het begin van het jaar hielpen twee master-studenten mee tijdens
groepsbezoeken stage begeleiding. Ook werkten zij aan de social media presence
van het educatieprogramma, onder meer met een educatie-blog. Met Hogeschool
Zuyd en eerstejaars studenten aan de FADE-opleiding (Fine Art and Design in
Education) werd een programma samengesteld waarbij de studenten de opdracht
kregen om een rondleiding te geven aan brugklasleerlingen en daarbij alle
zintuigen aan te spreken. Daarna gaven zij een zelf ontworpen workshop. Marres
nam voor het tweede jaar deel aan het keuzeblok voor tweedejaars studenten
geneeskunde van de Universiteit Maastricht over kunst en gezondheid. Een
premium-team van vier studenten bestudeerden vier maanden lang de wijze
waarop de zintuigen op elkaar inspelen en soms ook voor elkaar lijken in te
springen. Als resultaat van deze studie presenteerde de studenten een activiteit
gewijd aan synesthesie. Deze activiteit werd door de deelnemers in de peer
education groep getest in de tentoonstelling en vervolgens bij de receptie
aangeboden aan bezoekers.
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Partners
Partners: IBBO (ik ben bewust onderwijs), Sint-Maartens College,
Bernard Lievegoed School, Bonnefanten College, ISK Maastricht, Porta Mosana
College, Stella Maris College, Graaf Huyn College, Coornhert College uit Haarlem,
Broekland College, VMBO school Maastricht, Connect College, United World
College, Montessorischool binnenstad, Oda school, Artez Nijmegen, MAFAD,
FADE, Van Eyckacademie, Maastricht University, CNME, Universiteit Utrecht,
Stichting de Vrolijkheid, Kumulus/Kaleidoscoop, Tout Maastricht,
Bonnefantenmuseum, Powerstation art program.
6. COMMUNICATIE
Algemeen
Naast het gangbare publiek van ingewijden en professionals werd Marres in 2018
opnieuw bezocht door een aanzienlijk hoeveelheid groepen. Deze groepen zijn
cultuurliefhebbers op zoek naar nieuwe ervaringen in Maastricht,
belangstellenden voor immersieve tentoonstellingen, schoolklassen en studenten.
In zijn communicatie speelt Marres hierop in door zich voor een breed publiek te
profileren op ‘open kunstdagen’, waarvan de Museumnacht net als vorig jaar een
groot succes was. Twee andere van zulke dagen, Het Parcours en de opvolger van
Kunsttour, l’Art pour Elkaar, werden opnieuw vorm gegeven. Voor 2019 wordt
verwacht dat deze dagen weer veel groepen bezoekers zullen opleveren. Marres
nam dit jaar ook deel aan Social Deal- en NS-Favourites acties en zag ook een
toename van het aantal bezoekers van de vorig jaar geaccepteerde BankGiro
Loterij VIP kaart.
Promotie tentoonstellingen en activiteiten
Voor de promotie van zijn tentoonstellingen verfijnde Marres het beleid dat in de
vorige jaren is ontwikkeld en waarin mond-tot-mond reclame, advertenties in
professionele en op toerisme gerichte bladen en speciale campagnes elkaar
versterken. Bij elke tentoonstelling worden speciale dagen georganiseerd voor
bijzondere groepen, zoals de Vrienden van Marres, buurtbewoners en groepen
van het middelbaar en hoger onderwijs. Marres adverteert voorts in Week In,
Week Uit en Zuiderlucht voor lokaal publiek, Metropolis M voor Nederlandse
professionals en
e-flux voor professionals internationaal. Ten slotte zijn er speciale campagnes.
Voor de tentoonstelling Dreaming Awake richtte de communicatie zich via
magazines en online fora op planten- en groenliefhebbers. Voor Marijn van Kreij:
Nude in the Studio richtte Marres zich met driehoeksborden in Maastricht,
Eindhoven en Amsterdam op dagbezoekers en vakantiegangers. Voor Superstition
zetten twee jonge communicatiemedewerkers een social media campagne op
voor jong publiek. De campagne zorgde voor een flink aantal nieuwe volgers op
instagram. Bij Currents gebruikte Marres met als in voorgaande jaren zijn netwerk
van academies, collega instellingen en de netwerken van huidige en vorige
curatoren en kunstenaars van de serie om een grote groep mensen
geinteresseerd in de jongste generatie kunstenaars te bereiken. Gedurende de
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tentoonstelling werd ook elke dag een video van een kunstenaar gepost, die deze
weer deelde op zijn/haar eigen netwerk. Marres promoot de serie Training the
Senses intensief op social media.
Een selectie van alle artikelen, reportages, recensies en interviews die in 2018
over de tentoonstellingen in Marres werden gepubliceerd, is te vinden in de
bijlage van dit jaarverslag.
Outreach
Marres nam in 2018 aan een aantal gezamenlijke projecten en evenementen in
Maastricht deel. KOMmetje Kunst zorgde voor een grote groep jonge bezoekers.
Museumnacht Maastricht zorgde voor veel studenten, die voor het eerst in
aanraking kwamen met Marres. Voor Running Tours Maastricht opende Marres
zijn deuren op zondagochtend voor een paar honderd hardlopers die de
tentoonstelling in de hoogste versnelling bezochten. En voor het eerst in lange tijd
was Marres ook weer geopend tijdens het Parcours. Deelname aan al deze
evenementen heeft tot doel het bereik van Marres te vergroten en in aanraking te
komen met een nieuwe groep mensen met interesse voor het programma van
Marres.
Digitaal
Na de overstap van webdeveloper maakte Marres dit jaar grote sprongen met
functionaliteit en vindbaarheid van de website. Het aantal volgers op social media
steeg in 2018 flink. Het Facebookaccount van Marres heeft inmiddels bijna 7.000
volgers. Op instagram zit Marres op bijna 2.000 volgers, waarvan het gros uit
Maastricht komt. 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. Van openingen en events wordt live verslag gedaan. Er
werd dit jaar ook geinvesteerd in een nieuwe educatiepagina, die in 2019 gereed
zal komen.
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. Gezien de aard van veel tentoonstellingen bij Marres,
immersief en gericht op een ervaring die het gebruik van alle zintuigen behoeft,
gaven veel bezoekers aan dat ze het moeilijk vonden om meteen na het bezoek
een enquete in te vullen. Daarom is Marres begonnen met een andere vorm.
Naast de enquetes die in de receptie kunnen worden afgenomen, stuurt Marres
een mail uit naar alle bezoekers die hebben ingelogd op het wifi netwerk. Ze
krijgen deze mail een paar uur na het bezoek, zodat er voldoende ruimte is om de
ervaring te verwerken. Tevens wordt in de receptie actief bezoekers gevraagd om
hun mailadres achter te laten zodat de enquête kan worden nagestuurd per mail.
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Vanwege de aangepaste privacywetgeving (AVG) in 2018 is het online
adressenbestand van Marres iets geslonken. Maar nog altijd zijn er ruim 6.500
mensen geabonneerd op de nieuwsbrief en zit er na de invoering van de AVG
opnieuw een stijgende lijn in de aantallen.
Ondernemerschap en relatiebeheer
Marres vergrootte in het afgelopen jaar zijn draagvlak en wierf extra gelden uit
diverse bronnen. Marres en Z33 in Hasselt zijn in 2018 structureel gaan
samenwerken. De samenwerking kreeg vorm in de coproductie van Currents en
de gezamenlijke ontwikkeling van een reeks artistieke wandelingen in de beide
provincies Limburgen, waarvan de eerste in 2019 beschikbaar komen.
Naast Z33 werkte Marres dit jaar 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), Domaine de Kerguéhennec (Bretagne, Frankrijk) en
Automatica (Rio de Janeiro, Brazilie).
Behalve inkomsten uit entreegelden wierf Marres gelden van de Vrienden,
merchandise, particuliere sponsoring, pacht van Marres Kitchen en lokale en
(inter)nationale fondsen, zoals (lokaal) De Sint Clemens Stichting en Stichting
Kanunnik Salden/Nieuwenhof en (internationaal) het Mondriaanfonds, het VSB
fonds, het BankGiro Loterij Fonds, Vlaams-Nederlands huis deBuren (in het kader
van de regeling Grensverleggers), the Danish Arts Foundation en Pro Helvetia.
Academies uit binnen- en buitenland en droegen bij aan de totstandkoming van
de tentoonstelling Currents #5 en #6.
De in het najaar van 2014 opgerichte vriendenkring met mensen uit het
maatschappelijke middenveld: universiteit, horeca, professionals, telde aan het
einde van dit jaar 99 leden. De forse daling van het aantal leden van ca 30% wordt
veroorzaakt door de afschrijving van veel slapende leden en de eindigende
loyaliteit van Vrienden die binnengebracht waren door een prominent lid van de
Vriendenkring. Onder andere met previews en speciale acties zullen in het
komende jaar meer Vrienden worden geworven.
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7. PRESTATIE OVERZICHT
Planning 2018

Realisatie 2018

4 tentoonstellingen
8 activiteiten

5 tentoonstellingen
27 activiteiten (excl.
educatie)

1

1

PUBLIEKSFUNCTIE –
tentoonstellingen
a. in Limburg, waarvan in
Zuid-Limburg
Midden-Limburg
Noord-Limburg
b. in de rest van Nederland
c. in het buitenland
Totaal aantal
tentoonstellingen en
activiteiten
PUBLIEKSFUNCTIE –
bezoekers
a. aantal bezoekers in
Limburg
b. aantal bezoekers in de
rest van Nederland
c. aantal bezoekers in het
buitenland

6 tentoonstellingen
27 activiteiten

17.500

14.516
8737
23.253

Totaal aantal bezoekers
EDUCATIE
a. aantal educatieve
activiteiten
b. aantal deelnemers
educatieve activiteiten
TALENTONTWIKKELING

25
1500

67 activiteiten
VO 2529

a. aantal activiteiten
gericht op
talentontwikkeling

10

10

10

14

10

12

SAMENWERKING
a. aantal activiteiten
gericht op samenwerking
b. aantal
samenwerkingspartners
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TOELICHTING:
Noot: Het bezoekersaantal bestaat uit betalende bezoekers, gratis bezoekers en bezoekers
met de Museumkaart. De gratis bezoekers zijn deels gebaseerd op schattingen. De
tentoonstelling Marres Currents #5 opende in 2017 en werd gecontinueerd in 2018. De
bezoekers van 2017 zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Marres heeft veel groepen mogen ontvangen, bijvoorbeeld schoolklassen, studenten,
personeelsuitjes ed. die niet als betalende bezoekers op de kassa zijn aangeslagen maar
bijvoorbeeld op basis van factuur of web-order betalen. De Museumnacht bezoekers zijn
geteld als betalende bezoekers. Deze inkomsten zijn voor de stichting museumnacht om
algemene kosten te dekken en zijn daarmee niet direct te zien in de cijfers van Marres.
Educatie heeft 1.089 leerlingen intern en 1.440 leerlingen extern bereikt, totaal 2.529.

8. EXPLOITATIEBEGROTING & FINANCIËLE POSITIE
Marres heeft in 2018 een resultaat van positief € 20.494 gerealiseerd (begroot voor
2018: nihil). Het jaar 2017 werd afgesloten met een bescheiden tekort van € 464.
De totale baten 2018 bedragen € 1.050.746 (begroot € 994.300).
De hogere gerealiseerde baten 2018 ad € 56.446 ten opzichte van de begroting zijn
vooral het gevolg van de volgende ontwikkelingen:
BATEN - PUBLIEKSINKOMSTEN
De publieksinkomsten zijn hoger dan begroot (€ 41.586 versus begroot € 30.000).
De hogere publieksinkomsten zijn met name het gevolg van de opbrengsten
uit educatie (€ 9.094) en een beperkte toename van de opbrengsten uit
kaartverkoop (€ 2.492).
BATEN - SPONSORINKOMSTEN (realisatie 2018 € 11.065 - begroting 2018 € 20.000
- realisatie 2017: € 3.293)
De sponsorinkomsten bedragen in 2018 in totaal € 11.065 (begroot € 20.000) en
hebben volledig betrekking op inkomsten van het sponsordiner voor de tentoonstelling
Dreaming Awake.
BATEN - BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN (realisatie 2018 € 111.005 - begroting
2018 € 87.500)
De totale bijdragen uit private middelen zijn in 2018 gelijk aan € 111.005
(begroot: € 87.500). Tot deze jaarrekeningpost behoort een in 2018 ontvangen
projectsubsidie ad € 50.000 ten behoeve van het project Dreaming Awake die is verstrekt
door het BankGiro Loterij Fonds (goede doelenloterijen). Uit private fondsen werd €
43.282 gerealiseerd welke voor € 25.000 bestaat uit een subsidie van het VSBfonds ten
behoeve van project Dreaming Awake. Van The Danish Art Council en ProHelvetia
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werden respectievelijk € 5.362 en € 5.300 ontvangen. Tenslotte werden van de
stichtingen Kanunnik Salden, Clemensstichting en stichting Haella bedragen ontvangen
variërend van € 1.000 tot € 1.920. Vergeleken met 2017 valt op dat vooral de van
particulieren en Vriendenkring ontvangen bijdragen fors dalen (2017: € 34.696). De
belangrijkste reden hiervoor is dat in 2017 veel particulier geld werd geworven met een
succesrijke crowdfundingactie voor het project The Painted Bird.
STRUCTURELE SUBSIDIES
In 2018 bedroeg de structurele subsidie OCW € 560.698 (begroot
€ 537.850). Deze hoger dan begrote subsidie uit de basisinfrastructuur van het
ministerie van OCW is het directe gevolg van de indexatie als gevolg van het
algemene prijspeil in 2018.
Net als ten aanzien van de structurele subsidie OCW is ook de structurele subsidie
Provincie Limburg in het meest recent afgesloten boekjaar als gevolg van loon- en
prijsindexaties verhoogd. Deze structurele geldstroom is verhoogd van € 100.000
naar € 102.000.
De structurele subsidie van de gemeente Maastricht is middels de toekenningsbrief van
15 december 2017 voor 2018 – 2020 verhoogd en bedraagt sinds het boekjaar 2018 in
totaal € 163.627 (begroot conform realisatie 2017: € 161.050).
BATEN - INCIDENTELE PUBLIEKE SUBSIDIES (realisatie 2018 € 17.907 - begroting
2018 € 15.000)
De incidentele publieke subsidies in 2018 bedragen € 17.907 (begroot: € 15.000) en
bestaan uit de volgende elementen:
Mondriaanfonds inzake Dreaming Awake € 3.147;
Mondriaanfonds inzake Currents # 6 € 3.010
Mondriaanfonds inzake Superstition € 2.700
Mondriaanfonds inzake Nude in the Studio € 3.750
Provincie Limburg inzake Dreaming Awake € 5.000
BEHEERLASTEN MATERIEEL (realisatie 2018 € 228.598 - begroting 2018
€ 204.380)
Ten aanzien van de beheerlasten materieel zien we een overschrijding van de begrote
kosten ad € 204.380 met € 24.218. Een aantal overhead gerelateerde kosten zoals
verzekeringen, beveiliging alsmede advocaat- en accountantskosten zijn in 2018
hoger uitgevallen dan begroot.
BEHEERLASTEN PERSONEEL (realisatie 2018 € 340.064 - begroting 2018 € 362.150)
De lasten bedragen in 2018 in totaal € 560.709 (begroot: € 566.530). De beheerslasten
personeel zijn met € 340.064 lager dan de begroting voor 2018 ad € 362.150. Tot deze
kosten behoren de salarislasten van het beheerspersoneel alsmede de kosten van
inhuur van administratieve ondersteuning. De daling van de salarislasten is vooral
zichtbaar ten aanzien van de sociale lasten en pensioenlasten alsmede de ontvangen
ziekengelduitkering en zijn het gevolg van een medewerker die in 2018 langdurig ziek
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was. De afwijking ten opzichte van de begroting is veroorzaakt doordat de begrote
loonkosten in werkelijkheid niet zijn gerealiseerd.
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL (realisatie 2018 € 292.631 - begroting
2018 € 307.220)
Ten aanzien van de activiteitenlasten materieel geldt dat deze ten opzichte van
zowel de begroting 2018 alsook de realisatie 2017 een dalende trend laten zien.
De aard van de georganiseerde tentoonstellingen maakt dat er sprake is van
zowel positieve als negatieve afwijkingen op de verschillende bestanddelen van
de activiteitenlasten materieel. De kosten van de website stijgen a.g.v. nieuwe
website beheerder ten opzichte van 2017 alsmede de begroting voor 2018. De
begrote kosten waren te laag. De kosten van openingen van tentoonstellingen
stijgen, door het intensiveren van het relatiebeheer. Deze kosten overschrijden de
begroting 2018 alsmede de realisatie 2017.
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL (realisatie 2018 € 167.631 - begroting 2018 €
120.000)
De overschrijding ten opzichte van de begroting is vooral zichtbaar bij de overige
medewerkerskosten. In 2018 vond meer inhuur van extern personeel plaats,
vooral als gevolg van vervanging van ziek personeel.
De eigen inkomsten over het boekjaar 2018 bedragen € 206.514 (2017:
€ 201.740). Over 2018 is het percentage eigen inkomsten ten opzichte van de
structurele publieke subsidies gelijk aan 24,99% (2017: 24,94%). Zoals reeds
vermeld komen de eigen inkomsten van Marres voort uit een reeks verschillende
bronnen. Het gerealiseerde percentage eigen inkomsten van Marres is in 2018
ook hoger dan de norm die in de programmaperiode 2013 - 2016 als doelstelling
was gedefinieerd (19,5 %). De verwachting is dat Marres ook in de komende jaren
voldoende eigen inkomsten zal genereren om aan de eigen inkomstennorm te
kunnen voldoen.
Van het positieve exploitatieresultaat 2018 zal € 10.936 worden toegevoegd aan
het bestemmingsfonds OCW. Dit betreft het percentage OCW subsidie ten opzichte
van de totale baten gerelateerd aan het resultaat van de organisatie 2018 (positief
€ 20.494). Het resterende bedrag ad € 9.558 (€ 20.494 minus € 10.936) wordt
toegevoegd aan de algemene reserve van de organisatie.
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9. 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 2018 vier keer. De directeurbestuurder 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.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2018 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)
Hoofd- en nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht van Marres in 2018
waren:
Ronald Philippart (Voorzitter)
President van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch
Geen nevenfuncties
Rob Stevens (Vice-voorzitter)
Algemeen directeur van L1, beëindigd per 1 september 2018
Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Toezicht Philharmonie zuidnederland
Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Wonen Zuid, Roermond
(woningcorporatie)
Lid algemeen bestuur Stichting Het Limburgs Landschap
Lid bestuur ROOS, Hilversum (brancheorganisatie van regionale publieke
omroepen) beëindigd per 1 september 2018
Noor van Putte
Eigenaar 100% Noor
Geen nevenfuncties
Roberto Lanckohr
ING Adviseur Zakelijk Maastricht - Sittard
Nevenfuncties:
Voorzitter RVT Stichting Derma Zuid BV
Voorzitter Stichting Golf & Humor Foundation
Bestuurder Stichting Administratie Kantoor Nicole Nulens
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Laurie Cluitmans:
Conservator Hedendaagse Kunst bij het Centraal Museum
Freelance criticus
Nevenfuncties
Bestuurslid ArtTable
Lid van de Reflectiegroep van Middelheimmuseum in Antwerpen
Hans Bongartz
Directeur Corporate Development bij Eneco Groep
Nevenfuncties:
Penningmeester VBCN (Vereniging Bedrijfscollecties Nederland)
Lid Raad van Commissarissen van LichtBlick Holding A.G. (Dld)
Vz. Raad van Commissarissen van Jedlix B.V.
Team Marres en Partners
Het team Marres heeft zich dit jaar actief beziggehouden met zijn eigen
functioneren. Net als het jaar 2017 werden ook in 2018 regelmatig
tweemaandelijkse sessies georganiseerd waarin 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. Het arbeidscontract van productieleider Ghislaine Boere liep na een
intensief ziekte en begeleidingsfase per 1 juni 2018 af. Haar taken werden toen al
waargenomen door Torsten Uerlings. Per 1 september 2018 is Rosa van der Flier
aangenomen om deze functie te vervullen. Baliemedewerker Vincent Willems
heeft per 1 oktober 2018 een nieuwe uitdaging gevonden. Zijn werkzaamheden
werden overgenomen door de tijdelijke baliemedewerker Lyanne Polderman. Zij
werd op haar beurt opgevolgd door Maxime Helgers, voorheen assistentcommunicatiemedewerker. Het vaste team van 8 medewerkers (4,7 FTE) is in
2018 aangevuld met externe medewerkers en freelancers om alle projecten goed
uit te kunnen voeren. Zo werkten Torsten Uerlings, Ilse van Lieshout, Jessica
Capra, Maxime Helgers, Ellen Vasic en Gloria Leonardi op projectbasis voor
Marres.
Voor de werving van nieuwe hosts werd dit jaar het profiel verfijnd dat waarborgt
dat Marres een naar leeftijd, geslacht en etniciteit een meer divers bestand krijgt.
Hetzelfde geldt voor de werving van stagiaires.
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Het team Marres bestond in 2018 uit:
Valentijn Byvanck - Directeur
Rosa van der Flier - Productie
Ghislaine Boere (in ziektewet tot 1 juni 2018)
Chandra Merx - Office Manager
Immy Willekens - Communicatie
Willem Janssen - Technische staf
Tineke Kambier – Floor Manager
Vincent Willems – Floor Manager (tot 1 oktober 2018)
Lyanne Polderman – Baliemedewerker/ Floormanager
(vanaf 1 oktober 2018)
Maxime Helgers – Baliemedewerker
(vanaf 1 oktober 2018)

0,8 fte
0,6 fte
0,6 fte
0,7 fte
0,6 fte
0,6 fte
0,6 fte
0 fte / 0,6 fte
0 fte

Voor de boekhouding van Marres heeft Chantal Martens van kantoor Koenen en
Co op 1 september 2018 de plaats ingenomen van Bea van Loo van kantoor
Severeyns.
Projectmedewerkers en stagiaires
Assistent-communicatiemedewerkers op projectbasis:
Ellen Vasic, Gloria Leonardi, Maxime Helgers
Training the Senses:
Jessica Capra
Educatie:
Bart Dekkers
Dagmar van Wersch
Gabriella Jabir
Amber Stoop
Annika Kapner
Amanda de Geus
Marie van Vollenhoven
Hanneke van Dongen
Stagiaires 2018:
Communicatie:
Gloria Leonardi
Stagiaires Middelbare school:
Ischa Hoornstra
Ida Keulen
Yoel van Houtte
Annabel & Fleur
Heleyna-allegria van Houtte
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Chyara Langhor
Esmee Meijer
Sterre Konings
Jamie Hall
Rame Al Khalaf
Rami Al Khalaf
Mohammed Al Khalaf
Aya Hassan
Zeyad Daoud
Saadiyaa Murad
Samar Murad
Marie Hovakimyan
Seda Hovakinyan
Dionysius Nataraja
Marina Arostegui
Niki Karanikola
Sofia Vargas
Sophia Abdi
Stagiaire Universiteit Utrecht:
Amber Stoop
Stagiaire Universiteit Maastricht:
Jole Martinenghi
Premium Students Universiteit Maastricht:
Georgiana Kotsou
Ghufran Alshaikh
Karlina Noviasari
Dana Geerts
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Extra-curriculair
Valentijn Byvanck gaf dit jaar presentaties op het symposium Publiekswerk in het
Corrosia theater in Almere, het Food Friction Symposium van Artez (Arnhem) en
de Elektriciteitsfabriek in Den Haag. Hij was verder voorzitter bij het Fonds
Podiumkunsten in Den Haag en (incidenteel) bij het Stimuleringsfonds voor de
Creatieve Industrie (Rotterdam) waar hij ook lid was van de selectiecommissie
voor nieuwe commissieleden. Hij adviseerde bij het LUMA museum in Arles en de
St. Joostacademie in Breda, was lid van de jury voor de Stroom
aanmoedigingsprijs voor de afgestudeerden van de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten Den Haag, de Gilbert de Bontridderprijs voor de Maastricht
Academy of Fine Arts and Design en de prijs voor makers voor jong publiek van de
Nederlandse Dansdagen. Hij was gespreksleider bij Uptime, een middag over
kunst en ecologie georganiseerd door Satelliet en Nest, Den Haag, bij een
ontmoeting van de nieuwe talenten van het Stimuleringsfonds in de Van
Eyckacademie en de Get a Grant bijeenkomst bij de Maastricht Academy of Fine
Arts. Tenslotte was hij dit jaar lid van de besturen van Nederlands-Vlaams
Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam, belangenvereniging voor presentatieinstellingen De Zaak Nu, Museumnacht Maastricht en de stuurgroep voor het
nieuwe culturele overleg, ook in Maastricht.
Chandra Merx heeft naast haar baan bij Marres een verkiesbare positie op de lijst
voor de provinciale statenverkiezingen Limburg voor de Partij voor de Dieren.
Vanuit die positie is zij belast met de voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Maastricht. Zij leidt de recent
opgestarte werkgroep Maastricht, is campagnecoördinator Maastricht en is actief
in de werkgroep Limburg. Voor beide organen organiseert ze evenementen,
workshops, lezingen en filmvertoningen. Chandra doet verder vrijwilligerswerk bij
verschillende initiatieven zoals Met je hart (tegen de vereenzaming van ouderen).
Ook organiseert ze regelmatig inzamelingsacties voor de speelgoedbank of lokale
kledingbanken.
Immy Willekens was in 2018 naast haar werk bij Marres twee dagen per week
werkzaam als journalist op de nieuwsdienst van Radio- en Televisiebedrijf L1.
Tevens is zij medeverantwoordelijk voor de Communicatie en Marketing voor de
Museumnacht Maastricht. Per 1 januari 2019 is zij bestuurslid van Stichting
Cultura Mosae.
Rosa van der Flier is naast haar functie als productieleider bij Marres Directeur
van Debatcentrum Sphinx in Maastricht.
Tineke Kambier deed in 2018 gedurende tien maanden onderzoek naar de
bewegingen van medewerkers en sporen van hun werk in het
gouvernementsgebouw van de Provincie Limburg in Maastricht. Het onderzoek
resulteerde in een fototentoonstelling die in januari 2019 in het Gouvernement
werd gehouden. Een serie van de werken werd aangekocht door de Provincie
Limburg.
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Ilse van Lieshout.
Werkte afgelopen jaar aan de groei van de educatieve afdeling van Marres via
diverse programma’s voor jongeren en studenten. Daarnaast ontwikkelde zij een
aantal projecten voor primair onderwijs zoals een orgelplein vanuit de Stichting
Klinkend Erfgoed Maastricht, een naschoolse cursus “kunst kijken voor
leerkrachten" in het Bonnefantenmuseum, de educatie tijdens het festival Musica
Sacra en is zij coach voor leerkrachten op het gebied van
burgerschapsvorming. Ilse is ook 1 dag per week werkzaam in een zorgatelier
voor beeldend proces begeleiding aan dementerende ouderen en mensen met
een niet aangeboren hersenletsel.
Hanneke van Donken schrijft naast haar werk in kunsteducatie voor zichzelf en in
opdracht.

10. BIJLAGE PUBLICITEITSUITINGEN
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Dreaming Awake

Mijmer, kijk en luister
30.04.2018 | REV IEW — Gerda van de Glind

Marres, huis van stand in Maastricht, is veranderd
in een wintertuin. In Dreaming Awake neemt het
tropisch regenwoud bezit van de zalen. In
meerdere gedaantes. Je kunt het voelen, ruiken,
horen en zien. Kun je je er ook door laten
overrompelen?
“One of the most striking features of the tropical
rainforest is that it is immersive to the point of
obliterating the self. The Amazon wilderness, - moist,
damp, sticky, deafening, breathtaking, and growing
ruthlessly - is the most invasive form in which a
landscape forces itself upon us. Once we’re inside, there
is no escape. The pressure of the environment propels
us into a dream state.” How Forests Think: Toward an
Anthropology Beyond the Human door Eduardo Kohn
In Marres kun je de komende tijd in een artificieel woud
rondwandelen. Het is onderdeel van de immersieve
tentoonstelling Dreaming Awake, die is ontwikkeld
door de Braziliaanse curator Luiza Mello en Marres
directeur Valentijn Byvanck in samenwerking met
kunstenaars Dominique Gonzalez-Foerster, Daniel
Steegmann Mangrané en Luiz Zerbini. Hoewel zij het
pand hebben getransformeerd tot een fysieke
representatie van de jungle, draait het paradoxaal
genoeg om de geestestoestand die deze plek
vertegenwoordigt: de verbeelding. Aan mij de eer om
me daar in onder te dompelen.
De begane grond van Marres is het domein van
kunstenaar Luiz Zerbini. Hij maakt voornamelijk
schilderijen, maar sinds een paar jaar toont hij ook de
natuurlijke bronnen van zijn inspiratie: van zand tot

bamboe en van vlinders tot planten. Voor Dreaming
Awake liet hij zijn schilderijen zelfs allemaal in zijn
atelier staan en toont hij enkel de planten die hij
naschilderde of nog eens wil naschilderen. Samen
vormen ze een levend schilderij in de vorm van een
tropische binnentuin met de naam Natureza spiritual da
realidade (Spirituele natuur van de werkelijkheid).
Luiz Zerbini

Ik stap door de plastic lamellen en kom in een vreemde
omgeving die ik op het eerste gezicht - en toegegeven
vrij bot - zou omschrijven als een mix tussen de
Intratuin, Burgers’ Bush en een minimalistisch
computerspel uit de jaren 80. Er staan namelijk
ontelbaar veel planten, de luchtvochtigheid is behoorlijk
hoog en alle wanden en het plafond zijn wit en voorzien
van een neonkleurige grid. Die onomstotelijke sporen
van mensenhanden benadrukken het geconstrueerde
van dit ‘woud’, waardoor je er niet aan ontkomt om na
te denken over de invloed van de moderne mens op de
wereld. We zetten immers alles naar onze eigen hand en
behandelen de aarde veelal als een ondergeschikte aan
onze behoeften. Die menselijke sporen liggen hier ook
vrij letterlijk: in het zand zijn de voetstappen van eerder
bezoekers te zien, die leiden naar een bankje. Ik besluit
plaats te nemen en de omgeving eens goed in me op te
nemen.
Het lijkt wel een optische illusie waarin je twee dingen
kunt zien. Het ene moment zie ik vooral de constructie
van de tentoonstelling en daardoor denk ik aan hoever
de verwoestende hand van de mens reikt. Daarbij voelt
het ergens ook een beetje ongemakkelijk om in een
zeventiende-eeuws pand te zitten die lagen van een
gebied weerspiegelen die in die tijd ook juist zo
veelvuldig zijn leeggeroofd. Het volgende moment laat
ik al die zware connotaties ver achter me en begeef ik
me in een bizarre en ook wel aangename wereld waar
de elementen die ik ken zijn losgezongen van hun
‘normale’ context en samen een compleet nieuwe
omgeving vormen. Het neonkleurige raster roept
associaties op met de stad, de enorme plant oogt
spiritueel en bezield. De warmte zorgt ervoor dat je in
een behaaglijke toestand terechtkomt en doordat de

nieuwe omgeving zo vreemd is, kom je haast in een
hallucinerende toestand. De tijd rekt uit en je kunt er
oneindig zitten sluimeren.
Daniel Steegmann Mangrané

Dominique Gonzalez-Foerster

Waar de ruimte beneden compleet overwoekerd is door
de tuin van Zerbini, is de ruimte boven volledig leeg
gelaten door Dominique Gonzalez-Foerster. Deze
kunstenaar onderzoekt de impact van ruimtes op je
geheugen en je gemoedstoestand met allerlei sitespecific installaties. Je mag Promenade 2 pas betreden
als je je schoenen hebt ingeruild voor sloffen, waardoor
je ontspannen naar binnen stapt. Daar is niets anders
dan het geluid dat via boxjes op het plafond naar
beneden dwarrelt. Het is het geluid van een tropische
regenstorm in de jungle, maar helaas staat het geluid als
ik er ben heel zacht, waardoor het overdonderende
effect niet overkomt. Het zou fijn zijn om rond te lopen
in die lege witte ruimte, met één van je zintuigen in een
enorme plensbui en met je verbeelding in het oerwoud.
Een lege ruimte waar elementen aan je trekken, maar
hoe hard ik mijn best ook doe, ik kom niet verder dan
het fysieke.

die ik zelf niet uit de tentoonstelling haal. In het boek is
namelijk niet alleen in woord en beeld ruimte voor de
deelnemende kunstenaars, maar ook voor socioloog en
filosoof Bruno Latour en antropologen Eduardo Kohn en
Eduardo Viveiros de Castro. Alle drie hebben ze veel
onderzoek gedaan naar en met de oorspronkelijke
bewoners van het woud en zo nemen ze je mee in een
diepere laag van het woud en waar het voor staat. Zo
leer ik dat de bewoners van de Amazone heel anders
kijken naar dromen dan wij in het Westen. Waar
westerlingen het vaak zien als een omgekeerde realiteit,
zien zij het als een verlengstuk van de werkelijkheid die
diepe waarheden kan blootleggen. En dat is juist waar
het voor mij niet raakt, wellicht is het mijn westerse
gejaagde blik: ik blijf hangen in die vreemde
omgekeerde realiteit, in plaats van dat ik raak aan diepe
innerlijke droomwerelden. Daarbij bekruipt me ook
steeds het gevoel dat de fysieke immersieve kant van de
tentoonstelling zwaarder weegt dan de geestelijke
immersieve ervaring. Zo vond ik het bijvoorbeeld
interessant om even te zitten in een schilderij van
Zerbini, maar ik had er graag ook een gezien in een
klassieke museale setting. Al was het maar om het
verschil in impact zelf te kunnen duiden.

Bewoners van de Amazone zien dromen
als een verlengstuk van de realiteit

Daniel Steegmann Mangrané

Verderop hangt een virtual reality bril in een cirkel. Het
is één van de twee werken van Daniel Steegmann
Mangrané. In Phantom kun je rondkijken en -stappen in
een zwart/wit scan van het regenwoud. In de donkere
ruimte daarnaast draait de film Spiral Forest: waar je
door de lens van een camera die oneindig ronddraait
kijkt naar een klein stuk bos. Bomen komen voorbij,
tollen rond en worden scherp en onscherp. Het werkt
enorm hypnotiserend om in het donker niet in een
slaaptoestand terecht te komen. In de (schitterende)
publicatie lees ik ook dat de tentoonstelling bewust is
opgebouwd naar de verschillende fases van een
slaapcyclus om een soort droomstaat te creëren.
Het is jammer dat er van de publicatie weinig terug te
zien is in de tentoonstelling, want deze bevat een laag –

Luiz Zerbini

Dreaming Awake doet me op een bepaalde manier ook
denken aan het werk One and three chairs van Joseph
Kosuth. In dit wereldberoemde werk toonde hij een
stoel in drie delen: als een fysiek object waar je op kunt
zitten, als een visuele vertaling van de stoel in de vorm
van een foto en een omschrijving van een stoel in een
woordenboek die in je verbeelding tot leven komt.
Samen vormen ze tegelijkertijd één stoel en het
eigenlijke kunstwerk. Dreaming Awake toont de
dromerige bezwering van de jungle in drie lagen: als een
spiritueel woud waar je rustig kunt zitten, een visuele
vertaling in de vorm van een virtual reality/film en als
het geluid dat door je geest met beelden, herinneringen
en gevoel wordt aangevuld. Samen met de publicatie
vormen ze één mentale jungle die niet voor iedereen
even toegankelijk is, maar waardoor je wel begint te
verlangen naar die krachtige droomstaat.
Dreaming Awake, Marres, t/m 03.06.2018

Dreaming Awake. Dominique GonzalezFoerster, Luiz Zerbini y Daniel Steegmann
Mangrané

Luiz Zerbini, Natureza espiritual da realidade, 2018. Foto: Gert Jan van Rooij. Imagen
cortesía de Marres

Informaciones prácticas
Lugar : Marres. House for Contemporary Culture
Ciudad : Maastricht
Comienzo : 10 marzo 2018
Final : 3 junio 2018

Dreaming Awake presenta una selva tropical deconstruida en varias facetas. La exposición
analiza la experiencia del contacto con potentes fuerzas externas. La naturaleza salvaje
del Amazonas, húmedo, sofocante, pegajoso, turbador, imponente, la forma más invasiva
en la que un paisaje puede imponerse sobre nosotros. Una vez que estás dentro, no hay

escapatoria. La presión del lugar es tan poderosa e hipnótica que conduce a un estado de
ensoñación.
Este proyecto inmersivo ha sido desarrollado por la curadora brasileña Luiza Mello y por
el director de Marres, Valentijn Byvanck, en colaboración con los artistas Dominique
Gonzalez-Foerster, Daniel
Steegmann
Mangrané y Luiz
Zerbini. Dreaming
Awake forma parte de la serie de exposiciones en Marres en las que se utiliza la totalidad
del edificio para presentar una obra de arte global. De esta serie forman parte proyectos
anteriores como Levi van Veluw: The Relativity of Matter (2015) y The Painted
Bird (2017).
La jungla como un mundo de ensueño
Es difícil hablar de la jungla sin aludir a clichés como el exotismo o la ecología. La jungla
es rica, exuberante, abundante, regeneradora, la fuente de la vida, materia prima de
rituales, y el corazón de la oscuridad. La selva es también uno de los últimos vestigios de
la naturaleza salvaje, vulnerable, amenazada por la constante intervención humana.
El vocabulario que utilizamos en relación a la jungla da testimonio de la potencia que tiene
en nuestra imaginación. Ha sido así desde hace siglos. La relación entre lo dominado y lo
salvaje, entre lo humano y la naturaleza, entre la explotación y el mundo poético. Infinita
fuente de descubrimientos. La jungla es sustancia de los sueños, no solo en nuestra
fecunda imaginación, sino también en los rituales y tradiciones de las gentes que viven en
ella.
El mito del bosque salvaje y del Jardín del Edén
La exposición Dreaming Awake trata de llevar al visitante a sentir de manera profunda las
diversas capas de las que se compone la naturaleza. Invita a los visitantes a embarcarse
en un viaje en el que sus sentidos se abren a una experiencia en la que sus sentimientos
más profundos y las sensaciones exteriores se funden. El visitante se sumerge en los
misterios que plantean el bosque salvaje y el Jardín del Edén, reflejando simultáneamente
el deseo por intervenir e integrase en la naturaleza. Las visiones del bosque tropical de
los artistas Dominique González-Foerster, Daniel Steegmann Mangrané y Luiz
Zerbini se presentan por partes, que terminan superponiéndose unas sobre otras a
través del recorrido de los visitantes por el espacio de exposición.
El recorrido de la exposición se organiza como si se tratara del ciclo del sueño, que
comienza con la relajación, para pasar después al sueño profundo, hasta llegar a un estado
de escasa actividad cerebral, en la que suceden los sueños. Cuando el visitante traspasa
las puertas de Marres y deja atrás la ciudad, comienza un recorrido que lo lleva por un
entorno de plantas y árboles recreado en un invernadero situado en la planta baja. La
segunda parte permite al cuerpo del visitante el desplazamiento y el contacto con el
fenómeno de la lluvia tropical a través del sonido. En la tercera parte, el bosque se revela
a veces preservado en toda su riqueza de colores y sonidos, a veces reducido a un
ambiente en blanco y negro. Las imágenes reales y virtuales se complementan las unas
con la otras y proporcionan nuevas perspectivas a esta narración.
Dreaming Awake presenta la naturaleza como catalizadora y conductora de la memoria y
de la imaginación. Las diferentes facetas de la jungla propuestas por los artistas provocan
sensaciones que llevan al visitante de su mundo interior al exterior. Al final del recorrido,
los visitantes vuelven al principio del viaje, el fantástico bosque del onírico paisajista Luiz
Zerbini. Esta vuelta hace eco a los ciclos de la naturaleza que se renuevan constantemente.

Alterada, arrasada, simbólica y representada a través de toda la historia de la humanidad,
la selva sigue siendo un recurso inagotable, y por esta razón una fuente de sueños,
incluyendo los que experimentamos cuando estamos despiertos.
Luiz Zerbini. Naturaleza espiritual da realidade
Luiz Zerbini pinta a partir de su percepción ultrasensible del mundo. El artista ha pasado
gran parte de su vida en el mar, y la otra en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, entre
paisajes urbanos y paisajes tropicales, conectando con la naturaleza y con la cultura con
la misma intensidad. Su trabajo revela su fascinación por las plantas, por las piedras y por
los animales, así como por los colores metálicos de la ciudad, de las experiencias vividas,
las fantasías y los delirios. Hace algunos años, Zerbini comenzó a mostrar sus trabajos en
curso. Creó mesas-mundo compuestas de elementos que el artista colecta en sus paseos y
en sus viajes, utilizándolos en sus pinturas: arena, bambú, mariposas, hojas, corales,
ladrillos, etc.
En Dreaming Awake, el artista va más allá y propone una experiencia en la que el visitante
puede sentir físicamente la densidad de la naturaleza. El bajo de Marres se transforma en
un bosque-jardín compuesto de plantas que el artista ha pintado, plantas que están por
pintar, especies elegidas una por una para formar parte de una estructura colorida que
tiene mucho que ver con obras anteriores del artista. Naturaleza espiritual da realidade,
es una casi-pintura viva en la que la humedad, el color, el olor de la tierra mojada, la
descomposición de las hojas afecta y maravilla por la multiplicidad de colores y de formas
que el artista ha dispuesto cuidadosamente en el espacio.
Dominique Gonzalez-Foerster. Promenade 2
Subiendo las escaleras, el visitante descubre nuevos estratos de este bosque de ensueño.
En Promenade 2, presentada aquí en una versión específica para Marres, la artista
francesa Dominique Gonzalez-Foerster nos invita a abstraernos del mundo exterior y a
experimentar el sonido de una tormenta tropical. El espacio está vacío, para focalizar la
atención del visitante enteramente en el ambiente de sonido. El cuerpo del visitante es
animado a moverse y a dejarse llevar libremente por las sensaciones que provoca la
tormenta. Promenade 2 es una banda sonora que estimula la emergencia de visiones,
recuerdos y sueños.
Daniel Steegmann Mangrané. Phanton & Spiral Forest
El artista catalán Daniel Steegman Mangrané se interesa por las relaciones entre las
formas orgánicas y geométricas, la naturaleza y la cultura. En la tercera parte de la
exposición, presenta dos obras realizadas en el bosque tropical del Sudeste de Brasil, el
Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas del mundo que más rápido está desapareciendo.
El film Spiral Forest fue realizado por un cardán hecho a medida (un aparato con bisagras,
parecido a un giroscopio en el que un objeto puede rotar 360º sin perder su verticalidad)
activado por el motor de una cámara de 16mm. Cuando la cámara se enciende y comienza
a filmar, el cardán rota en sus tres ejes, llevando el proceso de filmación al mismo tiempo
que realiza movimientos conectados. El cuerpo del espectador gira y gira en la espiral
contínua de Spiral Forest y es proyectado en ella, ingresando en el flujo de la imagen en
movimiento.
La segunda obra, Phantom, es un ambiente de realidad virtual en el que los visitantes,
utilizando un Oculus Rift, entran y se mueven por un bosque recreado en blanco y negro.
A través del simple hecho de ponerlo en un aparato tecnológico, el cuerpo desaparece y
es transportado al interior del bosque. Cuando mira a los lados, ve las relaciones entre los
árboles, y las múltiples especies del Bosque Atlántico. El cuerpo invisible se mueve en esta
casi perfecta representación de la realidad a través de la tecnología, experimentando
físicamente la disolución del mundo.
Texto procedente del dossier de prensa de la exposición. Traducido por Cristina Blanco.

Imágenes:

Luiz Zerbini, Natureza espiritual da realidade, 2018. Foto: Gert Jan van Rooij. Imagen
cortesía de Marres

Marijn van Kreij – Nude in the Studio
3 redenen waarom Marijn van Kreij als een
vriend voelt….
POSTED ON JULI 26, 2018 BY LARS

Een affiche trekt mijn aandacht. De getoonde kunst doet me denken aan de werken
van Picasso. Picasso, die hangt en staat toch in grote musea, minstens 2 uren met
de trein van hier?! Of tijdens TEFAF, hier in Maastricht.
De titel ‘Nude in the Studio’ verwijst naar de werken van Marijn van Kreij, die op dat
moment tentoongesteld worden in kunsthuis Marres.
Marijn, Marijn…ja er begint iets te dagen. Heeft hij niet de ABN-AMRO Kunstprijs
2016 gewonnen? Ik geef toe dat mijn nieuwsgierigheid de overhand krijgt. Daarbij
hoop ik wel dat deze eigentijdse kunstenaar het nogal bont maakt in kunsthuis
Marres, figuurlijk bedoeld.
Hieronder lees je of het daadwerkelijk heel bont of te bont was.
Marres, Centrum voor Hedendaagse Kunsten, dat is dichtbij in die mooie oude stad
Maastricht. De stad waarbij het lijkt of ik er al zo’n 400 jaar woon. Bijna aangekomen
bij kunsthuis Marres verstommen de vele stadsgeluiden. De Capucijnenstraat, nog 2
minuutjes lopen.
Marijn voelt al een beetje als een vriend. Een vriend die om de hoek woont en wiens
deur al openstaat. Een monumentale oude grote dubbele deur, krakend van wijsheid.

Marijn van Kreij, spannend, daar ga ik, een nieuwe wereld binnen stappend. Rustig,
respectvol en heel nieuwsgierig naar wat gaat komen.
Licht, wit, ruimte, open ruimten, een doorkijk naar de tuin aan de achterkant, een
kleine echo en geroezemoes. Er hangt een open en spontane vibe. En zo zou ik ook
de ‘genius loci’, de geest van deze plek, willen betitelen. Hagelwitte muren, open
ruimten zonder deuren. Hier gaat het echt om wat van buitenaf toegevoegd wordt
aan die ruimten en om wat er vervolgens gebeurt. Die gedachte gaat door mijn
hoofd.
Met de persmap in mijn hand, loop ik langs heel veel tekeningen op A4 formaat. Heel
veel, achter elkaar geplaatste schragen voorzien van witte platen met daarop mooi,
naast elkaar gelegde kleurrijke ‘papieren vlakken’. Even twijfel ik bij het zien van die
schragen. Oh nee! Niet weer heel veel schragen of bokken in een expo ruimte. Maar
dan zegeviert de verbeelding in mijn hoofd.
Een ‘huge’ rups met honderd houten poten, met een kleurrijk patroon op z’n rug. De
herhaling van die tafels, net als de tijd, die eeuwig lang is en stilstaat. De
verschillende details in de ene voorstelling tikken de volgende voorstelling aan, die
weer net iets andere details heeft dan de vorige, enzovoort enzovoort. Op die wijze
geeft deze serie tekeningen leven aan een situatie die heel statisch lijkt en beweegt
die rups van tekeningen langzaam met je mee.
Zo zie ik dat nu in m’n hoofd, beste ‘normale’ lezer. Gek, koekiewoekie of gestoord?
Nee, dat heet inspiratie en verbeelding, het ontstaat spontaan en is tot nu toe
oncontroleerbaar.

Natuurlijk, met de uitgebreide presskit (meestal een map met daarin achtergrond- en
projectinformatie over de kunstenaar, zijn werk en de expo en promotionele info.)
had ik wel al heel veel informatie vooraf. Achteraf gezien had ik al die info beter pas
na mijn bezoek kunnen lezen. Dan had ik de werken van Marijn namelijk zelf kunnen
interpreteren.
Sommige kunstenaars vinden het heel belangrijk dat jij als kijker kijkt, gewoon kijkt
en vooral onbevangen. Zonder een verhaal, zodat er talloze vragen in je hoofd
ontstaan bij het kijken naar de kunst.
Kaartjes met titels en onderschriften als ‘figuurlijke kapstok’, zie ik gelukkig niet. Als
bezoeker hoeven wij ons dus niet te verantwoorden of wij dát zien wat de kunstenaar
heeft bedoeld. Heerlijk! Om die reden alleen al, voelt Marijn als een vriend. Hij laat
jou je ding denken over iets wat heel persoonlijk is, zijn werken. Ook als dat mijlenver
van zijn bedoeling, zijn boodschap lijkt te staan. Dat voelt heel relaxed, heel chill.
Ook voor de kunstenaar. Hij hoeft niet telkens uit te leggen, bijvoorbeeld 30 keer
dezelfde titel bij een werk uitleggen etcetera. Ik buig me over de tekeningen en laat
ze op me inwerken…

Voor een groot deel van de geëxposeerde kunst bij Marres, heeft Marijn zich laten
inspireren door Picasso en zijn werken. Meer specifiek door de ‘Interior Landscapes
Cannes’. Picasso woonde in 1955 in Cannes, Zuid-Frankrijk en vanuit zijn zomerse
atelier in een prachtige villa uit 1920 schilderde hij vele bijzondere werken.
Ja die ramen van dat exotische huis in Cannes, die herken ik zeker. Zo vreemd was
het dus niet om de link te leggen naar Picasso, bij het zien van de affiche.
Ik zie vooral kleurrijke schilderijen, voorzien van palmbomen en die specifieke ramen.
Marijn lijkt zeer gefascineerd door de ‘doorkijk’ van die ramen. Buitenwereld,
binnenwereld, formaliteit en intimiteit. Ik ben een schepper in een atelier, alleen, in
mijn wereld een aanschouwer van de wereld buiten. Een harde onpersoonlijke
wereld buiten, zonder welke ik geen kunstenaar kan zijn. Dat is wat ik erin zie. We
zien telkens die kamer, dat atelier, die studio met de ramen naar de tuin getekend.
Ramen die blauw ingekleurd zijn. Blauw, dat is een eerder zakelijke kleur en staat
ook voor het op jezelf gericht zijn. De zakelijke formele buitenwereld. Vandaar die
kleur wellicht!
Elke tekening is voorzien van net weer andere details. Een krukje, een kastje, een
kleedje, het intieme, de veilige cocon van het atelier getekend, met naïef aandoende
luchtige nonchalante en toch trefzekere potloodkrabbels. De gitzwarte lijnen laten het
werk heel grafisch lijken. Dat is voor mij ook Picasso. In een haast minimalistische
schetsachtige stijl, onderzoekend en zoekend. Een krukje, een kastje, een iets een
niets en alles zo tiny, als in een poppenhuis. De kleuren, het 2d-effect, het platte van

een gewoon a4, het primaire, het naïef ogende. Het is niet zo zwaar en somber en
dat voelt bevrijdend, ik krijg lucht, want het werk is heel toegankelijk.
Die naïviteit in het werk doet goed, want plots zit ik in gedachten als kind weer aan
de grote eettafel te tekenen. Dat voelt als thuiskomen. Ja het begint er steeds meer
op te lijken dat ik Marijn maar ook Picasso al heel lang ken.
Marijn laat je veel ruimte voor eigen interpretatie, je mag jezelf zijn. Dat doen alleen
vrienden. Die gedachte verdwijnt zo snel als ie gekomen is, omdat ik snel even opkijk
de ruimte in om zeker te zijn dat ik nog in Marres ben…he ik ben er nog.
Mooi zoals de werken ook aan de muur hangen. De kleurrijke tekeningen op enkele
grote wanden. En daardoor vallen ze meer op! Een kwestie van hoe meer ‘niets’, hoe
duidelijker aanwezig, is het ‘iets’. (Ik maak daar zelf dankbaar en veelvuldig gebruik
van bij mijn eigen kunstprojecten). Op die wijze worden ook kleine ‘doorkijken’
gesuggereerd. Een soort van projectie, noem ik dat maar gemakshalve.

Ik sta in de kamer, aangrenzend aan de bekende Marres tuin. Ik kijk rustig om me
heen naar de tekeningen. Het binnen, het buiten. Het intieme, het huiselijke, het
cocon- en atelierachtige van deze, aan de zuiders ogende tuin grenzende, lichte
ruimte. En buiten de ‘echte’ wereld, de meer formele wereld.
In deze ruimte zien we een vloerkleed, met daarbij aan de wand een levensgrote
tekening van wel een paar vierkante meters groot. Opgedeeld in vakjes, waarin in elk
vakje dezelfde vorm getekend lijkt te zijn. Ja, nu zie ik het! Het is een Picasso detail,
dat zichzelf telkens net iets anders herhaalt. Elk tekeningetje in elk vakje is net even
iets anders dan de anderen. Vanaf een afstand is het net een herhalend patroon, in
de vorm van een geknoopt tapijt of zo. Een eenzaam krukje, een eenvoudig
windorgeltje bij het raam laat mij voelen dat ik in een wereld ben die anders is dan de
wereld buiten.

Superstition
18-10-18 13'01
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Video’s
Dreaming Awake
https://vimeo.com/274694218 (Walkthrough)
Marijn van Kreij – Nude in the Studio
https://vimeo.com/276017288 (Opbouw)
Superstition
https://vimeo.com/302224879 (Mungo Thomson – Crickets)
Currents #6: Good Intentions
https://vimeo.com/309015794 (Interview aan de curatoren)

