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S A N N E K E  S T I G T E R   Terwijl er veel residenties bestaan voor kunstenaars, zijn 
er nagenoeg geen voor restauratoren. Dat is jammer, want het kan heel vrucht-
baar zijn om de blik te verruimen in een inspirerende nieuwe werkomgeving. 
Het biedt niet alleen ruimte voor ontwikkeling en verdieping, maar ook een 
mogelijkheid voor kruisbestuiving met andere disciplines.

benadrukt dat er veel specialisten zijn voor 
advies. ‘Het restauratie-atelier grenst aan de 
houtwerkplaats. Er is een metaalwerkplaats, 
een fotostudio, et cetera. De sfeer is geweldig, 
overal kunstenaars, en de werkplaatsen wor-
den geleid door echte professionals, dus je krijgt 
de juiste hulp wanneer je die nodig hebt.’3 

J A N  V A N  E Y C K  A C A D E M I E ,
M A A S T R I C H T

Hicham Khalidi, sinds 1 oktober 2018 directeur 
van de Jan van Eyck Academie, ziet “de gehele 
keten van kunsten als praktijk” en stelt daar-
mee de Van Eyck open “voor alle kunstfuncties 
met een praktijk”.4 ‘Hij wil graag de disciplines 
verbreden en grenzen oprekken’, verklaart zijn 
collega Solange Roosen: ‘De hele keten van 
kunst maken, presenteren, beschouwen en res-
taureren zou als één geheel benaderd moeten 
worden, dat samen kan komen in de academie. 
Dat gaat niet alleen in de vorm van een werk-
periode, of een ’short-term-residency', maar 
kan ook in samenwerkingsprojecten met musea 
en de Universiteit Maastricht.’5 Dit is waar de 

Van Eyck op dit moment aan bouwt. Naast ver-
schillende labs waarmee je kunt samenwerken, 
zoals de hout- en metaalwerkplaats, het mul-
timedia lab en sinds vorig jaar zelfs een Food 
Lab, inclusief tuin, biedt deze nieuwe opzet een 
spannende mogelijkheid voor restauratoren 
om zich te kunnen ontplooien.6 Een interes-
sante nieuwe ontwikkeling is dat het Lab voor 
Natuuronderzoek in samenwerking met Cen-
tral St. Martins in Londen deze zomer begint 
met het opzetten van een kunstenaarsmateri-
alenbank, The Future Material Library. Het uit-
eindelijke doel is dat kunstenaars een duur-
zame artistieke praktijk kunnen opbouwen met 
het gebruik van milieuvriendelijke, gezonde, 
duurzame materialen – een uitgangspunt dat 
ook voor restauratoren relevant is, zowel in 
aanpak als filosofie.7
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In Europa zijn op dit moment slechts twee residentieprogramma’s waar 
ook restauratoren welkom zijn. Daar zijn echter wel voorwaarden aan 
verbonden wat betreft culturele achtergrond. Daarnaast werkt de Jan 
van Eyck Academie in Maastricht op dit moment aan het ontwikkelen 
van nieuwe werkprogramma’s waarin ook plaats kan zijn voor restau-
ratoren.

V I L L A  M E D I C I ,  R O M E

De Académie de France biedt in de Villa Medici te Rome behalve voor 
kunstenaars ook een residentie aan voor conservering en restauratie 
van kunstwerken en monumenten. Dit geldt echter uitsluitend voor 
Franssprekende restauratoren tot 45 jaar oud. Het zijn perioden zijn van 
twaalf tot achttien maanden, inclusief werkruimte en onderdak. Voor 
de aanvraag zijn een goed projectvoorstel en bewijs van uitmuntende 
kwaliteit vereist, maar aan de inhoud van het voorstel lijken geen eisen 
te worden gesteld.1 

D A W ,  K O P E N H A G E N

Een andere mogelijkheid is een residentie bij de Danish Art Workshops 
(DAW) in Kopenhagen, een instituut dat valt onder het Deense Ministe-
rie voor Cultuur.2 Behalve ambachtslieden, ontwerpers en beeldend kun-
stenaars kunnen ook restauratoren terecht voor een werkverblijf van 
een tot zes maanden. Voorwaarde is wel dat je in Denemarken woon-
achtig bent of dat er een Deens project aan is verbonden dat daadwer-
kelijk wordt gerealiseerd. De voorkeur gaat uit naar maatschappelijk 
relevante projecten, vertelt Louise Cone, restaurator hedendaagse kunst 
en sculptuur in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen, die erbij 
betrokken is geweest. Ze geeft aan dat het op prijs wordt gesteld wan-
neer je je werkzaamheden communiceert aan een breder publiek. Ze 

Foto's
 Links: De Conservation 

Workshop in de Danish 
Art Workshops omvat 
ongeveer 150 vierkante 
meter en is geschikt voor 
de restauratie en 
conservering van 
schilderijen, textiel, 
geverfde artikelen en tot 
op zekere hoogte houten 
voorwerpen.
 Rechts: Jan van Eyck 

Academie in Maastricht 
(foto: Etienne C.L. van 
Sloun).
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Het atelier van Tim Wunderink (1991) ligt in 
hartje Utrecht. Centraler kan bijna niet. Hij 
werkt sinds zijn afstuderen, afgelopen zomer, 
samen met andere kunstenaars ‘antikraak’ in 
een voormalig pand van de Hogeschool voor 
de Kunsten.
Zijn objecten hangen en staan verspreid over 
het atelier; af of nog under construction. De 
scheidslijn tussen een voltooid kunstwerk en 
een werk in aanzet is niet altijd even scherp.
Als enig groot gereedschap staat er een elek-
trische afkortzaag. ‘Als schilder zou je die in 
deze ruimte niet kunnen gebruiken, veel te veel 
stof.’ We komen gelijk bij de kern van zijn werk. 
Want, hoewel Wunderink schilderframes voor 
zijn werk gebruikt, stopt hier de vergelijking 
met een schilderij in traditionele zin. Van een 
afstand gezien, lijken het abstracte schilderijen 
met verticalen, horizontalen, diagonalen, licht 
gebogen lijnen, cirkels en stippen in stevige, 
contrasterende kleuren. Ze refereren zeker ook 
aan de schilderkunst, al gaat het Tim vooral 
om het materiaal. Sommige werken hebben 

‘Je hoeft tenslotte geen kwast te gebruiken om 
een schilderij te maken. Al noem ik het een 
object.’ Uiteindelijk zijn er meerdere objecten 
ontstaan met luchtbedden als materiaal. Tim 
gebruikt zowel binnen- als buitenkant, de lijm-
naden en de opblaasbare delen. Hij toont een 
grijs schilderij met, in een voorzichtige diago-
naal, ronde vormen met een ruimtelijk rond 
rafelrandje. Wat hem aanspreekt, is dat hij de 
compositie bepaalt terwijl hij wel met vast-
staande objectkenmerken moet werken. In het 
geval van het luchtbed zijn dat de cirkelvormige 
verbindingen tussen de boven- en onderkant 
van het bed. Hij schuift net zolang met het plas-
tic tot de meest ideale compositie verschijnt. 
Om de compositie strak om een houten frame 
te kunnen spannen gebruikt hij een haarföhn. 
Daarmee verwarmt hij het plastic zodanig dat 
hij de grootste rimpels eruit kan trekken. 
 Vervolgens bevestigt hij het werk met een tac-
ker en tientallen nietjes op de ondergrond.   
De afmetingen variëren van 60 x 50 cm tot 120 
x 60 x 15 cm.

O P B L A A S B A R E  K R E E F T

Hij vindt zijn materiaal in tweedehands win-
kels, bij de bouwmarkt of – zoals bij een recent 
kunstwerk – in de speelgoedwinkel. Hier kocht 
hij een opblaasbare speelgoedkreeft die hij 
openknipte. De binnenzijde van het plastic, de 
kleine donkerrode stippen op de plastic huid, 
spraken hem aan. Hij spande de plastic uitsnede 
over een oud spray paint schilderij. De oude 
schildering en de afstand tussen het doek en 
het plastic geven het nieuwe object een zekere 
diepte en een spannend metaaleffect. ‘Je kunt 
ingewikkelde dingen simpeler laten lijken of 
net andersom’, zegt Tim erover. Wunderinks 
meest recente objecten hangen niet langer,   
ze staan. ´Ik heb plannen voor een grote instal-
latie waarbij de verschillende objecten een dia-
loog met elkaar aangaan.´ In zijn komende ten-
toonstelling kunnen we het zien. 

zo’n dikte dat je ze eerder een muursculptuur 
zou noemen. Op de academie schilderde hij 
eerst figuratief, maar wisselde het penseel al 
snel in voor de spuitbus. Het snijvlak van twee- 
naar driedimensionaal intrigeerde hem meer. 
Hij experimenteerde met de combinatie van 
schilderdoek en objecten die hij met een spuit-
bus bewerkte om zo een eenheid te creëren. 
Met graffiti had hij zich nooit beziggehouden; 
het schilderen duurde hem gewoon te lang. 
‘Niets voor mij’, zegt hij.
Ook maakt hij vooraf geen schetsen op papier. 
Dat geeft hem onvoldoende vrijheid. Hij schetst 
‘live’, met de materialen: schuiven, knippen, 
draaien, net zolang totdat de gewenste compo-
sitie ontstaat. ‘Ieder werk is een ontdekking, 
maar niet per se een toevalligheid.’

L E K  L U C H T B E D

In zijn kast thuis lag het lekke luchtbed van 
een vriend. ‘Gooi maar niet weg’, had Wunde-
rink gezegd. Het luchtbed intrigeerde hem en 
hij wilde onderzoeken wat hij ermee kon. 

E D I T H  R I J N J A   In zijn atelier 
valt de fascinatie voor het her-
gebruiken van alledaagse materi-
alen direct op. Onderdelen van 
een steekwagentje, een stuk rood 
metaal, gele slangen, een groen 
visnet. ‘Ik heb niet per se iets met 
kamperen of varen, het zijn de 
grappige elementen, de felle 
kleuren, waar ik mee aan de  
slag wil.’ 

Lekke 
lucht-
bedden

Foto's
 Boven: Tim Wunderink, 

Shark attack, materiaal op 
een frame, 150 x 100 cm.
 Onder: Tim Wunderink, 

Untitled, materiaal op een 
frame , 90 x 70 cm. 

Expositie
Te zien van 6/7 t/m 
10/8/2019 bij Galerie 
Bart 

Online
• galeriebart.nl
• timwunderink.com 

 G E T T Y ,  L A

The Getty Research Institute (GCI) biedt ook 
iets aan dat op een residentie lijkt, aan de hand 
van een thema dat jaarlijks wordt vastgesteld. 
Dit is een ‘scholar program’ voor kunsthistorici 
en kunstenaars, maar restauratoren zijn ook 
welkom.8 Er zijn echter niet veel restauratoren 
gepromoveerd, wat de drempel hoog maakt. 
Parallel aan dit programma zijn er ook Museum 
Guest Scholars waar niet voor geadverteerd 
wordt. Via die route hebben enkele restaurato-
ren uit Nederland gebruikgemaakt van de onder-
zoeksfaciliteiten van het GCI. Een diagram van 
de managementstructuur (zie boven) laat een 
gelijke verdeling zien tussen de verschillende 
disciplines die welkom zijn voor een residen-
tie, een mooi uitgangspunt en mogelijk wereld-
wijd uniek.

 C O M P L E T E  A F Z O N D E R I N G

Tonny Beentjes, hoofdvakdocent Metaalrestau-
ratie bij Conservation and Restoration of Cul-
tural Heritage aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), en onlangs 
gepromoveerd op zandgieten en de restauratie van De Denker van Rodin, 
zat er drie maanden, in de periode 2013-2014 bij de afdeling Decorative 
Arts en Sculpture. Hij moest een officiële aanvraag doen met een moti-
vatiebrief waarom hij onderzoek bij de Getty wilde doen. Het ging op 
voordracht van zijn voormalig collega Robert van Langh, die er ook had 
gezeten. Voor Beentjes waren vooral de bibliotheek en de archieven met 
‘special collections’ interessant, met name vanwege het kunstenaarsar-
chief van Malvina Hoffman, een beeldhouwster die in de leer was geweest 
bij Rodin. ‘Het belangrijkste wat ik aan mijn tijd bij de Getty heb gehad, 
is dat het mijn promotieonderzoek een enorme impuls heeft gegeven. 
Ik kon ongestoord werken en had toegang tot hun bibliotheek en archief 
maar heb ook veel boeken via ‘inter library loan’ kunnen raadplegen. 
Wat zo heerlijk was, is dat je je compleet kon afzonderen in je kantoor-
tje en door het tijdsverschil geen e-mail en telefoontjes uit Nederland 
kreeg overdag. Het uitzicht was grandioos. De eerste dag heb ik alleen 
maar uit het raam gekeken!’9

 G E S P R E I D  B E D J E

Het jaar daarop zat Clara von Waldthausen er, fotorestaurator en tegen-
woordig opleidingsdirecteur bij Conservation and Restoration of Cultu-
ral Heritage aan de UvA. Zij zat bij de afdeling Paper Conservation, waar 
ze om het jaar afwisselend iemand voor papier en iemand voor fotogra-
fie uitnodigen. Toevallig sprak zij op het juiste moment iemand van die 
afdeling die haar voorstelde te solliciteren. Zij moest haar motivatiebrief 
baseren op het thema van dat jaar, Object-Value-Canon, maar dat was 
breed genoeg voor voldoende aanknopingspunten gezien haar onder-
zoek naar verkleuring in kleurenfotografie. Ze vertelt hoe bijzonder het 
er is. ‘Je komt in een gespreid bedje. Je krijgt een appartement, er is een 
bus die je ophaalt en je naar je eigen kantoor brengt. Er is zelfs een 
onderzoeksassistent die je helpt met literatuur zoeken. Die ondersteu-
ning maakt het zo super! En alle deuren gaan voor je open.’10

Deze Getty Museum Scholarships zijn uitzonderlijk en niet voor ieder-
een weggelegd. Je moet connecties hebben en iemand die je voordraagt. 
Daarnaast moet je baat hebben bij wat de Getty Library en Research 
Center te bieden hebben.

 F E L L O W S H I P S ,  V S

De Verenigde Staten biedt ook Fellowships aan voor restauratoren. Deze 
zijn echter meestal bedoeld voor een vastomlijnd project of voorgeschre-
ven werkzaamheden en niet zozeer om je te verdiepen in een eigen 
onderzoeksproject waarvoor je gebruik wil maken van het netwerk en de 
faciliteiten van de locatie. Het Metropolitan Museum of Art (MET) in New 
York biedt jaarlijks zowel Junior als Senior Fellowships aan, waarbij in 
het laatste geval wel een eigen projectvoorstel mag worden ingediend.11

Daarnaast zijn er veel extern gefinancierde fel-
lowships, zoals de tweejarige Andrew Mellon 
Fellowship voor Photograph Conservation bij 
de MET. Ook het Museum of Modern Art heeft 
Andrew Mellon Fellowships, voor zowel foto-
grafie als in mediakunst. Daarnaast financiert 
de Kress Foundation diverse posities in ver-
schillende Amerikaanse musea. Over het alge-
meen hebben deze fellowships eerder het karak-
ter van een tijdelijke aanstelling dan een 
residentie. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij de 
Smithsonian.12 De National Gallery of Art in 
Washington biedt verschillende vormen aan, 
van enkele maanden tot twee jaar, en variërend 
van voorgeschreven werkzaamheden tot vrij 
onderzoek.13 Dit soort fellowships is echter 
vooral op onderzoekers gericht en er wordt 
bovendien verwacht dat er wat tegenover staat, 
soms zelfs het verzorgen van een onderwijs-
programma. 

 P L E I D O O I

De ruimte die een residentie kan bieden aan 
restauratoren om nieuwe strategieën en metho-
den te ontwikkelen is cruciaal voor ontwikke-
ling van de discipline. De DAW en de plannen 
van de Van Eyck zijn met name interessant om 
complexe hedendaagse kunstvormen het hoofd 
te bieden vanwege de gemeenschappelijke 
werkvloer met kunstenaars, ontwerpers en ver-
schillende specialisten. Een residentie biedt 
over het algemeen veel meer vrijheid voor de 
ontwikkeling van het eigen onderzoek en ruimte 
om te kunnen experimenteren. Juist daarin ligt 
de meerwaarde van een andere werkomgeving, 
zowel in stilte als met collega’s in verwante 
vakgebieden. 

Het zou ideaal zijn wanneer restauratoren een 
tijd kunnen meedraaien in een ander atelier 
om werkprocessen, technieken en methoden 
te leren kennen die daar gangbaar zijn. Ook is 
verandering van context goed om te kunnen 
reflecteren op wat je als restaurator nu eigen-
lijk doet met ons cultureel erfgoed – of juist 
niet doet. Zo kunnen praktijken in andere cul-
turen zeer verhelderend zijn om de Westerse 
en modernistische traditie van de restauratie-
discipline in perspectief te zien. 

Kortom, het creëren van de mogelijkheid voor 
verdieping in een bepaald onderwerp, methode 
of project tijdens een residentie voor restaura-
toren zou een welkome ontwikkeling zijn en 
een stimulans voor de discipline. De open struc-
tuur van de Van Eyck en het model van de DAW 
waar kunstenaars, restauratoren, ontwerpers 
en ambachtslieden samenwerken, zijn ideaal 
voor optimale kruisbestuiving tussen de ver-
schillende bloedgroepen en de ontwikkeling 
van expertise. Het zijn mooie voorbeelden voor 
mogelijke uitbreiding van bestaande artist-in-re-
sidence programma’s, en wie weet inspireert 
dit pleidooi tot een nieuw initiatief voor ‘con-
servator-in-residence’ programma’s. 

 
Foto's
 Boven: Villa Medici  

in Rome.
 Onder: Getty Research 

Institute in Los Angeles.

Noten
1 transartists.org/air/
villamedici.
2 Persoonlijk gesprek te 
Amsterdam en e-mail 28 
februari 2019. 
3 svfk.dk/en/residency.
4 Persoonlijk gesprek te 
Maastricht, 27 maart 
2019.
5 Persoonlijke e-mail,  
4 april 2019.
6 janvaneyck.nl/
programma/apply/.
7 Zie ook kM 109, Heleen 
van Santen en Jasmine 
Guest, ‘Groen werken in 
het eigen atelier’, p. 29.
8 getty.edu/research/
scholars/years/current.
html.
9 Persoonlijke e-mail,  
28 februari 2019. 
10 Persoonlijk 
telefoongesprek 6 maart 
2019.
11 metmuseum.org/
about-the-met/
fellowships/
conservation-and-
scientific- research-
fellowships. 
12 smithsonianofi.com/
fellowship-opportunities/
smithsonian-postgradua-
te-fellowships-in-conser-
vation-of-museum-col-
lections-program/ 
13 nga.gov/research/
casva/fellowships.html.
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