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Stichting Kunsttraject

Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in Amsterdam, stadsdeel
West. Kunsttraject organiseert etalage-tentoonstellingen en projecten in
de Staatsliedenbuurt en in de Zeeheldenbuurt.

2010
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door twee zaken: consolidering en ver-
nieuwing. Zo is het convenant tussen het stadsdeel en de woningbouw-
vereniging definitief in werking getreden. Dat heeft tot gevolg gehad dat
de nadruk nog meer dan in de voorgaande jaren gelegen heeft op exposi-
ties in de etalages.
De etalages in de Staatsliedenbuurt hebben een zeer gevarieerd aanbod
getoond waarbij geprobeerd is zoveel mogelijk groepen in de samenle-
ving te betrekken.
De tentoonstelligen in de etalages in de Zeeheldenbuurt zijn ook dit jaar
weer samengesteld door Frans van Tartwijk. Het resultaat van zijn selectie
was even spannend als fraai.

Nieuwe etalages
Aan het einde van 2010 hebben we vier nieuwe etalages in gebruik geno-
men in de Staatsliedenbuurt. Deze etalages zullen voornamelijk gebruikt
gaan worden voor foto-exposities. De eerste fotograaf die daar te zien
was, was Joost Bataille. Hij toonde werk dat geïnspireerd is door de optre-
dens van jonge mensen tijdens het laatste Kijk op de Wijk-festival.

Nieuw zijn ook de video-etalage op de De Wittenkade en de etalage
‘Waterworks’ in de Van Boetzelaerstraat. Lena Davidovitsch is gevraagd
als curator voor de video-presentaties en Annette Palstra tekent voor de
‘Waterworks’.

Samenwerkingsverbanden
Ook dit jaar heeft Kunsttraject weer een aantal succesvolle samenwer-
kingsverbanden aangeknoopt, onder andere met de Hollandse Aquarellis-
tenkring. Zij hebben niet alleen twee weken lang de etalages in de
Staatsliedenbuurt gevuld, ze hebben tegelijkertijd hun werk getoond in
het KunstEnHuis.

Met deze laatste instelling hebben we bij diverse gelegenheden samenge-
werkt. Speciale vermelding verdient het project ‘Iedereen is Boeddha’ van
Mathilde de Vriese. Dit project -waarvoor extra subsidie is verstrekt door
het AFK- leverde niet alleen veel goede publiciteit op, veel buurtbewoners
maakten ook van de gelegenheid gebruik om zichzelf als buurtboeddha te
laten vereeuwigen.

Stichting Kunsttraject Amsterdam • Jaarverslag 2010

3



Stichting Kunsttraject Amsterdam • Jaarverslag 2010

4

‘Shine’
Tenslotte: 2010 is heel spectaculair afgesloten met het project ‘Shine’.
Onder leiding van Elspeth Pikaar hebben meer dan tweehonderd leerlin-
gen en ouders van scholen uit stadsdeel West lampions gemaakt die in de
donkere periode tussen kerst en oud en nieuw de route door het Wester-
park, langs de Haarlemmervaart, verlichtten. Tegelijkertijd ontwierp Els-
peth ook lichtobjecten voor in de etalages. Ook aan dit project heeft het
AFK financieel bijgedragen.

Financiën
In 2010 heeft Kunsttraject subsidie ontvangen voor de etalage-projecten.
Daarnaast heeft zij een subsidie van stadsdeel West gekregen voor andere
projecten en voor het financieren van de algemene lasten (zoals de web-
site en de vrijwilligers).
Tenslotte heeft Kunsttraject voor diverse van haar activiteiten subsidie ont-
vangen van het AFK en andere sponsoren.
Zie pagina 12 /15 voor een financieel overzicht

Publieksbereik
Alle activiteiten hebben boven verwachting gescoord. Vooral de rondlei-
dingen bij ‘Iedereen is Boeddha’, ‘Superstrak’ en Peter Smit zijn zeer druk
bezocht.
De website heeft in toenemende mate een rol gespeeld bij het bereiken
van het publiek. In 2011 wil Kunsttraject de website voorzien van een tel-
ler zodat we nog beter kunnen monitoren waar ons publiek zich bevindt.

In 2010 is Kunsttraject opvallend vaak in de media geweest. Heel bijzon-
der is de documentaire die de Boeddhistische Omroep heeft uitgezonden
naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Iedereen is Boeddha’.
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Activiteiten Kunsttraject 2010
Tentoonstellingen etalages Staatsliedenbuurt*
1 Aquil Copier
2 Peter Smit
3 Gerda Kruimer
4 Mathilde de Vriese
5 Joost Bataille
6 Hollandse Aquarellistenkring - groepstentoonstelling
7 Tom de Groot, Gracia Khouw, Irene van de Mheen en

Sonia Rijnhout - groepstentoonstelling
8 Elspeth Pikaar

Tentoonstellingen etalages Zeeheldenbuurt*
1 Nina Bovasso
2 Lenneke van der Goot
3 Liesbeth Sevenhuijsen
4 Dominique Panhuysen
5 Leonard van Munster
6 Tom de Groot, Gracia Khouw, Irene van de Mheen en

Sonia Rijnhout - groepstentoonstelling
7 Noëlle von Eugen

Projecten Staatsliedenbuurt*
1 Annette Palstra
2 Lena Davidovich
3 Avantia Damberg
4 Jet Nijkamp, Frouke Wiarda en Toon de Zoeten
5 Colette Sloots

Projecten elders*
1 Gerda Kruimer
2 Hollandse Aquarellistenkring - groepstentoonstelling
3 Elspeth Pikaar

* Zie bijlage 1 t/m 4 voor een toelichting op de activiteiten



3 februari - 10 maart
Aquil Copier
Het werk van Aquil Copier gaat over twee vragen: “Is wat we
zien echt?“ en ”Is een geschilderde afbeelding nog relevant
tussen de overvloed aan beelden die we dagelijks zien?” Co-
pier schildert landschappen, werkelijkheden, maar het zijn te-
gelijk landschappen die je nooit ‘echt’ zult zien. Het zijn
afbeeldingen gebaseerd op wat Google earth en satelietbeel-
den ons als werkelijkheid voorschotelen. Is het ‘echte’ werke-
lijkheid of fantasie die als waarheid wordt verpakt?

14 maart - 16 april
Peter Smit
’Westerpark in beeld’ - Stadsdeel Westerpark bestons 20 jaar.
Peter Smit toont schilderijen die hij de afgelopen tijd van dit
jarige stadsdeel heeft gemaakt. Hij schilderde o.a. het Wester-
park in de sneeuw, de fietsbrug over de Kostverlorenvaart en
het tere lentegroen aan de Van der Palmkade. Maar ook
molen De Otter en de beelden uit de Spaarndammerbuurt
ontbreken niet.

1 mei - 31 mei
Gerda Kruimer
Gerda Kruimer maakt tekeningen, schilderijen en beelden.
Een detail uit een eerder werk is vaak uitgangspunt voor een
nieuw werk. Zo ontstaat een serie met dezelfde rasters.
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Bijlage 1

Tentoonstellingen
etalages Staatsliedenbuurt
De adressen van de etalages in de Staatsliedenbuurt zijn:
beeldende kunst:
Van der Hoopstraat 41, 66, 88 en 89 - Fannius Scholtenstraat 20 -
J.M. Kemperstraat 89, 121, 140 en 148 - Van Hallstraat 13 en 31 -
Van Hogendorpstraat 205 - Van Boetzelaerstraat 80 en 92
fotografie:
Cliffordstraat 10 en 16 - Groen van Prinstererstraat 19 -
Van Beuningenstraat 134

De volgende kunstenaars hebben er geëxposeerd:
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2 juli - 6 september
Mathilde de Vriese
‘Iedereen is Boeddha’ - De hele zomer verschenen er in 15
etalages wisselende foto’s van Boeddha’s. Allemaal zitten ze
in een meditatie houding. Allemaal hebben ze dezelfde doek
om. Ze zijn jong, oud, blank, gekleurd, man of vrouw. Ze zijn
allemaal prachtig. Je kon je aanmelden om zelf ook Boeddha
te worden... ‘Het gaat mij om ‘het perfecte’, wat (ook) in elk
mens aanwezig is, zichtbaar te maken. En dat lukt!'

Vanaf 10 september
Joost Bataille
Joost exposeerde in de speciale fotografie-etalages foto’s van
mensen in het Westerpark. Zij spelen, doen wat ze leuk vin-
den, tonen wat ze mooi vinden. Precies wat Joost zelf ook
probeert te doen met zijn foto’s.

10 - 19 september
Hollandse Aquarellistenkring
Groepstentoonstelling
’Van de straat | 1‘ - Met de Hollandse Aqurellistenkring (HAK)
de straat op. Het leven in de stad, het leven op straat is geen
idylle. Maar behalve hard en soms gevaarlijk, onaangenaam
en soms bedreigend is het ook rijk en veelkleurig, betekenis-
vol en vol verbeelding. Zeker: de commercie, de marktwer-
king domineren, maar er zijn ook verblijdende, verbluffende,
verheffende eigenschappen van het grootstedelijke leven die
de aandacht verdienen.

26 september - 7 november
Tom de Groot, Gracia Khouw, Irene van de Mheen,
Sonia Rijnhout
‘Superstrak’ - een groepstentoonstelling in de Kunsttraject-
etalages in de Staatslieden- én in de Zeeheldenbuurt.

11 december - 12 januari 2011
Elspeth Pikaar
‘Shine’ - Voor de Kunsttraject-etalages (Lichtkamers) heeft Els-
peth lantaarns ontworpen die zijn samengesteld uit honder-
den emmers. De emmers zijn door kinderen en volwassenen
uit Amsterdam West bewerkt met teksten en tekens over
licht. Wat geeft licht? Hoe schijnt het? Heb je het nodig?
SHINE verbindt de verhalen en beelden van de deelnemers
tot een gezamenlijk kunstwerk dat Amsterdam licht geeft.
In het Westerpark was gelijktijdig een ‘Lichtlint’ te zien.



Bijlage 2

Tentoonstellingen
etalages Zeeheldenbuurt
Ook in 2010 was Frans van Tartwijk de curator van de tentoonstellingen in
de etalages in de Zeeheldenbuurt.

De adressen van de etalages in de Zeeheldenbuurt zijn:
Dirk Hartoghstraat 41 en 45
Van Heemskerckstraat 42 en 46
Roggeveenstraat 109 en 165

De volgende kunstenaars hebben er geëxposeerd:
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23 januari - 1 maart
Nina Bovasso
‘Mute’ (Kijkshop) - De uit New York afkomstige Nina Bovasso
woont en werkt sinds twee jaar in de Staatsliedenbuurt. Haar
werken zijn patronen van kleurige stippen en ronde vormen
die doen denken aan druppels, stenen, bloemen, fonteinen of
ontploffingen. Haar werk is decoratief, maar nooit plat; daar-
voor is haar werk te doorwerkt, dynamisch en geconcentreerd.
Voor de etalages heeft ze schilderijtjes gemaakt van een radio,
walkman of Ipod. Zo lijken de etalages op winkeletalages.

6 maart - 19 april
Lenneke van der Goot
’Wolven’ - Lenneke van der Goot tekent met plakband op
glas. Doordat dit materiaal licht doorlaat en zij het werk uit
meerdere lagen opbouwt, ontstaan er verschillen in licht en
donker en verschijnt er een herkenbaar beeld. Voor de etala-
ges gaat zij zes afbeeldingen van wolven op de ruiten plak-
ken. Haar werk lijkt realistisch, maar door haar geraffineerde
techniek blijft het ijl, ongrijpbaar en geheimzinnig.

25 april - 7 juni
Liesbeth Sevenhuijsen
Liesbeth Sevenhuijsen schildert schaduwen op de grond of
een pluk gras die nog net zichtbaar is onder een struik. Haar
onderwerpen zijn bijna niets. Haar verfgebruik is schraal, haar
kleurgebruik minimaal. Hier schuilt de schoonheid in de de-
tails.
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7 juni - 16 augustus
Dominique Panhuysen
‘Borisdingen’ - Fotografe Dominique Panhuysen maakte van
1993 tot 2007 talloze foto's terwijl haar zoon Boris speelde,
knutselde of tekende. Boris zelf is niet vaak te zien. Het zijn
foto's van de dingen die hij bedacht en maakte. Zijn invallen
zijn grillig en grappig. Het is verrassend om te zien hoe dit
kind tegen de wereld aan kijkt en hoe hij ongestoord zijn
gang gaat. Dominique heeft het gezien en gefotografeerd.
Pas veel later is ze gaan selecteren. Zij is de kunstenaar.
Uit de omvangrijke fotoserie ‘Borisdingen’ heeft zij een keuze
van 6 foto's gemaakt en laat deze op groot formaat zien.

21 augustus - 20 september
Leonard van Munster
Leonard van Munster maakt grote installaties. Hij legde een
fata morgana aan onder een snelweg in Amsterdam, bedacht
een eiland met bebouwing in een stadsvijver in Nieuwegein
en bouwde een verticale camping tegen de gevel van een
grachtenpand. Hij speelt met wat echt en onecht is. Zijn werk
is brutaal en verrassend. In de etalages bouwde hij aan een
serie stedelijke fantasielanschappen op schaal, als voorberei-
ding voor levensgrote installaties.

26 september - 7 november
Tom de Groot, Gracia Khouw, Irene van de Mheen,
Sonia Rijnhout
‘Superstrak’ - een groepstentoonstelling in de Kunsttraject-
etalages in de Staatslieden- én in de Zeeheldenbuurt.

13 november - 12 december
Noëlle von Eugen
Noëlle von Eugen exposeert zes linoleumsnedes, gebaseerd
op oude pasfoto's. De pasfoto's zijn opgeblazen tot poster-
formaat. Doordat zij meerdere druklagen en verschillende
grijstonen gebruikt ontstaat een beeld dat er zowel grafisch
als fotografisch uitziet. De kapsels en kleding van deze men-
sen zijn niet helemaal van nu. Het blijft onduidelijk wie zij zijn.
Hebben zij ooit in de Zeeheldenbuurt gewoond en zijn ze
inmiddels ouder geworden, of zijn ze verdwenen?
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Bijlage 3

Projecten
Staatsliedenbuurt

• Windowshop Van Boetzelaaerstraat 35
met een doorlopende presentatie van ‘Waterworks’

• Video-etalage De Wittenkade 170
met doorlopende videopresentaties

Vanaf 15 juni
Annette Palstra
‘Waterworks’ - Een dialoog tussen een ogenblik en een slui-
tertijd. Op het gevelbord staat in vergulde letters de naam.
Geheel in de stijl van de reclames van De Gruyter en van Van
Nelle, die in de rest van de buurt nog zijn terug te vinden. Dit
ene woord verwijst naar waar het hier om gaat. In de etalage
spettert en blingblingt het water van het Amsterdamse IJ je
tegemoet. De getallen op het raam laten precies zien wan-
neer, hoe laat en waar het was dat er een dialoog plaats vond
tussen een ogenblik (op het IJ) en een sluitertijd (van een ca-
mera). Kunstenaar Annette Palsta is verantwoordelijk voor dit
‘digitaal impressionisme’. Na een half jaar volgt een tweede
serie Waterwerken.

Vanaf 19 juni
Lena Davidovich
The first programme will be by Lena Davidovich. She will show
her video ‘Raised from the dead’ (‘04/’05).
The idea behind this film started the moment Lena saw a do-
cumentary about the miraculous resurrection of a Nigerian
pastor, Daniel Ekechukwu. He was fatally injured in a car acci-
dent near the town of Onitsha, Nigeria. He died from his inju-
ries, but came to life again just before the burial. ‘Raised from
the dead’ is Lena’s version of this remarkable African story.
The presentation consists of two parts: a story board (A4, co-
lour ink on paper) and an animated film.
Lena Davidovich was born in Minsk, Belarus, where she star-
ted her education. She studied and worked in New York (Pratt
Institute, Media Arts department) and in Amsterdam (Gerrit
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Rietveld Academy). She currently lives in Amsterdam.
Vanaf 10 oktober
Avantia Damberg
In haar kunst gaat het Avantia Damberg (1977) meestal niet
om een object maar om wat om het object heen gebeurt, de
restruimte. In die restruimte legt zij een extra laag aan. De be-
staande werkelijkheid krijgt zo een nieuwe uitsnede, een
nieuwe vorm en een nieuwe kleur. Om tot een eindproduct te
komen, gebruikt ze verschillende disciplines: tekeningen, vi-
deo’s, animaties en installaties. Momenteel is haar focus
vooral gericht op kunst in de openbare ruimte waarin het pu-
bliek de hoofdrol speelt. In de Kunsttraject-etalage toont zij
een aantal animaties en tekeningen met dit onderwerp.

Vanaf 20 december
Jet Nijkamp, Frouke Wiarda en Toon de Zoeten
In ‘Charcoal’ schetst, krast en stuift tekenaar Jet Nijkamp met
houtskool op een muur. Daarbij komen geluiden vrij die
beeld- en geluidskunstenaar Frouke Wiarda opneemt,
bewerkt en weer terug de ruimte in stuurt. Tegelijkertijd pro-
jecteert filmmaker Toon de Zoeten micro- en macroscopische
beelden van het stuivende, knappende houtkoolstof.
Zo ontstond een serie performances – beeldconcerten – over
de klanken, beelden, structuren en expressiemogelijkheden
van het materiaal houtskool. De film laat zien dat er in negen
dagen op een wand van 4 x 5 meter een ruimtevullende pa-
noramische houtskooltekening ontstaat.

Vanaf 1 september
Colette Sloots
Wat doet Kunsttraject, waar zijn de Kunsttraject-etalages en
wat is er in die etalages te zien? In deze etalage is dit allemaal
te lezen. Op een grote plattegrond zijn alle 27 kunsttraject-
etalages aangegeven.
De etalage is ontworpen door Colette Sloots. Zij is grafisch
ontwerper en werkt o.a. voor Kunsttraject. De uitnodigingen
voor alle exposities worden door haar samengesteld en ook
dit jaarverslag heeft zij vormgegeven.

• Showcase Kunsttraject, Van der Hoopstraat 73
met informatie over de Kunsttraject-projecten
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Bijlage 4

Projecten elders
KunstENhuis is een cultuurwerkplaats en artist-in-residence aan de Polon-
ceaukade 26 in Cultuurpark Westergasfabriek. In deze moderne paviljoens
kunnen lokale en internationale kunstenaars verblijven en werken.
In het KunstENhuis en in het Westerpark waren de volgende projecten van
Kunsttraject te zien:

1 mei - 31 mei
Gerda Kruimer
Solo-expositie in KunstENhuis,
‘Quest’ - Gerda Kruimer maakt tekeningen, schilderijen en
beelden. Een detail uit een eerder werk is vaak uitgangspunt
voor een nieuw werk. Zo ontstaat een serie gebaseerd op de-
zelfde rasters.

17 september - 3 oktober
Hollandse Aquarellistenkring
Groepstentoonstelling in KunstENhuis
’Van de straat | 2‘ - Met de Hollandse Aqurellistenkring (HAK)
de straat op. Het leven in de stad, het leven op straat is geen
idylle. Maar behalve hard en soms gevaarlijk, onaangenaam
en soms bedreigend is het ook rijk en veelkleurig, betekenis-
vol en vol verbeelding. Zeker: de commercie, de marktwer-
king domineren, maar er zijn ook verblijdende, verbluffende,
verheffende eigenschappen van het grootstedelijke leven die
de aandacht verdienen.

11 december - 6 januari 2011
Elspeth Pikaar
Buitententoonstelling in het Westerpark
‘Shine’ - In december werd de straatverlichting langs de kade
in het Westerpark omgetoverd tot een bijzonder Lichtlint.
Voor deze lange rij lampen heeft Elspeth lantaarns ontworpen
die zijn samengesteld uit honderden emmers. De emmers zijn
door kinderen en volwassenen uit Amsterdam West bewerkt
met teksten en tekens over licht. Wat geeft licht? Hoe schijnt
het? Heb je het nodig?
SHINE verbindt de verhalen en beelden van de deelnemers
tot een gezamenlijk kunstwerk dat Amsterdam licht geeft.



Financieel overzicht Kunsttraject 2010

INKOMSTEN 2010

Stadsdeel subsidie etalages
Stadsdeel subsidie etalages 20.580,00
- Ontvangen 7 april 6.500,00
- Ontvangen 6 augustus 6.500,00
- Ontvangen 29 oktober 4.000,00

--------,---- -
Nog te ontvangen* 3.580,00

Stadsdeel subsidie algemeen
Stadsdeel subsidie algemeen 15.000,00
- Ontvangen 1 februari 13.000,00

--------,---- -
Nog te ontvangen 2.000,00

* Er is geen rekening gehouden met de in 2010 toegevoegde etalages
in de Cliffordstraat, Groen van Prinstererstraat en Van der Hoopstraat,

UITGAVEN 2010 zie pagina 14/15 voor de specificaties

Stadsdeel subsidie etalages
- Tentoonstellingen etalages Staatsliedenbuurt 8306,95
- Tentoonstellingen etalages Zeeheldenbuurt 8581,30
- Tentoonstelling ‘Superstrak’ 3376,73

--------,---- +
Totaal uitgaven 20264,98

Stadsdeel subsidie algemeen
- Projecten Staatsliedenbuurt en elders 4624,82
- Projecten overig 1000,00
- Kantoor 3600,00
- Website 1433,92
- Vrijwilligers 3128,00
- Restant 2009 2390,81

--------,---- +
Totaal uitgaven 16577,55
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AFREKENING 2010

Inkomsten
- Stadsdeel subsidie etalages 20.580,00
- Stadsdeel subsidie algemeen 15.000,00

--------,---- +
Inkomsten 2010 totaal 35580,00

Uitgaven
- Stadsdeel subsidie etalages 20264,98
- Stadsdeel subsidie algemeen 16577,55

--------,---- +
Uitgaven 2010 totaal 36842,53

Afrekening
Inkomsten 2010 totaal 35580,00
Uitgaven 2010 totaal 36842,53

--------,---- -
Afrekening 2010 totaal - 1262,53
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UITGAVEN 2010 - specificatie

Tentoonstellingen etalages Staatsliedenbuurt
- Aquil Copier 1065,08
- Peter Smit - ’Westerpark in beeld’ 1322,07
- Gerda Kruimer - ‘Quest’ 1366,00
- Mathilde de Vriese - ‘Iedereen is Boeddha’ 2528,80
- Joost Bataille 1225,00
- Elspeth Pikaar - ’Shine’ 800,00

--------,---- +
Totaal 8306,95

Tentoonstellingen etalages Zeeheldenbuurt
- Honorarium curator, 7 tentoonstellingen 2000,00
- Honoraria 7 kunstenaars 2450,00
- Workshop honorarium 250,00
- Onkosten 7 kunstenaars 1291,10
- Onkosten algemeen 713,00
- Vormgeving 452,20
- Website doorberekening 175,00
- Bureaukosten 750,00
- Representatie 500,00

--------,---- +
Totaal 8581,30

Tentoonstelling ‘Superstrak’
‘Superstrak’ vond zowel plaats in de Zeehelden- als in de Staatslieden-
buurt. Het kosten zijn exclusief de subsidie van het AFK.
- Honoraria 4 kunstenaars 2280,00
- Onkosten 4 kunstenaars 571,62
- Onkosten algemeen 51,00
- Vormgeving en website 223,75
- Bureaukosten doorberekening 250,00

--------,---- +
Totaal 3376,37

Projecten Staatsliedenbuurt en elders
- Video-installaties De Wittenkade, 3 presentaties 1768,35
- ‘Waterworks’ Van Boetzelaerstraat 2130,45
- ‘Showcase’ Van der Hoopstraat 726,02,
- ‘Shine’ (zie tentoonstellingen Staatsliedenbuurt) 0,00

--------,---- +
Totaal 4624,82
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Projecten overig
‘Syrië’ is wegens onvoldoende financiering uitgesteld, wel zijn er voorberei-
dingskosten gemaakt.
‘Ketelhuis 4’ wordt in 2011 uitgevoerd, in 2010 zijn er voorbereidingskosten
gemaakt.
- ‘Syrië’ 300,00
- ‘Ketelhuis 4’ 700,00

--------,---- +
Totaal 1000,00

Kantoor
Kunsttraject maakt gebruik van het kantoor van bureau Vermeulen Journa-
listieke producties en van alle daar aanwezige apparatuur en telefoon.
- Kantoorkosten 3600,00

Website
- Onderhoud website 1433,92

Vrijwilligers
Er hebben twee vrijwilligers meegewerkt: A. Verheij en J. Miedema.
Daarnaast is er betaald aan J. Vermeulen voor geleverde teksten.
- Vrijwilligers / honoraria 3128,00

Restant
Dit betreft zowel het verlies van 2009 als nakomende kosten van in 2009
gestartte tentoonstellingen die doorliepen in 2010.
- Restant 2009 2390,81
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