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ARTCETERA EN HAAR PROJECTEN 

De stichting Artcetera is een kunstenaarsinitiatief van acht kunstenaars uit het Noorden. Zij 

zijn allen afgestudeerd in 2007 aan Academie Minerva in Groningen.  

Meppel 

In december zal een gezamenlijke expositie plaatsvinden in Kunsthuis Secretarie 

(www.kunsthuissecretarie.nl). 

Project Blik op Oost ● Blik op West 

Vriendschapsjaar Nederland-Rusland 2013  

In 2009 hebben de Russische president Medvedev en de toenmalige minister president 

Balkenende besloten tot de organisatie van een vriendschapsjaar in 2013 om de eeuwenlange 

betrekkingen tussen beide landen te vieren. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

organiseert activiteiten met drie 

speerpunten: economisch, cultureel en 

politiek-maatschappelijk. Het SICA 

(Stichting Internationale Culturele 

Aktiviteiten) is verantwoordelijk voor 

de culturele activiteiten met als 

projectleider Sjeng Scheijen. 

In Noord Nederland houdt NNR2013 

zich bezig met activiteiten in het 

Noorden; zie www.NNR2013.nl. 

Sint Petersburg in de herfst. 

Bezoek aan de Hermitage. 

 

Voor het vriendschapsjaar organiseert Artcetera 

een samenwerkings-project met het jonge 

kunstenaarscollectief Nepokorennie uit Sint-

Petersburg, van oudsher Leningrad; ‘venster op 

het Westen’. Alle kunstenaars zullen gezamenlijk 

gaan exposeren in het Noorden 

gedurende het voorjaar van 2013 en in Sint-

Petersburg in het najaar. 

Historisch gezien staat de relatie tussen Sint-

Petersburg en Nederland model voor de relatie 

tussen Rusland en Nederland, zowel in de handel 

als de kunst. Artcetera ziet in een uitwisseling 

met kunstenaars uit Sint Petersburg een 

mogelijkheid tot versterking van de culturele 

betrekkingen tussen beide landen.                           Overleg met de kunstenaars van Nepokorennie 



 
Dag van de Arbeid. Kilometerslange      Er lopen nog vele oud commu-   Bezoek aan de slagvelden. 

optochten langs de Nevski Prospect.      nisten mee in de 1 mei parade.  Herbegrafenis van 75 soldaten.  

 

Studenten schilderen in de tuin      Anastasia conservator              Alexander Blochin doceert in het 

van de Repin Academie.                ontvangt ons.                          Lokaal van Repin. 

Subsidie 

Voor de uiteindelijke uitvoering van het project is Artcetera afhankelijk van subsidies. Er zijn al 

gelden toegezegd maar meer is nog nodig. Alle sponsoring is van harte welkom. Artcetera 

zorgt voor een tegenprestatie in de vorm van vermelding van uw (bedrijfs) naam en 

bijzondere activiteiten tijdens de exposities. 

(Artcetera is een Anbi-instelling, d.w.z. uw gift is aftrekbaar van de belasting.) 

 

Nagele 

In augustus 2011 heeft Artcetera geëxposeerd in Museum Nagele in de Noordoostpolder. De 

geschiedenis, de omgeving en de bewoners van Nagele waren een inspiratiebron voor het 

werk.  

 



REIZEN, STUDIES EN CONTACTEN 

Voor het vergemakkelijken van contacten in Rusland hebben de leden van Artcetera een 

basiscursus Russisch en cursussen over de historische en politieke ontwikkelingen gevolgd bij 

het Centre for Russian Studies in Groningen. 

Daarnaast hebben tot nu toe vijf studiereizen plaatsgevonden naar Sint Petersburg om de 

cultuur beter te leren kennen. Er zijn contacten gelegd met het Erartamuseum, de ambassade, 

het consulaat, de Hollandse kerk en met Russische kunstenaars. 

 

STAND VAN ZAKEN PROJECT Blik op Oost ● Blik op West 

De expositielocaties in Nederland zijn het 

Scheepvaartmuseum in Groningen en een nog 

nader te noemen locatie in het Noorden. Het 

Erartamuseum heeft toegezegd dat wij in 

september 2013 in hun nieuwe en moderne 

museum mogen exposeren; www.erarta.com. 

 

Een aantal subsidieaanvragen zijn gehonoreerd en 

anderen zijn in behandeling. 

De website wordt up to date gehouden en is 

vertaald in het Russisch en Engels. 

Het contact met de Russische kunstenaars wordt 

na het zomerreces aangescherpt en praktische 

zaken omtrent o.a. vervoer en communicatie 

worden geregeld. 

NNR2013 heeft aan Marketing Groningen de 

opdracht gegeven voor het ontwikkelen en 

uitvoeren van het communicatieplan. De activiteit 

van Artcetera is daar in opgenomen. Daarnaast zet 

Artcetera een eigen communicatieplan op. 

 

 

 

 

 

ADVISEURS 

Voor diverse onderdelen in het project zijn adviseurs ingeschakeld: 

Hans van Koningsbrugge: Directeur Nederland Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies 

                                             Groningen. Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland, 

                                             i.h.b. de Nederlands-Russische betrekkingen. 

Leo Hardus:   Fondsenwerving 

Victory Lourik:   Pers en cultuur Nederlands consulaat Sint-Petersburg 

Niels Roovers:   Advocaat, juridische en organisatorische adviezen 

Mieke Riezenbos:  Communicatieadviseur 

Herbert Admiraal:  Verzekeren en vervoer 

Wim van Rink:   Ontwerp en onderhoud website 

CONTACT 

Stichting Artcetera info@artcetera.nl 


