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Gevraagd bedrag:  

PrintRoom   
The Page as Community Space 
€ 75.000

POSITIEF

Inleiding en samenvatting
PrintRoom onderzoekt en presenteert hedendaagse strategieën van kunstenaars en 
ontwerpers die publishing als artistiek medium hanteren. Het platform organiseert 
tentoonstellingen, lezingen, boekpresentaties, performances, workshops en een 
residency in haar ruimte in Rotterdam en presenteert zich ook (inter)nationaal. 
PrintRoom onderzoekt in haar programma nieuwe vormen van productie en 
archivering, niet-westerse praktijken als alternatief, duurzaamheid van de kunst- en 
ontwerppraktijk en nieuwe visies op ecologische en economische duurzaamheid als 
onderdeel van het ontwerp- en publishing concept. Met ‘The Page as Community 
Space’ legt de organisatie de nadruk op het vormen en versterken van haar 
gemeenschap, zowel on- als offline. Hiermee reageert PrintRoom creatief en positief 
op de huidige tijdsgeest en omstandigheden die voortkomen uit de COVID-19 
pandemie. Artist publishing wordt ingezet als aanjager van gemeenschapszin, als 
medium om verschillende perspectieven te belichten, om gelijkgestemden te vinden 
en uitwisseling te stimuleren, maar ook als middel om communicatie te bevorderen 
met ‘people you don’t agree with’. In 2021 gaat PrintRoom onderzoeken hoe deze 
activistische insteek een blijvend effect kan hebben. PrintRoom brengt lokale makers 
in contact met internationale activistische publishing platforms om van elkaar te leren 
en samenwerkingsprojecten te starten.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie waardeert de wijze waarop PrintRoom de kracht van artist-
publishing inzet om onderlinge uitwisseling te stimuleren. In haar bottum-up 
benadering en aandacht voor de verschillende gedaanten van artist-publishing, 
waaronder niet-Westerse vormen, noemt de commissie PrintRoom onderscheidend 
binnen het vakgebied. Ook op het jaarprogramma voor 2021 reageert de commissie 
positief. Hoewel een duidelijke overkoepelende thematiek ontbreekt, vindt de 
commissie de methodologie van publishing en de focus op activisme, voldoende 
relevant en constateert ze dat alle activiteiten zich hiertoe verhouden. Ze is positief 
over de wijze waarop het archief wordt benaderd als een levende collectie. Voorts is 
de commissie van mening dat er sprake is van een kwalitatief goede en diverse lijst 
van sprekers en samenwerkingspartners die het brede spectrum van het artist-
publishing domein beslaat. De commissie waardeert de verbindingen die de 
organisatie legt met partners binnen het eigen vakgebied, zoals buitenlande 
publishing-platforms, maar ook met culturele organisaties daarbuiten, zoals Black 
Archives, MayDay Rooms,en Keep it Complex. Deze samenwerkingen dragen bij aan 
zowel de inhoudelijke verdieping, als aan de reikwijdte van de activiteiten. Bij deze 
positieve opmerking plaatst de commissie nog wel een kanttekening. Ze vindt dat 
PrintRoom haar indirecte bereik beter kan definiëren. 

Over het geheel genomen is de commissie positief over het voorstel van PrintRoom. 
Ze waardeert de sterke line-up en samenwerkingswerkingspartners. Ze ziet 
voldoende kwaliteit in het programma en vindt de gestelde thematiek relevant. De 
commissie vindt dat, PrintRoom binnen haar vakgebied de grenzen opzoekt met 
betrekking tot publieksbereik en hiermee ook voldoende diverse doelgroepen weet 
te bereiken. De commissie heeft wel een aandachtspunt voor de organisatie met 
betrekking tot de bedrijfsvoering. Ze vindt de genoemde uurtarieven aan de lage 
kant. 
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Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als ruim voldoende, 
evenals de relevantie van de gekozen thematiek voor het vakgebied. Ook de mate 
van divers publieksbereik en de consistentie in doel en opzet van de aanvraag 
vindt de commissie ruim voldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het 
activiteitenprogramma voor 2021 voldoende aansluit op de doelstellingen van de 
Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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