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Willen we serieus nadenken over de toekomst van printmaking* zouden 
we deze expliciet als veld moeten gaan benaderen binnen het discours. 

Printmaking tot “medium” bestempelen, als instrument of louter procedé is haar in 
wezen gedeeltelijk ontkennen en haar legitimering afhankelijk maken van fysieke 
parameters**. Het draagt bij aan een statisch karakter en dat is problematisch voor 
haar potentieel om een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
artistieke praktijk en relevant experiment. De ontwikkeling van printmaking zou 
bovendien zowel vorm als inhoud moeten beslaan, wil het bestaansrecht behouden 
in de toekomst. Printmaking bestaat namelijk bij de gratie van een netwerk van 
elementen, een infrastructuur, dat huist op een nadrukkelijk fysieke plek: de 
werkplaats. De toekomst van printmaking is, met andere woorden en volledig 
vanzelfsprekend, inherent aan de toekomst van de werkplaats. En het al dan niet 
fysieke karakter van deze plek is daarin elementair.  

Naast de artistieke overwegingen staat buiten kijf dat in de architectuur van 
onze organisatie(s) een paradigma verschuiving onvermijdelijk is. Reflectie op 
printmaking is daarom urgent binnen de vraag hoe deze ontwikkelingen zich 
verhouden tot het digitale domein. Immers: hoe ga je als instituut om met een 
pandemie en lockdown? Maar ook: hoe anticipeer je op allerlei maatschappelijke 
opgaven zoals klimaatverandering of inclusiviteit? In Printmaking in the Digital 
Domain pogen we een dergelijke reflectie te articuleren en ideeën te verzamelen 
en te delen. Het doel is input, maar ook engagement te genereren voor een dialoog 
over de blauwdruk van de (digitale) werkplaats van de toekomst. 

 Er wordt gekozen voor de term printmaking in plaats van grafiek, vanwege ruimere definitie. 
  Fysieke parameters zoals: inkt, druk, belichting of technische procedé

Deze publicatie moet worden beschouwd als 
een train of thought; een transparant proces van 
speculeren over de toekomst van de werkplaats in 
het algemeen en printmaking in het bijzonder. De 
content zal worden aangevuld zolang het onderzoek 
loopt en poogt engagement te creëren en dialoog te 
stimuleren. Volg Platform Werkplaatsen om op de 
hoogte te blijven of mail voor meer informatie.

Roos van den Oetelaar↗ - 18 mei 2022 - Leestijd 3 min.

" Om nieuwe mogelijke invalswegen en vormen te creëren moeten we bepaalde 
mechanismen versnellen. De bestaande structuur van het medium print 
moet niet zozeer vernietigd, eerder bijgestuurd worden in andere richtingen 
en invalshoeken. Dit accelerationisme biedt de mogelijkheid om de grenzen 
van ons voorstellingsvermogen te verleggen, om ons te vervreemden van 
de huidige denkkaders en één of meerdere plekken voor speculatie vrij te 
maken. Het is een oproep tot versnelling en toe-eigening van de toekomst.”

" On the one hand, you have the medium of printmaking as a political, social, 
and religious tool that is characterised by distribution, reproduction, 
and multiplication; On the other hand, the medium developed itself into an 
autonomous art practice based on technical image qualities that are not 
necessarily present in (e.g.) drawing or painting. The historical evolution of 
the medium is very ambiguous. It has always had an aura of pursuing artistic 
depth while at the same time being an important society-based invention 
whose impact changed society in a way that could easily be compared to that 
of the Internet today."
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‘ The gap, interval, or passage between no longer and not yet is a place, 
moment, or movement in which imagining can take place. Undergoing the 
inbetween experience of oscillatory motion in space and time means that 
it is difficult to fully grasp what is not anymore but also not yet, or in the 
making. Recognition of what goes on in the present situation, prediction of 
what may happen in the future, and prescription of what must happen then 
are suspended, given the uncertainty and indeterminacy of the now.’ 
 
Uit:  Critical Concepts for the Critical Humanities 

Nanna Verhoeff en Iris van der Tuin (2022) 
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' Digitalisering heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter 
gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook 
in de toekomst ongelooflijke kansen. Digitalisering verandert de manier 
waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en 
samenleven. Digitale technologie raakt in razend tempo vervlochten met alle 
onderdelen van onze leefwereld en ons leven.' 
 
Uit  
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

#2

Deze publicatie moet worden beschouwd als 
een train of thought; een transparant proces van 
speculeren over de toekomst van de werkplaats in 
het algemeen en printmaking in het bijzonder. De 
content zal worden aangevuld zolang het onderzoek 
loopt en poogt engagement te creëren en dialoog te 
stimuleren. Volg Platform Werkplaatsen om op de 
hoogte te blijven of mail voor meer informatie.

Roos van den Oetelaar↗ - 2 juni 2022 - Leestijd 5 min.

Hoe ziet een instituut als een werkplaats er over tien tot vijftien jaar uit? Een 
werkplaats, lab of productiehuis faciliteert ruimte, equipment en kennis. 

Zij vervullen een heel specifieke functie binnen de artistieke keten en vormen 
uitstekende huizen voor research en development. Werkplaatsen sluiten aan bij 
veranderingen in de dagelijkse kunstpraktijk, creëren innovatieve toepassingen 
van oude en nieuwe technieken. Haar functie verschuift, van kenniscentrum naar 
knooppunt van kennisnetwerken. Zo ontstaan onverwachte verbindingen tussen 
kunst, wetenschap, bedrijfsleven en samenleving, aldus Platform Werkplaatsen, 
dat functioneert als een informeel netwerk: een modulaire structuur waarbinnen 
in wisselende samenstelling collega’s elkaar opzoeken in de organisatie van 
bijeenkomsten, evenementen en projecten volgend aan interesse of werkgebied. 

Belangrijke waarden zijn bovendien immaterieel erfgoed, artistieke interventie, 
experiment, inspiratie en collectiviteit. Hoe kunnen deze geborgd worden? 
Een buitengewoon relevante vraag is wat het potentieel van de werkplaats in de 
toekomst is en welke rol het digitale domein zou kunnen spelen in de architectuur 
van deze plek. Veel werkplaatsen zijn bezig met het verkennen van mogelijkheden 
voor toepassingen binnen dit domein of ontwikkelen zelfs al aan manieren om hun 
diensten te verrijken. Voorbeelden zijn door werken op afstand gemakkelijker te 
maken, fysieke processen ondersteunen met nieuwe toepassingen, open-source 
kennis aan te bieden en/of door een omgeving te bouwen voor online archivering.  

‘ Digitale transformatie heeft gevolgen voor de manier waarop culturele 
organisaties nieuwe producties en diensten ontwikkelen en in de markt 
zetten, collecties opbouwen, het publiek bereiken, het artistieke maakproces 
doorlopen en ook op hun bedrijfsvoering. Digitalisering heeft, mits goed 
ingezet, een positief effect op de effectiviteit en maatschappelijke relevantie 
van culturele instellingen. Dit vraagt om een digitale strategie waarbij 
alle aspecten van de organisatie meegenomen worden en waarmee de 
maatschappelijke impact vergroot wordt.’ 

Future of Makerspace

Beeld: Thomas & Jurgen

E.G. 

Hoewel digitale innovaties en instrumentele toepassingen belangrijk 
zijn en absoluut een prima startpunt vormen van het bouwen aan een 

(toekomstbestendige) werkplaats in het digitale domein, zal er op vlak van impact, 
waardepropositie en nieuwe structuren mogelijkheden ontstaan die bij uitstek 
bestaan bij de gratie van collectiviteit. Zij overstijgen de individuele belangen van 
een organisatie en kunnen het volledige veld duurzaam versterken omdat ze zich 
kunnen bedienen van een online infrastructuur; een inbedding van de werkplaats 
in een ecosysteem dat samen dient vormgegeven te worden. Een belangrijke vraag 
is daarom welke route we moeten aanwenden en wat een wenselijk scenario is 
wanneer het gaat om samenwerking, netwerkvorming en kennisdeling? Hoe willen 
we omgaan met issues zoals auteursrecht en beheer? Is het nodig dat ieder apart 
van elkaar tools ontwikkeld? Zijn er andere manieren van funding denkbaar? Andere 
manieren van investeren? 

Als we een constructief dialoog willen voeren, moeten we dezelfde taal spreken. 
Die taal beheersen we nog niet volledig en dat is een punt van aandacht, willen 
we waardevol beleid vormen. Waar hebben we het over wanneer we spreken over 
digitale innovatie? De verscheidenheid aan vormen van laser printing verschillen 
op een fundamenteel niveau met het aanleggen van een online kennisbank. Hybride 
workshops ontwikkelen verschilt op een fundamenteel niveau met het bezoeken 
van een virtuele expositie. Maar allemaal hebben ze te maken met een vorm van 
digitalisering. De vraag is vervolgens voor wíe een specifieke innovatie ontwikkeld 
wordt. De ontwerper? De cultuuraanbieder of organisatie? Het publiek? 

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen wat ‘digitale transformatie’ behelst. 
Waar digitalisering gaat over een proces van iets dat analoog bestaat als het ware 
kopiëren naar een digitale vorm - data -, beslaat het begrip digitale transformatie 
alle domeinen binnen een organisatie. Volgens Rik Maes, emeritus hoogleraar 
informatie- en communicatiemanagement aan de UvA betreft het ‘de fundamentele 
verandering in klantinteractie en klantbeleving, waardeproposities en 
businessmodellen, operationele processen en sturen met/van informatie door de 
impact van digitalisering op organisaties en de maatschappij’.  
 
Digitale transformatie heeft dus invloed op het volledige businessmodel van de 
organisatie. Het is niet louter instrumenteel of incidenteel, maar beïnvloedt ook 
de missie en haar waarden, die zich eveneens op een wezenlijk andere manier 
zullen verhouden tot het publiek of de maker (“de klant”), die in het geval van 
de werkplaats een dubbelrol vervult. Digitale transformatie is in dit opzicht een 
misleidende term, benadrukt Maes terecht, en betekent in de eerste plaats de 
onvermijdelijke opdracht tot mentale transformatie. 

Het vormen van een 
gemeenschappelijke 
taal en een route

Digitale transformatie is in wezen een “beslisdossier”. Maes zegt hierover: 
 
‘Het implementeren van deze visie is geen sinecure. Het veronderstelt veel 
mentale flexibiliteit en daadkracht, onder meer inzake het tot norm verheffen 
van interdisciplinaire samenwerking, het structureel verankeren van vernieuwing 
in plaats van in pilots die steevast in schoonheid sterven, het beschermen van 
innovatie ook in tijden van matiging, de herijking van de vaak geïsoleerde positie 
van de ICT-afdeling, de afweging van de pro’s en contra’s van strikte proces- en 
systeemstandaardisatie, het bevorderen en benutten van diversiteit, etc. etc.
In een ecosysteem samenwerken betekent ook intensieve uitwisseling van 
informatie. [...]. De vereiste mentale transformatie voor dit alles is, meer dan 
de technologische transitie, een werk van tegelijk lange adem en urgentie; het 
vereist leiderschap. Het is zowel een proces als een mindset. Als proces dient de 
aandacht uit te gaan naar het visionair verbeelden van de toekomst (het ‘anders’), 
het opbouwen van capaciteit om deze toekomst niet alleen te willen maar ook 
aan te kunnen, het naar deze toekomst toe weerbaar maken van het bestaande 
en het opruimen van de mentale last van het verleden. Als mindset adresseert 
mentale transformatie het internaliseren door eenieder in de organisatie van 
het denken en handelen in termen van ‘anders’ en het samen creëren van een 
vertrouwenwekkende organisatiecultuur die deze mentale en in uitgebreide zin 
digitale transformatie permanent ondersteunt.’
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