
	  

	  

VERTREKPUNTEN	  BELEID	  PICTURA	  

Pictura	  werkt	  aan	  een	  nieuwe	  koers.	  We	  brengen	  in	  kaart	  wie	  we	  zijn,	  waar	  we	  naar	  toe	  willen	  en	  
op	  basis	  van	  welke	  speerpunten	  we	  dit	  willen	  doen.	  
	  
	  
WAT	  IS	  PICTURA?	  
	  
Rijke	  historie	  
Het	  Teekengenootschap	  Pictura	  werd	  in	  1774	  opgericht	  door	  prominente	  Dordtse	  kunstenaars	  en	  is	  
daarmee	  de	  oudste,	  nog	  bestaande	  kunstenaarsvereniging	  van	  Nederland.	  De	  vereniging	  is	  uniek	  om	  

zijn	  historie:	  een	  geschiedenis	  die	  diverse	  grote	  kunstenaars	  heeft	  voortgebracht,	  zoals	  de	  
gebroeders	  Van	  Strij,	  J.C.	  Schotel,	  Willy	  Sluiter	  en	  Otto	  Dicke,	  maar	  ook	  literaire	  grootheden	  als	  Cees	  
Buddingh’	  en	  Jan	  Eijkelboom.	  

	  
Vereniging	  met	  LEDEN!	  
Pictura	  is	  een	  vereniging	  van	  kunstenaars.	  Een	  vereniging	  die	  er	  is	  voor	  haar	  leden	  en	  kan	  alleen	  
voortbestaan	  als	  leden	  zich	  inzetten	  voor	  de	  vereniging.	  We	  tellen	  ruim	  120	  werkende	  en	  80	  
kunstlievende	  leden.	  
	  
Kernactiviteit:	  tentoonstellingen	  hedendaagse	  kunst	  
De	  exposities	  en	  andere	  activiteiten	  vormen	  het	  kloppende	  hart	  van	  Pictura.	  Als	  podium	  voor	  
hedendaagse	  kunst	  zijn	  we	  altijd	  op	  zoek	  naar	  de	  laatste	  ontwikkelingen	  in	  de	  kunstwereld.	  Het	  
tentoonstellingsbeleid	  is	  er	  daarom	  op	  gericht	  om	  de	  actuele	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  

hedendaagse	  beeldende	  kunst	  in	  de	  meest	  brede	  zin	  van	  het	  woord	  te	  tonen.	  Daarbij	  streven	  we	  
naar	  een	  balans	  tussen	  werk	  van	  leden	  en	  kunstenaars	  uit	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  
	  

Monumentaal	  pand	  
Pictura	  is	  gehuisvest	  in	  een	  prachtig	  monumentaal	  pand	  en	  wordt	  geprezen	  om	  het	  mooie	  licht	  in	  de	  
tentoonstellingsruimte.	  
	  
	  
WAT	  WILLEN	  WE	  WORDEN?	  

Het	  vernieuwde	  Pictura	  is	  actief,	  open	  en	  zichtbaar	  en	  heeft	  betekenis	  voor	  de	  Dordtenaren,	  de	  
leden	  van	  de	  vereniging	  en	  alle	  bezoekers.	  Een	  plek	  waar	  cultureel	  Dordrecht	  elkaar	  treft.	  Waar	  
werkende	  leden,	  (jonge)	  kunstenaars	  en	  ander	  talent	  elkaar	  ontmoeten	  en	  op	  een	  spraakmakende	  
manier	  de	  confrontatie	  met	  het	  publiek	  aangaan.	  	  
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WAAR	  WILLEN	  WE	  ONS	  OP	  RICHTEN?	  

Binding	  en	  betrokkenheid	  met	  leden,	  bezoekers	  en	  de	  stad	  

Het	  is	  voor	  Pictura	  van	  belang	  meer	  kunstliefhebbers	  én	  kunstenaars	  aan	  te	  trekken	  en	  die	  blijvend	  
aan	  ons	  te	  binden.	  	  

Pictura	  heeft	  de	  ambitie	  om	  meer	  mensen	  te	  bereiken.	  Als	  kunstinstelling	  wil	  je	  zijn	  waar	  je	  publiek	  
is.	  We	  willen	  niet	  alleen	  het	  kunstlievend	  publiek	  aantrekken,	  maar	  ook	  de	  banden	  met	  de	  diverse	  
groeperingen	  en	  instellingen	  in	  de	  regio	  versterken.	  	  

	  

Samenwerking	  	  

Pictura	  wil	  zich	  sterker	  verbinden	  met	  de	  lokale	  en	  regionale	  samenleving.	  Zij	  wil	  een	  meer	  centrale	  
plek	  innemen	  binnen	  de	  lokale	  cultuur	  om	  zoveel	  mogelijk	  meerwaarde	  voor	  de	  stad	  en	  haar	  
inwoners	  te	  creëren,	  de	  culturele	  hotspot	  worden	  van	  Dordrecht	  en	  wijde	  omgeving.	  Dat	  is	  mogelijk	  
door	  op	  eigen	  initiatief	  samenwerkingsverbanden	  aan	  te	  gaan	  met	  de	  belangrijkste	  stakeholders	  in	  
stad	  en	  regio.	  
	  
Educatie	  
	  
Ieder	  kind	  moet	  kennis	  kunnen	  maken	  met	  kunst	  en	  cultuur.	  Kunst	  is	  belangrijk	  in	  de	  ontwikkeling	  
van	  kinderen	  van	  alle	  leeftijden.	  Het	  is	  de	  taak	  van	  Pictura	  om	  scholen	  aan	  te	  trekken	  door	  ze	  actief	  
te	  benaderen	  met	  programma’s	  die	  interessant	  en	  actueel	  zijn.	  
	  

Financiën	  
	  
Door	  invulling	  te	  geven	  aan	  onze	  ambities	  zal	  het	  interessant	  worden	  voor	  fondsen,	  particulieren	  en	  
bedrijfsleven	  om	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  Pictura	  en	  haar	  financieel	  te	  steunen.	  Ook	  voor	  de	  gemeente	  
Dordrecht	  zal	  het	  dan	  een	  vanzelfsprekendheid	  zijn	  het	  oudste	  teekengenootschap	  van	  Nederland	  te	  
blijven	  ondersteunen.	  
	  

	  
VERVOLG	  
	  
Deze	  vertrekpunten	  van	  het	  beleid	  geven	  richting	  aan	  de	  nieuwe	  koers	  van	  Pictura.	  Ze	  vormen	  de	  
basis	  voor	  het	  uitvoeringsprogramma	  2017-‐2020	  dat	  in	  grote	  lijnen	  is	  uitgewerkt.	  Het	  vernieuwde	  
bestuur,	  dat	  in	  2017	  aantreedt	  heeft	  hiermee	  voldoende	  aanknopingspunten	  om	  met	  Pictura	  
succesvol	  de	  toekomst	  tegemoet	  te	  gaan.	  
	  


