BELEIDSPLAN
DOELSTELLING EN WERKZAAMHEDEN
De stichting Parts Project (hierna te noemen PARTS) is een particulier initiatief dat is ontstaan naar aanleiding van ontmoetingen
en gesprekken met verzamelaars, kunstenaars, curatoren en meer algemeen in kunst geïnteresseerde liefhebbers. De algemene
doelstelling is om een bijdrage te leveren aan een verbreding van het hedendaagse beeldende kunstklimaat in Nederland.
Deze verbreding wordt gezocht in het ontsluiten en zichtbaar maken van hedendaagse (naoorlogse) beeldende kunst vanuit
de collecties en het perspectief van verzamelaars. Hun specifieke, veelal eigenzinnige, vroegtijdige en ongedwongen keuzes,
aankopen, ervaringen en meningen zijn leidraad voor het te ontwikkelen programma van PARTS.

OM BOVENSTAANDE TE VERWEZENLIJKEN ZAL PARTS:
1) Presentaties in eigen, vrij toegankelijke ruimte in
Den Haag initiëren, organiseren, mede organiseren
of huisvesten voor derden.
2) Middels bijeenkomsten in kleine settings de onderlinge 		
contacten tussen verzamelaars, kunstenaars, curatoren en 		
kunstliefhebbers bevorderen.
3) Alternatieve presentaties ontwikkelen en die proberen 		
onder te brengen op andere, ook niet reguliere, 			
locaties. Bij voorkeur in de Haagse agglomeratie.

1) PRESENTATIES / CONCEPTEN
PARTS organiseert minimaal vier presentaties per jaar in een
daartoe gehuurde expositieruimte aan de Toussaintkade 49
te Den Haag. De ruimte is publiekelijk en vrij toegankelijk
gedurende vier dagen per week. Presentaties worden
samengesteld door het PARTS team in samenwerking
met daartoe uitgenodigde verzamelaars, kunstenaars,
curatoren, critici en anderszins bij hedendaagse kunst
betrokkenen. Theoretische voorinnames en concepten
komen in onderling overleg tot stand. In het programma ligt
de nadruk op kunstenaars die elders in Nederland (nog) niet
of nauwelijks worden getoond. Er zijn geen beperkingen wat
betreft kunststroming, discipline, leeftijd of afkomst van de
kunstenaars.
2) ONDERLINGE CONTACTEN INITIËREN EN
ENTHOUSIASMEREN
Met verzamelaars, kunstenaars en curatoren wordt contact
gezocht voor bruiklenen en/of het initiëren en organiseren
van presentaties. Meningen, ideeën en de samenstelling van
de diverse collecties worden over en weer gedeeld en waar
mogelijk gebruikt voor volgende presentaties.
3) ALTERNATIEVE PRESENTATIES
PARTS wil presentaties met werken uit verzamelingen initiëren
en organiseren op alternatieve locaties.

INKOMSTEN
Inkomsten zijn donaties, giften, sponsorgelden en projectsubsidies.

BEHEER EN BESTEDING VAN VERMOGEN
De stichting heeft geen winstoogmerk, de bestuurders doen hun werk pro deo. Zoals statutair bepaald ontvangen de
bestuurders van de stichting geen honorarium voor hun werkzaamheden of vacatiegeld voor hun aanwezigheid. Vergoeding voor
medewerkers is marktconform.

