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Beeldende Kunst Nijmegen (BKN) is een platform voor professionele beeldende kunstorganisaties in Nijmegen.
Volg @beeldendekunstnijmegen voor een actueel overzicht van kunst in de stad, of schrijf je in voor de
nieuwsbrief op www.beeldendekunstnijmegen.nl
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01 POST
Van Oldenbarneveltstraat 63a
02 Galerie De Natris
Van Dulckenstraat 20
03 POPOP
Stieltjesstraat 2
04 NEUS
Tweede Walstraat 106
05 Extrapool + Knust
Tweede Walstraat 5 + 23
06 Galerie Zeven Zomers
Marikenstraat 50
07 RUIS
Hertogstraat 119
08 Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59
09 Singular-Art
Waalkade 72

10 Oddstream
Ridderstraat 23
11 Besiendershuis
Steenstraat 26
12 Galerie Marzee
Lage Markt 3
13 Stevenskerk
St. Stevenskerkhof 62
14 Expo Bart
Waalbandijk 14c
15 Fabrikaat
Oosterhoutsedijk 88 Lent
16 Kunstmagazijn
Kanunnik Mijllinckstraat 1
17 Hubert
St. Hubertusstraat 10
18 De Nieuwe Gang
Kloosterstraat 7 Beuningen

8

1 POST

2 Galerie De Natris

12 Galerie Marzee

13 Stevenskerk

3 POPOP

4 NEUS

14 Expo Bart

15 Fabrikaat

5 Extrapool

5 Knust

16 Kunstmagazijn kunstuitleen & galerie

17 Hubert

6 Galerie Zeven Zomers

7 RUIS

18 De Nieuwe Gang

8 Museum Het Valkhof

9 Singular-Art

POST (voorheen Expoplu) presenteert hedendaagse kunst in de
Paraplufabriek in Nijmegen en in het voormalige postkantoor aan de
Driekoningenstraat in Arnhem. Het platform biedt ruimte voor experiment, engagement en samenwerking, en benadert maatschappelijke
thema’s op onderzoekende, poëtische en (ver)beeldende wijze. Tentoonstellingen, performances en educatieve activiteiten maken van POST een
presentatie-instelling, ontmoetingsplek en klankkamer.
Van Oldenbarneveltstraat 63A www.platformpost.nl
Open: donderdag t/m zondag, 12 – 17 uur (tijdens tentoonstellingen)

POPOP is een kunstruimte waar hedendaagse tentoonstellingen te zien
zijn, waar kunstenaars/makers/performers de ruimte krijgen om eigenzinnig werk te laten zien en worden uitgedaagd te experimenteren, te verkennen en samen te werken met andere disciplines. Op de nieuwe locatie
(het oude belastingkantoor) komt ook een Art Shop en Performance Hub.
Stieltjesstraat 2 www.popop.art Open: zaterdag en zondag, 13 – 17 uur
(tijdens tentoonstellingen), en op afspraak

Extrapool presenteert geluidskunst, performancekunst, tekenprojecten,
korte exposities en ruw drukwerk (uit de stencildrukwerkplaats Knust).
Het werk van internationale kunstenaars uit de disciplines sound, art
en print komt samen in bonte presentatieweekenden, waarin steeds
een andere uitwisseling wordt gezocht tussen de werkplaats, de
muziekstudio, kunstenaars en het publiek.
Tweede Walstraat 5 www.extrapool.nl
Open: tijdens events, en op afspraak.

Galerie Zeven Zomers toont wisselende exposities van hedendaagse
kunstenaars uit binnen- en buitenland. U kunt genieten van natural art,
papierkunst, non-figuratieve olieverfschilderijen, bronzen beelden, glaskunst en keramiek.
Marikenstraat 50 www.zevenzomers.nl
Open: woensdag t/m zondag, 12 – 17 uur

Museum Het Valkhof draagt met een indrukwekkende collectie archeologie, oude kunst en hedendaagse kunst het verhaal van ruim 14.000 jaar
geschiedenis uit. Het is gevestigd bij het historische Valkhofpark, in het
hart van Nijmegen. In de periode 2022 – 2025 verbouwt het museum en
programmeert dan op diverse plaatsen in de stad met een kleurrijk aanbod
van tentoonstellingen en festivals.
Kelfkensbos 59 www.museumhetvalkhof.nl
Open: dinsdag t/m zondag, 11 – 17 uur

10 Oddstream

Oddstream toont kunst die de mogelijkheden en grenzen van digitale
technologieën opzoekt. Daarmee visualiseert de organisatie ontwikkelingen
op het gebied van deze technologieën in relatie tot een verscheidenheid
aan maatschappelijke onderwerpen en maakt ze inzichtelijk. Dat doet
Oddstream bijvoorbeeld met meet-ups, boekenclubs, performances,
exposities en workshops voor kinderen en volwassenen, als onderdeel van
Lindenberg Cultuurhuis.
Ridderstraat 23 (kantoor) www.oddstream.nl

Galerie De Natris toont uitsluitend solo-exposities van recent werk
van professionele kunstenaars.
Van Dulckenstraat 20 www.galeriedenatris.nl
Open: zondag, 13 – 17 uur, en op afspraak

NEUS is een jonge en spannende galerie annex art bar. Opgericht begin
2019 vormt NEUS een plek waar jong talent en gerenommeerde namen
in de velden van beeldende kunst, muziek, design en mode worden
geïntroduceerd aan een breed publiek.
Tweede Walstraat 106 www.neus-nijmegen.nl
Open: donderdag 13 – 21 uur, vrijdag 13 – 02 uur, zaterdag 13 – 18 uur,
zondag 14 – 18 uur

Al meer dan dertig jaar maakt Knust stencildrukwerk, tegenwoordig beter
bekend als Riso printing. In die tijd hebben zij zich de techniek volledig
eigen gemaakt en een uitgebreide selectie van meer dan vijftig kleurendrums aangeschaft. Bij Knust kan je terecht voor mooi afgewerkt en
kleurrijk drukwerk. In de Graphic Shop vind je een uitgebreide selectie
stencilpublicaties.
Tweede Walstraat 23 www.extrapool.nl Open: tijdens events, en op
afspraak. Het winkeltje is geopend op zaterdag, 12 – 17 uur

RUIS is een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst waar
het experiment centraal staat. In september 2018 opende RUIS haar
deuren op een vaste locatie waar doorlopend programma te zien
is: performances, lezingen maar bovenal tentoonstellingen die in
samenwerking met jonge kunstenaars gemaakt worden.
Hertogstraat 119 www.ruisnijmegen.nl
Open: donderdag t/m zaterdag, 12 – 17 uur (tijdens tentoonstellingen)

Singular‑Art is een galerie voor uitdagende hedendaagse kunst aan de
Nijmeegse Waalkade. In een dynamische programmering is er op ieder
moment één essentieel werk per kunstenaar te zien.
Waalkade 72 www.singular-art.com
Open: donderdag t/m zondag, 10 – 18 uur, en op afspraak

11 Besiendershuis

Als een vaste waarde staat het Besiendershuis al eeuwenlang – sinds
1525 – in de steeds veranderende stad. Tegenwoordig vormt het
huis de vruchtbare bodem voor uiteenlopende culturele projecten en
kunstopdrachten, altijd in samenwerking met partners in de stad en voor
een breed publiek. Het Besiendershuis organiseert onder meer Suffering
Matters, festival voor groot en klein leed.
Steenstraat 26 www.besiendershuis.com Open op afspraak

Galerie Marzee is een galerie voor hedendaagse sieraden, en met 850
vierkante meter aan tentoonstellingsruimte zelfs de grootste galerie voor
sieraden ter wereld. In de galerie is divers werk te zien van nationaal en
internationaal gerenommeerde kunstenaars.
Lage Markt 3 www.galeriemarzee.com
Open: dinsdag t/m vrijdag 10 – 18 uur, zaterdag 10 – 17 uur

Expo Bart is een projectruimte waar beeldend kunstenaars plek krijgen
voor onderzoek, experiment, presentatie, ontmoeting en interactie.
Gedurende een werkperiode, voorafgaand aan een expositie, wordt
samenwerking opgezocht met andere disciplines zoals multimedia- of
podiumkunstenaars. Expo Bart zit tot 31 december 2021 op de huidige
locatie. Houd de website en Instagram in de gaten voor toekomstige
plannen.
Waalbandijk 14c www.expobart.nl en @expobart
Open: donderdag t/m zondag, 12 – 17 uur (tijdens tentoonstellingen)

Kunstmagazijn laat je graag kennis maken met actuele kunst van
gerenommeerde kunstenaars uit heel Nederland. De kunstuitleen omvat
een uitgebreide collectie waar je kunst kunt kijken, lenen en kopen. Ook
worden diverse activiteiten georganiseerd en zijn er wisselende exposities
te bezoeken.
Kanunnik Mijllinckstraat 1 www.kunstmagazijn.nl
Open: woensdag t/m zaterdag, 12 – 17 uur
en op afspraak: info@kunstmagazijn.nl

De Nieuwe Gang is een kunstenaarsinitiatief sinds 1980, verbonden
aan Het Klooster in Beuningen. Zij programmeren actuele beeldende
kunst, Artist Talks, AiR, lezingen, muziek, poëzie en jaarlijks Dichters
in de Tuin.
Kloosterstraat 7 www.denieuwegang.nl
Open: zaterdag en zondag, 13 – 17 uur (tijdens tentoonstellingen)
en op afspraak

DZIGA

DZIGA, creative filmcentre, biedt als filmproductiehuis, naast het
produceren van professionele films, filmmakers, beeldend kunstenaars,
mediamakers en andere cultuurmakers begeleiding in het realiseren van
hun film en videokunst. DZIGA initieert onder andere filmprojecten
waarbij ervaren filmmakers en kunstenaars, de zogenaamde bewezen
talenten en aanstormend talent samenwerken. Zo creëren we mogelijkheden om te experimenteren en films in alle vrijheid te ontwikkelen.
www.DZIGA.nl

The Big Draw

The Big Draw organiseert het hele jaar door tekenprojecten voor
Nijmegen maar ook ver daarbuiten, nationaal en internationaal. In
de publieke ruimte verrassen zij op een laagdrempelige manier met
inspirerende (teken)kunst. Ze organiseren kunstprojecten voor de stad,
scholen, ouderen en andere domeinen. Het internationale The Big Draw
Nijmegen festival is altijd het tweede weekend van september. Tevens
organiseren ze bij culturele partners en soms hebben ze een tijdelijke
expo locatie, zoals nu in de Papengas 6.
www.thebigdrawnijmegen.nl

De Stevenskerk is één brok cultuurhistorie met een geschiedenis van 750
jaar, waar het boeiende verhaal van stad en kerk verteld wordt. Daarnaast
is het een bijzondere locatie voor exposities en kunstinstallaties, die in de
grote ruimte of in een van de beide kapellen kunnen plaatsvinden.
St. Stevenskerkhof 62 www.stevenskerk.nl
Open: maandag t/m zaterdag 10.30 – 17 uur, zondag 12 – 17 uur

Studio Fabrikaat onderzoekt gebiedskenmerkende grondstoffen op
innovatieve en duurzame toepassingen. De Nijmeegse rivierklei dient
hierbij als basismateriaal, daarnaast onderzoeken zij zowel grondstoffen
met een eeuwenoude betekenis als grondstoffen die juist nú relevant zijn.
Zoals reststromen, overschotten en invasieve exoten die een bedreiging
vormen voor de inheemse flora. Haar werkplaats, winkel en koffieloket
zijn te bezoeken.
Oosterhoutsedijk 88 Lent www.stichtingfabrikaat.nl
Zie voor de actuele openingstijden de website of social media.

Hubert Nijmegen is een culturele broedplaats, multidisciplinair podium
en ontmoetingsplek op een industrieel stukje Nijmegen. Hubert biedt
makers uit verschillende kunstdisciplines de kans om zichzelf aan het
publiek te presenteren. Doordeweeks en in het weekend strijk je neer
op het terras in het café of in de hal, bezoek je een expo, film, theater,
muziekoptreden of feest.
St. Hubertusstraat 10 www.hubertnijmegen.nl
Open: woensdag t/m vrijdag 15 - 00 uur, zaterdag en zondag 12 - 00 uur

Derde Wal

Derde Wal is een nomadische stichting voor artistieke experimenten
in de publieke ruimte van Gelderland. We ondersteunen onderzoek,
interventies en wilde ideeën binnen de ruimte die wij met zijn allen
delen. Fysiek, digitaal of in de ether. We produceren zeer uiteenlopende
kunstproducties die telkens een nieuw publiek vinden. Zo is de website
zowel een archief van onze activiteiten als één van de publieke ruimtes
waar kunstenaars gebruik van kunnen maken.
www.derdewal.nl

Platform DIS

Platform DIS verkent ecologische vraagstukken via beeldende kunstpraktijken. Kunstenaars en wetenschappers wisselen gedurende enkele maanden concepten en materialen uit over een bepaald aandachtsgebied.
Sociaal artistiek onderzoek vormt de kern van dit proces. Aandacht voor
het vraagstuk en incubatietijd leiden tot rust en enthousiasme, positieve
twijfel en meerstemmigheid bij betrokkenen. Via artistieke events worden
nieuw verworven inzichten in velerlei vormen en op diverse locaties
gedeeld.
www.platformdis.nl.

