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Doelstelling 
De stichting heeft ten doel: 
(a) om kunst bij een breed publiek (waaronder jongeren) te introduceren. 
(b) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

Hoofdlijnen beleid 
Het woord Motley betekent: geschakeerd, bont, veelzijdig. Met dat begrip in het achterhoofd 
heeft de redactie van Mister Motley sinds 2003 duizenden artikelen gepubliceerd. In eerste 
instantie in een papieren kwartaalblad en vanaf 2012 op een online platform. Al onze 
verhalen duiden de beeldende kunst vanuit levensechte thema’s die iedereen aangaan, en 
vice versa. 
Naast artikelen maakt Mister Motley podcasts waarin we kunstenaars interviewen over hun 
praktijk, stellen we in samenwerking met verschillende instituten uiteenlopende 
(les)programma’s samen, zijn we aanwezig op festivals en richten we een leesgroep op. In 
de content van Mister Motley is vaak een hoofdrol weggelegd voor de blik van de 
kunstenaar, we gaan met hen in gesprek, ze schrijven artikelen of maken online 
tentoonstellingen. Daarmee willen we de lezer inzicht geven in het ontstaansproces dat aan 
het werk ten grondslag ligt, en zo aanknopingspunten bieden om kunst te ‘begrijpen’ en 
daarmee de drempel te verlagen zonder de inhoud te versimpelen. We werken met 
gevestigde en minder gevestigde, jonge en oudere kunstenaars, hebben een breed 
perspectief op wat de kunstwereld is en behelst, en maken geen onderscheid tussen 
outsiders en professionals. De stemmen die we een podium geven zijn net als de 
kunstenaars veelkleurig, toegankelijk en eigen. 
Al deze activiteiten komen voort uit het verlangen om zowel online als offline de verbinding 
tussen beeldende kunst uit heel Nederland en het dagelijks leven te maken, verkennen en 
bestendigen, in de hoop te laten zien hoe concreet, toegankelijk en persoonlijk de 
ontmoeting met hedendaagse kunst kan zijn. 

Bestuur  
De dagelijkse werkzaamheden van stichting Mister Motley worden uitgevoerd door een 
algemeen directeur en een team van redacteuren en freelancers. De stichting heeft een 
onbezoldigd bestuur conform de Code Cultural Governance. In de praktijk betekent dit dat de 
algemeen directeur de inhoudelijke en financiële taken ontwikkelt en uitvoert van het online 
kunstplatform. Het bestuur controleert deze taken en ziet toe op de wijze waarop de 
algemeen directeur gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting. 
De algemeen directeur wordt benoemd en eventueel ontslagen door het bestuur.   

Algemeen directeur:  
Lieneke Hulshof 

Leden bestuur:  
Barbara Visser (voorzitter), Peter van der Es (secretaris) Alexander Weiss (penningmeester)  

 


