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Inleiding

Als vervolg op het eerdere beleidsonderzoek uitgevoerd door de DSP-groep
(Nu is het zaak), heeft De Zaak Nu, de Nederlandse belangenvereniging voor
presentatie-instellingen, een onderzoek ingesteld naar mogelijke strategieën
om het maatschappelijk en financieel draagvlak te versterken voor deze
‘small-to-medium-sized, more-or-less independent, contemporary art-focused
quasi-institutions’, zoals Will Bradley, artistiek directeur van Kunsthall Oslo,
ze noemt.1
Uit een rondvraag onder de leden van De Zaak Nu blijkt dat er op dit moment
weinig capaciteit is om productief over de toekomst na te denken, wat deels
een gevolg is van de recente bezuinigingen in de culturele sector. Veel instellingen zijn vooral bezig met overleven, waardoor er niet voldoende ruimte is
voor wijzigingen in de bedrijfsvoering die in eerste instantie vooral risico’s
met zich meebrengen. Een aantal instellingen heeft de deuren zelfs al moeten
sluiten. Anderen hebben hun activiteiten en fte’s beperkt tot een minimum. Dit
geldt niet voor iedereen; sommigen is het gelukt om zich ondanks (of dankzij?)
het huidige klimaat ‘opnieuw uit te vinden’. Dit is echter niet zomaar een
kwestie van goede wil, maar heeft alles te maken met de structuur en dynamiek van de instelling en haar omgeving. Of veranderprocessen slagen, hangt
af van een veelheid factoren.
Nu is het zaak,2 het voorgaande onderzoek, had vooral tot doel de rol, het belang en het functioneren van de presentatie-instellingen in kaart te brengen.
In dit kader werden al aanbevelingen voor de toekomst gedaan: zo zouden
presentatie-instellingen hun capaciteiten beter kunnen benutten door hun
sterke kanten – zoals ervaring in conceptontwikkeling – economisch te valoriseren, bijvoorbeeld in de context van samenwerking met gemeentes en bedrijven. Daarnaast zou de sociale rol van kunstinstellingen verder kunnen worden
uitgebouwd en benadrukt. Daarbij hoort ook de ‘lab-functie’ van instellingen;
zij bieden een experimenteel kader waarin de condities van creativiteit – en
de sociale processen die hieraan ten grondslag liggen – onder de loep kunnen
worden genomen. Tevens vormen zij een onmisbare schakel in de keten die
leidt van de kunstenaarspraktijk naar de grote musea en collecties; presentatie-instellingen hebben een cruciale functie in het ontdekken en ontwikkelen
van artistiek talent.
Het nieuwe onderzoek, Een zaak van verandering, richt zich op de ontwikkeling
van strategieën die de Nederlandse presentatie-instellingen in staat moeten
stellen om op de politieke en economische verschuivingen van de laatste
jaren reageren.

1

2

Will Bradley, ‘Bureaucracy in Oslo’, Mai Abu
ElDahab, Binna Choi, and Emily Pethick
(eds.), Circular Facts, Berlin: Sternberg Press,
p. 64
Nu is het Zaak, het onderzoek door de DSPgroep, is in 2012 uitgevoerd in opdracht van
De Zaak Nu.
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De bezuinigingen hebben de kleinere initiatieven – in verhouding met publiekstrekkers zoals de grote musea – onevenredig hard getroffen. Omdat er
vaak geen toereikende naamsbekendheid is, wordt het voor deze instellingen
ook nog eens moeilijk om inkomsten door klassieke manieren van sponsoring
te verwerven. Naast het vergroten van zichtbaarheid zal er daarom moeten
worden gekeken naar alternatieve financieringsmodellen. Ook het bereiken van een grotere betrokkenheid bij het publiek en het ontwikkelen van
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vernieuwende presentatievormen (bijvoorbeeld buiten de traditionele tentoonstellingsruimte) spelen hierbij een belangrijke rol.
Om de behoeftes van de leden in kaart te brengen werden eind 2012 en begin
2013 gesprekken met presentatie-instellingen in Nederland gevoerd die
samen de diversiteit van het veld weerspiegelen: met BAK, basis voor actuele
kunst en Casco, Office for Art, Design and Theory (beide Utrecht), Extrapool
(Nijmegen), Nieuwe Vide (Haarlem), KiK (Kunst in Kolderveen) en P.ART of
your life (Zwolle), NEST (Den Haag) en Onomatopee (Eindhoven). Verslagen
van deze gesprekken beslaan het eerste deel van het rapport.
Voor het verzamelen van strategieën was het echter essentieel om niet alleen
naar Nederland te kijken, maar ook naar de situatie in de omringende landen,
in dit geval België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sociaal-cultureel en
economisch vergelijkbaar met Nederland en met een duidelijke traditie van
structurele overheidssteun aan de kunsten, hebben deze landen eveneens
te kampen met financiële tekorten en moeten kunstinstellingen doorgaans
creatieve manieren verzinnen om inkomsten te verwerven. Voornamelijk
Groot-Brittannië levert hier interessante voorbeelden op en zou zo gezien ook
een passend terrein voor verder onderzoek zijn.
Er werden gesprekken gevoerd met instellingen in Brussel, Berlijn, Liverpool,
Londen en het Lake District, meestal met een zeer beperkt aantal fte’s en
een dito budget. De selectie van buitenlandse instellingen representeert een
steekproef en is gebaseerd op aanbevelingen vanuit de culturele sector. Met
betrekking tot de verschillende types en groottes is rekening gehouden met
een zekere spreiding zoals die ook het ledenbestand van De Zaak Nu kenmerkt – van plattelandsorganisatie tot grootstedelijk initiatief. Om een indicatie te geven van de schaal is in iedere beschrijving het aantal medewerkers
vermeld die aan zo’n instelling zijn verbonden. Niet alle uitgekozen partners
zijn echter presentatie-instellingen in de strikte zin van het woord – het belangrijkste criterium bij de selectie was de vraag of een organisatie een vernieuwende werkwijze en vorm van bedrijfsvoering hanteert.
In sommige gevallen betekende dit dat de bekende, voor de hand liggende
instellingen juist niet bij het onderzoek werden betrokken.3 Maar soms komen
de meest interessante conclusies juist uit een onverwachte hoek.
De gesprekken resulteerden uiteindelijk in een reeks casestudy’s waarin reflecties omtrent en aanbevelingen voor de Nederlandse situatie zijn verwerkt.
Deze vormen tezamen met de binnenlandse verslagen de grondslag voor de
strategieën die in het laatste deel van het verslag worden uiteengezet.
Het onderzoek is gefinancierd met de hulp van een ontwikkelkostenbijdrage
van het Mondriaan Fonds en ledenbijdragen van De Zaak Nu.

3

In Brussel zou je dan bijvoorbeeld denken
aan Wiels, in Londen aan ICA en in Berlijn
aan KW Institute for Contemporary Art.
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Nederland: knelpunten en kansen

Voor veel kleine en middelgrote kunstinstellingen is de situatie in Nederland
op dit moment nog steeds zorgwekkend: de overheidssteun loop terug en
de mogelijkheden om externe financiers en inkomstenbronnen te vinden lijken
beperkt.
Niet iedereen lukt het om op tijd over te schakelen op nieuwe verdienmodellen,
wat betekent dat sommige presentatie-instellingen helaas hun activiteiten
(hebben) moeten staken. Daarbij komt dat het klimaat in Nederland op dit
moment nogal ‘kunstvijandig’ is te noemen: binnen politiek, bestuur, bedrijfs
leven en vanuit de bevolking klinkt regelmatig wantrouwen jegens de hedendaagse beeldende kunst; de kunstwereld wordt vaak als gesloten en elitair
ervaren en de kunstpraktijk als onbegrijpelijk of juist als ‘te makkelijk’. In
tegenstelling tot andere Europese landen is het in Nederland niet noodzakelijkerwijs statusverhogend om als liefhebber en weldoener van de kunsten
op te treden, zeker wat de meer experimentele context van de hedendaagse
beeldende kunst betreft. Ofschoon particuliere fondsen een belangrijke rol
spelen, zijn mecenaat en sponsoring voor de kleinere presentatie-instellingen
eerder de uitzondering dan de regel.
Toch zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen te noemen. Zo zien instel
lingen en initiatieven steeds meer de noodzaak in om hun zichtbaarheid te ver
groten en hun activiteiten begrijpelijk te maken voor een breder publiek. Het
gaat niet altijd om grotere publieksaantallen in eigen huis: het onderhouden
van bestaande relaties en het organiseren van evenementen buiten de deur,
festivalparticipatie en buurtbetrokkenheid zijn eveneens van groot belang.
Er is met de crisis meer behoefte gekomen aan solidariteit van de instellingen
onderling, en er zijn veelvuldig pogingen gedaan om beter uit te leggen waar
kunstinstellingen en kunstenaars mee bezig zijn, vooral naar het algemene
publiek en mogelijke geldgevers toe. Mede door organisaties zoals De Zaak Nu,
Platform BK en Kunsten ‘92 wordt de algemene aandacht – en mogelijk ook
de waardering – voor dit culturele segment vergroot. Samenwerking onderling
vond al plaats, maar wordt nu geïntensiveerd, met het doel een beter rendement te behalen door kennis, informatie, materiaal en concepten te delen.
Waar veel instellingen mee kampen zijn de gevolgen van de door de overheid
gestimuleerde institutionalisering en bureaucratisering van de kunstcontext
sinds de jaren negentig. Veel presentatie-instellingen zien zich geconfronteerd
met het dilemma dat zij aan de ene kant flexibel moeten en/of willen zijn om
onder andere in te kunnen spelen op de actualiteiten. Aan de andere kant
moeten de instellingen een vaste organisatiestructuur hanteren om continuïteit te kunnen waarborgen.
De zogenaamde ‘kaasschaafmethode’ levert vaak geen duurzame oplossingen
op: medewerkers laten gaan betekent veelal een verlies aan belangrijke kennis
en capaciteit. Daarnaast veroorzaken besparingen op personeel andersoortige
problemen met directe gevolgen voor onder andere het publieksbereik en
de zichtbaarheid van de presentatie-instelling, welke juist belangrijk worden
gevonden door de subsidieverstrekkers en andere geldgevers.
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De oplossing ligt dus uiteindelijk in de reorganisatie van activiteiten en het
verkennen van nieuwe strategieën. Sommige instellingen hebben al nieuwe
organisatie- en verdienmodellen in de praktijk gebracht of hebben ervoor
gekozen de verschillende activiteiten van de organisatie een nieuw kader te
geven. WORM in Rotterdam is bijvoorbeeld bezig een compleet andere opzet
voor haar activiteiten te ontwikkelen door servicegerichter te werken; WORM
is nu een ‘Instituut voor Avantgardistische Recreatie’. Het Nederlands Instituut
voor Mediakunst (NIMk), dat zijn deuren in 2012 officieel moest sluiten, leek
in samenwerking met Smart Project Space een initiële oplossing voor deze
situatie te hebben gevonden door op te gaan in de New Art Space Amsterdam
(NASA) en in LIMA, een nieuwe organisatie voor erfgoedbehoud op het gebied
van video- en mediakunst.4 Sommige instellingen zijn, in navolging van enkele
bestaande spelers in het veld, gestart met het verkennen van mogelijkheden
om aanvullende inkomsten door ‘commerciële’ activiteiten te verwerven.
Bijvoorbeeld door het toevoegen van horeca of een bioscoopruimte.
Witte de With, Center for Contemporary Art in Rotterdam en de Appel arts
centre in Amsterdam hebben hun handen ineengeslagen en in het najaar
2012 gezamenlijk een benefietavond en kunstveiling georganiseerd, die ook
voor 2013 weer in de planning staan. Crowdfunding wordt steeds populairder,
mede in het kader van sites zoals www.voordekunst.nl. Ook zijn er alternatieve
financieringsplatforms bijgekomen, zoals Het Micromecenaat. De organisatie
ArtistTalks bemiddelt kunstenaars voor het geven van lezingen, onder andere
bij bedrijven en op professionele congressen. Het platform Beeldende Kunst
Arnhem heeft van de gemeente Arnhem opdracht gekregen om de komende
vier jaar de aandacht en de markt voor beeldende kunst te vergroten bij
publiek en bedrijfsleven. Dit zijn maar enkele voorbeelden, maar zij maken
desalniettemin duidelijk dat het Nederlandse cultuurlandschap volop in
ontwikkeling is.
Hieronder worden een aantal presentatie-instellingen – veelal leden van De
Zaak Nu – beschreven die nog zoeken naar nieuwe modellen of gedeeltelijk
al met nieuwe vormen van bedrijfsvoering experimenteren. De analyse is ge
baseerd op interviews met de instellingen, om hun kenmerken en knelpunten
in kaart te brengen.
Dankzij deze steekproef zijn de behoeftes binnen de beeldende-kunst-sector
gepolst. Volgens de algemene tendens is er vooral sprake van een grote
behoefte aan (meer) kennis over het aantrekken van sponsors en investeerders. Hoe kun je het bedrijfsleven benaderen en meer begrip creëren bij de
politiek? Hoe kun je een experimentele en kritische kunstpraktijk in je
voordeel laten werken als het gaat om het benaderen van particuliere geldgevers? Hoe kunnen kleine instellingen, die relatief weinig zichtbaarheid
hebben, toch op een efficiënte manier sponsoring realiseren? Dit zijn de
belangrijkste vragen die bij vrijwel alle binnenlandse instellingen naar voren
kwamen. Daarnaast is er behoefte aan meer kennis over verhuurconstructies
die de inkomsten via ruimtelijke (re)organisatie zouden kunnen vergroten als
ook aan instrumenten om expertise en materiaal onderling op een efficiënte
manier uit te wisselen.

4

Bij NASA is er helaas inmiddels sprake van
een faillissement.
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BAK, basis voor actuele kunst.
Foto: Niek van der Meer
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BAK, basis voor actuele kunst
(Utrecht)
www.bak-utrecht.nl

BAK is eind jaren tachtig ontstaan als lokaal kunstenaars
initiatief dat vooral als ontmoetingsplek diende en toen
nog onder de naam ‘BeganeGrond’ opereerde. De BeganeGrond
was toen ‘basisdemocratisch’ georganiseerd: iedereen had
inspraak. Door de openheid van de organisatie was er ech
ter ook een gebrek aan richting in het programma. In 2000
werd daarom door het bestuur besloten de organisatie
structuur radicaal om te gooien en van het initiatief een
instelling met een internationaal profiel te maken. Maria
Hlavajova werd aangesteld als artistiek directeur, en er
werd meer structurele subsidie binnengehaald om omvang
rijkere projecten te kunnen realiseren. Er kwamen vaste
medewerkers voor verschillende gespecialiseerde functies.
Vanaf 2005 werd BAK gesubsidieerd in het kader van de cul
turele basisinfrastructuur van het ministerie van OCW.
Tot 2012 was er sprake van een gestaag groeiproces. Door
internationale samenwerkingsverbanden werden de werk
budgets groter – mede daardoor konden ook buitenlandse
fondsen worden geworven. Bijzonder belangrijk binnen deze
ontwikkeling was het onderzoeksproject Former West, dat
verschillenden actuele thema’s bundelde en relateerde aan
internationale discussies. Belangrijke thema’s die BAK
vanuit en door middel van kunst benaderde, zijn religie,
oorlog en geweldsconflicten, migratie en minderheden. De
tentoonstellingen die daaruit voortvloeiden waren niet
alleen in Utrecht te zien, maar werden getoond bij inter
nationale partners waarmee deze samen waren ontwikkeld, of
ze werden internationaal ‘doorverkocht’.
De fondsenwerving elders beperkte zich niet tot de klas
sieke subsidiegevers, maar richtte zich door de aard en
inhoud van de projecten ook op publieke instellingen,
NGO-achtige organisaties en de Europese Unie. Het ging
hier grotendeels om bijdragen aan de productiekosten.
Naast tentoonstellingen werden er publicaties uitgegeven
en organiseerde BAK, eveneens in samenwerking met andere
partijen (zoals de Universiteit Utrecht), discussies,
lezingen, workshops en conferenties.
De belangrijkste doelgroep in Utrecht zijn nog steeds
studenten en de hoogopgeleide beroepsbevolking.
Arjan van Meeuwen, zakelijk directeur van BAK, benadrukt
dat bij het aangaan van internationale samenwerkings
verbanden wel van belang is zelf investeringen te maken:
als er sprake is van een substantieel startkapitaal is het
gemakkelijker om partners te vinden die zelf ook bijdragen
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en aanvullende fondsen werven. Dat is een reden waarom BAK
zonder structurele subsidiëring niet in de huidige vorm
kan blijven bestaan; zij zou dan haar internationale ont
wikkelrol moeten loslaten en een hele andere organisatie
worden. Het grootste verdienvermogen van BAK ligt volgens
Van Meeuwen juist in het feit dat er kan worden uitgegaan
van een basisinkomen, dat samen met het ‘product’, dat
gekoppeld is aan het ‘merk’ BAK, tot grotere financiële
bijdragen vanuit het buitenland leidt. Hij merkt hierbij
op dat budgets in landen als Duitsland en Oosten
rijk
doorgaans veel omvangrijker zijn dan in Nederland en dus
ruimte bieden voor het realiseren van ambitieuze
samenwerkingsprojecten.
Omdat de organisatie moet bezuinigen is er sprake van
ruimtelijke krimp en ontslag van personeel. Op dit moment
zijn er nog tien dienstbetrekkingen, grotendeels deel
tijdfuncties, plus twee stageplekken. De organisatie
is het meest kwetsbaar door het verlies van medewerkers
die in het artistieke team werken en concepten beden
ken. Kennis(ontwikkeling) is het belangrijkste kapitaal
van BAK, dat de organisatie in staat stelt hun ‘product’
vorm te geven en aan te bieden aan geïnteresseerden. Het
herstellen van ‘denkcapaciteit’ binnen de organisatie is
daarom een eerste urgentie om continuïteit en duurzaamheid
te garanderen.5
BAK heeft veel ervaring met programma’s die gericht zijn
op studenten en hoogopgeleiden, maar ziet nog ontwikke
lingspotentieel met betrekking tot middelbare scholen,
om een voorbeeld te noemen. Van Meeuwen geeft daarnaast
aan dat er mogelijk nog kansen liggen in het vinden van
nieuwe partners voor de ontwikkeling van projecten. De
initiële bijdrage aan de productiekosten zou zich terug
kunnen gaan verdienen wanneer het project (een reizende
tentoonstelling bijvoorbeeld) wordt ‘doorverkocht’ aan het
buitenland.
BAK heeft nog niet onderzocht hoe je dit soort investeerders zou kunnen aantrekken en of er interesse is in de
activiteiten van BAK vanuit het bedrijfsleven. Expertise
om duurzame sponsorrelaties te ontwikkelen ontbreekt nog
en zou ook onderzocht moeten worden. Wel wordt er gekeken
naar de mogelijkheid van een vriendenkring- of verenigingsmodel, waarbij leden meebetalen aan de activiteiten.

5

Inmiddels heeft BAK een nieuw programma
gelanceerd, Future Vocabularies, dat zich
richt op het ontwikkelen van een nieuw vocabulaire waarmee over hedendaagse kunst
kan worden gesproken. Als intellectuele resource dienen onder andere (non-residential)
fellowships voor kunstenaars, onderzoekers
en activisten.
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Jonas Staal, New World Academy.
Foto: Niek van der Meer
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Nils Norman, Office/Play Facilities.
Foto: Niels Molenaar
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Casco – Office for Art, Design and
Theory (Utrecht)
www.cascoprojects.org

Casco heeft haar wortels in 1990, toen een groep Utrechtse
kunstenaars en kunsthistorici de wens uitsprak een nieuwe
plek voor hedendaagse beeldende kunst in de stad te cre
ëren. Dit was vooral een reactie op een periode van cul
turele schaarste in de jaren tachtig – deze waren, zeker
in vergelijking met de jaren zestig en zeventig, waarin
de Utrechtse kunstscene floreerde en nogal internationaal
georiënteerd was, relatief magere jaren. In 1996, met het
aantreden van Lisette Smits als eerste directeur, kreeg
Casco een duidelijkere inhoudelijke richting: het werd
een ruimte voor kritische experimenten in en met beeldende
kunst. In de tweede helft van de jaren negentig was er bo
vendien sprake van een toenemende professionalisering; de
capaciteit werd uitgebreid en de werkomstandigheden werden
verbeterd (salarissen en regelgeving volgen nu een CAO).
De situatie in de beginfase verschilde volgens de huidige
directeur, Binna Choi, op een belangrijk aantal punten van
de situatie nu; terwijl Casco aanvankelijk nogal klein en
informeel was, is er nu sprake van een duidelijke organi
satiestructuur. Naast de directeur is er een ontwikkel
coördinator, een projectmedewerker, een verantwoordelijke
voor publicaties, een office manager en een boekhouder.
De instelling, met zijn 3.8 fte’s, is desalniettemin nog
steeds tamelijk ‘horizontaal’ en egalitair georganiseerd.
Het toevoegen van de ondertitel ‘Office for Art, Design
and Theory’ in 2005 gaf Casco een nadrukkelijker profiel
en een meer onderscheidend karakter ten opzichte van an
dere instellingen, wat leidde tot (meer) structurele sub
sidie. Casco beschouwt tegenwoordig ‘artistiek onderzoek’
als één van zijn kerntaken. Voor Casco wordt artistiek
onderzoek gedefinieerd door de volgende drie kenmerken:
(1) een kritisch-bevragende houding van de kunstenaar ten
opzichte van de wereld, (2) een cross-disciplinaire en
reflexief-methodologische benadering van de kunstpraktijk,
en (3) samenwerking. Kunst wordt in dit kader niet primair
gezien als een vorm van expressie, maar als een praktijk
waarbinnen vragen kunnen worden gesteld en experimenten
kunnen worden uitgevoerd. De presentaties bij Casco zijn
vaak het resultaat van de onderzoeksprocessen en worden
begeleid door discussies en soortgelijke evenementen.
Casco is tevens lid van een aantal internationale net
werken en van het Beeldende Kunst Netwerk Utrecht
(BK-NU), een samenwerkingsverband van diverse lokale
kunstinstellingen.
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Er zijn doorgaans twee soorten publiek te vinden: profes
sionals en studenten aan de ene kant, en verschillende
gemeenschappen, sociale groeperingen en maatschappelijke
bewegingen aan de andere kant. Casco richt zich daarbij
zowel op plaatselijke spelers als op nationaal en inter
nationaal opererende groepen. Samenwerkingen ontstaan in
relatie tot specifieke projecten, waarbij sprake is van
een actieve participatie van het publiek, dat optreedt als
mede-initiator, maker of mede-onderzoeker, soms wel over
een langer tijdsbestek. Buurtgerichte projecten spelen
daarbij een belangrijke rol.
Choi verwacht niet dat Casco met substantieel minder
subsidie zou kunnen overleven. Zij benadrukt tevens dat
initiatieven zoals Casco principieel overheidssteun zouden
moeten blijven krijgen, omdat deze fundamenteel andere
taken hebben dan instellingen op de vrije markt. Bij
de laatsten draait het vooral om reageren op een vooraf
bepaalde of commercieel gestimuleerde ‘vraag’, terwijl
Casco zijn rol vooral ziet in het samen verkennen en ont
wikkelen van behoeftes en interesses die bij het publiek
aanwezig zijn, los van een prematuur bepaald eindresul
taat. Overheidssteun is dus niet alleen financieel maar
ook inhoudelijk relevant, omdat het daarbij om gemeen
schappelijk belang gaat – de instelling heeft een openbare
functie en is bij wijze ‘van het publiek’.
De belangrijkste knelpunten voor de organisatie waren be
gin 2013 de relatieve financiële onzekerheid en het gebrek
aan ruimte, dat het onderhouden en uitbreiden van acti
viteiten in de weg staat.6 Vanuit de organisatie bestaat
de wens nieuwe doelgroepen te benaderen en bij de instel
ling te betrekken, waaronder lokale kunstenaarsgroepen.
Choi wil de sociale functie van de instelling versterken
en meer tot een ontmoetingsruimte en platform voor uit
wisseling maken: de instelling als relationeel middelpunt
en belangrijke netwerkschakel. Er wordt op dit moment nagedacht over een lidmaatschapsprogramma dat de vorm moet
krijgen van een soort vereniging, waarbij de leden zelf
input kunnen leveren ten opzichte van de programmering.
Het idee is om op deze manier niet alleen meer inkomsten
te genereren, maar ook betrokkenheid en participatie
binnen de organisatie te bevorderen. Een zodanig lidmaat
schapsprogramma is anders dan een onzichtbare onder
steunende structuur; het wordt een actief onderdeel van
de programmering. In dit kader zal Casco zich nog meer
richten op zichtbaarheid – als organisatie in de stad en
met betrekking tot presentaties waarbij de (visuele)
toegankelijkheid mogelijk nog moet worden vergroot.

6

Na een bezwaarprocedure heeft het
Mondriaan Fonds inmiddels alsnog een
structurele subsidie toegekend.
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Verder is er ook vanuit deze organisatie behoefte aan meer
kennis over het aantrekken van sponsors, d.w.z. van geldgevers die bereid zijn een kritisch programma te financieren. Choi geeft hierbij aan dat Casco, als kleine instel
ling, op dit terrein misschien weer andere mogelijkheden
heeft dan de grote musea, die zich voor een deel moeten
conformeren aan de behoeftes van hun geldschieters. Choi
benadrukt dat het juist voor kleinere kunstinitiatieven
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met minder naamsbekendheid ook mogelijk zou kunnen zijn
een iets speelsere benadering van het thema ‘sponsoring’
te hanteren, door zowel het aangaan van commerciële banden
als het bevorderen van kritiek (hiervan), om daarmee een
weg te vinden tussen diplomatie en confrontatie. Sponso
ring zou dan tot stand komen op grond van een gedeelde
inhoudelijke interesse. Voor de sponsors zouden de Cascoprojecten dan ook als ‘onderzoek’ relevant kunnen zijn.
(Un)usual Business
Workshop, Fort Luna, Utrecht, als onderdeel
van Zitten is een Werkwoord – Rietveld for
(Un)usual Business, een langdurige samen
werking met Aimée Zito Lema.
Foto: Aimee Zito Lema and/or Casco

The Grand Domestic Revolution
Tentoonstellingsoverzicht Casco 2011–2012.
Foto: Emilio Moreno
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Event MawMaw.
Foto: Helena Dornieden
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Extrapool (Nijmegen)
www.extrapool.nl

Extrapool is van origine een kunstenaarsinitiatief,
opgericht in 1991 (mede-oprichter Knust, een stencil
werkplaats, bestaat al sinds de jaren 80). Op dit moment
werken er acht à negen medewerkers, die per persoon tussen
de acht en zestien uur per week werkzaam zijn. Daarnaast
leveren tien vrijwilligers een substantiële bijdrage aan
het programma. De ontstaansgeschiedenis van Extrapool gaat
terug tot de Nijmeegse kraakbeweging. Toen de startlocatie
werd ontruimd zochten de organisatoren contact met een
alternatieve woningbouwvereniging. Men had inmiddels een
nieuw pand op het oog (een pakhuis in het centrum) en sa
men met de gemeente werd er een verbouwing ingezet en werd
het pand verhuurd aan Extrapool. De huur was in eerste
instantie heel laag, maar werd over de jaren heen verhoogd
tot de gemeentelijke norm. Inmiddels zijn er naast een
presentatieruimte ook gastenverblijven voor kunstenaars.
Er vinden performances, concerten, vertoningen en boek
presentaties plaats. Tevens is de instelling ook een
productiehuis en kent drie inhoudelijke pijlers: geluids
kunst, performance- of beeldende kunst en experimenteel
drukwerk, vaak in combinatie met elkaar. Extrapool heeft
naar eigen zeggen een toegankelijke en publieksvriende
lijke infrastructuur. Ondanks dat kent de instelling een
relatief select publiek. Dat geldt ook voor de grafische
werkplaats, die workshops aanbiedt. Tijdens festivals is
er sprake van een groter publieksbereik.
Extrapool is voor een groot deel afhankelijk van subsi
dies, maar heeft ook een ‘commerciële’ kant. Zo drukt de
grafische werkplaats uitnodigingen, catalogi en boeken
in opdracht. Ook worden workshops op locatie aangeboden.
Het gastenverblijf wordt sporadisch verhuurd aan andere
culturele instellingen. De frequentie van de verhuur van
de eigen infrastructuur is de laatste jaren teruggelopen,
mogelijk omdat er inmiddels meer interessante plekken
bestaan in de stad. Als de overheidssubsidies zouden weg
vallen of verder zouden worden beperkt, verwacht Extrapool
dat de betaalde functies wegvallen.
Lieke Wouters en Jan Dirk de Wilde, allebei vaste mede
werkers van Extrapool, hopen echter dat de instelling met
behulp van bijvoorbeeld boekverkopen, crowdfunding en be
taalde programma’s voor festivals in de een of andere vorm
kan blijven bestaan.
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Naar de gemeente en overheid toe blijft het inter
disciplinaire karakter van de programmering het meest
moeilijk te ‘verkopen’ (volgens de gemeente Nijmegen valt
performancekunst niet in de categorie ‘beeldende kunst’),
wat het contact met subsidiegevers bemoeilijkt. Voor de
grafische werkplaats is een van de grootste valkuilen de
concurrentie uit de grote steden. Een grote kracht van de
instelling is echter een relatieve flexibiliteit, ook wat
betreft de organisatievorm – deze is niet hiërarchisch en
kent collectieve besluitvormingsprocessen. De instelling
is dus vrij goed in staat om ad hoc op veranderingen te
reageren, hun programmering aan te passen en projecten ook
op korte termijn te realiseren.
Vanuit de organisatie is er vooral behoefte aan kennis
over sponsoring: hoe kun je een instelling sponsoren die
relatief weinig zichtbaarheid heeft? Hoe kun je meer betrokkenheid, bijvoorbeeld van het plaatselijke bedrijfs
leven, creëren? En hoe kan dit zonder het programma en
het voorkomen van de organisatie te compromitteren? Verder
bestaat er een wens naar meer betrokkenheid van het
publiek, de gemeente en bedrijven, maar ook van andere
culturele instellingen.
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Toen later altijd, installatie overzicht.
Met werk van: Raphaël Buedts, Niki van Strien
en Kim Boske.
Foto: Maarten Noordijk

Een zaak van verandering

Nieuwe Vide (Haarlem)

24

Nieuwe Vide (Haarlem)
www.nieuwevide.nl

Nieuwe Vide is een kleine organisatie met maar drie mede
werkers (directeur, administratie, beheer/techniek). Er
zijn doorgaans ook twee stagiairs voor educatie aan Nieuwe
Vide verbonden, die workshops voor scholen realiseren. De
organisatie omvat naast een tentoonstellingsruimte ook een
ateliercomplex. In het begin van zijn bestaan was Nieuwe
Vide in een kraakpand gevestigd, maar het kreeg later door
de gemeente een nieuwe plek op een terrein in Haarlem
toegewezen dat naar het voorbeeld van het Westergas
fabriekterrein in Amsterdam zou worden ontwikkeld.
Jaring Dürst Britt, sinds begin 2012 directeur bij Nieuwe
Vide, heeft afgelopen jaar alles op alles moeten zetten
om de gemeente Haarlem te overtuigen om subsidiëring ten
minste voor 70% voort te zetten. De gemeenteraad besloot
uiteindelijk om geld weg te halen bij het citymarketingbudget, waardoor de instelling kon blijven bestaan.
Nieuwe Vide is een instelling in ontwikkeling, ook wat
betreft het presentatiebeleid. Op dit moment worden er
tentoonstellingen met nationaal bekende maar ook inter
nationale kunstenaars en ‘lokale helden’ georganiseerd.
Nieuwe Vide ziet zich in de toekomst echter vooral als
ontwikkelplek en open platform, en streeft ernaar uitein
delijk een breed publiek aan te spreken: van scholieren
tot cultuurbloggers, van journalisten tot medewerkers van
bedrijfscollecties en particuliere verzamelaars. Dürst
Britt benadrukt dat er veel verschillende soorten kunst
liefhebbers zijn, die allemaal op een eigen manier moeten
worden aangesproken.
Een poging tot verdieping van contacten met andere kunst
instellingen in Haarlem is al ondernomen; in maart 2012
en 2013 werd gezamenlijk het festival Haarlemse Lente
georganiseerd. Sinds dat moment publiceren de instellingen
om de twee maanden hun tentoonstellingsagenda in de zo
geheten Haarlemse Ladder, die landelijk wordt verspreid.
De Haarlemse Ladder wordt voor een substantieel deel door
citymarketing bekostigd. Het opbouwen van duurzame rela
ties met verschillende spelers binnen en buiten het kunst
veld is een belangrijk doel van Nieuwe Vide.
Als de publieke subsidiegelden zouden wegvallen, zou het
voor Nieuwe Vide erg moeilijk worden om te overleven. Nu
al zoekt de organisatie naar manieren om extra inkomsten
te verwerven. Hierbij hoort participatie in grotere
publieksevenementen, waardoor meer bezoekers kunnen worden
getrokken, en de verhuur van de ruimte terwijl Nieuwe Vide
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op andere locaties gaat opereren, onder meer in de publie
ke, stedelijke ruimte. Als grootste knelpunt wordt – met
maar drie medewerkers – het gebrek aan capaciteit benoemd.
De uitbesteding van het educatiebeleid aan stagiaires
impliceert het risico van een gebrek aan continuïteit en
kwaliteit. De situatie is dus op dit moment niet optimaal.
Vanuit Nieuwe Vide is vooral behoefte aan suggesties hoe
het MKB-veld te benaderen voor sponsoring. Er is de wens
tot meer samenwerking aanwezig en behoefte aan een grotere
solidariteit in het culturele veld; grotere transparantie
naar elkaar toe en instrumenten voor uitwisseling van kennis en informatie tussen de instellingen zouden zeer welkom zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het beheer van
ruimtes en mogelijke verhuurconstructies.
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The Fake, the Fiction & The Common
1st Act: Plenty of sand in the Vaseline
Installatie overzicht.
Met werk van: Bonno van Doorn, Ralph
de Jongh en Juliaan Andeweg.
Foto: Maarten Noordijk
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Finissage Play Around, (multiple person AiR).
Met: Remco Dikken, Udona Boerema, Maurice
van Tellingen, Roos van Haaften, Kim Habers,
Jasper van der Graaf, Robert Roelink en
Jochem Rotteveel.
Foto: Pim Trooster
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KiK, Kunst in Kolderveen
en P.ART of your life (Zwolle)
www.kik-site.nl en www.p.artofyourlife.nl

KiK en P.ART of your life zijn twee organisaties op twee
verschillende plekken met dezelfde artistieke leider,
Pim Trooster.
P.ART of your life komt voort uit Safe, een kunst
initiatief dat was gevestigd in een atoomschuilkelder
onder het stadhuis in Dalfsen. De huidige instelling zit
sinds 2009 op een bedrijventerrein in Zwolle; de ruimte
wordt ter beschikking gesteld door een accountantskantoor,
Brouwers Accountants. Terwijl de programmering erop ge
richt is een plek te geven aan artistieke experimenten en
jong talent, is er door de ligging helaas weinig publiek.
Dit leidt tot problemen met de subsidiegevers.
De situatie bij KiK is anders. In 2002 werd de eerste
tentoonstelling georganiseerd; sinds 2006 is er de Stich
ting KiK. De kernactiviteit van KiK zijn artist residen
cies, vier per jaar. De instelling is gevestigd in een
oude zuivel
fabriek die door een aantal kunstenaars en een
architect werd aangekocht en verbouwd.
Inmiddels is het kunstcentrum losgekoppeld van de bewo
ners. Er is een woonappartement met een grote studio waar
drie à vier kunstenaars tegelijk kunnen verblijven en wer
ken, en er zijn meerdere tentoonstellingsruimtes.
De residencies worden georganiseerd voor (inter)nationaal
opererende kunstenaars, soms in samenwerking met Trans
Artists.7 KiK houdt een zomer- en winterstop; de ruimte
wordt dan commercieel verhuurd. De instelling heeft ook
een sociale functie in Kolderveen: er werken dertien vrij
willigers uit de omgeving, er is betrokkenheid vanuit de
buurt en er wordt meegedaan aan acties zoals de Oktober
kindermaand, waarvoor een speciaal programma wordt samen
gesteld. De presentaties in KiK zijn op vrijdag en zondag
van 13–17 uur te bezoeken.

7

TransArtists is een internationaal
kenniscentrum voor artist residencies
en is inmiddels samen met SICA en de
MEDIA Desk/CCP opgegaan in Dutch
Culture, centre for international cooperation
een nieuwe Nederlandse organisatie voor
internationale samenwerking, gevestigd in
Amsterdam.
Zie http://www.transartists.org
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Drenthe, de provincie waarin KiK is gevestigd, kent maar
weinig kunstinitiatieven en er is geen kunstacademie.
Ook is er sprake van krimpgebieden, waar de bevolkings
dichtheid gestaag afneemt. Kunst is volgens Pim Trooster
in deze regio dus ook van belang om het gebied cultureel
aantrekkelijker te maken en uit een relatief isolement te
halen. In samenwerking met andere kunstinstellingen werd
eind 2012/begin 2013 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
in verband met het plan om een Drenthse Biënnale te gaan
organiseren – om het culturele vacuüm in de regio te vul
len en om het kunstaanbod naar een hoger plan te tillen.
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Ondanks zijn inbedding bestaan ook bij KiK problemen: de
structurele subsidie is geheel geschrapt – uiteindelijk
is aan KiK alleen een afbouwsubsidie toegekend tot 2014.
De overweging hierbij was dat er uiteindelijk te weinig
publiek komt, maar dat is voor een instelling die pri
mair op residencies gericht is een oneigenlijk argument.
Ook KiK wenst een grotere publieke betrokkenheid bij de
hedendaagse beeldende kunst, in eerste instantie vanuit
de politiek, maar benadrukt eveneens het belang van soli
dariteit tussen (grote en kleine) culturele instellingen.
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Workshop Motivating parents.
Door: Izibene Onederra (Spanje)
en Judith Omvlee in het kader
van Oktobermaand Kindermaand.
Foto: Pim Trooster
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False Focus.
Met werken van: Michiel Kluiters,
Melanie Wiora en Marc Philip van Kempen
Foto: Jhoeko
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NEST (Den Haag)
www.nestruimte.nl

NEST bevindt zich in de door de gemeente Den Haag geïni
tieerde culturele broedplaats DCR. Nest is rond 2007 ont
staan omdat er behoefte was aan programmering voor de gro
te leegstaande ruimte onderin het gebouw. Het initiatief
onderging een vrij rap proces van professionalisering. Het
streven, zoals vastgelegd in een strategisch plan, was om
vóór 2013 een volledig betaalde organisatie te worden. In
het begin was er nog geen betaald personeel en was de huur
zeer laag. Dit is inmiddels veranderd, parallel aan de
verhoging van subsidie-inkomsten.
Naast twee vaste parttime medewerkers zijn er meerdere
freelancers aan het werk, onder andere de zogenaamde NESTdocenten, die een bijdrage leveren aan het educatieve
programma.
Het doel van NEST was vanaf het begin het breed toe
gankelijk maken van hedendaagse beeldende kunst. Sinds
2009 worden er creatieve workshops aangeboden, in eerste
instantie gericht op kinderen, uitgaande van de tentoon
stelling die er op dat moment staat. Ouders komen binnen
via hun kinderen: ze blijven vaak ‘plakken’ voor een kop
koffie. Het credo van NEST is: ‘Mensen aan beeldende kunst
laten wennen’. Eelco van der Lingen, directeur, wijst in
dit verband op de tendens dat kunstorganisatoren vaak
mensen zijn die vroeg in aanraking kwamen met beeldende
kunst en zogezegd ‘vanuit hun pubertijd gestaag zijn door
gegroeid van de klassieke grote namen en stromingen uit
het verleden naar de conceptuele kunst van nu, maar die
communiceren met een publiek dat die evolutie niet heeft
meegemaakt’.
De inhoudelijke nadruk ligt bij de tentoonstellingen niet
alleen op het ontstaansproces van kunst en de praktijk van
de kunstenaar, maar ook op de rol die kunst vervult ten
opzichte van het publiek en de maatschappij. Er worden
drie soorten tentoonstellingen (oftewel ‘Nest
projecten’)
georganiseerd: (1) de ‘Nestelen’-projecten waarbij de
samen
werking met een specifieke kunstenaar centraal
staat en pas middels deze relatie overige kunstenaars
erbij worden betrokken; (2) de ‘Nestarchyprojecten’ die
kritisch de do’s en don’ts van de kunstwereld verkennen;
en (3) de ‘One Nest Stands’ – kortdurende, spontane eve
nementen met een onbepaalde uitkomst. De benaderingswijze
van NEST – ‘goede kunst voor iedereen’ – sluit duidelijk
aan bij de huidige eis van subsidiegevers dat kunst
toegankelijk moet zijn.
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Volgens de organisatie zou het ideaal zijn om binnen de
komende vijf jaar (groten)deels onafhankelijk van subsi
dies te kunnen worden. Op dit moment is echter nog niet
duidelijk hoe dat kan worden gerealiseerd. Naast het aan
bieden van workshops en evenementen wordt er op dit moment
al gezocht naar commerciële sponsors. Sponsoring vindt tot
nu toe meestal in natura plaats, bijvoorbeeld in de vorm
van materiaalbijdragen voor de tentoonstellingsopbouw.
Verder wordt de ruimte sporadisch verhuurd. De belang
rijkste valkuil is voor NEST volgens Van der Lingen het
gebrek aan capaciteit: de werkuren die voor het verwerven van aanvullende inkomsten nodig zijn wegen vaak niet
op tegen de uiteindelijke opbrengst. Anders gezegd: veel
tijd, weinig beloning. Er is dus duidelijk behoefte aan
werkzame strategieën op dit vlak.
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Traces and Transformations
Met werken van o.a.: Richard Long,
Esther Kokmeier en Maarten Vanden Eynde.
Foto: Jhoeko

Abstract Myths.
Met werken van o.a.: Rob Johannesma (links),
Martijn Hendriks (midden), courtesy Martin van
Zomeren, Dieuwke Spaans (rechts), courtesy
tegenboschvanvreden.
Foto: Jhoeko
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ACTOut – A call for contact, a call for a clash.
Met werken van: Ann Messner, Karl Philips,
Anna Witt, Albert Heta, Pilvi Takala,
Jan Rothuizen, Filippo Minelli, Ahmet Ögüt,
Erosie, Sebastian Stumpf.
Foto: Studio Clack
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Onomatopee (Eindhoven)
www.onomatopee.net

Onomatopee, opgericht in 2006, komt voort uit de samen
werking van vormgever Remco van Bladel en schrijvercurator Freek Lomme. Onomatopee organiseert exposities en
evenementen gekoppeld aan boekpublicaties. Het doel is
naar eigen zeggen ‘visuele emancipatie’ (de huidige massa
media en maatschappij confronteren met een andere, artis
tieke beeldtaal), ‘bottom-up participatie’ (participatie
vanuit het idee dat iedereen wat in te brengen heeft) en
‘bemiddeling tussen experts en algemeen publiek’. Deze
doelen worden gerealiseerd door betrokkenen (kunstenaars,
publiek) de ruimte te geven kritisch naar hun eigen po
sitie te kijken en deze opnieuw te ondervragen, aldus
Freek Lomme. Tentoonstellingen richten zich daarom gere
geld op publieksparticipatie en leggen nadruk op de cre
atieve vormgeving van gedachten en concepten. Er vinden
lezingen en workshops plaats, en er wordt met verschil
lende regionale, nationale en internationale instellingen
samengewerkt.
Een substantieel deel van de inkomsten wordt via de boek
verkoop gegenereerd. Omdat de structurele subsidie voor
programma’s sterk is teruggelopen, staat het voortbestaan
van Onomatopee onder druk.
Het verlies aan inkomsten voor de programmering, waar
Onomatopee haar productie en identiteit op heeft gestoeld,
betekent in ieder geval een forse krimp en een teruggang
in publieksgerichte activiteiten.
Lomme, directeur, ziet dit niet alleen als een probleem
voor de organisatie zelf, maar ook voor de regio Brabant,
waarin steeds minder ruimte lijkt te zijn voor het crea
tieve en in eerste instantie niet-commerciële experiment
en diens bemiddeling. Volgens Lomme wijst dit op een
afnemend cultureel potentieel. Er is behoefte om serieus
te worden genomen als culturele speler in de regio, zeker
gezien het internationale bereik van Onomatopee en de
samen
werkingsverbanden die de organisatie onderhoudt. Het
doel is uiteindelijk om verdieping en kritische reflectie
toe te voegen aan de economische en technologische
vernieuwing waar Eindhoven bekend om staat.
Lomme benadrukt dat, afgezien van de toenemende maar
beschei
den baten uit boekverkoop die met de afnemende
koopkracht van de doelgroep (jonge creatieven/ZZP’ers) ook
bedreigd worden, de mogelijkheden om commerciële partijen
te enthousiasmeren en nauw bij de programmering te betrek
ken heel beperkt zijn. Dit rust vooral op het feit dat er
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geen representatief pand betrokken kan worden: de prijzen
en de cultuur in de vastgoedwereld sluiten toegang tot
zo’n pand uit. Daarnaast zijn er volgens Lomme geen pro
fessionals die voor een minimaal salaris willen werken in
de periferie van de kunstwereld.
De kernvraag op dit moment van cultuurhistorische verande
ring is voor Onomatopee: hoe sponsor je kritiek en hoe doe
je dat in de periferie van cultureel Nederland? Hoe kun je
autonomie verkopen aan een markt waarvoor dit een blinde
vlek is?
Tegelijk geeft Lomme aan dat menselijke contacten en solidariteit onderling de sleutel zijn voor het overleven
van initiatieven als Onomatopee; door zich weer meer te
richten op de traditionele doelgroep, zoals kunstenaars en
specialisten op het gebied van hedendaagse kunst en minder
op het grotere publiek, kan in een specifiek marktsegment
ruimte blijven bestaan voor het kritische experiment.
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David Osbaldeston, Living Matter Whats Been
Before, Remains to be Seen.
Foto: Studio Clack

Willem Claassen, Spatial rupture.
Installatie te Onomatopee, 2012.
Foto: Studio Clack
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België: uit minder wordt meer

In tegenstelling tot Nederland is in België in de laatste jaren niet bezuinigd,
maar is het cultuurbudget van de (Vlaamse) overheid juist verhoogd. Dirk De
Wit, directeur van het Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst
(BAM) in Gent, stelt: ‘In België is de situatie anders dan in Nederland. Hier
hebben wij eindelijk méér. Maar het moest ook – het was nodig een inhaalslag
te maken.’ BAM is een belangrijke speler als het gaat om de evaluatie van het
(voornamelijk) Vlaamse kunstveld en daaraan gerelateerde reflectie.8
Op dit moment heerst in België en specifiek in Vlaanderen een positief klimaat
voor kunstinitiatieven (al zijn hier zeker ook uitzonderingen in 9 ). Voor een deel
gaat dit terug op het ontwikkel- en diversiteitsgerichte beleid van de Vlaamse
overheid dat rond de millenniumwisseling inzette. In de jaren 2000–2003 werd
het subsidiestelsel gestaag uitgebreid. In 2004 werd vervolgens het zogenaamde ‘kunstendecreet’ goedgekeurd, dat erop was gericht de bestaande verschillen tussen de diverse kunstsectoren weg te werken. Vanaf 2006 betekende dit
dat er in toenemende mate sprake was van structurele overheidssubsidies voor
kunstinstellingen en dat daarnaast individuele subsidies voor kunstenaars beschikbaar kwamen. De culturele ontwikkeling wordt gezien als belangrijk onderdeel van de regionale profilering. Op dit moment is er nog geen sprake van
een federaal beleid dat zowel Vlaanderen als Wallonië omvat.
In het Vlaamse deel van België wordt dus aan een model getimmerd dat lijkt
op hoe het in Nederland tot voor kort nog was. Het aantal organisaties die op
het terrein van hedendaagse beeldende kunst opereren breidt gestaag uit. In
april 2012 sprak curator en schrijver Maaike Lauwaert in Metropolis M zelfs van
‘het wonder van België’. Kunst wordt in België, in tegenstelling tot Nederland,
gezien als identiteitsbevorderend en statusverhogend – iets waar ook sommige
politici zich graag mee optuigen.
Brussel is door zijn relatief lage huren een trekpleister voor kunstenaars.
Vanwege de tweetaligheid is Brussel een interessant alternatief voor zowel
Amsterdam als Parijs. Vooral onder kunststudenten, zoals de oprichters van
het kunstenaarsinitiatief Abilene, gevestigd in de opkomende wijk Sint-Gillis/
Saint-Gilles, is de Belgische hoofdstad populair. Voor maar 1800 euro per
maand huurt de groep (weliswaar dankzij een welwillende mecenas) een compleet pand waar zij wonen en tentoonstellingen organiseren. Openingen van
exposities worden gesponsord door het hippe biermerk Vedett – in natura.

8

9

Zie bijvoorbeeld het onderzoeksrapport
Frisse lucht, lange adem (2011) op
http://www.bamart.be/files/
frisseluchtlangeadem_print.pdf.
De stad Antwerpen heeft in juni 2013 bekend
gemaakt de budgets van kunstinstellingen
drastisch te willen reduceren. Er is hierbij
sprake van en vergelijkbaar (populistisch)
debat als in Nederland.
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Dit is maar een enkel voorbeeld – in het nu volgende worden organisaties
uitgelicht die qua grootte en professionalisering enigszins vergelijkbaar zijn
met de hiervoor beschreven leden van De Zaak Nu. De selectie van drie instellingen reflecteert daarnaast de bandbreedte aan mogelijke bestuursvormen:
terwijl Auguste Orts de rol van ‘executive producer’ voor een groep kunstenaars
vervult, bemiddelen De Nieuwe Opdrachtgevers tussen kunstenaars en
opdrachtgevers, en is Maison Particulière een voorbeeld voor een presentatieinstelling die volledig particulier wordt gefinancierd. Alle drie instellingen is het
gelukt vernieuwende modellen van bedrijfsvoering te ontwikkelen: door een
specifieke benadering van geldgevers en/of opdrachtgevers of door nieuwe
manieren van werk organiseren.

België: uit minder wordt meer
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Werkplaats.
Foto: Auguste Orts
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Auguste Orts (Brussel)
www.augusteorts.be

Auguste Orts bestaat sinds 2006. De organisatie is een
initiatief van een viertal kunstenaars die voorname
lijk met bewegend beeld werken (Herman Asselberghs, Sven
Augustijnen, Manon de Boer en Anouk de Clercq). Zij namen
op een gegeven moment het besluit om een aantal van hun
activiteiten collectief te organiseren, d.w.z. om de pro
ductie en distributie van hun werk door een professioneel
bureau te laten uitvoeren. Interessant is dat de kunste
naars hiervoor geen externe service inhuurden, maar zelf
een non-profit bedrijf oprichtten dat de rol van executive
producer op zich neemt en tevens als verlengstuk van de
kunstenaarspraktijk en platform van kennisuitwisseling
fungeert.10 Twee van de kunstenaars worden ook gerepresen
teerd door een commerciële galerie, Jan Mot, die regel
matig direct of indirect bijdraagt aan de productiekosten
(soms door bemiddeling naar een coproductiepartner of
vertoningsplek).
Volgens Marie Logie, directeur, levert het delen van ken
nis en netwerk middels de organisatie een hele reeks
voordelen op voor de betrokken partijen: er wordt op een
centraal punt informatie verzameld over financiële strate
gieën, maar ook over projectmanagement en productieproces
sen – kennis die weer kan worden ingezet bij toekomstige
projecten. Hierbij hoort ook meer informatie tot beschik
king hebben over het subsidielandschap, over noodzakelijke
administratieve handelingen en over welke technici voor
welke taak het meest geschikt zijn. Verder is er sprake
van een concentratie van kennis over curatoren, festivals
en tentoonstellingslocaties die voor meer dan één kunste
naar van belang zou kunnen zijn. Belangrijk is hierbij het
feit dat de organisatie niet met niets begon, maar juist
terug kon vallen op de kennis en contacten van de vier
kunstenaars die aan de basis van Auguste Orts staan.
Tot de praktische voorbeelden van gedeelde resources
behoren: een gezamenlijke cameraman en een dito post
productie-medewerker; partnerinstellingen die bij meerdere
individuele artistieke projecten betrokken zijn (zoals
het Vlaams-Nederlands Huis de Buren en de Sint-Lukas Hoge
school in Brussel, waar ook gebruik kan worden gemaakt van
apparatuur); een curator die voor één van de kunstenaars
komt, maar ook het werk van de anderen ziet, wat weer tot
nieuwe kansen leidt. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

10 Auguste Orts is een VZW (Vereniging
Zonder Winstoogmerk).

De huidige directeur van Auguste Orts was in het begin de
enige medewerker. Inmiddels werken er meerdere mensen in
verschillende deeltijdfuncties: een zakelijk directeur,
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een projectmedewerker internationale samenwerkingen en een
medewerker die zich met de technische kant van de werk
zaamheden bezig houdt, inclusief digitalisering en archi
vering. Voor producties worden verschillende freelancers
ingehuurd. De salarissen van de Auguste Orts-medewerkers
worden, net als de huur en een deel van de distributie
kosten, bekostigd middels structurele overheidssubsidie.
Dit geldt echter niet voor de producties – hiervoor moeten
aanvullende fondsen worden aangesproken. Voor de kunste
naars betekent deze constructie een uitermate efficiënt
werkmodel, waarbij door de collectieve opzet ook nog eens
sprake is van kostenbesparing. Een reeks taken, die zij
anders voor eigen rekening hadden moeten nemen, wordt
nu via de organisatie geregeld en gefinancierd (zoals de
boekhouding). Daarnaast schept het platform dat Auguste
Orts de mogelijkheid tot structurele samenwerking met an
dere instanties.
Auguste Orts heeft tevens een aantal raakvlakken met tra
ditionele presentatie-instellingen; in samenwerking met
organisaties zoals Argos en Courtisane worden debatavonden
georganiseerd.11 Naast projecten met de vaste kunstenaars
wordt ieder jaar ook een extern project met een andere
kunstenaar geproduceerd. Het werk van de leden wordt niet
alleen in galeries en musea tentoongesteld, maar reist ook
naar diverse internationale festivals en naar alternatieve
filmhuizen en kunstacademies. Auguste Orts staat daarnaast
open voor adviesgevende functies binnen de sector.
Bepalend voor het feit dat Auguste Orts subsidie ontvangt
is het streven van de Vlaamse gemeenschap om de Vlaamse
filmproductie meer te stimuleren – hierdoor komt Auguste
Orts aan een substantieel deel van zijn omzet. Maar de
organisatie opereert tegelijk binnen een meertalige con
text: er wordt bijvoorbeeld vaak samengewerkt met Atelier
Graphoui voor gebruik van geluidsmateriaal en studio
tijd.12 Om subsidies aan te vragen binnen de Franstalige
context worden coproducties gerealiseerd, aangezien
Auguste Orts zelf enkel binnen de Vlaamse context kan
aanvragen. Mede door de crisis is de huur van de kantoor
ruimte in een complex met kleine bedrijven laag (450 euro
per maand, inclusief gas/water/elektra, onderhoud, facili
teiten als kopieermachine, ontvangstruimte etc.).
Er is geen structurele samenwerking met commerciële spe
lers anders dan galeries, maar er zijn incidentele pro
jecten, zoals een presentatie in de projectruimte van ING
op Art Brussels in 2012. Er wordt op lokale, nationale en
internationale schaal samengewerkt met verschillende in
stellingen en initiatieven.

Voor meer informatie zie http://www.
argosarts.org en http://www.courtisane.be.
12 Zie http://www.graphoui.org.

Als model is Auguste Orts vooral interessant omdat de organisatie een kader schept waarbinnen kennis, capaciteit
en materiaal structureel worden gedeeld. Vanuit de leden
van De Zaak Nu is de wens geuit een platform voor uitwisseling van informatie en apparatuur op te richten. De
vraag is echter of de samenwerking het niveau zou kunnen bereiken van het Auguste Orts-model, omdat er dan ook
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sprake zou zijn van een compleet gewijzigde bedrijfs
voering. Een vaak aangekaart probleem is daarbij dat de
Nederlandse presentatie-instellingen in feite concurrenten
zijn: zij vissen in dezelfde vijver (van subsidies). Daar
valt tegen in te brengen dat de Auguste Orts-kunstenaars
in feite ook concurrenten zijn en dat de behoefte aan solidariteit mogelijk toch groter zou kunnen zijn dan de
competitie. Nader zou kunnen worden onderzocht hoe niet
alleen materialen en faciliteiten zouden kunnen worden gedeeld, maar ook tijd en functies (bijvoorbeeld in de vorm
van mankracht).

Kernstrategieën:
• Delen van functies, kennis, resources en
samenwerkingspartners
• Samenwerking/solidariteit vs. competitie/concurrentie
• Samenwerking met een commerciële galerie
• Politiek interessante profilering zonder verlies van
artistieke autonomie (in dit geval i.v.m. Vlaamse
identiteitsbevordering)
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Christoph Fink, Zwijnaarde als middelpunt
van de wereld, 2007.
Foto: De Nieuwe Opdrachtgevers
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De Nieuwe Opdrachtgevers
(Brussel)
www.denieuweopdrachtgevers.be

Het initiatief De Nieuwe Opdrachtgevers (een VZW/ASBL13)
bestaat sinds 2001 en is gebaseerd op het model van de
Franse organisatie Les Nouveaux Commanditaires, opgericht
in Parijs in de jaren negentig. De methode die hieraan ten
grondslag ligt en waarbij kunstprojecten met burgers via
begeleid opdrachtgeverschap van start gingen, werd ont
wikkeld door de Fondation de France, onder leiding van de
Belgische kunstenaar François Hers. De Nieuwe Opdracht
gevers in België ontstond in het verlengde van een ‘Kunst
Op Publiek Verzoek’-campagne gevoerd door de Koning
Boudewijn
stichting ter gelegenheid van Brussel 2000,
Culturele Hoofdstad van Europa.
In deze campagne werd er beroep gedaan op de in Frankrijk
ontwikkelde methodiek van Les Nouveaux Commanditaires. Na
afloop van de campagne besloot De Nieuwe Opdrachtgevers
als zelfstandige organisatie verder te gaan.
Basis van de activiteiten van De Nieuwe Opdrachtgevers
(hierna DNO genoemd) is het koppelen van kunstenaars aan
potentiële opdrachtgevers, waarbij belangrijk is dat in
principe iedereen kan aankloppen met een idee. Gereali
seerd worden voornamelijk projecten in de (semi-)publieke
ruimte. In opdracht gegeven projecten worden begeleid door
professionele curatoren. Zoals beschreven door DNO werkt
dit als volgt: ‘Verenigingen, privé-personen, scholen,
bedrijven, gemeente- of stadsbesturen kunnen hun aanvraag
rechtstreeks indienen bij de vzw De Nieuwe Opdracht
gevers.
Wij analyseren de relevantie en haalbaarheid van de aan
vraag en benoemen de curator die instaat voor de opvol
ging en begeleiding van het project.’ En verder: ‘Elke
gemeente, stad, provincie of deelstructuur kan ook initia
tiefnemer zijn van een “Campagne”. Via een Campagne nodigt
zij in een oproep bewoners uit om opdrachtgever te wor
den van een hedendaags kunstwerk in hun buurt. De Nieuwe
Opdracht
gevers zorgt voor het campagneplan, bestudeert
de aanvragen van de kandidaat-opdrachtgevers en stelt een
jury samen voor de selectie van de aanvragen. Eenmaal de
aanvragen geselecteerd, worden de curator/bemiddelaars
benoemd. De Nieuwe Opdrachtgevers controleert het goede
verloop van de samenwerking en garandeert de onafhanke
lijkheid en autonomie van de kunstenaar.’

13 ASBL staat voor Association sans but lucratif
(oftewel Vereniging Zonder Winstoogmerk).

De organisatie zelf is relatief klein; er werken maar drie
mensen op het piepkleine kantoor, in deeltijd. Daarnaast
zijn er acht freelance curatoren, plus een vrijwilliger.
Niemand heeft een vaste werkplek; het idee is dat ieder
een zo veel mogelijk op stap is. De lonen zijn in België
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lager dan in Nederland. Al met al worden de overheadkos
ten zo laag mogelijk gehouden. De content voor de website
wordt aangeleverd door de curatoren en zelfstandig door
hen beheerd. Ook voor het maken van afspraken is er geen
personeel – ook dit doen de freelancers zelf. Er wordt
actief op toegezien dat er hier geen extra kantoorbaan
voor ontstaat.
Omdat overheidsinstanties vaak op de een of andere manier
betrokken zijn, betreft het budget voor de projectreali
satie dus vaak gemeenschapsgeld, maar lang niet altijd.
Omdat opdrachtgevers zelf vaak niet voldoende middelen
hebben om een project volledig te financieren, worden
meestal alleen de personeelskosten voor de kunstenaar en
de bemiddelaar in rekening gebracht; voor de uitvoering
worden andere financiële bronnen gevonden. DNO doet dus
ook aan dienstverlening op het terrein van fondsenwerving.
Meestal gaat het hierbij om sponsoring en in mindere mate
om overheidssubsidies.
Door het aanboren van verschillende financiële bronnen
worden de risico’s voor opdrachtgevers bij meer experi
mentele projecten beperkt. Het kantoor ontvangt tevens een
kleine subsidie van de Vlaamse gemeenschap.
Naast opdrachtbemiddeling heeft DNO ook een adviestaak in
verband met het zoeken en vinden van goede opdracht
gevers.
Als leidraad geldt dat een vraag van een potentiële
opdrachtgever voor de kunstenaar interessant moet zijn.
De publiekscampagnes moeten potentiële opdrachtgevers
op de mogelijkheden wijzen – er is dus sprake van actieve
acquisitie.
In totaal worden gemiddeld zo’n veertien opdrachten per
jaar gerealiseerd. De organisatie is momenteel bezig haar
activiteiten naar Wallonië uit te breiden, waar zij onder
de Franse naam Les Nouveaux Commanditaires opereert. DNO
beheert sinds kort ook de site van de Europese platform
organisatie, de New Patrons Society, die vergelijkbare
initiatieven in Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en
België verenigt.
Als model is DNO een belangrijk voorbeeld in een veranderend cultuurlandschap waarbij niet langer sprake is van
traditionele subsidievormen, maar van context-specifieke
en deels ook ‘toegepaste’ kunst, die in directe relatie
met het publiek staat en/of voor een bepaald publiek is
gemaakt. Niet iedere kunstvorm zal zich hiervoor lenen
en niet iedere vraag interessante kunst opleveren, maar
de verschuiving naar publiek of particulier belang is wel
van betekenis. DNO schrijft in zijn mission statement:
‘Waar vroeger opdrachtgeven een voorrecht was van kerk en
staat, kan iedereen nu optreden als opdrachtgever. Voor
de overheid en de gemeentebesturen biedt de methode van De
Nieuwe Opdrachtgevers de mogelijkheid een exclusief kunst
patrimonium te verwerven, gedragen door zijn inwoners, de
gebruikers.’
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De methodiek is voor de Nederlandse situatie onder andere
interessant omdat opdrachtgeverschap en de actieve
zoektocht naar opdrachtgevers door individuele kunstenaars
en kunstorganisaties ook worden aangemoedigd door de
Nederlandse subsidiegevers (zoals het Mondriaan Fonds).
Een model zoals Les Nouveaux Commanditaires/De Nieuwe
Opdrachtgevers hanteert, zou kunnen leiden tot een
herziening van de rol van kunst in de maatschappij en zou
de huidige discussie over de relatie tussen hedendaagse
kunst en samenleving of politiek bestuur een nieuwe
wending kunnen geven. Het opzetten van een vergelijkbare
organisatie in Nederland zou dit proces wellicht kunnen
versoepelen en faciliteren. Daarnaast zouden individuele
instellingen zich (delen van) deze methodiek eigen kunnen
maken om projecten buitenshuis te realiseren. Het DNOmodel impliceert vanwege de duidelijke sociale inbedding
ook nieuwe mogelijkheden voor sponsorwerving – er is
immers sprake van een impliciet publieksbereik en een
duidelijke zichtbaarheid.

Kernstrategieën:
• Nieuw model van begeleid opdrachtgeverschap
• Bemiddelende functie tussen overheid, bedrijven en
burgers
• Actief adverteren van burger-gestuurd
opdrachtgeverschap
• Minimale overheadkosten
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Origine(s). Van links naar rechts:
Daniel Arsham, Pixel Cloud, 2010; Anish Kapoor,
Untitled, 2010; Robert Longo, Untitled (Killer),
2009; fragment representing Khnum, Egypt,
30th Dynasty (380–343 B.C.).
Foto: Maison Particulière
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Maison Particulière (Brussel)
www.maisonparticuliere.be

Maison Particulière is een vreemde eend in de bijt: volle
dig gefinancierd met particulier geld worden er werken uit
collecties van particuliere verzamelaars tentoongesteld.
De organisatie is gevestigd in een fraai gerestaureerd
historisch pand, ingericht op een manier die doet denken
aan het woonhuis van een particuliere verzamelaar – kunst
werken en design-meubels (die worden geleverd en regelma
tig vervangen door een partner) bevolken de ruimtes. Geen
traditionele tentoonstelling dus, maar een aaneenschake
ling van ‘salons’. De instelling is betrekkelijk nieuw;
opgericht in 2011 door een Frans verzamelaarsechtpaar,
kent Maison Particulière drie grote mecenassen: een advo
catenkantoor, een bank die zich onder andere richt op ver
mogensbeheer en een bureau voor (kunst)verzekeringen. Er
zijn drie mensen in dienst: een directeur, een assistent
en een ‘regisseur’.
Per jaar vinden er drie tentoonstellingen plaats, waarvoor
iedere keer vier à vijf particuliere verzamelaars worden
uitgenodigd om werk uit hun collectie te tonen. Er komt
geen curator aan te pas; de tentoonstelling ontstaat uit
het dialoog van de verzamelaars onderling. Hieruit vloeit
ook de thematiek voort, van Origine(s), Féminité 0.1,
Lichtheid en Struggle(s) tot simpelweg Rood of associaties
als Sex, Money and Power. Soms worden thema’s aangedra
gen vanuit de oprichters, bijvoorbeeld in relatie tot een
werk uit hun eigen verzameling. Alleen de plek waar de
individuele kunstwerken (meestal betreft het schilderijen
of objecten) worden opgehangen of neergezet wordt be
paald vanuit de organisatie. Bij individuele werken worden
schrijvers uitgenodigd om tekstuele reflecties te leveren.
Een van de ideeën achter de instelling is de wens om par
ticuliere verzamelingen open te stellen voor een groter
publiek. Maison Particulière kan dan ook door iedereen
worden bezocht tegen een entreeprijs van tien euro. Verder
is er de mogelijkheid tot lidmaatschap (met een minimuminleg van 50 euro per jaar) waarbij elk lid bij elk bezoek
steeds één genodigde gratis kan meenemen.
Ondanks het afwijkende profiel en de relatief conservatie
ve opzet biedt ook deze organisatie interessante inzichten
voor de Nederlandse presentatie-instellingen.
Wezenlijk is in dit verband de sociaal georiënteerde en
relatiegerichte benadering van geldgevers, voorbij de meer
traditionele modellen van sponsoring en marketing. Ten
eerste, zo benadrukt Carole Schuermans, directeur, draait
alles om gastvrijheid; zo brengt de bank graag klanten

Een zaak van verandering

Maison Particulière (Brussel)

51

naar het huis, er vinden lunches plaats en andere ontmoetingen. Kortom, alles draait om de psychologie van ‘zich
thuis voelen’. Er worden zogenaamde weldoenersavonden
georganiseerd en vriendenacties gehouden. Mensen moeten
worden gekoesterd, aldus Schuermans. Volgens haar is de
grootste fout die veel musea en kunstinstellingen maken
een zekere nalatigheid naar de geldgevers toe – je moet ze
uitnodigen, hartelijk verwelkomen, catalogi sturen en regelmatig op de hoogte houden.
Anders gezegd: de term community building dient niet alleen met nieuwe vormen van collectiviteit en publieks
participatie worden geassocieerd (zoals in de kunstwereld
vaak wordt gedacht), maar is net zo goed van toepassing op
het werven van particuliere fondsen. Prestige, status en
groei door netwerken moeten niet langer als kern
waarden
van sponsoring worden verondersteld – dit is te simpel. Er
moet beantwoord worden aan de menselijke behoefte om ergens bij te horen; zakenmensen zijn ook maar mensen. Het
onderhouden van relaties ligt dus aan de basis van het
beleid. Als het gaat om sponsorwerving is deze soft-skillbenadering van economie ook voor de meer experimentele
presentatie-instellingen relevant.

Kernstrategieën:
•
•
•
•

Representatieve uitstraling
Financiering door betrokken particulieren
Ondersteunend lidmaatschapsmodel met basis-inleg
Community-building voor geldgevers en hun klanten
(‘club-gevoel’)
• Relationele benadering van ‘zakendoen’
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Rouge.
Van links naar rechts: Alain Josseau, Funerals,
2002; Ward Yoshimoto, I’ll be home for Christmas, 2006; Andres Serrano, Red Pope, 1990;
Francesco Clemente, Self-portraits series, 1991.
Foto: Maison Particulière
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Duitsland: werken in de marge

Duitsland kent traditioneel een sterk engagement van de overheid met de
kunsten, hetgeen zijn neerslag krijgt in de financiering daarvan. Het landschap is divers, niet in de laatste plaats vanwege de Kulturhoheit der Länder
(soevereiniteit van de deelstaten op het gebied van culturele zaken) – naast
een aantal nationaal opererende fondsen kent iedere deelstaat weer zijn eigen
regelingen. In Nederland wordt Duitsland vaak als positief voorbeeld aangehaald vanwege het model van de Kunstverein (kunstvereniging), een kunstinstelling die gedragen wordt door de leden. Lang niet alle kleinere kunstinitiatieven kennen echter een verenigingsstructuur, net zo min als een structurele
overheidssteun.
In een groeistad als Berlijn sprongen de experimentele kunstruimtes in de
jaren negentig en nul als paddenstoelen uit de grond. Behalve de gevestigde
instituten zoals KW Institute for Contemporary Art en musea zoals de
Hamburger Bahnhof ontstonden er tal van projectruimtes, mede dankzij de
lage huren en de grote leegstand (één geïnterviewde sprak zelfs van een
Projektraumschwemme – een overvloed van projectruimtes). De in 1990
opgerichte platformorganisatie Netzwerk freier Projekträume und -initiativen
telt anno 2012 – ondanks een vrij exclusieve definitie van de term ‘project
ruimte’ (geen commerciële activiteiten en een interdisciplinaire aanpak) –
rond de 180 projectruimtes in Berlijn. Om de situatie van de kleinere kunst
initiatieven in Berlijn (en Parijs) in kaart te brengen is er vanuit het Netzwerk
in 2011/2012 een studie gerealiseerd in samenwerking met de Franse cultuursocioloog Séverine Marguin.14
Veel van de leden van het Netzwerk krijgen helemaal geen subsidie van de
gemeente of overheid – de activiteiten worden uit eigen zak betaald, d.w.z.
met de salarissen van de organisatoren, die dit elders verdienen.15 Meestal is
er bij de ruimtes sprake van een zogenaamde Zwischennutzung – een tijdelijke
verhuurconstructie voordat het pand een andere bestemming krijgt. De gehele
opzet was tot nu toe hanteerbaar omdat niet alleen deze huren maar ook de
huur van woonruimte en de kosten voor levensonderhoud in Berlijn relatief
laag waren (al staat daar tegenover van dat de salarissen dat meestal ook zijn).
Hierdoor konden de projectruimtes als particuliere initiatieven worden gerund.
De situatie is echter aan het veranderen: ook in Berlijn gaan de vastgoed
prijzen omhoog, waardoor dit model steeds minder levensvatbaar wordt.
14 Een samenvatting van deze studie is te
vinden op: http://www.vonhundert.de/
index.php?id=409.
15 Typische oprichters zijn volgens Nina
Korolewski, bestuurder van het Netzwerk,
naast kunstenaars ook projectmanagers in
het cultuurveld, kunsthistorici, ontwerpers
en mensen met banen in de communicatie of
in het onderwijs en de jeugdzorg.
16 Contact met deze werkgroep van het
Netzwerk vanuit De Zaak Nu – of een
werkgroep van DZN die zich hiermee bezig
zou kunnen houden – is eventueel aan te
bevelen.

Het Netzwerk, dat als organisatie enigszins vergelijkbaar is met De Zaak Nu,
faciliteert de uitwisseling van kennis. Zo is er een werkgroep die bemiddelt
in de onderlinge dienstverlening, zoals het ‘ruilen’ van competenties en
knowhow.
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Duitsland: werken in de marge

Zo kan het zijn dat de ene organisatie een beamer en stoelen aan een
andere organisatie uitleent, en dat deze dan in ruil daarvoor een kunst
historicus ‘krijgt’ die een tekst levert of een presentatie verzorgd. Het plan
was om eind 2013 een online platform voor deze vorm van uitwisseling
in de lucht te hebben. Op deze manier hopen de projectruimtes kosten te
kunnen besparen.16
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Sinds een aantal jaren is het Netzwerk, samen met organisaties als Haben und
Brauchen (dat meer op individuele leden en niet op organisaties is gericht) en
de Koalition der freien Szene, bezig de politiek van de noodzaak te overtuigen
het huidige Berlijnse cultuurlandschap in zijn gehele breedte te behouden.17
Avant-gardistische en experimentele cultuur in Berlijn is hip – de bars en
clubs die provisorisch ook kunst tonen nog niet eens meegerekend. Dat Berlijn
een trekpleister voor kunstenaars wereldwijd is maakt ook deel uit van zijn
attractie als economisch trekpleister en toeristische bestemming. Volgens
Nina Korolewski, bestuurder van het Netzwerk, betekent dit ook dat er vanuit
de politiek doorgaans wel waardering is voor de hedendaagse kunstpraktijk.18
Er is echter vooralsnog geen sprake van een structurele subsidiëring van onafhankelijke kunstinitiatieven. Hierin verschilt Berlijn duidelijk van de meeste
Nederlandse steden.19
Als het gaat om voorbeelden uit de praktijk, waarbij gebruik gemaakt wordt
van alternatieve financieringsmodellen, vallen twee Berlijnse initiatieven op:
terwijl Flutgraben e.V. zijn activiteiten mede betaalt door de opbrengst van
studioverhuur in het pand, is secondhomeprojects, eveneens gekoppeld aan
een ateliercomplex, onderdeel van een project op het gebied van vastgoedontwikkeling. Flutgraben e.V. is een goed voorbeeld als het gaat om een collectief
gerunde organisatie, die ondanks haar egalitaire opzet goed blijft functioneren, terwijl secondhomeprojects richtinggevend zou kunnen zijn als het gaat
om samenwerking met commerciële spelers, waarbij de kunst desondanks
een zekere autonomie behoudt.

17 Voor meer informatie zie
http://www.habenundbrauchen.de en
http://www.berlinvisit.org.
18 Onderhandelingen met de Berlijnse senaat
hebben teweeg gebracht dat er jaarlijks
210.000 euro vrijkomen voor een beperkte
selectie projectruimtes, die een jaar lang
ieder 30.000 euro ontvangen.
19 Het Netzwerk beoordeelt de samenwerking
met de senaat positiever dan bij het basisdemokratisch georganiseerde Haben und
Brauchen, die toch nog een groot tekort bij
de politiek bespeurt als om kennis van de
hedendaagse kunstpraktijk en artistieke
productieprocessen gaat. Volgens de kunstenaar Judith Raum, die nauw betrokken
is bij Haben und Brauchen, hebben vooral
niet-marktconforme, discoursgeoriënteerde
kunstvormen het moeilijk in Berlijn en opereren doorgaans in de marge van het culturele
gebeuren. Er is dus volgens haar nog veel
Aufklärungsarbeit nodig.
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Open Studios 2013.
Foto: Inga Zimprich

Een zaak van verandering

Flutgraben e.V. (Berlin)

56

Flutgraben e.V. (Berlijn)
www.flutgraben.org

Flutgraben e.V. is een relatief introverte organisatie met
een klein publiek. 95% van de inkomsten komen voort uit
de verhuur van de 50 studio’s op 3800 m2, in een pand aan
de voormalige Berlijnse Muur. Er is een projectruimte,
die ongeveer 220 m2 telt, naast een Mehrzweckhalle van
250 m2. Het bestuur realiseert in de projectruimte een
artistiek programma en nodigt per jaar tot wel twintig
kunstenaars of kunstenaarsgroepen uit om er werk te maken.
Verder worden in de gemeenschappelijke ruimtes kleine en
grote evenementen georganiseerd, zoals discussies, work
shops, try-outs, filmprojecten en performances. Terwijl
de projectruimte vooral voor presentaties van externe
kunstenaars wordt gebruikt en alleen bij uitzondering als
tentoonstellingsruimte voor de huurders fungeert, geldt
voor de Mehrzweckhalle, dat de creatieven in het huis hier
altijd gratis gebruik van kunnen maken. De opzet is wat
dat betreft enigszins te vergelijken met NEST/DCR.
Uitgaande van zijn collectieve opzet distantieert
Flutgraben e.V. zich expliciet van de professionali
seringstendens die vaak met subsidiëring samen gaat.
In het mission statement (‘Inverse Institution’) op de
website staat: ‘Wij maken ons los van de verwachting als
een volledig gefinancierde, professionele kunstinstelling
te functioneren. We willen met de middelen die tot onze
beschikking staan een levendige en ondersteunende context
realiseren, die van binnen geactiveerd wordt en naar
binnen toe actief is, in plaats van dat we ons aan een
willekeurig publiek richten en ons daarin uitputten.’20
Als experimentele plek is de ruimte er vooral voor de
kunstenaars zelf. Het kritische discours dat binnen de
organisatie wordt gestimuleerd, moet de verdieping van
de artistieke praktijk dienen en richt zich dus maar in
beperkte mate aan de buitenwereld.

20 ‘Wir lösen uns von der Erwartung, wie
eine voll finanzierte, professionelle
Kunsteinrichtung zu funktionieren. Wir
möchten, mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln, einen lebhaften und
unterstützenden Kontext verwirklichen,
der von innen aktiviert wird und nach innen
aktiv ist, anstatt sich an eine beliebige
Öffentlichkeit zu wenden und sich darin zu
verausgaben.’
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De huurders zijn kunstenaars, ontwerpers en architecten.
Door de crisis wordt het wel lastiger de grotere ateliers
te verhuren, geeft de kunstenaar Inga Zimprich, bestuurs
lid, aan. Hierop wordt flexibel gereageerd door de ruim
tes niet meer individueel, maar groepsgewijs te verhuren
– meerdere ‘cultuurarbeiders’ delen dan één atelier. De
projectruimte en de grote zaal worden vooral in de zomer
intensief gebruikt, omdat in de winter de stookkosten te
hoog zijn. Daarnaast wordt deze sporadisch verhuurt voor
fotoshoots en filmopnames. Er is echter geen sprake van
actieve acquisitie.
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Vanwege de hechte relatie met het gebouw richt Flutgraben
e.V. zich ook tegen het principe van Zwischennutzung dat
veel Berlijnse projectruimtes kenmerkt.
De vereniging huurt het pand van de eigenaar, de studio’s
worden geëxploiteerd middels een onderhuurconstructie.
Recent is door de Lottostiftung geld toegekend om het
gebouw van de grond af te restaureren, een project dat
meerdere jaren gaat duren.21
Flutgraben e.V., dat sinds de jaren negentig bestaat,
hanteert met zijn collectieve opzet een model dat in
Nederland vooral kenmerkend was voor kunstenaars
initiatieven in het beginstadium, voordat er sprake was
van structurele subsidiëring. Instellingen als KiK,
NEST en Nieuwe Vide zijn ooit op een vergelijkbare
wijze begonnen, maar liepen vroeger of later tegen de
stroefheid van collectieve besluitvormingsprocessen aan.
De loskoppeling van het ateliercomplex en de
professionalisering (oftewel institutionalisering) waren
vaak een reactie op sociale conflicten van de leden
onderling. Bij Flutgraben e.V. lijkt dit model (weer) goed
te functioneren – er is een bestuur met vijf wisselende
leden, dat de zakelijke leiding heeft. Daarnaast is
er een aantal vaste medewerkers voor administratie en
techniek, eveneens betaald door de huuropbrengst. De
organisatie is in die zin semi-professioneel te noemen
en daarin ligt waarschijnlijk ook haar succes – er zijn
duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden, maar door
het rotatieprincipe blijft de organisatie egalitair en is
er sprake van een brede inbreng. Tegelijk is de kennis die
wordt opgebouwd niet aan één persoon gebonden, maar blijft
bewaard binnen de organisatie – het bestuur schrijft
iedere maand een rapport (Geschäftsbericht), waarin alle
lopende zaken en plannen worden gedocumenteerd.

Kernstrategieën:

21 Zimprich, die ooit in Amsterdam betrokken
was bij het initiatief Public Space With A
Roof, geeft net als Nina Korolweski van het
Netzwerk freier Berliner Projekträume und
-initiativen aan dat Berlijn een relatief kunstvriendelijke stad is. Zij benadrukt echter
ook dat een meer kritische en discursief
georiënteerde kunstpraktijk, die niet makkelijk te kaderen valt, in een moeilijke (vooral
moeilijk financierbare) positie verkeert. Voor
Zimprich is vooral belangrijk een ruimte voor
kunst te scheppen ‘zonder compromis’. Zij is
dan ook tamelijk kritisch over de processen
van city branding en gentrification, waarvoor
kunst voornamelijk van economisch belang
is. Tegelijk geeft zij aan dat de opkomst van
creative industries in de stad en de manier
hoe deze bijdragen tot de economische
ontwikkeling wel ervoor hebben gezorgd dat
kunst een thema in de gemeentepolitiek is
geworden.
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• Financiering tentoonstellingsruimte door verhuur
studio’s
• Op interne ontwikkeling en instandhouding gerichte
missie (geen verplichtingen naar buiten toe)
• Bewust verzet tegen (te veel) professionalisering
• Rotatieprincipe bestuur/directoraat in combinatie met
vaste ondersteunende functies en regelmatige interne
rapportage
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Open Studios 2013.
Foto: Inga Zimprich
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I Have a Dream…
Groepstentoonstelling met werken van:
Lucie Biloshytskyy, Lena Buhrmann, Friederike
Jäger, Geraldine Oetken, Luisa Puschendorf,
Vera Sebert, Sabine Sellig, Julia Werhahn
en speciale gasten: Isabel Nuño de Buen en
Elisabeth Stumpf.
Foto: Miray Seramet
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secondhome projects (Berlijn)
www.oursecondhome.de/projects

secondhome projects is eveneens gevestigd in een complex
met (in dit geval tien) ateliers, maar heeft een compleet
andere opzet dan Flutgraben e.V., aangezien de exposities
die in de drie bijkomende tentoonstellingsruimtes worden
georganiseerd worden bekostigd door de Duitse project
ontwikkelaar, die in samenwerking met een Londens bedrijf
de panden aan de Oudenarder Straße en Schererstraße
in Wedding heeft gerestaureerd en deze sinds 2009 als
woonhuizen en bedrijfsruimtes exploiteert. Hierbij geldt
dat de huren voor de commercieel verhuurde appartementen
duidelijk hoger liggen dan voor de werkruimtes voor
kunstenaars in het pand.
Wedding is een wijk in ontwikkeling; het project is zo ge
zien deel van een algemeen proces van gentrification. Waar
jonge creatieven zich vestigen wordt de wijk hip en komt
de rest vanzelf – en kunst hoort hier blijkbaar bij, zoals
het bedrijf in het boek bij het project schrijft: ‘De
Wedding werd als sociaal probleemgebied vaak onderschat
en afgedaan. We hebben dit stadsdeel bewust gekozen om met
innovatief woon- en bedrijfsvastgoed, cultuurpro
jecten
en galeries te veranderen. En het werkt.’22 En verder:
‘De Berlijnse Wedding is eerlijk. Net als goede kunst.
Ook zij moet zich niet in schijngevechten met anderen of
met haarzelf uitputten. Kunst kan haar eigen kwaliteiten
uitspelen en is vrij.’23 De projectontwikkelaar beschouwt
secondhome als een belangrijk ‘merk’ dat de opwaardering
van de buurt ondersteunt.

22 ‘Der Wedding wurde als sozialer Brennpunkt
oft unterschätzt und abgestempelt.
Wir haben dieses Stadtviertel bewußt
gewählt um mit innovativen Wohn- und
Gewerbeimmobilien, Kulturprojekten und
Galerien zu verändern. Und es funktioniert.’
23 ‘Der Berliner Wedding ist ehrlich. Ebenso
wie gute Kunst. Auch sie muss sich nicht in
Scheingefechten mit anderen oder mit sich
selbst aufreiben. Kunst kann ihre eigenen
Qualitäten ausspielen und ist frei.’
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Belangrijk is om hierbij aan te merken dat de artistieke
leiding inhoudelijk vrij is om een eigen beleid te voeren,
er is dus geen inmenging van buitenaf. Miray Seramet, die
op dit moment de tentoonstellingen samenstelt en tevens
als kunstenaar werkzaam is in het pand, geeft aan dat de
geldgevers op dit vlak zeer coöperatief en gemakkelijk
zijn en flexibel op budgetsuggesties reageren. Tentoon
stellingen tonen niet alleen werk van kunstenaars in het
pand, maar behelzen ook veel gastprojecten, onder andere
met kunststudenten van de Kunsthochschule Offenbach en de
Rietveld Academie. Vaak worden internationale kunstenaars
uitgenodigd, die ook een slaapplek wordt aangeboden en de
mogelijkheid om langer aan een project te werken. Het plan
is om een structurele residency-mogelijkheid te scheppen.
De projectontwikkelaar stelt hiervoor een driekamer-appar
tement ter beschikking.
Uit het gesprek met Seramet blijkt dat de kunstenaars
en de artistieke leiding vooral de positieve kanten van
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gentrification willen benadrukken, oftewel de term vanwege
zijn beladenheid graag willen vermijden.
Bij secondhome projects is er sprake van een duidelijke
binding met de buurt: kunst, zo stelt Seramet, komt hier
veel dichter bij de mensen dan de kunst in de Hamburger
Bahnhof. Tot het vaste publiek hoort bijvoorbeeld een to
neelgroep van daklozen, en ook kinderen uit de buurt komen
in verband met de naburige Kinderkunstschule (kunstschool
voor kinderen) regelmatig langs. Kunstenaars doen hun
boodschappen bij het biologische winkelproject ernaast, er
worden etentjes met buurtbewoners georganiseerd, en een
Turkse mevrouw uit de buurt kookt de soep voor de tentoon
stellingsopeningen. Buurtbewoners fungeren ook als sup
poost. Daarnaast wordt er nu ook nagedacht over gerichte
buurtprojecten. Desalniettemin bestaat nog steeds een
kloof tussen de originele, vaak laagopgeleide bevolking
van de buurt en de activiteiten van de nieuwe buurtbe
woners: de kunst is inhoudelijk niet altijd toegankelijk
voor iedereen.
Interessant voor de Nederlandse presentatie-instellingen
is de bewering van Seramet dat er vanuit de particuliere
sector relatief veel geld is voor kunst; al worden
overheidsgelden gekort, dan is er op het gebied van
commerciële bedrijven blijkbaar wel de wil aanwezig om
kunst de financieren. Er gaan in dit geval uiteraard ook
concrete economische belangen mee gepaard. De vraag is
of het model van secondhome projects zou kunnen worden
vertaald naar de Nederlandse situatie – hoe interessant
zou het voor projectontwikkelaars kunnen zijn om een
vergelijkbare situatie te scheppen? Weliswaar zijn er in
veel steden broedplaatsen annex woonruimtes die vanuit
woningcorporaties en gemeentes worden medegefinancierd
(denk aan De Florijn in de Amsterdamse Bijlmer).
De vraag is echter of dit soort constructies ook als
zuiver particulier initiatief werkzaam zouden kunnen zijn.
Dit is iets dat nader zou moeten worden onderzocht.

Kernstrategieën:
• Particuliere financiering in verband met gentrifi
cation-project (vastgoedbelang)
• Reflexieve positie binnen de driehoek investeerderskunstenaars-buurt met behoud van relatieve autonomie
– afweging/in balans brengen verschillende belangen
• Combinatie lokale inbedding (buurtbetrokken
heid, contacten met galeries en kunstacademies)
en inter
nationale contacten (artist residencies,
gastcuratoren)
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Sebastian Teubner.
Foto: Miray Seramet
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Verenigd Koninkrijk:
samenwerking en inbedding

Ofschoon de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk enkele jaren eerder
hebben ingezet dan in Nederland, is de uiteindelijke situatie met betrekking
tot (of als gevolg van) de bezuinigingen vergelijkbaar.
Het equivalent van de culturele basisinfrastructuur van het ministerie van OCW
in Nederland is in Engeland het National Portfolio van de Arts Council
England. De professionalisering van kleine en middelgrote kunstinstellingen is
de laatste jaren actief bevorderd via het Turning Point Network dat is opgezet
door de Council. Het gaat hierbij om een nationaal netwerk met dertien regionale groepen van kunstenaars, bemiddelaars en organisaties.24 Vergelijkbaar
met de ontwikkelsubsidies van het Mondriaan Fonds bestaat daarnaast het
Catalyst Arts-programma van de Arts Council, waarvoor instellingen aan
vragen kunnen indienen als zij bijvoorbeeld onderzoek willen doen naar
nieuwe vormen van fondsenwerving.
Vele instellingen hebben al eerder dan in Nederland de stap gezet naar een
actiever fondsenwervingsbeleid buiten de overheid om. Vergeleken met
Duitsland en België zijn in Groot-Brittannië misschien nog de meest originele benaderingen te vinden wat betreft alternatieve financieringsmodellen.
Instellingen als The Showroom in Londen, betrekken inmiddels zelfs rond
60% van hun inkomsten uit niet-publieke bronnen. Hierbij moet worden aangemerkt dat er in het VK een sterke traditie is wat betreft particuliere fondsen,
die voortvloeit uit de traditionele rol van de aristocratie om als weldoener op
het gebied van de kunsten op te treden. Private funding is niet zo omvangrijk
als in de Verenigde Staten, maar heeft toch een sterke basis.
Desalniettemin zijn juist de kleine en middelgrote kunstinstellingen zich
bewust van hun relatief precaire positie, aangezien zij moeten rondkomen met
minder mogelijkheden op het gebied van sponsoring en publieksinkomsten
dan de grote musea en met minder verkoopmogelijkheden dan de commer
ciële galeries. Veel instellingen worstelen met het feit dat zij zich, om gesubsidieerd te kunnen worden, moeten conformeren aan de eisen van de subsidie
gevers zoals de Arts Council. Om hierop de reflecteren en om een politieke
stem te ontwikkelen, hebben een aantal Londense instellingen hun handen
ineen geslagen en Common Practice opgericht, een groep die de belangen van
presentatie-instellingen behartigt en hun rol van katalysator binnen kunst
wereld onderstreept.
Common Practice benadrukt – net als er in de Nederlandse discussie momenteel gebeurt – vooral de functie van kleinere kunstinstellingen als belangrijke
schakel van de kunstecologie.
24 Het beleidsstuk en het eindrapport van het
Turning Point-programma zijn te vinden op
http://www.artscouncil.org.uk/publication_
archive/turning-point/ en http://www.
artscouncil.org.uk/publication_archive/
turning-point-network-final-evaluationreport/.

Dit betreft vooral de talentontwikkeling: kleinere kunstinstellingen zijn
degenen die jonge kunstenaars de kans geven om projecten te ontwikkelen
en werk tentoon te stellen. Vaak groeien de kunstenaars dan later door
naar de grotere instellingen, helaas zonder dat de stijging van economische
waarde van het werk die daardoor ontstaat zich vertaalt in inkomsten voor de
presentatie-instellingen die dit proces hebben geïnitieerd (er is dus sprake
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van deferred value). Op basis van deze observaties heeft Common Practice
twee onderzoeken in opdracht gegeven: (1) Size Matters: Notes towards a
Better Understanding of the Value, Operation and Potential of Small Visual Arts
Organisations (2011), dat vooral de economische en culturele belang van kleine
instellingen aantoont, en (2) Value, Measure, Sustainability: Ideas Towards the
Future of the Small-Scale Visual Arts Sector (2012), dat net als dit onderzoek,
de duurzaamheid van de sector op het oog heeft.25
Twee van de geïnterviewde instellingen zijn lid van deze groep: Gasworks en,
zoals eerder genoemd, The Showroom, die allebei in staat zijn gebleken een
substantieel deel van hun inkomsten onafhankelijk van de overheid te genereren. Daarnaast is er gesproken met twee instellingen buiten Londen: Static, in
Liverpool, dat bijna geheel zonder subsidies van de Arts Council opereert, en
Grizedale Arts, in het Lake District, dat er vooral een zeer interessante benadering wat betreft community building en sociale inbedding van de organisatie
op na houdt.

25 De rapporten kunnen beide worden
gedownload via http://commonpractice.org.
uk/position-paper.
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Eric Baudelaire, Gasworks Billboard The
Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao
Adachi and 27 Years Without Images, 2012.
Foto: Matthew Booth
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Gasworks (Londen)
www.gasworks.org.uk

De geschiedenis van Gasworks gaat terug tot de jaren
tachtig en hangt nauw samen met de oprichting van het
Triangle Network, een wereldwijd verband van kunstenaars
en kunstinstellingen die vrije artistieke ontwikkeling
bevorderden. Gasworks, in zijn huidige vorm, is nog
steeds lid van dit netwerk en is sinds 1994 gevestigd
in de Londense Borough of Lambeth. Het creatieve proces
en de dialoog tussen kunstenaars staan bij Gasworks nog
steeds centraal. Belangrijke aspecten van de activiteiten
zijn dan ook het internationale residency-programma
en de verhuur van atelierruimtes. Daarnaast is er een
tentoonstellingsruimte en ruimte voor presentaties en
buurtprojecten, een terrein waarop Gasworks vrij actief
is. Er zijn inmiddels acht medewerkers in vaste dienst.
Daarnaast werken er freelancers en stagiairs.
Op dit moment is 50% van de inkomsten van de Arts Council
afkomstig – de rest wordt op andere wijze gegenereerd.
Het lidmaatschap in het Triangle Network is wat dat
betreft goud waard: het netwerk als zodanig en de
projecten van de leden worden gesponsord door onder andere
Bloomberg, en een deel van deze bijdrage vloeit ook terug
naar Gasworks. Omdat Gasworks de projecten selecteert,
het geld verdeelt en de rekening van het netwerk beheert,
krijgt het via deze constructie een administratie- en
marketing-budget toegekend. Het Triangle Network facili
teert tevens de uitwisseling van expertise en kennis van
de lidorganisaties onderling.
Het residency-programma van Gasworks heeft veertien à
vijftien internationale funding partners, die het verblijf
en de productiekosten van de aanwezige kunstenaars bekos
tigen, vaak door het uitschrijven van prijzen. Gasworks
profiteert hiervan omdat het een vergoeding ontvangt voor
de huisvesting die het aanbiedt, waarmee administratie,
marketing en events in verband met het residency-programma
worden bekostigt. De geldgevers zijn dikwijls particuliere
fondsen uit landen als Colombia, Portugal, India en ZuidKorea. Door diverse samenwerkingen kan Gasworks zijn
culturele kapitaal vergroten en meer inkomsten genereren,
ook via diverse andere particuliere fondsen in het VK.
Daarnaast heeft de organisatie een succesvol mecenasprogramma; ‘vrienden van Gasworks’ moeten een minimum van
1.000 pond inleggen.
Vooral voor presentatie-instellingen die residency-ruimte ter beschikking stellen en ervaring in het opzetten
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van internationale samenwerkingsverbanden hebben, zou de
Gasworks-constructie een interessant model kunnen zijn.
Vanuit de kunstwereld wordt in Nederland vaak het gebrek aan particuliere fondsen aangekaart – het zoeken van
fondsen buiten Nederland en zelfs buiten de Europese Unie
zou hier een gedeeltelijke oplossing voor kunnen leveren. Lidmaatschap van internationale netwerken zou hier
dan vermoedelijk wel een vereiste voor zijn. Daarvoor is
het noodzakelijk om goed na te denken wat de organisatie
internationale partners zou kunnen bieden. BAK heeft op
dit terrein bijvoorbeeld al een aantal belangrijke stappen
gezet, wat echter niet uitsluit dat er nog in andere richtingen zou kunnen worden gedacht dan toe nu is gebeurd.
Het feit dat wereldwijde lidmaatschappen en samenwerkings
verbanden de internationale zichtbaarheid vergroten is
ook van belang als het gaat om (indirecte) sponsoring,
bijvoorbeeld door multinationals, voor wie het grensoverschrijdende karakter van de activiteiten bijzonder interessant zou kunnen zijn.

Kernstrategieën:
• Lidmaatschap in internationale netwerken, inter
nationale samenwerkingsverbanden
• Internationale uitwisseling van kennis en andere
immateriële resources
• Financiering artist residencies en deel overhead
via buitenlandse geldgevers (o.a. stichtingen)
• Succesvol mecenas-programma (lidmaatschapsmodel)
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Patrizio Di Massimo, The Lustful Turk, 2012.
Foto: Matthew Booth

Adelita Husni-Bey, Playing Truant, 2012
Foto: Sam Scott-Hunter
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Ciara Phillips, Workshop (2010–ongoing), 2013.
Foto: Daniel Brooke
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The Showroom (Londen)
www.theshowroom.org

Net als Gasworks definieert The Showroom zich als plek
voor productie en talentontwikkeling – de presentatieinstelling toont voornamelijk kunstenaars die in Londen
nog niet veel exposure hebben gehad. The Showroom richt
zich sinds dertig jaar op de experimentele, concepten proces
georiënteerde kunstpraktijk, met de nadruk op
sociaal geëngageerd en politiek werk. Naast tentoon
stellingen is er ook een intensief publieks
participatie
programma dat de buurt (the Church Street Ward) bij de
instelling betrekt. Het gaat hierbij veelal om artistieke
projecten waar jongeren aan meewerken. Daarnaast zijn er
cursussen, die meestal door kunstenaars worden gegeven,
bijvoorbeeld over self-publishing, waarbij The Showroom
onderzoekt hoe kennis ontstaat en gedeeld kan worden. Er
werken op dit moment vijf mensen in deeltijd.
De kritische en sociaal geëngageerde benadering van de
kunstpraktijk blijkt uiteindelijk het grootste kapitaal
van The Showroom – er zijn voldoende particuliere trusts
en foundations in het VK die juist dit soort werk willen
financieren. Een van de kernstrategieën van de instelling
is de diversificatie van het publiek; bij ieder project
wordt weer opnieuw nagedacht wat de doelgroep zou kunnen
zijn. Hetzelfde geldt ook voor het benaderen van commer
ciële geldgevers; het profiel wordt – afhankelijk van wat
individuele geldgever belangrijk vinden – op verschillende
manieren aangescherpt en ‘vertaald’.
Op de vraag hoe het The Showroom lukt particuliere geldge
vers voor de maatschappijkritische missie van de instel
ling te enthousiasmeren geeft Emily Pethick, directeur (en
voormalig directeur van Casco, Utrecht) aan dat dit vooral
lukt doordat ‘kritisch’ in het VK doorgaans met een ‘fris
se’ aanpak wordt geassocieerd. The Showroom profileert
zich in dit opzicht als een plek waar processen plaatsvin
den die een open einde en vaak een verrassende uitkomst
hebben: ‘It’s a space where you can take risks and try new
things.’ Pethick onderstreept echter dat het van belang is
geld
gevers te benaderen die deze visie waarderen.
In dit kader is ook interessant dat Pethick de maat
schap
pe
lijke status van beeldende kunst in Groot-Britannië
positief beoordeelt. De grote Londense instellingen,
zoals Tate Modern, Whitechapel Gallery en Serpentine
Gallery, hebben grote bezoekersaantallen. Er heeft
een cultuuromslag plaatsgevonden waardoor hedendaagse
beeldende kunst een vanzelfsprekend deel van het publieke
domein is geworden.
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De populariteit van instellingen als Tate en het modieuze
imago van kunst heeft een zeker trickle-down effect
voor de kleinere kunstinstellingen, zoals Pethick het
omschrijft.
The Showroom voert op dit moment een actief beleid om
de mogelijkheden op het gebied van sponsoring verder te
onderzoeken, in het bijzonder door de samenwerking met
andere instellingen te zoeken. Een development committee
wordt ingezet om individuele particuliere geldgevers aan
te trekken. Dankzij financiering vanuit het Catalystprogramma van de Arts Council wordt samen met Chisenhale
Gallery en Studio Voltaire gewerkt aan een gezamenlijk
programma om de individuele zichtbaarheid te vergroten.26
Onder de titel How to work together organiseren de
instellingen sinds september 2012 samen kunstprojecten
(met het doel binnen drie jaar negen opdrachtwerken te
laten uitvoeren) en een denktank, waarbij kunstenaars met
experts op verschillende gebieden in contact treden.27
Het resultaat bestaat uit onder andere teksten die op de
website worden gepubliceerd. Deze zijn bedoeld om een
grotere groep dan alleen het traditionele kunstpubliek aan
te spreken. Ook worden deze onder de aandacht gebracht bij
verschillende media. Op deze manier moet de zichtbaarheid
van de deelnemende instellingen in het publieke debat
worden vergroot.
Een belangrijk aspect van How to work together is niet
alleen het inhoudelijke vraagstuk van (artistieke) samen
werking, maar ook de gezamenlijke inspanningen om meer
geld binnen te halen voor activiteiten – zowel voor de uit
te voeren projecten als ook voor de individuele educatieve
activiteiten van de drie instellingen. Op dit moment
wordt het programma ondersteund door Outset International
Production Fund, Bloomberg en de Jerwood Charitable
Foundation. Met het geld van de Catalyst-subsidie is in
verband met de fundraising-activiteiten voor drie dagen
per week een medewerker aangenomen, die afwisselend bij
een van de drie organisaties werkt.

26 Het Catalyst-programma is bedoeld om
kunstinstellingen minder afhankelijk van
overheidssubsidies te maken. Er zijn drie
verschillende doelgroepen die samenhangen
met drie verschillende schemes binnen het
programma: (1) grotere organisaties die het
potentieel hebben om veel sponsoring te
genereren; (2) kleinere organisaties die al
ervaring met particulier geld hebben (samenwerking wordt aangemoedigd, maar
is geen vereiste); (3) organisaties die nog
geen ervaring met sponsoring en dergelijke
hebben (in dit geval is sprake van verplichte
samenwerking en is er de mogelijkheid tot
‘online dating’ voor organisaties, die ook uit
compleet verschillende velden kunnen komen). Het How to work together-programma
valt onder de tweede categorie – alle drie
instellingen hadden al ervaring met particuliere geldgevers.
27 Zie http://howtoworktogether.org/.
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De drie genoemde geldgevers (Outset, Bloomberg en Jerwood)
zijn beproefde spelers op het terrein van particuliere
cultuursubsidiëring. De samenwerking heeft ook wat deze
betreft voordelen: zij krijgen drie voor de prijs van één,
aldus Elisa Kay, projectmanager van How to work together.
Praktisch betekent dat minder administratieve rompsloop
voor de geldgevers, die daarom maar een beperkt aantal
instellingen ondersteunen. Daarnaast is het consortium
bezig meetings met andere mogelijke sponsors op te zetten,
die tot nu toe echter nog niet tot concrete resultaten
hebben geleid. Aan deze bijeenkomsten nemen naast de
potentiële partners doorgaans de projectmanager van How
to work together en de drie artistieke directeuren van de
instellingen deel.
Meestal verloopt het contact via een bestuurslid dat op
een bepaald terrein actief is. Een grote struikelblok
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vormt over het algemeen dat grote bedrijven vaak vooral op
zoek zijn naar manieren hun cliënten te vermaken – op dat
terrein kunnen de kleinere instellingen niet concurreren
met de Tate en vergelijkbare ‘blockbusters’ binnen de
kunsten. De organisatoren van How to work together hopen
hier echter in de toekomst verandering in te kunnen
brengen door hun eigen branding te versterken (mede door
de website van het programma) en meer oplossingen op maat
aan te bieden.
Het idee van collectieve sponsoring gaat uit van de
aanname dat samenwerking zichtbaarheid vergroot en de
instellingen aantrekkelijker maakt voor ondernemers. Een
bijzondere uitdaging is hierbij de onderlinge concurrentie
– men vist in dezelfde vijver. Basis van deze nieuwe
aanpak is echter het uitgangspunt dat samenwerking
uiteindelijk meer kapitaal oplevert dan een individuele,
competitieve benadering. Dit is een gegeven dat ook voor
de Nederlanse instellingen relevant zou kunnen zijn,
net als het inzicht dat ‘kritiek’ mogelijk ook als ‘fris
en vernieuwend’ kan worden ‘verkocht’. Hiervoor is in
Nederland echter eerst een cultuuromslag nodig – de vraag
is dus of dit binnen het bereik van mogelijkheden van
individuele presentatie-instellingen valt. Het aanpassen
van vocabulaires aan potentiële partners en de manier van
profilering is een belangrijk aspect van fondsenwerving,
dat ook binnen de Nederlandse context cruciaal is, net
als het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
kunstinstellingen om de zichtbaarheid te vergroten (zij
kunnen gezamenlijk weer een sterk ‘merk’ vormen).

Kernstrategieën:
• Aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding (educa
tief programma, inbedding buurt)
• Bewuste verschillen in profilering naar verschillende
geldgevers toe
• Vertaling ‘kunstvocabulaire’ naar vocabulaire geld
gevers (‘kritisch’ wordt b.v. ‘fris’ of ‘innovatief’)
• Samenwerking met andere instellingen om sponsors te
werven (vergroten zichtbaarheid)
• Het delen van functies (fundraiser, coördinator
gezamenlijke projecten etc.)
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Lawson Park boerderij, hoofdkantoor
van Grizedale Arts.
Foto: Grizedale Arts
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Grizedale Arts (Coniston, Cumbria)
www.grizedale.org

Grizedale Arts is gevestigd op de Lawson Park Farm, in het
dal van Coniston in het Lake District, een populaire
toeristische bestemming. De naam van de instelling is
ontleend aan Grizedale Forest; in de jaren zeventig werd
hier in de geest van de Land Art-beweging een sculpturen
park ingericht. Kunstenaars werkten middels een artist and
industry place
ment scheme zes maanden in het bos en maak
ten werk van natuurlijk materiaal dat in de loop der tijd
weer verging. Een conflict met de bosbeheerder leidde rond
2000 tot een nieuw soort organisatie, die een meer contem
poraine benadering van de experimentele beeldende kunst
praktijk nastreeft dan het in de traditie van de jaren
zeventig gewortelde sculpturenpark.
Het huidige gebouw, een historisch boerderijpand uit 1338,
wordt van de bosbeheerder gehuurd voor rond 1.000 pond
per jaar. Tegenover deze extreem lage huurprijs staat wel
dat er in totaal een bedrag van 1,4 miljoen pond aan de
renovatie van de gebouwen is besteed om deze te trans
formeren in een contemporary farm for culture. Bij het
complex horen ook een groentetuin en een stuk land, met
varkens en eenden. Een cottage wordt verhuurd aan ecotoeristen. De lokale setting wil echter niet zeggen dat
het initiatief geïsoleerd is. Zo had Grizedale Arts in
2012 een presentatie op de Frieze Art Fair en werkt het
samen met diverse inter
nationale groepen en instel
lingen, binnen en buiten Europa (onder andere met het
Van Abbe
museum). Er is contact met landelijk gelegen
kunstinstellingen in onder andere Zweden, Spanje, Finland
en China, waarvoor projecten ter plaatse worden ontwikkeld
die de dialoog bevorderen met de lokale context en van de
instellingen onderling.
Grizedale Arts is geen traditionele presentatie-instelling
– er zijn geen tentoonstellingen in de strikte zin van
het woord. Kunstenaars worden uitgenodigd om samen met de
dorpsbevolking projecten te realiseren, afhankelijk van
de behoeftes die op dat moment in de gemeenschap aanwezig
zijn. ‘We didn’t want artists inflict their work on the
public’, legt Alistair Hudson, een van de curatoren, uit.
‘We wanted art that isn’t luxury goods for rich people.’
De oplossing voor Grizedale Arts is een terugkeer naar
pre-romantische opvattingen over het kunstenaarschap, uit
gaande van het gedachtegoed van John Ruskin en het idee
van useful community art. Dat wil zeggen: kunst moet een
effect in het leven van mensen hebben – de instelling moet
bij wijze van spreken opgaan in de gemeenschap. Artistieke
creativiteit wordt aan mensen aangeboden als resource.
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Concreet betekent dit dat er voornamelijk kortdurende
interventies en events worden gerealiseerd.
Kunstenaars worden uitgenodigd om vindingrijke oplossingen
te verzinnen voor alledaagse problemen. Ook gemeenschap
pelijke activiteiten als de periodieke famers market wor
den mede vormgegeven en van interessante nieuwe aspecten
voorzien. Als er invloedrijke spelers uit het kunstveld op
bezoek komen, worden dorpsbewoners uitgenodigd om aan te
schuiven bij het diner. Ook heeft Grizedale Arts een eigen
honour shop in het dorp, waarbij een deel van de inkomsten
terugvloeit naar de organisatie, maar deels ook bij de
lokale producenten terechtkomt. Hudson vertelt hierover:
‘We don’t have big audience numbers, but we know our whole
audience by name.’
Dit leidt tot een situatie waarin mensen bereid zijn om de
maatschappelijke inbreng van Grizedale Arts te ondersteu
nen met vrijwillige giften.
Desalniettemin zijn 50% van de inkomsten nog steeds af
komstig van de Arts Council. Daarnaast spelen ook bij
Grizedale Arts particuliere trusts en foundations een be
langrijke rol. Volgens programmamanager Maria Benjamin
geeft de Council het geld met een zekere terughoudendheid:
‘They don’t really understand what we do, but they can’t
deny our impact.’ Volgens Hudson loopt de Arts Council qua
denken dan ook vijftien jaar achter. Ondanks (of dankzij)
deze tegendraadse attitude heeft de instelling goede con
tacten in de Engelse kunstwereld; Grizedale Arts is dan
ook lid van het Plus Tate-netwerk dat kunstinstellingen
door heel Groot-Brittannië promoot, die van regionaal be
lang zijn.
Grizedale Arts is vooral een interessant model als het
erom gaat lokale betrokkenheid te bevorderen. Uit
zonderlijk is hier dat vooraf geen inhoudelijk standpunt
of project wordt gekozen dat vervolgens moet worden
gecommuniceerd naar de politiek en bevolking, maar dat
het vertrekpunt de concrete maatschappelijke vraag
is. Uiteraard biedt dit niet altijd oplossing voor
instellingen die gehecht zijn aan het etaleren van een
specifieke kunstpraktijk, maar wijst wel de toekomst
als het gaat om een publieksgerichte aanpak die zich
oriënteert aan aanwezige behoeftes, waarbij alle
gesprekspartners even serieus worden genomen. Het gaat
hierbij eerder om bouwen van duurzame menselijke relaties
en het genereren van betrokkenheid dan om harde cijfers
(zoals publieksaantallen).
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Kernstrategieën:
• Directe sociale functie instelling door sterke inbed
ding en vraaggerichtheid
• Niet object-georiënteerd kunstbegrip, geen traditi
onele tentoonstellingspraktijk (kunst als dienst aan
de gemeenschap)
• Dorpswinkel, veehouderij, vrijwillige giften
• Subsidieverstrekking gebaseerd op sociale impact
• Relationele, non-elitaire benadering, geen traditio
neel ‘publiek’
• Lidmaatschap Plus Tate-netwerk
• Lidmaatschap netwerk andere rurale kunstorganisaties
wereldwijd
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Debt Machine – The Battle for STATIC.
Foto: Paul Sullivan
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Static (Liverpool)
www.statictrading.com

Static, een tentoonstellings- en projectruimte in Liver
pool, is eveneens een buitengewoon voorbeeld, omdat de
organisatie al sinds de jaren negentig zonder structurele
subsidie van de Arts Council functioneert.
Van de laatste vijftien jaar heeft Static zich zes jaar
volledig zelfstandig gefinancierd, de overige negen jaar
was er sprake van een mix van projectsubsidies en eigen
inkomsten. Over de gehele tijd gerekend maken subsidie
gelden maar 8-10% van het budget uit.
Een van de belangrijkste uitgangspunten voor Static is de
stelling dat privégeld en openbaar geld in feite niet te
scheiden zijn, aangezien zij deel uitmaken van hetzelfde
economische systeem. Voor Static zegt de scheiding ‘com
merciëel/niet-commerciëel’ dus weinig. De oprichter, Paul
Sullivan, ziet er dan ook geen deugd in om vooral met ge
meenschapsgeld te opereren, wat ook nog eens het bijeffect
van institutionalisering en bureaucratisering zou hebben
– iets dat in zijn ogen niet echt aansluit bij de spon
tane, ad-hoc werkwijze van Static. Naar eigen zeggen was
de aanpak van Static ‘too entrepreneurial too be funded by
the Arts Council’. Er is naast de directeur nog één andere
vaste medewerker, die de coördinatie van de bar op zich
neemt. Static werkt uit principe niet met vrij
willigers
omdat de organisatie het standpunt uitdraagt dat werk
hoort te worden betaald.
Sullivan is van oorsprong timmerman en architect en is het
project begonnen vanuit een ruimtelijk idee; in de grote
industriële ruimte is een structuur met twee verdiepingen
geplaatst, waarbij er sprake is van een soort ‘huizen in
het huis’ (Sullivan noemt het een ‘citadel’) – cubicles
met ramen die uitkijken op de bar area. De afzonderlijke
kamers die zo zijn ontstaan worden onderverhuurd aan ver
schillende kleine bedrijven, van een webdesigner en een
mediadistributeur tot een masseur en een kapper. De eerste
drie jaar financierde Static zich bovendien als werkplaats
voor architectuurmaquettes. Een duidelijk effect van de
crisis is het feit dat kleine bedrijven de huur niet
langer kunnen opbrengen. Daarom is er recent voor gekozen
de grotere ruimtes te splitsen en op deze manier goedkoper
aan te bieden (de huur ging van 500 pond naar 150-200 pond
per eenheid). De contracten zijn tamelijk flexibel en
kunnen vanuit de kant van de huurders met een termijn van
een week worden opgezegd. Naast de bedrijfsruimtes en de
bar is er nog een relatief grote projectruimte.
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Vanaf het begin waren muziekevenementen voor Static van
groot belang; bandoptredens trokken zoveel publiek dat
een substantieel deel van de overhead via de baropbrengst
kon worden bekostigd.28 Verder vinden er discussies en
tentoon
stellingen plaats en publiceert Static kritische
teksten. Op dit moment richt Static zich op het
ontwikkelen van een internationaal residency-programma,
mogelijk in samenwerking met Frankrijk en Zuid-Korea. De
projectruimte wordt regelmatig verhuurd aan derden, van
feesten en partijen tot theaterrepetities en video shoots.
Static organiseert daarnaast allerlei ludieke acties om
aanvullende inkomsten voor de instelling te genereren.
Een voorbeeld is een show uit 2012 met de titel Debt
Machine (The Battle for Static), waarbij bezoekers moesten
betalen voor de tijd die zij in de tentoonstelling
doorbrachten. Om de tijd te rekken verwikkelde Sullivan
het publiek in gesprekken. Aan het einde van de tentoon
stelling vond er een uitverkoop van alle oude apparatuur
en voorwerpen plaats die Static nog in bezit had.
Hierbij moet worden aangemerkt dat de situatie in
Liverpool wat dit soort speelse evenementen betreft anders
is dan Londen en vergelijkbare metropolen – vooral gezien
het informele en weinig geïnstitutionaliseerde karakter.
Kunstenaar en barcoördinator Penny Whitehead constateert
in Liverpool bovendien een relatief grote solidariteit van
kunstenaars en kunstinitiatieven onderling.
Er heerst een open, vriendelijke sfeer. Als model is
Static vooral relevant omdat het een soort onbevreesde,
flexibele en spontane project-tot-project-aanpak
vertegenwoordigt, zonder meerjarenplan en vooraf
vastgestelde budgetten, grotendeels mogelijk gemaakt
door de basisopbrengst uit de verhuur van ruimte – iets
dat voor verschillende Nederlandse instellingen relevant
zou kunnen zijn, waaronder Nieuwe Vide, die momenteel de
mogelijkheden op dit gebied onderzoekt. Een belangrijke
rol speelt daarbij ook dat persoonlijke contacten, maar
ook individuele vaardigheden en kennis (bijvoorbeeld op
het gebied van architectuur) zich vrijwel rechtstreeks
vertalen in een verdienmodel.

Kernstrategieën:
• Lage overhead en informele werkwijze
• Cross-disciplinaire programmering (bandoptredens
genereren barinkomsten)
• Aanpassing architectuur maakt onderverhuur ruimte
mogelijk
• Originele fundraising-events

28 Vanwege een conflict met de gemeente in
verband met klachten over geluidsoverlast
zijn deze activiteiten inmiddels gestaakt.
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Debt Machine – The Battle for STATIC.
Foto: Paul Sullivan

Multigebruik van de ruimte.
Foto: Paul Sullivan
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Samenvatting strategieën
buitenlandse instellingen

In de buitenlandse casestudy’s kwamen een aantal strategieën naar voren,
waarmee de onderzochte instellingen hun inkomsten weten te verhogen en/of
nieuwe organisatorische paden bewandelen, binnen en buiten het traditionele
subsidielandschap. Samenvattend kunnen nu de volgende kernstrategieën
worden geïdentificeerd:
Auguste Orts (Brussel):
•
•
•
•

Delen van functies, kennis, ressources en samenwerkingspartners
Samenwerking vs. competitie/concurrentie
Samenwerking met commerciële galerie
Politiek interessante profilering (in dit geval Vlaamse
identiteitsbevordering)

De Nieuwe Opdrachtgevers (Brussel):
•
•
•
•

Nieuw model van begeleid opdrachtgeverschap
Bemiddelende functie tussen overheid, bedrijven en burgers
Opzetten van openbare ‘Campagnes’
Minimale overheadkosten door ont-bureaucratisering

Maison Particulière (Brussel):
•
•
•
•
•

Representatieve uitstraling
Financiering door betrokken particulieren
Ondersteunend lidmaatschapsmodel met basisinleg
Community-building voor geldgevers en hun klanten (‘club-gevoel’)
Relationele benadering van ‘zakendoen’

Flutgraben e.V. (Berlijn):
•
•
•
•

Financiering tentoonstellingsruimte door verhuur studio’s
Naar binnen gekeerde missie (weinig verplichtingen naar buiten toe)
Bewust verzet tegen (te veel) professionalisering
Rotatieprincipe bestuur/directoraat in combinatie met vaste onder
steunende functies en regelmatige interne rapportage

secondhome projects (Berlijn):
•
•
•

•
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Particuliere financiering in verband met gentrification-project
(vastgoedbelang)
Mix van dure woningen en goedkope studio’s
Reflexieve positie van de organisatie binnen de driehoek investeerderskunstenaars-buurt met behoud van relatieve autonomie – afweging/in
balans brengen verschillende belangen
Combinatie lokale inbedding (buurtbetrokkenheid, contacten met
galeries en kunstacademies) en internationale contacten (artist
residencies, gastcuratoren)
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Gasworks (Londen):
•
•
•
•

Lidmaatschap internationale netwerken, internationale
samenwerkingsverbanden
Internationale uitwisseling van kennis en andere immateriële resources
Financiering artist residencies en deel overhead via buitenlandse
geldgevers (o.a. stichtingen)
Succesvol mecenas-programma met basis-inleg (lidmaatschapsmodel)

The Showroom (Londen):
•
•
•
•

•

Aanbod op het gebied van vrijetijdsbesteding (educatief programma,
inbedding buurt)
Bewuste verschillen in profilering naar verschillende geldgevers toe
Vertaling ‘kunstvocabulaire’ naar vocabulaire geldgevers (‘kritisch’
wordt b.v. ‘fris’ of ‘innovatief’)
Samenwerking met andere instellingen om sponsors te werven
(vergroten zichtbaarheid/‘branding’) – samenwerking vs. competitie/
concurrentie
Delen van functies (fundraiser, coördinator gezamenlijke projecten etc.)

Grizedale Arts (Coniston, Cumbria):
•
•
•
•
•
•
•

Directe sociale functie instelling door sterke inbedding en
vraaggerichtheid
Niet object-georiënteerd kunstbegrip, geen traditionele tentoon
stellingspraktijk (kunst als dienst aan de gemeenschap)
Dorpswinkel, veehouderij, vrijwillige giften
Subsidieverstrekking gebaseerd op sociale impact
Relationele, non-elitaire benadering, geen traditioneel ‘publiek’
Lidmaatschap Plus Tate-netwerk (‘branding’)
Lidmaatschap netwerk andere plattelandsorganisaties wereldwijd

Static (Liverpool):
•
•
•
•
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Lage overhead en informele werkwijze
Cross-disciplinaire programmering (bandoptredens genereren
barinkomsten)
Aanpassing architectuur maakt verhuur ruimtes mogelijk
Originele fundraising-events

Samenvatting strategieën

84

Algemene aanbevelingen

Op basis van de gesprekken met zowel binnenlandse als buitenlandse
instellingen en de daaruit voortvloeiende casestudy’s tekenen zich hier drie
perspectieven af in verband met mogelijke toekomstscenario’s die een groter
(financieel) draagvlak voor presentatie-instellingen creëren: de gegeven
ruimte anders benutten, de gegeven tijd anders benutten en nieuwe relaties
aangaan (t.b.v. sponsoring e.d.). Het ruimte- en tijdmanagement van een
instelling kritisch onder de loep nemen of relaties op- en uitbouwen om
projectfinanciering mogelijk te maken lijken misschien nogal voor de hand
liggende en welbeproefde overlevingsstrategieën; er zijn echter verschillende
invullingen mogelijk, waarvan een aantal, zoals deze uit het onderzoek vallen
af te leiden, in het volgende worden uiteengezet.

Ruimte (anders) benutten
Zoals ook in een van de onderzoeksrapporten van Common Pratice wordt
genoemd (Size Matters, 2011), behoort ruimte tot de tangible assets (materiële
bezittingen) – in tegenstelling tot tijd, kennis en vaardigheden, de intangible
assets (immateriële bezittingen) van een organisatie. Tangible assets worden
vooral gekenmerkt door het feit dat zij een directe economische waarde
representeren die kan worden vertaald in inkomsten, maar die tegelijk ook
structureel gefinancierd moet worden. Er is in het kader van het voorgaande
onderzoek aan voorbeelden te denken waarbij het feit dat een organisatie over
een ruimte beschikt direct naar hogere inkomsten kan wordt vertaald:
1 Ruimte gezamenlijk financieren. Vooral bij instellingen waarbij sprake
is van een tentoonstellingsruimte annex ateliercomplex zou kunnen worden
nagedacht over een gezamenlijk financieringsmodel, waardoor de programmering mede mogelijk wordt gemaakt door huurinkomsten van de ateliers.
Dit veronderstelt wel dat dit administratief mogelijk is – er zou in dit geval niet
individueel van de gemeente of particuliere eigenaar moeten worden gehuurd,
maar als organisatie of stichting die zowel de ateliers als de tentoonstellingsruimte beheert. In dit verband zouden verschillende financiële exploitatiemodellen kunnen worden onderzocht. Flutgraben e.V. is hier een interessant
voorbeeld om naar te kijken.
Een andere mogelijkheid suggereert het voorbeeld van secondhome projects
in Berlijn, waarbij de ateliers deels en de tentoonstellingen geheel door een
projectontwikkelaar worden gefinancierd die daardoor waardestijging ten
opzichte van de appartementen in hetzelfde pand realiseert. Dit komt dan
neer op een variant waarbij er ook sprake is van vrije-sector-woonruimte in
hetzelfde pand of complex. Instellingen die zich voor zo’n aanpak interesseren
zouden in gesprek kunnen gaan met projectontwikkelaars die actief zijn in
buurten en regio’s die in ontwikkeling zijn.
2 Ruimte verhuren. Beschikt een instelling over veel ruimte en heeft
zij een gunstige ligging, dan bestaat de mogelijkheid inkomsten door het
(onder)verhuren van ruimte te realiseren. Er zijn instellingen in Nederland,
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zoals KiK in Kolderveen of Nieuwe Vide in Haarlem, die dit buiten het culturele
seizoen al doen. Ook buitenlandse instellingen zoals Flutgraben e.V. doen dat
incidenteel.
Onderscheidend is hier echter een aanpak waarbij ruimte niet incidenteel
maar structureel wordt onderverhuurd, zoals bij Static. Kenmerkend is hier
dat de doelgroep niet alleen mensen zijn die werken in de creatieve industrie,
maar ook andersoortige beroepsgroepen behelst (zoals masseurs of kappers).
Uiteraard valt te onderzoeken in hoeverre dit haalbaar is met betrekking tot de
Nederlandse wet- en regelgeving omtrent bedrijfsruimtes. Static is echter hoe
dan ook een interessant voorbeeld vanwege de architectonische oplossing die
hiervoor is gezocht (zie de beschrijving in de desbetreffende casestudy).

Tijd (anders) benutten
Tijd beter of anders benutten betekent niet zozeer meer en harder werken
– in de organisatie van werkzaamheden van de ‘cultuurarbeiders’ zit doorgaans weinig ‘rek’. Een van de door Nederlandse presentatie-instellingen
meest geuite klachten is het gebrek aan capaciteit: om bepaalde doelen te
realiseren – waaronder het aantrekken van geldgevers – zou naar opvatting
van veel kunstinitiatieven simpelweg meer mankracht nodig zijn. De gesprekken met buitenlandse kunstinstellingen hebben dan ook aangetoond dat de
oplossing soms niet in méér personeel ligt, maar in het anders besteden van
werkzaamheden en in het organiseren van een iets andersoortig programma,
waardoor capaciteit vrijkomt voor andere taken. Er zijn hier twee voorbeelden
te noemen:
1 Tijd en functies delen: time-sharing – met dit buzzword wordt meestal het
delen van ruimte bedoeld, waarbij iedere deelnemer hier voor een specifieke
periode gebruik van kan maken. Op ruimtelijke strategieën is in de vorige
categorie al ingegaan – waar het hier om gaat is het bundelen en delen van
functies, bijvoorbeeld in de vorm van medewerkers die hetzelfde werk voor
verschillende instellingen doen. Ook het uitbesteden van werkzaamheden valt
hieronder. Hiervoor zou kunnen worden gekeken naar verschillende businessmodellen waarbij meerdere partijen samenwerken, zoals bijvoorbeeld een
joint venture.
Doordat functies en taken worden gedeeld en door één in plaats van meerdere
medewerkers (gevestigd bij verschillende instellingen) worden uitgevoerd is
er sprake van directe kostenbesparing. Ook kunnen middelen en expertise
op deze manier door meerdere instellingen worden gebruikt zonder dat er
sprake is van verlies – het wiel hoeft niet iedere keer weer opnieuw te worden
uitgevonden.
Zo is het denkbaar dat verschillende initiatieven één bureau voor administratie of communicatie oprichten die de belangen van meerdere partijen
vertegenwoordigt. Een voorbeeld van een zodanige aanpak is Auguste Orts
in Brussel (zie de desbetreffende casestudy). Ook The Showroom doet dit,
door samen met twee collega-instellingen een gezamenlijke fundraiser aan
te stellen. Het netwerk BK-NU (Beeldende Kunst Netwerk Utrecht), waar de
Academiegalerie, BAK, Casco, Expodium, FOTODOK en Impakt lid van zijn,
heeft in het verleden al voor een vergelijkbare strategie gekozen in de vorm
van een gemeenschappelijke communicatiemedewerker, die voor al deze
instellingen werkt en deze zowel gezamenlijk als individueel promoot.
Ook het delen van één tentoonstelling die rondreist valt in deze categorie –
er is in dat geval sprake van een gezamenlijk artistiek beleid. Een Nederlandse
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instelling die deze strategie al structureel inzet is BAK. Van belang is hier ook
het aspect van ‘branding’: een instellingsnaam functioneert als een ‘merk’
dat vooral kan worden gezien als een kwaliteitswaarborg, maar dat daarnaast
ook van betekenis kan zijn voor de markering van een specifieke kritische
houding, ‘frisse’ benadering of zelfs lifestyle. Uiteindelijk draait het allemaal
om sociale profilering. Dit is een inzicht dat ook uit het gesprek met The
Showroom in Londen naar voren komt. Wat betreft ‘branding’ loopt vooral
het Verenigd Koninkrijk ver voorop – denk bijvoorbeeld aan de productie van
meerwaarde door lidmaatschap aan het Plus Tate-netwerk. ‘Tate’ is, zoals veel
andere musea met franchises, een sterk merk, waar ook kleinere instellingen
(zoals Grizedale Arts) van profiteren. De vraag is dus of iets soortgelijks ook
in Nederland zou kunnen worden gerealiseerd, waardoor de solidariteit tussen
grote musea en kleine instellingen nog eens zou toenemen.
2 Diensten aanbieden: al in het onderzoek van de DSP-groep kwam naar
voren dat er wellicht mogelijkheid tot groei schuilt in de adviserende en sturende rol die instellingen zouden kunnen hebben op het terrein van creatieve
conceptontwikkeling, bijvoorbeeld voor gemeenten en bedrijven. Ook diensten
naar kunstenaars en het publiek toe behoren tot de mogelijkheden, waarbij
moet worden aangemerkt dat een aantal instellingen in Nederland hier al mee
bezig is.
Het aanbieden van activiteiten die aansluiten bij de behoefte van het
algemene publiek aan creatieve ontwikkeling is een goed voorbeeld van een
service-georiënteerde strategie.
Hierbij wordt tijd van de instelling weliswaar niet bespaard, maar ingezet
om haar ‘marktwaarde’ op een nogal directe manier te vergroten. Een aantal
Nederlandse instellingen zijn al actief op dit terrein, zoals NEST in Den Haag,
Extrapool in Nijmegen en WORM in Rotterdam.
Instellingen zouden bovendien als platform kunnen fungeren voor de communicatie en uitwisseling tussen de leden van het publiek (waar de instelling
in principe zelf geen tijd me wint, maar waardoor zij wel aantrekkelijker wordt
voor het publiek).
Een voorbeeld van het laatste is het Time/Bank-project van Stroom Den Haag;
er kunnen hier bijvoorbeeld kooklessen tegen Spaanse taallessen worden
geruild, om maar een voorbeeld te noemen. Inspiratiebron is daarbij het model
van de niet-monetaire economie.
Behalve uitwisseling van kennis en capaciteit van de instellingen onderling, is
eveneens een ruilhandel ‘in natura’ denkbaar, zoals de leden van het Netzwerk
freier Berliner Projekträume und -initiativen praktiseren: ‘stoelen en beamer in
ruil voor kunsthistoricus’. Voor al deze maatregelen moet wel een onderlinge
vertrouwensrelatie en een relatieve flexibiliteit binnen de organisaties bestaan.
Het ontwikkelen van een (online) platform voor zo’n uitwisseling zou de effi
ciëntie mogelijk ten goede komen (zie ook de opmerkingen onder het kopje
‘Relaties aangaan’).
3 Evenementen organiseren: uit de interviews met de Nederlandse instellingen komt duidelijk naar voren dat kortdurende evenementen vaak een
meerwaarde hebben voor de programmering. Deelname aan festivals garandeert een groter publieksbereik, en activiteiten zoals workshops, presentaties
buitenshuis en buurtprojecten brengen de kunst bij de mensen en maken de
instelling aantrekkelijker voor vrijetijdsbesteding.
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Van onmiddellijk financieel belang zijn ook diverse fundraising-evenementen,
van traditionele diners en benefietavonden tot meer ludieke acties, waarbij
sprake is van een verstrengeling van presentatieconcept en inkomstenver
werving, zoals in de casestudy’s van Static in Liverpool en Grizedale Arts in
het Lake District wordt beschreven. In beide gevallen wordt er op een speelse
en ‘performatieve’ manier geld binnengehaald, bijvoorbeeld door de verkoop
van diverse (artistieke en niet-artistieke) producten en ervaringen. Het betalen
van entree naargelang de tijd die een bezoeker in de tentoonstelling doorbrengt (Static) is een voorbeeld voor zo’n luchtige benadering.
Daarnaast kan worden gedacht aan een cross-discplinaire programmering,
waarbij nieuwe publieksgroepen kunnen worden aangesproken. Voorbeelden
zijn hier bandoptredens en andere muzikale activiteiten die directe publieks
inkomsten genereren (ook via barverkoop).
Hiervoor is wel kennis van andere culturele domeinen en een duidelijk com
municatiebeleid noodzakelijk, maar ook een zekere mate aan continuïteit –
enkele activiteiten zullen wat dat betreft weinig zoden aan de dijk zetten,
omdat het hierbij vaak om een relatief specialistisch publiek (bijvoorbeeld van
muziekliefhebbers) gaat (zie ook de opmerkingen over community building
verder onderaan). Als de doelgroepen te ver uit elkaar liggen bestaat
bovendien het gevaar dat er geen sprake is van actieve programmering,
maar louter van zaalverhuur. In het kader van een cross-disciplinaire aanpak
valt wederom te verwijzen naar de casestudy betreffende Static (met als
belangrijke noot: zorg ervoor dat je alle vergunningen in huis hebt en vrienden
bent met de buren).

Relaties aangaan
Wat de aan ruimte en tijd gerelateerde benaderingen al suggereren: de kern
van ieder beleid moet het onderhouden van relaties met de buitenwereld zijn
(mits er niet sprake is van een onvoorwaardelijk mecenaat of bewuste introversie, zoals bij Flutgraben e.V.). Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: hoe
lukt het om mensen aan de instelling te binden? Welke verschillende vormen
van binding zijn er vervolgens? Dit zijn voor de Nederlandse presentatie-instellingen zeer belangrijke vragen. Uit het onderzoek zijn de volgende modellen te leiden:
1 Opdrachtgevers zoeken: sinds dit jaar stimuleert het Mondriaan Fonds
projecten waarbij er sprake is van een expliciet opdrachtgeverschap – samen
werking wordt wat dat betreft actief bevorderd en beloond. Een organisatie
zoals De Nieuwe Opdrachtgevers in Brussel is een goed voorbeeld van een
instelling die als platform en bemiddelingsinstantie optreedt wat betreft
openbaar en particulier opdrachtgeverschap, en die daarnaast de expertise
(van curatoren) ter beschikking stelt om projecten succesvol te realiseren.
Het publiek wordt in dit geval zelf als mogelijke initiator van kunstprojecten
benaderd.
Om opdrachtgevers te vinden is het noodzakelijk een goede analyse van de
markt te maken: wat voor vraag is er? En welke vraag zou mogelijk kunnen
worden gewekt? Ook is het belangrijk om te bepalen wat het exacte product is
dat wordt aangeboden aan opdrachtgevers. Dit kan uiteraard verschillen naargelang de aard van de opdracht. Nauwe samenwerking met de uitvoerende
kunstenaars is hiervoor eveneens van belang. De methodiek van De Nieuwe
Opdrachtgevers, zoals boven beschreven, kan hierbij belangrijke handvatten
bieden.
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2 Samenwerkingsverbanden opzetten: Het opzetten van samenwerkingsverbanden is iets wat net als het opdrachtgeverschap steeds meer aandacht in
Nederland krijgt.
Veel instellingen hebben al eerste stappen gedaan om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Hierdoor hopen zij kosten te besparen of nieuwe
mogelijkheden te scheppen om bijvoorbeeld zichtbaarheid te vergroten, zoals
The Showroom in Londen dit doet, samen met een aantal collega-instellingen.
Het gaat hierbij om samenwerking en uitwisseling van presentatieinstellingen onderling, maar ook tussen grote en kleine instellingen en met
organisaties buiten het veld. Aandacht voor processen van ‘branding’ speelt
ook hierbij een belangrijke rol, wat ook de mogelijkheden om sponsoring
te realiseren mede bepaalt. Cruciaal is hierbij dat instellingen kennis vergaren
wat betreft het structureren van samenwerkingsverbanden – op dit moment
lopen deze nog veel te vaak spaak in stroeve communicatieprocessen.
Internationale samenwerkingsverbanden bieden bovendien nieuwe mogelijkheden op gebied van subsidieverstrekking – zie hiervoor ook de beschrijving
van de activiteiten van BAK.
Internationale samenwerkingsverbanden zijn bijzonder interessant als een
instelling tracht een ‘product’ – zoals een tentoonstelling of lezingen
programma – door te verkopen of in het buitenland te realiseren. Buitenlandse
geldgevers kunnen binnenlands van belang zijn als het gaat om buitenlandse
kunstenaars die in verband met tentoonstellingen of residency-programma’s
naar Nederland worden gehaald – ook hierbij kunnen internationale partner
organisaties een belangrijke functie vervullen (bijvoorbeeld bij de selectie).
Voor nader onderzoek wat betreft de opzet van een zodanig model zou men
kunnen kijken naar Gasworks in Londen.
3 Community building. Mede door de economische en sociale veranderingen is er bij mensen steeds meer de behoefte aan binding, inbedding en het
gevoel ergens bij te horen. Decennia na het einde van de verzuiling heeft – uiterlijk met de inzet van de economische crisis – een sterke trend van sociale
groepsformatie ingezet, niet alleen in relatie tot opleidingsniveau en lifestylepreferenties, maar ook in relatie tot vrijetijdsbesteding en creativiteitsontwikkeling (denk aan modieuze fenomenen zoals urban gardening en guerilla
knitting). Gemeenten en stadsdelen trachten vanuit een politiek en sociaal
oogpunt sociale cohesie te versterken, en bedrijven realiseren zich meer en
meer dat de consument niet alleen een individu, maar ook deel van een groep
is en wil zijn.
Ook kunstinstellingen zijn zich in groeiende mate van bewust van deze ontwikkeling en passen hun strategieën hierop aan. In veel opzichten kunnen zij
zelfs als voorloper van deze ontwikkeling worden gezien. Sociale media (zoals
Facebook, Twitter, Pinterest) spelen hier al een aantal jaren een belangrijke rol
in, net als recenter (online) strategieën zoals crowdfunding en crowdsourcing –
iets wat ook de inhoudelijke strategieën van instellingen mede bepaalt.
Naast de digitale communicatie is er een sterke nieuwe tendens om de directe
sociale interactie tussen verschillende leden van het publiek te bevorderen –
de kunstinstelling als sociaal platform en ontmoetingsplek (zie ook de onder
‘Diensten aanbieden’). Relevant is hier ook de schakeling van kunstinstellingen
en horeca – iets wat zich op termijn in extra inkomsten kan vertalen.

Een zaak van verandering

Algemene aanbevelingen

90

Presentatie-instellingen kunnen doelbewust inspelen op de behoefte van
mensen aan sociale binding door het potentiële club-karakter van de organi
satie te benadrukken. Een aantal Nederlandse instellingen heeft al stappen
gezet om een ‘vriendenprogramma’ op te zetten (BAK). Bij sommigen is dit
echter expliciet van meer sociale aard (Casco), wat voor de leden een concrete
meerwaarde kan betekenen. Soms is sprake van een duidelijke sociale
inbedding, maar is deze (nog) niet formeel georganiseerd, zoals bij KiK in
Kolderveen. Hier zou men ook de Amsterdamse coöperatie TAAK kunnen
noemen – deze nieuwe organisatie is in dit kader eveneens interessant omdat
het om een collectief initiatief met actieve ledenparticipatie gaat (weliswaar
geen presentatie-instelling, maar toch een interessant voorbeeld).
Als tegemoetkoming aan de creativiteitsbehoefte van mensen vormen kunstinstellingen en unieke en rijke bron: de binding met kunstenaars en de expertise op het gebied van de beeldende cultuur kan worden omgezet in inkomsten wanneer het gaat om een publieksgerichte programmering die tot doel
heeft creatieve ontwikkeling te bevorderen (zie ook de eerdere opmerkingen
hieromtrent). Bijzonder inspirerende voorbeelden wat betreft deze variant van
community building zijn Gasworks en The Showroom (en dan met name het
participatieprogramma) en Grizedale Arts (zie de desbetreffende casestudy).
Educatie en outreach moeten in die zin ook worden begrepen als een manier
om duurzame en winstgevende relaties tot stand te brengen. Community
building voor kunstenaars onderling is daarnaast vooral relevant als het gaat
om ateliercomplexen. Kennis van sociale en psychologische processen van
groepsformatie is hier wel een pre.
Een belangrijk inzicht uit het onderzoek is bovendien dat strategieën rond
community building niet alleen op het algemene en professionele publiek
kunnen worden toegepast, maar ook relevant zijn als het gaat om het werven
van sponsors of andere vormen van ondersteuning door commerciële spelers.
Dit is vooral iets wat in de casestudy met Maison Particulière in Brussel naar
voren kwam. Ook hier gaat het om kennis van psychologische mechanismen
en sociale behoeften: ook zakenmensen zijn mensen die ergens bij willen horen. Kortom, een instelling moet haar best doen om niet alleen gastvrij te zijn,
maar geldgevers ook een meerwaarde bieden in de zin van groepsverbanden
en activiteiten specifiek voor bedrijven die financieel betrokken zijn bij organisatie – zij moeten en willen gekoesterd worden. Het ontwikkelen van ‘soft
skills’ en communicatieve vaardigheden is in dit opzicht cruciaal.
Vooral voor de kleinere Nederlandse presentatie-instellingen, die worstelen
met de vraag hoe zij commerciële spelers kunnen benaderen en betrekken bij
de organisatie, zijn deze observaties van grote betekenis.
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Conclusie:
oplossingen en dilemma’s

Dit onderzoek geeft op een veelheid vragen vooralsnog geen antwoord, maar
tracht een eerste stap te zetten in de richting van vernieuwing en verandering.
De compacte samenvatting van de bevindingen in het voorgaande gedeelte
moet vooral als stimulans dienen om via direct contact of via de websites van
de beschreven instellingen uitgebreider te informeren en te oriënteren. Het
doel is uiteindelijk om een aantal gerichte ideeën en strategieën te ontwikkelen die instellingen in staat moeten stellen onafhankelijker van de relatieve
willekeur van politieke processen te worden. Het gaat hierbij om niets minder
dan de duurzaamheid van de culturele sector en in het bijzonder om de rol van
presentatie-instellingen binnen die sector als cruciale schakel tussen kunstpraktijk en cultuurbehoud.
Het onderzoek, dat zeven binnenlandse verslagen en negen buitenlandse
casestudy’s van kunstinitiatieven behelst, maakt zichtbaar dat er ondanks
de grote heterogeniteit van het veld toch een aantal belangrijke trends te
bespeuren vallen die zich in instellingsbeleid zouden kunnen vertalen, dat
voor zowel kleine als (middel)grote instellingen hanteerbaar zou kunnen zijn.
Hierbij hoort het delen van tijd en functies, het benutten van ruimte door
bijvoorbeeld verhuur, maar ook, wat misschien nog wel het belangrijkst is, een
relatiegerichte benadering die vooral draait om samenwerking en community
building, twee mogelijke aspecten van culturele activiteit die in de huidige
situatie niet langer kunnen worden veronachtzaamd. Dit geldt zowel voor
plekken die zich meer op productie richten als ook voor de meer traditionele,
op tentoonstellingsprogramma’s gerichte presentatie-instellingen. Er is met
name één belangrijk aspect waarin de buitenlandse – met name Britse –
instellingen de Nederlandse een stap voor zijn: het besef dat (landelijke en/of
lokale) samenwerking vaak méér oplevert dan individuele concurrentie en
competitie. Een ander belangrijk inzicht is het belang van ‘branding’ en een
bewuste en/of gedifferentieerde profilering naar verschillende geldgevers toe.
Uit de gesprekken met binnenlandse instellingen kwam naar voren dat het bij
de instellingen zelf op dit moment mogelijk nog aan kennis en vaardigheden
ontbreekt om nieuwe relaties op te bouwen en betrokkenheid, bijvoorbeeld bij
het bedrijfsleven, te generen. Dit heeft voor een deel ook te maken met een
verschil in ondernemings- of bestuurscultuur en met de afwijkende vocabulaires die met de verschillende maatschappelijke terreinen samengaan. Veel
instellingen zijn bijvoorbeeld ooit begonnen met de wens een (maatschappij)
kritische stem te laten horen. In de tijd van een sterk sociaaldemocratisch
subsidiestelsel werd dit in zekere mate ook begroet. Hieraan ligt het idee van
democratisering en pluralisering ten grondslag, wat het (tot op zekere hoogte)
veroorloofde om ‘de hand te bijten die je voedt’. Deze dynamiek wordt echter
problematisch als het gaat om bijdragen vanuit de commerciële sector die een
geheel andere logica hanteert.
De vraag is dus of en hoe de twee partijen – presentatie-instellingen en
bedrijfsleven – nader tot elkaar kunnen komen. Zoals één van de programma
makers het verwoordde: ‘Hoe sponsor je kritiek?’ Een belangrijke vraag die
moeilijk te beantwoorden is.
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De communicatieve dilemma’s die daaruit voortvloeien leiden tot een
situatie waarin het gesprek met bedrijven, maar ook gemeenten en subsidie
verstrekkers die het belang van ‘cultureel ondernemerschap’ benadrukken,
vaak vastloopt op schijnbaar onoverbrugbare verschillen. Dit geeft aan dat
er wellicht behoefte vanuit de culturele sector bestaat aan bemiddeling en
advies, specifiek wat betreft de ‘soft skills’ die voor een relatiegerichte aanpak
vereist zijn. Dit is een problematiek die in een vervolgonderzoek verder zou
moeten worden uitgediept.
Afsluitend moet er wellicht nog een korte opmerking worden geplaatst over
het aspect van ‘branding’ en de toepassing van bedrijfseconomische strategieën in de kunstsector. Voor sommige instellingen is dat een lastig punt, vooral
als er sprake is van een tamelijk kritische houding ten opzichte van het proces
van economische waarde-productie binnen en buiten de kunstsector. Het is
echter belangrijk te realiseren dat de kunstinstellingen zelf – als voorhoede
van een economie die in belangrijke mate put uit creativiteit of zogenaamde
intangible assets (immateriële bezittingen) – altijd al deel hebben aan dit proces. De vraag is misschien eerder hoe de bovengenoemde strategieën kunnen
worden ingezet voor eigenbelang.
Bestaat er een manier waarop presentatie-instellingen zich deze rol als (soms
onvrijwillige) voorhoede (weer) eigen kunnen maken en kunnen inzetten
voor artistieke en sociale doeleinden? Anders gezegd: alternative branding
(merkproductie ten behoeve van een kritische kunstpraktijk) zou weleens
kunnen bijdragen aan de verrijking van sociale relaties en nieuwe maat
schappelijke verbanden kunnen scheppen. Hiervoor zou het mogelijk wel
bevorderlijk zijn als de kunst net zo ‘hip’ zou worden (of beter: nog ‘hipper’)
dan haar bij voorbaat commerciële concurrentie – bijvoorbeeld op het gebied
van vrijetijdsbesteding. En dan liefst zonder een sterke mate aan exclusiviteit
en discriminatie. Een verdere ontwikkeling van vaardigheden op het gebied
van communicatie is hiervoor een vereiste.
Tot slot nog een opmerking: Er zijn helaas geen miracle cures. Een veranderproces is altijd ingebed in een specifieke context die een specifieke aanpak
vereist. Om deze in gang te kunnen zetten moet goed worden gekeken naar
de doelen, de spelers, de wensen, de eisen, de opvattingen, de (impliciete en
expliciete) veronderstellingen alsook de dilemma’s die de individuele instelling
kenmerken. Vaak kan een frisse blik van buitenaf een oplossing bieden, maar
soms kan al heel wat worden bewerkstelligd met het reserveren van extra
ruimte voor reflectie en brainstorming. ‘Waar willen we heen?’ is uiteindelijk
de belangrijkste vraag waar de Nederlandse presentatie-instellingen zich mee
geconfronteerd zien en waarop zij een antwoord dienen te vinden.
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