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Dit onderzoek betreft een interactief project dat in de periode maartjuni 2018 is uitgevoerd in opdracht van Gastatelier Leo XIII te Tilburg.
Het onderzoek biedt inhoudelijk sturing aan de koers die Gastatelier
Leo XIII de komende jaren in kan slaan, gezien de huidige
onduidelijkheid. Vanuit verschillende vragen en onderzoekdomeinen
resulteert dit onderzoek in een hanteerbaar scenario voor de toekomst
van het kunstinitiatief in- en voor Tilburg.

Met grote dank aan Irene de Craen, Esther Vossen, Annette Behrens, Rob Groot
Zevert, Pim Tieland, Mitchel Breed, Kristof Van Heeschvelde, Ben Benaouisse,
Pieter Bots, Maria Scnhyder, Marinke Marcelis, Klaartje Esch, Rob Moonen, Linda
Köke, Sanne Jansen, Kees Hogenhout, Paul Geelen, Janina Frye, Emily
Huurdeman, Rozemarijn de Booij en natuurlijk Bas van den Hurk, Wilma Diepens en
Hanneke Bedaux, voor jullie denkwijzen, kritische noten, gereserveerde tijd- en
prettige medewerking om dit onderzoek mogelijk te kunnen maken. Alle goeds.
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PROJECTVOORSTEL

Externe gedachten voor interne sturing

‘Zet de ramen naar de buitenwereld open’

Het onderzoek dat in de periode 01-03-2018 t/m 31-06-2018 plaatsvindt

Gastatelier Leo XIII biedt de kunstenaar een geconcentreerde werkperiode,

betreft een interactief project dat uitgevoerd wordt in en rondom Gastatelier

in een ruimte waar hij/zij zowel kan wonen als werken. In deze periode van

Leo XIII te Tilburg. Het onderzoek is bedoeld om meer inhoudelijke sturing

vier maanden kan de kunstenaar zich volledig focussen op het proces van

te geven aan de koers die de organisatie van het gastatelier de aankomende

de eigen beroepspraktijk, om dit vervolgens te delen en tonen in een

jaren in zal slaan. Op dit moment is de organisatie zoekende en is deze

afsluitende presentatie. Door een grote focus op gesprek en debat kunnen

koers nog te onduidelijk. Zoals de organisatie deze ervaren problematiek

gevestigde en nieuwe kunstenaars elkaar tevens ontmoeten via het

zelf omschrijft op 13-09-2017: “Met het gastatelier zijn we op zoek naar een

gastatelier. De gastkunstenaar in het atelier is (inter)nationaal aan zijn/haar

meer concrete invulling van onze koers voor de komende jaren. […] daar

weg aan het timmeren, jong en breed georiënteerd (zowel gebruikmakend

krijgen we inhoudelijk niet goed grip op.” Dit onderzoek levert daarom een

van de meer traditionele disciplines, zoals schilderen en beeldhouwen, als

bijdrage aan de benodigde sturing van een transformatie en heroriëntatie,

bekend met sociale/nieuwe media), om de samenhang van autonomie en

en draagt tevens bij aan de waardebepaling van kunstinitiatief Gastatelier

maatschappelijk engagement te centraliseren. Het gastatelier biedt

Leo XIII voor en in Tilburg. Hierbij komt een belangrijke focus op regionale

overduidelijk waardevolle gelegenheid voor eigen onderzoek, maar het

en nationale zichtbaarheid te liggen. Het onderzoek start vanuit een scan

geloof in deze autonome vrijheid kan daarbij doorslaan in vrijblijvendheid;

naar de omgeving (lokaal, regionaal en (inter)nationaal) van het gastatelier,

en dus zorgen voor stagnatie in het beoogde proces (van zowel de eigen

en sluit af met het aanbieden van hanteerbare scenario’s voor de toekomst

kunstpraktijk als van het gastatelier). Dit onderzoek vertrekt dan ook vanuit

van het gastatelier. Het onderzoek is kwalitatief van aard en bestaat uit de

de volgende hoofd- en deelvragen:

volgende onderzoeksmethoden: theoretische oriëntatie o.b.v. bestaand
onderzoek,

praktisch

experiment,

reflectie

(visie)

en

•

gesprek

(participatie/interactie). Samen bieden zij de nodige handvatten voor een

Welke inhoudelijke koers wordt verkozen door de organisatie
gastatelier Leo XIII in de komende jaren?

duidelijke, inhoudelijke visie, missie en doelstelling, als gewenst vanuit de
organisatie.

5

-

-

-

-

Welke visie dient de organisatie de aankomende jaren te hanteren

organisatie zelf concluderend centraal staat. Samen zullen deze stappen

voor een selectie van kunstenaars, en hoe draag je deze visie uit

leiden tot een ronde beantwoording van de vraagstelling, namelijk hoe

naar de buitenwereld?

inhoudelijk invulling te geven aan de koers van het gastatelier, gedurende

Wat voor kunstenaar(s-instelling) past bij de visie van het gastatelier

de komende jaren. De resultaten van dit onderzoek zullen tijdens de

zelf?

werkperiode op afgesproken momenten besproken worden met de

Wat voor onderwerpen en kunstenaarsmentaliteiten sluiten aan bij

organisatie, waardoor de dialoog en kennisuitwisseling plaats blijft vinden

het beoogde resultaat (proces, stimuleren van gesprek en

tijdens het proces. Uiteindelijk zal het onderzoek afgerond worden met een

experiment) van het gastatelier?

publiek event en een bijbehorende digitale publicatie.

In welke mate dient de organisatie sturing te geven en/of bij te
dragen aan de zichtbaarheid van het proces van de kunstenaar
en/of het gesprek met de buitenwereld?

-

Liza Voetman, 9 oktober 2017

Moet er, na afloop van de werkperiode, een zichtbaar eindresultaat
zijn, of is het proces meer van belang? Dient de buitenwereld het
proces tijdens het proces te kunnen volgen?

-

Is het inhoudelijk kunnen volgen van het kunstenaarsproces
gedurende de werkperiode verplicht, of is individuele concentratie
(de naar binnen gerichtheid) gewenst? Hoe moet de organisatie
hierop sturen?

Dit onderzoek vertrekt vanuit die ‘buitenwereld’. Dat wil zeggen: het start
buiten de organisatie van het gastatelier. Je moet buiten je eigen denkkader
treden om innovatie en vernieuwing mogelijk te maken, en om nieuwe
impulsen en mogelijkheden naar binnen te halen. Vervolgens focust het
onderzoek zich op de cultureel-maatschappelijke waarde van de plek voor
Tilburg, de beleving van de ruimte door de kunstenaar, waarna de
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INLEIDING

In de afgelopen maanden, voorafgaand aan de werkperiode maart-juni

[lees: het werken in dezelfde ruimte] met andere kunstenaars (en dus

2018, hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de kern

andere artistieke praktijken en mentaliteiten) en met mij als onderzoeker, als

van de organisatie Leo XIII (Bas van den Hurk, Hanneke Bedaux en Wilma

uitgangspunten voor deze specifieke onderzoeksperiode. Gezien de

Diepens), de adviesraad van het gastatelier en mijzelf. Het eerste gesprek

objectiviteit en representatie van dit onderzoek, heb ik mij in de selectie van

voerden we op 18 september 2017, waarin het vraagstuk vanuit de

de vier kunstenaars bewust op de achtergrond gehouden. Dit onderzoek

organisatie meer werd toegelicht. In het tweede gesprek, op 20 oktober

start daarmee vanuit een besloten ‘gegeven’, gezien de organisatie tot op

2017, stond mijn onderzoeksvoorstel – als geformuleerd naar aanleiding van

heden altijd zelf de genodigde kunstenaars heeft geselecteerd op basis van

ons eerste gesprek – centraal (zie p. 5). We kwamen deze dag tevens tot

het eigen netwerk. Om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen, is dit

een belangrijke toevoeging aan het hierboven beschreven onderzoek,

gegeven bijzonder belangrijk.

namelijk de aanwezigheid van één of meerdere kunstenaars in het
gastatelier tijdens de werkperiode. Naar aanleiding hiervan werd vanuit een

In de keuze voor deze vier kunstenaars werd wederom op basis van het

samengestelde longlist (door de organisatie, de adviesraad en mijzelf) een

eigen netwerk gekozen, maar gezocht naar een interessante verhouding

viertal kunstenaars geselecteerd, die in dialoog met dit onderzoek mogelijk

tussen de vier kunstenaars onderling. Gezien het gastatelier kunstenaars

goed zouden kunnen opereren. Deze kunstenaars zijn Paul Geelen, Janina

uitnodigt (zoals het begrip ‘gast’ al aanduidt) maken zij geen gebruik van

Frye, Emily Huurdeman en Rozemarijn de Booij. In het vierde gesprek (op

open calls. Echter krijgen de kunstenaar met de huidige selectiemethode de

12 januari 2018) kwamen we wederom samen, maar dit keer ook met het

werkperiode vanuit Leo XIII zodanig aangeboden, dat de bovenbeschreven

viertal kunstenaars, om de context van het onderzoek en de werkperiode

vrijblijvendheid (zie p. 5) hier mogelijk in verscholen zou kunnen liggen (het

door te nemen (zie p. 18 voor voorlopig tijdschema).

uitblijven van enig commitment en/of verantwoording). Dit is een voorlopige
hypothese die in dit onderzoek verder onderzocht zal worden. Dat

Het viertal kunstenaars werd geselecteerd op basis van hun sterke interactie

verschillende werkperiodes in het verleden niet op een optimale manier zijn

met publiek (en zich dus niet distantiëren van een maatschappelijke

benut, is een vastgesteld gegeven. En dit is tevens een van de centrale

context), hun sociale bedrevenheid open te staan voor gesprek en de

vragen in dit onderzoek: Dient deze vrije ruimte voor concentratie te worden

instemming zijn/haar beroepspraktijk te durven lenen voor samenwerking

gehandhaafd, en/of moet er meer gestuurd worden op publieke uitwisseling
van kennis- en proces?

12

Gezien iedere kunstenaar het gastatelier anders invulling zal geven, bestaat

Gastatelier Leo XIII – in perspectief

er voor dit onderzoek geen representatief / objectief scenario. Iedere

Gastatelier Leo XIII bevindt zich in het voormalige schoolgebouw uit 1908

werkperiode zal immers anders uitpakken. De resultaten van dit onderzoek

gelegen aan de Leo XIII straat 90 te Tilburg. In het pand zijn zowel woningen

zullen daarmee altijd deels afhankelijk zijn van de aanwezige processen ín

als ateliers van kunstenaars en vormgevers ondergebracht. Gastatelier Leo

het gastatelier. Tijdens het derde gesprek zijn we daarom tot de voorlopige

XIII bestaat bijna tien jaar, vanaf 2009. Circa vijf jaar geleden is er een intern

hypothese gekomen dat diverse invullingen van de werkperiode (vanuit

overleg gevoerd met een vergelijkbaar vraagstuk als centraal in dit

verschillende mentaliteiten en kunstpraktijken) het onderzoek ten gunste

onderzoek. Met de toegekende subsidie zijn er al vele stappen gezet. Zo

komt. Vandaar dat er, voorafgaand aan de werkperiode, al voor is gekozen

zijn er jongere kunstenaars bij de werkadviesraad Leo XIII betrokken

om in de periode maart-juni 2018 niet één – maar vier – kunstenaars uit te

geraakt, zijn er diverse debatten en symposia georganiseerd en is de

nodigen. Op deze manier zal er een dialoog plaats gaan vinden tussen de

website aan grote veranderingen onderhevig geweest (en nog steeds

kunstenaars onderling en het onderzoek dat tegelijkertijd plaatsvindt, wat de

onderhevig). Daarnaast heeft het gastatelier een steeds groter en sterker

wens vanuit de organisatie – om een plek te zijn voor gesprek, experiment

netwerk opgebouwd met diverse partners (Incubate, Whatspace, Museum

en proces – invulling geeft. En het is bovenal ook spannend, want een ruimte

De Pont) en onderwijsinstellingen (AKV St. Joost, Fontys Hogeschool voor

delen kan zich evengoed manifesteren in frictie; wat het gesprek over kunst

de Kunsten) uit Tilburg en omstreken. Na de afgelopen subsidietoekenning,

en de positie van de plek wederom op scherp zet.

in 2016, liggen er nieuwe kansen en mogelijkheden voor de toekomst open.
Maar juist met de toegekende subsidie verkiest de organisatie een

Paul Geelen, Janina Frye, Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman zijn

duidelijkere koers te gaan bepalen: Want wat is een gastatelier nu eigenlijk

uitgenodigd voor een werkperiode (2 x 2) van zes weken. De kunstenaars

precies voor- en in Tilburg? De oude selectiemethode voor het kiezen van

hebben per koppel dus zes weken de ruimte en tijd om hun artistieke praktijk

gastkunstenaars, namelijk op basis van een goede afwisseling in het gebruik

voort te zetten, waarna de twee opvolgende kunstenaars het gastatelier

van mediums, is daarbij niet meer bruikbaar in de hedendaagse,

betreden.

gehybridiseerde samenleving. Hoe selecteer je vandaag de dag nou precies
een gastkunstenaar?

Daarnaast is Gastatelier Leo XIII tot op heden meer aangestuurd als een
nevenactiviteit,

naast

de

eigen

(artistieke)

bezigheden

van

de

initiatiefnemers, dan als een dagelijkse taak. De organisatie draagt zelf
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gastkunstenaars aan, en heeft dit altijd op deze manier kunnen (blijven)

denkproces dat de kunstenaar doorlopen heeft. Anderzijds ervaart de

doen. Echter komen zij nu op een kantelpunt te staan. Mede door de

kunstenaar op een directe manier hoe zijn/haar werk overkomt en deze

toekenning van verschillende subsidies (gemeente Tilburg, Mondriaan

dialoog kan bijdragen tot reflectie over zijn/haar werk en de betekenis ervan”

Fonds) en de hierdoor vrijgekomen ruimte nieuwe paden in te slaan, willen

(Mondriaan aanvraag, 2016: 2). De mate waarin deze vraag duidelijk door

ze meer visie ontwikkelen achter hun keuzes en inzicht krijgen in hun koers,

de organisatie wordt gesteld, en waarin dit publieke aspect als vereiste

om stagnatie in- en een vrijblijvende omgang met het artistieke proces waar

wordt ervaren door de kunstenaar, lijkt – gezien de ervaren vrijblijvendheid

mogelijk in te kunnen perken. Hieruit wordt duidelijk dat de organisatie een

– nog te onduidelijk. De organisatie Leo XIII wil geen druk of controlevoering

verlangen koestert om zelf, als gastatelier, niet te stagneren in ontwikkeling

achter de werkperiode zetten en de kunstenaar vrij laten opereren, opdat

en graag met toonbare resultaten komt. Daarbij heerst er tevens een wens

het gastatelier van oudsher een plek is voor concentratie en vrijheid die

om een meer (inter)nationale zichtbaarheid te verschaffen, gezien het bereik

individuele ontwikkeling mogelijk maakt, maar heeft ervaren dat deze

van het gastatelier beperkt is. Het gastatelier wil dus groeien: niet zozeer in

geboden ruimte ook in stagnatie kan resulteren. De kunstenaar is

omvang (wordt nader op ingegaan), maar in zichtbaarheid. Jaarlijks rijkt het

bijvoorbeeld maar weinig aanwezig en/of gebruikt de ruimte meer als

gastatelier in samenwerking met de Fontys Hogeschool voor de Kunsten de

leefomgeving, waarna hij/zij tijdens de finissage - zonder echt proces af te

Leo XIII Prijs uit. Deze prijs is bedoeld om een van de afstuderende

hebben gelegd – het werk aan de maar weinig aanwezigen presenteert

studenten aan de Fontys een werkperiode van vier maanden in het

(wordt nader op ingegaan). Het selecteren van een kunstenaar op basis van

gastatelier aan te bieden. Gezien de organisatie zich meer (inter)nationaal

een mooi ‘papiertje’ [lees: CV, naamsbekendheid, exposities, ervaring] blijkt

wil profileren, en buiten de eigen scope wil treden in het uitnodigen van

niet altijd in succes uit te monden. Deze vrijblijvende omgang stagneert

gastkunstenaars, zal deze prijs zich vanaf komend jaar over Nederland

zowel het gewenste proces van de individuele kunstpraktijk, als dat van het

uitspreiden, en dus niet enkel meer voor de Tilburgse’ kunststudenten te

gastatelier. De organisatie wil daarom meer inzicht krijgen in wat voor

winnen zijn.

kunstenaar(s mentaliteiten) goed in deze context zouden kunnen opereren,
hoe ze als organisatie op proces moeten aansturen (of juist niet) en welke

Zoals aangegeven ervaart de organisatie een spanning tussen controle

positie ze als organisatie in deze worsteling tussen artistieke vrijheid en

enerzijds en vrijblijvendheid anderzijds. In de subsidieaanvraag 2016 van

maatschappelijke verantwoording- en zichtbaarheid in dienen te nemen. Ze

het Mondriaan Fonds schrijft de organisatie het volgende: “We vragen van

heeft op dit moment de wens niet te erg te sturen, maar deze afwezigheid

de kunstenaar dat hij/zij zich openstelt voor ontmoetingen met publiek. Juist

van een duidelijk beleid zou de hoofdrede kunnen zijn waardoor het

deze ontmoetingen maken dat het publiek kennis krijgt over het werk- en

gewenste publieke dialoog niet duidelijk genoeg wordt gecommuniceerd
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naar de gastkunstenaar; en dus herhaaldelijk niet wordt opgezocht (gezien

Wat voor beleid kan de organisatie de

een interne, geconcentreerde focus op de eigen kunstpraktijk). De

komende jaren gaan hanteren en hoe

organisatie stelt deze frictie als volgt vast:

dragen zij dit uit naar de gastkunstenaars;

In de afgelopen jaren is gebleken dat een langere periode van
reflectie vruchtbaar kan zijn voor jonge kunstenaars. […] Tegelijk is

zodanig

het zo dat tijdens deze periode van reflectie en productie er voor
deze jonge kunstenaars een behoefte blijkt te bestaan aan dialoog,

dat

er

een

wederzijds

commitment met wederzijdse

aan het in gesprek kunnen gaan met anderen. In de komende
periode wil het gastatelier deze mogelijkheden tot dialoog

belangen kan ontstaan?

structureel onderdeel van het programma gaan laten uitmaken.
(Mondriaan aanvraag, 2016: 3)

Gastatelier Leo XIII beoogt kunstenaars, schrijvers, onderzoekers en

In de subsidieaanvragen voor het Mondriaan Fonds en gemeente Tilburg

curatoren samen te brengen. In de subsidietoekenning door de gemeente

(2016) noemt de organisatie twee actiepunten om deze ambitie

Tilburg (2016) wordt de focus op gesprek, reflectie, experiment en proces

daadwerkelijk te realiseren:

herhaaldelijk onderstreept. Zij erkennen tevens dat er meer focus op
1. Een voortzetting van de lijn die in 2014 is ingezet, namelijk om in

zichtbaarheid moet komen te liggen. Enerzijds wordt de rust die de plek
ademt dus positief erkend, maar anderzijds dient de plek meer onder de

het

publieke

domein

kunstenaarsgesprekken,

debatten

en

aandacht te worden gebracht: een lastig spanningsveld dat doorgevoerd

symposia te organiseren met (inter)nationaal gerenommeerde

kan worden naar de frictie tussen autonomie (druk van binnenuit) en

sprekers. Hierbij wordt de gastkunstenaar actief betrokken. Uit te

maatschappelijk engagement (druk van buitenaf, ofwel: heteronomie). Dit

voeren i.s.m. organisaties als Incubate en Whatspace (beide

onderzoek gaat daarom zowel in op de ontwikkeling van de toekomstige

gevestigd in Tilburg).

kunstenaars ín het gastatelier, als de ontwikkeling van de plek zelf (te

2. Een actieve voortzetting van de dialoog met andere kunstenaars

denken aan mentaliteit, positionering, omvang en focus) in en voor Tilburg.

van dezelfde generatie (maar ook curatoren, critici en theoretici) en
van een vorige generatie. Dit gebeurt in samenspraak met de

15

gastkunstenaar: Waar heeft hij/zij behoefte aan? Wat voor gesprek

Het kleine kunstinitiatief verklaard

zoekt hij/zij? Met wie wil hij/zij dat gesprek voeren? Vervolgens dient

Als we spreken over een ‘klein kunstinitiatief’, waar hebben we het dan

het dialoog onder de aandacht van het publiek te worden gebracht

eigenlijk over? En wat is de zelfstandige waarde ervan? De waarde van

(inzicht in werk- en denkproces van de kunstenaar voor het publiek

Gastatelier Leo XIII, als klein Nederlands kunstinitiatief, wordt met de

+ integratie van het publiek-maatschappelijke domein in het proces

vrijgemaakte subsidie vanuit zowel het Mondriaan Fonds als de gemeente

van de kunstenaar).

Tilburg erkend, maar wat ben je dan eigenlijk? In Initiatieven. Onderzoek
naar het Nederlandse initiatief in de beeldende kunst (2014) definieert

Om dit laatste mogelijk te maken streeft de organisatie ernaar om actiever

Maaike Lauwaert het kleine kunstinitiatief als een “zeer heterogene groep

als producent op te treden, mede door de website van het gastatelier meer

aan organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al

interactief te benaderen (o.a. door in het Engels te schrijven, gezien de

dan niet tijdelijke of nomadische werkvormen” (Lauwaert, 2014: 4), die –

internationale focus van de plek). Tevens willen ze meer budget toekennen

ondanks hun veelzijdigheden – allemaal over een aantal redelijk unanieme

aan de gastkunstenaars om de focus op materieel proces te benadrukken

eigenschappen beschikken. Deze eigenschappen zijn belangrijke pijlers in

en adverteren in gerenommeerde (inter)nationale vakbladen om meer

een meer hybride samenleving, waarin grenzen vervagen en definities lastig

zichtbaarheid te verschaffen. Samengevat zijn het verschaffen van

te formuleren zijn. Enkele algemene eigenschappen die het document

zichtbaarheid en het stimuleren van dialoog daarmee de twee belangrijkste

uiteenzet: • de aandacht die de kleine kunstinitiatieven hebben voor jonge

handvatten in dit onderzoek, wat tevens al bij ingang van dit onderzoek door

kunstpraktijken (spreekwoordelijk jong) • de durf om buiten de institutionele

de organisatie is doorgevoerd (landelijk maken van de Leo XIII Prijs, dialoog

kaders te treden (en hier zelfs kritiek op te leveren) • de focus op

stimuleren door 2 x 2 kunstenaars uit te nodigen).

ontwikkeling en experiment (fouten maken mag), de afhankelijkheid van de
initiatiefnemers (organisatie) zelf (zonder hen stort het vaak in) die vaak zelf
ook kunstenaar zijn • de dialoog tussen kunstenaar, organisatie en publiek
(lokaal, kunst liefhebbend) • het weinige verwachtingsmanagement van
buitenaf en de vele vrijheid van binnenuit. Kortom:

16

het kunstinitiatief is een kleine organisatie (in termen van

Chris Koppen over twee belangrijke speerpunten: internationalisering en

mankracht, fysieke en organisatorische structuren) gericht op de

talentontwikkeling. In andere woorden: AiR’s brengen kunstenaars

beeldende kunst die ontstaat vanuit een bevlogenheid en motivatie

(internationaal) samen en waarborgen nieuw talent. De AiR’s worden als

kunst op een andere manier te presenteren, daarmee bij te dragen

bijzonder waardevol gezien vanwege de ruimte die ze bieden om zowel te

aan de productie van nieuw werk en te werken op zo’n manier dat

kunnen wonen als werken. Brabant telt circa 17 AiR’s, waaronder

men steeds dicht bij de kunst en kunstenaar staat en eerder

Gastatelier Leo XIII. De provincie vindt het belangrijk om plekken voor

werkt/organiseert als een kunstenaar dan als een manager.

vrijblijvend experiment te kunnen bieden. Met ‘vrijblijvend experiment’ wordt

(Lauwaert, 2014: 8)

artistiek onderzoek verstaan dat niet per se voldoet aan de eisen van het
publiek: het mag dus ‘misgaan’. Bkkc stelt vast dat experiment, als centraal

Echter, zo benadert Lauwaert herhaaldelijk, zijn alle kunstinitiatieven

in de AiR’s, het kunstklimaat in leven houdt. Daarnaast heeft de AiR ook een

wezenlijk verschillend. Gezien de veelheid aan mogelijke invullingen is de

sociaal-culturele waarde voor en in de stad en biedt het waardevolle

zoektocht van Gastatelier Leo XIII dan ook geen verassende. Wat duidelijk

toevoegingen voor/aan maatschappelijke vraagstukken. AiR’s staan dus

mag zijn is dat alle initiatiefnemers (in dit onderzoek omschreven als

niet los van de samenleving, ondanks de focus op het artistieke proces. Hier

‘organisatie’) sterke doorzetters zijn die buiten de traditionele kaders kijken

is de centrale vraag uit dit onderzoek wederom zichtbaar: Want hoe

en niet bang zijn voor een vergissing. Een ‘vergissing’ die mogelijk wordt

organiseer je nu daadwerkelijk een gezonde balans tussen interne en

bijgestaan door het Mondriaan Fonds: gezien het onderzoek van Lauwaert

externe waarde? Volgens bkkc heerst er unaniem een sterke behoefte om

het begin betekende van deze toegekende impulsgelden. Uit het onderzoek

de AiR’s in Brabant meer zichtbaarheid te laten verschaffen: de plekken zijn

wordt tevens uiteengezet dat de bijdrage van het Mondriaan Fonds het

zodanig belangrijk voor de stad dat het contact met het publiek versterkt

kunstinitiatief zodanig op de kaart profileert, dat lokale overheden op hen

dient te worden. Niet enkel de toegekende waarde vanuit de deelnemende

beurt het belang van het initiatief gaan (h)erkennen (en wederom een

kunstenaars aan deze expositie (bestempelen de werkperiode als belangrijk

bijdrage toekennen). Zowel de overheid als het Mondriaan Fonds steunen

vanwege: • de langere termijn invloed die deze periode heeft in de eigen

daarmee de onderscheidende kwaliteit van het (kleine) kunstinitiatief.

ontwikkeling • de kansen in de fysieke gastruimte om nieuwe wegen in te
slaan • de gastvrijheid die geboden wordt en die het mogelijk maakt te
onderzoeken • de periode zelf die stimuleert tot maken), maar ook de

Deze kwaliteit wordt ook door bkkc (brabants kenniscentrum kunst en

waarde van de plek voor de stad, wordt in dit onderzoek nader aan de orde

cultuur) te Tilburg erkend. Tijdens de opening van een recente expositie,

gesteld.

toegewijd aan de Brabants AiR’s (Artist in Residencies), spreekt directeur
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Onderzoekstructuur

2. Aanpak: maakt inzichtelijk hoe de waarde van het gastatelier ook
daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de praktijk (als je focus op service

Dit onderzoek is opgedeeld in vier onderzoeksgebieden:

bijvoorbeeld belangrijk vindt, waar en hoe is dit dan zichtbaar in je
identiteit en programmering? Maak je dan gebruik van een

1. Nederlandse en Vlaamse kunstinitiatieven

gastheer/vrouw? Etc.) begrippen die in dit onderzoek centraal staan

2. Gastatelier Leo XIII in en voor Tilburg

(zie p. 14/15) worden hier in vraagvorm getoetst aan de betrokken

3. De kunstenaar in het gastatelier

partijen

4. De organisatie van het gastatelier

(grof

gezegd:

andere

Nederlandse-

en

Vlaamse

kunstinitiatieven, partijen in Tilburg en de gastkunstenaars). In een
open vorm zijn deze begrippen dus leidraad voor het gesprek

In elk onderzoeksgebied (te lezen als een hoofdstuk) wordt antwoord

•

gegeven op een aantal deelvragen. Deze vragen worden in alle

Belangrijk te vermelden is dat al deze begrippen
(onderwerpen, thema’s) met de verschillende partijen

hoofdstukken besproken waar zij betrekking op hebben. Op deze manier

worden besproken, om uiteenlopende expertises in gelijke

levert ieder hoofdstuk een volgende stap op in de beantwoording van de

mate te belichten

verschillende vragen, en het uiteindelijk kunnen beantwoorden van de
hoofdvraag (welke inhoudelijke koers er wordt verkozen door de organisatie

Het derde hoofdstuk (‘De kunstenaar in het gastatelier’) kent tevens een

van gastatelier Leo XIII in de komende jaren). Op de volgende pagina zie je

derde uitgangspunt:

een globale indeling van de deelvragen als besproken in de betreffende
hoofdstukken.

3. Praktijk: een empirische registratie die parallel loopt aan de
werkperiode van de vier kunstenaars (maart-juni 2018). De

Elk hoofdstuk focust zich tevens op twee uitgangspunten:

werkperiode wordt in overleg met de kunstenaars ingevuld

1. Waarde: heeft betrekking op de toegekende waarde aan het

•

kunstinitiatief, gezien vanuit het betreffende hoofdstuk. Dit eerste

Zie p. 20 voor nadere toelichting werkperiode maart-juni
2018

uitgangspunt maakt de verschillende waardebepalingen zichtbaar
(grof gezegd: wat is de waarde van het kunstinitiatief voor
Nederland, wat is de waarde van Gastatelier Leo XIII voor Tilburg,
voor de kunstenaar en voor de organisatie)
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H1.
Vraag

Het eerste onderzoekdomein betreft een veldonderzoek naar Nederlandse
H

en Vlaamse kunstinitiatieven. Op deze manier wordt er buiten het kader van
Leo XIII gekeken, alvorens hier verder op in te gaan. Door de mogelijkheden

Welke visie dient de organisatie de aankomende jaren te
hanteren voor een selectie van kunstenaars, en hoe draag je

van het kunstinitiatief te inventariseren kan uiteen worden gezet wat positief

1+2+3+4

bij zou kunnen dragen aan de inhoudelijke koers van Gastatelier Leo XIII. In

deze visie uit naar de buitenwereld?

overleg bepaalde vergelijkbare (kleine) kunstinitiatieven voor een bezoek
Wat voor kunstenaar(s-instelling) past bij de visie van het
gastatelier zelf?

zijn:
1+2+4

•
Wat voor onderwerpen en kunstenaarsmentaliteiten sluiten
aan bij het beoogde resultaat (proces, stimuleren van gesprek

http://hotelmariakapel.nl/wp/about/

1+4

•

en experiment) van het gastatelier?

Het Vijfde Seizoen – Den Dolder (13.02.18 13.00 uur)

http://www.vijfde-seizoen.nl/nl/
•

In welke mate dient de organisatie sturing te geven en/of bij te
dragen aan de zichtbaarheid van het proces van de kunstenaar

Hotel Maria Kapel – Hoorn (22.02.18 13.00 uur )

1+2+3+4

Het Wilde Weten – Rotterdam (23.02.18 10.00 uur)

http://www.hetwildeweten.nl/
•

en/of het gesprek met de buitenwereld?

Das Spectrum – Utrecht (24.02.18 10.00 uur)

http://www.dasspectrum.org/
Moet er, na afloop van de werkperiode, een zichtbaar

1+2+3+4

•

De Geheime Bunker (Omstand) – Arnhem (28.03.18 12.00 uur)

eindresultaat zijn, of is het proces meer van belang? Dient de

http://www.transartists.org/air/studio-omstand

buitenwereld het proces tijdens het proces te kunnen volgen?

•

Is het inhoudelijk kunnen volgen van het kunstenaarsproces

SECONDroom – Gent (14.04.18 19.00 uur)

http://secondroom-antwerpen.tumblr.com/

1+4

gedurende de werkperiode verplicht, of is individuele
concentratie (de naar binnen gerichtheid) gewenst? Hoe moet

Tijdens deze bezoeken wordt er een open gesprek gevoerd omtrent de

de organisatie hierop sturen?

centrale begrippen in dit onderzoek als verbonden aan de deelvragen.
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H2.

H3.

In het tweede hoofdstuk wordt de cultureel-maatschappelijke waarde van

In hoofdstuk drie staat de positionering van de kunstenaar in het gastatelier

Gastatelier Leo XIII voor en in Tilburg onderzocht. In dit hoofdstuk wordt de

en de beleving- en werking van deze ruimte centraal. Aan de hand van deze

spanning interne concentratie (autonomie) versus externe zichtbaarheid en

werkperiode wordt het vraagstuk intern/extern meer inzichtelijk. Zoals

interactie (heteronomie) verder gecentraliseerd aan de hand van een

Janina Frye het vraagstuk tijdens een gezamenlijk introductiegesprek

theoretisch kader. Tevens vinden er gesprekken plaats met andere

omschrijft: “Hoe functioneer ik zelf in het atelier en wat heb ik nodig? Het

Tilburgse kunstinitiatieven- en organisaties en omwonenden van het

onderzoek in de ruimte an sich is bovenal al interessant genoeg aan deze

gastatelier. Gezien Gastatelier Leo XIII wordt gefinancierd met publiek geld,

werkperiode.” Daarnaast worden oud-gastkunstenaars uitgenodigd om te

dragen zij een bepaalde publieke verantwoordelijk voor en naar de stad.

spreken over hun ervaring en het belang van de werkperiode voor hun

Hoe kun je als gastatelier, met een zelfstandige waarde, ook een waarde

kunstenaarspraktijk. Gaat het de kunstenaars tijdens deze werkperiode om

voor- en in Tilburg hebben? Hoe gaan de zelfstandige waarde en de

het openleggen van proces en het aangaan van gesprek (met publiek, de

publieke waarde met elkaar samen? Wat ben je als gastatelier voor Tilburg,

stad, andere kunstenaars, met theoretici, critici, moderators, e.d.), of om de

en hoe zien de verschillende partijen dit voor zich?

interne focus en/of het geconcentreerd toewerken naar een eindresultaat?
Wat heb je als gastkunstenaar nodig van de organisatie, de plek en de stad?

Er worden gesprekken ingepland met:
•

Gemeente Tilburg (d.m.v. werkconferentie)

•

bkkc (d.m.v. werkconferentie)

•

Omwonenden Gastatelier Leo XIII, waaronder:

•

In hoeverre is het proces belangrijk om te delen met een ander / in hoeverre
heb je deze ‘ander’ nodig voor een waardevol proces?

Gastkunstenaars:

o

Sanne Jansen

o

Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman (duo 1)

o

Kees Hogenhout

o

Paul Geelen en Janina Frye (duo 2)

o

Anoniem

Oud residenten:

Kunstinstellingen in Tilburg, waaronder:
o

PARK (Rob Moonen)

o

De Pont (Maria Schnyder)

o

Kunstpodium T (Klaartje Esch)

o

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Marinke Marcelis)
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o

Daniela Apice (curator)

o

Timmy van Zoelen (kunstenaar)

H4.

Tijdsindeling werkperiode maart-juni 2018

In hoofdstuk vier worden de eerdere resultaten uit H.1, H.2 en H.3 nader

2 t/m 4 maart:

onder de aandacht gebracht bij de organisatie en wordt er vanuit deze

opening werkperiode Tyrell Kuipers (vorige kunstenaar, winnaar Leo XIII

resultaten tezamen besloten welke resultaten uit dit onderzoek betekenisvol

Prijs 2017)

bijdragen aan een realistisch toekomstscenario voor Gastatelier Leo XIII.
Aan de hand van een laatste terugkoppeling met de leden van de

5 t/m 11 maart:

organisatie worden de onderscheidende capaciteiten van Gastatelier Leo

opstart week Liza Voetman

XIII dan ook omgevormd tot een concrete koers voor de toekomst van het
initiatief. Die koers bestaat uit putten op wat je al hebt- en bent, en vanuit

12 maart t/m 22 april:

daar de transformatie inzetten.

eerste werkperiode Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman
(+ onderzoek Liza Voetman)

23 april t/m 29 april:
Workshop Themaweek Fontys Academie voor Beeldende Vorming
(vastgesteld in overleg met Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman op
basis van open vraag van organisatie Leo XIII)

30 april t/m 10 juni:
tweede werkperiode Paul Geelen en Janina Frye
(+ onderzoek Liza Voetman)

10 juni t/m 28 juni:
afrondende periode Liza Voetman

1 juli:
Interne eindpresentatie OUT OF THE BLUE
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Aanpak werkperiode maart-juni 2018
Zoals vermeld loopt er naast dit onderzoek tevens een empirisch onderzoek

Er kan hieruit geconstateerd worden dat de ervaren vrijblijvendheid gevolg

in dialoog met de gastkunstenaars. In het vierde gesprek met de organisatie,

kan zijn van twee kanten: die van de organisatie en die van de kunstenaar.

adviesraad en kunstenaars werd de vraag gesteld hoe dit onderzoek het

Mogelijk wordt een publieke dialoog op dit moment niet actief genoeg

publieke aspect (publieke element, dialoog stimuleren) gaat aanvliegen. In

aangekaart door de organisatie, en is het nu nog te afhankelijk van de

deze vraag schuilt duidelijk de wens om hier als organisatie Leo XIII meer

werkwijze van de individuele kunstenaar of dit al dan niet gebeurt (zoekt hier

inzicht in te verkrijgen. Het is echter zo dat de mate van sturing die in dit

wel of niet naar: wat ook een uitgangspunt zou kunnen zijn). Als de

onderzoek bij voorbaat gehanteerd zou kunnen worden (publieksmomenten

organisatie Leo XIII verkiest dat de kunstenaar deze dialoog zelf meer op

bij binnenkomst van gastkunstenaars inplannen, of juist geheel aan de

dient te gaan zoeken tijdens de werkperiode, dan dient er vanuit de

kunstenaar overlaten) invloed zal hebben op de resultaten van dit

organisatie een sterker beleid voorafgaand aan de werkperiode opgelegd te

onderzoek. Omdat dit onderzoek zo objectief mogelijk acht te zijn en een

worden (als werkvoorwaarde), om een wederzijds commitment aan te

koers voor de komende jaren ontwikkelt (niet enkel als een experiment voor

kunnen gaan. De kunstenaar krijgt de werkperiode dan niet meer

vier maanden fungeert) kan hier op dit moment geen eenzijdige keuze in

aangeboden: de organisatie verwacht- en vraagt dan duidelijk iets van de

gemaakt worden.

kunstenaar.

Het al dan niet inplannen van publieksmomenten loopt daarom parallel aan

Er kunnen op dit moment 3 paden ingeslagen worden:

dit onderzoek en is dan ook afhankelijk van de resultaten en gesprekken die

1. Puur en alleen tegen de kunstenaar zeggen dat publieke dialoog

plaats gaan vinden. In de subsidieaanvraag (2016) stelt de organisatie Leo

wenselijk is, maar dat dit vormvrij is en dat de kunstenaar zijn/haar

XIII zelf al vast dat het realiseren van deze publieke dialoog een

eigen ding kan doen (actie vanuit kunstenaar)

actiepunt is dat tussen de organisatie en kunstenaar plaats moet gaan

2. Op basis van wat je ziet gebeuren (bijv. weinig publieke dialoog),

vinden. In dit actiepunt wordt duidelijk dat de gastkunstenaar van Leo XIII

kijken wat voor effect het heeft als je daar als organisatie meer op

hier niet alleen verantwoordelijk voor is (de dialoog hoeft niet puur vanuit

stuurt (actie vanuit organisatie)

hem/haar te komen). In plaats daarvan spreekt de organisatie uit hier zelf

3. De kunstenaar bij voorbaat verplichten tijdens de werkperiode een

ook een positie in te hebben, en de kunstenaar tevens mee te nemen in elke

interactie met het publiek(e domein) te leggen (eis)

beslissing. De publieke dialoog ontstaat voor Gastatelier Leo XIII, op basis
van deze aanvraag, dus altijd in overleg met de kunstenaar.
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Gezien dit derde punt komt te vervallen (interactie met het publieke domein
zijn voor deze werkperiode niet van de kunstenaar geëist, enkel
uitgesproken: de kunstenaar is nergens toe verplicht), focust dit onderzoek
zich op de eerste twee punten. Na de eerste onderzoeksresultaten (op basis
van wat er wordt gezegd, geobserveerd en gedaan) wordt er daarom samen
met kunstenaar en organisatie bekeken of het wenselijk is om dit dialoog
meer te gaan sturen (zie H.3). Dan pas kunnen er uitspraken gedaan
worden over de behoefte van de kunstenaar en de behoefte van de
organisatie.

25

Fase 1: de organisatie ondervraagd
In dit onderzoek worden ‘waarden’ (wat vindt iedereen afzonderlijk

niet allemaal in een zelfde mate werkzaam in de culturele sector. Lauwaert:

belangrijk, gezien vanuit alle partijen) en ‘aanpak’ (concrete invulling: hoe

“Kunstenaars die een initiatief starten zouden zich qua mentaliteit en

gaan we het doen) in een directe lijn geplaatst. Een voorbeeld: als je als

werkwijze niet thuis voelen bij grotere instellingen en streven dan ook niet

organisatie wilt investeren in hospitality, dan doe je dat omdat je mensen

naar doorstromen. Als hun initiatief ophoudt te bestaan, gaan ze zich weer

wilt (be)trekken en binden. Als je dit niet belangrijk vindt, kun je je beter op

meer richten op de eigen praktijk” (2014: 16). Zolang de waarde van het

iets anders richten en hoef je geen bijzondere aandacht aan hospitality te

kunstinitiatief intern door de organisatie wordt ervaren, zal de plek dus niet

verschaffen. Het heeft geen zin om te investeren in service, als er maar

snel ophouden te bestaan. Maar wanneer er uiteenlopende belangen en

zeven mensen op een finissage komen, tenzij je dit wilt veranderen (en je je

wensen heersen – ondanks de collectieve geschiedenis en woonplek – kan

dus meer gaat focussen op zichtbaarheid). Om een bepaalde richting te

dit wel invloed hebben op een duidelijke identiteit. Pas wanneer hier een

kunnen overzien in factoren die belangrijk zijn voor de organisatie Leo XIII,

rechte lijn in bestaat, kan het gastatelier een sterke leergemeenschap

worden er daarom – voorafgaand aan de werkperiode – korte

vormen.

startgesprekken met de verschillende leden van Gastatelier Leo XIII
gevoerd. Met deze gesprekken wordt er een richting zichtbaar van waaruit
dit onderzoek bepaalde zaken (thema’s, onderwerpen, begrippen) kan gaan
bekijken.

Voor een duidelijk onderzoek moet allereerst inzichtelijk zijn wat voor
vraagstukken en dillema’s er in de organisatie spelen: zowel individueel als
collectief (reeds beschreven in dit document). Pas wanneer je weet wat er
intern speelt, kan er doorgevraagd worden. In haar onderzoek stelt Lauwaert
(2014) vast dat de organisatoren van een kunstinitiatief vaak ook zelf
werkzaam zijn als kunstenaar. In de organisatie van Leo XIII is dit deels het
geval. De organisatie woont en werkt in een en hetzelfde gebouw, maar zijn
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•

Scroll verder naar pagina 36 om direct door te gaan naar de analyse
die op basis van onderstaande gesprekken gemaakt kon worden.

Fase 1: gesprek 1 – Bas van den Hurk

Datum: 05-02-18
Tijdstip: 16:00 uur

LV: Mogelijk heersen er onderling, binnen de organisatie, verschillende
waarden en belangen. Wanneer er interne onduidelijkheid bestaat, kan dat
een gedeelte verklaren van de onduidelijkheid die al eerder wordt geschetst.
Vandaar deze individuele gesprekken. Waar komt voor jou persoonlijk de
onduidelijkheid, die je ervaart, vandaan?

Persoonlijke motivatie
BvdH: Wat je zegt klopt denk ik wel. Ik denk dat onze insteek als organisatie
heel verschillend is. Mijn perspectief is vooral dat ik zie wat er landelijk
binnen residenties gebeurt, en ik heb ze zelf natuurlijk ook gedaan. Ik weet
hoe verschillende plekken zijn en wat voor gevoel die plek kan oproepen. Ik
kan wel zeggen: ik heb onze kunstenaars uitgenodigd voor een
werkperiode, maar het is natuurlijk ook zo dat ik in een bepaald netwerk zit
met veel jonge kunstenaars, kunstinitiatieven en residencies. Dat is een
discours waarvan ik wel weet wat er op dat vlak speelt. En dat is natuurlijk
mijn insteek, dat is waar ik op vaar

L: En toch wil je meer grip krijgen op de eigen koers?
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In de roezeling ergens in de jaren 80’ – je kreeg toen veel krakers die tegen

zichtbaar. Er zijn heel veel van dit soort plekken in Nederland, en die plekken

leegstand kunstenaarsplekken gingen oprichten, zoals De Fabriek in

kunnen niet meedingen naar grote subsidies. Daar begint niemand aan,

Eindhoven – ligt ook mijn roots. Ik begrijp dat verlangen: naar de

want dat kun je nooit winnen, en die tijd en energie is er niet bij de

onafhankelijkheid van de kunstenaar, zich maatschappelijk positioneren

organisaties. Je hebt als organisatie nog wel 80 andere dingen aan je hoofd.

daarbinnen en om plekken voor de kunst op die manier op te eisen; niet

Maar met deze kleine aanvragen is het dus wél mogelijk gemaakt, en dat

institutioneel te zijn. En dat draag ik uit. Maar op een gegeven moment is

heeft volgens mij het bewustzijn naar boven geroepen wat het belang van

het in Nederland zo geworden, dat er zoveel van deze kunstinitiatieven

deze plekken is. Nu zie je dat zo’n plek, zoals wij, met de vraag zit waar we

waren, dat het een vanzelfsprekendheid werd. Pas nu, sinds de VVD –

het voor doen – bijvoorbeeld wanneer je slechts 7 man op een opening telt

Zijlstra – is de boel bij de wortels afgebrand. En dat heeft het imago van

– maar deze vraag verdwijnt ook weer vaak snel van de tafel, omdat het

kunst

leven zelf ook weer door gaat ná die opening

heel

slecht

gedaan,

en

daardoor

zijn

er

heel

veel

kunstenaarsinitiatieven weg gegaan. En vanuit dit is het besef gekomen: ‘Nu
het verdwijnt, wat ís het dan eigenlijk?’ De eerdere vanzelfsprekendheid

LV: Meet je succes dan af aan de bezoekersaantallen?

verdween daarmee
Bezoekersaantal
LV: Wat misschien ook goed is, om die vraag weer scherp te stellen?

Nee, dat zeker niet. Maar het is wel een soort idee dat leeft: als je kijkcijfers
goed zitten, geeft dat een indicatie. Als je op een gegeven moment heel lang

Wat misschien ook goed is, zeker in de kunsten. Er is een opschudding

bezig bent en ergens veel moeite voor doet, en je nog steeds ziet dat je

geweest die zichtbaar maakt dat niet alles vanzelfsprekend is. En dat is op

geen mensen aan je bindt – bijvoorbeeld dat mensen één keer komen, maar

zich niet slecht, alleen de toon waarop de VVD dat zei was heel fout, al klopt

vervolgens niet meer terugkomen – dan is het geen plek die oproept: ‘Ik

de inhoud misschien ergens wel. Vervolgens heeft Maaike Lauwaert haar

moet erbij zijn, dáár gebeurt het!’, hoe graag je dat ook zou willen.

stuk geschreven, wat voor mij echt een sleutelstuk is geweest, waarin zij
zicht afvraagt: ‘Nu deze kunstinitiatieven verdwijnen, hoe gaan we daar mee

LV: En dat is belangrijk voor jou, dat je wél zo’n plek wordt?

om?’ Dat was het begin van de toekenningen van het Mondriaan Fonds aan
kunstinitiatieven. Het belang van de plek werd daarmee onderstreept.
Helemaal toen er voor 100.000 euro aan toekenning werd vrijgemaakt, en
er meteen voor 1 miljoen aan aanvragen binnenkwam, was het belang erg
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Programmering

LV: Zoals de gemeentelijke toekenning ook schreef: Wanneer je een

Daar zitten twee kanten aan. Enerzijds kun je de schuld bij de ander leggen,

duidelijk artistiek beleid hanteert, wordt de selectieprocedure voor een

want waarom komen die mensen niet? En aan de andere kant ligt het bij

kunstenaar -inherent daaraan - duidelijker?

ons: Wat voor programma maak je, en hoe zorg je ervoor dat dat wel lukt?
En andersom mag het ook niet zo zijn dat, omdat je een dialoog wilt, je
LV: Moet het Gastatelier daarvoor zichtbaarder zijn?

daarom alleen maar dat type kunstenaars gaat uitnodigen. Dat is de andere
kant van het verhaal, en dat geldt telkens

Ja, zichtbaarder, en zorgen dat er iets interessants te zien is. Dit moet
misschien wel iets anders zijn dan 8 schilderijen aan de muur, om het maar

Fysieke ruimte

even kort door de bocht te zeggen. Dit kan voor de gastkunstenaar zelf

BvdH: Maar het is en blijft natuurlijk wel een fysieke ruimte waar je in werkt.

natuurlijk interessant zijn, maar als plek wil je nog iets anders doen. En dat

We hebben ook wel eens kunstenaars gehad die heel erg research based

is de volgende vraag: Wat dan, en hoe dan? Een lastig vraagstuk. Moet je

werkten. Die zaten, kort gezegd, vier maanden achter hun laptop. Dat had

een kunstenaar met rust laten, of de werkperiode structureren?

ook thuis gekund, en daar had je deze fysieke ruimte niet nodig voor gehad.
Want dat is iets wat we willen: Dat het fysiek vorm krijgt. Ik denk soms wel
eens: Het mag ook wel eens een keer een ‘af’-werk zijn. Alles is vaak onaf,

LV: Hoop je een antwoord op die vragen te krijgen?

waarom niet een keer een ‘af’ werk? Alleen maar procesmatig en research
Selectieprocedure gastkunstenaar

based hoeft het nu ook weer niet. Raar genoeg, als je er serieus over na

Misschien geen ultiem antwoord, maar je kunt wel keuzes gaan maken in

gaat denken, is het een heel complex vraagstuk

de kunstenaars die je uitnodigt. Bij een kunstenaar die een dialoog aangaat
met de plek – onderzoekt wat er gaande is in de plek, wat er gaande is in

LV: Maar als er maar 7 mensen komen, zoals je net zegt, heeft het

zichzelf en in de kunst – is het initieel aan het eigen werk. Bij iemand die dit

gastatelier voor jou dan persoonlijk nog wel waarde?

niet doet van nature, kan dit veel geforceerder voelen. Dan gaan we iets
organiseren, terwijl deze kunstenaar daar misschien geen zin in heeft. Dan

Interne concentratie en autonomie (als waarde)

is dat van twee kanten een soort tour de fource

BvdH: Jawel. Een Artist in Residence is niet alleen een springplank naar of
een humus laag vóór een galerie of museum. Ze zijn ook een soort waarde
in zichzelf. Dat gaat terug naar die jaren 80’ gedachte: autonomie,
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onafhankelijkheid, onderzoek in de beste traditie van avant gardes, minder

LV: Dat denk ik niet?

gekaderde belangen en vrijer onderzoek
Dat denk ik ook niet, maar dan moet je je wel afvragen: Hoe kun je hoge
LV: Maar wat doe je dan aan het dialoog met Tilburg, en met de

kwaliteit leveren, maar wel dezelfde schaal plek blijven?

vrijblijvendheid die kan gaan bestaan op deze manier?
LV: Dus groter in bestaan qua publiek, maar niet in omvang?
Publieke dialoog
Precies, dat is de andere kant. Maar artistiek onderzoek kan een

Ja, en om bijvoorbeeld voor de adviesraad Leo XIII ook andere mensen te

maatschappelijk belang hebben: niet letterlijk, maar als gegeven. En je kunt

vragen, naast de huidige oud-studenten aan het AKV St. Joost. Die brengen

bijvoorbeeld ook na gaan denken over de verhouding tussen het digitale en

weer een totaal ander netwerk mee, en zo kun je je eigen kunstenaarslijst

het fysieke. Veel platformen tellen hun online bezoekers ook als bezoekers:

anders voeden

dan heb je 30.000 ‘online bezoekers’

LV: Bedoel je dat je je kunt afvragen in hoeverre het fysiek te betreden moet
zijn?

Programmering
Ik bedoel meer in hoeverre het digitale en het fysieke gedeeld kunnen zijn:
bijvoorbeeld door op een website het onderzoek te plaatsen. Hoe kun je dat
dan op een andere manier delen? Daar hebben we nu een slag mee
geslagen. De wind lijkt nu ook ineens mee te waaien. Nu voelt iedereen, met
zo’n conferentie bij het bkkc bijvoorbeeld, dat er wellicht wat geld los gaat
komen. Maar als je vraagt naar mijn belang, is dat ook om uit te zoeken hoe
groot we willen worden. Ik zei al: te groot voor servet, te klein voor tafellaken.
Wil je echt toe naar artistieke directeuren…
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•

Fase 1: gesprek 2 –Wilma Diepens

Ik ben blij dat er zoiets plaatsvindt. En ik hoop dat studenten dan denken:
‘Wat een leuke plek, hier kom ik vaker terug’. Maar dat binden, dat gebeurt

Datum: 02-03-18

niet. […] We hebben Lisette van Dooren ingezet om actiever de Facebook

Tijdstip: 15.00 uur

en Instagram te onderhouden, om jonge mensen mee te trekken. En toch
denk ik dat je een gezicht moet worden. Dat je telkens ergens bent, in naam
van de plek. Dat zijn wij nu niet, want dat wordt nooit echt duidelijk
afgesproken. En soms denk ik […]: ‘Ik heb ook niet altijd tijd en zin om naar

[Vanavond is de opening van Tyrell Kuipers’ haar presentatieweekend.

die openingen te gaan’. Maar ik had wel eens graag meer ateliergesprekken

Hoeveel bezoekers deze manifestatie trekt, is nog de vraag. Ik ga met Wilma

gedaan [bijvoorbeeld]

allereerst in gesprek over de bekende onduidelijkheid omtrent bezoekers
tijdens een opening]

LV: En dat is er nooit van gekomen, omdat je het druk hebt als organisatie?
Bezoekersaantal
Selectieprocedure gastkunstenaar

WD: Als ik eerlijk ben, hoe vaak ga ik zelf nou [naar een opening]? Ik was

Ja, we hebben het druk. Bas [in het bijzonder], en dat is wel een beetje de

laatst bij Kunstpodium T, en er was daar ook erg weinig publiek. [Eerder,

kartrekker. En in zekere zin [vinden we allemaal een zelfde type kunstenaar]

met de oude artistiek directeur] was het echt een community. Het staat of

goed. Zo subjectief als maar zijn kan: maar daar zit wel een lijn in. En toch

valt bij dit soort plekken doordat je er een community omheen creëert.

zou ik best wel eens een discussie willen voeren over autonoom- en niet-

Waarom hebben wij dat niet? Dat heeft denk ik te maken met het feit dat wij

autonoom werk. Wat is dat eigenlijk? We schrijven zelf dat we kunstenaars

wel betrokken zijn bij de cultuur in Tilburg, maar niet op zo’n heftige manier

kiezen die met social media werken, maar dat vind ik niet écht. Ik vind dat

als anderen dat doen

wij met traditionele kunstenaars werken als je het hebt over autonomie.
Geen schilders en beeldhouwers, in die zin zeker niet, en ze gebruiken ook

Programmering

zeker mixed media, maar ik vind ze wel traditioneel in de zin dat ze binnen

LV: Fontys gaat dit jaar wel weer gebruik maken van het Gastatelier met de

de autonome beeldende kunst aan het werk zijn

jaarlijkse themaweek van ABV studenten: een dialoog met een andere
culturele instelling?

LV: Zeg je daarmee dat het vanuit jou toch niet helemaal het gewenste type
kunstenaar is?
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Ik zou het interessant vinden om ook eens zo’n type kunstenaar uit te

Nee, het zijn meer mogelijkheid, en dat mag van mij wel scherper. Maar wij

nodigen [die social media naast gebruiken ook bevragen], inderdaad. Maar

zijn mensen die tegelijkertijd geen dingen willen opleggen. Vroeger dachten

ik ben te weinig op de hoogte van mensen. […] Vaak is Bas degene die

we: ‘We zetten dit gastatelier door omdat we het belangrijk vinden dat

kunstenaars aandraagt. Ik denk dat we vaak door tijd tekort, of door te snel

iemand zo’n plek kan krijgen, en het is niet zoveel werk [voor ons].’

werken, of doordat ik niet al te gefocust ben, iets ‘zomaar’ laten gebeuren:

Langzaam is het nu meer van: ‘Zou het niet meer dit, zou het niet meer dat?’.

en meestal ben ik het er dan ook wel mee eens. […] Ik heb ook wel eens

Maar dat betekent ook meer werk, en dat vergt wat van de organisatie. We

nagedacht dat ik veel meer duidelijkheid en structuur zou willen, maar dat

hebben al heel vaak gezegd: dit doen we. Maar voor je het weet zijn er drie

kost meer tijd. En aan de andere kant, door dat ‘ad-hoccerige’, hebben we

maanden voorbij. [Kortom] er zit geen structuur in. En ik denk dat als we

het ook juist mooi voor elkaar gekregen

eens per maand toch twee uur samenkomen en de stand van zaken
bekijken, of deadlines nog in orde zijn, [dat dat toch goed zou zijn]. Om te

Publieke dialoog

zorgen dat dingen blijven stromen. Maar ik denk niet dat Bas structureel elke

LV: Jullie schrijven in de subsidieaanvraag tevens meer op verbinding en

maand hoeft samen te komen, en je moet ook niet vergaderen om het

theorie in te willen gaan zetten. Maar moet je kunstenaars op basis hiervan

vergaderen. Het gaat me meer om een mindset

selecteren, gezien niet iedere kunstenaar zo’n dialoog automatisch
opzoekt?

Persoonlijke motivatie
WD: We kunnen zaken beter afstemmen met elkaar, als we frequenter met

Vroeger hadden we een pallet aan mogelijkheden, wat we toch wel een

elkaar aan de gang gaan. Dat is community, voor mijn gevoel. [Ik verlang

beetje oplegden aan de gastkunstenaar. Ik merk de laatste tijd dat we dat

naar] grip en structuur. Grip op de structuur, zodat we inderdaad echt - met

meer hebben losgelaten, maar wel verwachten dat [de gastkunstenaar] nog

een goede, compacte groep - dingen willen gaan doen. Maar ga er maar

iets van een lezing doet. Ik denk dat je kunstenaars niks kunt verplichten,

eens een dag per week aan zitten: dat is ook whisful thinking. We hebben

maar dat je wel voorwaarden kunt stellen waarop iemand hier zit. Als je als

ook wel eerder gedacht [als er geen subsidies meer binnen worden

kunstenaar zegt: ‘Daar heb ik geen zin is’, dan kun je zeggen: ‘Dan is dit niet

gehaald], om het Gastatelier om de vier maanden aan een nieuwe

de plek voor jou, want dat zijn toch dingen die wij graag willen’

kunstenaar te verhuren. Dan betaald iemand vier maanden huur. [En ga je
na een tijdje opzoek naar een nieuwe huurder-kunstenaar i.p.v. resident]

LV: Die voorwaarden stel je nu niet scherp?
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Interne concentratie en autonomie (als waarde)

Fase 1: gesprek 3 – Hanneke Bedeaux

LV: Erken je zelf nog wel de waarde van het feit dat je een fysieke plek bent
in Tilburg, als Gastatelier (in plaats van tijdelijk (intern)atelier)?

Datum: 02-03-18
Tijdstip: 16.00 uur

Frans en Hanneke wilden ooit iets teruggeven aan de gemeenschap. Aan
Tilburg, maar ook zeker aan de kunstgemeenschap. Het naar-buiten-toe,
om voor de plek zelf een levendigheid te creëren. Maar eigenlijk is dat nu
niet zo. De discussie over de beeldende kunst [wordt niet direct gevoerd

LV: Dit onderzoek heeft betrekking op een groot vraagstuk, met veel

tijdens een openingsavond als vanavond]. Maar aan de andere kant kun je

verschillende factoren. Als er bij jullie, als organisatie, verschillende zaken

mensen ook niet dwingen een mening te hebben [over de beeldende kunst]

spelen, of er zijn juist erg duidelijke gelijkenissen in de ervaren onzekerheid,

op een opening. Ik wil een steviger fundament creëren vanuit de vraag: Wat

dan wordt duidelijk wat het belangrijkste focuspunt is waar je grip op zou

is onze plek in Tilburg, naar buiten toe? [En dat] heeft te maken met tijd,

willen krijgen. Vanavond is de opening van Tyrell Kuipers. Ik ben erg

engagement en concentratie. Kies je daarvoor, en willen we dat? De

benieuwd hoe het is, straks?

vrijblijvendheid zou gewoon meer… Ik vind het bij de kunstenaars nog wel
meevallen [die vrijblijvendheid]. En [mocht dit wel het geval bij de kunstenaar

Bezoekersaantal

zijn]: je kunt niks dwingen, maar je kunt wel meer in dialoog blijven daarover.

HB: Ik heb net twee afzeggingen gehad van de Raad van Advies. Mensen

De kunstenaar is misschien te vrijblijvend, maar wij ook. Wij hebben geen

maken overwegingen. En terecht, ze denken: ‘Ik kan zaterdag en zondag

duidelijke structuur gegeven. [En je kunt de kunstenaar een plan laten

ook nog.’ Ik hoop voor Tyrell dat er wat mensen zijn

schrijven], maar niet iedere kunstenaar is zo. We hebben wel eens een
kunstenaar gehad met een onwijs mooi plan: stond er uiteindelijk helemaal

LV: Ik heb gesprekken gevoerd door Nederland met residenties. Je merkt

niks. De keren dat we de fout in gingen, was in ieder geval wanneer we de

dat dat voor veel plekken geldt, weinig interactie. Echter zijn er ook plekken

kunstenaar toch minder kenden. Dat is denk ik belangrijk: dat je iemand iets

die samenwerkingen met andere instellingen in de stad aangaan. Ik heb in

meer doorgrondt, dan enkel zijn CV. En daarvoor moet je een kunstenaar

Tilburg dat gevoel niet zo?

volgen, en gespot en gezien en gesproken hebben
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Publieke dialoog
In Tilburg helemaal niet, dat zijn allemaal ongelofelijke eilandjes. Eigenlijk

betreft; door onze residentie bijvoorbeeld uit te breiden naar de opleidingen

absurd, want zo maak je geen gezicht naar buiten toe (van ‘Hier gebeurt

zoals ArtCoDe van Fontys [kunst, vormgeving en communicatie]

het’). Dat is persoonlijk- en historisch gegroeid. Ik heb eens met Sea
Foundation gesproken […] zij doen het naar buiten gericht een stuk beter,

LV: Dan breid je de identiteit van de plek wezenlijk in haar kern uit?

denk ik. Zij hebben hun website, en sturen regelmatig een upgrade via de
mail, en dan nog eens een reminder. Er zit meer structuur in, maar zij

Programmering

hebben ook af en toe vaste hulpkrachten in huis [om dat mogelijk te maken].

De mogelijkheid om ook vanuit ArtCoDe aan de prijs mee te kunnen doen,

Er hangt een goede drive […] maar wij zijn relaxter. Dat merk je uit het

inderdaad. [Ik zou daar wel voor openstaan] maar ik ben er niet genoeg van

contact dat wij met onze residenten hebben

op de hoogte. Ik zie wel altijd hun ‘gelikte’ exposities. Het komt minder
overeen met waar wij voor staan

LV: Zou je elkaar, als culturele instellingen in Tilburg, niet juist kunnen
helpen in bepaalde dingen?

LV: Dan moet je wellicht andere mensen in de Adviesraad gaan betrekken,
en verander je een belangrijk element in je identiteit Leo XIII

Je zou een heel mooi model kunnen bouwen. Dat iemand in Kunstpodium
T begint tijdens de academietijd, hier de gelegenheid als springplank krijgt

Bezoekersaantal / publieke dialoog/ persoonlijke motivatie

en dan ooit bij PARK in een thematentoonstelling terecht komt. In theorie

LV: Waar hoop je zelf meer visie op te krijgen met dit onderzoek?

zou dat heel mooi zijn… En het is niet uit onwil, maar [door de afwezigheid
van] iemand die daar als organisatie aan wil bouwen. We hebben natuurlijk

Het publieksaspect vind ik niet zo interessant, ik denk dat dat al wel

met de Fontys een lijntje, alhoewel we de Leo XIII Prijs nu nationaal gaan

uitgemolken is. Misschien komt dat ook doordat deze tijd daar verandering

benaderen. Dat vindt Fontys jammer, maar wel reëel. Ze zijn blij dat ze er

in heeft gebracht, dat je door social media alles al kunt zien en delen.

aan deel kunnen nemen als enige niet-autonome kunstopleiding. […] Ze

Misschien moet je daar in meegaan. Onze presentaties zijn niet zoals in een

begrijpen de behoefte aan een breder perspectief, wat overigens ooit uit de

galerie, waar ook altijd een verkoopelement aan vast hangt. Dan moét je het

residenten van Fontys zelf is voortgekomen. [Fontys kent tevens ook andere

hebben van een middag of avond. En dat is bij ons minder het geval. [Een

vormen opleidingen], mogelijk kun je dat ook in je onderzoek opnemen. Er

opening is ook een uitje voor mensen]: gratis drinken en praten over kunst,

is een geluid geweest waarom we het niet breder [aanpakken] wat Tilburg

maar ook over andere zaken. Het gaat over netwerken, elkaar ontmoeten.
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In die richting zie ik [een opening/presentatieweekend] meer. Ik wil het
vooralsnog niet loslaten, want met zo’n focus op een presentatie zie je dat
[kunstenaars] echt tot iets kunnen komen. Voor de kunstenaar is het dus
iets wezenlijks, en dat wordt jou dilemma denk ik: voor de kunstenaar is het
[belangrijk [maar voor publiek/de gemeente]]? De gemeente vraagt
bijvoorbeeld: ‘Hoeveel publiek trek je, dat men er van kan genieten?’ En ik
heb een behoorlijk netwerk van geïnteresseerden opgebouwd, maar op een
gegeven moment droogt dat ook op. Dan is een 50 jaar huwelijksfeest toch
iets anders om naartoe te gaan [dan een openingsweekend eens in de vier
maanden]. Dit keert steeds weer terug [dus blijf je gemakkelijker weg]

Persoonlijke motivatie
HB: Mijn probleem is dus niet zozeer het publiek. Mijn probleem is meer:
welke werkrichting- of mentaliteit van de kunstenaar hangt [aan onze
identiteit] vast? Dat we niet zomaar een gastkunstenaar blijven [beslissen]
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Fase 1: Een analyse

Op basis van deze gesprekken met de organisatie Leo XIII kan er

hulpkrachten en mensen met andere perspectieven), dit

geanalyseerd

afzonderlijke

werkt terug op sterke programmering. Verjonging binnen de

aandachtspunten zijn. Deze punten worden tijdelijk geparkeerd en

adviesraad is al een stap voor het betrekken/bereiken van

meegenomen naar het einde van H.1 - Nederlandse- en Vlaamse

een groot netwerk

worden

wat

gedeelde

behoeften

en

kunstinitiatieven. In H.1 worden er verschillende gesprekken gevoerd met
soortgelijke residencies (in omvang), om nieuwe mogelijkheden en impulsen

o

Kunstenaarsmentaliteit/selectie. De werkmentaliteit van de

naar binnen te halen. Deze gesprekken worden in een analyse omgevormd

gastkunstenaar ín de fysieke ruimte van Leo XIII (plek als

tot hoe-actiepunten (als je X belangrijk vindt (waarde), kun je x inzetten om

belangrijk onderdeel van identiteit Leo XIII) is van belang

dit te realiseren in een actief beleid (aanpak)) die betrekking hebben op de

voor verder onderzoek. Dit artistieke proces dient, naast

behoeften van de organisatie Leo XIII. Het einde van H1 koppelt de eerder

voor de gastkunstenaar zelf, ook voor de plek interessant

geparkeerde analyse (zie volgende pagina’s) aan de vastgestelde hoe-

te zijn (gewenste groei in identiteit)

actiepunten: dit vormt een eerste stap in het bieden van een scenario naar

▪

de inhoudelijke koers van het gastatelier voor de komende jaren.

Gewenste

kunstenaarsmentaliteit:

maatschappelijk/sociaal

niet

enkel

geëngageerde

kunstenaars. Tevens dient de gastkunstenaar ook
Persoonlijke aandachtspunten omtrent huidige onduidelijkheid
•

niet altijd research based te werken (dit is
tegelijkertijd ook weer niet uitgesloten). Mag ‘af-

BvdH
o

werk’ te zien zijn [lees: kunstenaar mag met visie

De artistieke programmering sterk aanbieden. Hiermee

naar iets toe werken]. Grote voorkeur voor

groeit het gastatelier niet in omvang (fysieke plek blijft

kunstenaars die de ruimte fysiek benutten: dit zorgt

geconcentreerd en bescheiden), maar in identiteit. Dit werpt

voor groei Gastatelier en sterke programmering

zich mogelijk terug op publiek dat zich meer gaat binden
aan de plek. De programmering aanscherpen moet zowel
o

op artistiek niveau (ondanks beperkte ruimte en niet-

Social media als nieuwe context benaderen, voor een
sterke ((inter)nationale) en sterke, artistieke profilering. Dit

centrale ligging), als op logistiek niveau (sterk te maken:
mensen die je betrekt bij runnen hiervan, te denken aan
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o

door publiek op de hoogte te brengen en onderzoek hier
bijv. te tonen

Dialoog kunstenaar (met/in fysieke plek). Je kunt niets
opleggen,

maar

wel

voorwaarden

stellen

(bijv.

gebruikmakend van de fysieke ruimte, werk met een plan,
•

werk naar iets toe, e.d.), anders te vrijblijvend

WD
o

Binding creëren (community worden). Dit is lastig in Tilburg
omdat het culturele klimaat hier erg verdeeld is. Gastatelier

•

Leo XIII dient meer een gezicht te worden (duidelijke,

HB
o

Meer structuur in keuzes die je maakt, bijv. d.m.v. structuur

zichtbare identiteit voor mensen hebben), maar daarvoor

website en nieuwsbrieven: mensen structureel op de

moet je eerst zelf zichtbaar zijn. Hier moeten duidelijkere

hoogte brengen (een gezicht worden)

afspraken voor worden gemaakt, hoe dit te realiseren.
Organisatie nu vaak te druk om zelf de wereld in te gaan:

o

Sterke profilering (in Tilburg, maar ook daarbuiten).

nieuwe mensen betrekken bij eigen community, Leo XIII

Daarvoor heb je hulpkrachten in huis nodig, die dit actief

verspreiden en taken verdelen/duidelijk stellen

kunnen doen, en bijv. betrokken zijn bij vergaderingen
(bkkc, o.i.d.). Je kunt d.m.v. samenwerkingen nieuwe

o

Kunstenaarsmentaliteit/selectie:

mogelijk

ander

type

programmeringen bedenken, vraagt actieve instelling

kunstenaar ook uitnodigen (die de autonomie verder brengt,

organisatie(s)

bijv. meer theoretische/bevragende benadering) en anders
werkt. Wil duidelijkere visie op het hoe en waarom van
kunstenaars

o

Meer structuur in keuzes die je maakt en wanneer je iets
doet als organisatie. Vrijblijvendheid ligt bij organisatie, en
dit straal je uit naar kunstenaar. Een actieve houding
creëren: belang van samenkomen moet worden erkend
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Uiteenlopende stemmen en aandachtspunten onderzoek

Zichtbare rechte lijn in gewenste identiteit en focus
•

Er zijn twee aandachtspunten voelbaar: breder worden in Tilburg versus

Een sterkere (artistieke) identiteit worden voor de buitenwereld

dieper infiltreren in Nederland (en daarbuiten). Dit brengt twee doelen met

(binding creëren). Hiervoor moet je allereerst zelf zichtbaar zijn. Als

zich mee:

je het te druk hebt als organisatie een gezicht te worden, breid jezelf
dan uit (verjonging). Organisatie als team dat samen goed en

1. Breder worden in Tilburg: staat voor het aftasten v/d mogelijkheden

kritisch denkt over gastkunstenaars en programmering is een

in dialoog aan autonome, beeldende kunst. Hierbinnen zou theorie
centraler

kunnen

mogelijkheden

staan

met

(curator,

andere

criticus)

culturele

en

kunnen

instellingen

vereiste. Democratische en bredere beslissingen maken (diverse

de

perspectieven binnenhalen (artistieke programmering, bevordering

worden

dialoog over kunst)) wordt onderstreept. Ieders taak daarbij scherp

onderzocht. Het is echter van belang scherp te blijven op hetgeen

krijgen, hoe wil je je organisatie structureren?

waar je als organisatie kennis en kunde van hebt (anders doet dit af
aan scherpe, artistieke programmering)

•

Focus op kunstenaarsselectie/mentaliteit: dit draagt mogelijk al bij
aan binding, als je een goede (artistiek-sterke en experimentele)

2. Diepte

nationaal:

artistieke

scope

uitbreiden,

sterkere

programmering hebt vanuit een duidelijke identiteit. De vraag hoe

programmering artistiek-inhoudelijk vanuit fysieke plek als gegeven

het publiek meer wordt bereikt blijkt minder relevant, en gaat

= andere scope maakproces, andere identiteit plek en ander publiek

mogelijk automatisch aan een duidelijk inhoudelijke programmering
op

Tevens blijkt niet duidelijk genoeg te zijn wat ieders taak is en wat er van
ieder wordt verwacht. Wie maakt keuzes en op grond waarvan? Er heerst
een algehele behoefte meer democratische besluiten te kunnen gaan
nemen.
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CONCLUSIE
In de artistiek-inhoudelijke programmering van Gastatelier Leo XIII dient de

- geprofileerd te worden. Dit door het eigen netwerk te verbreden [lees:

fysieke plek een scherpere werkvoorwaarde te krijgen. Voor de

artistieke scope], om nieuwe impulsen naar binnen te halen (handelend

gastkunstenaar is de vorm om vanuit dit gegeven te handelen vrij: maar als

vanuit het bevragen-van kunst, de ruimte en autonomie) en praktisch gezien

gegeven an sich versterkt dit de eigen identiteit, die nu inhoudelijk te

meer mogelijk te maken (de organisatie heeft het druk en kan hierdoor bijv.

eenzijdig of onduidelijk wordt ervaren. Een werkperiode in Gastatelier Leo

niet structureel samenkomen).

XIII slaat een slag verder dan het verplaatsen van de eigen atelierstudie
naar deze context, zonder dialoog aan te gaan met de context waar je je als
gastkunstenaar in bevindt (wordt nader op ingegaan qua mogelijkheden).
Dit gegeven – een fysieke plek te zijn voor artistiek, geconcentreerd

Wat

is

dat

dan,

een

artistiek-interessante,

spannende

en

experiment – wordt als maatschappelijk waardevol ervaren door de

hooggewaardeerde programmering? Hoe geef je dit vorm? En wat

organisatie.

kunnen de werkvoorwaarden zijn die je aan de gastkunstenaar stelt,
om deze ontwikkelingswens gehoor te geven?

Het bezoekersaantal op een opening wordt daarbij niet als de belangrijkste
indicatie voor het afmeten van succes [lees: toegekende waarde vanuit het

Uitgaande van de twee genoemde doelen (binding in Tilburg, diepere

kunstliefhebbend publiek] gezien: ook de digitale positionering is vandaag

profilering

de dag van belang om kritisch te bevragen op mogelijkheden. Wanneer

(inter)nationaal)

kunnen

hier

mogelijk

afzonderlijke

programmeringen voor worden ontwikkeld, of een programmering die beide

publiek zich digitaal aan het gastatelier bindt, vanuit een hoog-artistieke en

aspecten gehoor geeft. Om een gezicht in Tilburg te zijn, dient

online zichtbare programmering, werpt dit mogelijk ook fysiek haar vruchten

geïnventariseerd te worden waar mogelijkheden, kansen en behoeften tot

af. Toch is meer binding met het gastatelier erg gewenst. Ondanks de

wederzijds dialoog liggen. Dit wordt verder uitgediept in H2. Als actiepunt

huidige schaal (“te klein voor servet, te groot voor tafellaken” – een

blijkt voor beide doelen het betrekken van jonge kunstenaars in de eigen

middenpositie die in haar opzet niet als problematisch wordt ervaren), kun

organisatie (ambassadeurs) een geschikte stap om deze samenwerkingen

je als organisatie groeien. Om meer te binden met publiek, dient de identiteit

enerzijds (doel 1), en artistiek groeien anderzijds (doel 2) te kunnen

van Leo XIII allereerst duidelijker in de eigen programmering - en daarbuiten

bewerkstelligen.
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>>>

KLEINE KUNSTINITATIEVEN IN
NEDERLAND EN VLAANDEREN
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1. KLEINE KUNSTINITATIEVEN IN NEDERLAND EN VLAANDEREN

Verschillende belangen en actiepunten zijn zichtbaar geworden naar
aanleiding van de individuele gesprekken. Deze punten staan wederom
centraal in de gesprekken met vergelijkbare Nederlandse- en Vlaamse
kunstinitiatieven (omvang, fundering). De gesprekken worden dan ook
geanalyseerd aan de hand van deze vastgestelde actiepunten (thema’s). In
schematische weergave wordt vervolgens onder elkaar uiteengezet wat de
verschillende initiatieven zeggen over deze thema’s, en hoe ze dit
doorvoeren in de eigen programmering.
Gesprekken worden geanalyseerd aan de hand van de volgende thema’s:
•

1 Programmering (inhoudelijk, interessant aanbod, groeien qua
organisatiestructuur: verbreden van scope)

•

2 Selectieprocedure kunstenaars (mentaliteit, open call, gast, lijn)

•

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde) (fysieke plek)

•

4 Publieke dialoog (gesprek, zichtbaarheid, proces, fysieke plek,
digitaal)

•

5 Bezoekers (bereik, maar vooral: binding)

•

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

Scroll verder naar pagina 70 voor de conclusies die uit
onderstaande gesprekken getrokken werden.
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1.1 Fase 2: gesprek 1 – Het Vijfde Seizoen (Den Dolder)
Een gesprek met Esther Vossen

Datum: 13-02-18
Tijdstip: 13.00 uur
•

1 Programmering

Het Vijfde Seizoen ligt op het terrein van Altrecht GGZ, een

te zitten. Het is groot genoeg, en je zit hier in een hele specifieke context:

psychiatrische instelling in de provincie Utrecht met vestigingen in o.a.

een best harde en confronterende, niet altijd makkelijk om zo dicht op

Utrecht stad, Den Dolder en Zeist. Het Vijfde Seizoen biedt vier keer per

de psychiatrie te zitten. Het is ook fijn om even dat gesprek met de ander

jaar drie maanden huisvesting aan een resident. Een van deze

aan te kunnen gaan. Er komt hier veel binnen, en kunstenaars zijn vaak

werkperiodes is jaarlijks gereserveerd voor een kunstacademie, gezien

open”, zegt Vossen.

dit aansluit op het educatieve programma en de ontwikkelde leerlijn van
•

Het Vijfde Seizoen (voor zowel het psychiatrische- als kunstdiscours).

2 Selectieprocedure kunstenaars

Meestal wordt deze werkperiode ingericht door een hele klas, onder
begeleiding van een docent die in sommige gevallen zelf resident bij Het

Om kunstenaars te selecteren maakt Het Vijfde Seizoen geen gebruik

Vijfde Seizoen is geweest. Dit met als doel om jonge kunstprofessionals

van open calls: “Bewust, omdat we een heel klein team hebben. Je moet

een podium en platform voor onderzoek te bieden. Hierbinnen staat de

kaderen wat wel en niet mogelijk is.” In plaats daarvan krijgt de

autonomie van de kunstenaar in een maatschappelijke context (GGZ,

organisatie regelmatig aanmeldingen, maar ook verwijzingen van

Altrecht) centraal.

eerdere residenten. Daarnaast scout Vossen zelf residenten: “Ik was op

----------

Art Rotterdam en sprak een kunstenares die mij heel geschikt leek voor

De overige drie werkperiodes worden doorgaans ingevuld door duo’s.

een residentie periode.”

Vossen: “We hebben gemerkt dat het prettiger is om samen in dit pand

----------
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•

De kunstenaar wordt geselecteerd op basis van de kwaliteit van het

4 Publieke dialoog

werk, en de verwachting vanuit de organisatie of deze kunstenaar hier
voor enkele maanden kan werken. “Ik kijk ook naar de persoon. Over

Het is de bedoeling dat de resident van Het Vijfde Seizoen zich laat

het algemeen zijn het mensen (en dan heb ik het niet over de

inspireren door de psychiatrie als geheel en de patiënten en

studentengroepen) die meer ervaren zijn. Na drie maanden is er een

medewerkers

eindpresentatie waarin kunstenaars de resultaten van het werkproces

kunstenaars werken samen met patiënten aan een werk. Dit kan van

laten zien.”

heel licht, tot erg intensief. “Ik ben absoluut niet sturend, maar ik volg

----------

op

het

psychiatrisch

instellingsterrein.

Sommige

wel het proces. Ik weet niet of ik dat zou doen bij een algemene

“Wij zijn als kunstorganisatie een soort oneigenlijk projectiel binnen de

residentie, maar hier vind ik het wel belangrijk om regelmatig de

GGZ, we vallen er buiten. De meeste mensen in Nederland weten

kunstenaar te zien.” Ook geeft Vossen in het begin rondleiding over het

weinig van kunst. Van een ‘performance’ of ‘installatie’ hebben ze nog

terrein. “[Maar] het is echt een residentie, dus geen opdracht situatie”,

nooit gehoord. Die mensen kom je hier ook tegen”, vertelt Vossen.

aldus Vossen. “En het verschilt erg per kunstenaar of deze behoefte

----------

heeft aan feedback en gesprek.”

Het Vijfde Seizoen werkt minder samen met internationale- dan met

----------

nationale kunstenaars. De taalbarrière wordt als lastig ervaren, gezien

Het Vijfde Seizoen ziet een residentie van origine als een organisatie

patiënten van Altrecht soms onvoldoende Engels spreken.

die in eerste instantie geen publieksfunctie heeft (met als doel dat de
kunstenaar zijn praktijk verder kan ontwikkelen): “Dat doen wij hier wel,

•

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

door aan het einde van de werkperiode open huis te organiseren. Hier
wordt het eindresultaat en het werkproces getoond. Er komen mensen

Het Vijfde Seizoen beoogt de kleinschalige, integere residentie – zoals

van de psychiatrisch instelling, professionals uit de kunst en de GGZ en

deze nu is – te handhaven. “Dat je de kunstenaar de rust en ruimte biedt

vrienden en familie van de kunstenaar. Het is een goede publieksmix,”

om op zijn eigen merites te blijven werken. Dat wil ik beschermen: het

stelt Vossen. Deze open studio is van vrijdag t/m zondag geopend.

is de bron van wat we doen. Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk

----------

dat de werken zichtbaar zijn; daarvoor organiseert Het Vijfde Seizoen

“Omdat ik het zo belangrijk vind dat de werken de wereld in gaan, stel

tentoonstellingen buiten de residentie.”

ik de werken van hier tentoon [in een andere (= kunst) context].
Daarmee wordt een groot publiek bereikt. Hier, in Het Vijfde Seizoen, is
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het intern, lokaal. Door tentoon te stellen in een stad, krijg je een ander

moeilijkheden in deze samenwerkingen zitten: hoe de kunstenaar de

publieksbereik en kun je daarnaast ook andere accenten leggen.”

balans houdt tussen het eigen kritische vermogen, en het type mens
waarmee hij of zij hier werkt [opgenomen bij GGZ]. In een meer brede

•

zin vind ik het interessant hoe kunst betekenis kan hebben in andere

5 Bezoekers

maatschappelijke veld, en hoe kunst dan overeind kan blijven - of niet.
“[In tentoonstelling buiten Het Vijfde Seizoen] wordt er gecommuniceerd

De kunstwereld kan heel beperkt zijn. Ik vind het belangrijk om ook

met de buitenwereld- en kunstwereld […]: hier wordt zichtbaarheid niet

vanuit een ander perspectief te kunnen kijken.”

alleen voor het algemene publiek vergroot, maar ook voor de kunst. En
dat voert uiteindelijk weer terug naar wat de kunstenaar hier [lees: in Het

Gezien kunst hier op een terrein van de psychiatrie zit, en een bijzondere

Vijfde Seizoen, op terrein Altrecht] doet; het draagt bij aan de residentie

positie inneemt – een niet eigen entiteit – kun je dan wel de artistieke

zelf.” Door samenwerkingen met andere instellingen aan te gaan, of

kwaliteit handhaven?

presentaties van diverse residenties te clusteren, kan er volgens
----------

Vossen meer zichtbaarheid worden verkregen.

“Dat is de kwaliteit van de kunstenaar en van de residentie. Dat heeft te
•

maken met selectie [vanuit organisatie], maar ook met verwachting

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

[vanuit resident/organisatie]. De psychiatrische instelling zelf verzorgt
Het Vijfde Seizoen kent verschillende waardebepalingen: voor Altrecht,

creatieve therapie en dagbestedingsactiviteiten. In de residentie gaat

de kunstenaar en het kunstdiscours. De werken hebben in eerste

het over de onafhankelijke autonome visie en de ontwikkeling van de

instantie betekenis voor de ontwikkeling van het werk van de

kunstenaar zelf. Ik hoop altijd op scherpe, kritische werken. Werken die

kunstenaar. Daarnaast gaat de waarde voor Altrecht uit van participatie

ook een uitspraak bevatten over de psychiatrie, of waar ook een

en afleiding voor de patiënt (het vermogen mee te kunnen doen en

schurend aspect in zit. Dat is de kwaliteit die ik voort wil brengen. Maar

geconfronteerd te worden met een andersoortige wereld), voor het

die kritische afstand behouden is voor sommige kunstenaars lastig. Een

kunstdiscours hebben de werken an-sich betekenis. “Daarnaast kunnen

enkele keer zie ik dat de kunstenaar die kritische distantie verliest, door

ze een maatschappelijk functie hebben doordat ze bijdragen aan het

te aardig naar de patiënt te willen zijn. Uiteindelijk gaat het over het

gesprek over psychiatrie en psychische ziektes. Die waarde wordt

kunstwerk, over de artistieke kwaliteit.”

zichtbaar in de tentoonstellingen. Het is interessant om te zien waar de
45
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1.2 Fase 2: gesprek 2 – Hotel Maria Kapel (Hoorn)
Een gesprek met Irene de Craen

Datum: 22-02-18
Tijdstip: 13.00 uur
•

1 Programmering
werkperiode ruzie was ontstaan. In beide gevallen was dit heel erg

Hotel Maria Kapel te Hoorn biedt kunstenaars een residentieperiode van
gemiddeld 4 tot 8 weken met daarna een presentatie die wederom 4 á

zwaar voor ons omdat je er als organisatie toch tussen zit. Gelukkig is

5 weken toegankelijk is voor publiek. Van origine huisvestte HMK

het dus niet vaak voorgekomen.”

verschillende kunstenaars tegelijkertijd, maar dat is wegbezuinigd. Het
•

gasthuis/verblijf voor kunstenaars is dus kleiner geworden. Toch heeft

2 Selectieprocedure kunstenaars

dit voor de residentie ook positieve gevolgen: met meerdere
kunstenaars een residentie periode aangaan (bijv. in duo’s), kan ook

HMK maakt zowel gebruik van open calls als werving. Bij open calls

spanningen en fricties veroorzaken (en dit oefent weer druk uit op

dient de kunstenaar van te voren een plan in te dienen. “Er ligt echt een

organisatie). Wordt nader toegelicht.

plan, maar dat plan verandert altijd. Ik geloof heel erg in autonomie, en
een ding is zeker: het wordt nooit zoals het plan, het wordt altijd anders.”

Kan het niet juist interessante fricties en experimenten opleveren?

Toch is het plan een belangrijk houvast volgens De Craen. “[Maar] de
laatste keer hadden we 230 aanmeldingen, waarvan er 4 enigszins

“Dat dacht ik ook eerst, in mijn naïviteit. Maar de keren dat er conflict

interessant. Je leest ze allemaal, plus een commissie. Het heeft wel

was heeft het bijna alleen maar problemen veroorzaakt, en dat komt het

voordelen, want je vindt af en toe iemand die je anders nooit had

werk niet ten goede. Al ligt het natuurlijk ook aan de persoon. Het is

gevonden. [Maar] om nou te zeggen dat het een fantastische tool is:

tijdens mijn leiderschap eigenlijk twee keer echt niet goed gegaan. Een

nee. Daarom vragen we aanmeldingsgeld, 15 euro. Om de kosten te

keer met twee mensen die elkaar van te voren niet goed kenden, en een
keer met een groep die elkaar wel goed kende maar waarbij voor de
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dekken, maar ook omdat we hopen dat mensen de aanvraag dan wat

eigen netwerk wilt uitbreiden, maar je hebt zelf geen geld of tijd, vraag

serieuzer nemen.”

andere mensen: buiten je eigen regio.”
•

----------

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

HMK werft zelf kunstenaars op basis van vele studiobezoeken- en
tentoonstellingen, ook in het buitenland (vaak op eigen kosten). Als

X niet direct van toepassing in gesprek

organisatie kijken ze naar de onderwerpen waar iemand mee bezig is,
en in het geval van HMK is een ‘fysieke praktijk’ een pré. Daarna gaat

•

4 Publieke dialoog

de organisatie met de kunstenaar in gesprek. Met welke kunstenaar je
als organisatie in zee zou willen; “wordt steeds meer een gevoel. […] Je

HMK plaatst daarnaast vraagtekens bij een publieke dialoog als vereiste

gaat op bezoek en komt erachter waar de kunstenaar op dat moment

[lees: publiek buiten het kunstdiscours]. “Organisaties denken vaak dat

mee bezig is, zowel fysiek als in zijn hoofd. Dat is dan eigenlijk ook het

dat iets is wat moét, omdat fondsen dat per se willen. Maar dat is én niet

plan [zoals bij de open call], en dan moet je zelf beoordelen, voordat je

altijd waar, én het wordt vaak ingevuld op een manier waarbij de

iemand vraagt, of dat iets is wat op deze plek goed zou kunnen.

instelling zichzelf erg vast zet. Ik weet dat het Mondriaan Fonds je er

Kunstenaars die je uitnodigt, en die vervolgens niet doen wat je met ze

echt niet bij voorbaat op afrekent. Mijn positie is: Als je hart niet ligt bij

hebt afgesproken [vrijblijvendheid]; dat komt gewoon voor. Dat is heel

educatie, en je dat geen kwaliteit kunt leveren, en je kennis daar niet zit:

frustrerend, maar daar doe je niks aan. En je leert gaandeweg steeds

doe het dan niet. […] Maak geen beslissingen op basis waarvan je denkt

beter in te zien wat voor type kunstenaar je wél zoekt”, aldus De Craen.

dat een gemeente of fonds dat wil. Bij fondsen zien ze dat meteen, ze

“Ik werk daarom het liefste met kunstenaars waarbij de inzet vanuit

kijken er zo doorheen, dat doen wij zelf ook bij open calls. […] Na de

henzelf komt: die hard bezig zijn en een actieve instelling hebben. Maar

bezuinigingen in 2012 heeft de kunstwereld zo’n kick gehad, dat er nu

dat is natuurlijk altijd een gok. […] Ik heb er ook wel eens heel erg naast

een gekte heerst over dingen die we denken te moeten. We moeten

gezeten. Doe je niks aan; je nodigt ze nooit meer uit.”

helemaal niks! Bedenk wat jij waardevol vindt, blijf trouw aan jezelf,

----------

wees degene die de richting bepaalt; niet die het volgt. En betaal

Om het eigen netwerk open te breken, voert de Craen studiobezoeken.

kunstenaars honoraria […] ook als we in het rood staan, naast reis-

“Ik probeer die zoveel mogelijk te doen, en tentoonstellingen te gaan

productie-transport- en verblijfskosten: [we betalen] altijd honoraria”,

bekijken. Je moet ze echt zoeken, die kunstenaars. […] En als je je

zegt De Craen.
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•

----------

5 Bezoekers

“Dialoog verschilt heel erg per kunstenaar, en ik vind dat je dat absoluut
niet moet pushen [als organisatie]. De ene kunstenaar vindt het

Bezoekers trekken blijft een lastige opgave. “Soms is het heel druk,

hartstikke leuk […] en voor iemand die dat niet wilt: je kunt niet zeggen:

soms heel zielig stil. Dat hangt heel erg van het netwerk van de

‘Je moet.’ Dat kan niét. Wat je wel kunt doen, is puur je kunstenaars

kunstenaar af. Want als organisatie promoten we hetzelfde. We werken

selecteren op basis van een geëngageerde beroepspraktijk. Dat is een

vaak met internationale kunstenaars, want die zijn hier wat meer

keuze. […] Het gebeurt wel eens dat kunstenaar zelf een lezing zouden

onbekend [en hebben dus minder netwerk = minder bezoekers]. Je hebt

willen geven. Dan houd ik het natuurlijk nooit tegen, leuk juist. “

wel fysieke bezoekers, maar wij worden ook heel erg gevolgd via

----------

internet, internationaal. Dat is ook de vraag: Wat wil je, en hoeveel

Toch organiseert HMK ook activiteiten, zoals een filmclub (2x p.m.) voor

belang hecht je aan fysieke bezoekers? We hebben toevallig vanavond

het publiek in Hoorn [lokaal publiek]. “En we hebben in het café ook wel

een etentje met curatoren en dat willen we vaker gaan doen, omdat je

eens tentoonstellingen van lokale makers, zo probeer je een soort

dan wel mensen over de vloer hebt die je echt over de vloer wilt hebben

kruisbestuiving te laten plaatsvinden.” Om HMK een toegankelijke

en die ook voor de kunstenaar betekenis kunnen hebben. Maar die moet

uitstraling te geven, is het café altijd geopend, en de ruimte waarin de

je wel echt vragen in de vorm van een etentje, of iets speciaals.”

resident werkt ook. “We zijn daar in 2015 mee begonnen omdat mensen
•

in de buurt vaak zeiden dat we altijd dicht waren, dat gevoel hadden ze.

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

Het makkelijkste antwoord daarop is door je deuren gewoon te openen.
En zelfs al komen ze niet naar binnen; het feit dat de deuren letterlijk

Een AiR is een zware taak volgens De Craen: “Het geeft zoveel werk.

openstaat straalt iets uit. We hebben veel moeite daarvoor gedaan, voor

[…] Vooral de was en het schoonmaken: dat komt allemaal bij de

dat het toegankelijk is. Het is voor mij symbolisch, een soort gebaar naar

organisatie te liggen. Plus mensen laten spullen achter, dus je

de stad [Hoorn]. Sowieso komen er maar weinig mensen binnen, en die

opslagruimte slibt langzaam dicht. […] Begin geen residentie: mijn

komen vaak maar heel kort: vinden het toch wel eng om het te betreden.

advies”, zegt De Craen lachend. “[…] Nederland heeft ongeveer zestig

Maar tot nu toe vinden de kunstenaars het juist heel leuk. En als er een

residenties, heel veel. Met het huidige programma Undercurrents ben ik

kunstenaar is die het echt niet wil, doen we een periode de deuren weer

onder andere aan het onderzoeken wat de link is tussen deze AiR’s en

dicht. Ik kan me voorstellen dat je het niet wilt. Het is maar 4 uur per

onze koloniale geschiedenis, en specifiek van de Grand Tour. Het doen

dag, drie dagen per week. Vaak geen enkel probleem!”

van een residentie is eigenlijk een heel Westers en elitair gegeven. Dat
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wordt aangetoond doordat het Mondriaan Fonds en rijke, Europese
landen er veel geld in steken. De mobiliteit van kunst- en de kunstenaar
is een waarde an sich, het circuleren ervan ook.”

Vandaar ook mijn vraag naar interne- en externe waarden. Is de interne,
autonome waarde dan veel sterker vertegenwoordigt?

“Ik ben daar heel erg kritisch over, want als je het hebt over publiek;
bedoel je dan het publiek hier in Hoorn? De meeste mensen zitten niet
te wachten op kunst. Ik geloof er sterk in dat je mensen niet moet geven
wat ze verwachten of willen, want dan krijg je nooit iets nieuws, maar
als je vraagt hoe het publiek hierover denkt: die vindt er weinig aan. […]
Ik denk dat de functie ervan veel meer gelegen is in dingen die je niet
écht ziet. Mensen in Hoorn beseffen het niet, maar HMK staat
internationaal op de kaart. Mensen kennen HMK in India en Brazilië,
overal kennen ze Hoorn. […] [Gemeente Hoorn] zou ook wel meer willen
[interactie/publieksbereik], maar dat doe ik gewoon niet. In onze missie
schrijven we ook dat onze activiteiten draaien om de kunstenaars. En
natuurlijk is iedereen welkom, daarom staan de deuren ook open. Maar
feit blijft dat het men niet interesseert, en dat hoeft ook niet. Ik ga je niet
dwingen, maar ook mijn programma niet aanpassen. We proberen
mensen daarom gewoon binnen te krijgen voor een kopje koffie. En als
je alleen maar koffie drinkt, is dat ook prima. Cultuur is breder, het heeft
ook een sociale functie.”
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1.3 Fase 2: gesprek 3 – Het Wilde Weten (Rotterdam)
Een gesprek met Annette Behrens

Datum: 23-02-18
Tijdstip: 10.00 uur
•

1 Programmering

Het Wilde Weten in Rotterdam huisvest 14 (vaste) ateliers. De

Betalen voor de AiR] vinden we dat heel jammer. Wij leggen per maand

kunstenaars werken met het zogenoemde ‘lidmaatschap’: als je

iets extra in [de vaste leden], als soort van buffer voor de Project Space.

toelating doet voor een atelier (wanneer één van de kunstenaars

Veel van ons hebben [naast de artistieke beroepspraktijk] een bijbaan.

vertrekt o.i.d.), doe je automatisch toelating voor het lidmaatschap.

We vinden het pand allemaal heel belangrijk, en dat er hier gesprek- en

“Lidmaatschap betekent stemrecht op alles wat we doen en wat er

uitwisseling plaatsvindt. Je ziet steeds meer dat ateliers ook worden

gebeurt, en het gaat over taken die verdeeld moeten worden. Dat is bij

gedeeld. Dat is niet voor niets zo. Het kost gewoon veel tijd en energie

ons heel belangrijk, omdat we ons pand zelf moeten onderhouden,

[om dit zo te kunnen doen]. We worden door de gemeente daarbij als

[waaronder de] Project Space en de AiR. Iedereen is verantwoordelijk

instelling gezien, maar alles wat we doen is op vrijwillige basis. […] We

voor een taak, bijvoorbeeld in het bestuur, de projectruimte-groep en de

hebben een plusfunctie, de huur die we hebben is een soort verkapte

AiR-groep”, aldus Behrens. Een AiR periode wisselt bij HWW van 3 tot

subsidie. Erg terecht, als je kijkt hoeveel tijd we investeren. Je zou bijna

5 maanden. De resident is daarmee dus tijdelijk onderdeel van het pand,

met vrijwilligers of studenten gaan werken, maar dat is weer lastig te

en dus van de groep 17 kunstenaars.

begeleiden, dat moet je dan wel goed doen. Vrijwilligers die het leuk
vinden tijd in marketing- en communicatie te investeren, dat zou wel

---------Soms moet de resident tijdens de werkperiode maandelijkse huurkosten

goed voor ons zijn. Dat kun je bijvoorbeeld uitzetten bij kunstacademies,

betalen. Dit geldt niet voor alle werkperiodes. In 2017 was de AiR

en zo kun je de werkdruk minderen voor jezelf [als organisatie/bestuur

onderdeel van het Mondriaan programma voor Binnenlandateliers: deze

van een AiR].

werkperiodes werden vergoed. “[Wanneer kunstenaars huur moeten
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•

•

2 Selectieprocedure kunstenaars

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

Het Wilde Weten hanteert diverse formats in het selecteren van

De

meeste

nationale

kunstenaars

behouden

hun

andere

gastkunstenaars. “Bijvoorbeeld door samenwerkingen. De vorige

werkzaamheden tijdens de AiR periode aan. “Ik heb zelf eens een

resident is door Futura in Praag geselecteerd, waar we een

residentie bij HMK gedaan, en toen heb ik het zelf ook zo gedaan.

samenwerking mee hebben en eens per jaar een kunstenaar van

Achteraf had ik daar veel spijt van. Ik dacht: ‘Wat ben ik als een gek op

hebben [in HWW]. En we hebben een samenwerking met Tent, als een

en neer gereisd vanwege alle opdrachten, zeg.’ Als organisatie HWW

onderdeel van de Tent Academy Awards. Dat zijn twee vaste

zouden we het natuurlijk fijn vinden als je er als resident ook echt tijd in

onderdelen van het programma. En vorig jaar hadden we financiering

stopt [aanwezig zijn, gesprek aangaan, interne concentratie]. Dat is wel

van het Mondriaan Fonds, dit jaar niet meer, maar toen werd er door het

belangrijk om in een [start]gesprek duidelijk te maken: dat je het

Mondriaan uitgekozen; daar hadden we zelf geen zeggenschap over.

natuurlijk goed begrijpt [die andere baan -financiële redenen, e.d.], maar

En we hebben ook nog open calls, dat doet de AiR-groep. De laatste

dat het wel de bedoeling is dat je onderdeel wordt van de gemeenschap

keer hadden we meer dan 40 aanmeldingen. [De resident] wordt in een

[in- en rondom het Gastatelier].” Binnen HWW is iedere keer iemand

kleinere groep besloten [en soms wordt de rest gevraagd mee te lezen,

anders uit de vaste groep aanspreekpunt voor de resident, bijvoorbeeld

als we daar belangstelling voor hebben].”

voor praktische zaken (fiets huren) en inhoudelijke zaken (kunstdiscours
Rotterdam leren kennen). “Wat we ook doen, is aan het begin van de

---------Wat de groep gezamenlijk belangrijk vindt, is om meer internationale

residentie samen eten, en dan laat diegene zijn werk zien. Dat is een

kunstenaars te gaan onderbrengen in de AiR. “En dan met name uit

soort besloten kennismaking.”

landen waarin het niet vanzelfsprekend is om een AiR te doen. Drie jaar
•

geleden hebben we iemand uit India gehad, en die heeft zo hard

4 Publieke dialoog

gewerkt en de AiR met 200 procent benut. Dat is voor ons zo leuk: hij
was zo aanwezig, op een positieve manier. Dat willen we vasthouden

Publieke dialoog hangt erg van de resident zelf af. “Je kunt aankloppen

en vaker krijgen. [Op dit moment] is er ook een niet-Europese resident.

[tijdens de werkperiode] en diegene uitnodigen, maar als iemands

Daar kijken we dus naar, en ook naar de kwaliteit van het werk”, aldus

karakter niet zo is - bijvoorbeeld heel introvert is - dan [werkt dat niet].

Behrens.

Het is iedere keer aftasten. Ik weet dat de AiR-groep ook erg kijkt wie
leuk is voor de resident om te ontmoeten in Rotterdam- of in Nederland.
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•

En dat bespreken ze dan met de resident. Bijvoorbeeld in de vorm van

5 Bezoekers

bezoeken naar galeries op werkplaatsen, of gesprekken met curatoren.”
Een eindpresentatie gebeurt ook altijd in overleg met de resident. “Het

Ook het publiek hangt sterk van de resident zelf af. “Laatst had ik

hoeft niet per se, al vinden we het wel heel leuk. Maar het kan ook heel

bijvoorbeeld verwacht dat het heel druk zou zijn, en toen was het heel

informeel zijn, [dat je] gewoon een [Artist] Talk doet. Daar kun je proces

rustig. Er was iets anders in de stad te doen, het film festival, dus toen

in laten zien, noem maar op. Het hoeft niet een kant en klare

hadden we erg weinig publiek. Het hangt ook zeker af van de

tentoonstelling te zijn in ieder geval”, aldus Behrens.

kunstenaar en zijn netwerk. Bij internationale dus minder als
kunstenaars uit Nederland”, zegt Behrens.

---------HWW heeft naast de AiR ook een Project Space voor zowel interne- als
externe programma’s. “Voor heel lang hebben we alles zelf

•

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

gefinancierd, omdat we geen vaste subsidie meer hadden. […] Maar
sommige dingen kun je gewoon niet doen, en dan is een structureel

De grootste waarde in de AiR schuilt in het experiment dat hier ontstaat.

programma bieden lastig. We verhuren de Project Space dus ook,

“Ik vind het daarom zelf heel belangrijk dat we in dit pand blijven, hier ín

bijvoorbeeld aan de fotovakschool en St. Joost. Er vindt zo veel

de stad, anders word je ingezet als instrument aan de buitenkant. Ik zou

uitwisseling met andere instellingen plaats. Maar nu moeten we heel erg

het erg jammer vinden als elke stad[s centrum] er hetzelfde uit zou gaan

gaan kijken [hoe dit voort te zetten], want ons huurcontract loopt af. […]

zien; en er in de binnenstad dus geen plek meer voor iets alternatievers

Het zou zonde zijn als deze plek weg zou gaan, [gezien wat we] allemaal

is. Die kant gaat het echt op, en dat gaat heel snel. Als dit pand eenmaal

doen en wat voor samenwerkingspartners we hebben. […] Ik weet niet

weg is, gaat het nooit meer terugkeren als cultureel-maatschappelijke

of je Kino kent in Rotterdam, maar die hebben een commerciële waarde;

bestemming. Als dit pand naar een projectontwikkelaar gaat, is het

onder ander door horeca. Dat mogen en willen wij niet. We vragen wel

gewoon gedaan. Ruimte voor experiment, dat onderschrijven we hier

donaties, maar officieel mogen we geen geld vragen. En dat willen we

juist allemaal, en ik denk dat Rotterdam zichzelf juist kan onderschrijven

ook niet zijn, dan wordt je echt een instituut.”

daarmee. Nu is het hét moment: als je het eenmaal laat gaan, wordt de
binnenstad net zoals in andere steden.”
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1.4 Fase 2: gesprek 4 – Das Spectrum (Utrecht)
Een gesprek met Mitchel Breed en Pim Tieland

Datum: 24-02-18
Tijdstip: 10.00 uur

De bestaande structuur van Das Spectrum, als atelierpand met

context en het experiment stond geheel centraal. De kunstenaars hadden in

gezamenlijke expositieruimte en AiR, is niet meer. Onder de noemen van

feite even geen atelier, alles wat ze deden en ondervonden kwam voort uit

Das Spectrum zijn Breed en Tieland afgelopen maand neergestreken in het

de activiteiten en handelingen die in deze fysieke ruimte (en mentale

voormalige pand van BAK in de Lange Nieuwstraat in Utrecht. Het pand

denkruimte) ontstonden. Een ‘expositie’ in projectvorm, dat de bestaande

waarin in een maand tijd een werkperiode heeft plaatsgevonden tussen

structuren van autonoom werk tonen en zelfstandig maken (om het

verschillende kunstenaars, georganiseerd door Breed en Tieland - die

vervolgens af te bouwen) kritisch overweegt en bevraagt.

tevens als kunstenaars onderdeel zijn van de ruimte. De ruimte is publiek
•

toegankelijk, ook tijdens de georganiseerde tekensessies. Hier namen de

1 Programmering

kunstenaars aan deel, maar ook ander (artistiek) publiek. De eindresultaten
van

de tekensessie

zijn

tevens getoond in een van de

twee

De organisatie structuur van Das Spectrum is in de afgelopen 7 jaar

tentoonstellingsruimten. Het project, An Architecture of Encounters (Home

steeds veranderd. Op een gegeven moment kregen de kunstenaars

for Lazy Action), gaat niet om het tonen van autonome kunstwerken: het

meer behoefte aan verdieping en wilden zij het vaste stramien van

gaat juist om het kunstenaarschap ín deze ruimte: het zijn, reflecteren en

maandelijkse tentoonstellingen doorbreken, zodat er meer tijd en ruimte

doen. Wat we nu zien, niet tijdens een opening maar als finissage, kan

zou ontstaan om projecten te laten ontstaan- en groeien. Dit paste bij

gezien worden als ‘resultaat’ van deze maand, waarin het reageren op

de identiteit van Das Spectrum, als ateliergebouw. “We hebben toen de

elkaar, op het experiment en op de ruimte plaatsvond. Op deze manier heeft

gezamenlijke ruimte zo ingericht dat we daar met elkaar aten. We waren

het de kunstenaars uitgedaagd om een andere werkvorm aan te nemen: niet

in de eerste plaats een atelierpand. [Ook organiseerden we] film- en

het eigen, individuele proces in het atelier, maar het proces in relatie tot deze

sprekersavonden. [Op een moment] hebben we aan de voorkant van
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het pand twee ateliers gebouwd, waarvan een het gastatelier. Vanuit het

geven, maar als je het hebt over persoonlijke voldoening [is dat minder]”,

idee om iemand 1-2 maanden uit te nodigen”, aldus Tieland. Deze

zegt Tieland.

periode was geen vaststaand gegeven. “Er was eens een kunstenaar,
•

Andreas, en die kwam met zijn boot naar Utrecht varen vanuit Zweden.

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

Hij had drie weken de tijd, dat was voor hem ook voldoende om tot nieuw
werk te komen”, zegt Breed.

X Niet direct van toepassing in gesprek

•

•

2 Selectieprocedure kunstenaars

4 Publieke dialoog

In mei 2015 besloten de interne kunstenaars dat iedereen iemand kon

In de gemeenschappelijke ruimte werd veel met elkaar gegeten,

voordragen voor het gastatelier. Ook werd er gewerkt met open calls.

gewerkt en gepraat. “Het gastatelier grensde aan die ruimte. Dus als je

“Dan stuurden we het in de mail rond, en moest iemand daar de

een actieve gastkunstenaar had, was die er echt super actief aan het

verantwoordelijkheid van op zich nemen: een iemand uit de groep. [Je

werk en in constant dialoog met iedereen in het gebouw”, aldus Breed.

werd dan] gastheer- of vrouw voor die gastkunstenaar.”

De afstand tussen de resident en het atelierpand [inwonende

----------

kunstenaars] was daarmee dus klein.

Gezien er geen financiering achter zat, kon Das Spectrum de resident

----------

geen reis- of onkostenvergoeding bieden. Wanneer het om een

Dialoog kan gestimuleerd worden door lezing- en sprekersavonden. In

internationale kunstenaar ging, hadden de meeste kunstenaars al het

sommige gevallen werd door de organisatie vastgesteld dat dit een goed

plan om voor een langere tijd naar Nederland te komen. Das Spectrum

idee zou zijn, in andere gevallen lag het aan de energie van de

merkte tevens op dat kunstenaars die net zijn afgestudeerd aan de

gastkunstenaar en de behoefte dit te organiseren. “Dat verschilt erg.

kunstacademie, niet de meest vruchtbare invulling konden geven aan

Sommige gastkunstenaars hebben bijvoorbeeld een open studio avond

de werkperiode. Als ‘organisatie’ schiet je dan namelijk sneller in een

georganiseerd, waarbij het proces meer zichtbaar werd. Anderen

docentenrol. “Bij kunstenaars die wat verder zijn, is er een meer

hebben er echt voor gekozen om in een andere ruimte een

gelijkwaardige dialoog. Daar haalde ik zelf meer voldoening uit. Het is

tentoonstelling te maken [buiten de fysieke plek van het Gastatelier]”,

enerzijds interessant die mensen [net afgestudeerden] de ruimte te

zegt Tieland. “Ik denk wel dat bij een langere periode [Gastatelier Leo
XIII], waarin je misschien wat meer geïsoleerd te werk gaat, dat je
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eigenlijk al heel stevig in je schoenen moet staan, om zo’n periode te

Als het puur gaat om het faciliteren van kunstenaars, kun je ook

kunnen structureren. Jonge, lokalen kunstenaars hebben wij steeds

atelierpanden opzetten.”

kortere periodes van twee maanden [gegeven].” “Maar ook daar had je

----------

verschillen tussen mensen. En waar de een geconcentreerd werken, zet

“Als we nog Das Spectrum zouden hebben in zijn oude vorm, zou ik wel

de ander zijn deur open: an publique”, aldus Breed.

met andere kunstinstelling in gesprek willen gaan, zodat wij ook toegang

----------

hebben tot een hoger segment. En exposities in de binnenstad doen, in

“We hadden ook eens een oudere kunstenaar. Dat was echt te gek, om

plaats van in een buitenwijk”, Breed. “Hier [in Utrecht] vindt juist

een hele andere generatie [in huis te hebben]. Om een man met heel

iedereen dat er meer moet gebeuren. Je zit elkaar niet in de weg, maar

veel bagage [te zien werken], dan keert de situatie om”, stelt Tieland.

kunt het [culturele klimaat] eigenlijk alleen maar beter en interessanter

Das Spectrum nodigde gastkunstenaars voornamelijk uit vanuit een

maken”, aldus Tieland.

visie daar eventueel samen iets mee te willen doen. “Voor de subsidie
•

van het Mondriaan Fonds hebben we bijvoorbeeld geschreven dat we

5 Bezoekers

vanuit vier verschillende perspectieven in het gebouw projecten zouden
willen starten [lees: vier kunstenaarsmentaliteiten]”, Breed. “Ik heb heel

“We keken altijd naar een soort presentatiemoment, in samenspraak

veel baat bij de energie van andere kunstenaars om mij heen, en ook

met de kunstenaar. […] Of dat er gekookt was en mensen konden

de input die daar gegenereerd wordt. Binnen het atelierpand heb je de

komen eten, en zo in gesprek konden raken met de kunstenaar. Maar

andere mensen die daar werken, dat is een relatief statisch gegeven.

vaak was er echt een tentoonstelling te zien, en was het werk uit de

[Dus dan moet je andere] input naar je toehalen”, Tieland.

context van het atelier gehaald. Dat was erg afhankelijk van het proces
waarin de kunstenaar zat. We hebben altijd gestreefd een publiek

Dus

je

selecteerde

gastkunstenaars

op

basis

van

je

moment in te bouwen, maar afgelopen jaar zat ik te denken van: ‘Is dat

eigen

kunstenaarschap?

wel de meest waardevolle vorm, om het publiekelijk te maken? Kan het
niet even interessant zijn, misschien zelfs wel interessanter, om een

“Intenties, ja. Dat kan iemand zijn die op een hele andere manier werkt,

filmpje van tien minuten te maken met een interview […] en dat dat dan

maar waar jij op dat moment meer van wilt weten. Het is ook de vraag

misschien wel veel meer publiek bereikt’? Dat geeft misschien zelfs wel

waarom je het doet [een AiR runnen], en waar je naar op zoek bent. […]

meer waarde aan de situatie: omdat iemand dan volledig in zijn proces
kan zitten. Daar zijn wij nooit aan toegekomen, maar misschien kan de
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•

uitkomst van wat wij doen in zijn vorm wel veel beter iets anders zijn”,

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

aldus Tieland. “Ik weet van Club Solo dat ze dat tegenwoordig doen met
tentoonstellingen. Je hebt gewoon niet altijd de mogelijkheid aanwezig

“Het is heel vervelend voor Utrecht dat zo’n plek [Das Spectrum] er niet

te zijn. Je krijgt daarmee veel meer inzicht in wat er zich heeft

meer is. Het is heel belangrijk voor jonge kunstenaars dat er in de stad

afgespeeld, dan wanneer je alleen een uitnodiging ziet met een

plekken zijn waar ze kunnen maken en kunnen experimenteren met

afbeelding en tekst. Je wordt dan meer deelgenoot-van. Je kunt nog

exposities maken, in plaats van worden uitgenodigd in shows. Maar

veel verder gaan. […] In die zin is een open studio of presentatie niet

projectontwikkelaars…”, aldus Breed. “Das Spectrum is met de gratie

per se het meest interessante.”

van de economische crisis ontstaan, allemaal vanuit eigen energie”,
Tieland. Breed: “Das Spectrum is niet bedacht, het is ontstaan. Er was

---------“Kunstenaars initiatieven zijn natuurlijk grotendeels vrijwillig. Je hebt

een leeg pand en een groep jonge kunstenaars die behoeften hadden

beperkte tijd en energie, want je hebt een eigen praktijk en eventuele

aan een atelierpand.” Helaas is het gestopt, omdat het pand werd

baan ernaast. [Daarom dat] het mooi is om na te denken wat je met die

verkocht aan een projectontwikkelaar. Breed: “Die het gaat slopen.”

beperkte energie [kunt doen]. Misschien is in dat geval, door het
organiseren van een diner waarbij bepaalde mensen worden
uitgenodigd, veel waardevoller voor de gastkunstenaar en/of de mensen
die daar [om het Gastatelier] omheen wonen [en je je energie goed
besteedt]. Een publieksmoment gaat met veel promotie. Je steekt
eigenlijk heel veel energie in iets waarvan je niet per se weet wat eruit
gaat komen, hoeveel mensen er op de stoep zijn. Als je dat wel zeker
wilt weten, kan dat met een diner of iets dergelijks.” Breed: “Of, zoals
we nu hebben gedaan, geen opening maar een finissage. Je kunt als
opening bijvoorbeeld het diner in de expositiezaal maken, waarbij je
mensen uitnodigt waarvan je weet dat dat inhoudelijk interessante
dialogen oplevert. En dan hoop je dat die mensen, omdat ze benieuwd
zijn naar wat er uit is voort gekomen, naar de finissage komen.”

60

KLEINE KUNSTINITATIEVEN IN
NEDERLAND EN VLAANDEREN

61

62

1.5 Fase 2: gesprek 5 – Studio Omstand/De Geheime Bunker (Arnhem)
Een gesprek met Rob Groot Zevert

Datum: 28-03-18
Tijdstip: 12.00 uur
•

1 Programmering

Voor Rob Groot Zevert is kunst meer dan werken vanuit een intrinsieke

ROZET, wat toen nog parkeergarage Langstraat heette. Op deze locatie

motivatie: het is hard werken in een hard discours. Studio Omstand is

zit nu Showroom Arnhem. Wij waren er de pioniers, we hebben de

dan ook een actief platform dat continu programmeert. De organisatie

voetgangerspassage veranderd in een culturele hotspot voor de stad.

werft kunstenaars door middel van studiobezoeken en opgebouwde

Hierna zijn we verhuisd naar een buitenplaats, een plek waar militairen

netwerken. De aangesloten kunstenaars kunnen daarbij op een later

verblijven. We zijn daarna door verhuisd naar buitenplaats Koningsweg,

tijdstip ook weer zelf een betekenis in de organisatie van Omstand gaan

een voormalig militair terrein. Via contacten met defensie werden we

vervullen. Op deze manier blijft het netwerk aan betrokken partners

geconfronteerd met deze bunker, eentje uit de Koude Oorlog [= het

groeien en spreiden de mogelijkheden zich uit. Omstand bestaat uit

begin

PULSE – de naam voor het tentoonstellingsprogramma PULSE 1, 2, 3,

tentoonstellingslocatie, maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar. We

etc. – en omvat tevens een AiR op een externe locatie: De Geheime

hebben er een residentie van gemaakt. Je kunt daar namelijk wel

Bunker, waarvan de locatie – zoals de naam stelt – geheim is. De

mensen ontvangen, maar meerdere is gevaarlijk. Je zit aan een

bunker ligt in ieder geval buiten het centrum, we rijden er met de auto

doorgaande provinciale weg. Auto’s komen vol in hun snelheid. Heel

heen.

gevaarlijk om daar een publieksactiviteit te organiseren”, legt Rob Groot

van

DGB].

Het

leek

ons

aanvankelijk

een

goede

Zevert uit. DGB is een hardcore residentie, er is geen elektriciteit, geen

---------“Wij zijn met DGB begonnen toen ik nog bij een andere organisatie zat,

water, geen internet en je bevindt je in niemandsland. Daardoor word je

kunstenaarscollectief G.A.N.G., gericht op kunst in het publieke domein.

volledig teruggeworpen op jezelf”, aldus Zevert.

We hadden aanvankelijk een locatie in een oude parkeergarage,
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•

wel heel goed zijn – bijvoorbeeld mensen die conceptueel heel goed

2 Selectieprocedure kunstenaars

hebben ingestoken – vallen dus wel eens buiten de boot; wel jammer”,
Voor het werven van kunstenaars, zowel voor PULSE als voor De

zegt Groot Zevert. Ieder jaar zitten er naast meer gerenommeerde ook

Geheime Bunker, reist de organisatie beurzen en tentoonstellingen af.

pas afgestudeerde kunstenaars in de programmering van Omstand’

Voor PULSE scouten zij elk jaar alle academies in Nederland voor nieuw

haar expositieruimten. “[Ook in die keuze] moet je binnen ons blikveld

talent van de afdeling Fine Art, voor DGB stond er lange tijd een oproep

vallen. [Maar de] identiteit [van de kunstenaars die we selecteren] is heel

op TransArtist. “We hebben toen een advertentie in de lucht gehangen,

erg breed, omdat we ook met verschillende kunstenaar-curatoren

en kregen in een maand tijd dertig aanmeldingen. Daar hebben we acht

werken, scouts, die allemaal hun eigen voorkeur hebben. Die

mensen uit geselecteerd toen. [De advertentie is inmiddels al lange tijd

persoonlijke voorkeur speelt wel degelijk een rol.” De keuze voor de pas

weg, maar] nu druppelen er gewoon nog steeds aanvragen binnen”,

afgestudeerde kunstenaars is niet automatisch de ‘beste kunstenaar’,

aldus Groot Zevert. Daarnaast laten zij zich adviseren door andere

maar de kunstenaar die Omstand aantrekkelijk vindt.
----------

curatoren. Een kunstenaar valt vaak simpelweg in eerste instantie op,
waarna de organisatie zich in deze beroepspraktijk gaat verdiepen. Er

De organisatie vraagt de kunstenaar in DGB zicht tot de fysieke plek te

is één mentaliteit waar Omstand op selecteert: hedendaagse kunst.

verhouden. “De Bunker is een heel ander verhaal [dan de

Kunst van nu, die de de huidige tijdsgeest weet te vangen (zowel

expositieruimten]. Mensen worden daar veel meer geconfronteerd met

startende als mid career kunstenaars). “Ik verhoud me tot het actuele

hun persoonlijke kunstpraktijk. Wat wij doen, is mensen vragen van te

kunstdiscours […] en ik krijg vaak uitnodigingen van collega’s. Je bent

voren een plan te bedenken. We zoeken mensen dus uit op basis van

continue actief, om mensen binnen te halen. Het is fulltime, en ik word

onze inschatting, of zij daar op hun plek zijn.”

daar amper voor betaald. Heel ingewikkeld en lastig om aan

•

geldverleners uit te leggen wat je precies doet: die denken dat

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

kunstenaars gewoon aan komen vliegen […] Het is niet goed zichtbaar
Voor OMSTAND gaat het binnen de residentie om de processen van de

wat de werkzaamheden zijn van een organisatie in de cultuursector”,

gastkunstenaar, boven het uiteindelijke ‘werk’. “Als jij in DGB een

aldus Groot Zevert. “De consequentie hiervan is: minder cultuur.”

bijdrage zou leveren [wijst letterlijk naar mij], zou jouw bijdrage net zo

----------

relevant zijn. Ik denk dat iedere bijdrage van personen een rol heeft.

Omstand selecteert kunstenaars op basis van de artistieke kwaliteit van

Mijn rol steekt daar dus ook niet bovenuit. […] Er is voor mij geen enkele

het werk. “Het werk moet zich tonen. Mensen die onzichtbaar zijn, maar
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druk naar de kunstenaars die actief zijn in DGB, of ze wel of niet

begonnen kunstenaars te vragen een dagboek bij te houden, en op het

geslaagd zijn in [de uitvoering van] hun concept. […] dat lijkt misschien

einde werden ze geïnterviewd door een journalist, in opdracht van

op desinteresse, maar dat is het natuurlijk niet: het gaat om het bieden

Omstand. Er werd geïnformeerd naar hun ervaring, wat er goed- en fijn

van vrijheid, ruimte, vertrouwen en persoonlijke groei.”

was en wat minder fijn was aan de residentie, wat het hun gebracht heeft

----------

en wat ze er aan gehad hebben. Dat hebben we omgegooid. We doen

“Ik denk dat het te maken heeft met de vorm dat onze maatschappij daar

geen interviews meer, maar gaan nu zelf in gesprek met ze. En als ze

mee geassocieerd wordt. […] Ik was zelf een student die in korte tijden

zelf in staat zijn een stuk te schrijven, dan laten we ze zelf een stuk

kon stampen, en [die kennis] daarna weer vergat. Dat wordt over het

schrijven. Anders doen wij het. […] We hebben het huidige archiefblog

algemeen niet als kwaliteit gezien, maar de kwaliteit die ik heb

staan op Pinterest. Dat werkt heel mooi: het dwingt de deelnemers als

ontwikkeld in de maatschappij en waarmee ik me staande houd, is dat

het ware in beelden te communiceren.”

ik razendsnel kan schakelen. In mijn praktijk is dat een hele dankbare

----------

manier van werken. […] [Maar] de artistieke manier van denken, hoe

Daarnaast biedt Studio Omstand de gastkunstenaar de gelegenheid het

kunstenaars tot verbeelding komen of zich maatschappelijk engageren,

gemaakte werk uit DGB, of een later werk, te tonen in het PULSE

heeft veel verwantschap met de academische denkwijze; hoe zij tot hun

programma. “Dat is niet verplicht. Sommige hebben iets gemaakt [in

onderzoekpunten komen. Daar zit veel overlap, maar de ruimte en tijd

DGB], maar willen graag ander werk te tonen [in PULSE]”, zegt Groot

die kunstenaars kunnen nemen voor experiment, kan in dit verband

Zevert. Tijdens de werkperiode in DGB hoeft er dus niet per se werk

jaloezie opwekken bij academici. Die moeten zich aan veel meer

gemaakt te worden. Groot Zevert: “Mensen worden geacht er zes weken

protocollen houden. […] De kunst heeft het maar moeilijk met zichzelf,

te zijn, eventueel mogen ze langer blijven.”

en met haar rol in de samenleving. Iedereen is er van overtuigd dat

----------

cultuur noodzakelijk is, maar wat dan precies de rol van kunst is? Dat

Groot Zevert: “Als mensen behoefte hebben aan gesprek tijdens de

weten ze niet. Vreemd toch, eigenlijk?”

werkperiode, kunnen ze contact opnemen met Heidi. Zij gaat in ieder
geval één keer op bezoek, tussentijds. Ze is programmeur en begeleider

•

4 Publieke dialoog

voor de kunstenaars. Ze is gedreven en betrokken. Als je dat op een
prettige manier kan uitstralen, dan motiveer je ook anderen. Ik weet niet

De organisatie van De Geheime Bunker regelt de sleuteloverdracht en

of gastkunstenaar daar getriggerd raken, of een soort druk voelen om

onderhoudt het contact met de gastkunstenaar. “We zijn aanvankelijk

te presteren [naar haar toe] maar dat maakt verder niet uit: dat is prima.”
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•

komen. “Als iemand er niet in is geslaagd de opzet van het plan uit te

5 Bezoekers

voeren, dan beschouw ik dat niet als mislukt. [Wat ik belangrijker vind,
content

is] confrontatie tussen DGB en deelnemers, en hoe hij daarmee omgaat.

programmeren. “Daar moet je alert op zijn. Het gaat niet alleen ten koste

Dat dát in het proces wordt verwerkt, is heel waardevol. Ook voor de

van bezoekers, het schaadt ook het professionele niveau van de

beschouwer, en ook als theorie”, aldus Groot Zevert. Volgens hem is er

organisatie, het is niet interessant en anderen komen daardoor niet zo

in het academische denken weinig ruimte voor dit soort gedachten. “Het

makkelijk aan bod. We hebben hier Beeldend Kunstplatform Arnhem,

is heel erg resultaatgericht. […] Dat is heel vreemd, dat onze

daar zijn alle organisaties in vertegenwoordigd. […] Vooral bedoeld om

maatschappij op die manier in elkaar zit. Ik ben niet met succes bezig

een cultuurladder te voorzien van de agenda’s. Het is een digitaal

[maar als ik dit hardop uitspreek], wordt ook dat weer heel geforceerd.

platform en we komen eens in de twee maanden samen. Naast de

Dat wil ik niet: ik wil gewoon dat het gebeurt. Dat je ervaring krijgt in dit

gezamenlijke belangen die we verdedigen – in het veld, bij gemeente

soort processen en dat je die ervaring deelt”, stelt Groot Zevert.

Kunstinstellingen

in

een

stad

kunnen

niet

dezelfde

en provincie en landelijk cultuurbeleid – organiseren we minimaal eens
per jaar iets gezamenlijks, bijvoorbeeld een kunstnacht of een
fietsroute”, legt Groot Zevert uit. “Wij [Studio Omstand/ DGB] trekken
[tevens] specifiek kunstpubliek door ons programma. Ons programma
is ook geschikt voor niet-kunst geïnteresseerden, of voor scholen”, zegt
Groot Zevert.
---------DGB trekt geen bezoekers: dit kan niet. De AiR gaat duidelijk om interne
processen van de kunstenaar en de ervaringen die hierbinnen worden
opgedaan.
•

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

Voor Groot Zevert is een residentie in DGB belangrijk vanwege de
onderdompeling in de ruimte en de processen die hierdoor tot stand
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1.6 Fase 2: gesprek 6 – SECONDroom Gent (België)
Een gesprek met Kristof van Heeschvelde en Ben Benaouisse

Datum: 14-4-2018
Tijdstip: 18.00 uur
•

1 Programmering

SECONDroom te Gent heeft een tijdlang gewerkt met een AiR.

SECONDroom is onderdeel van een grotere ruimte waar sociaal-

Tegenwoordig programmeert de organisatie zodanig, dat op iedere

maatschappelijke projecten plaatsvinden. Op deze manier staat de

zaterdag van 18u tot 21u een andere kunstenaar werk presenteert in

dialoog tussen hedendaagse beeldende kunst en andere domeinen- en

een oude brandweerkazerne. Gezien dit veel druk oplevert voor de

publieksgroepen (sport, boerenmarkten, participatie van de omgeving)

organisatie (een continue programmering blijven ontwikkelen- en

centraal. Om de eigen Artist Work Space aan te geven, kent de vloer

uitvoeren) zal dit veranderd worden in een maandelijkse presentatie. Dit

van SECONDroom een groene kleur met een volleybalveld in witte

geeft de kunstenaar in spé meer tijd en ruimte het werk te gaan

lijnen. De rest van de vloer in het gebouw is donkerrood. De kazerne

ontwikkelen ín de ruimte van SECONDroom. Hoe- en waarin dit zich

bevindt zich op 10 minuten fietsen van het centrum. Het ligt in een

gaat resulteren, is nog de vraag. De werkwijze van een kunstenaar per

woonwijk, letterlijk tussen de rijtjeshuizen. Toch trekt SECONDroom

week levert namelijk snelle acties, plots ontstane composities en

voor alsnog ieder weekend publiek, waarvan de omvang wederom

interessante gesprekken op: allemaal om de leemte (in niet-

afhankelijk is van de gastkunstenaar.

gebruikelijke kunstcontexten) op te vullen. Dit is iets wat de organisatie
•

van harte beoogt. Dat het werk van de kunstenaar maar één avond

2 Selectieprocedure kunstenaars

(slechts drie uur) te bezichtigen is, betekent dat de opening tevens
gehele tentoonstelling omvat: daarna is het werk weer verdwenen.

SECONDroom kiest kunstenaars op basis van het eigen netwerk, en

---------

altijd gevoelsmatig. De kunstenaar die wordt gekozen dient een sterke
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artistieke beroepspraktijk te hebben: dit beoogt een interessant gesprek

daadwerkelijk woont (overnacht, leeft). Om het werkproces van de

op te leveren in deze context van de kazerne.

kunstenaar in een korte tijd gestaag te laten lopen, voorziet de
organisatie deze werkperiode (ondanks de korte duur) van open

•

gesprekken. SECONDroom stelt vast dat deze dialoog van grote

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

waarde is om te faciliteren als organisatie. SECONDroom participeert in
deze korte werkperioden middels gesprekken, voor een waardevolle

X Niet direct van toepassing in gesprek

voortzetting van het artistieke proces.
•

--------

4 Publieke dialoog

Tevens zijn er veel lokale samenwerkingen in Gent die bijdragen aan
SECONDroom is gehuisvest in een context waar maatschappelijke

publieke dialoog, zowel tussen de wijken als tussen culturele partners.

projecten plaatsvinden. Het externe verhouden-tot is dus wezenlijk

Per culturele plek wordt nauwkeurig gekeken wat- en welke kunstenaar

onderdeel van de identiteit van de plek. De directe dialoog tussen kunst

het beste bij deze plek past. Voor SECONDroom is dit niet de

en cultuur opent gesprek en trekt bovenal publiek dat anders niet direct

kunstenaar die kunst realiseert vanuit een klassieke kunstopvatting,

met de beeldende kunst in aanraking zou komen. Het publiek dat de

maar de kunstenaar die werkt op basis van instructies en verbindingen.

manifestaties in SECONDroom te zien krijgt, is dan ook divers. Het is

De

voor de organisatie de uitdaging om deze mensen, die naar de

kunstenaars voor een sterk-artistieke profilering van- en in Gent.

organisatie

selecteert

naast

nationale-

ook

internationale

boerenmarkt komen, ook het werk in SECONDroom te laten
•

aanschouwen. De kunstenaar die deelneemt aan SECONDroom is dan

5 Bezoekers

ook geen kunstenaar die enkel de ruimte wil vullen en deze voor het
eigen belang wil toe-eigenen. Zoals de organisatie stelt: “Anders

Doordat SECONDroom ook een locatie in Antwerpen kent, met een

faciliteer je enkel een betaalde ateliercontext, waarbij je je niet hoeft te

geheel ander bestuur (enkel de naam en het concept achter de naam

verhouden- tot.”

zijn gelijke spelers), worden verbindingen tussen de twee steden
gelegd. Toch is en blijft de ‘publiekskwestie’ een lastige: het trekken van

--------Gezien de weinig aanwezige faciliteiten in de ruimte, is de context van

publiek hangt voornamelijk af van het netwerk van de gastkunstenaar,

SECONDroom geen leefbare. De kunstenaar in SECONDroom zal zich

de

niet zodanig in de ruimte onderdompelen, dat deze hier ook

kunstenaar blijft hierbij de belangrijkste basis voor een artistiek sterke
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organisatie

promoot

wekelijks

hetzelfde.

Een

interessante

programmering, en dus voor het bezoekersaantal. Daarbij trekken in
Gent bekende kunstenaars meer bezoekers dan onbekendere
kunstenaars van buitenaf. SECONDroom koestert de wens meer
bekendheid te verschaffen, gezien de energie van de organisatie niet in
verhouding staat met het aantal bezoekers op zaterdagavond. “Je wilt
uiteindelijk toch betere herkenning”, besluit Kristof Van Heeschvelde.
•

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning van organisatie

De organisatie van SECONDroom Gent stelt vast dat Nederland en
België met dezelfde vraagstukken te maken hebben (te denken aan de
white cube scenario’s, omgangen met de galerie en met subsidies). Zelf
gaat de organisatie uit van een knipoog naar de white cube, wat
overduidelijk zichtbaar is in de fysieke ruimte van de kazerne, maar ook
in de visie van de organisatoren/kunstenaars: namelijk dat er een plek
voor experiment moet zijn, uitgaande van het snelle handelen in de
gegeven context. Dit is de belangrijkste waarde die de organisatie aan
de plek toekent.
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1.7 Fase 2. Een analyse
Vanuit bovenstaande gesprekken kunnen algehele uitspraken worden

LEGENDE

gedaan die betekenisvol kunnen bijdragen aan een potentiele koers voor de

ᵒ Het Vijfde Seizoen

komende jaren van Gastatelier Leo XIII, uitgaande van de eigen wensen en

ᵒ Hotel Maria Kapel
ᵒ Het Wilde Weten

behoeften.

ᵒ Das Spectrum
ᵒ Omstand
ᵒ SECONDroom

WAARDE

•

Publieksbereik in kunstdiscours

•

Voorkomen
inperken

stagnatie

gastkunstenaar/

MOGELIJK HOE-ACTIEPUNT

ᵒ De kunstwereld extern opzoeken (bijv. exposeren buiten fysieke plek AiR),
draagt tevens bij aan artistieke kwaliteit residentie intern
ᵒ Digitaal publiek actief bereiken en mee laten dingen in bezoekersaantal;
fysiek publieksbereik is- en blijft lastig
ᵒ ᵒ Hangt af van netwerk kunstenaar en activiteiten in de stad: plan slim in,
sluit aan bij andere instellingen om elkaars publiek te (be)trekken en delen
ᵒ Nationale kunstenaar trekt doorgaans meer publiek (is bekender in Ned.)
ᵒ ᵒ Je kunt specifieke mensen aan je binden door ze uit te nodigen in de
vorm van een etentje (bijv. aan begin residentie: dan komen ze eerder ook
naar de finissage)
ᵒ Eigen organisatiestructuur uitbreiden. Ander programma aanbieden dan
andere kunstinstellingen. Focus op de ervaring van de AiR periode – geeft
publiek inzicht in maakpraktijk

vrijblijvendheid

ᵒ Kunstenaars in duo’s laten werken tijdens de AiR
Eindpresentatie als afsluitend publieksmoment
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ᵒ Laat kunstenaar een plan indienen bij open call en/of werf zelf een
kunstenaar op basis van bestaand- en actief zichtbaar proces
Fileer hierbij op actieve instelling d.m.v. mondeling gesprek
ᵒ Werk met internationale kunstenaars; vaak erg actieve instelling. Maak in
startgesprek belang van aanwezigheid en concentratie duidelijk. Stel één
iemand uit organisatie aan als verantwoordelijk voor werkperiode
(praktische zaken, kennis laten maken met de stad) als gastheer/vrouwzijnde. Eet aan begin werkperiode met resident: creëer een veilige omgeving
ᵒ Kunstenaar op gemak laten voelen door gesprek, kunstenaar proces bij
laten houden online, kunstenaar attenderen op belang onderdompeling
alvorens de werkperiode
ᵒ In gesprek blijven met de kunstenaar tijdens de werkperiode, zodat het blijft
vloeien. Faciliteer de ruimte, maar bepaal duidelijk of dit genoeg is; of dat je
meer beoogt als plek (verhouden-tot, i.p.v. ‘gratis wonen’)
Overall: Niet sturen als organisatie (enkel af en toe peilen hoe het gaat). Dit
werkt niet samen met artistieke proces en identiteit AiR

•

Artistieke kwaliteit als uitgangspunt

ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ Selecteer resident altijd op basis van de artistieke kwaliteit v/h werk

•

Kunstenaarsselectie

ᵒ ᵒ ᵒ Werf zelf; afgaan op gevoel, intenties en capaciteit v/d kunstenaar
ᵒ Idem.; proces zien; actieve instelling is hier voelbaar. Open call is tevens
veel werk (levert af en toe een interessante kunstenaar op die je anders niet
zou hebben gevonden)
ᵒ Kies voor gevestigde kunstenaars (i.p.v. pas afgestudeerden); mocht je er
zelf als kunstenaar ook iets aan willen hebben of mee willen samenwerken.
Kies tevens voor artistieke kwaliteit resident als persoonlijke voldoening voor
jou als organisatie(kunstenaar)
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Een wat meer afgesloten residentie (zoals Leo XIII) kan voor pas
afgestudeerde kunstenaars voor een lange werkperiode heftig zijn in te
richten

ᵒ Zet je deuren voor de buitenwereld simpelweg open = symbolische gift aan
stad. Meer hoef je je niet te verantwoorden (zitten hier niet op te wachten)
ᵒ Bepaalde onderdelen in het programma toegankelijker maken. Ben
zichtbaar online, verplaats AiR naar externe locatie met meer potentieel
publiek
ᵒ Maak directe verbinding met dit algehele publiek door de fysieke context
van de plek (jezelf hier te huisvesten/presenteren)

•

Dialoog algehele publiek (buiten kunstdiscours)

•

Verminder druk bij organisatie

ᵒ Eén kunstenaar veroorzaakt doorgaans minder fricties = minder sturing
vanuit organisatie. Doe enkel waar je werkelijk in gelooft, niet wat er van je
wordt verwacht (voor fondsen, gemeenten). Dit is voelbaar in
subsidieaanvragen
ᵒ Werk met vrijwilligers of kunstacademiestudenten. Verdeel taken duidelijk
onder organisatie (evt. per AiR (door)wisselen van taak)
ᵒ Heb zelf ook iets aan de resident: kies een resident die je zelf interessant
vindt, AiR moet zeker iets van voldoening geven voor de organisatie
(waarom doe je het anders?). Door beperkte energie organisatie goed
nadenken wat waardevol is (uitnodigen mensen voor diner, bijv.: dan weet
je wie je publiek is en hoeveel man er komt)
ᵒ Leg geen druk op de kunstenaar, plek om te ontwikkelen

•

Uitbreiden eigen programmering en scope kunstenaars

ᵒ ᵒ ᵒ Trek het land in; bezoek ateliers en tentoonstellingen elders
ᵒ Ga samenwerkingen met andere kunstinstellingen aan; voel geen
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concurrentie, je hebt elkaar nodig als culturele sector = versterken

•

Publieke dialoog (kunstdiscours en daarbuiten)

•

Intrinsieke waarde fysieke plek

ᵒ Presenteer zowel op interne als externe locatie voor brede scope publiek
en voor het kunnen leggen van andere accenten
ᵒ Beoog dit enkel als kunstenaar dit zelf wil, tenzij je kunstenaars hierop
selecteert (maats. geëngageerd werk)
ᵒ Biedt kunstenaar netwerk uit/in de stad aan. Niet sturend, maar enkel
meedenkend vanuit interesses kunstenaar. Publiek dialoog hangt sterk van
kunstenaar af (proces tonen open avonden, Talks, e.d.). Denk aan
samenwerken met scholen, maar altijd in samenspraak kunstenaar
ᵒ Erken belang van publieke dialoog, maar hier moet je te erg in sturen als
organisatie. Ga na waarom publieksmoment interessant is voor jou als
organisatie, voor het tonen van proces? Kun je hier als organisatie zelf iets
aan doen (filmpjes maken tijdens residentie)?
Je kunt kunstenaars koppelen aan iemand van de organisatie die de
verantwoordelijkheid hiervoor voelt om als gastheer voor de kunstenaar en
centraal aanspreekpunt te opereren: bevordert gesprek
ᵒ Laat publiek proces kunnen volgen tijdens werkperiode. Gesprek
kunstenaar op merites van de kunstenaar, geen druk vanuit de organisatie.
Biedt mogelijkheid aan om werk op externe, meer zichtbare locatie, te
kunnen tonen

ᵒ Erken zelf waarde an-sich (algehele publiek zit er niet op te wachten,
waarom wil je je daartoe verhouden?). Waarde gaat verder dan fysieke
bezoekers
ᵒ ᵒ ᵒ ᵒ Ruimte voor (alternatief) experiment van onderkend belang; wordt
steeds minder plek voor in stad
ᵒ Waarde voor focus op onderdompeling en proces in fysieke plek
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•

Eindresultaat werkperiode

ᵒ ᵒ Publieke manifestatie in afsluitend weekend met zichtbaar eindwerk
(wordt mogelijk verder door getoond op externe locaties; er staat dus echt
iets)
ᵒ ᵒ Geef kunstenaar vrijheid in presentatievorm (etentje, Artist Talk, open
atelier, o.i.d.) zowel tijdens residentie als in afsluitende vorm
ᵒ Biedt de mogelijkheid, maar laat kunstenaar zelf beslissen of dit nodig is

Nu verschillende waardebepalingen van diverse kunstinitiatieven zijn
geanalyseerd aan de hand van vastgestelde thematieken, wordt in
onderstaande conclusie uiteengezet welk van deze actiepunten voor
de organisatie Leo XIII als bruikbare scenario onderdelen kan komen
te fungeren.
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CONCLUSIE
Naar aanleiding van de individuele gesprekken met de organisatie Leo XIII

kunstenaars uiterst divers. Voor pas afgestudeerden kan deze

is zichtbaar geworden dat voor het inhoudelijke vraagstuk betreft

context lastig zijn). Er kan een onderscheid worden gemaakt in de

programmering en kunstenaarsselectie, het van belang is om de organisatie

invullingen van de drie jaarlijkse werkperiodes.

uit te breiden: te verbreden en verjongen. Ieder opereert daarbinnen het

Tevens kan de publieke presentatievorm bevraagd worden. Pas de

beste in de functie waar hij zich het beste in voelt, of dit nu op logistiek,

vorm van een afsluitend publiek moment mogelijk aan de residentie

communicatief of inhoudelijk niveau is. Belangrijk is dus om meer visie te

aan, op merites kunstenaar - met de voorwaarde het werk in een

ontwikkelen achter de eigen keuzes en rolverdelingen, om de artistieke

bep. vorm te tonen aan publiek.

processen van het Gastatelier intern, en daarmee tegelijkertijd de gewenste

Ook dient de programmering rekening te houden met de scope

identiteit extern, te kunnen laten groeien. Onderstaande actiepunten,

Tilburg en meer (inter)nationaal (wordt in H2 nader op ingegaan).

geformuleerd op basis van de gesprekken met andere kunstinitiatieven,

Gastkunstenaars kunnen hierbij bijv. in dialoog met andere culturele

kunnen daarom bijdragen aan een sterk toekomstscenario voor Gastatelier

instellingen in Tilburg (en daarbuiten) opereren (o.a. d.m.v.

Leo XIII.

symposia).
•

•

•

3. Ambassadeurs Leo XIII aanstellen in heel Nederland:

1. De kunstenaar voorafgaand aan de residentie langer volgen:

Zo breid je de eigen scope in selectiemogelijkheden uit naar een

Op deze manier kun je goed inschatten of de artistieke

meer (inter)nationale. Dit draagt tevens bij aan de wens naar een

beroepspraktijk past in de identiteit Leo XIII en bepalen of deze

sterke, artistieke programmering – het zorgt voor het binnenhalen

kunstenaar zijn praktijk waardevol door kan zetten binnen de

van andere, experimentele beroepspraktijken. Doe dit d.m.v.

context

studiobezoeken.

van

het

gastatelier

(geconcentreerde,

bevragende

beroepspraktijk).

Een groter team maakt het mogelijk wisselingen in keuzes en taken

2. Programmering zorgvuldig bepalen/herverdelen:

te maken (door te schuiven) en een centraal aanspreekpunt voor de

Onderscheidt maken in de pas-afgestudeerde kunstenaar en de

resident per periode aan te stellen. Zorg voor een actieve mindset:

meer (inter)nationaal gerenommeerde: bekijk zorgvuldig het profiel

verjong het team, breid de artistieke scope uit.
•

van de individuele kunstenaar om in overleg te bepalen wat hij/zij
nodig heeft (context Gastatelier Leo XIII werkt voor beide type

4. Publiek specifiek uitnodigen:
In de vorm van een diner of feest voorafgaand aan de werkperiode.
Dit nodigt mensen uit ook bij afronding van de AiR terug te komen,
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•

•

geeft meer grip voor de organisatie en draagt tevens bij aan het

en symposia waar de gastkunstenaar een positie binnen

dialoog tussen de gastkunstenaar en het kunstdiscours: Welke

inneemt) om een waardevol dialoog plaats te laten vinden. Let

mensen zijn interessant voor deze gastkunstenaar om mee in

wel: altijd in gesprek blijven met kunstenaar om deze

gesprek te gaan, wie nodig je uit om je identiteit kenbaar te maken?

beslissingen

Op uitnodiging voelen mensen bovenal meer urgentie.

randvoorwaarde van de residentie is, zoals de website nu stelt

5. Fysieke context Gastatelier Leo XIII als voorwaarde residentie:

(omdat het verrijkend kan zijn voor het interne proces o.a.), dit

Dit is geheel vorm- en inhoudsvrij. Het stellen van voorwaarden is

bij aanvang van de residentie duidelijk communiceren en in

geen inbreuk op vrijheid, dit geeft enkel een richtlijn: zonder deze

samenspraak met kunstenaar nader invullen/bepalen. Dit ligt nu

voorwaarden blijkt de residentie voor veel kunstenaars in het

teveel in de handen van de kunstenaar. Echter stelt niet iedere

verleden teveel als een dwaalgebied te fungeren [lees: de ervaren

kunstenaar zijn praktijk hiervoor open/ heeft hier behoefte aan.

vrijblijvendheid vanuit de organisatie]. De context is waar het

2. Is publieke dialoog geen randvoorwaarde voor de resident/ voel

gebeurt: enkel het begrip ‘gastvrijheid’ kan hier al als kader bieden

je als organisatie geen behoefte dit actief te initiëren (bijv. omdat

om vanuit te opereren (je zit hier als gast in een specifieke context

je dit niet als voorwaarde wilt stellen en enkel wilt ondersteunen

die tijdelijk van jou is).

op merites van de kunstenaar): pas de identiteit Leo XIII hierop

6. Tekst op de website óf duidelijker handhaven, óf herschrijven:

aan. Doe dit door hier minder de focus op te leggen in

samen

te

maken.

Als

publieke

dialoog

subsidieaanvraag en website tekst, en benadruk dit puur in de
De kunstenaar wordt gekoppeld aan een extern deskundig

vorm van gastvrijheid: je ontvangt de plek op uitnodiging,

(curator, criticus, theoreticus) waarmee hij/zij een dialoog

zonder publiek verwachtingsmanagement in de vorm van

aan kan gaan. […] Tijdens kunstenaarsgesprekken,

koppeling, debat en symposia. Je kunt dit aspect niet

debatten en symposia worden thema’s aan de orde gesteld

verwachten van de kunstenaar wanneer je hier als organisatie

rondom de attitude van ‘de kunstenaar’ en zijn verhouding

geen actieve rol binnen inneemt. In dit geval kan het publieke

tot het discours van de kunst in deze tijd. Leo XIII initieer

moment aan het einde van de periode ook ter discussie gesteld

hierin een dialoog dat verder reikt dan de eigen identiteit en

worden: een weekend is erg specifiek en leent zich mogelijk niet

deze durft te bevragen. (Website Gastatelier Leo XIII, z.d.)

voor iedere gastkunstenaar. Ben consequent: Waarom een
publieke

1. In het geval van handhaving: als organisatie actiever

afsluiting,

als

de

kunstenaar iets anders beoogt?

coördineren in deze koppeling (het organiseren van debatten
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werkperiode

en

individuele

Opmerking: Keuze uit deze twee mogelijkheden wordt aan het einde
van H2 vastgesteld.

7. Leg verbinding met externe mogelijkheden:
Hier bereik je een andere publieksgroep en dit zorgt tevens voor
dialoog in- en met Tilburg (andere culturele domeinen), bijvoorbeeld
door het clusteren van diverse residenties en eens per jaar d.m.v.
een grotere manifestatie te presenteren. Ook draagt dit bij aan de
interne residentie: het stimuleert de gastkunstenaar te maken en/of
kritisch te reflecteren. Om directer verbinding met externe
mogelijkheden te leggen, dien je wederom mensen aan te stellen
die deze verbinding met andere culturele instellingen kunnen
bewerkstelligen (kunstacademiestudenten, jonge makers). Publieke
dialoog komt niet vanzelf: werk hier als organisatie structureel aan,
fysiek en via social media (verjonging, mensen betrekken, structuur
in organisatie aanbrengen).

HOE-actiepunten worden in de opvolgende hoofdstukken
nader gespecificeerd tot een duidelijk toekomstscenario
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Welke visie dient de organisatie de aankomende jaren te hanteren voor

Kunstenaars die debatten en symposia in kunnen zetten voor de eigen

een selectie van kunstenaars, en hoe draag je deze visie uit naar de

artistieke beroepspraktijk, en de eigen praktijk voor dialoog durven

buitenwereld?

openstellen. Echter sluit het gastatelier kunstenaars die dit niet beogen
niet uit: de artistieke kwaliteit van het werk is de belangrijkste criteria.

Een bredere scope, door ambassadeurs voor Leo XIII over het land te

Daarbij kan deze meer geconcentreerde kunstenaar zichzelf op een

werven. Dit verbreedt het artistiek-inhoudelijke programma en zorgt voor

andere manier openstellen voor nieuwe impulsen, fysiek in de geboden

een breder netwerk (inter)nationaal. Hiervoor dien je jonge mensen bij

context. Het gastatelier wil zelf ontwikkelen d.m.v. de werkperiodes, deze

Gastatelier Leo XIII in actieve mate te betrekken, die d.m.v.

zijn niet enkel voor de gastkunstenaar van belang. Om dit te

studiobezoeken namens Leo XIII potentieel interessante kunstenaars

bewerkstelligen, dient de eigen programmering afwisselend te zijn en aan

kunnen werven.

verschillende mentaliteiten en experimentele beroepspraktijken ruimte te
verschaffen: zorg dat iedere AiR periode een nieuwe lading- en omgang

Wat voor kunstenaar(s-instelling) past bij de visie van het gastatelier zelf?

met onderzoekt dekt die verder gaat dan ‘8 schilderijen aan de wand’.

Een actieve, experimentele en kritische mentaliteit- en werkmethode. De

In welke mate dient de organisatie sturing te geven en/of bij te dragen aan

kunstenaar moet zijn beroepspraktijk in de fysieke context van het

de zichtbaarheid van het proces van de kunstenaar en/of het gesprek met

Gastatelier open durven leggen, om deze verder door te ontwikkelen. De

de buitenwereld?

kunstenaar mag vanuit een projectvoorstel het gastatelier betreden (naar
iets toewerken vanuit een plan, dit biedt tevens ook positieve druk), maar

Als Gastatelier Leo XIII kun je niet sturend naar de gastkunstenaar

dient zich hierbinnen te laten leiden door impuls van de geboden context.

opereren: de plek gaat in haar kern uit van autonomie, in een ruimte voor

Om te beslissen welke kunstenaar(s)praktijk zich hiervoor leent, dien je

vrij spel en interne concentratie. Om de dialoog theorie-praktijk duidelijk te

een kunstenaar langer te volgen en te scouten op basis van een

centraliseren, biedt ook het digitale platform een mooie mogelijkheid om

toegewijde en kritische mentaliteit (de eigen positie te bevragen en/of open

dit te delen en de artistieke beroepspraktijk op momenten deelbaar te

te durven leggen, spanningsvelden en rafelranden te willen betreden).

maken. Dit dient altijd in samenspraak met de kunstenaar besproken te
worden, maar kan bij ingang van de residentie nader besproken worden

Wat voor onderwerpen en kunstenaarsmentaliteiten sluiten aan bij het

als

uitgangspunt

van

de

werkperiode

beoogde resultaat (proces voortzetten, stimuleren van gesprek en

vrijblijvendheid verminderen en aanzetten tot actie: wordt nader uitgezocht

aangaan van experiment) van het gastatelier?

in H.3). De invulling van het digitale platform wordt nader aan de orde
gebracht in de opvolgende hoofdstukken.
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(voorwaarden

kunnen

Moet er, na afloop van de werkperiode, een zichtbaar eindresultaat zijn, of
is het proces meer van belang? Dient de buitenwereld het proces tijdens
het proces te kunnen volgen?

Vanuit de organisatie Leo XIII is er een behoefte aan een publiek moment:
een moment dat men kennis kan nemen van het werk of onderzoek dat is
voortgekomen uit de werkperiode, en waarmee het Gastatelier zichzelf
profileert. Hoe dit publieke moment eruit ziet, kan echter meer in een open
mate bepaald worden op basis van elke afzonderlijke residentie: elke drie
maanden een zelfde vorm van publieke presentatie aanbieden trekt zelden
een groot publiek en komt mogelijk niet ten gunste aan de wens naar een
artistiek-sterk programma en binding. Hier kan meer mee worden
geëxperimenteerd, om publiek bovenal nieuwsgierig te maken. Volgen van
het proces (waarbij ‘volgen’ breed kan worden ingezet) tijdens de
werkperiode is een geschikte vorm om publiek te betrekken bij de identiteit
van het gastatelier, en het geeft de gastkunstenaar tevens de mogelijkheid
een dialoog aan te gaan met de ‘ander’: deze, naar behoefte, tijdens het
proces naar binnen te kunnen halen.
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0403018
De openingsavond van de werkperiode van Tyrell Kuipers, op 2 maart 2018, kenmerkt
zich als een gezellige manifestatie. Er speelt een bandje en men drinkt er bier voor 1,50
euro, tussen de werken van Kuipers - en op de smalle gang naar de ruimte toe. Ondanks
de kou van buiten en het fel blauwe tl-licht, is het er warm. Mensen vertrekken, andere
mensen vallen later binnen. Buiten is het wit van de sneeuw, een enkeling trotseert de
kou voor een sigaret. Deze drukte (wellicht een te groot woord, maar opmerkelijk meer
dan het beruchte aantal 7), komt voornamelijk door de kenniskring van de kunstenaar;
uitgenodigd door een Facebook-event, georganiseerd door Gastatelier Leo XIII en
verder verspreid door de kunstenaar haarzelf. De openingsavond van Kuipers legt een
sterke focus op de kunst: men positioneert zich voornamelijk tussen haar kunstwerken,
geïntroduceerd door publiciste Brenda Tempelaar.
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2. GASTATELIER LEO XIII IN EN VOOR TILBURG

In dit hoofdstuk staat de cultureel-maatschappelijke waarde van Gastatelier

Hoe zorg je dan dat de maatschappij hier ook daadwerkelijk kennis

Leo XIII in- en voor Tilburg centraal, focussend op zowel regionale als

van neemt?

(inter)nationale verbinding. Een spanningsveld waar dit hoofdstuk verder in

3. Uitgaande van de eilanden in Tilburg in het culturele klimaat: Is een

duikt, is tussen autonomie (druk van binnenuit) en heteronomie (druk van

bundeling van krachten een mogelijke internationaliseringstrekker

buitenaf), ofwel: de intrinsieke en extrinsieke waarden van het Gastatelier.

voor cultuur in Tilburg, en is dit een realiseerbare doelstelling? Waar

Gezien de organisatie Leo XIII schrijft publieke dialoog structureler

liggen hierbinnen eventuele mogelijkheden en wensen?

onderdeel te maken van de programmering (subsidieaanvraag, 2016),
poogt dit hoofdstuk antwoord te geven op de vraag hoe dit op een werkbare

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is dit hoofdstuk verdeeld in

manier doorgevoerd kan gaan worden, zonder de artistiek- autonome

verschillende stappen:

maakruimte van de gastkunstenaar te belasten (op te leggen, te sturen).
A. Dit hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het beschreven
Het hoofdstuk focust zich op 3 vraagstukken:

spanningsveld in waarden, intrinsiek-artistiek (autonomie) en

1. Uitgaande van de tekst van Lauwaert (2014), die stelt dat er van

extern-maatschappelijk

(heteronomie).

(Hoe)

kunnen

beide

buitenaf maar weinig verwachtingsmanagement bestaat voor een

waarden in de identiteit van het Gastatelier vertegenwoordigd zijn?

AiR – en vooral de vrijheid van binnenuit wordt omarmt –, vanwaar

Deze vraag wordt nader onderzocht in onderdeel B en C.

het verwachtingsmanagement om meer publiek te trekken en

B. Het brengt verslag van het event Working on the Margins, een

zichtbaarder te worden?

werkconferentie georganiseerd door bkkc om met betrokkenen

2. Er wordt gesproken van een sociaal-culturele waarde van de AiR

(organisaties

AiR’s,

Wethouder

Cultuur

gemeente

Tilburg,

voor- en in de stad (mondelinge presentatie bkkc, 2018), maar waar

Mondriaan Fonds en andere kunstgeïnteresseerden) te spreken

ligt deze waarde precies? Waar wordt dit zichtbaar, en wat betekent

over het (publieke) belang van residenties. Hoe zien verschillende

dit voor de programmering van Leo XIII? Als de interne vrijheid van

belanghebbende partijen dit voor zich en wat neem je als

de AiR tegelijkertijd ook haar publiek-maatschappelijke waarde is:

organisatie Leo XIII hiervan mee (wat leg je (eventueel) naast je
neer)?
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C. Aansluitend worden gesprekken gevoerd met andere belangrijke
partijen, waaronder Tilburgse kunstinitiatieven (Kunstpodium T,
PARK, Museum De Pont, Fontys Academie voor Beeldende
Vorming) en betrokken publieksgroepen (omwonenden), over het
culturele klimaat in Tilburg en de waarde van Leo XIII daarbinnen.
Wat is de cultureel-maatschappelijke waarde van Gastatelier Leo
XIII in- en voor Tilburg, gezien vanuit deze verschillende partijen
met verschillende perspectieven? En wat kan Leo XIII hieruit
meenemen voor- en in de eigen programmering?
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2.A. Waardebepalingen: een denkkader
Gedurende dit onderzoek wordt herhaaldelijk gesproken over ‘waarde’: een

Tilburg, Gastatelier Leo XIII een sociaaleconomische functie heeft voor- en

redelijk abstracte term die aanduidt wat iemand (een individu, instelling,

in Tilburg. Het profileert de stad cultureel (artistiek-sterk) op de kaart, door

groep mensen) nastreeft en waar hij zich hard voor maakt. Waarde lijkt van

publiek buiten de eigen regio (o.a. via ‘positieve media aandacht’) te

subjectieve staat, maar draagt veelal objectieve kenmerken. De genoemde

bereiken. Er wordt veel verwacht [lees: publieksbereik centraliseren,

‘interne waarden’ van kunstinstellingen zijn doorgaans gekoppeld aan

artistieke kwaliteit handhaven, netwerk opbouwen en ondernemerschap

artistieke vrijheid, intrinsieke concentratie en autonomie, ‘externe waarden’

stimuleren], en dat terwijl het culturele klimaat in Tilburg voelbaar verdeeld-

duiden veelal op maatschappelijke betekenis, publiek zichtbaarheid en

in plaats van geclusterd is. Toch wordt ook, naast deze vraag naar

heteronomie. In dit onderzoek worden deze twee waardebepalingen

zichtbaarheid en dialoog, de individuele ontwikkeling van Gastatelier Leo

geschetst als een ingewikkeld spanningsveld, gezien teveel nadruk op het

XIII – en haar gastkunstenaars – erkend; vanuit het gegeven dat zij haar

één het ander in de weg kan staan- of kan afzwakken. Een goede balans

eigen identiteit durft te bevragen, wat tevens blijkt uit de noodzaak en vraag

tussen beide is dus noodzakelijk voor de voortzetting van Gastatelier Leo

naar dit onderzoek. De gemeente spreekt dus waardering uit voor de

XIII in de komende jaren. Hiervoor is bovenal duidelijkheid nodig in de eigen

kritische houding van Gastatelier Leo XIII, waarop zij ontwikkelt en niet

profilering. In andere woorden: welke identiteit Gastatelier Leo XIII

stilstaat in zelfbevestiging. Naast haar zakelijke kwaliteit, heeft de gemeente

aanneemt op beide perspectieven.

dan ook subsidie verschaft op basis van de artistieke en bevragende
kwaliteit van de AiR.

Als we kijken naar de toegekende subsidie door gemeente Tilburg (2016)1,
wordt dit vrijgemaakt in het kader van exposities, manifestaties en
publicaties: middelen om het artistieke proces te delen met de ander. Ook

It is perhaps the tautology of this story: in order

hier is zichtbaarheid dus een grote pre. Er wordt tevens prioriteit gesteld aan

to stay automobile, drivers must stay automobile

de relatie die Gastatelier Leo XIII legt met andere kunstinitiatieven (maar

– in the sense that they must put in at different

ook onderwijsinstellingen, makers en het bedrijfsleven) en op die manier
bijdraagt aan het promoten van Tilburg op (inter)nationaal niveau: dus buiten

petrol stations, service centres and resting -

het eigene om. Dit maak duidelijk dat in de waardebepaling van gemeente

1

25.000 op jaarbasis voor de periode 2017-2020
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Artistieke waarde als uitgangspunt

places to stay on the job (and in the job).

In The road to sustainable creativity: mobile autonomy beyond auto-mobility

Lingering in the same domain for too long will

(2015) stelt Pascal Gielen vast dat hedendaagse kunstenaars enkel

end in artistic standstill. Mobile autonomy: the

autonoom en mobiel (vrij) kunnen werken (lees: zonder gebruik te maken

artist

van

must

remain

mobile

to

be

at

all

subsidieverstrekkers)

structuren

opbouwen.

In

wanneer
andere

zij

collectieve

woorden:

organisatorische

zonder

dit

collectief

autonomous. Getting stuck in any one place

georganiseerd netwerk ben je als kunstenaar afhankelijk van de externe

means to lose one’s automobility, i.e. one’s

vraagstukken van onder andere de overheid. Een AiR, grotendeels
gefinancierd door subsidieverstrekkers, is daarmee niet geheel autonoom,

autonomy as well as one’s artistic mobility. But

maar de gastkunstenaar werkend in deze fysieke ruimte mogelijk wél. Zoals

the moral of the story is also that artists can’t do

Gielen stelt: “One feels, in other words, ‘at home’ and secure in this metal

without these pit stops. To keep themselves

on wheels, and this is precisely what inspires the sense of freedom. The

going they are forever dependent not just on

paradoxically, travelling along public roads” (2015: 7). De gastkunstenaar

others, but also on a string of service centres.

verkrijgt een bepaalde vrijheid in het gastatelier, opdat deze hier van korte

driver imagines himself as free as in his own private domain while,

duurt als automobilist verblijft, om zich vervolgens verder te kunnen

Indeed, no autonomy without heteronomy, i.e.

bewegen op de weg. De plek zelf blijft ‘afhankelijk-van’ achter, en de vraag

no artistic authenticity and idiosyncrasy without

blijft hiermee bestaan in hoeverre de gestelde externe voorwaarden zodanig

a heterogeneous social network. (Gielen, 2015:

gehandhaafd te dienen worden, dat hier geen auto-ongelukken gaan
plaatsvinden met de tijdelijke bestuurders. In andere woorden: met de

06-19)

gastkunstenaars, die niet door externe vraagstukken kunnen worden
belemmerd voor een goed-zelfregulerend en artistiek proces, iets wat
overwegend intern en veelal ongebonden plaatsvindt. Wanneer deze
kunstenaar zich met opgelegde externe vraagstukken bezigt, komt dit de
artistieke waarde van de kunst vermoedelijk niet ten goede (wordt in H.3
nader onderzocht vanaf het perspectief van de gastkunstenaar).
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Echter heeft de kunstenaar deze druk deels aan zichzelf te danken: een

hoe meer we ons daar als kunstenaars nestelen, letterlijk op de markt voor

casus die wordt besproken door Maarten Doorman in zijn De Navel van

autonome kunst, aldus Doorman. De schrijver verlangt naar een vrije ruimte

Daphne (2016). In zijn pleidooi vraagt Doorman zich af of de hedendaagse

voor ware autonomie, daar waar het museum zich niet voor leent en de

beeldende kunst überhaupt nog wel impact heeft op de (externe) wereld.

publieke ruimte de kunstenaar weer terug laat vluchten naar dit museum,

Volgens Doorman is kunst haar relevantie inderdaad verloren, gezien de

waar de waarde van een AiR (mijns inziens) onderstreept kan worden. Dáár

interesse van menig man (publiek) afwezig blijkt. De enige oplossing die ook

kan kunst namelijk betrokken zijn met de wereld, simpelweg door anders

Doorman aan de kunsten biedt, is door terug naar haar autonome zelf te

van aard te zijn, zichzelf niet te overleveren aan de markt, een vrijplaats

keren. Kunst staat vandaag alom in de schijnwerpers wanneer het

afdwingend voor autonomie. Echter maakt ook deze ruimte gebruik van de

museumbezoek trekt: het gaat niet meer om de inhoud van het werk, maar

steun van subsidieverschaffers, waar vanuit Doorman’ zijn pleidooi tegen in

om het economische gewin dat het oplevert, het meetbare effect. Toch is,

zou kunnen of moeten worden gegaan.

zoals hierboven gesteld, de oorzaak hiervan te leggen bij de kunstenaar zelf,
die het contact met het publiek heeft verwaarloosd. Volgens Doorman is de

In Aanraken a.u.b. Please Touch (2018), geschreven door Christiaan Weijts,

diversiteit onder kunstenaars te groot, de intellectuele graad van de

wordt benadrukt dat hedendaagse kunst, door haar verhouden tot het

hedendaagse kunst een barrière voor menig man en het maatschappelijke

externe, worstelt met de consequenties van dien: “In plaats van een extra

engagement,

écht

veerboot of een brug moet dit kunstwerk de fietsers verleiden. En meteen

maatschappelijk; omdat het zich uit in voorspelbaarheden - als reproductie

ook de toeristen, die we graag wat meer buiten het Amsterdamse centrum

van het 20.00 uur journaal en altijd links. Omdat de kunst zelf goed weet de

willen krijgen. We zijn een pragmatisch volk en verwachten die houding ook

wereld niet te kunnen veranderen, is het terugkeren naar haar eigen

van kunstwerken. Ze moeten wat opleveren”, aldus Weijts (2018: 12). De

autonomie de uiteindelijke oplossing. Echter, en zo haalt Doorman ook deze

externe druk die op het kunstwerk wordt geleverd, die de intrinsieke kracht

constatering weer onderuit, trekt autonome kunst zichzelf op haar beurt

van het kunstwerk daarmee beoogt te duiden, neemt de functie aan van een

zodanig veilig terug in haar ivoren toren (tussen de muren van het museum)

decoratieve performance in de publieke ruimte: als het geen economisch

omdat het in de wereld daarbuiten zodanig van kritiek wordt voorzien; dat zij

gewin oplevert, dan is het wel maatschappelijk, educatief of praktisch, iets

zich hier weer snel van distantieert. Doorman stelt dan ook vast dat de kunst

waar we het kunstwerk aan denken te kunnen beoordelen op waarde, en

buiten deze geïnstitutionaliseerde muur, zonder steun van de overheid, veel

dat terwijl “Niemand [zich ooit het belang] van fietspaden of apotheken

autonomer is: daar waar geen externe doelstelling heerst die de kunst

[afvraagt], terwijl de kunsten zich altijd moeten vermommen als groente en

zodanig beïnvloedt. Maar hoe meer we roepen de instituties te verwerpen,

fruit”, aldus Weijts (2018: 12). Kunst moet dus impact hebben, waarbij

waar

alom

over

wordt

gespeculeerd,

niet
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Richard Florida’s The Rise of the Creative Class (2002) in het betoog van

wordt nader stilgestaan bij de bepaling ‘artistieke waarde’, opgevat als de

Weijts als exemplarische bron wordt aangehaald – als een bijbel waar menig

intrinsieke mogelijkheden van de fysieke werkplek van de AiR.

man mee in de handen loopt te wapperen om het proces van gentrificatie te
verdedigen (aldus Weijts, 2018) – en dat terwijl de werkelijke kunstenaar

In het artikel Kwaliteit en de waarden van cultuur. Een begripsverkenning

zich naar de rand van de stad moet verplaatsen, omdat de eerdere

(2017), geschreven door senior beleidsadviseur bij de Raad voor Cultuur

atelierbestemming óf te duurt wordt (gentrificatie), of in handen van een

Pieter Bots en gepubliceerd in editie 113 van Boekman, wordt wederom

projectmakelaar terecht komt; en de kunstenaar dus geen recht van bestaan

vastgesteld dat het zaak is om de artistieke waarde van kunst- en cultuur

meer in het stadshart kent; daar waar het bovenal zichtbaar kan zijn in de

als meest belangrijke uitgangspunt te blijven hanteren in het beoordelen

samenleving (Weijts, 2018).

ervan, boven haar extrinsieke relevantie en/of betekenis. Het artikel biedt
een heldere uiteenzetting van de geschetste spanning, uitgaande van de

Gastatelier Leo XIII ligt gelukkig niet in het centrum van de stad en kan dus

artistieke kwaliteit al belangrijkste waarde in de kunsten. Bots (2017) stelt

niet weg-gegentrificeerd worden. Het gastatelier kan als artistieke plek voor

allereerst vast dat een ruim dekkende begripsbenadering voor kwaliteit en

onderzoek en autonomie echter wel een rol spelen in het hierboven

de intrinsiek-artistieke waarde van kunst veelal achterwege blijft wanneer

geschetste vraagstuk, door de eigen aard (gebruikmakend van subsidie

men hier over spreekt. Hij ziet dan ook de noodzaak om het begrip artistieke

maar deels onttrekkend aan institutionalisering) concreet ter discussie te

kwaliteit, evenals het begrip waarde (van kunst) – volgens hem inherent aan

stellen en de rol van de kunsten hierbinnen te bevragen. Bijvoorbeeld als

elkaar en tevens even onduidelijk gedefinieerd – in haar volledige breedte

we spreken over het proces van gentrificatie (opwaardering van een

te kunnen beoordelen; zodat hier meer grip op kan worden uitgeoefend (en

stadsdeel en de daarmee gepaard gaande gevolgen, o.a. voor de kunsten),

in het geval van een AiR het daarmee beter kan worden toegelicht aan

wat is dan je rol als artistieke maakplek hierbinnen? De onafhankelijkheid

derden/subsidieverschaffers).

die de plek nastreeft, een plek te zijn voor (autonoom) artistiek proces, dient

beoordelingsperspectieven uiteen, kaders om als kunstinitiatief vanuit te

bovenal als kracht omarmd te worden. Dit is zichtbaar geworden in H.1, na

kijken- en denken. Bots gaat daarbij verder dan de eerder genoemde

aanleiding van de gesprekken met de benaderde AiR’s. Unaniem hanteren

verdeling intrinsieke (artistiek inhoudelijk) en extrinsieke (economisch

zij artistieke waarde als belangrijke (mogelijk zelfs belangrijkste) maatstaaf

maatschappelijk) waarde van kunst, gezien het bepalen van artistieke

in zowel de kunstenaarsselectie als binnen de eigen programmering.

kwaliteit van kunst per definitie verder rijkt dan haar maatschappelijke profijt

Tevens kennen zij een wisselende verhouding tot extrinsieke waarden. Op

(leefomgeving veraangenamen, o.a.) en het economische gewin wat hierbij

deze wisselende verhouding wordt later in dit hoofdstuk ingegaan, allereerst

komt kijken (kunst als toeristische trekpleister, profilering op de kaart). Kunst
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Het

artikel

zet

een

vierdeling

in

gaat bovenal om haar intrinsiek-artistieke waarde (Bots, 2017); een waarde

en cognitieve waarde (nieuwe inzichten, opent tot nieuwe

die beoordeeld kan worden vanuit vier perspectieven: het (1) creërende

denkwijzen).

perspectief, het (2) recipiërende perspectief, het (3) professionele

3. De kwaliteit, gezien vanuit de kunstkenners (experts, critici,

perspectief en het (4) maatschappelijke perspectief (te lezen al iets dat

curatoren, e.d.). Wordt beoordeeld op basis van de verhouding van

verder gaat dan het veraangenamen van de rotonde op de hoek van de

het werk t.o.v. het voorgaande: ofwel, de kunstgeschiedenis en

straat). Het meest essentiële punt dat wordt gemaakt in het artikel, voor de

kunsttradities. Beoordelingsfactoren voor artistieke waarde zijn

voortzetting van dit onderzoek naar potentiele toekomstscenario’s voor

hierbij veelal vernieuwing, oorspronkelijkheid, compositie, structuur

Gastaterlier Leo XIII, is niet om kunst dichter naar de maatschappij te

en stijl.

brengen (leesbaarder te maken voor algemene passant, als aankleding v/d

4. En als laatste: vanuit de maatschappij (bij uitstek geen

buitenruimte te gebruiken, economische city marketing, o.a.), maar om de

rotondekunst, maar bijv. als kritische notie op de samenleving).

maatschappij dichter terug te brengen naar de kunst: door de nadruk weer

Schuilt in haar mogelijkheid de passant te doen laten reflecteren op

op de artistieke kwaliteit zelf te leggen en dit ook op deze manier te

de samenleving. Dit kan o.a. door een schurend kunstwerk;

benaderen (naar de ‘ander’). Op die manier hoeft het spanningsveld

gebruikmakend van haar vrijplaats buiten de kaders om dit te

intrinsiek-extrinsiek helemaal niet zo onder spanning te staan, gezien deze

kunnen doen.

met elkaar in lijn staan en direct opgenomen zijn in de eigen programmering.
De vier beoordelingsperspectieven voor de waarde en artistieke kwaliteit

Met deze vierdeling in beoordelingsperspectieven wordt zowel de artistieke

van kunst, als vastgesteld door Bots (2017), zijn:

kwaliteit van het werk, de artistieke beleving, de artistieke context en de
artistieke

1. De artistieke kwaliteit van het werk, gezien door de ogen van de

waarde

identiteitsvormend,

fungerend

in

de

maatschappijkritisch)

maatschappij
in

acht

(socialiserend,

genomen.

Deze

kunstenaar: “[…] de eerste die een uitspraak kan doen over de

analysemethode is direct toepasbaar in identiteitsbepalingen, uitgaande

kwaliteit van zijn werk”, aldus Bots (2017: 5). Hij beoordeelt het werk

van de focus op artistieke kwaliteit in programmering en selectieprocedure,

tijdens het maakproces aan de hand van zijn eigen normen, maar

op een manier dat “zij niet naar het schemergebied van de instrumentele

allen op basis van gelijke waarden: autonomie en authenticiteit.

waarde [wordt] verbannen”, aldus Bots (2017: 7). Vanuit een artistiek-sterke

2. De ontvanger van het kunstwerk (lezer, kijker, luisteraar), degene

programmering kan de beoogde extrinsieke groei (in zichtbaarheid,

die het werk beoordeelt op hoe het bij hem binnenkomt. Hier staan

publieksbereik en netwerk) met de tijd gaan ontstaan. De vraag die hieruit

twee uitgangspunten in centraal: zijn emotie (verwarring, geschokt)

voortkomt is echter wel hoe deze vier uitgangspunten concreet
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meegenomen

kunnen

worden

om

een

afgewogen

keuze

in

Als kunstinitiatief kun je je dus tot alle vier de uitgangspunten verhouden,

identiteitsbepalingen te maken. In andere woorden: Hoe pas je dit ruim

maar je hebt bepaalde voorkeuren, zonder je teveel te laten sturen door

dekkende schema letterlijk toe?

hetgeen

je

denkt

te

moeten

schrijven

(bijvoorbeeld

in

een

subsidieaanvraag). Wanneer je de interne concentratie die de plek biedt
2

Op deze vraag geeft Bots mondeling antwoord , waarin hij allereerst

echter boven de mogelijkheid tot externe dialoog nastreeft, is dit lastiger te

vaststelt dat de vier beoordelingsperspectieven als globale richtlijn

verantwoorden naar subsidieverstrekkers; uitgaande van de vraag naar

fungeren: ieder kunstinitiatief kent haar eigen profilering en focus. Het is

publieke zichtbaarheid, samenwerking en ondernemerschap (wordt nader

volgens

vier

op ingegaan). Dit geeft, logische wijze, (meer) druk en onzekerheid. Zoals

beoordelingsperspectieven één of twee overwegende keuzes te maken,

eerder in dit onderzoek uiteengezet blijft de vraag hoe dialoog in- en met

waar je je als initiatief duidelijk op richt: de overige twee-drie kritisch in acht

Tilburg te beantwoorden daarmee gelden, gedreven vanuit een intrinsieke

nemend. Focus je je bijvoorbeeld op het artistieke proces van de kunstenaar

overtuiging; op een manier dat zij de artistieke kwaliteit ten gunste komt, en

zelf (1), zonder focus op publieke deling (2), maar laat je wel gesprek met

niet in de weg staat.

Bots

zaak

om

als

kunstinitiatief

uit

de

een theoretici plaatsvinden tijdens het werkproces (3); dan is deze bepaling
belangrijk voor je identiteit als plek (ben je een vrijplaats voor makers, richt

Binnen de besproken AiR’s bestaan er verschillende omgangen met- en

je je op publieksvriendelijkheid, streef je maatschappelijke cohesie na, e.d.),

naar externe vraagstukken. Zo is voor Hotel Maria Kapel publieke dialoog

waarbij iedere kunstinstelling daarmee haar dominante krachten en minder

verre van een vereiste voor de gastkunstenaar - enkel wanneer dit inherent

belangrijke actoren in de eigen identiteitsbepaling kent. Wanneer er wordt

aan de kunstenaarspraktijk is verbonden kan dit in de residentieperiode

gefocust op interne concentratie als uitgangspunt in programmering (en dus

worden onderzocht -, heeft de gastkunstenaar in De Geheime Bunker het

in identiteit), hoeft er daarbij ook geen teleurstelling meer te heersen voor

artistieke proces tijdens de AiR via Pinterest met de buitenwereld te delen

het geringe bezoek op een opening (is deze dan nog van belang?), omdat

en verhouden de gastkunstenaars in SECONDroom en Het Vijfde Seizoen

dit niet het uitgangspunt is van je identiteit. Wanneer je een keuze maakt in

zich direct tot een sociaal-maatschappelijke context, wat duidelijk is bij

focus, wordt de identiteit van de plek daaraan inherent duidelijker en

aanvang van – en voorafgaand aan – de residentie. Gastatelier Leo XIII

profileer je je meer als onderscheidende en professionele schakel in de stad.

poogt publieke dialoog structureler onderdeel te maken van de eigen
programmering, maar wil het tevens niet als vereiste voor de algehele

2

9 april 2018, Raad voor Cultuur Den Haag
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residentie opleggen en altijd in samenspraak met de kunstenaar bepalen.
Om na te gaan wat de mogelijkheden hierbinnen zijn die goed bij de
gewenste identiteit van het Gastatelier passen, wordt er allereerst verslag
gedaan van de werkconferentie Working on the Margins3 (2B) en het
bijbehorende rapport naar aanleiding van deze conferentie, en wordt er
tevens ingezoomd op externe mogelijkheden- en waarden van Gastatelier
Leo XIII gezien vanuit omwonenden van de fysieke plek (2C.1) en andere
kunstinitiatieven in Tilburg (2C.2). Samen zullen deze onderzoekdomeinen
aanzet geven tot mogelijke actiepunten, aanhakend op de eerder
uiteengezette punten naar aanleiding van H1 (waarvan de terugkoppeling
met de organisatie Leo XIII later in dit hoofdstuk zal worden vermeld).

3

Bkkc, Tilburg
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2.B Werkconferentie bkkc
Op 29 maart vindt het evenement Working on the Margins bij bkkc (brabants

(het ‘hoe’ wordt later in dit hoofdstuk gedefinieerd en in H3 uitvoeriger

kenniscentrum kunst en cultuur) te Tilburg plaats. Met zo’n zeventig man

besproken vanuit de ervaring van de gastkunstenaar). Echter, gezien het

sterk wordt er gespeculeerd over de waarde van AiR’s in Brabant [lees: het

gemeenschapsgeld van waaruit Leo XIIl (en vele andere kunstinitiatieven)

waarborgen van artistieke ontwikkeling, het netwerk van de gastkunstenaar

grotendeels kan bestaan, kan het zich tevens niet distantiëren van een

vergroten en het kunnen deelnemen aan nieuwe projecten] en de toekomst

maatschappelijke context. In het essay PERFORMING THE MARGINS

daarvan. De AiR wordt tijdens de werkconferentie gezien als de ‘margin’:

(2018) dat Mariska van den Berg in opdracht van bkkc, AIR Netwerk Brabant

een ruimte die continue vrijgemaakt moet blijven worden, te lezen als de

en DutchCulture/TransArtists voorafgaand aan de conferentie heeft

kieren van de samenleving – bovenal een ruimte voor experiment – opdat

geschreven, wordt deze frictie intern-extern als volgt vastgesteld, concreet
vastgesteld vanuit Gastatelier Leo XIII’s Van den Hurk:

4

de kunstenaar zich loskoppelt van haar ivoren toren . Alle aanwezigen
kunnen als deze zogenoemde margin doorgaan, gezien wij als mens altijd
andere rollen performen in bepaalde situaties. In andere woorden: als we

As Leo XIII receives support from the city of Tilburg and, more

willen begrijpen wat de margin is, zou je diagrammen door de ruimte heen

recently, also the national Mondrian Fund, they need to be more

moeten tekenen, om letterlijk iedereen naar elkaar te laten kijken 5. Op die

visible. They are currently developing an appropriate strategy.

manier ontstaat er namelijk concreet een nieuwe ruimte, door te doorbreken

Nevertheless, Leo XIII’s Bas van der Hurk is stressing something

wat zogenaamd ‘normaal’ zou zijn. Oftewel: de margin kan gezien worden

else […] [He] advocates the value of the realm of the invisible: the

als verlegging van het systeem, als een ruimte in-between6. Leo XIII wordt

space of time and care; exactly those things that are so often

tijdens deze conferentie herhaaldelijk als belangrijk voorbeeld genoemd,

lacking, and which are under pressure in the larger societal context.

gezien het een plek is die haar eigen ‘hoe’ onderzoekt en dialoog structureel

[…] ‘Not everything can and should be made visible. Invisibility

onderdeel maakt van de eigen identiteit7. In de conferentie wordt duidelijk

contributes to focus. (...) This is the value of the kinds of places that
we have to stand for.’ (Van den Berg, 2018: 4)

dat wanneer er meer nadruk wordt gelegd op het hoe in plaats van op het
hoeveel van/binnen een AiR, dit ten gunste komt aan de gewenste identiteit

4

Peitersen, kunstenaar en moderator van de dag

6

Van den Berg, spreker en schrijfster PERFORMING THE MARGINS (2018)

5

Reggad, hoofdspreker van de dag

7

Idem.
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Toch wordt tijdens de mondelinge conferentie duidelijk dat het verhouden

kunstinitiatieven), meer nog dan naar buitenwereld. Vanuit deze opvatting is

tot externe waarden, zoals zichtbaarheid en samenwerking, bovenal dient

het zaak elkaar te ontmoeten binnen het eigen culturele klimaat in de stad,

te passen en ten gunste dient te komen in het artistieke proces van de

als makers in een makerstad die de handen ineen steken, waarbij AiR’s

individuele gastkunstenaar en binnen de identiteit van de AiR. Niet iedere

mooie knooppunten vormen voor contacten en netwerken. Het klimaat dient

afzonderlijke gastkunstenaar hoeft zich dus geforceerd tot extrinsieke

met meer gastvrijheid naar elkaar toe te opereren, stilstaand bij de vraag:

vraagstukken te verhouden, en het hoeft dus ook geen unaniem

‘Hoe gastvrij ben je werkelijk zelf?’ Op deze vraag wordt later in dit hoofdstuk

uitgangspunt van de residentie te zijn. In het aanvragen van een subsidie

theoretisch ingegaan en in H3 dieper geanalyseerd, uitgaande van de relatie

worden door zowel het Mondriaan Fonds als de gemeente Tilburg juist de

ruimte-gast en gast-host in Gastatelier Leo XIII.

rafelranden in het formulier als waardevol geacht, niet door te schrijven wat
je denkt dat subsidieverstrekkers zouden willen horen. De eerdere

Leo XIII: een nader perspectief (werkconferentie bkkc)

constatering van Hotel Maria Kapel, namelijk om hetgeen te schrijven waarin

Bijzonder opvallend aan deze werkconferentie is dat Leo XIII met

je werkelijk gelooft, wordt hier wederom aangestipt.

bovenstaande waarde toekenning alom wordt geportretteerd als duidelijke
en bovenal sterk-artistieke identiteit in Tilburg (“als het paradepaardje van

De gemeente Tilburg is de enige gemeente in Brabant die Leo XIII, als AiR,

de stad”, aldus Marcella Hendrix in het panelgesprek), en dat terwijl er intern

structureel financiert. Het gastatelier heeft voor de stad Tilburg dus een

wordt gestoeid met vele vragen. De identiteit van Leo XIII wordt door de

belangrijke toegekende artistieke waarde, bovenal vanuit het gegeven een

buitenwereld als krachtig en duidelijk ervaren, onder andere vanuit haar

plek te zijn die in haar aard niet-gedefinieerd is (mondelinge werkconferentie

sterke focus op invisibility8 en de ongedefinieerde aard van de plek, terwijl

bkkc, 2018). Zoals hierboven gesteld, hoeft een gastkunstenaar in Leo XIII

de organisatie hiernaast tegelijkertijd een behoefte heeft aan dialoog en

zich individueel niet te verdedigen tot extrinsieke vraagstukken. Echter dient

gesprek, wat een sterke wens tot een bepaalde visibility (in dit onderzoek

het algeheel culturele klimaat in de stad wél haar krachten te bundelen [lees:

omschreven als ‘groei’) toont. Zichtbaarheid versus onzichtbaarheid kan

tot externe vraagstukken te verhouden] gezien deze elkaar niet

gezien worden als belangrijke worsteling waar Gastatelier Leo XIII mee te

beconcurreren, maar juist kunnen versterken. De gewenste zichtbaarheid

maken heeft, gezien de fysieke plek zodanig invisible is én invisible artistiek

vanuit zowel de gemeente Tilburg als het Mondriaan Fonds betreft daarmee

onderzoek koestert (zoals vastgesteld door in het essay PERFORMING

een

THE MARGINS (2018) geschreven door -

8

zichtbaarheid

naar

elkaar

toe

(als

culturele

instellingen/

Van den Berg, spreker en schrijfster PERFORMING THE MARGINS 2018
94

95

Mariska van den Berg), maar kennisuitwisseling er tevens centraal staat. De

De conferentie brengt dit onderzoek hierdoor enerzijds in meer

identiteit van Leo XIII, zoals die naar aanleiding van de conferentie kan

onduidelijkheid, door het onderstreepte belang van het interne proces in het

worden omschreven, schuilt daarmee letterlijk in het vraagstuk hoe binding

gastatelier terwijl het externe vraagstuk veelal de boventoon heeft gevoerd

met de plek te realiseren op basis van haar waardevolle invisibility (lees: de

in dit onderzoek- en in de gedachten/vraagstukken van de organisatie.

kracht van concentratie en de geboden ruimte voor artistiek onderzoek en

Anderzijds is bovenal duidelijk geworden dat de toegekende identiteit

autonomie v/d kunsten). In andere woorden: Kun je ‘onzichtbaar’ onderzoek

invisibility juist de publieke identiteit van Leo XIII is, wat tevens is erkend

onzichtbaar houden, maar als plek tegelijkertijd uitnodigen tot inhoudelijke

door de externe partijen in de werkconferentie, iets wat dit onderzoek

participatie van de buitenwereld (het kunstdiscours/ kunstliefhebbend

bovenal in nieuw vaarwater heeft geplaatst.

publiek)?
De toekomst van AiR’s in Brabant
Zoals eerder aangekaart wordt de selectieprocedure van gastkunstenaars

Naar aanleiding van de werkconferentie in bkkc is er door het AIR Netwerk

logische wijze duidelijker wanneer de eigen identiteit helder is. De kracht

Brabant een rapport uitgebracht over de voortzetting van de AiR’s in Brabant

van Leo XIII kan worden vastgesteld als de identiteit van het continue

vanuit het in de conferentie toegekende belang van samenwerking en meer

bevragen, vanuit de ondefinieerbare ruimte an sich. Echter, door deze

zichtbaarheid onderling. Met het rapport doet AIR Netwerk Brabant een

continue bevraging, lijkt de grip op de eigen identiteit en organisatiestructuur

beroep op de impulsgelden, om het netwerk in twee jaar tijd zowel op te

soms juist onduidelijk ervaren te worden (vandaar de behoefte aan dit

starten als door te ontwikkelen. Samenvattend zet het rapport uiteen dat

onderzoek).

en

AiR’S research and development plekken zijn voor- en binnen de kunsten.

ondefinieerbaarheid zodanig als uitgangspunt te nemen in de

Het platform streeft er daarbij naar de AiR’s onderling meer samen te

gecommuniceerde identiteit (hiervoor uit te komen en dit te

brengen (ontmoeting tussen kunstenaar en instelling) en zichtbaarheid

onderstrepen). Op deze manier zal het eigen ‘hoe’ minder random en

daarmee te vergroten, waarmee het verborgen kapitaal van het kunstenveld

meer bewust plaats gaat vinden.

zichtbaar kan worden gemaakt als essentieel onderdeel van de

Het

is

dan

ook

zaak

om

deze

bevraging

stad/regio/provincie, aldus AIR NB (2018). De behoefte aan een collectief,
zelfregulerend

netwerk

wordt

tijdens

de

conferentie

inhoudelijk

onderschreven, gezien alle AiR’s allemaal te maken hebben met dezelfde
struggle: zichtbaarheid, en inherent daaraan publieksbereik: beiden iets
waar beleidsmakers de waarde van de AiR op beoordelen, maar wat niet
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direct bijdraagt aan de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar. Er dient

& de positie van Leo XIII

hier dan ook een meer gebalanceerd beleid voor te worden ontwikkeld,

Gastatelier Leo XIII stelt vast dat zij het belang van samenkomst,

opdat onderzoek en ontwikkeling een ruimte beoogt waarin werkproces

kennisuitwisseling en gedeelde waarden, als uiteengezet in het rapport,

boven presentatie wordt geplaatst. Grof gezegd: de intrinsieke ontwikkeling

onderstrepen. Zij zullen de aanvraag van AIR Netwerk Brabant zeker

staat in een AiR boven publieke deling van autonoom beeldend werk. Om

steunen. Echter wordt in de reactie vanuit de organisatie Leo XIII duidelijk

de positionering van de AiR meer te duiden, kan het Vlaamse model –

dat de nadruk op onderzoek en ontwikkeling binnen een AiR voor hen een

namelijk om presentatie, ontwikkeling, reflectie, productie en participatie van

te geringe waarde omvat. Onderzoek en ontwikkeling beoogt een focus op

elkaar te onderscheiden en specifiek te focussen – ook in Brabant effectief

proces en ervaring boven presentatie, als uiteengezet in het rapport. Echter

zijn. Op die manier kan iedere AiR een eigen focus hanteren, en neemt het

benadert Leo XIII het gastatelier bovenal als een ruimte voor autonomie in

verwachtingsmanagement (dat er een eindresultaat aan een werkperiode

de kunsten (“kunstenaars die zich in hun werk toeleggen op een 21e eeuwse

gekoppeld zou moeten zitten) af. In andere woorden: het gaat dan meer om

voortzetting van vraagstukken voortkomend uit de traditie van de 20e

het interne proces dat belangrijk kan zijn op de lange termijn ontwikkeling

eeuwse avant-garde”, aldus de website van Gastatelier Leo XIII, z.d.), iets

van kunstenaar (de AiR als plek voor talentontwikkeling), en de nadruk wordt

dat niet alleen in het museum/ de galerie bestaat, waarbij niet alles in het

daarmee meer gelegd op de ervaring van de gastkunstenaar zelf.

proces opengelegd/gesteld hoeft te worden en er bij de eindpresentatie na
een werkproces van vier maanden ook echt iets staat.

In deze reactie wordt zichtbaar dat de organisatie de interne processen in
het gastatelier, die resulteren in een autonoom maakproces- en resultaat,
als meest essentiële waarde acht. Daarnaast wordt ook de sterke scheiding
die wordt gemaakt o.b.v. het Vlaamse model (presentatie, ontwikkeling,
reflectie, productie en participatie) op functionaliteit voor Leo XIII bevraagd.
Zoals beschreven in het onderzoek van Lauwaert (2014) is juist het hybride
bestaansrecht van een AiR belangrijk, iets wat Leo XIII met haar deelt;
waarbij de 5 focuspunten dan ook niet elkaar worden getrokken: haar
bestaansrecht is veel omvattender dan dat. Als laatste is de aanvraag
wederom erg gericht op zichtbaarheid/marktwering, zaken die een AiR als

97

geen ander juist kritisch ter discussie zou kunnen stellen (wat Leo XIII volop

eigen programmering alles te maken heeft met de uiteindelijke wens het

doet). Naar het rapport van AIR Platform Brabant wordt duidelijk dat het

publiek te laten binden (op basis van de focus op invisbility), is de belever

Gastatelier zichzelf profileert als een hybride plek: een combinatie van

van het werk een belangrijk onderdeel van onderzoek: Hoe programmeer je

onderzoek, productie, presentatie én distributie tegelijkertijd te zijn,

een sterk, artistiek aanbod, zodanig dat men zich aan je bindt? Deze hoe-

uitgaande van de autonomie in de kunsten in een experimentvolle, fysieke

vraag heeft zowel betrekking op de interactie tussen werk en ontvanger (hoe

en rustige leefomgeving die ruimte en tijd biedt voor kritische bevraging en

iets ons grijpt, raakt, aanzet, onderbreekt, leert), als tussen organisatie en

diepgaande reflectie. Als een plek voor “[…] unconditional moment[s] of

kunstenaar (hoe we ons tot elkaar verhouden, hoe we zorg dragen naar de

freedom. For this reason, within the ongoing reflection on the future course

fysieke context van de AiR en naar de kunst).

of Leo XIII, the concept of hospitality is central: What kind of hospitality do
we want to provide?” (Van den Berg, 2018: 4).

Anthony Huberman beschrijft deze hoe-factor scherp in zijn Take Care
(2011, waarbinnen hij het hoe definieert als onderliggend principe dat verder

Hospitality - CARE

gaat dan hetgeen wat we doen. Huberman: “In recent years, small

Een niet eerder besproken principe in dit onderzoek, is dat van de ontvanger

organizations […] are taking risks not just with what art to show but also with

(punt 2 in de schematisch indeling van Bots). Zonder ontvanger, geen

how to work and how to behave as an institution” (2011: 2). Hoe staat

interactie, of dit nu een digitale of fysieke bron omvat. In het kader van dit

vandaag de dag alom centraal binnen kleine kunstinitiatieven, gezien zij zich

onderzoek kan de ontvanger op twee manieren worden benaderd: de

gedragen als een alternatieve (kunst)ruimte. Juist dit principe, niet

ontvanger van het gastatelier (de gastkunstenaar) en de ontvanger van het

geïnstitutionaliseerd te zijn (Huberman plaatst het museum MoMA hier

werk (het publiek). Waar de organisatie Leo XIII zorg draagt voor de

tegenover), maakt het voor Gastatelier Leo XIII mogelijk om zichzelf te

gastkunstenaar en het fysieke atelier (uitgaande van het principe brood,

durven, mogen en kunnen bevragen, maar ook om de gastkunstenaar dit te

bed, bad), draagt de gastkunstenaar zorg voor de uiteindelijke beleving van

durven, mogen en kunnen laten doen. De gedragingen van het gastatelier,

de toeschouwer door middel van zijn werk. Omdat de ontvanger van het

en van de gastkunstenaar in deze fysieke ruimte, ligt dus open voor alle

werk, het publiek, sterk parallel loopt aan het onderwerp publieksbereik, en

mogelijkheden en experiment. In andere woorden: er wordt geen duidelijke

inherent daaraan aan bezoekersaantallen (iets wat voor de organisatie Leo

vorm van ‘hoe’ verwacht, gezien deze gedragingen speerpunt zijn voor

XIII niet het nadrukkelijke focuspunt van onderzoek blijkt te zijn), is

onderzoek. Toch is eerder in dit onderzoek gebleken dat de organisatie Leo

publieksbereik niet nader onder de aandacht gebracht. Echter, gezien de

XIII de invulling van de werkperiode door gastkunstenaars herhaaldelijk als

behoefte meer grip te krijgen op de eigen keuzes en inzicht te krijgen in de

te vrijblijvend heeft ervaren. Dit duidt op een bepaalde verwachting
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vanuit de organisatie, en impliceert de wens deze werkperiode op een

veelheid betrokkenen geen maatstaaf in waarden voor een kleine

actieve en toegewijde manier ingericht te zien. Er wordt geschreven dat

kunstinstelling; deze profileert zich onafhankelijk van hen die geobsedeerd

een AiR periode mag ‘mislukken’, maar is er voor de gastkunstenaar – in de

zijn door kennis, macht en schaal (grote kunstgemeenschappen). De

huidige organisatiestructuur – wel ruimte voor mogelijke mislukking, voor

eerdere uitspraak van Leo XIII, dat bezoekersaantal niet het belangrijkste

stilstand en twijfel in het artistieke proces? Hoe verhoud je je als organisatie

focus punt voor de toekomst is, is hier wederom zichtbaar. Binding kan in

tot de kunstenaar die niet in het beoogde ‘resultaat’ past? Hoe ga je als

Huberman’ zijn visie bereikt worden door het handelen met care, en daarbij

organisatie hiermee om? Het oordeel (bijv. dat de gastkunstenaar te weinig

allereerst na te denken over hoe je handelt. Als organisatie Leo XIII hoef je

heeft geleverd) komt voort vanuit het door Huberman beschreven begrip

dus niet noodzakelijk te denken in termen als sturing of het scheppen van

care: de eigen zorg die vanuit de organisatie voor het Gastatelier wordt

vastgestelde voorwaarden om de honger naar wederzijds commitment te

gedragen, en die dus niet wordt gedeeld door de gastkunstenaar. De

stillen, maar vanuit het grondprincipe care: hoé je acties als organisatie

afwezigheid van- of te vrijblijvende omgang met care, lijkt daarmee de

daarop gericht kunnen zijn. H3 gaat verder in op deze interactie, uitgaande

voornaamste stagnatiebron voor een commitment tussen organisatie- en

van de ervaring van de gastkunstenaar in het gastatelier in relatie tot de

gastkunstenaar: in veel grotere mate dan hetgeen wat deze ‘vrijblijvende

fysieke plek en de organisatie Leo XIII.

kunstenaar’ nog voor elkaar heeft weten te krijgen naarmate het publieke
presentatiemoment nadert. Commitment gaat uit van een gedeelde zorg, en
inherent daaraan een erkende waarde.

Voor Gastatelier Leo XIII is het daarbij zaak dat de organisatie de
gastkunstenaar met zorg behandelt (Huberman: een boek geven, in plaats
van enkel de titel noemen), de gastkunstenaar op deze manier de care van
de organisatie ervaart op een manier dat deze zelf ook aan het gastatelier
wordt toegekend, om de ervaren care uiteindelijk vertaald te zien in de
beleving van het werk (het ‘hoe’ is voelbaar in het uiteindelijke ‘wat’). Deze
theorie kan tevens betrokken worden op het vraagstuk binding: want
wanneer men zorg draagt, zal men binden. Volgens Huberman (2011) is de
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Beyond the different styles, techniques,
or themes that characterize their work are
the different codes of conduct that guide
the way they act or behave.
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(Anthony Huberman, 2011: 1)

Terugkoppeling resultaten H1. organisatie Leo XIII

In H1 zijn de leden van de organisatie Leo XIII afzonderlijk ondervraagd, om

de eindpresentatie dient de focus daarnaast ook sterk op het beeld te

individuele vraagstukken en gezamenlijke aandachtspunten te verhelderen

worden gelegd. Een opdeling van het fysieke platform (gastatelier) en het

(zie pagina 25 t/m 33). Deze individuele resultaten zijn wederom voorgelegd

digitale platform (social media) leent zich goed voor het onderscheid

aan de gehele organisatie. De discussie die hieruit voort is gekomen, heeft

ervaring-presentatie, wat twee kanten op kan worden benaderd. Social

verschillende zaken verhelderd en gedeelde acties uiteengezet als

media kan enerzijds ingezet worden voor het delen van ervaring (en proces),

geformuleerd door Leo XIII. Het is allereerst belangrijk dat er, voor een

maar anderzijds ook juist als platform voor de eindpresentatie. In dat geval

goedlopend toekomstscenario, een afgebakende

takenverdeling komt,

is de publieke deling van het werk (met een focus op presentatie) ook een

gebaseerd op hetgeen waar men het meeste plezier in ervaart. De

moment om de kunstenaar te kunnen spreken, en inzicht te kunnen

organisatie stelt vast dat er ca. twee nieuwe leden voor het inhoudelijke

verkrijgen in zijn/haar denken (ervaring).

vraagstuk aangesloten kunnen worden in de organisatie Leo XIII, om de
beoogde verjonging en inhoudelijk-artistieke programmering daadwerkelijk

Een belangrijke vaststelling, is dat de dialoog tussen theoretisch- en artistiek

door te voeren. Daarnaast dient er structureler samengekomen te worden,

onderzoek structureler vorm dient te gaan krijgen in de programmering van

zowel met de organisatie (eens in de 2-3 weken) - maar waar wenselijk ook

het gastatelier, in de vorm van een jaarlijks symposium. Er kunnen hier al

met de gastkunstenaar. In de samenkomst momenten tussen de

thematieken voor worden vastgesteld als, uitgangspunt voor de komende

organisatie, dient er te worden gesproken over de longlist: de kunstenaars

drie jaar. Een van de drie residentie periodes per jaar kan dan aan dit

op deze longlist zullen bij ingang van dit scenario actief gevolg te worden

theoretische vraagstuk worden gekoppeld (bijv. in de vorm van een dialoog

door de organisatie Leo XIII. Op die manier kan er een geschikte keuze

tussen een externe theoretici en kunstenaar). Het belang van theoretische

worden gemaakt in gastkunstenaars, opdat er minder vrijblijvendheid

koppeling aan een casus, en tevens de autonomie in de kunsten en de

ervaren zal gaan worden vanuit de organisatie. Na afloop van de AiR

ruimte

periode is het belang dat er tevens meer inzicht in de denkwijze en het

onderscheidende kwaliteit van Leo XIII waar de organisatie zich mee wil

werkproces verkregen wordt voor de organisatie, naast het zichtbare

profileren. Voor de beoogde dialoog theoretici-kunstenaar is samenwerking

beeldende resultaat. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een na-gesprek

met externe locaties een aandachtspunt, bijvoorbeeld in/met museum De

(intern), tekst geschreven over/door de kunstenaar (extern) en/of een

Pont, t.b.v. een symposium. Hier komt tevens de artistieke programmering

gesproken videoregistratie/interview, geplaatst op social media (extern). In

op nationaal en internationaal goed in samen. Langzaam wordt meer
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die

voor

reflectief

proces wordt geboden, is samen

de

duidelijk dat de huidige werkperiode, tezamen met dit onderzoek (omtrent

samenwerking op externe locaties om het symposium te clusteren, het

de thematiek gastvrijheid), een goed moment zou zijn om de wens naar dit

gesprek internationaler te profileren en een bredere scope publiek te

symposium direct te organiseren, uitgaande van de dialoog theoretici en

bereiken, wordt in 2C.1 verder onderzocht.

gastkunstenaars gebaseerd op de tekst Take Care van Anthony Huberman.
//
Symposium concept Gastatelier Leo XIII, 2018
Aan de gastkunstenaars (Paul Geelen, Janina Frye, Rozemarijn de Booij en

Dear Anthony and Lorenzo,

Emily Huurdeman) is allereerst gevraagd of zij de ervaring in het gastatelier,
uitgaande van de thematiek gastvrijheid, in een presentatie van ca. 15

I’m contacting you regarding the research I’m doing out on behalf of artist in

minuten zouden willen delen tijdens dit symposium. Hier hebben Frye,

residence

Geelen en Huurdeman positief op gereageerd. Daarnaast is in overleg met

Netherlands, http://gastatelierleo13.nl/ ). This Artist in Residence program

de organisatie besloten naast de tekst van Huberman ook een tegenhanger

offers (young) artists the oppurtunity to develop their work and artistry over

centraal te stellen: Lorenzo Fusi, met zijn tekst It’s The End Of Hospitality

a period of four months.

Gastatelier

Leo

XIII

(Tilburg,

The

As We Know It. (And I Feel Fine) (2016) – een tekst waarin Fusi omschrijft
dat hospitality nooit undoncitional kan zijn (gezien vanuit de relatie host en

In my research, 'hospitality' is a central issue, based on the relationship

guest), daar waar Huberman sterk in een gedeelde care gelooft. Op de tekst

between the invited guest artist, his/her autonomy and the guest- and host

van Fusi wordt in H3 nader ingegaan.

seen from the perspective of the public, organization and artist him/her-self.
Parallel to this research, 2 x 2 artists work in the physicial space of the

Beide theoretici zijn, net als de gastkunstenaars, gevraagd een presentatie

gueststudio, in order to research and experience the theme both in a

van ca. 15 minuten voor te bereiden voor een symposium ter afsluiting van

theoretical and practical way.

dit onderzoek en rondom de thematiek gastvrijheid. Waar Huberman na een
eerste bevestiging helaas toch geen mogelijkheid ziet tijdens het symposium

Since Gastatelier Leo XIII exists twenty years, we will celebrate the place

(vermoedelijk in november 2018) aanwezig te zijn, kan Fusi dat wel. De tekst

and the close of this four-month project with a symposium organized in the

Take Care blijft voor het symposium centraal staan, waar de overige

contemporary art museum De Pont, located in Tilburg (close to the Railway

sprekers vanuit de geboden context vanuit verschillende perspectieven hun

Station, http://www.depont.nl) - to be confirmed. This symposium wil take

ervaringen zullen delen. Wat de mogelijkheden in Tilburg zijn voor eventuele

place on June 28, 29 or 30, or possibly on the 1th of July.
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Since both of your texts on hospitality form an important base for our

If you need any additional information, please feel free to contact me!

research and project, we sincerely invite you for this symposium, and would

I'd love to hear from you.

like to ask you to give a short lecture (approximatly 15 minutes) about this
theme. Together, your texts point out the contradiction between the

All the best,

importance of hospitality in small art institutions and the critical relationship
to this concept on the other hand. Therefore, your contribution is extremely

Liza Voetman

valuable and relevant for us and many others.

Writer and art critic

If it’s possible to arrange this presentation at one of the mentioned dates,

+31 6 440 935 95

we would like to ask you to approach hospitality from the autonomous space
of the Gastatelier itself. As a Artist in Residence. The Gastatelier questions
the possibilities of a continuation of the 20th century Avant Garde philosophy
in the 21st century, with a focused demand for the guest artist to immerse
himself to this idea within the physical space of the Gastatelier.

The symposium will consist of 4 presentations, among which yours and two
of the guest artists who worked during this research, Emily Huurdeman and
Paul Geelen, with a maximum amount of 15 minutes each. After these
presentations, a discussion of +/- 45 minutes will take place between the
four speakers and the audience.

We can offer you a fee of 500 euro and expenses for your flighs and a two
or three nighs stay in a hotel each.
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2.C.1. De stad Tilburg – in gesprek met kunstorganisaties

Gesprek 1 – Rob Moonen, PARK

Vanuit de beschreven waarden invisibility en care wordt de betekenis van

Datum: 08-04-18

het gastatelier in- en voor Tilburg nader besproken met het kunstdiscours in

Tijdstip: 12.00 uur

Tilburg, om te pijlen waar mogelijkheden tot dialoog zitten en waar
moeilijkheden in (de stad) worden ervaren m.b.t. de vraagstukken als

PARK is een kunstenaarsinitiatief ontstaan vanuit een Tilburgse makers-mentaliteit. Met zes á

centraal in dit onderzoek.

zeven tentoonstellingen per jaar zoekt het initiatief naar inhoudelijke koppeling met de stad
Tilburg- en daarbuiten. Het pand bevindt zich aan het Wilhelminapark, net als Leo XIII gelegen
vlakbij museum De Pont.

LV: Hoe zie je het kunstklimaat in Tilburg?

RM: Wat mij erg goed lijkt [is als] er iets meer coherentie zou zijn. Dat je
meer deelt, uitwisselt. [Dat streven is er wel, maar] er is geen structureel
overleg tussen de beeldende kunst instellingen. […] Ik vind het heel tof wat
[Leo XIII] doet, en we staan elkaar niet in de weg. Wat bij Leo XIII voorbij
komt, is potentieel ook interessant voor ons. Net zoals de tentoonstelling
van Tyrell Kuipers, maar dat zag ik te laat. [De eindpresentatie van Leo XIII
is] heel vluchtig, dus zo weer weg. […] En bij ons, de tentoonstellingen
[maken], daar komt veel bij kijken. [Dat geldt ook voor Club Solo in Breda],
ik ben er twee keer geweest in vijf jaar. En omgekeerd geldt hetzelfde.
[Maar] de intentie is er wel: we willen open zijn, maar niet alles kán, [en dat
is] niet uit desinteresse. [Ik denk dat het goed is de AiR periode bij Leo XIII
een paar publieksmomenten te doen]: een avond met de kunstenaar,
iemand die met de kunstenaar in gesprek gaat, de kunstenaar die films van
zijn werk toont, noem maar op.
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L: En als je samen in Tilburg meer één gezicht bent, en je ook buiten Tilburg

niveau zit. Dat maakt het boeiend, en dat stimuleert je eigen

jezelf op die manier profileert?

kunstenaarschap natuurlijk ook. […] Wat ik nu belangrijk vind, is dat we
[qua publiek] verjongen. […] Het merendeel is 50+, een vaste kliek.

Ik weet niet of dat zo werkt. Alle plekken hebben hun eigen gezicht en
eigen kwaliteit, met een eigen publiek. Als je dat gaat bundelen (en de

L: Heeft dat met binding te maken?

vraag is ten eerste: hoé ga je dat bundelen?), wordt het dan niet heel
bureaucratisch? […] Dat geldt eigenlijk voor de hele cultuursector, ook als

Het is zo gegroeid, dat heeft te maken met het sociale netwerk waarin je zit.

het gaat om bijvoorbeeld het schrijven van subsidieaanvragen: dat staat zo

[…] Maar hoe je publiek kunt verjongen en kunt laten binden: ik heb

enorm ver weg van de echte praktijk. […] Dat vind ik een groot probleem: je

daar geen antwoord op. […] De dynamiek is hier een hele andere [als bij

hebt kunst- en cultuurbeleid aan de ene kant, en de werkbare praktijk aan

Leo XIII]. De focus ligt hier op het tentoonstellen van werk, bij Leo XIII het

de andere.

faciliteren van ruimte voor werkproces -en de eindpresentatie, als topje van
de ijsberg. […] Ik zou [als Leo XIII] meer gewicht op de eindpresentatie

L: Aan de ene kant ben je je eigen artistieke plek – je programmeert wat je

leggen. […] Als je een presentatie hebt, kun je de media bespelen en

belangrijk vindt te programmeren – en anderzijds heb je externe

aandacht vragen voor wat je doet. […] [We staan bij PARK [open voor

vraagstukken waartoe je je dient te verhouden. Hoe doen jullie dat?

gesprek], maar dan moeten we dat gewoon een keer gaan doén.

We zijn ons permanent bewust van het zoeken naar die balans. Je moet
natuurlijk zoeken naar hoe je zoveel mogelijk publieksbereik krijgt. […] Daar
doen we moeite voor, maar je moet altijd kijken of de programmering in
balans is. Dat is het grootste verwijt wat wij van het Mondriaan Fonds krijgen,
dat er geen lijn zit in onze programmering. Die is er, alleen willen ze het niet
zien: wij programmeren niet lineair, maar fluctuerend. […] Op het moment
dat je het [als organisatie] niet meer voelt, moet je kijken of er iemand anders
het over zou willen nemen. Ik moet er wel iets uit kunnen halen [zelf, als
organisatie]. Je moet de vreugde kunnen halen uit het maken van mooie
projecten en het in contact komen met mensen met wie je op een zelfde
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Gesprek 2 – Klaartje Esch: Kunstpodium T

terugkoppelingen. Je kunt ook andere accenten leggen in de drie
residenties.

Datum: 04-05-18
Tijdstip: 11.00 uur

L: Wat zijn de mogelijkheden om samen dingen te initiëren in Tilburg?
Klaartje Esch is managing director bij Kunstpodium T in Tilburg.

Je zou kunnen zeggen: ga eens in gesprek met een kunstenaar die op dit
moment bij PARK aan het werk is. Ik denk dat je elkaar [op die manier]

LV: Hoe verhoud jij je tot interne programmering enerzijds en externe

versterkt, en dat dat alleen maar goed is. Als De Pont een overzicht geeft

zichtbaarheid anderzijds?

[van wat er nog meer te doen is], en de bezoeker heeft nog een halve dag
te gaan, kunnen ze wijzen op een presentatie bij Leo XIII. Maar dat moet je

KE: Er wordt verwacht van overheden en subsidiegevers dat je met het veld

wíllen. […] Je bent zo afhankelijk van andere mensen […] Wij proberen

in je stad, en ook met andere steden, [een dialoog aangaat]. Tuurlijk is dat

kunstenaars de wereld in te helpen, en daarna ga je naar een residentie,

aan de ene kant goed en wil je dat doen, maar ik zat laatst ook te denken

kun je in PARK exposeren, en uiteindelijk wellicht in De Pont. Probeer de

dat het dan ook uit hetzelfde poeltje vissen wordt, en dat is ook eenzijdig.

talenten die je in huis hebt onder de aandacht te brengen. Het is heel
belangrijk dat jonge kunstenaars weten dat de plekken er zijn. Dat is

L: Het gastatelier gaat zich, mede daarom, nationaliseren door middel van

weer erg in de eigen kring, maar op een andere manier dan letterlijk

de Leo XIII-Prijs

samen programmeren. […] Het voelt alsof het wordt verwacht van
hogerop, samenwerking, daar word ik benauwd van: van contacten moéten

Goed. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Je hebt steeds Tilburgse

leggen. Het is gewoon tof als er een groep naar ons komt en dat we die

kunstenaars gehad, wat publiek trekt; een commitment die je er vanzelf bij

kunnen doorverwijzen, onderling, om elkaar op weg te helpen. Dat

krijgt. Als je met iemand uit Groningen werkt, dan heb je weer een ander

resulteert in meer bezoekers, maar dat is niet je hoofddoel.

probleem. […] Iemand die hier als buitenstaander komt, kent Kunstpodium
T ook echt niet meteen. […] Laat je iemand in [het gastatelier] gewoon

Onze doelstelling bij Kunstpodium T blijft: enthousiasmeren, en jonge

werken, of heb je verplichtte atelierbezoeken? Dat kun je doen: dat je niet

kunstenaars een zetje in de goede richting geven. We hebben bijvoorbeeld

alleen een residentie voor productie bent, maar ook voor inhoudelijke

een Peer Critic groep opgestart, dat zouden we met Leo XIII kunnen doen.
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Een groep van 12 mensen, theoretici en kunstenaars, komt eens per 1 á 2

Gesprek 3 – Marinke Marcelis: Fontys Academie voor Beeldende

maanden samen om twee uur lang over één kunstwerk te spreken. Daar is

Vorming

heel veel animo voor.

Datum: 25-04-18
Tijdstip: 09.30 uur

L: Ik ontving van resident Rozemarijn de Booij inderdaad een signaal
behoefte te hebben aan gesprek tijdens haar werkperiode

Marinke Marcelis werkt op de Fontys Academie voor Beeldende Vorming en is tevens
betrokken bij Gastatelier Leo XIII in de werkadviesraad. Daarnaast heeft zij structureel zitting
genomen in de jury van de Leo XIII-Prijs, een samenwerking tussen het gastatelier en de

Dat is de meerwaarde voor welke residentie dan ook, dat je naast ruimte en

onderwijsinstelling Fontys.

tijd voor productie ook uitgedaagd wordt. Je kunt verschillende modules
aanbieden, [kiezen] welke bij je werk past. Iedereen werkt anders. Paul

LV: De Leo XIII-Prijs wordt vanaf dit jaar nationaal, maar het was een mooi

Geelen heeft bijvoorbeeld totaal andere feedback nodig als een Tyrell

lijntje met Tilburg?

Kuipers.
MM: Enerzijds snap ik de keuze wel die gemaakt is, als je ervoor wilt kiezen
om Leo XIII nationaal meer bekijks te geven. […] In die zin denk ik dat het
iets heel goeds kan opleveren. Lokaal gezien, en voor de ABV, vind ik het
heel jammer. Omdat ik denk dat het voor de ABV studenten [moeilijker gaat
worden de prijs te winnen, gezien zij een docentopleiding zijn]. […] Het was
een plek om beslissingen te kunnen maken en mogelijk [met de beeldende
praktijk] verder te gaan. Voor de paar individuen van de ABV is het wel
levensbepalend op dat moment. […] Ik denk dat het een kwaliteit van
Tilburg is, dat het een niches stad is (denk aan Roadburn, het voormalige
Incubate, maar ook het festival van het Levenslied) en die niches kunnen
juist zichzelf zijn; er wordt niet naar een gemeenschappelijke noemer
gezocht. Dat vind ik heel prettig. [Het is ook heel goed] dat jonge makers
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hier eigen initiatieven beginnen, dat ze iets zelf opzetten op manieren die

LV: Wanneer je iets als druk gaat ervaren, straal je dat uit in de identiteit

we ons niet kunnen voorstellen. Maar, op welke plek?

van de plek?

LV: In het gastatelier?

Het is een bepaalde beslissing, dat hangt inderdaad ook samen met die
presentaties: Wil je dat je een plek bent enkel voor terugtrekken en

[Bijvoorbeeld] dat je een aantal mensen gewoon vraagt wat te doen. [Je kunt

reflectie, mag dat het zijn, en moet het dan nog publiek zijn? Als je zegt:

zeggen] dat het gastatelier niet continue een residentieplek is, maar dat

“Nee, het is ook een publieke plek”, moet je gaan kijken hoe je dat publieke

er tussendoor periodes of activiteiten kunnen zijn. [Dat je] een weekend of

anders gaat organiseren.

week iets organiseert wat publiek is. […] Met het gemis van Incubate, kleine
evenementen waarin dingen kunnen gebeuren. […] Het lastige is: dat vraagt

LV: Ik zit de laatste tijd te denken; kan een onderscheid in seizoenen hier

een soort regie.

geen functie in hebben: de zomerperiode externe publiekheid, de
winterperiode meer intern?

LV: Wanneer er wordt gesproken over vrijblijvendheid in een AiR, vind ik dat
een interessant begrip; vrijblijvendheid. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Mooi, inderdaad. Bijvoorbeeld door te zeggen dat je in de winterperiode
op terugtrekking focust, in de vorm van gesprekken een aantal keer kijkt

Voor mij mag dat gebeuren, het ‘mislukken’. Daarbij denk ik vanuit het

wat de kunstenaar aan het doen is. [Intern, dat wat de kunstenaar aan het

perspectief van een maker, ik denk dat elke maker daar zelf mee moet

doen is ondersteund wordt in de vorm van gesprek, zonder externe

dealen. Een kunstenaar die [in het gastatelier] zit, ervaart ingewikkeldheden.

openstelling]. Die publiekheid is dan veel kleiner; puur ten behoeve van je

En is dat niet zo is, en een kunstenaar gaat er lekker vakantie houden? Dan

persoonlijke ontwikkeling. Terwijl het in de zomer dan veel meer op een

is dat ook een keuze. Ik denk dat de kunstenaar daar dan toch zelf ook

extraverte manier publiek zou zijn. [En de vraag is]: Wat organiseer je dan?

dingen bij ervaart en verwacht dat een kunstenaar die verantwoordelijkheid

Zijn dat gesprekken, of ook dingen doen? Er mag wel meer wat spel in,

zelf draagt- en moet dragen. [En] als je stelt die vrijblijvendheid te willen

anders wordt het ook zo zwaar. [Wanneer je iets organiseert] waarom

minderen, zou je kunnen zeggen dat het helpt om op de helft een

zouden mensen daar dan bij willen zijn? Dat is de vraag.

werkgesprek te houden, of soort tussenpresentatie invoeren. Bij
Kunsthuis SYB hebben ze elk weekend een openstelling. Dat is misschien
erg veel, maar dan heb je wel zoiets van: elke week moet er iets te zien zijn.
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Gesprek 4 – Maria Schnyder: Museum De Pont

het fungeert als metafoor waar deze op een bepaald moment behoefte

Datum: 16-05-18

in zijn praktijk aan heeft. Ook Schnyder stelt dat er drie scenario’s kunnen

Tijdstip: 11.00 uur

worden ontwikkelend, passend in de seizoenen, waarbij iedere kunstenaar
gekozen kan worden op de noodzaak die hij ervaart (soms naar binnen

Maria Schnyder is curator bij Museum De Pont.

gekeerd, soms openbaar, dat is een deel van de maakcyclus die aan het
kunstenaarschap ten grondslag ligt). Het stellen van deze voorwaarde ziet

•

Schnyder enkel positief.
Publieke dialoog

Het samenbrengen van theorie en praktijk onderstreept Schnyder sterk. Er

Een mooi moment voor het zomersymposium, zou een aansluiting bij de

bestaat hier een grote gap, die voor beide interessant is: niet om het letterlijk

Day of the Young Artist (georganiseerd door Kunstpodium T in De Pont)

samen te brengen, maar de frictie in spreken- en denken over werk te

kunnen zijn: een samenkomst gericht op continuïteit, met een blik naar de

centraliseren. Die botsing kan Gastatelier Leo XIII als geen ander verzorgen.
Er

zouden

daarbij essays geschreven kunnen

worden

over

toekomst. Met een thematiek, bijv. gastvrijheid, heb je een inhoudelijk-

de

sterk vraagstuk waar publiekelijk over gesproken kan worden. Er is

gastkunstenaars in het gastatelier, bijv. in dialoog met de universiteit: dit

een grote groep jonge kunstenaars die deze kennisdeling beoogt,

werpt een andere kijk op het vraagstuk.
•

samenkomend in een kunstenaarsmoestuin met een mogelijkheid voor
Leo XIII. Op die manier positioneer je je sterker in- en naar de gemeente,

Programmering

als geheim voor een goede en langdurige relatie.

Maria Schnyder onderstreept het idee voor een programmering op
basis van de seizoenen. Zij ziet het voorjaar daarbij bijvoorbeeld als

•

schakelpunt, werkend naar het symposium als publieksmoment in de

Organisatiestructuur

Hetgeen wat een gastkunstenaar nodig heeft in een gastatelier, dient

zomerperiode. Tevens zou de zomerperiode vrij van een gastkunstenaar

neergelegd te worden bij de gastkunstenaar: simpelweg door te vragen wat

kunnen zijn: het zou het moment kunnen zijn dat de overige drie residenties

deze wil. Het gastatelier is ondersteunend en dient op deze wens in te

uit het jaar samenkomen, werkend naar het symposium. In dat geval stel je

spelen of aan te haken. Hetgeen de kunstenaar wil, wordt bovenal mogelijk

als voorwaarde van de residentie vast dat er een bijdrage wordt verwacht

gemaakt door een focus op de interne processen in de ruimte: de

aan dit zomersymposium, ook voor de winterresident (in de vorm van

voornaamste rede waarom een kunstenaar naar een gastatelier toe gaat.

reflectie-advies, er mogelijkheid er even tussenuit te zijn geweest). De

Dit is direct de waarde die Schnyder aan het gastatelier toekent: het feit dat

seizoenen tonen de verschillende fasen in de carrière van de kunstenaar;
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het er in Tilburg ís. Het biedt een andersoortige tussenervaring voor de

Deelconclusie (2.C)

kunstenaar. Waar het museum een publieke plek is gericht op

Langzaam, gedurende het onderzoek, is er in mijn overweging opgekomen

presentatie, heeft het gastatelier bovenal een interne waarde. Echter is

om de programmering van Leo XIII af te stemmen/in te delen op basis van

dit interne niet genoeg: kennisdeling en vergaring is een onderstreepte

de seizoenen. Dit wordt beaamd door Marinke Marcelis en Maria Schnyder.

kwaliteit van Leo XIII. Dit kun je stimuleren door het clusteren van

Zij erkennen een waarde in de concentratie versus publiekheid die een

presentaties in een zomersymposium.

zomer- en wintertijd met zich meebrengt. De zomerresidentie leent zich
daarbij goed voor het beoogde symposium (dialoog), de winterresidentie

Voor Schnyder gaat het niet op de breedte verhouding in de stad, maar om

voor een meer intern geconcentreerde beroepspraktijk.

de diepte: en dat al die dieptes naast elkaar kunnen bestaan. Deze diepte het interne, de concentratie en bevraging - moet je uitstralen.

Tevens wordt wederom duidelijk dat alles valt en staat met de regie die je

Gastkunstenaars zijn hierbij belangrijke ambassadeuren. Het is zaak

als organisatie voert, vanuit een energie en waarde toekenning voor

de gastkunstenaar zodanig met gastvrijheid te behandelen, dat deze

hetgeen je doet. Houd daarbij vast aan afspraken en de bepaalde identiteit.

de identiteit van Leo XIII uitdraagt en onder de aandacht van de ander

Pas wanneer je als organisatie voorwaarden stelt, kan er over

brengt; het is en blijft mensenwerk. Taking-Care-Of betekent een

vrijblijvendheid gesproken worden in een werkperiode. Wanneer er niet

steunende functie vanuit de organisatie, om kunstenaars in hun belang te

wordt vastgehouden aan afspraken en identiteit, verval je in een oud

dienen. Hierbinnen is het stellen van voorwaarden positief: het zet zaken op

stramien (snelle keuzes maken vanuit een bepaalde impulsiviteit/ ad hoc

scherp,

werkmethode).

wat

wellicht

niet

altijd

als

prettig

wordt

ervaren.

Een

zomersymposium als voorwaarde stellen, ook aan de winterkunstenaar,
helpt ondervindingen te delen: dit mag je vragen en als vereiste opleggen,

Daarnaast moge duidelijk zijn dat er in Tilburg geen directe wens bestaat

juist uit wederkerigheid en de ruimte- en tijd die je als gastkunstenaar

naar concrete krachtenbundeling en samenwerking, opdat alle niches

ontvangt.

afzonderlijk sterk opereren en ook niet samen hoeven te komen (een
collectief gezicht neer te zetten). Het zichtbaarheidsvraagstuk kan zodanig
beantwoord worden, dat instellingen elkaar in een meer informele setting
opzoeken voor kennisuitwisseling (bijv. over stand van zaken v/d beeldende
kunst) op een manier dat zij elkaar blijven uitdagen, verrassen en betrekken
in- en voor gesprek omtrent de beeldende kunsten in de stad, opdat dit
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bijvoorbeeld op externe locaties plaatsvindt, wat gezamenlijk als groot

2.C.

evenement vorm kan krijgen. Met gewicht op een eindpresentatie of event,

2. De onzichtbare plek – in gesprek met omwonenden

kan hier goed media aandacht voor worden gevraagd. Je dient jezelf daarbij

Het Gastatelier Leo XIII bevindt zich op ca. 10 minuten fietsen van het

af te vragen: Waarom wil men erbij zijn? Er kan gebruik worden gemaakt

stadshart in Tilburg, maar ligt tevens op een gunstige locatie: letterlijk tussen

van een spel element, om de drempel van zwaarte te verlagen (bijvoorbeeld

museum De Pont en het Textielmuseum. Grenzend aan het Smidspad treft

middels de Day of the Young Artist als georganiseerd door Kunstpodium T

men in de Leo XIII-straat allereerst een grote poort, fungerend als de ingang

in museum De Pont).

naar de tuin van omwonenden, huizen-en ateliers én als entree tot het
gastatelier. Wat is de waarde van een gastatelier, te midden van deze
werkplekken- en woonhuizen? Hoe kijken omwonenden naar het vraagstuk
visible- invisibility en gedeelde care voor de fysieke plek?
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2.C.1: Gesprek 1 – Kees Hogenhout

AiR enkel een opstapje zou zijn naar een museum of galerie: rol AiR en
werk in AiR is groter en autonomer dan dat).

Datum: 04-04-2018
Tijdstip: 20.00 uur
•

•

4 Publieke dialoog

1 Programmering
Hogenhout vindt de fysieke plek van het Gastatelier een bijzonder
gegeven: iets waar meer gebruik van kan worden gemaakt (uitgaande

In de huidige organisatiestructuur bestaat er volgens Hogenhout een

van haar ligging tussen zowel museum De Pont en het Textielmuseum).

kans dat zaken scheef kunnen gaan groeien, wanneer er geen duidelijke

---------

structuur wordt gehandhaafd. Er moeten meer afgesproken momenten

Voor Hogenhout zou er tevens meer participatie plaats mogen vinden

komen waarin de gehele organisatie in gelijke mate de pet draagt,

tussen de gastkunstenaar en de omwonenden van het Gastatelier, maar

opererend als drie persoonlijkheden met ieder een gelijke inbreng,

enkel wanneer deze dialoog vanuit de gastkunstenaar zelf komt.

rekening houdend met verschillende snelheden.
•

Hogenhout ziet een mogelijkheid om verschillende scenario’s aan de
kunstenaar voor te leggen, waar deze één passende voor zijn

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde) (fysieke plek)

werkwijze/visie uit kiest.
---------

Wanneer het Gastatelier ook tijdens het artistieke werkproces publiek

Ook worden de verschillende seizoenen door Hogenhout wezenlijk

toegankelijke momenten zou kennen, komt de druk logische wijze

anders ervaren. De leefomstandigheden beïnvloeden de residentie dus

minder op de eindmanifestatie te liggen. Voor Hogenhout is deze

sterk. Waar in de zomer de omwonenden hun huizen openstellen, zitten

eindmanifestatie echter juist belangrijk, gezien het ergens ook een

zij in de winter toch voornamelijk allemaal binnen: een verschil van dag

antwoord geeft: het is een som van de mogelijkheden die er waren en

en nacht.

van de mensen die er zouden kunnen zijn. Hetgeen wat er wordt
gemaakt tijdens de AiR periode is voor Hogenhout autonoom genoeg

•

om uiteindelijk ook ergens anders tentoongesteld te kunnen worden: er
staat werkelijk iets, wat is ontstaan vanuit- en in de werkperiode. Hier

5 Bezoekers

Dat een opening/eindmanifestatie geregeld maar 7 bezoekers kent,

wordt de eerder uitgesproken zorg van Van den Hurk zichtbaar (dat een

vindt Hogenhout het spijtigste vraagstuk voor het gastatelier. Deze
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2.C.1: Gesprek 2 – Anoniem

opening is uiterst belangrijk, opdat er verschillende werkelijkheden
samenkomen: in de ontmoeting van mensen, ideeën en dingen,

Datum: 03-04-18

bestaande uit alles wat een mens kan bedenken, maken en schrijven.

Tijdstip: 13.00 uur

De werken zijn het product van het hele proces, van de tijd dat de
gastkunstenaar daar is geweest: ze bevinden zich tussen live en niet-

•

live in. Tegelijkertijd is de maker zelf aanwezig, wat een opening tot een
ideale situatie vormt. Toch heeft de opening ook een andere kant: het is

Er kan meer gebruik worden gemaakt van de centrale ligging nabij

een sociale manifestatie die de aandacht verlegd van het werk en de

museum De Pont, bijvoorbeeld door er simpelweg een flyer neer te

intentie van de kunstenaar.
•

1 Programmering

leggen met de activiteiten bij Leo XIII die aansluiten op een onderdeel
van de programmering van het museum.

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning

•

Hogenhout hoopt dat men zich uiteindelijk toch meer aan het gastatelier
gaat binden, vanuit een intrinsieke motivatie erbij te willen zijn. De

4 Publieke dialoog

Als omwonende van het gastatelier zie je een gastkunstenaar de ene

geringe opkomst heeft volgens hem te maken met het vele aanbod dat

keer veel, de andere keer nooit. Dit heeft te maken met het seizoen: het

er vandaag de dag (online) is. Om een nieuwe energie aan te bieden

is bepalend voor de omgang tussen de mensen op het plein. De sfeer

naar het publiek toe kan de organisatie zich verjongen met makers die

op het plein is over het algemeen socialer als tussen buren in een

de urgentie voelen en zich daar hard voor willen maken. Daarbij moet

doodnormale straat, omdat de context bescheiden is en je een tuin

hetgeen wat gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld qua tekst en

deelt.

opzet bovenal sterk in content zijn: hetgeen je artistiek programmeert is

---------

uiteindelijk nog altijd het belangrijkste.

Ziet een grote waarde in de kennismakingsetentjes ter verwelkoming
van de gastkunstenaar en staat er voor open meer betrokken te zijn bij
de activiteiten in het gastatelier, op merites van de gastkunstenaar die
dit moet beogen. Echter zijn de lezingen die zo nu en dan worden
georganiseerd maar weinig interactief. Het element spel zou meer
gehoor mogen krijgen.
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•

2.C.1: Gesprek 3 – Sanne Jansen

5 Bezoekers

Datum: 08-04-18
Omdat het gastatelier zich buiten de stad bevindt, trekt de plek maar

Tijdstip: 12.00 uur

weinig bezoek. Om publiek te trekken, zijn activiteiten als de
Cultuurnacht geschikt: bij één van de Cultuurnachten stond het plein vol

•

1 Programmering

en was er overal in het Gastatelier een interessante manifestatie te
bezichtigen (in de slaapkamer een voorstelling, in de hoek een band,

Er dient volgens Jansen vanuit de organisatie tijd geïnvesteerd te

daar een optreden, e.d.): meer dan enkel een paar schilderijen aan de

worden wanneer een structurele programmering wordt beoogd. Dit is

muur (wederom een eerdere uitspraak van Van den Hurk).
•

een lastig gegeven, gezien iedereen een drukke planning buiten het
gastatelier om kent. Maar wanneer er geen energie meer in wordt

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning

gestoken, houdt de plek ooit op te bestaan, opdat er dan geen kritische
programmering meer is. Er zou iemand een dag per week aangesteld

Vindt het bijzonder dat er drie keer per jaar een andere persoon aan het

kunnen worden om de programmering structureel na te komen. Op die

werk is in de context van het gastatelier en zou het leuk vinden als er
meer

interactieve

projecten

zouden

plaatsvinden,

waar

manier kan daadwerkelijk gebeuren wat er wordt beoogd.

een

---------

actief/participerend element in zit en waardoor het werkproces deelbaar

Wanneer het gastatelier enkel een plek is voor ontwikkeling en

wordt.

experiment kun je daar geen vraag- of verwachting bij hebben als
organisatie. Volgens Jansen kan bevraagd worden of de organisatie
werkelijk publieke zichtbaarheid en dialoog beoogt (intrinsieke
overtuiging), of dat dit een vraag is van externe partijen. Het zou mooi
zijn als het gastatelier een levendige, artistieke plek is: Maar hoe
haalbaar is dat? Als je publieke dialoog vanuit de kunstenaar daarbij
beoogt te verwezenlijken, moet dit structureler een selectiecriteria
worden op basis waarvan je kunstenaars kiest (wat de organisatie niet
beoogt).
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•

Het verhouden tot Tilburg is enerzijds belangrijker geworden vanuit de

2 Selectieprocedure kunstenaars

gemeente, anderzijds is daar vanuit Leo XIII zelf ook steeds meer de
De kunstenaars die worden gekozen hebben veelal een goed

focus

op

gelegd

(uitgaande

vanuit

de

verplichting

van

regulerende beroepspraktijk: ze zijn bezig met een proces wat ze in het

subsidieverstrekkers). Hoe de organisatie er nu mee omgaat, ligt de bal

gastatelier verder door kunnen ontwikkelen. Het selecteren van

om publieke dialoog te stimuleren bij de gastkunstenaar. Je hebt echter

kunstenaars gaat nu echter nog te ad hoc, vanuit de eigen kleine lijntjes.

als organisatie met een lokaal netwerk te maken: mensen weten wat er

Het landelijk uitzetten van de Leo XIII-Prijs ziet Jansen dan ook erg

speelt, en daar zou je gastkunstenaars aan kunnen koppelen (aan

positief, ook om de plek meer professioneel op de kaart te zetten. Echter

mensen die interessant zouden kunnen zijn om mee te praten). Dit is

komt hier logistiek veel werk bij kijken voor de organisatie. Jansen ziet

iets wat je als organisatie moet initiëren, en daar moet tijd en

wederom de mogelijkheid iemand structureel een betaalde taak toe te

bereidwilligheid voor zijn.

kennen, zodat deze hier ook op kan worden aangesproken.
•
•

5 Bezoekers

4 Publieke dialoog
Volgens Jansen kan er structureler publiciteit worden gemaakt voor het

Volgens Jansen is het afhankelijk van de gastkunstenaar of deze een

Gastatelier, bijvoorbeeld door iedere opening in de krant aan te

interactie aangaat met het plein. Internationale mensen benaderen het

kondigen, voorzien van een goed achtergrond artikel. Als je schrijft over

Gastatelier sneller als centraal punt gelegen tussen veel interessante

het werk van de kunstenaar als (tijdelijk) gehuisvest in Tilburg, maak je

plekken in het land, waardoor er minder interactie is met de fysieke plek,

al een dialoog met de stad. Jansen is sceptisch over het animo lokale

maar wat niks afdoet aan de kwaliteit van het werk. Tevens ziet ook

Tilburgers die belangstelling hebben voor de plek, waardoor je je hier in

Jansen de invloed van het seizoen als erg groot op de invulling van de

haar opinie ook niet direct naar hoeft te verhouden.
---------

residentie.

Ook Jansen ziet dat de openingen als rustige momenten. Soms zijn

--------Jansen ziet de welkomstetentjes als bijzonder waardevol, gezien de

enkel de omwonenden aanwezig, wat opgelaten aanvoelt: en dat terwijl

ontmoeting tussen de kunstenaar- en omwonenden e.d.

er heel goed werk te zien is. Jansen stelt dat het eindweekend opgerekt
zou kunnen worden, bijvoorbeeld door twee weekenden open te zijn.

---------

Ook zij ziet de mogelijkheid het lijntje met De Pont in te zetten als
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internationale kracht. Niet in de vorm van af en toe een ruimte huren,
maar structureler binnen de programmering; dat biedt bovenal een
ander publiek. De avondopenstelling op donderdag in De Pont zou
tevens een goed aanknopingspunt kunnen zijn om de opening van Leo
XIII opvolgend bij aan te laten sluiten- i.p.v. op vrijdag.
--------Jansen stelt vast dat de plek maar drie keer per jaar één weekend
publiek echt toegankelijk is, waardoor mensen je niet hoog op het lijstje
van bezoek hebben staan. Er kan bevraagd worden of de plek wel
publiek opengesteld moet worden: de helft van de samenleving bestaat
tegenwoordig online. Social media kan beter en structureler worden
ingezet. Dit vraagt om commitment van de kunstenaar: om foto’s aan te
leveren bij de organisatie, die ze vervolgens online plaatst.
•

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning

Jansen vindt de fysieke ruimte bijzonder mooi. De afgesloten context is
tevens de meest essentiële vraag in dit onderzoek: Ben je een plek waar
de kunstenaar zich kan ontwikkelen, of een publieke plek waar de
tentoonstelling en de presentatie centraal staat? Jansen stelt het eerste,
waardoor de presentatie ondergeschikt is aan het proces. Het is volgens
haar de vraag of dat het werk(proces) niet beter ergens anders getoond
kan worden (externe locatie, eens per jaar clusteren).
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Vanuit bovenstaande gesprekken kunnen wederom algehele uitspraken

LEGENDE

worden gedaan die betekenisvol kunnen bijdragen aan een potentiele koers

ᵒ Hogenhout

voor de komende jaren van Gastatelier Leo XIII, uitgaande van de eigen

ᵒ Anoniem
ᵒ Jansen

wensen en behoeften.

WAARDE

•

MOGELIJK HOE-ACTIEPUNT

ᵒ ᵒ ᵒ Maak gebruik van ligging nabij De Pont (= meer publiek trekken, o.a.

Publieksbereik in kunstdiscours

flyers neerleggen)
ᵒ ᵒ Zet social media structureler in voor bepaalde deelbaarheid proces
ᵒ Participeren actief in o.a. Cultuurnacht (benadrukken fysieke plek)
ᵒ Kies identiteit: plek voor experiment en ontwikkeling (intern) of publieke
zichtbaarheid (extern). Bevraag of en in hoeverre je een levendige, artistieke
plek beoogt te zijn
Biedt als organisatie lijntjes in netwerk Tilburg aan, hanteer hierbij een vrije
vorm

•

Voorkomen
inperken

stagnatie

gastkunstenaar/

vrijblijvendheid

ᵒ Creëer een duidelijke organisatiestructuur, uitgaande van ieders kwaliteit
en bijbehorende taak = maak afspraken
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•

Artistieke kwaliteit als uitgangspunt

ᵒ Houd de nadruk op de afsluiting, als belangrijk moment waarop dingen
samenkomen. Leg de nadruk tijdens deze publieke manifestatie op de
autonomie van het werk, i.p.v. het sociale gebeuren

•

Kunstenaarsselectie

ᵒ ᵒ

ᵒ Selecteer op basis van de seizoenen (wezenlijk andere invulling

residentie)
ᵒ Biedt verschillende scenario’s aan, waar de kunstenaar uit kan kiezen
ᵒ Selecteer kunstenaar o.b.v. zelfregulerende beroepspraktijk die doorwerkt
aan eigen onderzoek, deze benadert de plek niet vrijblijvend, heeft al eigen
handvatten

•

Dialoog algehele publiek (buiten kunstdiscours)

ᵒ Verjong het team, mensen die urgentie voelen en uitstralen
Zet sterke content online, om helder met de buitenwereld te communiceren
ᵒ Bouw een spel element in de programmering in (= actieve participatie
vanuit publiek)
ᵒ Bevraag in hoeverre je je hiertoe hebt te verhouden. Wanneer je dit beoogt,
zelf oppakken en niet van kunstenaar laten afhangen/vragen
Structureler publiceren over wat er intern gebeurt, inhoudelijk (stimuleert tot
publieksbinding)

•

Verminder druk bij organisatie

ᵒ Verdeel taken helder en kom structureel samen = weten waar je aan toe
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bent
ᵒ Programmeer structureel. Iemand aanstellen al het noodzakelijke betaald
uit te voeren

•

Uitbreiden eigen programmering en scope kunstenaars

ᵒ ᵒ ᵒ Lijntje met De Pont uitzetten (projectruimte, programma’s laten
aansluiten, niet enkel als ruimte facilitator benaderen)

•

Intrinsieke waarde fysieke plek

ᵒ Het autonome werk wat in de plek ontstaat als hoogste waarde achten
ᵒ Vraag echter wel actieve betrokkenheid met de fysieke plek: kan meer
stimuleren dan enkel het plaatsen van schilderijen aan de muur: hier kan
werkelijk op gereageerd worden en kunnen bijzondere manifestaties
ontstaan
ᵒ ᵒ Welkomstetentje structureel erin houden
ᵒ Geen publieke plek, maar voor interne concentratie, experiment en proces

•

Eindresultaat werkperiode

ᵒ Houd dit aan = belangrijke manifestatie waarin alles samenkomt en wat
waarde verdient
ᵒ Beter onder de aandacht brengen
ᵒ Oprekking eindweekend tot 2 weekenden i.p.v. één
Clusteren werkperiodes en eens per jaar op externe locatie tonen
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CONCLUSIE
Daar waar het museum als een publieke presentatieplek bestaat, is een AiR

hoeveel bezoekers, maar in plaats daarvan om het hoe (handelen, omgang,

van nature meer een plek voor productie en onderzoek. Hetgeen de

zorg, wederkerigheid) met elkaar- en naar de plek, kan men zich vanuit een

kunstenaar wil wordt bovenal mogelijk gemaakt door de focus op het interne

gedeelde waarde voor de identiteit van de plek wel degelijk aan het

proces in de fysieke ruimte: de voornaamste rede waarom een kunstenaar

gastatelier binden, en dus in de eindpresentatie participeren. Deze binding

naar een AiR toegaat. De sociaal-culturele waarde van het gastatelier is dan

dient dan ook direct te gaan ontstaan vanuit de toegekende- en ervaren

ook gelegen in het feit dat de er een ruimte wordt geboden voor artistiek

invisibility,

experiment, wat tot een sterk autonoom bestaansrecht kan worden

ongedefinieerde aard van de plek. Het is voor de organisatie Leo XIII

gebracht, los van geïnstitutionaliseerde kaders. Echter is deze interne

noodzakelijk het gastatelier duidelijk vanuit deze identiteit te profileren, en

concentratie, reflectie en rust niet de enige waarde waar de plek voor staat:

voor deze profilering te durven kiezen. Het gastatelier focust zich dan

kennisdeling en kritische bevraging d.m.v. artistiek- theoretisch dialoog is

met name op (1) het perspectief van de maker (punt 1 in de

voor Gastatelier Leo XIII bijzonder belangrijk en tevens haar onderstreepte

uiteenzetting van Bots), en (2) het kunstdiscours (interne en/of externe

kwaliteit, waarbij het interne proces o.a. toonbaar wordt middels deze

dialoog) waartoe het zich verhoudt (punt 3 in de uiteenzetting van

publieke dialoog.

Bots), en minder op het publiek (punt 2) en de maatschappij (punt 4).

Dit deelbare moment kan worden gezien als een antwoord in de berg van

Het ‘publieke’ aspect, gelezen als de dialoog in- en met het kunstdiscours,

mogelijkheden, waarbij het getoonde beeld als bijzonder essentieel en

dient bovenal benaderd te worden vanuit de noodzaak dat het bijdraagt aan

autonoom kan worden geacht: niet minder dan een kunstwerk in een galerie

de interne, artistieke processen van de gastkunstenaar en van de plek, niet

of museum. Er mag dan ook meer gewicht op de eindpresentatie

als beantwoording van de vraag van subsidieverschaffers (te denken aan

worden gelegd: door deze bijvoorbeeld in duur te verbreden (naar 2-3

effectmetingen, terwijl dit zich in een AiR niet lineair laat meten door de

weekenden, vanaf donderdagavond aansluitend op De Pont i.p.v. op

hoeveelheid bezoekers), iets wat je als organisatie niet écht beoogt. Echter

vrijdagavond), en actief onder de media aandacht te brengen, gezien deze

kan de beoogde dialoog met het kunstdiscours (waarde 2: visibility) –

tot op heden maar door een gering aantal mensen wordt bezocht. Deze

als versterking van de interne processen van de gastkunstenaar

kleine schaal bezoekers is deels te wijten aan de focus van het gastatelier

(waarde 1: invisibility) – niet in gelijke mate als vereiste worden

op invisibility; daar waar het museum zich duidelijk op zichtbaarheid en

opgelegd aan alle gastkunstenaars, gezien een AiR veelal fungeert

presentatie profileert. Ondanks dat het binnen een AiR niet gaat om de -

zonder
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en

de

daarbij

opgelegde

optredende

condities

en

nieuwsgierigheid

vanuit

naar

de

verschillende

kunstenaarsmentaliteiten, die allemaal anders tegenover dit vraagstuk

De HOE-actiepunten die in de conclusie van H.1 zijn vastgesteld

staan. Deze diverse omgangen- en werkwijzen stimuleren bovenal de

kunnen

artistiek-inhoudelijke programmering van het gastatelier. Er kan daarbij ook

ingevuld/aangevuld:

met

de

resultaten

uit

dit

hoofdstuk

nader

worden

geen duidelijke vorm van ‘hoe’ worden verwacht van de gastkunstenaar,
•

gezien deze gedragingen juist speerpunt zijn voor onderzoek in het
gastatelier.

2. Programmering zorgvuldig bepalen/herverdelen:
Om een artistiek-sterke programmering aan te bieden voor de
beoogde groei (binding, (inter)nationale verankering) van de plek, is
het taak voor de organisatie om de veelal diverse omgangen en
ontwikkelingen in de plek te omarmen en afwisselend te huisvesten,
opdat er een kritische, speelse en bevragende programmering- en
daarbij behorende identiteit ontstaat. Dit kan volbracht worden
met een programmering die bestaat uit twee of drie scenario’s,
waar de kunstenaar uit kan ‘kiezen’. Deze scenario’s kunnen
worden gerelateerd aan de seizoenen, gezien er op deze manier
een brede scope gastkunstenaars in de identiteit van Leo XIII past,
en zowel interne- als externe publiekheid onder gebracht wordt in
de identiteit. Door verschillende accenten te leggen, en de
kunstenaar te laten kiezen uit deze diverse scenario’s, opereer je
als gastatelier bewust, kritisch en sterk.

De indeling fungeert als metafoor voor de fases in de carrière van
de kunstenaar, waar deze op een bepaald moment behoefte aan
heeft in zijn praktijk. De kunstenaar wordt hierbij gekozen op basis
van de noodzaak die hij ervaart (soms naar binnen gekeerd, soms
meer openbaar, als onderdeel van de maakcyclus die aan het
kunstenaarschap ten grondslag ligt), waarbij hij de ruimte krijgt na
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te denken welk seizoen zich hier goed voor zou lenen - te denken

daar waar de winterperiode zich o.a. juist wel goed voor

aan een zomer- en winterresidentie, het najaar en/of voorjaar als

leent
o

schakelpunt. Nader toegelicht:

Uit de gesprekken wordt duidelijk dat een regionale of
nationale kunstenaar hier mogelijk beter in fungeert dan de

Een zomerresidentie

internationale, die de plek meer gebruikt als terugvalbasis

De gastkunstenaar wordt gevraagd o.a. toe te werken naar een
inhoudelijk symposium. Artistiek en theoretisch onderzoek heeft

Een winterresidentie

een centrale positie in de identiteit van Leo XIII, maar slechts één

De werkperiode focust zich op interne concentratie en de daarbij

van de residenties per jaar wordt direct gekoppeld aan de dialoog:

optredende interne publiekheid. Hetgeen de kunstenaar verricht

de

de

wordt hier ondersteund in de vorm van intern gesprek, zonder

zomerperiode is deze publiekheid aangetoond veel extraverter dan

externe druk. De publiekheid in de winterperiode is klein: puur ten

in de winterresidentie. De gastkunstenaar in deze werkperiode

behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de gastkunstenaar.

wordt gevraagd zich te buigen over een open casus (bijv.

De winterresidentie sluit, ondanks de reflectieve aard van de

‘hospitality’) fungerend als context voor het zomersymposium - dat

periode, af met een publieke presentatie: de werkperiode brengt de

plaatsvindt op een externe locatie. Deze samenkomst tussen

praktijk naar een bepaald punt dat wederom getoond mag worden,

artistiek- en theoretisch onderzoek is belangrijk gezien de gap die

ondanks de focus op proces- boven presentatie.

zomerresidentie,

middels een

zomersymposium.

In

hiertussen kan bestaan. De samenkomst van spreken- en denken
hierover is wat Leo XIII als geen ander kan bewerkstelligen.

Het voorjaar/najaar (schakelmoment)
Deze residentieperiode wordt ingevuld door de pas-afgestudeerde

Te denken aan:

kunstenaar en tevens winnaar van de Leo XIII- Prijs (het najaar). Er
wordt in overleg tussen de organisatie en kunstenaar afgestemd

o

o

Tussenpresentaties, informele gesprekken, open avonden,

welke plekken en/of personen (in Tilburg en Brabant) interessant

het tonen van een film, e.d.; met als doel een residentie voor

zouden kunnen zijn om te bezoeken; gezien deze kunstenaar het

inhoudelijke terugkoppeling (kan een spelelement kennen)

kunstdiscours nog volop verkend en hier zelden in bekend is. Deze

De kunstenaar in deze werkperiode is ertoe in staat verder

lijntjes en de daarbij horende gesprekken kunnen uiterst waardevol

te treden dan het presenteren van ‘8 werken aan de wand’;

zijn, o.a. als netwerk voor verdere ontwikkeling in de toekomst.
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Alle drie de periodes komen samen in het zomersymposium. Dit kan zowel

verwijzingen en het uitwisselen van kennis is wél een grote pre

in de vorm van reflectie-advies als een Artist Talk betreft de centrale casus,

(vooral voor de pas afgestudeerde kunstenaar). De gastkunstenaar

maar ook middels een interview m.b.t. de casus: de invulling is vrij in te

kan in contact worden gebracht met dit netwerk. Dit is iets wat je als

vullen door de kunstenaars. Het helpt de winterkunstenaar en prijswinnende

organisatie moet initiëren.

kunstenaar om ervaringen en/of stappen te delen en kan gezien worden als
•

wederkerigheid van de gastkunstenaar voor de ruimte- en tijd die hij

6. Tekst op de website óf duidelijker handhaven, óf herschrijven:

ontvangt.
•

Tijdens kunstenaarsgesprekken, debatten en symposia
3. Ambassadeurs Leo XIII aanstellen in heel Nederland:

worden thema’s aan de orde gesteld rondom de attitude van

Nieuwe, jonge leden werven, o.a. voor studiobezoeken van de

‘de kunstenaar’ en zijn verhouding tot het discours van de

kunstenaars op de longlist. Deze betrokken leden opereren als

kunst in deze tijd. Leo XIII initieer hierin een dialoog dat

ambassadeurs van Leo XIII in het land en voeren structureel taken

verder reikt dan de eigen identiteit en deze durft te

uit zodat het beoogde ook daadwerkelijk wordt gedaan (te denken

bevragen. (Website Gastatelier Leo XIII, z.d.)

aan het leggen van contacten met externe partijen voor het
symposia, e.d.).
Concluderend kan worden gesteld dat er over het algemeen wordt

Samenkomst om de 2 á 3 weken met de organisatie en geregeld

gekozen voor handhaving, maar niet voor alle drie de werkperiodes

ook met de gastkunstenaar is een vereiste voor een goedlopende

gedurende het jaar. In de zomerresidentie opereert de organisatie

organisatiestructuur en korte lijntjes met de kunstenaar (dichtbij

bijvoorbeeld actief in deze koppeling (het organiseren van debatten

proces, aanvoelen wat deze nodig heeft). Daarbij is ieder bewust

en symposia waar de gastkunstenaar een positie binnen inneemt)

van zijn taak en aandeel.

om een waardevol dialoog plaats te laten vinden. In de
•

winterresidentie dient er voor de gastkunstenaar de mogelijkheid te

4. Publiek specifiek uitnodigen:

zijn zich naar binnen te keren, maar de kunstenaar participeert

Tilburg heeft de onderscheidende kwaliteit dat alle eilanden hier

wederom in het beoogde dialoog in de zomer.

naast elkaar kunnen- en mogen bestaan. Je hebt als gastatelier met
een lokaal netwerk te maken, men weet wat er speelt. Er wordt geen
samenwerking beoogd door deze partijen, maar onderlinge
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•

7. Leg verbinding met externe mogelijkheden:

in Amsterdam, opdat de status van de plek al de gewenste

Het jaarlijkse zomersymposium vindt plaats op een externe locatie,

context verschaft voor een politiek-inhoudelijk gesprek.

om werkperiodes te clusteren en een nieuwe scope publiek in
•

aanraking te laten komen met het gastatelier. Het zomersymposium

Belangrijke toevoegingen
o

kan op twee manieren plaatsvinden:

Maak gebruik van de avondopenstelling in De Pont op
donderdag. Dit is een goed moment om het publieke

1. Er kan aansluiting worden gevonden bij de Day of the Young

weekend van Leo XIII op aan te laten sluiten, i.p.v. op de

Artist, als samenkomst in Tilburg gericht op continuïteit. Er is

gebruikelijke vrijdagavond. Leg flyers neer.
o

een grote groep jonge kunstenaars die kennisdeling beoogt en

Focus op ervaring in (intern) nagesprek of externe deling

die je potentiele gastkunstenaars zijn, afkomstig uit heel

van de ervaring op social media = tekst of interview. Een

Nederland- en daarbuiten. Je positioneert je hiermee sterk in-

opdeling van het fysieke platform (gastatelier) en het

en naar de gemeente, goed voor een langdurige relatie. Het

digitale platform (social media) leent zich goed voor het

publiek dat je hier hebt is vooraf duidelijk (jonge kunstenaars die

onderscheid ervaring-presentatie.
o

potentieel interessant zijn voor het gastatelier, een gezicht naar
de buitenwereld te maken en je identiteit neer te zetten).

Kies de kunstenaars, naast de startende kunstenaar van de
Leo

2. Een symposium omtrent een (artistiek-theoretische) casus, te

XIII-Prijs,

op

basis

van

een

zelfregulerende

beroepspraktijk die doorwerkt aan dit proces en de plek niet

denken aan hospitality. Dit kan tevens plaatsvinden buiten

te vrijblijvend zal benaderen opdat er al handvatten zijn.

Brabant, waar inhoudelijk met een meer (inter)nationaal en
breed publiek over wordt gesproken. Hierbij dient bevraagd te
worden wie je publiek is en waarom dit publiek erbij zou willen
zijn (= binding). Het publiekelijk bediscussiëren wat de waarde
is van de plek, als een ruimte om anders te denken, kent veelal
een politieke insteek, waarbij de kunstenaar in gesprek gaat met
een externe spreker (in het meest recente geval is dit Lorenzo
Fusi). Als locatie is hier een meer neutrale [lees: niet per se
kunstgebonden] op haar plek, te denken aan De Balie of ’T Spui
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Projectvoorstel Gastatelier Leo XIII - Day of the Young Artist

Young Artist is een mooie besluiting van het onderzoek, uitgaande van

20-05-2018

kansen- mogelijkheden in de toekomst in de vorm van een open gesprek.
Na een korte (theoretische) inleiding, staat de ervaring van de 4
kunstenaars, die in duo’s (2x2) tijdens het onderzoek in het gastatelier

Interactief symposium

werkten, centraal – uitgaande van de fysieke ruimte, gastvrijheid en

Gastatelier Leo XIII is een vrijplaats voor rust, concentratie en experiment.

autonomie. Deze kunstenaars zijn: Paul Geelen, Janina Frye, Emily

Het biedt letterlijk ruimte voor een andersoortige tussenervaring, mogelijk

Huurdeman en Rozemarijn de Booij. Deze thema’s fungeren als inhoudelijk

voor de jonge kunstenaar in de zaal. Vanuit het vraagstuk Taking-Care-Of -

vraagstuk achterliggend aan het gesprek. Het symposium beoogt dan ook

de steunende functie van het gastatelier in het belang van de jonge

het gesprek aan te gaan tussen de voormalige gastkunstenaars en jonge

kunstenaar en diens autonomie - zal het symposium gaan over de

kunstenaars, met als doel kennisdeling en participatie. Dit spreken en

betekenis- en waarde van deze plek voor de jonge kunstenaar, gezien

denken over thema’s vanuit zowel een artistieke- als theoretische inslag, en

vanuit zijn/haar ervaring. Waar het museum een publieke presentatieplek is,

de mogelijke botsing die wordt veroorzaakt, kan Gastatelier Leo XIII tijdens

is het gastatelier van oorsprong een interne plek, fungerend op merites van

de Day of the Young Artist verzorgen.

de gastkunstenaar. Toch beoogt Gastatelier Leo XIII dialoog- en
kennisdeling tevens te waarborgen, om de intern-artistieke processen

Het symposium zal het onderzoek naar de toekomstkoers van Leo XIII

bovenal te versterken en de eigen identiteit van het gastatelier te blijven

tevens officieel afronden. De kennis die deze dag vrijkomt zal tezamen met

bevragen.

het onderzoek tot een essay worden gevormd. Mogelijk wordt dit
gepubliceerd in Metropolis M (onder voorbehoud).

In het symposium bediscussiëren we publiekelijk wat de waarde is van deze
plek: zowel voor de gastkunstenaar, als voor- en in de stad. Hetgeen ín het

Beste groet,

gastatelier kan ontstaan, hoe dat gebeurt en wat je daarvoor nodig hebt als

Liza Voetman

gastkunstenaar, staat centraal in het gesprek. Het symposium zal beginnen
06 440 93 595

met een korte verwijzing naar het onderzoek dat ik in de periode maart t/m
juni 2018 in opdracht van Gastatelier Leo XIII heb gevoerd, naar de positie
van deze plek in het brede discours van AiR’s in Nederland. De Day of the
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Welke visie dient de organisatie de aankomende jaren te hanteren voor

Als Gastatelier Leo XIII kun je niet sturend naar de gastkunstenaar

een selectie van kunstenaars, en hoe draag je deze visie uit naar de

opereren: de plek gaat in haar kern uit van autonomie, in een ruimte voor

buitenwereld?

vrij spel en interne concentratie. Om de dialoog theorie-praktijk duidelijk te
centraliseren, vindt er structureel jaarlijks een zomersymposium plaats als

Uitgaande van een artistieke-sterke programmering op basis van een

voorwaarden van de algehele residentie. Met name de zomerresident

brede scope kunstenaars met andersoortige beroepspraktijken, die ertoe

buigt zich over de centrale casus, in een koppeling met een externe

in staat zijn de plek als zodanig te laten ontwikkelen (groei); berustend op

theoreticus- en locatie.

een veelzijdige beroepspraktijk die is afgestemd- en aansluit op de
seizoenen. Dit wordt in overleg met de beoogde gaskunstenaar

Moet er, na afloop van de werkperiode, een zichtbaar eindresultaat zijn, of

kortgesloten.

is het proces meer van belang? Dient de buitenwereld het proces tijdens
het proces te kunnen volgen?

Wat voor onderwerpen en kunstenaarsmentaliteiten sluiten aan bij het
Het afsluitende presentatiemoment is voor Gastatelier Leo XIII bijzonder

beoogde resultaat (proces voortzetten, stimuleren van gesprek en

belangrijk, gezien het de aard van de plek – waar deze toe in staat is –

aangaan van experiment) van het gastatelier?

weerspiegelt in het autonome beeld, en het gesprek van dien. Het
artistieke proces leent zich niet op elk moment om publiekelijk getoond te

Kunstenaars die debatten en symposia in kunnen zetten voor de eigen

worden. Wel kan er middels tussentijdse gesprekken of publieke

artistieke beroepspraktijk, en de eigen praktijk voor dialoog durven

momenten inzichten in het proces worden verkregen en kan dit proces

openstellen. Dit geldt zowel voor de meer open- als geconcentreerde

worden aangescherpt. In de zomerresidentie is dit veelal natuurlijker als

beroepspraktijk, waarbij het eerste in de zomerresidentie wordt

voor de winterresident. De dialoog die ontstaat met het kunstdiscours is

geprogrammeerd. Met deze verschillende gedragingen en invullingen van

voor de winterresident meer in vraagvorm af te stemmen. De

het hoe van de plek, blijft de aard van de plek ongedefinieerd en groeien

prijswinnende kunstenaar in het najaar zal door de organisatie in contact

in mogelijkheden en identiteit.

worden gebracht met mogelijk interessante koppelingen en contacten in
het plaatselijke netwerk, opdat de kunstenaar hier niet bekend is. Op deze

In welke mate dient de organisatie sturing te geven en/of bij te dragen aan

manier wordt de uitwisseling van kennis- en contacten in Tilburg tevens

de zichtbaarheid van het proces van de kunstenaar en/of het gesprek met

geactiveerd.

de buitenwereld?
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