3. DE KUNSTENAAR IN HET GASTATELIER

In dit hoofdstuk wordt de ervaring van Gastatelier Leo XIII door de ogen van

De ondervraagde gastkunstenaars in dit hoofdstuk, zijn:

de gastkunstenaar aan de orde gesteld, uitgaande van de fysieke ruimte en

•

Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman (duo 1)

de omgangen- en gedragingen hierin. Het hoofdstuk is empirisch van aard

•

Paul Geelen en Janina Frye (duo 2)

en is opgebouwd uit concrete resultaten van vele gesprekken met de huidige

•

Daniela Apice (curator, oud resident)

gastkunstenaars en interviews met oud-gastkunstenaars. Het functioneren

•

Timmy van Zoelen (kunstenaar, oud resident)

van de gastkunstenaar in de fysieke ruimte van het gastatelier biedt inzicht
in de artistiek-inhoudelijke waarde van de plek voor zowel de individuele
kunstenaar als voor- en in het algehele kunstdiscours. Wederom wordt de
thematiek hospitality allereerst als casus aan de orde gesteld: Wat heeft de
gastkunstenaar in het gastatelier nodig van zowel de organisatie Leo XIII,
de stad en de fysieke plek? Wat kan er gezegd worden over failure en
verwachtingsmanagement vanuit het perspectief van de kunstenaar? Hoe
gastvrij ben je als gastatelier nu eigenlijk door de ogen-van?

In dit hoofdstuk wordt o.a. antwoord gegeven op de balans social media
versus fysieke ruimte – hoe beide sferen betekenisvol ingezet kunnen
worden voor het beschreven onderscheid in ervaring (intern)-presentatie
(ondanks een bescheiden aard meer extern) – en wordt er nader ingegaan
op interne concentratie versus externe dialoog gezien vanuit de kunstenaar
in het atelier. Op basis van de ervaringen van deze gastkunstenaars biedt
het hoofdstuk een nadere uitwerking van een toekomstkoers voor
Gastatelier Leo XIII.
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3.1 Introductie: Relatie Host – Guest
Zoals in H.2 beschreven kan de ervaren vrijblijvendheid van eerdere

vanuit een wederkerige care, fungerend vanuit het hoe-principe. Fusi (2016)

werkperiodes door de organisatie Leo XIII voortkomen vanuit de door

twijfelt of deze gastvrijheid nog wel bestaat, zodanig dat wij als mens

Huberman gedefinieerde omgang met care. Wanneer men anders met

(voor)bereid zijn om gastvrijheid aan iemand te bieden, zonder daarbij enige

iets/iemand omgaat dan beoogd (en dus een ongelijke/andere zorg draagt),

condities te stellen. Hij neemt de tekst The Desert of the Real, geschreven

kan er vrijblijvendheid worden ervaren (vanuit de organisatie, maar ook

door Slavoj Žižek (2002), hierbij als uitgangspunt, waarin Žižek uiteen zet

vanuit de gastkunstenaar). Het principe care berust volgens Huberman op

dat de mens niet in de conditie is gastvrijheid volledig en ongeconditioneerd

hoe je handelt, niet op hetgeen wat je precies doet, iets wat uiteindelijk

te kunnen aanvaarden. Fusi stelt vanuit dit principe vast dat we daarom

resulteert in de omgang met de ruimte door de kunstenaar- en zich vertaalt

moeten omarmen dat gastvrijheid altijd geconditioneerd is; iets wat hij

in het beeldende proces. Gastatelier Leo XIII dient de gastkunstenaar dan

toewijdt aan het element tijd(sduur). Wanneer een gastkunstenaar

ook zodanig met een bepaalde care te behandelen, zichzelf in dienst te

bijvoorbeeld langer in het gastatelier verkeert, en deze beter ingeschat kan

plaatsen-van, dat dit ten gunste komt aan de beoogde omgang- en groei

worden door de host (omgang, gedrag), “the essence of the guest becomes

van het gastatelier. In andere woorden: een goede omgang met care wordt

more clearly determined. And the more we know about our guest, the less

overgenomen door de gastkunstenaar, die dit vertaalt in zijn omgang met

we are prone to unconditionally concede” (2016: 119). Ook verschaft deze

de fysieke plek: een win-win situatie. De vraag die hierbij komt kijken is

veranderde tijd van aanwezigheid een bepaalde vorm van gastvrijheid die

echter in hoeverre de gastvrijheid van de organisatie naar de

de organisatie bereid is om te geven aan de individuele gastkunstenaar.

gastkunstenaar

de

Gastvrijheid is dus persoonsgeboden, nooit voorwaardelijk en voor

gastkunstenaar als geheel gastvrij ervaren te worden, en in hoeverre deze

niemand gelijk. Een guest-host relatie die voorbij gaat aan deze

ongeconditioneerde gastvrijheid daarbij voorwaarde is voor het uitblijven

machtsstructuur, kan enkel wanneer de ruimte niet specifiek eigendom is

van een vrijblijvende omgang.

van de host; iets wat in het gastatelier deels wél het geval is. Het is dus

toe

zodanig

ongebonden

kán

zijn

om

door

vooraf bepaald dat je als organisatie, ongeacht goede bedoelingen, per
Dit principe wordt door Lorenzo Fusi (2016) besproken in zijn It’s The End

definitie te maken hebt met een ongelijke verhouding: een gastvrijheid met

Of Hospitality As We Know It. (And I Feel Fine), waarin Fusi betoogt dat

condities.

gastvrijheid nooit unconditional kan zijn, gezien vanuit de host en guest
relatie. Dit staat tegenover Huberman’ zijn geloof in volwaardige gastvrijheid
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De vraag die vanuit het bovenstaande gesteld kan worden, is in hoeverre
het stellen/scheppen van condities (verwachtingen, richtlijnen, kaders) de
ervaren vrijheid- en autonomie in het gastatelier in de weg staat. In andere
woorden: Kunnen deze gestelde condities, geformuleerd vanuit een
bewuste omgang met HOE, de gastkunstenaars’ care voor de ruimte ook
ten gunste komen, en de eerder ervaren vrijblijvendheid mogelijk doen laten
afnemen? Kunnen condities bijdragen aan méér vrijheid?

Middels gesprekken met gastkunstenaars wordt antwoord gegeven op deze
vraag. Daarnaast wordt inzichtelijk hoe de gastkunstenaar care vanuit de
organisatie Leo XIII beoogt te ontvangen, voor een waardevolle werkperiode
in het gastatelier.
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3.2.1 ‘Station conversatie in Utrecht’ met Daniela Apice
Datum: 18.05.18
Tijdstip: 16.15 uur

Programmering

LV: Kun je zo’n tussentijdse presentatie aan de gastkunstenaar verplichten?

LV: Als je ervoor wilt zorgen dat het kunstdiscours zich aan je bindt, moet je

Is het noodzakelijk voor een goede voortzetting van het interne proces, ook

identiteit zodanig duidelijk zijn. Hoe creëer je die identiteit?

al voelt het geforceerd?

DA: Waar ik zelf een beetje bang voor ben, huiverig ook, is dat wanneer je

Voor mij was het uiteindelijk toch goed, omdat je kunt bezinnen waar je

aan publiek gaat denken; je vergeet waar het écht om gaat. Als ik dat koppel

staat- en naartoe wil. Achteraf hoorde ik van de kunstenaars dat ze het

aan mijn ervaring, is Leo XIII een hele goede, vruchtbare periode geweest:

vruchtbaar vonden.

juist omdat er geen verwachtingen van een resultaat bestonden. De
tussentijdse presentatie die we hadden, met de Cultuurnacht, stelde ineens

Publieke dialoog

eisen van buitenaf. Ik voelde dat ik me moest aanpassen aan iets, en het

LV: Maar deze presentatie moet dan niet extern opgelegd zijn, maar bestaan

gastatelier zelf ook; qua programmering. Dat voelde heel onnatuurlijk aan

als een interne publiekheid?

voor de plek.
Ja, dát. Dat [de dialoog het interne concentratieproces] echt versterkt. Ik
LV: De Cultuurnacht, als externe organisatie met een vraagstuk waartoe je

vraag me af of je dit [tussentijdse publieke moment] niet meer vanuit je eigen

je diende te verhouden, voelde geforceerd?

netwerk, de vriendenkring van het gastatelier, moet doen. Als Bas mij
bijvoorbeeld een bericht stuurt, benader je het direct veel persoonlijker. En

Ik merkte dat het een onderbreking was in het werkproces. En tegelijkertijd

omdat het kleinschalig is, past dat goed bij de identiteit. Dat is met een

sprak het ook aan; je kunt wel [een tussentijds antwoord geven].

galerie hetzelfde verhaal.

LV: Zie jij jezelf ook als ambassadeur van Leo XIII?
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Zeker. Ik verspreid het ook.

identiteit absoluut niet hoeft te verliezen daarmee, maar dat je net even
iets meer kan samenwerken vanuit de inhoud, nooit vanuit het doel.

LV: Vanuit de waarde ‘focus op rust- en concentratie voor onderzoek’, meer
dan de focus op het publiek-openbare?

LV: Niet met een Cultuurnacht, als externe vraag?

Ja, en dat interne proces gestimuleerd mag worden door een

Wel om je te laten gelden binnen het culturele aanbod van de stad Tilburg.

tussenmoment. Toen ik in het gastatelier zat heb ik in januari een gesprek

Maar kijk ook naar samenwerkingspartners die qua inhoud aansluiten, zoals

gehad met Stella Lohaus. Dat was een externe koppeling gemaakt door

de Day of the Young Artist. Doe iets aan promotie, maar op de juiste

Kunstvlaai. Zij zeiden me te mogen kiezen met wie ik in gesprek wilde gaan.

plekken. Begin bij Tilburg en kijk hoe die olievlek zich ontwikkelt. […] Je kunt

Ik denk dat dat interessant voor het gastatelier is, om constant een

ook ín een werkperiode een projectbegeleider laten aansluiten van

externe persoon te betrekken; een extra laag in de periode te brengen.

buitenaf. Ik had bijvoorbeeld met Rozemarijn de Booij kunnen komen

Het bestuur van het gastatelier komt veelal niet echt uit de kunstwereld. Ik

praten. Als het daaruit blijkt dat het goed is om met iemand externs in

weet dat ik mij daar tijdens het kennismakingsdiner erg bewust van was. Je

gesprek te gaan voor een publiek event, dat dat dan op die manier

kunt een programmacommissie samenstellen waarbinnen je zou

geregeld kan worden. De gekoppelde persoon voert dus een close dialoog.

kunnen kijken of je mensen kan aantrekken die ook zelf initiatief willen

En middels deze gesprekken, wordt het duidelijk of het ook openbaar moet

nemen, zodat je én de last deelt, én er een nieuwe energie binnenkomt

zijn, [het gesprek].

van jonge mensen die in de praktijk staan, die lesgeven, kunstenaar
zijn; enthousiast zijn. Die zijn tevens je ambassadeur, die dragen je

LV: Die persoon voor de close dialoog kan iemand zijn in de raad van Leo

identiteit uit.

XIII zijn?

LV: Moet je je identiteit meer zichtbaar maken?

De programmeringscommissie bestaat dan uit mensen die het onbetaald
leuk vinden in de commissie van het gastatelier te zitten. Ze zitten er twee

Je zou eens per jaar iets kunnen doen met externen. Je kunt lijntjes

jaar en dan wisselt het door. Op het moment dat iemand uit de commissie

gebruiken [lees: om het gesprek scherp te maken, nieuwe energie naar

een project begeleidt [lees: de gesprekken met de kunstenaar voert en de

binnen te halen, een theoretische onderlaag te bieden). Ik denk dat je je

externe koppeling ondersteunt] krijgt hij daar een kleine vergoeding voor. Je
kunt mensen voor die commissie vragen. Ik zou het leuk vinden om
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hier deel van uit te maken. Ik denk dat het heel mooi zou zijn: dan ben je

LV: Voor de kunstenaar zal het naast het eindwerk ook gaan om de ervaring

af van het idee van buitenaf, en houd je het intern; maar wel met een visie

van de hele periode. Vertaalt zich dat in het werk dat er uiteindelijk te zien

van buitenaf. En je hoeft niet al het praktische van de organisatie over te

is?

nemen. […] Als je gebruik maakt van een programmeringscommissie met
mensen van een bepaalde status – die heeft een galerie, die werkt in het

Nee, maar hoe ga je daar wel goed mee om? Moet je daar nog een interview

museum – geef je genoeg statuut af, waardoor de gastkunstenaar

aan koppelen? Je zou een database kunnen toepassen, in de vorm van een

verantwoordelijkheid [naar de plek] draagt. Het gaat erom dat je de juiste

jaarlijkse publicatie. Dan heb je een reflectiemoment. De kunstenaar kan

mensen koppelt. Niet teveel vanuit strategie, maar vanuit intuïtie,

dan, naast het werk dat hij in het gastatelier heeft gemaakt, ook beeld van

vanuit interessante hoeken en perspectieven. Dat hoeven niet alleen

nieuw werk tonen. Dan kunnen mensen echt gaan zien hoe het artistieke

kunstenaars te zijn, het kan ook best een beetje oprekken, bijvoorbeeld op

proces zich ontwikkeld. Dat kun je online zetten ieder jaar, en laat je als

literair niveau, o.a. met schrijvers, denkers en curatoren. Ik denk dat je je

gastatelier je plek zien gericht op het werkproces: opdat je je niet begrensd

daarin [als Gastatelier Leo XIII] onderscheidt. Maar wel vanuit een scherpe

tot vier maanden, maar een jaar later nog in gesprek bent met de

programmeringscommissie: Waarom vragen we die jonge maker? En het is

kunstenaar. […] Als je het gastatelier wilt professionaliseren, moet je je

zaak dat het programma al voor een jaar rond is. Dat is duidelijker en je kunt

organisatiestructuur erg serieus nemen. Het kennismakingsetentje voelde

je programmering dan al communiceren aan de buitenwereld.

bijvoorbeeld heel raar, niet zo professioneel. Je kunt daarvoor het kunstveld
in Tilburg uitnodigen, en je ambassadeurs [oud residenten, commissie]; de

LV: Zou je een theoretische casus centraal kunnen stellen tijdens de

kunstenaar moet niet met de penningmeester van het gastatelier eten. Als

residentie?

je het met de juiste mensen bent, voel je als gastkunstenaar dat je in de
juiste omgeving bent. Dan kun je meteen gaan sparren en ontstaan er lijntjes

Wanneer het vanuit het werkproces resoneert wel. En dat theoretische

met wie je tijdens de residentie zou willen en kunnen praten. En het mag

gesprek mag je dan ook echt openbaar maken, gekoppeld aan de

duidelijker omtrent het budget. Soms wist ik niet helemaal of ik wel iets kan

kunstenaar die in het gastatelier zit. Je kunt een bepaalde theoretische

vragen of niet. Het is erg troebel.

casus van te voren niet opleggen. Als je teveel externe programma’s
vraagt van de kunstenaar, mis je de noodzaak: Waarom doe je dat? Je
programmering moet inhoudelijk logisch zijn, en dat moet altijd vanuit de
kunstenaar ontstaan die er zit.
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3.2.2 ‘Skype conversatie vanaf huis’ met Timmy van Zoelen

werk je enkel toe naar een eindpresentatie. Het is jammer als die ene
persoon in Tilburg die interessant zou zijn dan toevallig niet komt. Het zou

Datum: 20.05.18

goed zijn als er ergens in de laatste maand al wat mensen langskomen

Tijdstip: 14.00 uur

voordat je de eindpresentatie hebt, zodat je al kunt spreken over het
inrichten. Het is altijd fijn, een dialoog. Dan moet je jezelf namelijk
uitspreken. Je hebt een atelier, en er is verder geen programma. Je hebt

Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning

een eindmoment; de enige datum die je prikt. Dat is heel normaal, maar het

LV: Je hebt vier maanden als resident in het gastatelier gezeten. Kun je iets

is een goede stap vooruit als je met de kunstscene in Tilburg, die erg

over je ervaring vertellen?

klein is, wat connecties legt in een langlopend proces. Het is fijn als
mensen in Tilburg weten dat je er bent en dat zij kunnen verwachten dat jij,

TvZ: Het is een fantastische werkplek. Een mooi, groot atelier in een rustige

als resident, een middag langs kan komen voor een gesprek.

omgeving. Niet in de binnenstad, maar het ligt er ook niet ver vanaf. Ik heb
het ervaren als een atelier waarin ik me goed kon concentreren. Waar niet

LV: Dat moet vanuit de organisatie worden verschaft, of ligt dat bij jou als

veel afleiding is ook. Als je iets wilt doen in Tilburg, moet je het echt gaan

gastkunstenaar?

opzoeken.

Beide. De kunstenaar moet er behoefte aan hebben, al snap ik niet waarom

Publieke dialoog

je dat niet zou hebben. Het is altijd fijn als via Leo XIII wordt georganiseerd

LV: Had je de behoefte in die tijd om ook met andere mensen in gesprek te

dat er iemand van een musea of organisatie langskomt, omdat je als

gaan, over het proces wat daar ontstond?

kunstenaar best wel vaak alleen staat in dat soort dingen, in die connecties
leggen. Het is fijn dat je een afspraak kunt maken en je kunt laten weten dat

Ik heb dat wel gehad, maar vooral op eigen initiatief: vrienden die

je er bent, en de behoefte hebt om in gesprek te gaan. Ik vind het goed dat

langskwamen. Maar vanuit de organisatie was er niet echt iets

[publieksmomenten tussendoor als vereiste] minimaal is in het gastatelier.

georganiseerd. Dat was wel fijn geweest, al het van te voren op tafel lag,

Ik had tussendoor dingen kunnen organiseren als ik daar behoefte aan had

zodat ik wist wat de mogelijkheden in Tilburg waren. Als er was afgesproken

gehad, maar ik had daar niet zo’n behoefte aan op dat moment.

wie er op welke datum langs zou komen, dan weet je waar je aan toe bent
en hoef je dat niet zelf te regelen. Het hoeft dan ook niet meer vanuit toeval

LV: Dit kan door iedereen anders worden ingevuld?

te ontstaan, wie je tegenkomt in Tilburg. Dus dat zou wel goed zijn, anders
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Zeker. Het is heel belangrijk dat er niet teveel voor je wordt ingevuld.

LV: Enerzijds ben je een plek voor interne concentratie, anderzijds kun je

Je bent een gastatelier, geen tentoonstellingsruimte. Je bent er om je

een dialoog aangaan met de stad en/of publiek. Waar ligt de grens dat

werk te doen, maar het is fijn dat de mogelijkheid er altijd is, en dat je daar

externe dialoog het interne proces niet schaadt, maar versterkt?

in gesteund wordt. Je kunt de kunstenaar niet beperken. Het is iets heel
persoonlijks, hoe het loopt. Het is belangrijk dat een kunstenaar zich niet

Organisatiestructuur

gepusht voelt dat soort [publieke] dingen te gaan doen. Het ligt eraan hoé je

Het wordt problematisch wanneer er expliciet over wordt gesproken: ‘Je

het brengt. En het gaat om een soort verwachtingspatroon wat je hebt

krijgt dit geld van de gemeente Tilburg, en dus moet je je ertoe verhouden;

als je je aanmeld. Het is fijn als je niet voor verassingen komt te staan.

iets teruggeven.’ Zo’n uitspraak doen naar de kunstenaar kan niét. Daarmee

Het is een keuze of je als gastatelier een plek wilt zijn die zich in de luwte

zet je de kunstenaar onder druk en pak je veel van zijn vrijheid af. Geld zou

aanbiedt. We hadden wel een welkomstdiner in het begin. Daar kun je

je om die reden eigenlijk moeten weigeren. Wat moeilijk is. Een politiek

vertellen waar je mee bezig bent, een interne presentatie voor de mensen

probleem. Het wordt teveel als het gaat over iets dat je moet doen voor de

die daar wonen. Die presentatie is goed omdat je vertelt waar je mee bezig

stad of regio. Je kunt een projectvoorstel daar goed op selecteren, maar je

bent, ook al weet je dat nog niet goed, maar dat je het al wel verwoord. Het

zult merken dat je er snel doorheen prikt als mensen dat niet menen. Het is

is goed dat je iedereen daar direct ontmoet en er mee in gesprek gaat, in de

alleen al goed dat er kunstenaars van buiten Tilburg in Tilburg zitten. Het is

vorm van een diner is dat erg leuk. Dat zou net wat meer georganiseerd

goed als die kunstenaars door de organisatie gestimuleerd worden andere

kunnen; dat er voorafgaand aan het diner een kleine presentatie over

plekken te gaan bezoeken en de mensen van die plekken in het gastatelier

het werk wordt gehouden.

uit te nodigen, zodat die uitwisseling in een kleine kring gebeurt. Dat is alles
wat je teruggeeft aan de gemeente, als verantwoording voor het geld dat je

LV: Zou je ook mensen uit het kunstdiscours in Tilburg kunnen uitnodigen

krijgt.

voor het diner?
Tilburg is een prettige omgeving, maar de meeste tijd breng je toch door in
Ik denk dat een diner daar geschikt voor is; juist omdat het wat informeel is.

het atelier. Ik had best vaak de gordijnen gesloten, mijn werkproces is best

Het is een goede stap in de richting om je daar thuis te voelen op een plek

privé. Het gevoel dat ik op ieder moment mijn werk moest kunnen

waar je tijdelijk bent. Ik heb me vrij snel thuis gevoeld.

verantwoorden naar anderen, daar had ik geen zin in. Het belangrijkste voor
zo’n plek is dat je dat gevoel behoudt. Dat je jezelf kunt opsluiten en dat het
echt jouw ruimte is. Ik wil niet zeggen dat het altijd even leuk was mezelf zo
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op te sluiten, maar het is vaak wel nodig jezelf die ongemakkelijke ruimte in
je atelier te geven. Op residentieplekken kan dat wel eens ontnomen
worden, die privésfeer waarin veel kunstenaars werk willen maken.

LV: Hoe kijk je naar het werk dat je in vier maanden tijd hebt gemaakt over
een langere termijn?

Ik heb het werk op andere plekken gepresenteerd en heb er verder aan
gewerkt. Misschien meer immaterieel, maar het werk is dáár begonnen. Je
kunt daar naar wijzen. Op die manier verspreid het zich, de naam van Leo
XIII. Niet alleen via het werk, maar ook via jou – als persoon. Ik vond het fijn
om pas aan het einde naar buiten te treden, maar ik ben wel van mening dat
het meer gestructureerd georganiseerd kan worden en dat mensen al eerder
langs kunnen komen, dan zijn ze ook meer geneigd naar de eindpresentatie
te komen. Het is goed dat in de toekomst meer te doen. Bij Kunsthuis SYB,
waar ik voorheen werkte, laten we kunstenaars ook altijd een eindrapport
schrijven. Het is goed dat na afloop te doen. Om de kunstenaar dingen op
een rij te laten zetten en terug te laten blikken, voor de interne reflectie.
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Deelconclusie (3.2.1 – 3.2.2)
In bovenstaande gesprekken wordt duidelijk dat de geconcentreerde

werkperiode direct is gezet en het gesprek is geopend. Het diner moet in de

privésfeer van het gastatelier bovenal behouden dient te worden, waarbij de

juiste context worden geplaatst.

kunstenaar in een later stadium niet voor toevalligheden kan komen te
staan. Een vooraf bepaald kader om tussendoor in gesprek te gaan wordt

De gewenste centralisering van een inhoudelijke casus dient daarnaast altijd

uiterst positief ervaren. Dialoog verscherpt het artistieke proces inhoudelijk

inherent te zijn aan de residentie. Een theoretische casus kan vooraf niet

enkel meer. Deze druk dient voor het inhoudelijke proces echter vooral

als kader worden opgelegd, een open thematiek (‘autonomie’, ‘value’) wel.

intern geconcentreerd te zijn, mogelijk door een interne adviseur voor de

Ook het brede framework deel te nemen aan dit symposium en gekoppeld

werkperiode aan te stellen, afkomstig uit een tweejaarlijkse inhoudelijke

te worden aan een programmeringscommissielid, kan als vereiste worden

programmeringscommissie Leo XIII (daar waar o.a. schrijvers, theoretici,

gesteld. Dit versterkt de eigen identiteit enkel meer en stimuleert een close

curatoren en moderators in kunnen zitten). Middels deze close dialoog kan

dialoog voor verscherping van het artistieke proces. De werkperiodes van

er op merites van de kunstenaar en in besluiting met deze programmering

Gastatelier Leo XIII, die bijdragen aan het symposium, dienen op voorhand

alsnog een externe persoon worden aangesteld om publiekelijk mee in

al te zijn vastgesteld: zo ontstaat er een inzichtelijke jaarprogrammering. Op

gesprek te gaan; indien deze behoefte zich aandoet. De interne scherpte

die manier communiceer je wederom een duidelijke identiteit naar de

van het proces wordt dan echter volledig gestimuleerd door middel van

buitenwereld. Tevens kan er afsluitend meer nadruk komen te liggen op de

publieke gesprekken, niet vanuit het doel een ‘extern event’ te organiseren

beleving van de werkperiode vanuit de gastkunstenaar; middels een tekst,

of hieraan te participeren (Cultuurnacht).

een vragenlijst of een intern, afrondend gesprek. Presentatie (beeld) en
ervaring (proces) bestaan dan naast elkaar en worden gecommuniceerd,

Koppeling kan meer- en op logischere wijze worden geïnitieerd vanuit de

beide als artistieke doelstelling en tevens praktisch voor de continue

organisatie Leo XIII, zowel met het kunstdiscours in Tilburg (o.a. middels

bevraging van de plek als gegeven. Het digitale platform kan ingezet gaan

een welkomstdiner), als tussen de gastkunstenaar en de gekoppelde

worden voor een jaarlijkse online publicatie die inzicht biedt in de

programmeur; die zich geroepen dient te voelen vier maanden in close

ontwikkelingslijn van de drie gastkunstenaar. Het openleggen van proces

dialoog met de kunstenaar te opereren. Daarbij dient het diner zich,

wordt dan niet zozeer tijdens de residentie als vereiste gesteld (dit wordt niet

voorafgaand aan de daadwerkelijke maaltijd, meer te gaan focussen op het

door elke kunstenaar in gelijke mate als positief ervaren), maar achteraf; om

werk van de gastkunstenaar: hij presenteert zich kort, opdat de toon voor de

de voortgang op lange termijn te zien.
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NOTITIE 23.03.18

Toen Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman maandagmorgen 12 maart
voor de eerste keer samenkwamen in het gastatelier, ik was er zelf al een
goede week, hing er meteen een actieve sfeer. Hoe is het om deze ruimte
tot je beschikking te hebben, maar tegelijkertijd te delen met de ander?
We nemen plaats in het midden van de ruimte:
3 bureaus, ieder een eigen stoel en de stijger in de hoek –

als restant van de werkperiode hiervoor. Er wordt muziek gedraaid en we
trekken ons ieder achter ons eigen scherm terug, vaak onderbroken voor
een kort gesprek. Naast onze individuele concentratie worden we het al snel
eens over het inbouwen van een gezamenlijke manifestatie in- en rondom
de ruimte, mede doordat dit bij ingang van de werkperiode door de
organisatie

als

uitgangspunt

voor

de

algehele

periode

open

is

gecommuniceerd aan beiden. Zouden zij ook zonder dit vooraf bepaalde
uitgangspunt op deze manier te werk zijn gegaan? Ik vermoed van wel,
gezien de werkmentaliteit van De Booij en Huurdeman beide bevragend,
theoretisch en sociaal lijkt te zijn.

Het eerste moment dat we ons gezamenlijk buigen over de mogelijkheid van
deze ruimte, is tijdens het gebruikelijke welkomdiner:
een diner georganiseerd voor zowel de gastkunstenaar(s) als omwonden.
In een gepland gesprek, de zaterdag voorafgaand aan het openingsdiner
tijdens het beleggen van pizzabodems en openen van een fles wijn,
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besluiten we de lege, witte ruimte als uitgangspunt te nemen voor een
manifestatie om in te dineren. Als een context die ver terug in de tijd gaat,
zo’n twintig jaar, maar na elke werkperiode weer wordt teruggebracht tot
haar oorspronkelijke staat:

leeg, wit, hoog, hol.

Eerder die middag liep ik door de koude gang van het gastatelier, om thee
te zetten in de keuken. Het is een gang die je in de koude wintermaanden
enkel betreedt met een doel. Ik liep door de gang, waar Van den Hurk me
de week daarvoor nog de zolder van had laten zien:
veel oude spullen, restanten van afgeschreven werk en ander materiaal.
Zodoende verzamelden De Booij, Huurdeman en ik dit materiaal tot een
grote hoop midden in de nog lege ruimte. Met weinig restricties – we zouden
enkel zwijgen en afsluiten op een onbepaald moment – filmden we het
tafereel: hoe wij gezamenlijk de grote hoop onaf- en achtergelaten werk
rangschikten tot een uiteindelijke compositie. Het archief Leo XIII als context
voor het welkomdiner was daarmee bepaald, als een gift naar de
omwonenden.
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3.3.1 Gesprekken met Rozemarijn de Booij en Emily Huurdeman (duo

H: De tekst op de website is uiterst duidelijk: deze mag sterker

1) – in de periode 07.03.18 t/m 28.04.18

doorgevoerd worden in de werkperiode. Op dit moment voelt de tekst
op de website (dialoog) namelijk nog niet als vereiste voor de

•

werkperiode. Maak een keuze: of loslaten (plek zonder restricties waar

1 Programmering

niet iets specifiek wordt verwacht) of actiever sturen op de beoogde
dialoog: deze kan sterker geïnitieerd worden door de organisatie (o.a.

H: Als Gastatelier Leo XIII haar eigen identiteit beoogt te blijven

door een symposia te organiseren). De invulling van de dialoog ligt bij

bevragen, dienen fricties en nieuwe omgangen-met door de organisatie

zowel de organisatie als kunstenaar, maar is nu nog teveel in handen

bewust te worden opgezocht in de eigen programmering.

van de kunstenaar an sich.

---------H + DB: Er mogen duidelijkere voorwaarden aan de gastkunstenaar

De seizoenindeling maakt het mogelijk hier structureel mee om te gaan en

worden gesteld. Deze voorwaarden (condities, kaders) hebben juist een

een duidelijke programmering neer te zetten, als vastgesteld in H.2.

aantrekkingskracht voor de kunstenaar: je zoekt als kunstenaar naar
een werkperiode die bij je past, en selecteert hierop. Als een kunstenaar

----------

geen behoefte heeft in een symposia, maar dit is wel de voorwaarde

H: Voorafgaand aan de werkperiode kunnen er gesprekken gevoerd

van de residentie is, dien je als organisatie op zoek te gaan naar een

worden om van zowel de gastkunstenaar als de organisatie de belangen

andere kunstenaar en zal de kunstenaar ook niet voor de residentie

en uitgangspunten specifiek te maken. Dit kan op papier worden gezet

kiezen. Voor een duidelijke identiteit is het belangrijk te kiezen.

door de kunstenaar, in de vorm van een werkplan/projectvoorstel. Het

----------

is een te romantische gedachte dat beoogde dialoog automatisch

H: De doorgaans gebruikelijke periode van vier maanden is te lang om

ontstaat: als de organisatie geen eisen stelt, gebeurt het doorgaans

tussendoor als ‘vrij’ te kunnen reserveren in het leven van alledag (je

niet.

kunt zo’n lange periode bijv. niet vrij van je eventuele bijbaan regelen).

----------

Hier kan beter over worden nagedacht vanuit de organisatie: de

DB: Publieke dialoog (middels een zomersymposium) kan als

kunstenaar moet ver van te voren kunnen plannen.

verwachting worden uitgesproken en tevens worden opgenomen in het

----------

contract dat je als kunstenaar tekent. De verwachtingen van de
organisatie mogen scherper, maar wel vanuit open criteria: laat de
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•

kunstenaar een vorm vinden voor deze dialoog die past bij de eigen

4 Publieke dialoog

beroepspraktijk.
H: Het publieke moment ter afsluiting van de periode is heel belangrijk
•

2 Selectieprocedure kunstenaars

voor een gastkunstenaar: dit werkt stimulerend (het feit dat er een
eindafsluiting is waar naartoe kan worden gewerkt).

H + DB: Er mogen duidelijkere selectiecriteria komen op basis waarvan

----------

je een kunstenaar selecteert. Het is fijn voor de gastkunstenaar te weten

H: Dat het zichtbaar maken van het proces / het gesprek / de deling

waarom hij is gekozen, vooral wanneer het gaat om een koppeling met

belangrijk is voor de organisatie Leo XIII, wordt niet zo door de

een andere kunstenaar, schrijver of curator (e.d.); zoals in de huidige

gastkunstenaar ervaren. Dit maakt dat het minder prioriteit voor de

situatie.

gastkunstenaar is dit te initiëren, ongeacht de eigen behoefte aan

----------

deling. De druk van de organisatie is dus zodanig belangrijk om dialoog

H: Er kunnen meer mensen betrokken worden in de vorm van een
adviescommissie,

om inbreng

te

hebben

in

de

keuze

te stimuleren en het daadwerkelijk plaats te doen laten vinden.

voor

----------

gastkunstenaars. Door een fluïde groep hierover te laten beslissen haal

DB: Indien je wilt dat er een publiekmoment wordt georganiseerd, kan

je een andere energie naar binnen en stimuleer je een (beoogde)

dit als voorwaarde worden gesteld. Je kunt de vorm vrijlaten voor de

spannende- en verassende programmering.

kunstenaar, maar sta op je streep dat dit een vast onderdeel voor
deelname aan de residentie is.

•

----------

3 Interne concentratie / autonomie (als waarde)

DB: Het eindmoment is een goed moment om iets af te sluiten en
H: Gastvrijheid, als ervaren thematiek voor de huidige werkperiode,

tegelijkertijd deelbaar te maken. Het is fijn voor de kunstenaar om het te

fungeert als een prettig kader. Het is breed en er zijn verschillende

kunnen hebben over de status van het werk en uit het proces te treden;

manieren het te interpreteren (kadert autonomie dus niet te erg in).

naar het autonome beeld te kijken.
----------

---------H + DB: Als duo’s in de ruimte werken wordt als positief ervaren. Ook

DB: Dit weekend kan nauwkeurig gekaderd worden, door de focus op

de fysieke plek en de gedragingen hierin zijn uiterst interessante

het werk te leggen boven het netwerken/sociale aspect. Dit kun je doen

uitgangspunten voor een werkperiode in Gastatelier Leo XIII.
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•

door opdelingen/indelingen in de algehele ruimte (gang, werkruimte,

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning

keuken, tuin).
----------

H: De waarde van het gastatelier schuilt in het feit dat het een plek is

H + DB: De eindpresentatie wordt door beide kunstenaars als waardevol

voor onderzoek, wat voor een kunstenaar erg belangrijk is (o.a. als je

ervaren: het voelde ongedwongen en gelijkwaardig, waarbij er

zoekende bent naar een atelier – het biedt een rustpunt in deze

verschillende

zoektocht).

publieksgroepen

aanwezig

waren

(omwonenden,

kunstliefhebbend publiek) en toch ook de kwaliteit en het gesprek over
kunst centraal werd gesteld.
•

5 Bezoekers

DB: Met een select publiek op de opening/afsluiting van de werkperiode
kan er goed over het werk worden gesproken. Dit heeft dus vooral
positieve kanten: het is zowel goed voor de kunstenaar als voor het
geringe publiek. Het maakt het publieke presentatiemoment meer dan
enkel een toonmoment, het zet het gesprek over kunst en over het
maakproces op scherp.
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NOTITIE 07.04.18

De eerste periode kenmerkt zich als een ongedwongen aangelegenheid.
Huurdeman en De Booij bouwen de fysieke ruimte van het gastatelier
langzaam meer vol met persoonlijke attributen, boeken en volgeschreven
papieren bungelend aan de muur. Laptops staan geregeld open, onderzoek
wordt uitgevoerd, maar het meest opvallende is de met verse groenten
bezaaide keukentafel: voor beiden een sociale aangelegenheid dat haast
inherent aan hun kunstpraktijk lijkt op te gaan.

Een onderzoek uitvoeren in een ruimte waar wordt gewerkt, geleefd en
wordt genoten, is soms lastig. De concentratie van de een is niet de
concentratie van de ander, de werkpraktijken evenmin. Wat de periode mij
vooral biedt, is een eersterangs plek als onderzoeker in de artistieke
maakpraktijk van de kunstenaar, en andersom.
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‘Borrelconversatie’ Rozemarijn de Booij en Liza Voetman
03.04.18

LV: Je zei eerder: ik wil geen toonmoment?

kijken wat de voorwaardes zijn. Dat kan nu hier bij Leo XIII met deze zes weken en

RdB: De keuze van de maker is niet uit luiheid, maar uit dat wat noodzakelijk is. Wat

deze mensen heel anders zijn, dan ergens anders op een ander moment, of zelfs

is noodzakelijk: doe je het omdat het gewild is [je werk publiek tonen], of omdat het

met dezelfde mensen op een andere plek. Heeft allemaal met elkaar te maken

noodzakelijk is voor je onderzoek en voor waar je mee bezig bent - om dat uit te

LV: Dat is ook te makkelijk: het verplaatsen van je atelier naar een plek, zonder een

proberen, om te zien wat er dan gebeurt, en alles wat erbij kan komen en wat kan

relatie aan te gaan met die plek? Dat is wellicht hetzelfde als in de publieke ruimte

mislukken? Dat is denk ik belangrijk om te overwegen: of het noodzakelijk is voor

een kunstwerk op de rotonde plaatsen, zonder de context in acht te nemen. En dan

jezelf

voel je dat dat daar niet helemaal hoort

LV: Dat was tijdens de conferentie bij bkkc een vraag vanuit het EKWC, in het kader

RdB: ik denk dat de dingen dan ook niet overeind blijven. Er is altijd een verhouding.

van failure. Hij vroeg: ‘Als dat proces in zekere zin mislukt, kan dat dan?’ Dat je er

De ruimte, de context, de ander, het publiek dat daar wel of niet komt, de mensen

als het ware een streep doorheen trekt, door het proces. En er waren veel mensen

die er omheen wonen. Het is zonde om al die zaken maar niks te laten doen, je hebt

die zeiden: Ja, dat kan. Want het gaat uiteindelijk om het eindwerk dat er staat.

er mee te maken. Dat is net zoiets als in de supermarkt staan en een kiloknaller kip

Terwijl, als ik denk aan een academisch onderzoek, dat begint met een hypothese.

kopen, alsof daar niks mee aan de hand is en klimaatsverandering geen ding is.

Je werkt ergens naartoe, maar die hele tocht, die reis, die gaat wezenlijk anders dan

Waarom zou je die dingen negeren als ze er toch zijn?

de hypothese die je hebt

LV: Ik vind het interessant wat er gebeurt. Ik denk alleen wel dat zo’n

RdB: Ik wil ook niet dat een werk een eindproduct is. Het is een onderdeel van een

publieksmoment een bepaalde druk geeft. Een goede druk, want het betekent ook

netwerk. En dat is wat belangrijk is, dat is wat er gebeurt. Je start geen proces om

dat je keuzes gaat maken. En als zo’n moment er niet is, dan is een residentieplek

ergens direct uit te komen, naar een grote X toe, je weet niet wat die X is

er alleen maar voor interne concentratie

LV: Maar is het voor jou dan wel belangrijk dat er nu een eindmoment is, om iets te

RdB: Wat ook oké is, maar ik denk ook dat het af en toe goed is in die confrontatie

tonen? Want dat komt er wel

te staan. Net zoals met een voorstel of aanvraag schrijven. Het is altijd beter het wel

RdB: Dat denk ik wel, want het is goed om na te denken over wat zo’n moment

te doen dan het niet te doen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het altijd fantastisch

eigenlijk is. En hoe je daar invulling aan wilt geven. En ook in elke situatie, om te

is. Kleine dingen die gebeuren zijn ook waardevol om getoond te worden
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Duo 2: Janine Frye en Paul Geelen
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NOTITIE 02.06.18

De werkperiode van Janina Frye en Paul Geelen vordert met aan natuurlijke
kalmte. De ruimte wordt als snel in een splitsing opgedeeld: Geelen links,
Frye rechts - mijn werkplek verplaatst zich met de tijd ergens te midden van
de ruimte. De tijd gaat snel en soepel. Beide kunstenaars zijn veel aanwezig
in het gastatelier, geconcentreerd op het eigen onderzoek maar in een
goede balans tot- en met elkaar. Bezoeken naar de bouwmarkten worden
gezamenlijk gevoerd, er wordt gegeten en samengewerkt om het beeldende

A Phantom Feeling
Janina Frye en Paul Geelen

proces mogelijk te maken. Beide kunstenaars werken met een soortgelijke
energie: sociaal en open, tegelijkertijd geconcentreerd en nauwkeurig. Frye
werkt aan een vorm- en materiaalonderzoek voortkomend vanuit eerdere
studies naar afdrukken van het lichaam, waarin zij zich al snel buigt over de

10 juni – 14:00

consolidatie van deze vormen in een waterbak mét fontein. Geelen heeft zijn
slakken in hun vertrouwde habitat meegevoerd naar het gastatelier, waar hij
ze dagelijks voedt en waar ze door een automatische pomp worden voorzien
van vocht. Middels twee tafels heeft Geelen een bureau met computer
gebouwd, zijn materiaal geclusterd, daar waar Frye haar atelier zich in het
lichtste punt van de ruimte begeeft: de gordijnen open, boeken op tafel,
pasteltinten en felblauw water. Links blijven de gordijnen veelal gesloten,
een sigaret wordt gerookt vanuit het raam. Drie weken voor de afsluiting van
de periode besluiten de kunstenaars de eindpresentatie tot één middag te
clusteren: zondag 10 juni, middels een open studio; een informeel moment
om te tonen waar je staat. Voor deze afsluiting wordt een gezamenlijke titel
en tekst bepaald, waarin naar voren komt dat de individuele processen aan
elkaar zijn gewijd- en op zijn gegaan in elkaar en aan de ruimte:
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You are standing at the supermarket
checkout.
Sounds are piling up around you.

The conveyor belt creates a whirring
sound; the cash register beeps in irregular
intervals; sometimes a shopping cart
pushes against the other – accompanied by
conversation fragments of various kinds.
You feel a vibration in your pocket, you
reach in and feel some change, a crumpled
kleenex and some screw-nuts.
At the same time, you remember that you
left your smartphone intentionally at
home.

152

3.3.2 Gesprekken met Janina Frye en Paul Geelen (duo 2)

Dear friends and colleagues,

– in de periode 29.04.18 t/m 10.06.18
the past six weeks, me and Paul Geelen have been living and
working in the guest studio LEO Xlll in Tilburg (NL). On the
10th of June we will open the studio and will present our
processes. During our residence we have been both doing
research on “the space in between”. This research evolves
around a field where something that is not present (or no
longer present) can still have influences on our perception and
physical reality.

•

1 Programmering

JF: Het gastatelier heeft als plek nog geen hele duidelijke identiteit, wat
het een ongedefinieerde status geeft. Toch is het belangrijk dat een plek

Hereby you are cordially invited to our presentation A Phantom
Feeling on the 10th of June between 14-19pm.

een bepaalde identiteit vertegenwoordigt, om een sterke positie in de
kunst te kunnen verkrijgen / een bepaalde status af te dwingen in het

Best regards,

kunstdiscours waarop men naar het gastatelier toe wil gaan. Naar het

Janina Frye

EKWC ga je als kunstenaar bijv. toe voor goede apparatuur en
materialen. Deze aantrekkingskracht is bij Gastatelier Leo XIII nog wat

_________________________________________________

onduidelijk: het is een rustige en fijne plek, gelegen dichtbij twee musea.

10 June 2018

Frye voelde daarmee een zekere aantrekkingskracht, maar er was nog

14:00-19:00pm

niet heel duidelijk een positie waarvan zij koos. Dit zou goed zijn voor
((inter)nationale) professionalisering.
----------

A Phantom Feeling

JF: Voor de status van de plek is het tevens goed als de organisatie

open studio

zorgvuldig omgaat met zaken als de website en nieuwsbrief. Wanneer

by Paul Geelen and Janina Frye

deze goed op orde zijn, is zorgvuldigheid voelbaar voor de buitenwereld.
Er wordt al veel care vanuit de organisatie voor de plek ervaren, o.a. in
Gastatelier LEO Xlll

het welkomstdiner en de sleuteloverdracht. Vanuit daar zal de

Leo XIII Straat 90h, 5046 KK Tilburg

kunstenaar de plek met gedeelde waarde behandelen.

www.gastatelierleo13.nl

----------
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JF: Er dient vanuit de organisatie Leo XIII echter structureler

te denken wat je beoogt te gaan doen. Voor vier maanden is het

gecommuniceerd te worden met de gastkunstenaar (als je als

belangrijk dat er een context is om vanuit te werken.

organisatie bijv. per mail wordt benaderd, dient er spoedig een respons
•

te komen). Zaken als betalingen kunnen ook duidelijker georganiseerd

4 Publieke dialoog

worden. De residentieperiode dient tevens langer van te voren duidelijk
te zijn; opdat de kunstenaar subsidie aan kan vragen. Hier kan de plek

JF: Het zomersymposium mag voor iedereen als vereiste worden

op geconcentreerd worden. Met een financiële tegemoetkoming pak je

gesteld, maar wel met een open invulling van de bijdrage die je hier zou

de periode serieuzer aan. Je kunt dit bij kleine fondsen o.a. doen. Als

willen leveren. Er dient ruim van te voren met de kunstenaar te worden

organisatie kun je de gastkunstenaar wijzen op wat de mogelijkheden

afgestemd welk seizoen en welke programmering hij in het gastatelier

zijn. Als gastkunstenaar heb je een bepaalde zekerheid nodig.

beoogd te verblijven. Deze vraag is heel belangrijk, gezien de context

----------

het werk kan beïnvloeden (o.a. het weer, de planten). Dit kan Leo XIII

JF: Het digitale platform is steeds belangrijker, gezien er vaak maar

niet voor de kunstenaar invullen.

weinig mensen echt naar een opening komen. Een goede registratie is

----------

daarbij essentieel; het is het materiaal waarop men je beoordeelt.

JF: Een afgesproken eindpresentatie geeft een goede druk, dit dient

----------

gehandhaafd te worden. Echter kan een begin presentatie hieraan

JF + PG: Als gastkunstenaar dien je het gevoel te hebben alles te

gekoppeld worden, waarbij mensen specifiek worden uitgenodigd.

kunnen doen en uit te kunnen spreken: dan kunnen er dingen ontstaan

Middels een presentatie voorafgaand aan een diner staat de kunst

die anders niet gebeuren. Met veel opgelegde druk vanuit de organisatie

voorop. Mensen uit het kunstdiscours dienen voor dit diner te worden

is een residentie niet werkbaar: het proces moet helemaal opengelegd

uitgenodigd, in een informele setting. Dit brengt het begin en het einde

kunnen worden op eigen merites.

van de residentie dichterbij elkaar.
----------

•

2 Selectieprocedure kunstenaars

JF + PG: Het wordt als prettig ervaren om met elkaar het gastatelier te
delen en het gesprek aan te kunnen gaan. Het is waardevol hier

JF: Wanneer je een projectvoorstel indient, voelt dat serieus: zowel voor

tezamen te zitten, met iemand die op gelijk niveau werkt. Het is

de organisatie als voor de kunstenaar. Dit is positief, je dient daarin na

belangrijk aan wie je gekoppeld wordt, dit hoeft niet met iedereen te
werken. In eerste instantie zou een kunstenaar kiezen om het gastatelier
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•

alleen te betreden, terwijl de dialoog in praktijk heel waardevol blijkt te

6 Persoonlijke motivatie/ waarde toekenning

werken.
----------

JF: Een AiR periode is prettig en waardevol wanneer er vrijheid aan de

JF + PG: Het is de vraag in hoeverre proces publiekelijk zichtbaar

gastkunstenaar wordt geboden, vanuit vertrouwen en respect. Als je in

gemaakt dient te worden, gezien het niet altijd deelbaar is; omdat het

openheid wordt benadert, zonder druk, is dat de meest ideale

fragiel en persoonlijk kan zijn. Dit moet altijd in afstemming met de

werksituatie. Het gastatelier wordt door haar als rustig ervaren: zonder

kunstenaar.

druk, verwachtingen of sturing vanuit de organisatie. Vanuit daar kan er

----------

goed

met

een

open

houding

gewerkt

worden.

Gezien

het

PG: Het zichtbaarheidsvraagstuk is lastig: je bestaat als plek door

kunstenaarschap hectisch kan zijn, biedt het gastatelier tevens een

subsidieverstrekkers, terwijl de subsidie wordt toegekend door mensen

geconcentreerde context; om terug naar jezelf te kunnen keren en

die er niet echt in zitten; daar bestaat een gap. Een verhouding tot die

vanuit daar nieuwe stappen te kunnen zetten.

externe vraagstukken als zichtbaarheid in de stad is dan ook

----------

problematisch. Het is voor de gaskunstenaar juist fijn om in zo’n mooie

JF: Het gastatelier is ook vergelijkbaar met een kunstacademie. Het

plek teruggetrokken en geconcentreerd te kunnen werken; het feit voor

biedt een ruimte voor experiment, die bovenal beschermd moet blijven.

een bepaalde periode hier te kunnen en mogen leven. Dat de plek er

Het is daarbij heel belangrijk dat hier ook dingen mis mogen gaan. Dat

voor de kunstenaar is, in een wereld waarin je continu op zoekt bent-

misgaan bestaat niet echt: wanneer je experiment doet, kan het nooit

naar, is haar meest essentiële waarde.

fout zijn. Als je iets maakt, is dat beïnvloedt door alles uit het netwerk,

----------

de ruimte, door elkaar, hoe de organisatie de kunstenaar welkom heet.

PG: De afwezigheid van druk om een dialoog met de buitenwereld aan

----------

te dienen gaan is prettig. Geelen wist pas vanaf begin mei bewust van

PG: Het is heel waardevol hier 4 maanden te kunnen zitten. Veel

de thematiek hospitality af, als onderdeel van dit onderzoek, en zijn

kunstenaars leven van dit soort plekken: voor interne rust en

eventuele inbreng in het symposium vanuit een open vraag. Met dit

concentratie, de mogelijkheid terug naar jezelf en je beroepspraktijk te

symposium in zijn achterhoofd is Geelen anders naar de ruimte gaan

kunnen keren. Dáár gaat het om, die context als gast te krijgen; die

kijken - meer vanuit hospitality - maar dit betekent niet dat hij zich hier

kunstcirculatie van artistiek onderzoek te stimuleren – zonder beoogde

direct toe verhoudt in zijn artistieke proces: het is dus een extra laag in

druk.

de residentie.
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NOTITIE 08.06.18

Frye maakte hier ander werk dan in een plek waar de focus meer ligt op
presentatie. Je durft hier het experimentele karakter in je werk op te zoeken
en te onderzoeken, zonder de druk dat er een definitieve presentatie uit
moet komen. Het artistieke onderzoek staat daarmee alom centraal, wat
uiterst waardevol is: het onderscheidt de ruimte van de meer institutionele
tentoonstellingsruimten. Geelen heeft de ruimte dan ook wezenlijk belangrijk
ervaren als tussenperiode in zijn residentie bij het EKWC (Oisterwijk),
gericht op materiaalstudie, en het komende toonmoment in De Fabriek (te
Eindhoven). Het gastatelier is een plek voor concentratie en experiment,
waar het artistieke onderzoek zich op de vrije beloop kan laten en je stappen
durft te zetten zonder bang te zijn voor mislukking. Hier kun je het
experiment aangaan en het proces openleggen aan nieuwe impulsen, iets
dat in meer gekaderde plekken onder de druk van een uitspraak komt te
staan; daar waar het zou moeten ‘gebeuren’. De werken in het gastatelier
kennen dus een andere status dan de werken in een galerie of
groepsexpositie, maar zijn daarmee niet minder autonoom of artistiek-sterk.
Ze bestaan in een staat waarin het zich nog alle kanten op kan
(door)ontwikkelen, maar zijn tevens als een uiterst autonome uitspraak in
het hier en nu.
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CONCLUSIE
Op pagina 23 werden er drie paden geschetst die de organisatie Leo XIII in

gastatelier aan een collectieve performance werkte, onder begeleiding van

zou kunnen slaan betreft de omgang met de gastkunstenaar gezien vanuit

de gastkunstenaars als coach. In de werkperiode van Paul Geelen en

de beoogde publieke dialoog:

Janina Frye werd er een gesprek gevoerd tussen beide kunstenaars en de

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

derdejaars studenten Beeldende Kunst aan het AKV St. Joost, omtrent de

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

thematiek gentrificatie. Beide acties betreffen dialogen die uiterst waardevol

eigen ding kan doen (actie vanuit kunstenaar)

zijn voor de kunststudenten en de betekenis van het gastatelier in- en voor

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

de stad, maar zijn minder noodzakelijk voor het artistieke proces in het

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

gastatelier van de gastkunstenaars zelf geweest. In andere woorden: deze

stuurt (actie vanuit organisatie)

vragen kwamen vanuit Leo XIII en zijn positief ontvangen, maar zijn niet

3. De kunstenaar bij voorbaat verplichten tijdens de werkperiode een

vanuit de inhoud van het artistieke proces van de gastkunstenaar ontstaan-

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

of geïnitieerd.

Gedurende de twee werkperioden maart-juni 2018 is zichtbaar geworden

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat deze verhouding tot de ‘ander’

dat er maar weinig verwachtingen vanuit de organisatie Leo XIII door de

altijd goed is, gezien deze het artistieke proces aanscherpt en het de

gastkunstenaar zijn ervaren wat betreft publieke dialoog maar ook in meer

gastkunstenaar leert (tussentijdse)uitspraken te doen, maar dat dialoog

algemene zin, ondanks het kader van dit onderzoek. Dit is zowel positief als

naast kennisuitwisseling met externe partijen (academies) vooral ook vanuit

negatief

voor

de inhoud van de gastkunstenaar benaderd dient te blijven worden.

maatschappelijke verankering als externe verhouding, zijn uiterst positief

Opererend in een externe context die niet voortkomt uit het onderzoek zelf

ervaren, maar de beoogde dialoog omtrent het attitude van de kunstenaar,

(Cultuurnacht, themaweek), kan de dialoog ietwat geforceerd- en

als gesteld op de website, wordt als zodanig krachtig erkend; dat dit

onnatuurlijk aanvoelen. Wanneer het interne proces zich bezigt over

structureler- en sterker geïnitieerd kan worden. De organisatie Leo XIII heeft

educatie of gentrificatie, of dit een waardevolle stap in het interne proces

tijdens de afgelopen werkperiodes twee externe dialogen aan de

kan zijn, heeft deze koppeling bijvoorbeeld meer betekenis voor de

gastkunstenaars voorgelegd. In de werkperiode van Rozemarijn de Booij en

gastkunstenaar zelf. Het opleggen van tussentijdse publieksmomenten is

Emily Huurdeman bestond dit uit een themaweek van Fontys Hogeschool

dan ook niet functioneel, maar de mogelijkheid dit te initiëren vanuit een

voor de Kunsten; een week waarin een groep van vijftien studenten in het

intern dialoog met een gekoppelde curator (e.d.) wél. Om dit aan te voelen,

beoordeeld.

De

weinige

kaders,

bijvoorbeeld
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dien je dichtbij de gastkunstenaar te staan: opdat je kunt inspelen op waar

biedt in zekere zin meer autonomie, opdat er een context is waartoe je je

hij behoefte aan heeft. Hiervoor kan een fluïde, inhoudelijke commissie

met vrije invulling verhoudt. Deze context is voor vier maanden uiterst

worden aangesteld, bestaande uit een tijdelijke groep van aangesloten

belangrijk.

personen (theoretici, onderzoekers, kunstenaars, curators, moderators en
schrijver), om de interne proces met tussenmomenten (besloten

De HOE-actiepunten die in de conclusies van H.1 en H.2 zijn

gesprekken, meer publieke momenten: waar behoefte naar is) te

vastgesteld kunnen met de resultaten uit dit hoofdstuk nader worden

verscherpen. Concluderend kan gesteld worden dat wanneer dialoog

ingevuld/aangevuld:

ontstaat vanuit de inhoud, nooit vanuit het doel een publieke dialoog te willen
•

voeren, altijd positief is. Het stellen van deze conditie, zoals een koppeling

3. Ambassadeurs Leo XIII aanstellen in heel Nederland:

met een externe curator (e.d.), is daarbij een waardevolle invulling van een

Door een commissie aan te stellen (intern, wisselend om de 2 jaar),

goed-fungerend toekomstscenario.

programmeer je fluïde en haal je telkens interessante koppelingen
naar binnen voor een artistiek-spannende programmering. Middels

Binnen een AiR is er ruimte voor vallen en opstaan: Wat is mislukken

deze commissie koppel je de kunstenaar direct aan een interne

hierbinnen? De vondsten, ervaringen en ontdekkingen die door de

persoon (te denken aan een theoreticus, denker, schrijver, curator,

gastkunstenaar worden opgegaan zijn als gegeven waardevol. Binnen een

e.d. ) die de behoefte voelt in close dialoog met de kunstenaar te

AiR is het zichtbare niet het enige meetbare effect, het gaat hier ook om het

opereren, en vice versa. Zo ontstaat er een wederzijds commitment

ervaren van de fysieke ruimte en de invloed van dien. Deze kan een lange

voor dialoog met de ander. Op deze manier bouw je de scope van

termijn bijdrage voor de ontwikkeling van de kunstenaar hebben.

organisatie Leo XIII uit en blijft de focus geconcentreerd op de

Verwachtingen vanuit de organisatie kunnen gegrond zijn, maar dan moet

inhoud (de persoon die de kunstenaar begeleidt, vindt die inhoud

de kunstenaar zich wel bewust zijn van deze verwachting. Met

interessant). De gekoppelde persoon zoekt vanuit een interesse in

verwachtingen, in de vorm van open richtlijnen, geef je de kunstenaar een

de kunstenaar en zijn beroepspraktijk mee naar externe lijntjes,

kader. Dit kader is om los te laten en wordt nooit precies op die manier

opdat mensen uitgenodigd kunnen worden om in gesprek te gaan

ingevuld, maar het geeft wel een duidelijke identiteit en houvast. Dit kader

met de kunstenaar als extra laag aan de werkperiode - mogelijk in

kan o.a. zijn: het verhouden tot een zomersymposium d.m.v. een breed te

de vorm van een publiek evenement; voor verscherping van het

interpreteren casus (bijv. hospitality, value), de koppeling met de een curator

artistieke proces.

(e.d.) en middels het indienen van een projectvoorstel vooraf. Een kader
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•

4. Publiek specifiek uitnodigen:

een projectvoorstel in te dienen. Met een projectvoorstel voelt de

Specificeer het welkomstdiner op het kunstdiscours in Tilburg en de

gastkunstenaar zich serieus genomen, gezien hij dient na te denken

ambassadeurs van Leo XIII i.p.v. (enkel) de omwonenden: als

wat hij beoogt in het gastatelier. Voor vier maanden is het belangrijk

eerste aanzet voor de beoogde dialoog tijdens de werkperiode zelf.

dat er een context is om vanuit te werken.

Op deze manier breng je meteen een koppeling aan tussen het
•

begin en einde van de werkperiode en plaats je de kunstenaar direct

6. Tekst op de website óf duidelijker handhaven, óf herschrijven:

in de juiste (kunst)context. Het diner betreft een eerste

Dialoog wordt als uiterst belangrijk ervaren, gezien het voor alle

kennismaking in een informele setting waarop men zich aan de

kunstenaars (ook voor winterresident) van belang is om bepaalde

residentieperiode kan gaan binden.

momenten in het artistieke proces uitspraken te doen. Dit dialoog
kan sterker geïnitieerd worden, nooit vanuit het doel maar vanuit de

•

5. Fysieke context Gastatelier Leo XIII als voorwaarde residentie:

inhoud: maak interessante koppelingen tussen kunstenaar en

Je kunt als organisatie de kunstenaar niet sturen, maar wel van

theoreticus (commissieleden) die elkaar vier maanden willen volgen

kaders voorzien (o.a.: projectvoorstel indienen, seizoenen als

en kunnen versterken. De deling van proces op vooraf besloten

uitgangspunt hanteren die de toon van de werkperiode profileren,

publieke momenten is niet wenselijk vanuit de gastkunstenaar: doe

afsluitend gesprek (intern) initiëren, publicatie na een jaar

dit enkel wanneer dit zich resulteert uit de dialoog met de

publiceren op de website (extern) voor voortgangsindicatie van

programmeur en externe spreker; deze momenten kun je deelbaar

proces en de bijdrage aan een zomersymposium (extern)). De

maken middels een goede verslaglegging of professionele foto’s.

interne concentratie in de fysieke ruimte is van groot belang om te

Proces kan tevens beter zichtbaar worden gemaakt middels een

behouden, met geringe verwachtingen. Open kaders zijn daarbij

jaarlijkse online publicatie. Dit toont hoe het proces in het gastatelier

echter juist positief (hanteer een breed interpreteerbare thematiek

zich kan ontplooien op de langere termijn: Hoe hebben de

voor zomersymposium, dat vrij kan worden ingevuld) waarbij de

experimentvolle stappen zich doorontwikkeld?

fysieke ruimte als uitgangspunt van de werkperiode een belangrijk

Kader de identiteit waar je voor kiest: kies voor de kunstenaar en de

aspect van Gastatelier Leo XIII is: het is de context van waaruit je

koppeling met het kunstdiscours en minder tot een bredere context

opereert en waartoe je je verhoudt, intern en besloten, met de

(Tilburg, omwonenden). Het gaat om de kwaliteit van het

mogelijkheid tot een meer extrinsieke publiekheid. De kunstenaar

waarborgen van de ruimte voor autonomie in de kunst. De huidige

kan dan ook worden gevraagd voorafgaand aan de werkperiode

identiteit voelt nog te onzeker voor de gastkunstenaar (alles mag en
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niks moet). Dit is deels fijn, maar jezelf tot een context kunnen
verhouden die wordt geboden werkt prettig en profileert het
gastatelier professioneel op te kaart.
•

Belangrijke toevoegingen:
Verschaf

over

gastkunstenaar,

het
dan

algemeen
kan

meer

hij beter

duidelijkheid
werken.

Zo

naar

de

mag

het

jaarprogramma eerder duidelijk zijn, opdat je als kunstenaar zaken
kunt regelen m.b.t. inkomsten- en woononderhoud. Hier kun je als
organisatie van handvatten in voorzien: Wat is er bijvoorbeeld
mogelijk voor het aanvragen van tijdige subsidies? Tevens straalt
dit een professionaliteit naar de buitenwereld uit en versterk je
daarmee de beoogde binding.
Er mag duidelijker aan de gastkunstenaar worden gecommuniceerd
waarop hij is gekozen, vooral wanneer het gaat om een koppeling
met een andere kunstenaar, schrijver of curator (e.d.); zoals in de
huidige situatie.
Ben van te voren altijd duidelijk naar de kunstenaar wat je verwacht,
opdat deze niet voor onverwachte verassingen komt te staan: dit
grijpt in op zijn geboden vrijheid.
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In welke mate dient de organisatie sturing te geven en/of bij te dragen aan de

Moet er, na afloop van de werkperiode, een zichtbaar eindresultaat zijn, of is

zichtbaarheid van het proces van de kunstenaar en/of het gesprek met de

het proces meer van belang? Dient de buitenwereld het proces tijdens het

buitenwereld?

proces te kunnen volgen?

De organisatie kan nauwelijks sturen, maar wel ondersteunen in het leggen

Het eindwerk mag er zeker staan, maar het proces om tot dit werk te kunnen

van connecties en het initiëren van dialoog. Als kunstenaar sta je alleen in

komen en de plek die dit mogelijk maakt om andersoortig werk te maken

het leggen van connecties, hier heb je als organisatie ín Tilburg een

vanuit een experimentele houding is hetgeen de context van het gastatelier

faciliterende rol in. Deze publieke momenten zijn geen vereiste, maar komen

waarborgt. Dit proces kan zichtbaar worden op een langere termijn (tonend

natuurlijk voort uit de dialoog met de adviseur (curator, criticus, schrijver).

waar een experimentele ruimte het artistieke proces toe kan aanzetten). Dit

Deze gekoppelde persoon levert daarbij geen druk en is bescheiden van

kan gebeuren middels een jaarlijkse clustering van de drie residenties, bijv.

aard, uit interesse en de wil het proces bij te wonen. De invulling aan de

in de vorm van een online publicatie. De online publicatie wijst aan waar het

residentie blijft daarmee open, alleen de deelname aan het symposium is

is begonnen en wat daaruit is voortgekomen (toont dat je in de kunstenaar

verplicht: dit staat zodanig buiten de werkperiode zelf, dat de kunstenaar

geïnteresseerd blijft en is reflectief van aard).

voldoende afstand heeft kunnen nemen en het gesprek aan kan gaan. Het is
als een nieuwe stap na afloop van de werkperiode, en laat zien dat je ook

Zoals Gastatelier Leo XIII zelf op de website stelt, is het uitgangspunt om

later nog interesse in de kunstenaar’ zijn verhaal hebt. De privésfeer van het

tijdens kunstenaarsgesprekken, debatten en symposia thema’s aan de orde

gastatelier blijft daarmee behouden, wat als haar onderscheidende kwaliteit

te stellen rondom de attitude van de kunstenaar en zijn verhouding tot het

wordt gezien.

discours van de kunst in deze tijd. In de afgelopen hoofdstukken is zichtbaar
geworden dat het eindresultaat van de drie jaarlijkse residenties zich kan

De ervaren vrijblijvendheid van de organisatie kan inderdaad toegewijd

manifesteren in een zomersymposium, daar waar een open thema centraal

worden aan de weinige kaders die worden geboden. Deze zijn noodzakelijk

in zal staan. Onder open thema’s kan o.a. worden verstaan: hospitality, care,

voor een duidelijke identiteit, waarvoor de kunstenaar ook duidelijk kan

value, autonomy, concentration en play: thema’s die zodanig breed zijn voor

kiezen. De keuze voor een ongedefinieerde aard van de plek gericht op

eigen interpretatie en de kunstenaar niet in autonomie schaden. De focus

invisibility, opgedeeld op basis van de seizoenen en in koppeling met een

komt daarmee te liggen op de afsluitende presentaties van de individuele

externe betrokkene uit de tweejaarlijkse commissie, is hier een duidelijke

residenties en het jaarlijkse symposium, waarbij het tussentijdse proces meer

keuze in: focussend op de waarde van de plek voor de kunstenaar en het

intern wordt benaderd in close dialoog met de gekoppelde theoreticus. In

kunstdiscours, minder op het externe publieksaspect en het algehele klimaat

overleg met de kunstenaar kan dit mogelijk ook extern worden gedeeld: maar

in Tilburg.

enkel wanneer dit de inhoud artistiek versterkt, niet vanuit het doel
onlosmakelijk een publieke manifestatie tussentijds te moeten initiëren.
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4. DE ORGANISATIE VAN HET GASTATELIER

In dit hoofdstuk wordt een concrete toekomstkoers voor Gastatelier Leo XIII
uiteengezet op basis van de eerdere resultaten in dit onderzoek, als
geformuleerd in actiepunten en middels de beantwoording van deelvragen.
In overleg met de organisatie en aansluitend ook met de adviesraad Leo XIII
en kunstenaarsduo’s maart-juni 2018, wordt er nader besloten hoe het
scenario concreet tot uitvoering wordt gebracht en wat dit daarbij vraagt van
de

organisatie.

Dit

hoofdstuk

beantwoordt

daarmee

de

centrale

vraagstelling in dit onderzoek, namelijk welke inhoudelijke koers er wordt
verkozen door de organisatie van Gastatelier Leo XIII voor de komende
jaren.

Het hoofdstuk is opgedeeld in verschillende stappen:
1. Een beknopte samenvatting van de resultaten uit H.1, H.2 en H.3
2. De globale lijn die hier zichtbaar uit voortkomt
3. Een uiteenzetting in definitieve actiepunten en wat dit vraagt en
betekent voor de organisatie Leo XIII de komende jaren
(Toekomstscenario)
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1. Samenvatting resultaten H.1, H.2 en H.3

Alvorens het onderzoek naar kunstinitiatieven (H.1) werden er individuele

In H.1 zijn middels zes gesprekken met soortgelijke kunstinitiatieven (in

startgesprekken met de organisatie Leo XIII gevoerd, om zichtbaar te maken

omvang), waarvan vijf in Nederland in één in Vlaanderen, algehele

wat afzonderlijke waarden en aandachtspunten voor nader onderzoek zijn.

uitspraken gedaan over het hoe (actie) en waarom (waarde) van het

Uit de gesprekken komt naar voren dat de organisatie unaniem beoogt de

kunstinitiatief als gegeven. De waarde van het kunstinitiatief is het

inhoudelijke programmering meer uit te gaan breiden en daarbij meer visie

waarborgen- en bieden van een vrije ruimte voor (alternatief) experiment.

te ontwikkelen achter de selectiemethode voor gastkunstenaars. Echter is

Dit is van onderkend belang, en deze ruimte voor artistiek spel (in

hier voornamelijk meer- en structureler intern overleg voor nodig, wat een

tegenstelling tot de meer geïnstitutionaliseerde context) wordt steeds

aanpassing vraagt in de mentaliteit en toewijding van de huidige organisatie

minder vrijgemaakt in steden (o.a. middels gentrificatie). De initiatieven

an sich. Tot op heden is de programmering van Gastatelier Leo XIII meer

bieden voornamelijk een focus op concentratie- en proces in een fysieke

als een nevenactiviteit ingevuld, dan als een dagelijkse taak; met voor- en

context met de gedragingen van dien, waarbij de onafhankelijkheid die de

nadelen van dien. Voor de beoogde verbreding (mogelijkheden op regionaal

plekken nastreven als kracht dient te worden omarmd. De artistieke waarde

niveau) en verdieping (artistieke scope uitbreiden op (inter)nationaal niveau)

is daarbij de belangrijkste maatstaaf binnen deze plekken, in zowel de

van het gastatelier, dient het gastatelier allereerst zelf zichtbaar te zijn, opdat

kunstenaarsselectie als in de eigen programmering. De vastgestelde

men zich kan gaan binden aan de gecommuniceerde identiteit. De focus

actiepunten voor een sterke artistieke programmering, die betekenisvol

voor dit onderzoek werd daarmee een zoektocht naar de beoogde groei,

kunnen bijdragen aan de organisatiestructuur van Gastatelier Leo XIII,

vanuit een artistiek-sterke programmering. De fysieke context wordt daarbij

worden later in dit hoofdstuk tezamen met aanvullingen uit H.2 en H.3

aangekaart als belangrijk onderdeel van de identiteit van Gastatelier Leo

gevormd tot een concreet toekomstscenario.

XIII, opdat de gastkunstenaar deze als zodanig kan bevragen- en doen laten
ontwikkelen (de beoogde groei van de plek). Dit maakt de plek en de aard

In H.2 wordt duidelijk dat voor Gastatelier Leo XIII zowel proces als

van de werkperiode in Gastatelier Leo XIII tot meer dan enkel het faciliteren

presentatie centraal staat. De beoogde dialoog tussen beiden, het

van atelieruimte en het plaatsen van ‘8 schilderijen aan de muur’; de

autonome beeld versus het inhoudelijke en meer reflectieve gesprek over

kunstenaar wordt geacht er daadwerkelijk te onderzoeken en zich te

de attitude van de kunstenaar (versterking artistieke proces proces), is de

concentreren tot experimentele stappen.

onderscheidende kwaliteit van het gastatelier; ingevuld door artistieke
theorie en praktijk. Een gastatelier is in haar kern een plek voor (intern)
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onderzoek, boven publieke presentatie. Echter staat bij Leo XIII

autonomie niet geschaad mag worden. Een open benadering van dialoog,

kennisdeling- en debat zodanig centraal, juist voor de aanscherping van dit

als onderstreepte identiteit, kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd middels

interne proces, dat het zich vanuit deze identiteit dient te profileren; en dus

een aangestelde criticus, schrijver of onderzoeker, tevens als gewenste

een keuze maakt voor het proces van de individuele gastkunstenaar en

uitbreiding en verjonging van het team. Dit kan vorm krijgen middels een

diens positie in het algehele kunstdiscours, boven de verhouding tot de

tweejaarlijkse inhoudelijke programmeringscommissie, die zich tezamen

1

ontvanger en de algehele maatschappij (zie eerdere punten Bots , p. 89).

met de organisatie Leo XIII buigt over het inhoudelijke programma, waarop

Hiermee profileer je je als onderscheidende schakel in- en voor de stad. Om

de programmering van het gastatelier fluïde en spannend blijft. Middels deze

echter zowel interne als externe publiekheid te kunnen waarborgen, beide

interne dialoog kan er op merites van de kunstenaar en in besluiting met

voortkomend uit het onderzoek naar de attitude van de kunstenaar en

deze interne criticus alsnog ook een externe persoon worden aangesteld

inhakend op verschillende kunstenaarsmentaliteiten- en stadia in het

voor een expliciete externe publieke dialoog (zomerresidentie). De

artistieke proces, kan er gebruik worden gemaakt van een indeling in de

organisatie kan al met al dus sterker faciliteren in deze koppelingen, maar

programmering

ook in- en met de stad Tilburg, wat unaniem als waardevol door de

op

basis

van

de

seizoenen

voor

verschillende

gastkunstenaar wordt geacht: die er zelf meer ‘alleen’ voor staat dit van de

kunstenaarsmentaliteiten.

grond te tillen.
In H.3 is door de ogen van de gastkunstenaar geïnventariseerd hoe het
gastatelier wordt ervaren en wat daarin ontwikkeld en/of getransformeerd
kan worden voor een ervaren care vanuit de kunstenaar. Het hoofdstuk
maakt duidelijk dat de interne sfeer die het gastatelier ademt bovenal
behouden dient te blijven; dit is haar grootste waarde. Toch is het werken
vanuit een kader, vastgesteld door de organisatie, voor de gastkunstenaar
prettig (met name in een periode van vier maanden). Dit kader is voor Leo
XIII de dialoog tussen kunstenaar en criticus (e.d.), mits de dialoog vanuit
het interne-artistieke proces wordt benaderd. In andere woorden: je kunt
(externe) dialoog niet opleggen in een gastatelier, opdat het principe van

1

Senior beleidsadviseur bij de Raad voor Cultuur, artikel Kwaliteit en de waarden van cultuur.
Een begripsverkenning (2017) in Boekman editie 113
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Welke visie dient de organisatie de aankomende jaren te hanteren voor een

mentaliteit (de positie van onderzoek te durven bevragen en niet bang te zijn

selectie van kunstenaars, en hoe draag je deze visie uit naar de

voor dialoog). De kunstenaar wordt op het juiste moment in zijn oeuvre voor

buitenwereld?

het gastatelier uitgenodigd, in afstemming met de kunstenaar wordt inherent
hieraan het seizoen van aanwezigheid bepaald.

Een brede scope kunstenaars, door (bestaande) ambassadeurs van Leo
XIII (oud gastkunstenaars, kunstdiscours) over het land te betrekken in een

Wat voor onderwerpen en kunstenaarsmentaliteiten sluiten aan bij het

tweejaarlijkse inhoudelijke commissie, die zich intern inhoudelijk bezig over

beoogde resultaat (proces voortzetten, stimuleren van gesprek en aangaan

de programmering en het op een bevragende wijze invulling geeft. De

experiment) van het gastatelier?

andersoortige beroepspraktijken van de kunstenaars dienen er unaniem toe
in staat te zijn de plek als zodanig te laten ontwikkelen, door het eigen

Kunstenaars die symposia en dialoog in kunnen zetten binnen de

proces aan de onderzoekcasus bloot te stellen. De plek stimuleert tot een

ontwikkeling van de eigen artistieke beroepspraktijk; deze vanuit daar aan

wezenlijke

de

te scherpen. De meer naar binnen gerichte kunstenaar kan middels een

tentoonstellingsruimte: de kunstenaar beoogt te plek ook vanuit deze

winterresidentie zich meer intern verhouden tot dialoog. Dit type kunstenaar

experimentele en bevragende aard te benaderen.

stelt zich anders open dan de meer extern gefocuste zomerkunstenaar. Om

andere

werkmentaliteit-

en

artistiek

proces

dan

de beoogde groei in ontwikkeling door te maken, dient een programmering
Wat voor kunstenaar(s-instelling) past bij de visie van het gastatelier zelf?

afwisselend te zijn. Middels verschillende kunstenaarsmentaliteiten op basis
van seizoenen, voorzie je in dit programma. De periodes dekken ieder een

De kunstenaar in het gastatelier heeft een experimentvolle, actieve en

andere lading, die verder gaan in het plaatsen van ‘8 schilderijen aan de

bevragende werkmentaliteit en is niet bang voor het aangaan van dialoog

muur’. Ze ontwikkelen daarmee het ‘hoe’ en de mogelijkheden van de plek,

met een ander, als artistieke versterking van het interne proces. De

vastgelegd in een jaarlijkse clustering middels een publicatie, die deze

kunstenaar neemt de context in acht en durft zijn proces open te leggen om

diversiteit uiteenzet.

dit verder door te ontwikkelen. De kunstenaar schrijft voorafgaand aan de
residentie een projectvoorstel en werkt naar iets toe, de context in acht

In welke mate dient de organisatie sturing te geven en/of bij te dragen aan

nemend en het plan aanpassend met de tijd. De kunstenaar dient langer

de zichtbaarheid van het proces van de kunstenaar en/of het gesprek met

gevolgd te worden voorafgaand aan de werkperiode, opdat de kunstenaar

de buitenwereld?

goed kan worden ingeschat op basis van een toegewijde en kritische
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Als organisatie kun je niet sturend naar de kunstenaar zijn. Wel kan de
dialoog

kunstenaar-criticus

en

centralisering

theorie-praktijk

als

werkvoorwaarde van de residentie worden uitgesproken- en opgelegd: dit
verschaft zekerheid naar de kunstenaar (je kiest duidelijk je identiteit). De
invulling van deze dialoog is echter open, vanuit de autonomiegedachte,
enkel gebaseerd op het seizoen. Tevens kan de organisatie ondersteunen
in het leggen van connecties: je hebt een faciliterende rol naar de
kunstenaar, o.a. betreft het kennisnetwerk in Tilburg (de kunstenaar is hier
nog onbekend, maar het netwerk uiterst relevant).

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?

Het publieke eindmoment is een belangrijke vereiste van een werkperiode
bij Leo XIII: het is een waardevol moment om kennis te nemen van het werken onderzoek dat is voortgekomen uit de periode; dat niet minder autonoom
is dan een werk in een museum. Tussentijdse deelmomenten in de vorm
van dialoog zijn wenselijk en positief, maar dienen altijd voort te komen uit
de werkperiode en de dialoog tussen kunstenaar en criticus. De dialoog is
vaststaand onderdeel van de residentie, maar het volgen van het proces
tijdens de werkperiode bestaat als een open vraag uitgaande van het
seizoen, de focus van de werkperiode ligt op het eindmoment.
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2. Zichtbare lijn → werkbaar scenario (3)

Waar eerder in dit onderzoek is uitgegaan van het aanbieden van

inderdaad te onduidelijk en vrijblijvend. Deze vrije omgang van de

verschillende toekomstscenario’s, opdat de organisatie uit een algeheel

organisatie met het gastatelier en de gastkunstenaar, schuilt echter in het

vastgesteld scenario zou kunnen gaan kiezen, is in dit onderzoek echter één

feit dat zij geen druk wil uitoefenen op het artistieke proces en de kunstenaar

duidelijke lijn zichtbaar geworden, met verschillende actiepunten als

in

werkbare invulling van dien. In de keuze voor een toekomstscenario zal het

vrijblijvendheid als zodanig problematisch aangekaart vanuit beide partijen

scenario dan ook samengesteld worden door de organisatie Leo XIII op

(organisatie én kunstenaar) dat meer structuur niet weg te denken is voor

basis van de diverse HOE-actiepunten, die op hun beurt allen een positieve

een betekenisvol toekomstscenario.

haar

waardevolle

autonomie

wil

laten

verkeren.

Toch

wordt

verandering- en transformatie stimuleren, afgesteld op de identiteit van
In de aard van het gastatelier zit de mogelijkheid tot twijfel, ‘mislukking’ en

Gastatelier Leo XIII.

stagnatie – begrippen die in toekomstig onderzoek nader kunnen worden
Zichtbare lijn

onderzocht en gedefinieerd – gezien experiment nooit zekerheid verschaft

Terug refererend naar de inleiding van dit onderzoek is als hypothese

en het gastatelier ook geen zekerheid beoogt. In dit onderzoek is dan ook

vastgesteld

de

duidelijk geworden dat het experiment wat het gastatelier in haar kern

residentieperiode tot op heden zodanig aangeboden heeft gekregen, als

faciliteert, niet hoeft te voldoen aan de eisen van het publiek; en dus ook

‘gast’ vanuit een open gift te mogen ontvangen, dat de ervaren

niet aan die van de organisatie, indien er geen verwachtingen worden

vrijblijvendheid vanuit de organisatie hierin verscholen zou kunnen liggen.

uitgesproken. Toch koestert de organisatie een sterke wens te groeien; als

Dit onderzoek is daarom ingegaan op de vraag in hoeverre de werkperiode

plek an sich niet stil te staan. Hiervoor is een commitment vanuit de

in het gastatelier meer gekaderd moet worden vanuit de organisatie,

gastkunstenaar naar de plek nodig, voortkomend uit een gedeelde care. De

focussend op publieke uitwisseling van kennis- en proces, en welk type

stagnatie van deze beoogde groei heeft daarbij niet zozeer met deze

kunstenaar deze identiteit goed invulling zou kunnen geven. Het huidige

zogenoemde vrijblijvendheid van de gastkunstenaar te maken, maar

kader dat vanuit de organisatie aan de gastkunstenaar wordt geboden, blijkt

allereerst met het aanbieden van een interessante programmering (opdat

dat

de

gastkunstenaar

in

Gastatelier

Leo

XIII

men zich aan je bindt) en het stellen van een context aan de gastkunstenaar,
zodat deze de gedragingen in de plek ként en weet waartoe hij zich
verhoudt. De groei van het gastatelier (niet zozeer in omvang maar in status-
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en bereik, en dus in zichtbaarheid) dient daarbij te gaan ontstaan vanuit een

In deze onduidelijkheid blijft de organisatie draaien, waarbij er geen

sterke programmering: wat een taak is die in haar kern bij de organisatie ligt,

duidelijke structuur aan de gastkunstenaar wordt geboden. Dit wordt door

niet zozeer bij de kunstenaar.

de gastkunstenaar sterk ervaren. Indien de organisatie Leo XIII dan ook
verkiest dialoog structureler onderdeel van de eigen identiteit te maken,

Allereerst is hiervoor een duidelijke identiteit en profilering naar de

waar zij zich door onderscheidt en wat dus zeker positief is, dient dit een

buitenwereld nodig, waarop deze artistiek-sterke programmering logische

grote positie in de gecommuniceerde profilering te zijn; als werkvoorwaarde

wijze aansluit. Zoals het gastatelier al in de subsidieaanvraag voor het

voor de residentie. Er moge duidelijk zijn dat het stellen van

Mondriaan Fonds en de gemeente Tilburg (2016) heeft vastgesteld,

werkvoorwaarden (als open richtlijnen die nader ingevuld kunnen worden)

kenmerkt de identiteit van Leo XIII zich door een focus op publieke debatten

niet nadelig hoeft te zijn voor artistiek proces en autonomie: je maakt een

en symposia omtrent het attitude van de kunstenaar in de huidige tijd; en

keuze en de gastkunstenaar weet wat er van hem wordt verwacht. Deze

focust de toekomst zich dus op een actieve voortzetting van deze dialoog

zekerheid is in dit geval enkel positief verklaard. Echter wordt herhaaldelijk

(tussen de kunstenaar en schrijver, onderzoeker, curator en theoretici). In

uitgesproken dat de invulling (hoeveelheid, vorm) van de dialoog altijd op

de subsidieaanvraag is deze beoogde dialoog een publieke manifestatie,

merites van de gastkunstenaar (zijn autonomie) moet bestaan (daar waar

waarop er inzicht in het werk- en denkproces van de kunstenaar kan worden

een meer extern geïnitieerd dialoog als minder ondersteunend aan de

verkregen en de dialoog het artistieke proces van de kunstenaar versterkt.

inhoud / het artistieke proces kan worden ervaren). De organisatie dient

De dialoog werkt dus positief twee kanten op. In dit onderzoek is deze

dialoog dan ook vooral te ondersteunen middels het faciliteren hiervan, wat

beoogde dialoog, als vastgesteld in de subsidieaanvragen, gedurende de

vorm kan krijgen door connecties in- en met het kunstdiscours in Tilburg,

tijd echter meer in twijfel getrokken. Indien dialoog namelijk zodanig wordt

maar ook daar buiten; door het zoeken naar interessante koppelingen en

beoogd, ligt hier een grote en actieve rol voor de organisatie (wat zij ook

ambassadeurs. Op deze manier wordt de beoogde dialoog, intern en/of al

schrijven in de aanvraag). Met de huidige organisatiestructuur is dit een wat

dan niet extern, vanuit de inhoud opgezocht, niet vanuit het doel, en zal het

lastig scenario, gezien de heersende onduidelijkheid omtrent taken en

het artistieke proces ten goede komen. De intern geconcentreerde ruimte

wederzijdse verwachtingen. Het publieke vraagstuk is daarnaast ook lastig

van het gastatelier wordt daarmee niet aangetast, en toch biedt je een

te realiseren vanuit de omgang die de organisatie met de gastkunstenaar

duidelijk kader en leg je verbinding in- en met de stad. Dit zorgt voor de

wil hebben: vrij, opdat de kunstenaar niet teveel wordt opgelegd en de

gewenste professionaliseringsslag en groei.

autonomie niet wordt aangetast. Dit verklaart de onduidelijkheid omtrent de
beoogde publieke dialoog nader.
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3. Werkbaar scenario (conclusie onderzoek)
Hieronder worden de in H.1, H.2 en H.3 opgebouwde HOE-actiepunten
nader verwerkt tot een situatieschets: Hoe ziet de toekomst van Gastatelier
Leo XIII eruit als je deze acties overneemt? Wat vraagt dit van de
organisatie? De eerdere actiepunten worden, in andere woorden, meer in
context geplaatst: Wat betekenen de resultaten van dit onderzoek
concluderend voor Gastatelier Leo XIII?
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TOEKOMSTSCENARIO GASTATELIER LEO XIII – INDICATIE: MAART / JUNI 2018
Onderverdeeld in de belangen die zichtbaar zijn geworden naar aanleiding van de individuele startgesprekken met de organisatie Leo XIII- en leidend als
centrale thematieken in dit onderzoek.

1. Programmering

Waarde: Inhoudelijke programmering herverdelen/bepalen voor de beoogde groei van Gastatelier Leo XIII
Doel: Verminder druk bij organisatie
Uitbreiden eigen scope kunstenaars voor een artistiek-sterke programmering

Actie 1: Inhoudelijke commissie aanstellen om de eigen artistieke scope te

Dit is waardevol voor de beoogde dialoog, als onderscheidende

verbreden en de organisatie in inhoudelijke taken te ondersteunen

identiteit van het gastatelier. De commissie bestaat als een
veelzijdige groep, bestaande uit drie critici [lees: schrijvers,

Het aanstellen van een groep jonge, enthousiaste ‘ambassadeurs’

moderators, theoretici, curatoren en/of onderzoekers] en drie

maakt de inhoudelijke programmering breder dan de huidige

kunstenaars.

organisatiescope. Deze ambassadeurs zijn verspreid over het land.
Middels vergaderingen dient er gesproken te worden over een

A. Een eerste commissie wordt aangesteld door de organisatie

longlist aan kunstenaars. Door deze ambassadeurs concreet als

Leo XIII zelf, op basis van oud residenten en betrokken

inhoudelijke (programmerings)commissie aan te stellen, worden de

personen van het gastatelier afkomstig uit het (inter)nationale

lijntjes naar de kunstenaar kort (dichtbij proces, aanvoelen wat hij

kunstdiscours (woonachtig in Nederland is een pré). Deze

nodig heeft).

commissie buigt zich over het inhoudelijke vraagstuk. De
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organisatie Leo XIII nemen tevens zitting in de tweejaarlijkse

met de kunstenaar treedt (voor een duur van vier maanden),

commissie. Deze opereert daarbij op gelijke voet in de

krijgt deze daar tevens een kleine vergoeding voor (net zoals

vergaderingen- en uiteindelijke selecties.

de kunstenaar een bedrag van 1000-, euro). De commissie

B. De commissie neemt twee jaar zitting, daarna wisselt de groep

neemt dus vrijwillig zitting op basis van de toegekende waarde

door o.b.v. persoonlijke voordracht en/of open call: zo spreidt

voor de plek. Organisatorische zaken liggen bij de organisatie

de groei van de groep ambassadeurs zich logischerwijs uit en

Leo XIII, die daarnaast op gelijke voet (maar structureel) zitting

blijft het programma-aanbod artistiek-sterk.

neemt in de commissie.

C. Tijdens de tweejaarlijkse zitting krijgen de leden de mogelijkheid
in dialoog met de gastkunstenaar te treden, waarbij er telkens

Actie 2: Herverdeling programmering (3 scenario’s afgestemd op de

één deze taak op zich neemt. De groep bestaat uit ca. zes

seizoenen)

inhoudelijke commissieleden (3 dialogen per jaar), naast de
vaste organisatie van Leo XIII.

Een indeling van het algehele programma van Gastatelier Leo XIII

D. Deze koppeling tussen kunstenaar en commissielid wordt

op basis van de seizoenen zomer, winter en najaar geeft meer visie

bewust en in goed overleg bepaald. De gastkunstenaar wordt

op

de

keuzes

in

kunstenaarsselectie.

Middels

deze

uitgenodigd voor een residentie op voordracht van een zittend

selectiemethode geef je gehoor aan verschillende typen- en

commissielid, die al enige tijd connecties heeft met deze

mentaliteiten kunstenaars, en tevens aan de verschillende fasen in

kunstenaar. Deze kunstenaar is voorafgaand aan de residentie

de carrière van de kunstenaar. Het gastatelier beoogt hier geen

dus langer gevolgd (zie punt ‘Kunstenaarsselectie’) en overlegd

eenzijdige keuze in te maken (niet enkel de meer naar buiten

middels collectieve, inhoudelijke vergaderingen.

gerichte kunstenaar (meer geëngageerde werkhouding), maar ook

E. De inhoudelijke commissie komt ca. 2 á 3 keer per jaar samen

de meer naar binnen gerichte kunstenaar (behoefte aan een

op vrijwillige basis, om het jaarprogramma samen te stellen

werkperiode voor interne focus in de fysieke gastruimte)), gezien

vanaf een longlist en de beoogde dialogen tevens te besluiten.

het een plek is voor zowel proces, reflectie, experiment en

De inhoudelijke commissie doet een voorstel en middels een

presentatie, wat middels deze constructie allemaal in één helder

dialoog met de organisatie (die tevens structureel zitting neemt

framework kan worden geplaatst. De kunstenaar heeft een vrije

in de commissie) wordt de selectie bepaald. De reiskosten voor

keuze om te kiezen uit een van de twee scenario’s: een zomer- of

de vergaderingen worden vergoed. Wanneer het lid in dialoog

winterresidentie, als onderdeel van de maakcyclus ten grondslag
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aan

het

kunstenaarschap.

Dit

in

goed

overleg

met

de

Mentaliteit kunstenaar (grove schets): Een meer lokale, regionale en

commissieleden, die het jaarprogramma construeren. Nader

mogelijk nationale kunstenaar opereert goed in deze werkperiode
o

toegelicht:

De

winterresidentie

(november

t/m

februari):

Deze

gastkunstenaar focust zich met name intern op het eigen
o

De zomerresidentie (juli t/m oktober): De gastkunstenaar

artistieke proces en de dialoog betreft dan ook een meer

werkt bewust toe naar een inhoudelijk symposium omtrent

interne publiekheid. Deze krijgt vorm middels ondersteunde

een open casus (te denken aan: value, hospitality, care,

gesprekken, waarvan de hoeveelheid en timing wordt

autonomy, concentration, play) op een externe locatie als

besloten

context voor een jaarlijks zomersymposium. De publiekheid

publiekheid wordt ingezet puur ten behoeve van de

in deze residentie is daarmee meer extravert. De

persoonlijke ontwikkeling van de gastkunstenaar. Ondanks

samenkomst tussen artistiek- en theoretisch onderzoek

de reflectieve en intern geconcentreerde aard van de

wordt hier actief opgezocht in dialoog met de aangestelde

periode,

adviseur voor deze werkperiode (criticus, moderator,

eindpresentatie. Tevens neemt de resident deel aan het

schrijver, kunstenaar). Tezamen is deze samenkomst van

zomersymposium enkele maanden later, waar hij middels

spreken- en denken over de attitude van de gastkunstenaar

reflectie-advies, een Artist Talk of werkbespreking terug kan

in de geboden context aanleiding voor de nadere invulling

kijken op de werkperiode en/of nieuwe stappen op basis

van het symposium als onderdeel van deze residentie. De

daarvan kan delen

in

samenspraak

besluit

ook

met

deze

de

kunstenaar.

residentie

met

De

een

werkperiode heeft dan ook een publiek karakter. De

Mentaliteit kunstenaar (grove schets): Een nationale of internationale

aangestelde adviseur heeft hier een ondersteunende

kunstenaar

functie en zoekt vanuit zijn interesse in de kunstenaar- en

werkmentaliteit, geconcentreerd op de fysieke plek met behoefte aan weinig

zijn beroepspraktijk mee naar externe lijntjes, opdat

‘afleiding’

kan

hier

goed

in

opereren

middels

een

toegewijde

mensen uitgenodigd kunnen worden om in gesprek te gaan
o

met de kunstenaar als extra laag aan de werkperiode -

Het najaar (schakelmoment) (maart t/m juni): Deze

mogelijk in de vorm van een publiek evenement; voor

residentieperiode betreft de geselecteerde kunstenaar van

verscherping van het artistieke proces, mogelijk intern.

de landelijke Leo XIII-Prijs. Er wordt in overleg tussen de
organisatie en kunstenaar afgestemd welke plekken en/of
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personen in Tilburg en Brabant interessant zouden kunnen

als organisatie van handvatten in voorzien. De organisatie

zijn om te bezoeken en/of uit te nodigen voor gesprek;

dient zich te structureren in verschillende taken. De

gezien deze kunstenaar het kunstdiscours nog volop

organisatie Leo XIII komt structureel iedere maand samen

verkent en hier zelden in bekend is. Deze lijntjes en de

voor een goedlopende organisatiestructuur. Deze planning

daarbij optredende gesprekken kunnen uiterst waardevol

wordt in het begin van het jaar voor het gehele jaar gemaakt

zijn, o.a. als netwerk voor verdere ontwikkeling in de

in de vorm van een draaiboek. Daarbij is ieder bewust van

toekomst. Ook deze resident neemt deel aan het

zijn taak en aandeel. Taken dienen voorafgaand aan het

zomersymposium, enkele maanden later. Dit helpt de

definitieve draaiboek te worden besproken- en bepaald.

kunstenaar om de stappen te delen die hij in het jaar na

Een mogelijkheid:

afstuderen heeft gezet. Deze startende kunstenaar heeft
o

het nodig om kaders te krijgen aangeboden voor dialoog en

Interne focus: betreft het regelen van praktische zaken voor

de daarbij optredende verscherping van het proces, gezien

de

vier maanden een uiterst lange periode betreft. Je hebt met

betaling,

een lokaal netwerk te maken. De kunstenaar dient

subsidieaanvraag),

gekoppeld te worden aan degene die interessant zijn om

Gastheer/vrouw voor de kunstenaar in snel contact

mee in gesprek te gaan. Dit initieer je als organisatie en het

(adviseur voor inhoudelijk dialoog). Kan door wisselen per

geval van meer regionale zittingsleden ook als inhoudelijke

werkperiode.
o

commissie.

kunstenaar

informatie

betreft
is

het

informatie

betreft

mogelijkheid

tot

aanspreekpunt

als

Externe focus: draagt zorg voor de jaarlijkse online
publicatie,

Actie 3: Onderlinge taken verdelen (draaiboek)

(sleuteloverdracht,

middels

het

regelen

van

een

goede

documentatie van iedere individuele werkperiode en een
uiteindelijke

clustering

hiervan.

Deze

persoon

is

Op deze manier verschaf je meer duidelijkheid naar de

verantwoordelijk voor alle externe contacten, zoals het

gastkunstenaar en kan hij beter werken. De kunstenaar

faciliteren van de locatie van het symposium, het regelen

dient bijvoorbeeld eerder te weten bij ingang van welke

van de fotograaf voor eindpresentaties en mogelijk een

periode zijn residentie plaatsvindt, opdat hij zaken kan

goede

regelen m.b.t. inkomsten- en woononderhoud. Hier kun je

momenten. Draagt tevens zorg voor het structureel
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verslaglegging

tussendoor

tijdens

publieke

o

versturen van de nieuwsbrief en updaten van de website

A. De openstelling begint op donderdagavond in plaats van op

(met ondersteuning van de werkgroep Leo XIII, zoals

vrijdagavond: als verlengd weekend. Dit is in aansluiting met de

eerder aangesteld). ! De teksten n.a.v. de werkperiodes

avondopenstelling van Museum De Pont. Op deze manier kan

worden door de aangestelde adviseur uit de tweejaarlijkse

de media beter ingezet worden en kan er aandacht worden

commissie geschreven: deze hoeven enkel door het

gevraagd voor hetgeen je doet. Er kunnen flyers worden

externe

neergelegd bij De Pont, voorzien van een duidelijke looproute.

aanspreekpunt

in

de

organisatie

Leo

XIII

samengevoegd te worden voor een publicatie.

Indien gewenst vanuit de gastkunstenaar, kan de duur van de

Inhoudelijke focus: de gehele organisatie tezamen, als

eindpresentatie tevens naar 2 á 3 weekenden worden verlengd

onderdeel van de inhoudelijke commissie omtrent het

(inhoudelijke overweging; bij zomerresident mogelijk van

inhoudelijke vraagstuk van de programmering = koppeling

grotere waarde).

tussen de commissie en de organisatie Leo XIII. Opereer in
de commissie altijd op gelijke voet met de fluïde groep

Actie 5: De ervaring van de kunstenaar (proces) structureler inventariseren

ambassadeurs.
Na afloop van de AiR periode is het belangrijk inzicht in de denkwijze
Actie 4: Nadrukkelijke focus publiek moment

en het werkproces te krijgen, naast het zichtbare beeldende
resultaat. Dit kan in de vorm van een nagesprek (intern) en jaarlijkse

Het publieke moment geeft de werkperiode een belangrijke druk:

online publicatie (extern). De publicatie toont hoe het proces in het

het is een moment om antwoord te geven in de spin van

gastatelier zich kan ontplooien op de langere termijn: Hoe hebben

mogelijkheden. De interne processen in het gastatelier, die

de experimentvolle stappen zich doorontwikkeld? Hier wordt tevens

resulteren in een autonoom maakproces- en resultaat, zijn de meest

publiekelijk op ingegaan in de vorm van reflectie en discussie

essentiële waarde van Gastatelier Leo XIII. Het publieke

middels het zomersymposium. De productie van de jaarlijkse

presentatiemoment mag daarom meer nadruk te krijgen. Met meer

publicatie ligt als taak bij de organisatie Leo XIII, te denken aan het

gewicht op een publiek moment, kan hier media aandacht voor

contact met een professionele fotograaf voor de vastlegging van de

worden gevraagd.

eindpresentaties en zaken betreft auteursrecht m.b.t. de foto’s van
nieuwe werken. De tekst voor de publicatie wordt na afloop van de
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werkperiode geschreven door het aangestelde commissielid, die het
proces vier maanden heeft gevolgd.

Vraagstuk aan organisatie:
artistiek-inhoudelijke

Ondersteuning zoeken- en ontvangen voor

keuzen,

taken

goed

verdelen.

Eerste

opzet

inhoudelijke commissie maken (vanuit bestaande ambassadeurs en het
betrokken kunstdiscours) en benaderen vanuit deze vraag. Een jaarlijks
symposium op externe locatie organiseren omtrent een open casus
(inhoud/content altijd in overleg met zomerkunstenaar), dit tijdig oppakken.
Lijntjes in Tilburg- en Brabant uitzetten voor de prijswinnende kunstenaar:
dit kennisnetwerk op de hoogte brengen van de aanwezigheid van de
gastkunstenaar en met name uitnodigen voor het welkomstdiner (geldt ook
voor de twee overige residenten): wordt nader op ingegaan onder ‘Publieke
dialoog’.
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2. Selectieprocedure kunstenaars
Waarde: Visie ontwikkelen op de selectiemethoden voor gastkunstenaars
Doel: Inperken vrijblijvendheid gastkunstenaar
Uitbreiden eigen scope kunstenaars, artistiek-sterke programmering (oude methode o.b.v. medium werkt niet meer)

Actie 1: De kunstenaar voorafgaand aan de residentie langer volgen

Op deze manier kan een goede inschatting worden gemaakt of de

middels

artistieke beroepspraktijk zich leent voor een werkperiode in

commissie kunnen de kunstenaars daadwerkelijk worden

Gastatelier Leo XIII. De kunstenaar wordt gekozen op basis van een

gevolgd, verspreid over het land. In afstemming met de

actieve

zelfregulerende

uiteindelijk besloten kunstenaar, in goed overleg tussen de

beroepspraktijk. De kunstenaar wordt daarbij beter doorgrond dan

commissieleden, wordt een keuze gemaakt tussen de zomer- of

zijn CV of naamsbekendheid, namelijk op basis van het eerdere

winterresidentie. Er dient goed te worden gekeken naar de

werk (dat is gezien door een commissielid middels studiobezoeken

verschillende stadia in het kunstenaarschap. De prijswinnende

en mondeling gesprek. De kunstenaar is ertoe in staat zowel door

kunstenaar opereert anders in de ruimte dan de meer

te werken aan het eigen onderzoek middels het indienen van een

gerenommeerde.

en

toegewijde

mentaliteit

en

een

studiobezoeken.

Door

de

breed

georiënteerde

B. Eén commissielid gaat een “blind-date” met de prijswinnende

projectvoorstel, als een experiment aan te gaan in de geboden
context.

kunstenaar aan: zonder deze van te voren persoonlijk
geselecteerd te hebben (wordt door aangestelde jury bestaande

A. Op basis van een samengestelde longlist door inhoudelijke

uit Domeniek Ruyters (Metropolis M), Maria Schnyder (Museum

scommissie (6 wisselende leden + organisatie Leo XIII) worden

De Pont) en Ruben Mols (Gastatelier Leo XIII) geselecteerd),

deze kunstenaars voorafgaand aan een werkperiode gevolgd

verkiest het commissielid een dialoog aan te gaan met een
jonge, startende kunstenaar.
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C. Middels het ingediende projectvoorstel heeft de kunstenaar een

Overwegingen in selectiemethoden:
o

houvast: dit is belangrijk in een periode van vier maanden. Op

Internationale

kunstenaars

hebben

vaak

erg

deze manier kun je goed inschatten of de artistieke

toegewijde,

beroepspraktijk past in de identiteit Leo XIII en bepalen of deze

(winterresidentie → weinig ‘afleiding’, focus op interne

kunstenaar zijn praktijk waardevol door kan zetten binnen de

proces in fysieke plek)
o

ccontext van het gastatelier. De gastkunstenaar wordt gevraagd

geconcentreerde

een

werkinstelling

Regionale en nationale kunstenaars trekken doorgaans

tussen een winter- of zomerresidentie te kiezen, waarbij de

meer publiek: zijn bekender in Nederland (zomerresidentie

verschillende accenten van de twee perioden duidelijk worden

→ dialoog, open werkhouding)

gecommuniceerd.

Met

een

projectvoorstel

voelt

o

de

Pas afgestudeerde kunstenaars vragen doorgaans meer

gastkunstenaar zich serieus genomen en worden wederzijdse

sturing. Neem dit mee in de gekoppelde dialoog: Wie wil er

belangen uitgesproken. In het projectvoorstel dient de

meer werk investeren? Het aanbod in Tilburg is voor deze

kunstenaar na te denken wat hij beoogt te doen in het

residentie tevens belangrijk mee te nemen. Dit in overleg

gastatelier. Voor vier maanden is het belangrijk dat er een

tussen de commissie en organisatie Leo XIII, die hierin in

context is om vanuit te werken. Op basis van het projectvoorstel

lijntjes kunnen voorzien
o

kan een goede en interessante dialoog worden aangegaan met

Kies voor

persoonlijke

voldoening:

De aangestelde

adviseur moet zelf iets uit de dialoog kunnen halen, op die

een inhoudelijk commissielid.

manier is positieve energie voelbaar

D. Koppel de keuze voor de gastkunstenaar en de gekoppelde
adviseur duidelijk terug aan de gastkunstenaar: de kunstenaar
dient te voelen waarom hij is gekozen, voor een goede omgang

Vraagstuk

(care) met de plek. Communiceer de koppeling en verwachte

werkvoorwaarden kunstenaar scherpstellen en doorvoeren

uitkomst (deelname symposium, koppeling voor dialoog)
voorafgaand aan de residentie tevens aan de gastkunstenaar.
De kunstenaar mag niet voor onverwachte verassingen komen
te staan. Leg hierbij nooit druk of verwachtingen op, maar
communiceer vanuit open werkvoorwaarden. Biedt ruimte voor
‘vrijblijvend experiment’.
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organisatie:

Aanpassingen

selectiemethode-

en

3. Interne concentratie / autonomie

Waarde: Geconcentreerd artistiek onderzoek als belangrijkste voorwaarde residentie
Doel: Voorkomen stagnatie gastkunstenaar
Actie 1: Het stellen van de fysieke context van het gastatelier als

Vraagstuk organisatie: verwachten naar de gastkunstenaar uitspreken

werkvoorwaarde

voorafgaand aan de werkperiode, benoemen.

Een geboden context geeft de gastkunstenaar een richtlijn. Gezien
het gastatelier beoogt als plek te ontwikkelen- en bevragen, dienen
de invullingen van de werkperiodes op deze wens aan te sluiten en
dus afwisselend te worden geprogrammeerd. De kunstenaar kan
hierbij niet worden opgelegd zich op een bepaalde manier te
gedragen in het gastatelier, maar kan wel van kaders worden
voorzien; die enkel meer duidelijkheid stimuleren en de huidige
onduidelijkheid inperkt. Het verhouden tot de context mag vooraf
uitgesproken worden als werkvoorwaarden. In een startgesprek
wordt deze verhouding-tot duidelijk gemaakt, uitgaande van het
belang dat de kunstenaar wordt geacht zich open te stellen voor de
mogelijkheden ín de ruimte; en zich daarmee te laten confronteren.
Dit versterkt het artistieke proces en is tevens waardevol als
ervaring voor het kunstdiscours. De kunstenaar eigent de ruimte niet
toe als betaalde ateliercontext, maar verhoudt zich-tot. Dit staat
tevens duidelijk op de website vermeld.
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4. Publieke dialoog

Waarde: Verscherping artistieke proces (intern)
Doel: Bevraging attitude van de kunstenaar en de kunstenaar uitdagen tot nieuwe stappen

Actie 1: Kunstdiscours als publiek specifiek uitnodigen

Dialoog wordt als uiterst belangrijk ervaren, gezien het voor alle
kunstenaars (ook voor winterresident) van belang is om bepaalde

Het gastatelier verkeert in een lokaal netwerk: men weet wat er

momenten in het artistieke proces uitspraken te doen. Het

speelt. Het uitwisselen van kennis is een pré, vooral voor de pas

welkomstdiner kan hernoemd worden tot “Kick-Off Diner”, met een

afgestudeerde kunstenaar. De kunstenaar dient door de organisatie

centrale focus op de kunst(enaar).

in contact met dit netwerk te worden gebracht middels het
welkomstdiner; wat zich specificeert op het kunstdiscours in Tilburg

Actie 2: Inzetten van externe mogelijkheden
Zie ‘Bezoekers’

en de ambassadeurs van Leo XIII naast de reeds aanwezige
omwonenden. Dit nodigt mensen uit ook bij afronding van de
werkperiode terug te komen, geeft meer grip voor de organisatie en

Vraagstuk organisatie: Kunstdiscours Tilburg uitnodigen voor “Kick-Off

draagt tevens bij aan het dialoog tussen de gastkunstenaar en het

Diner”, organiseren, mensen uit de regio die interessant kunnen zijn voor de

kunstdiscours:

gastkunstenaar koppelen middels welkomstdiner, tijdig communiceren aan

Welke

mensen

zijn

interessant

voor

deze

gastkunstenaar om mee in gesprek te gaan, wie nodig je uit om je

omwonenden dat er een verandering in focus gaat plaatsvinden.

identiteit kenbaar te maken? Op uitnodiging voelen mensen bovenal
meer urgentie: dit is de eerste aanzet voor een mogelijk interessante
dialoog. Het welkomstdiner koppelt het begin- en einde van de
werkperiode en plaatst te residentie direct in de juiste context. Het
diner betreft een eerste kennismaking in een informele setting
waarop men zich aan de residentieperiode kan gaan binden.
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5. Bezoekers

Waarde: Artistiek-sterk programma faciliteren extern
Doel: Binding creëren met de plek voor beoogde groei
Actie 1: Externe mogelijkheden inventariseren
kun je andere accenten leggen (naast werkpresentatie ook meer
De drie werkperiodes worden eens per jaar geclusterd tot een

theoretische bevragingsmogelijkheid). De invulling van deze

zomersymposium op een externe locatie. Dit draagt bij aan de

externe koppeling kan op twee manieren ingevuld worden:

residentie intern, gezien het stimuleert tot kritische reflectie en
bevraging van de werkperiode. Je vergroot tevens je zichtbaarheid.

1. Er kan aansluiting worden gevonden bij de Day of the

Het belang van theoretische koppeling aan een open casus, en

Young Artist, als samenkomst in Tilburg gericht op

tevens de autonomie in de kunsten en de ruimte die voor reflectief

continuïteit. Er is een grote groep jonge kunstenaars die

proces wordt geboden, is samen de onderscheidende kwaliteit van

kennisdeling

Leo XIII waar de organisatie zich mee wil profileren. Voor de

gastkunstenaars zijn, afkomstig uit heel Nederland- en

beoogde dialoog theoretici-kunstenaar is samenwerking met

daarbuiten. Je positioneert je hiermee sterk in- en naar

externe locaties een aandachtspunt. Hier komt tevens de artistieke

de gemeente, goed voor een langdurige relatie. Het

programmering op nationaal en internationaal niveau goed in

publiek dat je hier hebt is vooraf duidelijk (jonge

samen. Om dit te realiseren dient de organisatie Leo XIII actief te

kunstenaars die potentieel interessant zijn voor het

opereren in de coördinatie van dit evenement. Hierbij is het

gastatelier, een gezicht naar de buitenwereld te maken

raadzaam slim in te plannen en in te spelen op de activiteiten in de

en je identiteit neer te zetten).

beoogt

en

die

je

potentiele

stad. Je kunt bij andere instellingen aansluiten om elkaars publiek

2. Een meer theoretisch onderlegd symposium omtrent

te (be)trekken en delen. Op deze externe locatie richt je je tot een

een open casus, te denken aan hospitality. Dit kan

breder publiek en

tevens plaatsvinden buiten Brabant, waar inhoudelijk
met een meer (inter)nationaal en breed publiek over
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wordt gesproken. Hierbij dient sterk bevraagd te

tussen de werkperiode en hun autonomie beroepspraktijk zelf al

worden wie je publiek is en waarom dit publiek erbij zou

fysiek maken.

willen zijn (= binding). Het publiekelijk bediscussiëren
wat de waarde is van de plek, als een ruimte om anders

Vraagstuk organisatie: Actief opereren in de coördinatie van zowel het

te denken, kent veelal een politieke insteek, waarbij de

externe symposium (contact leggen, aanvliegen) als in de realisatie van de

kunstenaar in gesprek gaat met een externe spreker,

jaarlijkse online publicatie (teksten verzamelen en bundelen, foto’s ophalen

opdat de status van de plek al de gewenste context

en plaatsing in document)

verschaft voor een politiek-inhoudelijk gesprek.

Actie 2: Digitale platform inzetten voor beoogde identiteit

Om de focus op proces en presentatie beide te kunnen waarborgen,
dient het digitale platform zich hierop te richten. De website van het
gastatelier kan als kennisplatform worden ingezet die de dialoog
theorie-praktijk (kunstenaar-criticus) duidelijk vorm geeft. Middels
een jaarlijkse clustering in de vorm van een online publicatie, zoals
hierboven reeds beschreven, wordt de lange termijn invloed van het
gastatelier in een meer analytische wijze inzichtelijk gemaakt voor
publiek. Het nieuwe werk wordt in een duidelijke voortzetting van de
werkperiode geplaatst, voorzien van een korte tekst geschreven
door de gekoppelde inhoudelijke commissieleden (3 per jaar). De
jaarpublicatie kan logische wijze geplaatst worden rondom het
zomersymposium, daar waar de drie residenten de koppeling
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