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Dit nummer van Courant is integraal gewijd aan ‘zelforganisatie’: 
heel diverse initiatieven van kunstenaars om diverse aspecten van 
hun praktijk — niet alleen creatie, maar ook zakelijke kwesties, 
belangenbehartiging, het creëren van presentatie- en toonmomen-
ten, residenties — gezamenlijk te organiseren om zo hun positie 
te versterken. Dit dossier is een samenwerking tussen de steunpun-
ten voor podiumkunsten (VTi), beeldende kunst (BAM) en muziek 
(Muziekcentrum Vlaanderen). Dat maakt het mogelijk om initiatie-
ven in verschillende disciplines samen te belichten. Zo wordt dit 
dossier een van de eerste inhoudelijke realisaties van de fusie-
operatie waar deze drie organisaties op dit moment volop mee 
bezig zijn.

Voor de kunsten in Vlaanderen is de fusie van de steunpunten een 
kans. De kunsten in Vlaanderen staan op een keerpunt. Enerzijds 
is er sprake van hoogconjunctuur, van een bloei die internationaal 
wordt erkend en benijd. Tegelijk is die bloei voor de toekomst niet 
gegarandeerd. Economische, demografische en culturele veran-
deringen zetten traditionele manieren van werken onder druk en 
vragen om nieuwsoortige modellen voor productie, presentatie en 
publieksopbouw. Recente cultuurpolitieke veranderingen compli-
ceren deze zoektocht. De recente besparingen vergroten de eco-
nomische druk op kunstenorganisaties, waardoor de ruimte voor 
transitie en transformatie dreigt te verkleinen. Tegelijk biedt het 
vernieuwde Kunstendecreet mogelijkheden om op een innovatieve 
manier in te spelen op wat er vandaag op het spel staat.

Hoe maken we van het kunstenlandschap een duurzame voedings-
bodem voor de samenleving van morgen? Dat is de uitdaging 
waar het werkveld en het overheidsbeleid samen voor staan. Die 
toekomst begint vandaag. Zoals dit dossier laat zien, zijn de kie-
men van die nieuwe ontwikkelingen in het werkveld volop aanwe-
zig. Het is nu zaak om ze te herkennen en op te pikken, om ze 
kansen te geven zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen, om ze 
meer te structureren en zichtbaar te maken naar het bredere werk-
veld en het overheidsbeleid. Daar liggen bijzondere mogelijkhe-
den voor het eengemaakte kunstensteunpunt, dat vanuit het nieuwe 
Kunstendecreet precies visie-ontwikkeling door veldanalyse, prak-
tijkondersteuning en het uitbouwen van collectieve internationale 
relaties als kerntaken meekreeg.
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Deze Courant wijden we aan ‘zelforganisatie’. We 
verzamelen een reeks bijdragen die het fenomeen 
vanuit verschillende perspectieven kadert en bren-
gen verschillende ‘zelforganisatie-initiatieven’ uit de 
podium-, beeldende kunsten en muziek in kaart.

We openen met een eigen bijdrage die de collectie-
ve organisatie van individuele kunstpraktijken in de 
podium- en beeldende kunst kadert binnen de ontwik-
kelingsparcours van de individuele kunstenaar. Pas-
cal Gielen en Tessa Overbeek schetsen de bredere 
maatschappelijke context waarbinnen de praktijken 
van kunstenaars en zelforganisaties zich ontwikkelen 
en brengen verslag uit van het symposium ‘Sustai-
nable Creativity in the Post-Fordist Condition’.1 ‘De 
mechaniek van de mutualisering’ belicht de verschil-
lende topics waartoe zelforganisatie-initiatieven zich 
vroeg of laat moeten verhouden. Beschouw het als 
de bouwblokken van de zelforganisatie die telkens in 
verschillende constellaties en op maat van het initia-
tief worden vormgegeven. Aansluitend daarop geeft 
‘De kleine letters’ een overzicht van hoe dit maatwerk 
zich kan veruitwendigen in juridische structuren.

We belichten een tiental sterk uiteenlopende zelf-
organisatie-initiatieven uit diverse disciplines. Stuk 
voor stuk zijn ze artist-run en op zoek naar alternatie-
ve manieren om de kunstpraktijk op een duurzame 
manier te organiseren. In de waaier zowel piepjon-
ge, net opgestarte initiatieven maar ook meer door-
winterde en sterk uitgebouwde cases uit binnen- en 
buitenland. Manyone en Cluster zijn twee kersverse 
voorbeelden – respectievelijk uit de podiumkunsten 
en muziek – waarin kunstenaars vanuit een gedeel-
de visie een overkoepelend orgaan ontwikkelen dat 
de kunstpraktijk van elk lid ondersteunt. Eenzelfde 
opzet heeft Cohort; een platform dat administratieve 
en artistieke ondersteuning biedt aan verschillende 
hedendaagse muziekformaties. 

Enough Room for Space is een van de vele voorbeel-
den van ruimtes die opgericht werden door (beel-
dend) kunstenaars (meestal thuis of in een vrij pand) 
om hun werk te ontwikkelen en te tonen. In Gent, 
Antwerpen en vooral Brussel zijn er tientallen voor-
beelden van ruimtes, ook wel off-spaces genoemd, 
waar kunstenaars op een heel eigen wijze vorm ge-
ven aan hun werk en er bezoekers op een persoon-
lijke manier ontvangen. Een gelijkaardig uitgangs-
punt kende Overtoon, dat op anderhalf jaar tijd 

1. Pascal Gielen initieert vanuit de Rijksuniversiteit Gro  nin  -
gen een onderzoek naar mogelijke duurzame creatieve 
praktijken binnen de creatieve industrieën, waarvan dit 
symposium een eerste praktijkverkenning was.

uitgroeide van halfopen atelier tot een onderzoeks-, 
productie- en distributieplatform voor geluidskunst en 
beeldende kunst met geluid als grondslag. We gaan 
in gesprek met SPIN, dat zich organiseert vanuit het 
principe van de collectieve autonomie en krijgen 
een inkijk in het organisatiemodel van Jubilee, een 
van de collectieve organisatiestructuren opgericht 
door en voor kunstenaars die werken op het snijvlak 
van beeldende kunst en media.

Ook over de grenzen heen nemen kunstenaars het 
voortouw bij het ontwikkelen van nieuwe duurzame 
organisatievormen. L’Amicale de Production geeft 
een inkijk in hun coöperatief productiemodel dat de 
betrokken kunstenaars toelaat in wisselende functies 
samen te werken aan een productie. Het Londense 
V22 werkt aan een organisatiemodel dat bezit de-
mocratiseert. Het waagt zich daarbij zelfs tot op de 
beurs en is daarmee een van de weinige cases die 
systemen uit de financiële wereld incorporeren bin-
nen een vernieuwende coöperatieve praktijk.

Kunstenaars verenigen zich niet alleen om hun eigen 
artistieke praktijk verder te ontwikkelen. Ook onder-
zoek en belangenbehartiging worden door kunste-
naars gezamenlijk opgenomen. Shopshop verenigt 
een brede groep kunstenaars die in een voormalige 
winkelruimte in Brussel onderzoek verrichten naar 
de relatie tussen kunstenaarspraktijken en de lokale 
economie. En ook overlegplatformen als State of the 
Arts ontstaan vanuit en worden gerund door de kun-
stenaars zelf. 

We geven ook graag de aanbevelingen mee uit 
INTER.MEZZO, een pilootproject geïnitieerd door 
het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten dat twee 
jaar werkte aan loopbaanbegeleiding op maat van 
uitvoerende kunstenaars en een tool biedt om te re-
flecteren over de uitbouw of heroriëntering van de 
individuele kunstenaarsloopbaan. 

Deze Courant biedt heel wat materiaal dat een 
eerste terreinverkenning toelaat van een steeds be-
langrijker wordend thema. In de loop van 2015 zal 
het nieuwe kunstensteunpunt in samenwerking met 
Pascal Gielen onderzoek verrichten naar deze ’zel-
forganisatiepraktijken’. Met de resultaten uit dit on-
derzoek wordt in de loop van 2015 verder aan de 
slag gegaan in nauw overleg met het veld. 

Sofie Joye is projectmedewerker bij VTi.

Op 1 januari 2015 is de fusie van BAM, VTi en Muziekcentrum 
Vlaanderen tot een eengemaakt kunstensteunpunt volledig ope-
rationeel. Maar elke fusie is vooral een proces. Terwijl stap voor 
stap beslissingen op alle niveaus worden voorbereid en genomen, 
komen de eerste inhoudelijke resultaten al op tafel. Onze net afge-
werkte landschapstekening — te downloaden op www.kunsten.be 
— is alvast een belangrijk vertrekpunt. VTi, BAM en Muziekcentrum 
Vlaanderen hebben daarmee een aantal uitdagingen voor de kun-
sten in de samenleving van morgen op tafel gelegd. 

Maar de opdracht van het kunstensteunpunt stopt niet bij het sim-
pelweg aanwijzen van deze pistes. Het komt er nu op aan om 
ze — vanuit onze missie en kerntaken — te vertalen naar concrete 
acties voor het werkveld. Dat kunnen we doen door in het veld 
opgebouwde kennis te bundelen en breder ter beschikking te stel-
len, door het denken omtrent nieuwe manieren van werken te stimu-
leren, door nieuwe verbindingen te leggen tussen diverse partners 
binnen en buiten de kunsten en door een bijdrage te leveren aan de 
duurzame ontwikkeling van internationale relaties. Dit gezamenlijke 
dossier is slechts een eerste stap om de mogelijkheden van een 
gezamenlijk verhaal voor de kunsten verder te exploreren. 

INLEIDING 
Sofie Joye
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Schaamte financiële en organisatorische steun 
aan diverse podiumkunstenaars (Josse De Pauw en 
Pat Van Hemelrijck (beiden voorheen in Radeis), 
Eric De Volder, Jan Lauwers en Anne Teresa De 
Keersmaeker). Het beheer van deze vereniging 
was grotendeels in handen van de kunstenaars 
zelf: ze kochten een pand in Brussel waar ze repe-
titieruimtes installeerden en waar gedeelde tech-
nische en administratieve voorzieningen waren 
gehuisvest. Er was een sterke economische solida-
riteit onder de kunstenaars: men deelde internatio-
nale contacten en de inkomsten uit de tour van de 
ene kunstenaar werden gebruikt voor het tijdelijk 
financieren van andermans nieuwe productie. 

Nadien ontwikkelden veel ‘tachtigers’ een eigen 
structuur, op maat van waar hun werk om vroeg. 
Een aantal sterkhouders van de generatie van de 
jaren 1980 is erin geslaagd om werkvormen en 
structuren op te zetten en uit te dokteren die een 
paradigmashift betekenden in de manier waarop 
het Vlaamse theater zichzelf organiseerde. In de 
woorden van Marianne Van Kerkhoven werd er 
op dat moment ‘een situatie bereikt waarin men 
aan professionaliteit niet enkel een sociale, maar 
eindelijk ook een artistieke invulling kon geven. 
Een van de belangrijkste hefbomen hiertoe was 
het bewustzijn dat de werkstructuur ook het werk 
bepaalt én dat de manier waarop men wil wer-
ken niet alleen een uitdrukking is van het artistiek 
credo, maar gelijktijdig ook een maatschappelijke 
positionering veronderstelt, een “manier van in de 
wereld willen staan”. (…) Artistieke vrijheid wil zeg-
gen dat men de opties genomen in het creatieve 
werk laat doordringen tot in alle geledingen van 
de structuur waarbinnen men creëert. Dat betekent 
onder andere: bepalen hoe, waar en wanneer je 
wilt werken en met wie, bepalen hoe je je publiek 
tegemoet wil treden, bepalen hoe je met je (co)pro-
ducent wil praten, bepalen hoe, waar en waarom 
je ergens wil spelen, bepalen welke accenten je in 
je promotie wil leggen, enz. In deze optiek wordt 
het theaterbedrijf als een geheel beschouwd en 
als een geheel in handen genomen. De organi-
satie als uitdrukking van het creatieve werk dient 
dus over dezelfde flexibiliteit als het creatieve 
werk te beschikken.’ (Marianne Van Kerkhoven, in 
Metamorfose in podiumland, p. 167)

Vandaag hebben veel podiumkunstenaars het 
gevoel dat dit uitgangspunt verloren is. Naast 
structuren rond kunstenaars en artistieke collectie-
ven verschoof door de jaren heen een groot stuk 
van de productiecapaciteit naar intermediaire 
structuren zoals kunstencentra, festivals, werkplaat-
sen en gezelschappen die zich omvormden tot pro-
ductiehuizen die (individuele) kunstenaars onder-
steunen. Dat is vandaag een belangrijke paradox: 
er zijn meer organisaties die kunstenaars specifiek 
omkaderen, maar door de versnippering van de 
middelen en de ‘inflatie’ van coproducties stop-
pen kunstenaars zelf, voor hetzelfde of geen geld, 
steeds meer tijd en energie in netwerken, zakelijk 

beheer, onderhandelingen met mogelijke partners, 
enzovoort. Parallel met het ontstaan van facilite-
rende organisaties als werkplaatsen en alterna-
tieve managementbureaus – die individuele kunste-
naars projectmatige en ‘modulaire’ ondersteuning 
bieden – kwam steeds meer coördinatielast bij de 
kunstenaar zelf te liggen. 

Kortom, in het hele kunstenveld doen projectmatig 
werken en verfreelancing opgeld. In de kunsten 
is zowat alles ‘een project’, en dus per definitie 
beperkt in de tijd: een boek, sculptuur, compositie, 
choreografie, toneelstuk, gebouw, film … Steeds 
meer werken kunstenaars uit verschillende discipli-
nes samen aan interdisciplinaire projecten. Steeds 
minder beperken artiesten hun activiteiten tot die 
‘sector’ waarbinnen ze opgeleid zijn. Ze combi-
neren hun artistieke werk met tewerkstelling in het 
onderwijs, het bedrijfsleven, de horeca …

Veel kunstenaars streven deze vrijheid, afwisseling 
en kruisbestuiving na. Ze ontwikkelen bewust een 
‘hybride’ loopbaan. Het is nu eenmaal inspirerend 
om met nieuwe mensen in nieuwe contexten te kun-
nen werken. Het leidt tot steeds nieuwe samenwer-
kingsverbanden van makers en organisaties. Als je 
je artistieke skills kunt inzetten buiten de kunsten, 
zoals in het onderwijs of in creatieve sectoren, voelt 
dat als een verrijking. In zulke gevallen kan multi-
ple job holding heel vruchtbaar zijn: het scherpt je 
artistieke vaardigheden aan in telkens nieuwe con-
texten. Maar de medaille heeft ook een keerzijde. 
Vrijheid en flexibiliteit gaan gepaard met werk- en 
inkomensonzekerheid, gebrek aan duurzaamheid, 
keuzedwang, stress …

Tegelijk neemt de sociale onzekerheid toe. Loop-
banen worden meer ‘hobbelig’ en hybride, met 
contracten van korte duur bij steeds meer partners, 
coproducenten en opdrachtgevers, en in diverse 
(sub)sectoren. Dat is natuurlijk een bredere tendens 
in de hele hedendaagse kenniseconomie, maar 
geldt bij uitstek voor artistieke loopbanen. 

Een continue kunstpraktijk veronderstelt een dege-
lijke sociaaleconomische positie en hangt af van de 
organisatievorm en de relaties die een kunstenaar 
ontwikkelt. Voldoende inkomsten om een artistieke 
visie en praktijk te ontwikkelen, een efficiënte struc-
turering van de pluriactiviteit, loon naar werk, het 
opbouwen van sociale rechten, continuïteit en een 
steunend netwerk zijn daarvoor cruciaal. De com-
binatie van steeds meer jobs en opdrachtgevers 
zet echter druk op de eigen artistieke ontwikkeling. 
Er blijft minder tijd en ruimte over voor ‘autonome’ 
kunstcreatie. Daarbij komt dat het ontwikkelen van 
een loopbaan in een horizontale netwerkomge-
ving niet alleen artistiek talent vergt. Goede kunst 
maken volstaat niet. Je hebt ook ondernemersvaar-
digheden nodig, sociale skills om een netwerk uit 
te bouwen en administratieve vaardigheden om 
je zaak (als internationaal mobiele zelfstandige) 
nauwlettend te beheren. 

In verschillende artistieke disciplines — podiumkunsten, beeldende kunsten, het audio-
visuele veld, muziek, architectuur — kun je de laatste jaren een verhevigde zoektocht 
zien van kunstenaars naar nieuwe organisatorische modellen om hun praktijk vorm 
te geven. Steeds meer werken ze samen om kennis, expertise, contacten en productie-
middelen te delen. ‘Zelforganisatie’ van kunstenaars is de laatste tijd een buzzword 
geworden. Daaronder gaan heel diverse modellen, praktijken en organisatievormen 
schuil, die inzetten op heel verschillende functies (van creatie, presentatie en zakelijke 
ondersteuning tot reflectie en debat, belangenbehartiging en zelfs residenties). Maar 
er is één constante: het zijn allemaal pogingen en strategieën om meer ruggengraat 
te geven aan parcours en trajecten van individuele kunstenaars, zowel sociaalecono-
misch als artistiek. 

GRILLIGE TRAJECTEN VAN KUNSTENAARS

Wie rondkijkt in alle kunstdisciplines, kan alleen 
maar constateren dat kunstenaars op heel diverse 
manieren opereren en in de wereld staan. Sommige 
werken op individuele basis, andere enkel binnen 
collectieve projecten en structuren. Sommige zijn 
vast verbonden aan één structuur of gezelschap, 
andere komen als freelancer in contact met heel 
verschillende werkomgevingen – steeds vaker ook 
in het buitenland. Veel van deze verschillen hangen 
samen met de eigenheid van werken binnen deel-
disciplines. In bijvoorbeeld letteren of beeldende 
kunst werken kunstenaars hoofdzakelijk individu-
eel. In andere disciplines, zoals podiumkunsten, 
muziek of film, is samenwerken de basis. Dat was 
altijd al zo en is nog steeds het geval. Maar vanuit 
een sociaal perspectief zijn er toch steeds meer 
overeenkomsten in de manier waarop kunstenaars 
zich in deze zo diverse velden begeven.

Anders dan in kunstdisciplines waar meer collec-
tieve organisatievormen de dienst uitmaken (zoals 
het gezelschap, ensemble of band), zijn beeldend 
kunstenaars altijd al zelf verantwoordelijk geweest 
voor de organisatie en de financiering van hun 

praktijk. Meestal doen ze dat op zelfstandige 
basis. Naast de ontwikkeling en creatie van hun 
werk, moeten zij een eigen atelier runnen, op zoek 
gaan naar financiering en presentatieplekken, een 
(internationaal) netwerk van professionals uitbou-
wen … Ze moeten ook de relaties met opdracht-
gevers, verzamelaars, galerieën, curatoren en 
kunstjournalisten ontwikkelen en ze staan in voor 
de eigen communicatie en valorisatie van hun 
werk (via lezingen of publicaties). Enkel een kleine 
minderheid van kunstenaars die van hun werk kun-
nen leven, kan zelf een atelier runnen met een of 
meerdere assistenten en/of producenten betalen. 
Dat maakt loopbanen binnen beeldende kunst erg 
grillig en weinig continu. De basisvraag van elke 
kunstenaar is echter eenvoudig. Hij verlangt vol-
doende tijd en ruimte om zich op het eigen werk te 
kunnen concentreren en hij wil betaald worden als 
er een beroep wordt gedaan op zijn kunst, kennis 
en expertise.

Ook binnen sectoren als theater, dans en muziek 
is de professionele omkadering van artistieke prak-
tijken sinds de jaren 1980 sterk geëvolueerd. De 
geschiedenis leert dat collectieve zelforganisatie 
niet nieuw is. Opgericht in 1978, bood de vzw 

W.A.T. (WORKING 
APART TOGETHER)
DE COLLECTIEVE ORGANISATIE VAN 
KUNSTENAARSPRAKTIJKEN BINNEN  
PODIUM- EN BEELDENDE KUNST

Dirk De Wit, Joris Janssens, Sofie Joye  en Nikol Wellens

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL



8 9Courant 111 ARTIST-RUN

Sinds 2014 werkt de Rijksuniversiteit Gronin gen samen met privépartner SMartNL 
met NWO-gelden aan het pilootonderzoek ‘Sustainable Creativity in Post-Fordist 
Industries. Ameliorating the Labor Conditions, Career Patterns and Advocacy of Creative 
Professionals’. In het kader daarvan werd een werkconferentie georganiseerd voor 
de deelnemende partners. Al snel werd besloten dat het onderwerp relevant is voor 
een veel bredere groep. Dat leidde tot het symposium ‘Sustainable Creativity in the 
Post-Fordist Condition’ op 4 en 5 september 2014 aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Het programma bestond uit enkele theoretische keynotes die de bredere sociaaleco-
nomische en politieke ontwikkelingen verhelderden en een vijftal presentaties waarin 
kunstenaars en kunstorganisaties hun eigen zelforganisatie toelichtten.

Door deze versnippering is het opbouwen van een 
duurzame loopbaan moeilijk. Bovendien hebben 
kunstenaars, als ze op projectmatige basis geën-
gageerd worden door diverse structuren, weinig 
zeggenschap over de formats en processen waar-
binnen ze moeten opereren. De huidige organi-
satie- en financieringsmodellen stroken voor een 
aantal artiesten niet meer met de complexe realiteit 
waarin ze hun kunstpraktijk willen ontwikkelen. Als 
het uitgangspunt is dat de werkstructuur het werk 
bepaalt, betekent dit dat de artistieke vrijheid in het 
gedrang is. Diederik Peeters zette bij de presenta-
tie van VTi’s veldanalyse in april 2011 naast de 
positieve ook de negatieve aspecten van leven en 
werk van de jobhoppende freelancekunstenaar op 
een rij en besloot met een oproep aan zichzelf en 
zijn collega’s om het heft in eigen hand te nemen 
door met nieuwe structuren te experimenteren.

DUURZAME LOOPBANEN

In een kunstenlandschap waar kunstenaars zelf-
standig en op projectmatige basis werken, is het 
moeilijk een duurzaam traject uit te bouwen. Al die 
initiatieven van kunstenaars om hun werk collectief 
te organiseren, kunnen tegen deze achtergrond 
worden gezien. De doelstellingen van al deze initi-
atieven zijn inhoudelijk erg divers, net als de func-
ties die kunstenaars collectief oppakken: het gaat 
niet enkel om creatie en zakelijke of productionele 
ondersteuning, maar ook om spreiding, reflectie en 
debat, presentatie, belangenbehartiging, residen-
ties … Telkens staat dezelfde vraag centraal: hoe 
kunnen kunstenaars een duurzame carrière ontwik-
kelen, door een zakelijke en organisatorische posi-
tie in te nemen die strookt met hun artistieke visie 
en civiele overtuiging? 

De traditionele afhankelijkheid van grotere structuren 
als galeries, kunstencentra of managementbureaus 
voor productie, verkoop en contacten evolueert 
naar een model waar kunstenaars opnieuw meer 
zelf hun relaties met diverse partijen beheren en 
coördineren. Samen staan ze sterker in het gesprek 
met al deze actoren. Zo kunnen ze opnieuw meer 
controle krijgen over de modellen voor productie en 
presentatie, die hun werk nodig heeft. 

Zichtbaar blijven in een drukbevolkt en veelkop-
pig kunstenaarslandschap speelt allicht ook mee. 
Niet alleen naar een breder publiek of naar pro-
ducenten en speelplekken. Ook zichtbaarheid 
naar de financiers van de kunsten (fondsen, sub-
sidiënten en particulieren als verzamelaars, parti-
cipanten en deelnemers) is belangrijk. Zodra een 
kunstenaar zich professioneel organiseert, wordt 
zijn werk immers onderworpen aan het oordeel 
van peers, publiek en financiers, de zogenaamde 
‘Trias Artistica’ waarin Dirk Noordman het zakelijk 
handelen van kunstenaars en culturele organisaties 
kadert. Deze beoordelaars bepalen uiteindelijk 
mee welke werkvormen financieel gehonoreerd 
worden. Een aantal kunstenaarsinitiatieven heeft 
overigens met positief gevolg project- of werkings-
subsidie in het kader van het Kunstendecreet aan-
gevraagd, gebruikmakend van de openheid van 
dit beleidsinstrument. 

De vorm van zelforganisatie is niet alleen een tech-
nische keuze voor een businessmodel, een sociaal 
statuut en een type omkadering. Meer en meer 
wordt het ook een inhoudelijke zaak met betrek-
king tot de positie van de kunstenaar in de kunst-
sector en de maatschappij. Kunstenaars zijn in die 
zin niet alleen met hun eigen, singuliere artistieke 
visie bezig, maar door nieuwe vormen van zelfor-
ganisatie ook met het herijken van de productie- en 
prestatievormen binnen een samenleving in transi-
tie. Maatschappelijk relevant is dat ze daarmee in 
de voorhoede staan van ontwikkelingen in de hele 
kenniseconomie en de toekomstige arbeidsmarkt. 
Kunstenaars delen kennis, materiaal en contacten. 
Ze vormen informele netwerken van wederzijdse 
hulp bij projecten en presentatiemomenten en 
enkele onderzoeken ook coöperatieve structuren. 

Het fenomeen van collectieve zelforganisatie in het 
kunstenlandschap is niet nieuw. Maar de buzz rond 
zelforganisatie is een symptoom van en mogelijk 
antwoord op belangrijke wijzigingen in de manier 
waarop kunst vandaag gemaakt en gepresenteerd 
wordt. Momenteel bevinden we ons in het kunsten-
veld op een punt waarbij de vraag zich opwerpt 
wat de verstandhouding is en zou moeten zijn tus-
sen de mainstream instellingen en de alternatieve 
circuits. Om deze ontwikkeling op een juiste manier 
te ondersteunen, is meer praktijkonderzoek nodig, 
ruimte en steun voor experimentele modellen en een 
gestructureerd overleg tussen kunstenaars, belan-
genbehartigers en beleidsmakers en -uitvoerders.

DUURZAME CREATIVITEIT: 
EEN ZOEKTOCHT VOL 
AMBIVALENTIES

Pascal Gielen en Tessa Overbeek

Kitchen Debate (20.03.2013)
V.l.n.r. Vincent Meessen, Heike Langsdorf, Lilia Mestre, Kris Vleeschouwer, Kobe Matthys, Boris Debackere, Katrien Reist. 
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te veel tijd doorbrachten in de domestieke sfeer, 
werkten al snel vrij geïsoleerd en maakten vooral 
nog werk om zichzelf tevreden te stellen. Wie zich 
te veel beperkte tot de sfeer van de peers, liep het 
risico vast te lopen in eindeloze experimenten, 
maar nooit daadwerkelijk iets af te maken. 

Het onderzoek naar de ‘hybridisering van de 
kunstenaarspraktijk’ liet voorbeelden zien van 
manieren waarop kunstenaars vervolgens zelf 
probeerden weer een balans te creëren tussen de 
verschillende domeinen. Zoals de naam van het 
onderzoek al suggereert, gebeurde dat vaak door 
sterk op ontwikkeling gericht autonoom werk te 
combineren met meer toegepast werk in opdracht. 
De zogenaamde ‘hybride kunstenaar’ is degene 
die eigenlijk al geen onderscheid meer ziet tussen 
deze verschillende praktijken. De verschillende 
domeinen zijn voor die kunstenaar met elkaar ver-
smolten, in ieder geval in de eigen perceptie. 

In dit nieuwe onderzoek naar duurzame creativiteit 
wordt ervan uitgegaan dat de ervaringen en stra-
tegieën van kunstenaars model kunnen staan voor 
een bredere groep mensen die moet leven van haar 
creativiteit. Het onderzoek zal dus ook de creatieve 
industrieën omvatten. Bovendien wordt ervan uitge-
gaan dat de resultaten van het onderzoek ook rele-
vant zullen zijn voor anderen die te maken hebben 
met vergelijkbare werkomstandigheden, zoals het 
aangroeide leger freelancers.

EXPERIMENTEN TOT DUURZAME 
CREATIEVE ONTWIKKELING

Een kleine, voorlopige indruk van wat een dergelijk 
onderzoek zou kunnen opleveren, ontstond tijdens 
het symposium ‘Sustainable Creativity in the Post-
Fordist Condition’, dat op 4 en 5 september gehou-
den werd in Groningen. Nadat twee lezingen van 
onder anderen Isabell Lorey de theorie omtrent de 
postfordistische conditie op scherp stelden, legde 
Sebastian Olma de brug naar de praktijk. Hij 
betoogde dat de creatieve industrie in Nederland 
te zeer beheerst wordt door bureaucratie en con-
trole. In zijn optiek moet er juist op het organisa-
torische en beleidsniveau ruimte gemaakt worden 
voor ‘serendipiteit’, oftewel de logica van de onge-
zochte vondsten, die volgens hem ten grondslag 
ligt aan creativiteit. Deze ontstaat vooral in sociale 
processen, dus moeten freelancers en kleine crea-
tieve organisaties relaties aangaan met anderen 
en elkaar. Door Olma aangereikte voorbeelden 
betroffen onder meer initiatieven om creativiteit te 
faciliteren, zoals de ‘broedplaatsen’ in Amsterdam 
en andere alternatieve werkplaatsen, zoals seats to 
meet, waar bijvoorbeeld freelancers gratis kunnen 
werken en lunchen. Ondertussen worden de aan-
grenzende ruimtes vaak verhuurd aan meer traditio-
nele bedrijven, die zo in contact kunnen komen met 
deze flexibele, onafhankelijke en creatieve geesten. 
Dit levert sociaal kapitaal op, en voor de zelfstan-

digen mogelijk ook opdrachten. Een ambivalentie 
daarin is wel dat zij hun ideeën continu moeten 
delen zonder altijd te weten met wie, en dat zij aan 
personal branding moeten doen en dus sterk in de 
sfeer van de markt moeten opereren. Olma noemde 
zulke plekken dan ook de ‘natte droom’ van het 
neoliberalisme en wees erop dat sommige crea-
tieve radicalen, in een poging hierdoor niet gere-
cupereerd te worden, soms hun toevlucht nemen tot 
illegale circuits, of een beroep doen op anonieme 
crowdfunding-platforms om hun werk gefinancierd 
te krijgen. Olma gaf meteen een goede introduc-
tie op wat daarna volgde. Verschillende kunstor-
ganisaties en kunstenaars stelden hun vormen van 
zelforganisatie voor. Dat leidde tot een amalgaam 
van modellen, die zowel hun idealisme als hun 
ambivalenties tentoon spreidden en alvast veel stof 
voor onderzoek opleverden. Hoe kunnen we leren 
van deze nieuwe modellen en experimenten om tot 
duurzame creatieve ontwikkelingen of evenwichtige 
artistieke biotopen te komen? 

Dat overlevingsstrategieën van kunstenaars en cre-
atieve organisaties ten tijde van neoliberale budget 
cuts de meest uiteenlopende vormen kunnen aan-
nemen, bleek alvast uit de presentaties. Zo vertelde 
Tara Cranswick van V22 over de manier waarop 
haar organisatie inspeelt op de Londense situatie 
om kunstenaars te ondersteunen. Dat gebeurt door 
een drieledige aanpak met studio’s, een collectie 
en tentoonstellingen. Ieder van deze drie werkin-
gen heeft een eigen bedrijfsmodel en financiering; 
van beursgenoteerd tot non-profit. Het idee van 
deze onconventionele opbouw is dat de voor- en 
nadelen ervan tegen elkaar opwegen en de delen 
elkaar ondersteunen. 

Anders dan deze ‘verdeel-en-heersstrategie’ is die 
van het Brusselse Jubilee, op het symposium ver-
tegenwoordigd door Katrien Reist. Dit collectief, 
bestaande uit vijf kunstenaars die elkaar en het 
onderzoek van audiovisuele kunstenaars ondersteu-
nen, opereert bewust in een kleine, intieme kring, 
gebaseerd op vertrouwensbanden. Ze creëren 
waarde door te delen, bijvoorbeeld in kennis, con-
tacten en verantwoordelijkheid. Hoewel Jubilee niet 
groter wil worden dan acht mensen, hopen ze van 
harte dat hun idee door vele anderen gekopieerd 
wordt, zodat er elders vergelijkbare kringen ont-
staan. Een voordeel is dat men samen sterker staat 
tegenover grotere instituten. Een nadeel is dat er 
veel tijd en energie in geïnvesteerd moet worden, 
terwijl de situatie van Jubilee nu nog vrij precair is. 

Een ander overlevingsmechanisme werd vertegen-
woordigd door performancekunstenaar en crea-
tieve allrounder Diederik Peeters, die een statement 
voorlas dat hij eerder (2011) voor de verzamelde 
podiumsector had uitgesproken tijdens de presenta-
tie van de veldanalyse van VTi en dat nog steeds niet 
aan relevantie heeft ingeboet. Daarin schetst hij vol 
zelfspot zijn positie als artistieke sprinkhaan en illus-
treert op scherpe doch komische wijze de omstan-
digheden van de mobiele, immer beschikbare en 

HET IMMATERIËLE GOUD

De creatieve industrieën spelen vandaag de dag een 
belangrijke rol in een snel en globaal evoluerende 
economie. In het huidige postfordistische tijdperk, 
zoals beschreven door bijvoorbeeld de Italiaanse 
filosoof Paolo Virno, heeft materiële arbeid in toe-
nemende mate plaatsgemaakt voor immateriële 
arbeid. Veel mensen werken niet langer binnen een 
hiërarchisch georganiseerde onderneming, waar 
zij op vaste tijden op een vaste plek gestandaardi-
seerde, tastbare producten maken. Vaste, langdu-
rige dienstverbanden komen steeds minder voor. 

Binnen de kenniseconomie zijn goede ideeën, en de 
daarvoor benodigde kennis en creativiteit, de meest 
waardevolle vorm van kapitaal geworden. Het ide-
aal van de hedendaagse creatieve professional is 
het toonbeeld van dit nieuwe arbeidsethos: continu 
open voor nieuwe input, altijd paraat om nieuwe 
ideeën te genereren, onvermoeibaar schakelend 
tussen verschillende activiteiten en opdrachtgevers, 
waar en wanneer dan ook. Vrij van de beperkingen 
die werden opgelegd in de archaïsche top-down-
economie die in de negentiende eeuw ontstond, 
levert hij of zij druk communicerend het immateri-
ele goud waar alles om lijkt te draaien: creativiteit. 
Creativiteit wordt tegenwoordig beschouwd als een 
onmisbaar element in iedere werkomgeving en de 
hedendaagse neomanager weet uiteraard dat dit 
alleen in vrijheid kan ontstaan. Maar die vrijheid 
heeft ook een keerzijde. Men is zelf verantwoorde-
lijk voor wanneer en waar men werkt. Als het groot-
ste deel van de arbeid in het hoofd plaatsvindt, ligt 
het gevaar op de loer dat men al snel altijd en overal 
aan het werk is. Vooral creatieve werkers die steeds 
moeten schakelen tussen verschillende projecten 
komen onder zowel economische als psychologi-
sche druk te staan. 

Bijna de helft van de Nederlandse creatieve arbei-
ders werkt deeltijds in loondienst en deeltijds 
zelfstandig. Hun mogelijkheden voor collectieve 
representatie, financiële ondersteuning en adminis-
tratieve assistentie nemen daarmee af. Ze voelen 
zich vaak genoodzaakt hun vaardigheden te ver-
breden (multi-skilling) om dit gemis zelf op te kun-
nen vangen. Ze werken daardoor meer uren dan 
de gemiddelde arbeider en komen er vaak achter 
dat ze na verloop van tijd juist hun vermogen om 
te vernieuwen, verliezen. Stress en burn-outs zijn 
enkele van de gevolgen van deze ontwikkelingen 
op het individuele niveau. Daaruit blijkt al snel dat 
creativiteit geen onuitputtelijke bron is. 

DE ARTISTIEKE BIOTOOP

Diverse onderzoeken naar de creatieve industrie 
in Nederland (zoals Rutten en Koops, Urlings en 
Braams) wijzen erop dat er sprake is van schaal-
verkleining in de creatieve industrie. Hoewel het 
aantal creatieve professionals is toegenomen, is de 
grootte van creatieve ondernemingen afgenomen. 
Opvallend is dat de bruto toegevoegde waarde 
van de sector tussen 2008 en 2011 juist is afgeno-
men. Bovendien hebben de recente bezuinigingen 
deze bedrijfstak hard getroffen. Creatieve indus-
trieën zijn daarom ook op het niveau van organi-
saties kwetsbaar als het gaat om de relatie tussen 
creativiteit en duurzaamheid. 

Om na te gaan hoe een ogenschijnlijk paradoxaal 
concept als duurzame creativiteit vorm kan krijgen 
in de werkelijkheid, is het dus noodzakelijk om 
het probleem vanuit verschillende perspectieven te 
benaderen: dat van het individu, dat van de organi-
satie, maar ook op een breder maatschappelijk en 
zelfs ideologisch vlak. Daarom zetten we aan de 
Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek op over 
de mogelijkheid van duurzame creatieve praktijken.

Wat valt er te leren van de manier waarop kunste-
naars hier vorm aan proberen te geven? Eerder 
empirisch onderzoek gericht op de carrières en artis-
tieke praktijken van kunstenaars maakte patronen 
zichtbaar van het krachtenveld waarin zij zich bewe-
gen. Vanuit de gedachte dat creativiteit niet alleen 
afhankelijk is van de vermogens van een individu, 
maar ook van diens omgeving, ontwikkelden we het 
model van de zogenaamde ‘artistieke biotoop’. 

In de ideale leefomgeving voor de kunstenaar heerst 
er een evenwicht tussen vier verschillende domei-
nen: het domestieke, het domein van de peers, het 
publieke domein en het domein van de markt. De 
eerste twee zijn gericht op ontwikkeling, de laatste 
twee op productie en distributie. De domestieke 
sfeer is de plek waar prille ideeën voor het eerst kun-
nen ontspruiten. In deze veilige omgeving kunnen ze 
gedeeld worden met vrienden, familie en anderen 
die men volledig vertrouwt. Vervolgens kunnen ze 
in het domein van de peers verder ontwikkeld wor-
den dankzij discussie met vakgenoten. In het markt-
domein staat de verkoop van creatieve producten 
centraal. Dat is nodig om inkomsten te genereren. 
In een economie van ideeën zoals de onze, is het 
bovendien noodzakelijk om ideeën regelmatig uit te 
wisselen en te legitimeren; om ze in het openbaar te 
testen. Dat gebeurt in de publieke sfeer.

Uit eerder onderzoek (Van Winkel, Gielen en 
Zwaan) bleek dat kunstenaars die problemen 
ondervonden in hun artistieke werk vaak een onba-
lans ervoeren, waarbij een van de domeinen de 
overhand begon te nemen ten opzichte van de 
andere. Succesvolle kunstenaars die veel verkoch-
ten en gevraagd werden op allerlei evenementen 
te verschijnen, kwamen er bijvoorbeeld nauwelijks 
nog aan toe hun werk te ontwikkelen. Anderen, die 
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Het laatste praktische voorbeeld werd gepresen-
teerd door Sjoerd Bootsma, opgeleid tot leraar, 
uiteindelijk via enkele omwegen terechtgekomen 
in de creatieve sector, waar hij video’s en web-
sites maakte. Woonachtig in de Friese hoofdstad 
Leeuwarden, waar volgens hem en veel stadsge-
noten tot voor kort weinig interessants gebeurde, 
besloot hij in 2010 met enkele vrienden een alterna-
tief poppodium te starten. Als naam kozen ze voor 
Asteriks, omdat het gevestigde podium Romein 
heette. Ze hadden het geluk een oud gevange-
nispand te kunnen betrekken. Bovendien leidde 
het gebrek aan lokale activiteiten tot veel enthou-
siaste reacties op hun initiatief: van alle kanten 
werd hen hulp aangeboden. Al binnen het eerste 
jaar hadden ze 50 à 60 vrijwilligers, even later 
ontstond er een flinke wachtlijst. Vier jaar later heb-
ben Bootsma en de andere oprichters van Asteriks 
vier festivals georganiseerd, waarvan sommige 
al meerdere edities kenden. Het bezoekersaantal 
ligt rond de 25.000, het aantal vrijwilligers rond 
de 600. Ondertussen droegen de oprichters het 
podium voor niets over aan een jongere garde. Dat 
de initiatieven lokaal zo breed gedragen worden 
is dus een belangrijk ingrediënt voor het succes, 
maar inmiddels heeft het enthousiasme zich steeds 
verder verspreid. Zo kaapten de vrienden het schrij-
ven van het bidbook voor de Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018 weg voor de neuzen van politici 
en de vele onderzoeksbureautjes die de ambtenarij 
had ingeschakeld. Leeuwarden werd nog verkozen 
ook. De oprichters van Asteriks gingen bovendien 
samenwerkingsverbanden aan met iedereen die 
hun waarden deelde, van (lokale) ondernemingen 
tot technische universiteiten, overheden, ngo’s, 
stichtingen en zelfs overheden. De manier waarop 
ze dat deden was zo opmerkelijk dat ze benaderd 
werden door de European Cultural Foundation, 
die hen vroeg hoe ze al die samenwerkingen tot 
stand brachten en in stand hielden. Dit vergt vol-
gens Bootsma veel tijd en overleg, maar het is niet 
moeilijk om partners te vinden. Inmiddels neemt de 
groep ook deel aan het Europese Tandemproject, 
dat bottom-upinitiatieven als deze ondersteunt en 
de mensen erachter met elkaar in contact brengt, 
zodat ze van elkaar kunnen leren en hun capaciteit 
verder kunnen versterken.

Uit de bovenstaande waaier aan initiatieven blijkt 
een enorme diversiteit aan vormen van zelforga-
nisatie die overal als paddenstoelen uit de grond 
schieten. De een waagt zich op de beurs om artis-
tiek te overleven, de ander kan zich beroepen op 
een leger van vrijwilligers. Dergelijk geëxperimen-
teer met cross-overs tussen kunst, economie en 
het sociale levert uiteraard veel ambivalenties en 
twijfels op. De soms onverwachte samenwerkings-
verbanden, zeker als die de traditionele domeinen 

doorkruisen, leiden niet zelden tot botsingen van 
waarden of erg contesteerbare tussenvormen. Die 
roepen niet zelden vragen op, en tijdens het sym-
posium was dat niet anders. Bieden kunstenaars en 
academici met al dat gepraat over nieuwe business 
models nu eigenlijk weerstand aan de problemati-
sche ontwikkelingen, of gaan ze er in feite in mee? 
Toch is het onderzoeken hiervan de enige manier 
om alternatieven te vinden op de maatschappelijke 
tendensen die duurzame creativiteit ondergraven. 
Het is belangrijk om kritisch te blijven, maar juist 
door ‘open onderzoek’ kan men ontdekken wat wel 
en niet werkt, en wiens belangen er al dan niet mee 
gediend worden. De huidige besparingsoperaties 
voorspellen dat kunstenaars en kunstorganisaties in 
de toekomst steeds minder op de overheid kunnen 
rekenen. Wil de cultuursector niet zomaar overge-
laten worden aan de grillen van de vrije markt, dan 
zal ze volop moeten experimenteren met nieuwe 
vormen van zelforganisatie. De mogelijkheden 
van het sociale buiten markt en overheid zijn het 
daarbij ten minste waard om te onderzoeken (zie 
ook De Standaard, 26 september, p.24-25 ). Het 
sociale weefsel is naast de overheid en de markt 
een pijler waarop ook de cultuursector zou kunnen 
gaan leunen. Net daarop willen we in de nabije 
toekomst met ons onderzoek meer zicht krijgen.
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flexibele immateriële arbeider waarvan hij zelf het 
toonbeeld is. Tegelijkertijd geeft hij toe na vijftien 
jaar rondspringen enigszins moe te zijn geworden 
van deze beschikbaarheid en te verlangen naar 
een minimum van stabiliteit. Hij wijst erop dat deze 
vooral bestaat bij de instituten die kunstenaars moe-
ten ondersteunen, terwijl zijzelf een precair bestaan 
moeten blijven volhouden. De afhankelijkheid van 
fondsen en opdrachtgevers ontmoedigt bovendien 
een werkelijk kritische of radicaal innovatieve aan-
pak. Vooral individueel op eigen benen blijven 
staan is erg moeilijk. Gelukkig wees hij er tijdens 
het symposium op dat de tijden inmiddels aan het 
veranderen zijn; dat er steeds meer hybride, col-
lectieve modellen ontstaan en dat ook zijn eigen 
positie inmiddels iets is verbeterd. 

Area 59 is zo’n collectief, net als Jubilee in zekere 
zin ontstaan in de vriendschappelijke kring in 
de Amsterdamse dans- en performance-scene. 
Choreografe Katarzyna Sitarz vertelde dat er in 
deze omgeving veel goede initiatieven zijn, maar 
dat er nauwelijks tijd en ruimte is om ideeën uit te 
wisselen. Als reactie op dit fragmentarische gevoel 
startte zij samen met vijf anderen Area 59, een 
plek waar collectief geëxperimenteerd kan worden 
met bijvoorbeeld innovatieve lesvormen. Ze wilden 

echt als groep fungeren, verschillende perspectie-
ven de ruimte geven en een gemeenschappelijke 
basis vinden. Tegelijkertijd wilden ze juist geen 
democratie zijn, waarin de meerderheid beslist en 
de minderheid betrokkenheid dreigt te verliezen. In 
het beslissingsproces wordt dus net zo lang over-
legd tot er een unaniem besluit is. Doordat ieder-
een het belang van de groep inziet, worden er 
vanzelf concessies gedaan. Toch is het een open 
groep, en is het onzeker hoe lang die zal voort-
bestaan. Voor de lessen die Area 59 organiseert, 
wordt een bijdrage van de deelnemers gevraagd, 
maar hoe zijn die inkomsten administratief en juri-
disch te verwerken? Ook de huur van studioruimte 
bracht vragen met zich mee. De verantwoordelijk-
heid daarvoor bij een van de groepsleden neerleg-
gen zou de onderlinge balans verstoren. Daarom 
is Area 59 een samenwerking aangegaan met 
SMartNL, dat de verantwoordelijkheid voor zulke 
aspecten van de groep heeft overgenomen. De 
leden ervan blijven daardoor ten opzichte van 
elkaar gelijk en houden meer tijd over om zich te 
concentreren op de dans. Door in te spelen op hun 
specifieke behoeften kon SMartNL hen helpen bij 
het vormen van hun eigen open, flexibele en hope-
lijk ook duurzame (de tijd zal dit moeten uitwijzen) 
vorm van zelforganisatie. 

TrainingLab van Corneliu Ganea – AREA 59 © AREA 59
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VAARDIGHEDEN EN TAAKVERDELING

De bestaande voorbeelden inzake taakverdeling 
en werkorganisatie tonen aan dat elke organisa-
tie een evenwicht zoekt in functie van de eigen 
behoeften,werkvereisten en het wisselende werk-
ritme, zowel van de leden als van de structuur. De 
werkorganisatie verschilt sterk van de ene structuur 
tot de andere: bij sommige gaat het om samenwer-
king op alle vlakken en wordt elk lid van de organi-
satie geheel polyvalent ingezet, terwijl bij andere 
structuren de taken veel strikter zijn afgebakend.

DE FINANCIËLE INZET:  
HET DELEN VAN RISICO’S

Financiële solidariteit blijkt doorslaggevend te zijn 
voor de structurering van kunstenaarsinitiatieven 
en bepaalt in grote mate de samenwerking tussen 
de leden van het coöperatieve samenwerkingsver-
band. Het delen van financiële risico’s kan door 
de organisaties op diverse manieren worden aan-
gepakt: simpelweg sparen, een jaarlijks solidari-
teitsmechanisme dat de opbrengsten uit bepaalde 
projecten naar financieel zwakkere projecten doet 
vloeien, het afhouden van een percentage op de 
verkoop om lonen en infrastructuur te betalen …

De problemen die nieuwe, opkomende projecten 
ondervinden bij het zoeken naar ondersteuning bij 
de institutionele partners, houden rechtstreeks ver-
band met het principe van financiële solidariteit. 
Via het delen van productiemiddelen zijn artist-run 
organisaties in staat om risico’s te nemen waartoe 
grote kunstinstellingen niet langer bereid zijn.

DE VERSTANDHOUDING MET DE OVERHEID

De relatie tussen de verschillende kunstenaarsiniti-
atieven en de overheid is ambivalent. De laatste 
twintig jaar is het zoeken naar middelen steeds 
complexer geworden en moeten alle kunstenorga-
nisaties noodgedwongen steeds meer tijd spende-
ren aan de voorbereiding en redactie van subsidie-
dossiers en jaarverslagen. 

Van overheidswege wordt sterk de nadruk gelegd 
op het toenemende belang van samenwerkingsiniti-
atieven. Tegelijkertijd worden kunstenaars die der-
gelijke initiatieven op poten zetten niet altijd even 
goed ondersteund. Zo kan het gebeuren dat een 
structuur die verschillende projecten van meerdere 
kunstenaars groepeert, overheidssteun misloopt 
omwille van één al toegekende projectsubsidie. 

DE VERSTANDHOUDING MET DE 
INSTITUTI ONELE PARTNERS IN HET 
KUNSTENVELD

Moeilijke werkomstandigheden, een gebrek aan 
langetermijnvisie en weinig stabiele arbeidscon-
tracten (contracten van bepaalde duur, halftijdse 
tewerkstelling en interimwerk) zijn belangrijke aan-
dachtspunten voor de kunstensector. Kunstenaars 
zijn in de begroting van instellingen vaak de meest 
variabele kost. Zij krijgen daardoor vaak als eerste 
de gevolgen van besparingen te verwerken.

Kunstenaarsinitiatieven proberen een tegengewicht 
te organiseren voor de kunstenaars die in hun onder-
handelingen met institutionele partners een heel 
kwetsbare positie innemen. Door zich te organise-
ren binnen coöperatieve samenwerkingsverbanden 
staan kunstenaars gezamenlijk vaak sterker in hun 
onderhandelingen met deze institutionele partners.

 

COMMUNICATIE EN IDENTITEIT

De focus op de zichtbaarheid van individuele leden 
van een kunstenaarsinitiatief bemoeilijkt de com-
municatie over de identiteit van de organisatie as 
such. Het is nu vaak nog zo dat herverdelingsme-
chanismen ervoor zorgen dat het geld onmiddellijk 
in de projecten wordt geïnvesteerd en de structuur 
op zich niet meer is dan een administratief omhul-
sel. Er wordt niet altijd specifiek vanuit of over 
de structuur gecommuniceerd, waardoor ze blijft 
schuilgaan achter de projecten en hun verantwoor-
delijken, die wel een duidelijke identiteit hebben.

De redenen daarvoor zijn velerlei:

-  De structuren worden niet altijd door de 
overheid erkend en gesubsidieerd, aangezien 
de subsidies over het algemeen aan projecten 
worden toegekend;

-  In een sector waar de erkenning van persoonlijk-
heden en kunstenaars primeert, is communiceren 
over een structuur geen gemakkelijke klus. In de 
artistieke huizen komt het publiek er niet toe de 
structuur te leren kennen;

-  Coöperatieve samenwerkingsverbanden kampen 
met een gebrek aan coördinatie vaardigheden 
en competenties om een samenwerkingsverband 
te beheren (communicatie, coördinatie, 
ontwikkeling, strategie) 

-  Er wordt onvoldoende nagedacht over de 
voordelen en gevolgen van een collectieve 
organisatievorm. Er bestaan geen hulpmiddelen 
ter conceptualisering (charter, organogram …)

 

In november 2013 vond in Rijsel de workshop ‘Exhibition des rouages et bricolage 
d’idées’ plaats. Op initiatief van L’Amicale de Production verzamelden verschillende 
kunstenaarsinitiatieven zich om het hoofd te buigen over de waaier aan coöperatieve 
praktijken in de kunstensector en praktijkervaringen uit te wisselen. Onder hen veel 
Franse voorbeelden zoals Métalu, Muzzix, les Saprophytes en La Générale d’Imaginaire, 
maar ook de Belgische artist-run organisatie SPIN. Het doel van deze ontmoeting was 
om een moment van gezamenlijk reflectie in te bouwen waarbij men stil kon staan bij 
de verschillende coöperatieve praktijken, de voordelen, nadelen, duurzaamheid … Uit 
deze gesprekken kunnen we een overzicht van topics destilleren waar alle coöperatieve 
kunstpraktijken zich vroeg of laat toe moeten verhouden en die een interessant kader 
bieden voor de verschillende cases die in deze Courant aan bod komen. Beschouw het 
als een bouwpakket waarvan alle bouwstenen op verschillende manieren in elkaar 
gezet kunnen worden en zo telkens andere structuren en constellaties opleveren.1

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT 

Een complexe regelgeving en toenemende adminis-
tratieve eisen bemoeilijken van oudsher het nemen 
van artistieke initiatieven. De podiumkunstensector 
beweegt zich sinds het begin van de economische 
crisis bovendien in een benarde financiële con-
text. Besparingen hebben een directe impact op 
de meest kwetsbare actoren binnen de kunsten: 
de kunstenaars. Steeds meer kunstenaars kiezen 
voor samenwerking en voor het delen van midde-
len en risico’s; een keuze voor ‘mutualisering’. Die 
samenwerking kent twee motivaties. Er is een ideo-
logische motivatie waarbij entiteiten die dezelfde 
waarden delen een samenwerking aangaan. Veel 
kunstenaars willen de klassieke productiemethodes 
in vraag te stellen, deze vernieuwen en daarbij 
artistieke en administratieve activiteiten nauwer 
op elkaar laten aansluiten. Daarnaast speelt ook 
een economische motivatie: de wetenschap dat het 
delen van werkruimte, materiaal … nu eenmaal 
voordeliger is voor alle gebruikers.1 

1. Gebaseerd op onder meer tekstmateriaal van Julien 
Fournet en Aurélie Brousse.

STRUCTUUR EN JURIDISCHE VORM 

Vragen rond organisatievormen en juridische struc-
tuur keren regelmatig terug wanneer men het over 
mutualiseringsinitiatieven heeft. De keuze voor een 
juridische vorm is een belangrijke stap in het struc-
tureren van een project, omdat ze zorgt voor een 
duidelijke afbakening van de rolverdeling tussen 
de werknemers, oprichters, leden, leidinggevenden 
en beslissingsorganen. In ‘De kleine letters’ (p.18) 
worden mogelijke juridische structuren belicht.

TRANSPARANTE BESLUITVORMING

In coöperatieve samenwerkingsverbanden zijn het 
organiseren van de besluitvorming en de beslis-
singsprocedures belangrijke factoren voor sta-
biliteit. Democratische beslissingsprocessen zijn 
kenmerkend voor coöperatieve samenwerkingsver-
banden. De beslissingsprocedures verschillen wel 
van de ene structuur tot de andere, maar één zaak 
staat vast: het ‘leiderschap’ wordt uitgeoefend door 
die personen die de artistieke productie initiëren, 
de kunstenaars zelf. 

DE MECHANIEK VAN  
DE MUTUALISERING 

EEN DO-IT-YOURSELF-BOUWPAKKET 
Sofie Joye

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Kunstenaars die met elkaar samenwerken, vragen 
zich vroeg of laat af of het nodig is om die samen-
werking ook formeel te regelen. Het antwoord op 
deze vraag hangt af van de activiteiten die ze 
samen willen ontwikkelen en of ze elk buiten die 
samenwerking nog andere beroepsactiviteiten heb-
ben. Voor vele kunstenaars is dat wel degelijk het 
geval en daarom is de formele organisatie van hun 
praktijk altijd maatwerk. 

Een informele samenwerking zonder grote financi-
ele risico’s en van korte duur kan men perfect als 
feitelijke vereniging uitvoeren. Een feitelijke 
vereniging ontstaat spontaan als twee of meer per-
sonen samen onder een gemeenschappelijke naam 
actief zijn zonder winstoogmerk. Deze oplossing is 
informeel, heel flexibel en de leden behouden elk 
de volledige verantwoordelijkheid. Dat kan ook een 
nadeel zijn, bijvoorbeeld wanneer de realisatie van 
de activiteiten meer coördinatie vraagt of er financi-
ele risico’s genomen worden. Soms is het oprichten 
van een rechtspersoon echt nodig, bijvoorbeeld om 
externe financiering te vinden, een contract af te slui-
ten of om de aansprakelijkheid van de betrokken 
personen te beperken. Het komt er dan op aan om 
de juiste juridische vorm te kiezen. 

De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 
is een in de kunstensector veel gebruikte juridische 
structuur. De procedures om een vzw op te richten 
en te beheren zijn voor een juridische leek te over-
zien en de kosten ervan blijven bescheiden. De mid-
delen die een vzw uit de werking verwerft, moeten 
steeds de realisatie van de doelstellingen van de 
structuur ten goede komen en kunnen nooit aan de 
leden uitgekeerd worden. 

In een vennootschap kan dat wel. De drempel voor 
het oprichten van een vennootschap is echter hoger: 
je hebt startkapitaal en meer juridische bagage 
nodig. Er zijn veel verschillende vennootschapsvor-
men, elk met andere voorwaarden en mogelijkheden, 
waarover de kennis in de kunstensector nog niet zo 
breed verspreid is. Vrijstaat O. onderzocht grondig 
of het mogelijk zou zijn om de werking van het kun-
stencentrum via een coöperatie te verbreden. Het 
antwoord op deze vraag was in hun geval negatief 
en andere kunstenorganisaties kunnen hun voordeel 
doen met de kennis die dit proces opleverde.

De studie Creativiteit zkt structuur onderzocht de 
organisatorische noden van de muziek- en beel-
dende kunstsector. Ook podiumkunstenaars kunnen 
in dit rapport een pak nuttige informatie vinden. 

Een van de conclusies van dit onderzoek was dat 
de bestaande juridische mogelijkheden nog niet ten 
volle worden benut. 

In het kader van het pilootproject ‘Coaching van kun-
stenaars’ dat Kunstenloket in 2011 uitvoerde, werd 
onderzocht of het mogelijk is om een kostendelende 
organisatie op te zetten tussen een aantal individu-
ele kunstenaars. Op basis van de feedback van de 
gecoachte kunstenaars wordt de in de kunstensector 
nog weinig bekende figuur van het Economisch 
Samenwerkingsverband (ESV) naar voor 
geschoven. Deze vennootschapsvorm situeert zich 
tussen natuurlijke en rechtspersonen in en heeft een 
louter ondersteunend karakter. De ESV mag zelf geen 
winst nastreven, wordt niet onderworpen aan belas-
tingen en kan wel contracten met derden afsluiten 
of personeel aanwerven. Ook vzw’s kunnen samen 
een ESV oprichten, maar die moet bestuurd worden 
door natuurlijke personen. Een ESV kan niet gebruikt 
worden om een nieuwe structuur te starten, wel om 
bestaande werkingen zakelijk te vereenvoudigen. 

Ongeacht welke organisatievorm men uiteindelijk 
kiest, zeker is dat het vinden van de gepaste oplos-
sing een leerproces vraagt. De betrokkenen dienen 
criteria voor toetreding tot de structuur te bepalen en 
af te spreken welke taken men wil en kan delegeren. 
Over fundamentele kwesties als de manier waarop 
de kosten worden gedeeld en hoe de besluitvorming 
tot stand komt, moet men tot een akkoord komen. 
Ook kan men best regelmatig nagaan of de kun-
stenpraktijk nog steunt op de juiste formele structuur. 
Extern advies kan helpen om een antwoord op deze 
vragen te vinden, op voorwaarde dat de eindverant-
woordelijkheid voor de beslissingen daarmee niet 
uit handen gegeven wordt.

MEER INFORMATIE 

www.kunstenloket.be, download voorbeeldstatuten, 
vergelijkingstabellen en nog veel meer

www.bamart.be of www.muziekcentrum.be, down-
load het rapport Creativiteit zoekt structuur (2012)

www.vti.be, download Courant 105: H. Tratsaert, 
B. Geernaert en S. Poesen, Vrijstaat O., een 
kunstencentrum en cultuurcoöperatie?

Nikol Wellens is projectverantwoordelijke bij VTi.

DE KLEINE LETTERS
SAMENWERKING WEL OF NIET FORMALISEREN?

Nikol Wellens

STUK – Maker (foto: Naam Familienaam) campagneposter Berlijnse kunstenaarsbeweging Haben und Brauchen>> NAAR DE INHOUDSTAFEL

http://www.kunstenloket.be
http://www.bamart.be
http://www.muziekcentrum.be
http://www.vti.be
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Vanwaar het idee om met Enough Room 
for Space te beginnen?

Marjolijn Dijkman: ‘Deze ruimte heeft eigenlijk 
een lange voorgeschiedenis. In 2005 hebben we 
de stichting in Nederland opgericht en projecten 
georganiseerd in samenwerking met verschillende 
instanties zonder een eigen plek te hebben. We 
hadden echter zin om zelf kleinere events te hosten 
en een eigen ruimte te hebben om op informele wij-
ze samen te werken met kunstenaars. Toen we naar 
Brussel verhuisden, zijn we op zoek gegaan naar 
een groter pand. We hebben dit gekocht in 2012.’

Dat kunstenaars op zoek gaan naar een 
eigen ruimte is normaal. Het is echter 
minder evident om die ook open te 
stellen voor andere kunstenaars …

Maarten Vanden Eynde: ‘Voor ons niet. De 
eerste kamer die we in ons huis afmaken, is een 
gastenkamer. We hebben altijd heel veel mensen 
over de vloer gehad. Aangezien we kunstenaars 
zijn, zijn veel van onze vrienden ook kunstenaars. 
Als ze komen logeren krijgen we altijd veel input. 
Maar bij tentoonstellingen ontbreekt dat wat. In de 
belangrijkste periode van het maken van kunst, het 
inspiratie opdoen, heb je eigenlijk nooit contact met 
andere kunstenaars. Meestal ontmoet je ze op de 
opening. Als je geluk hebt ook tijdens de opbouw. 
Maar daar kan dan eigenlijk geen uitwisseling meer 
uit ontstaan. Enough Room for Space is spontaan 
gegroeid. We merkten een gigantische wederzijdse 
invloed. Het was een explosie aan inspiratie en een 
positieve input. Veel meer dan bij andere projecten 
of expo’s. Dus besloten we ermee door te gaan.’ 

Marjolijn: ‘We hadden zelf ook vrij vroeg al veel 
tentoonstellingen. Maar we ervoeren toch een ge-
mis. Bij groepstentoonstellingen ben je afhankelijk 
van de curator. Die kiest de kunstenaars uit, maar 
die zie je dan vaak niet. Soms heb je gewoon de 
behoefte om meer samen te werken met andere 
kunstenaars. Zo is het eigenlijk ontstaan. We wil-
den zelf onze groep cureren en projecten opzetten 
zonder curator te zijn.’ 

Hoeveel expo’s organiseren jullie per jaar?

Marjolijn: ‘We werken nu gelijktijdig aan twee à 
drie projecten per jaar. Het zijn allemaal langlo-
pende projecten. Present Perfect, een project mede 
geïnitieerd met curatrice Annette Schemmel, heeft 
zes jaar gelopen. Het was het laatste project waar-
voor we subsidies kregen in Nederland. Dat is nu 
afgerond. Nu gaan we kijken of we hier een nieu-
we vzw opzetten om bijvoorbeeld een projectaan-
vraag te doen indien nodig. Op dit moment zijn we 
nog als stichting in Nederland gevestigd, maar dat 
gaan we wellicht opdoeken. Een stichting in Neder-
land kan je best vergelijken met een vzw in België.’

Maarten: ‘De vrijheid van een eigen ruimte is 
dat je niet verplicht bent een eigen programma te 
draaien. Daarom staan we ook nogal huiverachtig 
tegenover structurele subsidies. Tentoonstellingen 
vormen overigens maar een kleine minderheid van 
de activiteiten die we hier organiseren. Het gaat 
vooral om de fase ervoor. Samen een onderwerp 
uitspitten waarvoor we verschillende keren samen-
komen. Er ontstaan dan samenwerkingen die kun-
nen leiden tot nieuw werk dat al dan niet in een 
tentoonstelling terechtkomt. Deze ruimte is op zich 
niet zo groot. We willen ook niet werken als een 
instituut met openingsuren.’

Stellen kunstenaars die hier verblijven 
dan ook hun werk tentoon?

Marjolijn: ‘Nee, er komen heel veel verschillende 
mensen over de vloer. Kunstenaars, curatoren, 
schrijvers … Ze verblijven hier om verschillende re-
denen. Om met een van ons, met Enough Room for 
Space, of andere kunstenaars samen te werken in 
Brussel. Sommigen blijven hier om atelierbezoeken 
te doen of aan een boek of teksten te werken. Het is 
heel wisselend. We hebben bijna wekelijks gasten, 
voor periodes van een dag tot een maand.’ 

Maarten: ‘We hadden hier bijvoorbeeld gedu-
rende twee weken Anne Szefer Karlsen, voormalig 
directrice van Hordaland Art Center in Bergen. Zij 
is nu freelance curator en wil zich meer oriënteren 
op Brussel. De Zwitserse kunstenares Dunja Herzog 
bleef hier ook een paar dagen en gaf een presenta-
tie over haar werk. Het loopt allemaal door elkaar. 
En dat is zoals we het graag hebben.’

Werken jullie ook met andere fondsen? 

Marjolijn: ‘We hebben nog één project met on-
dersteuning uit Zweden, een ander is net afgerond 
met middelen uit Nederland. We zijn nu ook bezig 
aan een nieuw project in samenwerking met ver-
schillende plekken. Wellicht in België, Frankrijk en 
Nederland.’

Maarten: ‘In ons bijna tienjarig bestaan hebben 
we nog nooit gewerkt met structurele subsidies. We 
kijken altijd per project waar het plaatsvindt, wie 
meedoet, wat de context is en hoe lang het duurt. 
Vervolgens zien we of we geld nodig hebben en 
waar we het kunnen vinden. We hebben er be-
wust voor gekozen om zo onze onafhankelijkheid 
te bewaren.’

Marjolijn: ‘Maar wij betalen nog steeds elektrici-
teit, gas, water en de boekhouding. De structurele 
kosten van de verbouwing hebben we ook zelf be-
taald. We stoppen er best veel geld in.’

Enough Room for Space is een kunstenaarsinitiatief opgezet door Maarten Vanden Eyn-
de en Marjolijn Dijkman. Sinds 2005 organiseren ze samen met andere kunstenaars 
en curatoren uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland. Het hoofdkwartier is 
ondergebracht in een voormalige brouwerij met een binnenkoer in Drogenbos, vlak 
naast het FeliXart Museum iets buiten Brussel. Naast twee gastenkamers is er ook een 
polyvalente zaal die dienstdoet als ontmoetingsruimte/tentoonstellingsruimte/atelier. 

ENOUGH ROOM  
FOR SPACE 
ONAFHANKELIJKE PLEK VOOR PRODUCTIE, 
PRESENTATIE EN ONDERZOEK

Sam Steverlynck

Enough Room for Space © Marjolijn Dijkman

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Manyone is een gloednieuw kunstenaarsinitia-
tief van Sarah Vanhee, Mette Edvardsen, Alma 
Söderberg en Juan Dominguez, samen met coördi-
nator Natalie Gielen. Manyone werd in het leven 
geroepen om onze gefragmenteerde, projectma-
tige realiteit te overstijgen en een langetermijnper-
spectief te ontwikkelen voor onze praktijken. We 
beschouwen Manyone als een scaffold, een ‘stei-
ger’ – een flexibel systeem van ondersteuning. Dat 
betekent concreet dat we als structuur zoeken naar 
een manier om ons werk te organiseren op duur-
zame wijze en overeenkomstig de realiteit van elke 
individuele praktijk.

Manyone is geen label, maar een samenwerkings-
structuur die de autonomie van elke kunstenaar 
handhaaft, gebaseerd op het idee van solidariteit. 
We geloven dat we, door als verschillende artiesten 
de krachten bundelen zonder onze autonomie op 
te geven, aan kennis en ervaring kunnen winnen. 
Samen met de coördinator kunnen we, als individu-
ele kunstenaars, onze praktijken verder ontwikke-
len, onze productiemethodes verbeteren en groeien 
vanuit een alternatief, zelf ontworpen model.

We verenigen ons om een geschikt administratief 
en financieel management te ontwikkelen door een 
nauwe dialoog tussen artiesten en coördinator, 
en door regelmatige evaluaties met de raad van 
bestuur. We willen ook de efficiëntie op econo-
misch vlak verhogen door het delen van middelen 
(het delen van de coördinator). Daarnaast willen 
we ervaringen, netwerken, expertise en contacten 
delen. We denken ook samen – kritisch – na over 
kunst en hoe ze geproduceerd wordt, en over de 
positie van de kunstenaar in het veld. Tot slot ver-
enigen we ons om te zoeken naar betere oplos-
singen voor de productie, de presentatie en de 
spreiding van ons werk, waarbij we de kloof tussen 
creatie en productie willen overbruggen.

Ons werk wordt voornamelijk gepresenteerd bin-
nen het domein van de podiumkunsten, maar we 
werken alle vier ook binnen andere formats, dis-
ciplines en genres. Onze projecten variëren van 
installaties tot lezingen, van privérondleidingen tot 
choreografieën van gedachten, van levende boe-
ken tot soapseries. Ze kunnen dus van diverse aard 
zijn, grootschalig of klein, ze kunnen snel of traag 
geproduceerd worden, met grote of beperkte zicht-
baarheid. Het doel van de structuur is precies om 
in te kunnen pikken op de praktijk van elke kunste-
naar en de specifieke noden van de artiest of de 
projecten, deze te volgen en erop te anticiperen.

Manyone is een gelegenheid om samen te komen 
en te delen. We hebben de ambitie om krachten te 
bundelen en met gedeelde kennis en uitgebreide, 
voortdurende steun van elkaar, een specifieke 
expertise te ontwikkelen in het omgaan met kunst 
die zich zowel binnen als buiten categorieën en 
gevestigde productiemethodes situeert.

Met Manyone beschouwen we onze praktijken 
als een geheel, ons werk als meer dan de stukken 
die we produceren. Een cruciale vraag voor ons is 
hoe we niet alleen producties maar ook tijd voor 
onderzoek en kritische reflectie tussen producties 
in kunnen managen. We zullen hier samen inzicht 
in verwerven, in nauwe dialoog tussen kunstenaar 
en coördinator. Het doel van Manyone is dus niet 
om productie en creatie van elkaar los te koppelen, 
maar integendeel, om die twee dichter bij elkaar 
te brengen.

Jullie werken qua steun heel 
internationaal?

Maarten: ‘Ja, dat hebben we altijd al gedaan. 
We hebben ook heel veel gewerkt met ambassa-
des. Er waren projecten met Bazel, Los Angeles, 
Georgië …’

Marjolijn: ‘Voor ons is het ideale scenario dat 
we alle vrijheid hebben om projecten te ontwikke-
len voor een langere periode in dialoog met de 
instelling waarmee je publieke momenten creëert. 
Zo heb je ook zo weinig mogelijk administratieve 
lasten. Instellingen hebben meer specifieke vereis-
ten waaraan ze moeten voldoen. Die proberen 
wij soms te vermijden door op zoek te gaan naar 
nieuwe vormen van samenwerking.’

Maarten: ‘Het liefst nemen we zelf ook deel. Dat 
is het leukst en meest inspirerend. Het kan zijn dat 
wij de eerste vonk geven om een project in gang te 
zetten en dat anderen daarna op de kar springen. 
Het is ook heel inspirerend voor onze praktijk.’

Lopen jullie niet het risico dat jullie zo 
veel tijd steken in Enough Room For 
Space dat jullie individuele praktijk 
eronder lijdt?

Marjolijn: ‘Bij ons loopt het altijd in elkaar over. 
En we proberen daar alert voor te zijn. Vandaar 
ook dat we geen structurele subsidies aanvragen. 
Vaak werken we in samenwerking met ander instel-
lingen om dat soort dingen meer te laten aansluiten 
bij onze werkwijze als kunstenaar. Maar het lukt niet 
altijd. Zo vonden we voor ons project in Kameroen 
geen instelling die het structureel kon ondersteunen. 
Dus hebben we zelf middelen aangevraagd. ‘

De laatste tijd zijn er meer en meer artist-
run spaces in België. Hoe verklaren jullie 
dat?

Marjolijn: ‘Het is misschien een reactie op de 
hoeveelheid curatoren en het aantal gecureerde 
expo’s. Als kunstenaar wordt je vaak gevraagd om 
te antwoorden op een bepaald thema. Misschien 
zijn kunstenaars op zoek naar meer vrijheid? Om 
hun eigen werk te maken dat niet per se moet pas-
sen binnen het concept van een curator. En wellicht 
speelt de crisis ook een rol. Er zijn minder middelen 
dus proberen mensen meer samen te doen. 

Bij ons is het altijd een onderdeel geweest van 
onze praktijk. Het past bij onze manier van wer-
ken. Je hebt ook kunstenaarsinitiatieven die lijken 
op een galerie of productiehuis. We hebben deze 
ruimte niet opgezet om voortdurend expo’s te ma-
ken, onze vrienden soloshows te geven, of ons ei-
gen werk te tonen.’

Wat zijn de komende projecten?

Maarten: ‘We werken nu aan een project met 
zeven kunstenaars dat Performing Objects heet en 
mede geïnitieerd is door kunstenaar Kristof Van 
Gestel. We nodigen gastsprekers, filosofen of kun-
stenaars uit om hun positie ten opzichte van het 
object te onderzoeken. We werken ook samen met 
de universiteit van Norrköping in Zweden. Ze heb-
ben een programma dat Vision Forum heet en dat 
mooi aansluit bij onze manier van werken: het is 
open en gastvrij.’

Marjolijn: ‘We zijn bezig met heel veel verschil-
lende dingen. Het gaat om diverse, experimentele 
manieren van werken die passen bij onze interes-
ses. Het is niet onmiddellijk duidelijk waar we het 
gaan tonen of wat het eindresultaat is. Maar dat 
maakt het juist spannend.’ 

Maarten: ‘Veel van onze projecten ontstaan uit 
een energie die wordt opgepikt door verschillen-
de mensen. We voelen dan dat er meer in zit en 
zo wordt het langzaam een project waaraan ook 
andere mensen willen meedoen. Je merkt dan al 
gauw of het body kan genereren om iets groters 
te worden.’ 

Marjolijn: ‘We zijn nu in samenwerking met de 
kunstenares Amélie Bouvier bezig met een project 
dat Uncertainty Scenarios heet. Er wordt op allerlei 
manieren onderzocht hoe je kan anticiperen of spe-
culeren over de toekomst. Dat kan uit de corporate 
wereld zijn of via kunst, magie of spiritualiteit. We 
organiseren een reeks workshops waarmee je die 
technieken kunt toepassen. Er komt ook een filmpro-
gramma over hoe de toekomst wordt gezien in Afri-
kaanse sciencefictionfilms, wat dan weer aansluit 
bij een vorig project, Present Perfect. We zijn met 
verschillende partners en organisaties in gesprek.’

Maarten: ‘De titel “Enough Room for Space” 
geeft ook al aan dat de projecten hier heel open 
zijn. Het kan alle kanten uitgaan. Geen enkel pro-
ject is hetzelfde en dat vinden we boeiend. We 
hebben geen vaste structuur. Er is heel veel ruimte 
voor iedereen om dingen aan te dragen en mee te 
werken. Er is echt enough room for space!’ 

www.enoughroomforspace.org

 

Sam Steverlynck is freelance kunstcriticus. Hij is 
recensent bij De Standaard, vast medewerker bij 
het kunstblad [h]ART en levert geregeld bijdragen 
aan internationale bladen zoals Art Review en 
DAMn°. 

MANYONE 
EEN LANGETERMIJNPERSPECTIEF VOOR  
INDIVIDUELE KUNSTENAARSPRAKTIJKEN

Natalie Gielen voor Manyone
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Cluster is een kraakvers collectief dat door compo-
nisten Geert Waegeman, Wouter Vandenabeele, 
Joris Vanvinckenroye en Arne Van Dongen uit de 
grond werd gestampt om hun zakelijke besognes 
te centraliseren in één platform. Drie van de vier 
componisten (en hun ensembles) beschikten eerder 
al elk over een eigen structuur. De vier verenigden 
zich in een vzw en trokken iemand aan voor de 
zakelijke ondersteuning, waardoor ze zich weer 
op hun muziek kunnen concentreren. De nood 
daaraan was groot. Door het zakelijke te bundelen 
in één nieuwe organisatie, valt er een grote last 
van hun schouders. Zo kan een gemeenschappe-
lijke promotie de bijzondere mix van muziekgen-
res waar de componisten mee werken, beter aan 
de man brengen. Een tweede belangrijk voordeel 
is de mogelijkheid om de opgebouwde kennis en 
ervaringen van de partners vrij te kunnen delen, en 
op die manier tot synergieën te komen. 

Je zou een structuur als deze makkelijk als ‘alter-
natief managementkantoor’ kunnen labelen, maar 
Cluster gaat verder dan dat, vindt medeoprichter 
Joris Vanvinckenroye. Voorheen vielen de partners 
met hun muziek bij wijze van spreken tussen wal 
en schip, maar hier delen ze allemaal dezelfde 
artistieke kijk. Dat is een cruciaal element binnen 
de werking. Vorige pogingen tot het oprichten van 
een gelijkaardige structuur waren minder succesvol 
wegens het ontbreken van een gedeelde visie. Hier 
behoudt iedereen zijn eigenheid, maar de neuzen 
staan wel in dezelfde richting – de muziek komt 
op een gelijkaardige manier tot stand, iedereen is 
zowel componist als uitvoerend muzikant, en is met 
erg diverse projecten bezig. Niettemin zijn er wel 
degelijk verschillen tussen de ensembles; het ene 
beweegt op een ander tempo dan het andere. Het 
is geen sinecure om dat op elkaar af te stemmen.

De vzw werd vorig jaar opgericht, en kon vanaf 
januari meteen op subsidiëring rekenen. Momenteel 
is de organisatie nog erg afhankelijk van overheids-
steun; zonder inkomsten zou de vzw ongetwijfeld 
blijven bestaan en activiteiten ontplooien, maar 
iemand professioneel in dienst hebben behoort dan 
niet meer tot de opties. Op termijn hoopt Cluster 
wel zelf meer geld in het laatje te krijgen. 

Dé graadmeter voor succes wordt het aantal speel-
plekken voor de ensembles, en dan zeker naar het 
buitenland toe. Het gebrek aan interessante speel-
plekken is iets waar zowat alle muzikanten mee 
geconfronteerd worden. Collectief denken kan 
daarvoor een geschikte oplossing zijn – alleen kun 
je zoiets bijna niet bolwerken.

Het initiatief is momenteel nog pril en kleinschalig, 
maar als alles goed loopt, wil Cluster in de toekomst 
onderzoeken in hoeverre de organisatie ook ande-
ren kan helpen. Vanvinckenroye merkt dat de nood 
aan dergelijke organisaties in het veld heel groot 
is: ‘Als je met dit soort muziek bezig bent, heb je 
mensen nodig die dag in dag uit al hun energie in 
je project steken – daarmee staat of valt het. Het is 
erg moeilijk om daar de juiste persoon en financie-
ring voor te vinden. De overheid lijkt wel stilaan te 
beseffen dat er waarde zit in deze vormen, en is 
bereid om dit soort projecten te subsidiëren. Dat is 
echter geen garantie op succes; de gedrevenheid 
blijft cruciaal om je ding gedaan te krijgen.’ 

www.clustermusic.be 

CLUSTER 
PRODUCTIEPLATFORM VOOR NIEUWE MUZIEK

Martijn Dentant

© Cluster >> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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HET IDEAAL VAN GEDEELD EIGENDOM – 
V22 PLC. 
De oorspronkelijk uit Zimbabwe afkomstige Tara 
Cranswick, medeoprichter en directeur van V22, 
was werkzaam als beeldend kunstenares in Zuid-
Afrika voordat ze in 2002 naar Groot-Brittannië 
kwam. In haar aanvankelijk geïdealiseerde impres-
sie van de Britse kunstwereld suggereerde het woord 
‘publiek museum’ dat iedere Engelse persoon er een 
stukje van bezat. Uiteindelijk zag ze haar vergissing 
in, maar het ideaal van gedeeld eigendom heeft ze 
nooit losgelaten. Om contacten te leggen en op de 
hoogte te raken van de laatste ontwikkelingen in de 
Britse hedendaagse kunst, ging ze werken bij de 
Saatchi Gallery. Daar liep ze het verzamelvirus op, 
maar stuitte ze ook op zaken die ze graag anders 
zou zien. Ze vond dat de kunstwereld ‘in grote mate 
als een club’ gerund werd en ‘absurd ongeregu-
leerd’ was, waarbij veilinghuizen betrokken waren 
bij galerieën en gretig donerende bankiersvrouwen 
invloed konden uitoefenen op de collecties van 
musea. Ze wijt dit aan het ‘vage’ karakter van kunst 
en het gebrek aan een helder discours eromheen. 
Dat maakt het gemakkelijk je in de kunstwereld 
staande te houden zonder werkelijk kennis te heb-
ben van of betrokken te zijn bij de kunst zelf. Velen 
die zich erin mengen zouden eerder geïnteresseerd 
zijn in geld en glamour, terwijl kunstenaars zelf wei-
nig inspraak hebben. Haar eigen organisatie moest 
daarvoor een alternatief bieden en ontstond uit een 
vereniging van twee verschillende werelden. Op 
zoek naar een passende organisatievorm, kwam ze 
terecht in The City, het financiële district van Londen, 
waar ze werd voorgesteld aan een groep heren van 
de ‘oude garde’, die jonge ondernemingen hielp 
tijdens het opstartproces. Ook ging ze te rade bij 

interessante kunstenaars die ze kende van haar 
tijd bij Saatchi. Al snel stuitte ze op conflicterende 
ideeën over de juiste aanpak: de eerstgenoemden 
stelden een heel financieel model voor, terwijl de 
kunstenaars pleitten voor een meer open structuur. 
Uiteindelijk koos ze voor de naamloze vennootschap 
zoals die nu bestaat. Die bood in haar ogen name-
lijk veel voordelen: ze is open, heeft een bestuur, is 
een gevestigde vorm met bestaande regels, respec-
tabel en redelijk eenvoudig te begrijpen. Bovendien 
stelde de beursnotering meer mensen in staat een 
aandeel te hebben in de nog te vormen collectie van 
V22. Nadat de structuur was ontwikkeld, begon het 
proces van werken aankopen en aandelen verko-
pen. Gedurende het eerste anderhalf jaar was dit 
de voornaamste activiteit, totdat V22 zich vestigde 
in een groot gebouw in Dalston en overtollige ruimte 
ging verhuren aan kunstenaars. Zo begon, ‘bijna 
per ongeluk’, V22 London.

Het Londense V22 is sinds haar oprichting in 2006 uitgegroeid tot een bijzonder hybride 
kunstorganisatie, bestaande uit drie verschillende deelondernemingen met ieder een 
eigen werking en organisatievorm die elk verschillende fasen van de kunstcyclus onder-
steunen, van collectie en productie tot tentoonstelling en educatie. V22 is een reactie op 
een verstoorde vorm van marktdenken; in de kunstwereld, in het vastgoed en in het 
cultuurbeleid bijvoorbeeld. Het is een uitzonderlijk geval van zelforganisatie, gedreven 
door een verlangen naar een gedemocratiseerde kunstwereld waar meer mensen een 
rol in kunnen spelen, die boven alles draait om de kunst zelf. Om meer mensen letterlijk 
een aandeel te laten hebben in de kunst, namen de oprichters verrassend genoeg juist 
hun toevlucht tot de markt. De bedrijfsstructuur omvat V22 plc., een naamloze vennoot-
schap met aandelen op de ISDX-ICAP-beurs, die een hedendaagse kunstcollectie bezit 
en beheert; V22 Londen, dat studio’s verhuurt aan kunstenaars en ambachtslieden in 
Londen en volledig in het bezit is van de naamloze vennootschap; en de V22 stichting, die 
tentoonstellingen, evenementen en educatieprogramma’s organiseert. De geschiedenis 
van V22 laat zien dat dit complexe model min of meer organisch is ontstaan. Zoals men 
kan verwachten van ieder initiatief dat eenvoudige categorisering overstijgt en grenzen 
tussen maatschappelijke sferen doorbreekt, oogst het zowel lof als kritiek. 

V22
BARRIÈRES DOORBREKEN IN DE KUNSTWERELD

Tara Cranswick en Tessa Overbeek

Young London 2011 Installation – V22 © V22

Studio Dalston – V22 © V22
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SAMEN STERK?

De door idealen, toeval en noodzaak gevormde 
structuur van V22, met haar drie elkaar onder-
steunende onderdelen, is zeker ingenieus, maar 
de vraag is of deze formule werkt, en voor wie. 
Hoe draagt ze bij aan de beoogde democrati-
sering van het kunstbezit? Wordt vooral de kunst 
zelf gediend? Zijn kunstenaars inderdaad meer 
betrokken geraakt? Cranswick geeft aan dat velen 
aanvankelijk dachten dat het concept van V22 niet 
zou werken. Wie zou er nu op deze manier kunst 
willen bezitten? Maar V22 heeft geduldige inves-
teerders gevonden, die zich ervan bewust zijn deel 
uit te maken van een experiment. Het aantal regu-
liere aandeelhouders ligt inmiddels vast. Bijzonder 
rijk hoefden zij niet te zijn: de kleinste investering 
bedroeg slechts 25 pond en kostte V22 uiteinde-
lijk geld, vanwege de verplichting aandeelhouders 
via post te informeren. Vanaf 50 pond begon deze 
aanpak voor beide partijen te werken. Momenteel 
kunnen alleen kunstenaars nog aandelen verkrij-
gen, als vorm van betaling wanneer hun werken 
in de collectie worden opgenomen. Sommigen van 
hen beschouwen dit volgens Cranswick als een 
soort ‘vreemd pensioenplan’ – zodra V22 niet lan-
ger alle winst terug in de onderneming investeert 
gaan ze dividend uitkeren – anderen zijn meer 
betrokken en trots op deze bijdrage aan het initi-
atief om de kunstwereld te veranderen. Momenteel 
is meer dan de helft van V22 in handen van kun-
stenaars (38%) en de oorspronkelijke oprichters en 
staf (14 à 15%), dus mensen die geven om de kunst 
zelf. Het kopen en verkopen van aandelen is echter 
niet zo eenvoudig: er moet een aandelenhandelaar 
in de arm worden genomen en het administratieve 
proces kost enige tijd en moeite. Cranswick zegt nu 
dat andere oplossingen, zoals crowdfunding, een 
goede manier zouden kunnen worden om gemak-
kelijker in V22 te investeren, zowel financieel als 
administratief gezien. Een andere manier waarop 
V22 kunstbezit probeert te democratiseren, is door 
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden wer-
ken mee naar huis te nemen. Wie eenmaal inves-
teerder is, betaalt per keer wel de kosten van een 
conservator en technici die de ruimte inspecteren 
op geschiktheid en het werk installeren. De kosten 
daarvan zijn afhankelijk van het aantal werken, 
maar recent bedroegen ze zo’n 380 euro voor 
twee werken. Investeerders kunnen de werken 
dan vaak jaren houden. V22 zorgt uiteraard voor 
goede verzekering. Momenteel is ongeveer twintig 
procent van de collectie bij aandeelhouders thuis of 
op kantoor. Volgens Cranswick een mooie hoeveel-
heid, omdat kunstenaars weinig lenen – zij hebben 
al genoeg kunst in hun leven – en veel van de regu-
liere investeerders zijn oudere dames en heren op 
het platteland, die zelf toegeven een conservatieve 
smaak te hebben. Bovendien is niet de hele col-
lectie geschikt voor uitleen, omdat het soms grote 
installaties, performances of digitale werken betreft. 

Investeerders hebben geen inspraak in welke wer-
ken worden opgenomen in de collectie. Daarvoor 
wordt gebruik gemaakt van individuele adviseurs 
met verstand van zaken. Alle aandeelhouders 
tezamen hebben wel de ‘ultieme macht’ om het 
management te laten vervangen als ze het niet eens 
zijn met de manier waarop de onderneming wordt 
gerund. Zo voorkomt de structuur ook dat V22 zelf 
te machtig kan worden. 

Natuurlijk werd het initiatief aanvankelijk begroet 
met kritische reacties uit verschillende hoeken: ‘fer-
vente marxisten’ verweten de organisatie ‘te com-
mercieel’ te zijn en weigerden welke waarde dan 
ook aan kunst toe te schrijven. Van de markt kon 
niets dan slechts verwacht worden. Bankdirecteuren 
daarentegen, konden niet begrijpen dat V22 stu-
dio’s verhuurde voor de helft of slechts een derde 
van de bedragen die nabijgelegen verhuurders 
vroegen en verweten hen ‘not even a proper busi-
ness’ te zijn. Door de jaren heen is de kritiek gro-
tendeels verstomd en het begrip gegroeid. Ook op 
een algemeen niveau is er reden voor optimisme. 
‘Ethisch investeren’ wordt een trend op de beurs, in 
plaats van kiezen voor wat het meeste oplevert, ook 
al zijn dat wapens of olie. V22 werd zelfs gevraagd 
medeoprichter te worden van de zogenaamde soci-
ale aandelenbeurs, waar dankzij een partnerschap 
met de ISDX werkelijk aandelen verhandeld kunnen 
worden. Betrokken bedrijven publiceren niet alleen 
financiële, maar ook sociale rapporten. Vorig jaar 
werd de sociale impact van V22 al onder de loep 
genomen door een extern bedrijf. Cranswick hoopt 
via deze weg het ‘middenpubliek’ te betrekken dat 
tot nu toe nog moeilijk bereikt kon worden. Zo blijft 
V22 zoeken naar nieuwe barrières om te doorbre-
ken, zodat nog meer mensen ‘samen iets kunnen 
vormen wat behoorlijk machtig is’. 

OMGAAN MET HERONTWIKKELING –  
V22 LONDON

Met de verhuur van studio’s speelt V22 in op een 
groeiende behoefte aan betaalbare werkruimte 
voor kunstenaars. Terwijl Londen altijd bekend 
stond om zijn levendige culturele centrum, ver-
drijft de ‘vastgoedhausse’ veel kunstenaars uit de 
stad. Alle vervallen panden waar kleine kunste-
naarsinitiatieven huisden, zijn onderdeel gewor-
den van grootscheepse herontwikkelingsplannen. 
Huurgelden zijn vaak verdubbeld of zelfs ver-
driedubbeld, waardoor terugkeren geen optie is. 
Alleen gevestigde kunstinstituten kunnen het zich 
veroorloven in het centrum te blijven. Elders ver-
zamelen alternatieve initiatieven zich wel, maar 
de kunstwereld is meer gefragmenteerd dan voor-
heen. Kruisbestuiving tussen gevestigde en alterna-
tieve plekken is nauwelijks nog mogelijk, net als 
bezoeken aan verschillende soorten organisaties 
op één avond.

Het verhuren van studio’s paste goed bij de opzet 
van V22, die altijd al gebaseerd was op de 
expertise van kunstenaars. Als beursgenoteerde 
en daardoor transparante en vertrouwenwek-
kende organisatie had V22 echter minder last van 
de vooroordelen die onder verhuurders heersten 
jegens kunstenaars. Ze beheerden al snel meer-
dere gebouwen en bieden vandaag de dag stu-
dio- en expositieruimte aan zo’n 400 kunstenaars 
en ambachtslieden, tegen verlaagde tarieven. Hier 
vindt kruisbestuiving op ‘microniveau’ plaats; bij-
voorbeeld tussen gevestigde en jonge kunstenaars. 
Jammer genoeg is zelfs V22 onderhevig aan de 
grillen van projectontwikkelaars, omdat er voor de 
beheerde gebouwen soms ook herontwikkelings-
plannen bestaan. In maart 2014 werd hen bevolen 
het gebouw waar de staf en honderden kunste-

naars werkten te verlaten, slechts twee maanden 
na de ondertekening van een nieuw jaarcontract. 
In een heel kort tijdsbestek groeide het aantal 
gebouwen noodgedwongen van twee grote naar 
acht kleinere. Die zijn verspreid over een groter 
gebied, maar zoveel mogelijk in de buurt van 
de oranje metrolijn, om de ruimtes bereikbaar te 
houden. De invoering van een soort intranet moet 
het wegvallen van de persoonlijke communicatie 
opvangen die mogelijk was toen negentig procent 
van de huurders hetzelfde pand bevolkten. 

NOG EEN NON-PROFITORGANISATIE –  
DE V22 FOUNDATION 

Behalve het bezitten en beheren van een collec-
tie en diverse gebouwen, organiseert V22 ook 
tentoonstellingen, evenementen, educatiepro-
gramma’s en gemeenschapsprojecten. Dat verliep 
aanvankelijk via V22 London, maar na enige tijd 
bleek het ondernemingsmodel de samenwerking 
met bijvoorbeeld goede doelen, lokale overheden 
en anderen in de tertiaire sector te bemoeilijken. 
V22’s aanwezigheid op de beurs wekte argwaan 
over hun motivatie en waarden en zorgde voor 
terughoudendheid in het verschaffen van subsidies 
voor sociale projecten door bijvoorbeeld de kunst-
raad. Die waardeerde de activiteiten van V22 en 
wilde ze ondersteunen als overkoepelende organi-
satie, die subsidies kon herverdelen onder kunste-
naars en projecten. Dat zou gemakkelijker kunnen 
als V22 een non-profitonderdeel had. De stichting 
werd toegevoegd vanuit noodzaak, maar volgens 
Cranswick hadden ze ‘de structuur niet beter kun-
nen ontwerpen’ als ze op deze manier begonnen 
waren. De drie elementen zijn met elkaar verbon-
den en mensen, kunstwerken, kennis en gelden kun-
nen van het ene onderdeel naar het andere vloeien, 
ondanks het feit dat ze verschillende ondernemings-
vormen hebben. Dat vergroot de overlevingskan-
sen van V22 in economische crisis. De stichting kan 
gebruikmaken van de tentoonstellingsruimtes van 
V22 studio’s en het commissiebudget van V22 plc. 
Tentoonstellingen leiden tot contacten met kunste-
naars die nuttig zijn voor V22 plc. en hun werken 
worden regelmatig in de collectie opgenomen. V22 
is in 2013 begonnen met de verkoop van werken 
uit de collectie. Opbrengsten werden onder andere 
gebruikt om nieuwe langetermijncontracten aan te 
gaan voor studioruimte, of om tentoonstellingen te 
organiseren waarin nieuwkomers een kans kunnen 
krijgen, zoals de Young London series. Zo wordt 
binnen V22 de kunstcyclus in stand gehouden. Er 
is ook voor gezorgd dat problemen in een van de 
delen zich niet kunnen verspreiden naar de andere 
twee. Een stichting gaat niet snel failliet, maar het 
studio-onderdeel loopt dit risico wel. Daarom is er 
een soort financiële firewall gecreëerd, zodat de 
collectie veilig blijft als dit gebeurt. 

Young London 2013 Event: Paul Kneale and Holly White – V22 © V22

V22 Studios © V22 
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Overtoon is een platform voor geluidskunst en 
beeldende kunst met geluid als grondslag, dat 
anderhalf jaar geleden door Christoph De Boeck 
en Aernoudt Jacobs in Brussel werd opgericht en 
momenteel versterkt wordt met de zakelijke kennis 
van Saartje Geerts. 

We ervoeren de noodzaak om samenwerkingsver-
banden te creëren waarbij de impact groter is dan 
louter een optelsom van de individuele praktijken. 
Oorspronkelijk geconcipieerd als een halfopen 
atelier van Jacobs en De Boeck, is Overtoon in 
anderhalf jaar tijd uitgegroeid tot een onderzoeks-, 
productie- en distributieplatform voor stichtende en 
residerende kunstenaars. Het productieplatform 
biedt, in de vorm van korte of langdurige residen-
ties, aan diverse kunstenaars de kans om creaties 
te ontwikkelen met het medium geluid. De geprodu-
ceerde werken worden daarna in binnen- en bui-
tenland tentoongesteld en verspreid door het dis-
tributieplatform. Het onderzoeks- en kennisplatform 
zoekt samenwerkingsverbanden met onderzoeksin-
stellingen en organiseert workshops met experten 
op vlak van akoestiek, geluid en geluidskunst.

Een van de sterke punten van Overtoon is het hechte 
teamwerk. Alle kunstenaars zijn regelmatig op 
één plek verzameld en delen knowhow binnen het 
artistieke proces. Een dergelijk werkverband levert 
synergieën op inzake artistieke technieken, produc-
tiekennis, onderzoekstopics, distributiekanalen en 
promotie die alle betrokken kunstenaars ten goede 
komen. Bovendien kiest Overtoon voor langetermijn-
residenties die diepgravend onderzoek en het ten 
gronde ontwikkelen van technisch complexe proce-
dures in de geluidskunst mogelijk maken. 

Overtoon bedenkt strategieën om de spreiding van 
geluidskunst nationaal en internationaal te stimule-
ren en onderhoudt een dialoog met tentoonstellings-
makers om samen tentoonstellingen in te richten 
met een uitgesproken concept en identiteit. Door 
middel van verschillende soorten van activiteit (ver-
nissages, geleide bezoeken, lezingen, symposia, 
artist talks) brengen wij curatoren in contact met de 

residerende kunstenaars. De Boeck en Jacobs zijn 
daarnaast ook verbonden aan het netwerk van F17 
Art Office geleid door Ischa Tallieu, wat een aan-
knopingspunt is voor alle producties van Overtoon.

Om het platform draaiende te houden zijn zowel 
Christoph De Boeck, Aernoudt Jacobs als Saartje 
Geerts voor vijftig procent in dienst van Overtoon. 
Die werktijd investeren we in het onderhouden van 
contacten met kunstenaars, curatoren en weten-
schappers, de organisatie van activiteiten en alle 
zakelijke administratie inclusief het schrijven van 
promotie- en subsidiedossiers. Alle residerende 
kunstenaars hebben de gelegenheid te werken in 
de Overtoonateliers en krijgen daarbij administra-
tieve, promotionele, technische en artistieke onder-
steuning. Daarbovenop ontvangen per jaar twee 
residerende kunstenaars een financiële enveloppe 
voor de realisatie van een productie in het daarop-
volgende kalenderjaar.

De gedeelde werkplek speelt in Overtoon een 
centrale rol. Momenteel beschikken we over ver-
schillende ruimtes voor lange en korte residenties. 
Door een uiterst voordelige huurovereenkomst 
konden we tijdens de eerste werkingsjaren een 
infrastructuur uitbouwen in het centrum van Brussel. 
Overtoon is daardoor in het eerste anderhalf jaar 
flink gegroeid inzake het aantal geplande residen-
ties. In de nabije toekomst stelt een infrastructuur-
probleem de verhouding tussen artistieke produc-
tiesteun en overhead op de proef. 

Permanent onderzoek en vernieuwing, samen met 
een breder bewustzijn rond geluid in kunst en het 
opstaan van nieuwe kunstenaarsgeneraties zullen 
de werking van Overtoon als platform jaarlijks 
doen evolueren. Wij blijven daarbij inzetten op 
het stimuleren van een fragiele tak van de kunsten 
(geluidskunst). 

www.overtoon.org

OVERTOON
SYNERGIE IN EEN FRAGIELE KUNSTTAK

Christoph De Boeck voor Overtoon

Black Box (2013-2014) – Christoph De Boeck © Kristof Vrancken / Z33 >> NAAR DE INHOUDSTAFEL

http://www.overtoon.org


34 35Courant 111 ARTIST-RUN

De kunstenaars die deel uitmaken van L’Amicale, 
zijn afkomstig uit de visuele en performancekun-
sten. De vorm van onze samenwerkingsverbanden 
varieert: elk project wordt georganiseerd op basis 
van specifieke wensen en voorkeuren. In die zin 
werken we anders dan een gezelschap, waarbij 
een artistiek leider alle beslissingen neemt en op 
lange termijn samenwerkt met een vast team. Onze 
structuur legt zowel de nadruk op het individuele 
aspect als op het groepsgebeuren. Deze aanpak 
is geïnspireerd door de grote diversiteit van onze 
projecten, ook qua vorm. We kunnen nu eenmaal 
niet dezelfde productiemethoden hanteren voor 
indoorshows, installatieprojecten, theatervoor-
stellingen, events, videoproducties en specifieke 
internetprojecten. De enige constante in onze pro-
ducties is onze belangstelling voor nieuwe techno-
logieën en, daaruit voortvloeiend, onze technolo-
giegerichte aanpak. We zijn niet high-tech en ook 
niet low-tech, maar veeleer middle-tech.’

Hoe worden de projecten gestructureerd, 
en hoe worden de verschillende taken 
toegewezen? 

Julien: ‘Voor elke productie zetten we een vrij 
samenwerkingsverband op touw tussen kunste-
naars, productiemanagers, distributie- en tour-
managers, technici, decorontwerpers en andere 
vakspecialisten. We proberen daarbij een goed 
evenwicht te bewaren tussen projectmanagers en 
teamleden. Daarnaast werken we voortdurend 
grensoverschrijdend, wars van elk hokjesdenken. 
Zo hebben kunstenaars en ontwerpers toegang tot 
de productiemiddelen, zoals de programmering en 
planning van artistieke residenties, en het beheer 
van budgetten en partnerschappen. In ruil moet 
de productiemanager sterk voeling houden met 
het artistieke proces, om erop in te kunnen spelen 
en alle energie die eruit voortvloeit, in zich op te 
nemen. Om een voorbeeld te geven: ik ben een van 
de artistieke coördinatoren van L’Amicale, maar 
ook productiemanager van bepaalde projecten, 
en werk daarnaast als decorontwerper voor de 
voorstelling &&&&& & &&&. Antoine Defoort is een 
ander goed voorbeeld, want hij is niet alleen een 
creatieve kunstenaar, maar ook een uitstekende 
productiecoördinator. Ik ben van mening dat pro-
ductie wezenlijk deel uitmaakt van elk kunstproject. 
Ik beschouw een project als evenwichtig wanneer 
de productieaspecten en de creatieve uitdagingen 
goed op elkaar afgestemd zijn. Zo zou het best 
kunnen dat we concrete opportuniteiten willen 
aangrijpen voor partnerschapsmanagement met 
sommige Europese landen, of een hybride voor-
stelling willen creëren met specifieke educatieve 
doelstellingen, waarbij de locaties waar we optre-
den en het publiek actief betrokken worden bij de 
communicatie.’ 

Blijft deze productiesamenwerking 
beperkt tot de projecten van de artistiek 
directeurs Antoine Defoort en Halory 
Goerger, of staat ze ook open voor 
andere kunstenaars?

Julien: ‘We ondersteunen langzaamaan ook projec-
ten van andere kunstenaars. In die context bestude-
ren we diverse financiële en samenwerkingsmodel-
len. Een project ontwikkelen in een onderzoeksfase 
vereist specifieke technische productievaardighe-
den. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn productietech-
nieken bijzonder moeilijk toegankelijk, door gebrek 
aan experimentele ruimten die een brug slaan tussen 
lokale structuren en andere nationale faciliteiten. We 
selecteren de projecten die we willen ondersteunen, 
op basis van artistieke affiniteit en de nuttige rol die 
we daarbij kunnen spelen.’ 

Wat is volgens jou het belangrijkste 
aspect van productiewerk? 

Julien: ‘We besteden veel aandacht aan de plan-
ning van onze artistieke residentieprogramma’s, 
om het project zo veel mogelijk recht te doen. 
Onze research neemt twee weken tot verschillende 
maanden in beslag en kan “geconcentreerd” zijn of 
gespreid zijn over een bepaalde tijdsperiode. Op 
die manier komen de eerste ontwerpversies tot stand. 
Dan stellen we de creaties voor aan het publiek, in 
een zorgvuldig aangepaste context, omdat projec-
ten in dit stadium vrij kwetsbaar zijn. Vervolgens 
bespreken we het werk intern, om het project te 
definiëren, na te gaan welke productietools nood-
zakelijk zijn enzovoort. Ook de gastorganisatie 
wordt erbij betrokken, aangezien ze professionele 
expertise biedt. Aan het einde van het residentiepro-
gramma beslissen we gezamenlijk over het vervolg. 
De volledige uitvoering van onze projecten neemt 
gewoonlijk twee tot drie jaar in beslag. 

Voor onze partnerschappen zoeken we structurele 
ondersteuning vanuit verschillende landen, netwer-
ken en niveaus. We hechten bijzonder veel belang 
aan artistieke openheid en zijn erg geïnteresseerd 
in de diverse samenwerkingsverbanden tussen 
België en Frankrijk bijvoorbeeld. Precies doordat de 
uitdagingen en visies verschillen, krijgt een project 
de nodige ademruimte. Daarnaast willen we abso-
luut de dialoog bevorderen tussen grote structuren, 
zoals nationale theaters en concertzalen, en klei-
nere locaties zoals La Malterie in Rijsel, die onder-
zoeksprojecten uitvoert. Naast individuele projec-
ten streven we naar een ruimere samenwerkings- en 
partnerschapsaanpak. Die aanpak kan een aantal 
mogelijke samenwerkingsverbanden op gang bren-
gen, met kennis van de diverse netwerken en werk-
niveaus. Ook de betrokken kunstenaars spelen een 
hele belangrijke rol bij deze interactieprocessen.’ 

www.amicaledeproduction.com

Vertaling: Veerle Lindemans

L’Amicale de Production werd opgericht in 2010. Het is een gecombineerde structuur 
– deels productiebureau, deels theatergezelschap – die geleid wordt door kunstenaars 
Julien Fournet, Antoine Defoort en Halory Goerger. L’Amicale voert een crossdisciplinair 
kunstbeleid en hanteert daarbij een unieke productieaanpak. De organisatie houdt zich 
bezig met thema’s als esthetiek, technologie, economie … die stuk voor stuk verband 
houden met hedendaags theater. L’Amicale de Production heeft twee vestigingen: één 
in Rijsel en één in Brussel. Tot en met 2016 is het collectief geassocieerd artiest in de 
Brusselse Beursschouwburg. Een gesprek met Julien Fournet, een van de kunstenaars 
en artistieke coördinatoren van L’Amicale de Production.1

Je streeft naar nieuwe benaderingen 
op het vlak van productie en distributie. 
Hoe is L’Amicale de Production precies 
gestructureerd?1 

Julien Fournet: ‘L’Amicale de Production is sterk 
coöperatief gericht. Onze werking is gebaseerd op 

1. Naar het oorspronkelijke interview met Julien Fournet 
door Véronique Ray in L'Action culturelle en Coulisse 
(les Éditions Weka, n° 39, oktober 2011).

het bundelen van managementtools en het behoud 
van een zeker evenwicht tussen artistieke projecten 
en productiewerk. Door allerlei tools – op het vlak 
van projectbeheer, distributie, logistiek en boek-
houding – te delen, kunnen we profiteren van aan-
zienlijke schaalvoordelen. Zo hebben we ervoor 
gekozen om onze communicatiemiddelen en onze 
artistieke residentiële programma’s onder te bren-
gen in één pool. 

L’AMICALE DE PRODUCTION
EEN COÖPERATIEF PRODUCTIEMODEL

Le jeu de l'oie du spectacle vivant – Julien Fournet © Julien Fournet

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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SPIN
HET PRINCIPE VAN DE COLLECTIEVE AUTONOMIE

SPIN is een artist-run organisatie uit Brussel die in 2010 werd opgericht door kunste-
naars Hans Bryssinck, Kate McIntosh en Diederik Peeters in nauwe samenwerking met 
kunstwerker Ingrid Vranken. SPIN ondersteunt, produceert en verspreidt het werk van 
de betrokken kunstenaars en organiseert onder de noemer SPIN-OFF inhoudelijke eve-
nementen of artistieke interventies. Voor de periode 2015-2016 mag SPIN rekenen op 
een structurele subsidie van de Vlaamse Gemeenschap. 

SPIN is geen klassiek collectief of ensemble dat 
samen werk maakt. De kunstenaars hebben elk 
hun eigen individuele artistieke praktijk waarbin-
nen ze niet noodzakelijk samenwerken met de 
andere leden van SPIN. Het runnen van SPIN zelf, 
en het organiseren van de SPIN-OFFs is wel een 
volledig collectieve inspanning. 

Vanwaar de keuze om je op deze manier 
te organiseren? 

SPIN: ‘Door tijd, kennis, contacten en zelfgeorgani-
seerde ondersteuning met elkaar te delen, gaan we 
in tegen de idee dat we als individuele kunstenaars 
concurrenten zijn. Als we ons als kunstenaars vereni-
gen en samen nadenken over de context waarin we 
werken, dan verdiepen we elkaars praktijk en ver-
sterken we elkaars positie. Die collectiviteit vertegen-
woordigt ook een ideologische stellingname en een 
weerstand tegen de hang naar individualisme, waar-

bij de kunstenaar alleen komt te staan tegenover 
kunstmarkt en instituten, en zijn of haar rol dikwijls 
tot die van product provider wordt gereduceerd.

Samen kunnen we onze stem wellicht iets luider 
laten klinken en zo verkleinen we onze afhankelijk-
heid van de goodwill van externe ondersteunende 
organisaties. 

We willen een inhoudelijke dialoog met instituten 
en programmatoren initiëren (anders dan het louter 
praktische en economische gesprek), en zo de kun-
stenaar zijn plaats teruggeven als co-initiator en 
motor van ontwikkelingen in het veld, samen met 
andere professionelen die in dat veld actief zijn.

SPIN maakt daarbij de ontwikkeling van een lan-
getermijnvisie in een veelal projectmatige realiteit 
mogelijk en koppelt daarbij een dosis continuïteit 
en stabiliteit aan de flexibiliteit van onze praktijk. 

Cohort is een platform dat ondersteuning biedt 
aan de diverse projecten van de hedendaagse 
muziekformaties Aton’ & Armide (een kamertrio), 
Besides (een ensemble), Mangalam! (een ensem-
ble), Nadar (ook een ensemble), What’s Next (een 
festival voor hedendaagse muziek) en Zwerm (een 
kwartet van elektrische gitaren). 

Cohort biedt haar leden zowel zakelijk-administra-
tieve (adviezen, contracten, loonadministratie) als 
artistieke ondersteuning aan. Het organiseert ont-
moetingsmomenten voor kunstenaars en specialis-
ten in het veld, creëert de juiste omstandigheden 
voor zinvol overleg en zorgt voor de netwerking 
met andere organisaties.

Cohort werd in 2011 opgestart door de ensembles 
zelf, onder impuls van Lukas Pairon (toen directeur 
van Ictus). Ictus was nauw betrokken bij de master-
na-master-opleiding hedendaagse muziek aan het 
conservatorium van Gent, en zag zo een plotse 
groei van nieuwe en jonge ensembles ontstaan. In 
plaats van elkaar als concurrenten te beschouwen, 
werd er gekozen voor samenwerking, en werd het 
platform opgericht. Ictus financierde de nieuwe 
organisatie eerst zelf, het jaar nadien kreeg Cohort 
een projectsubsidie van €10.000, en sinds 2013 
kan het rekenen op een structurele subsidie van de 
Vlaamse overheid van €28.000.

Cohort heeft de mosterd vooral gehaald bij een 
gelijkaardig Europees platform voor gevestigde 
ensembles. Anders dan Cohort is de werking daar 
veeleer beperkt, met slechts één vergadering per 
jaar. Bij Cohort heeft elk ensemble één afgevaar-
digde in de raad van bestuur, waardoor ze alle-
maal ook evenveel inspraak hebben in de werking 
van de organisatie. Nele Geubels is in dienst van 
de vzw en neemt de artistieke en zakelijke leiding 
op zich. Op die manier hoeft niet elk ensemble een 
aparte deeltijdse werknemer in te schakelen; daar 
hebben ze überhaupt geen budget voor.

Cohort ziet zichzelf als hét gezicht van de jonge 
hedendaagse muziekensembles. In die hoedanig-
heid heeft het al een impact kunnen uitoefenen 
op het beleid, door bijvoorbeeld beperkingen en 
misverstanden in verband met de overheidssub-
sidiëring aan te kaarten bij de voorzitter van de 
muziekcommissie. Zo ging Cohort bijvoorbeeld 
sterk in tegen de beperkingen die een eenjarige 
projectsubsidie met zich meebrengt.

Momenteel blijkt het grootste struikelblok alsnog het 
beperkte subsidiebedrag te zijn. Cohort wil in de 
toekomst meer aan verkoop en spreiding werken, 
maar kan daar, gezien de besparingen binnen cul-
tuur, geen budgetten voor vrijmaken. 

www.cohort.be 

COHORT
SAMENWERKINGSPLATFORM VOOR JONGE ENSEMBLES

Martijn Dentant

© Nadar Ensemble Imagine work – SPIN © Louise Badouel

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Is er een zakelijk model dat aansluit bij 
de manier waarop jullie werken? 

SPIN: ‘Percentages op inkomsten – zowel op 
creatiebudgetten, uitkoopsommen als werk voor 
derden (geven van workshops, deelname aan pro-
jecten van andere kunstenaars, bijvoorbeeld als 
performer) – vormen onze “solidariteitspot”. Maar 
ook hier is er een evenwicht tussen het collectief en 
het individu: de interne boekhouding is analytisch, 
en elk project heeft zijn eigen rekening binnen de 
vzw, zodat we steeds kunnen nagaan aan welk 
project – en welke persoon – bepaalde uitgaven, 
schulden of overschotten verbonden zijn.’

Welke voordelen ondervind je als 
individueel kunstenaar van een 
dergelijke organisatievorm? 

SPIN: ‘SPIN schept een gemeenschappelijk pro-
ductioneel en praktisch kader en biedt tegelijk – en 
minstens even belangrijk – een collectieve ruimte 
voor verdieping en bevraging van de artistieke 
praktijk en de maatschappelijke context. Daarom 
staan we als kunstenaar minder alleen. Als repre-
sentatiedruk en financiële risico’s worden gedeeld, 
worden die kleiner. Als we kennis, contacten en 
netwerken delen, zijn die uitgebreider. De druk 
neemt af en onze slagkracht wordt groter. Daarom 
kunnen we meer risico’s nemen in onze artistieke 
praktijk. Omdat SPIN altijd de eerste partner 
van de kunstenaar is, wordt de organisatie een 
betrouwbare basis waarop we kunnen terugvallen. 
Dat maakt het mogelijk om binnen een overwe-
gend projectmatige realiteit toch tot een minimum 
aan continuïteit te komen, en op lange termijn te 
denken en plannen te maken.’

Tegelijkertijd zijn er ook grenzen waar  
je op botst. 

SPIN: ‘Natuurlijk. Omdat SPIN onderbemand is, 
blijft onze situatie (als groep en individueel) dik-
wijls precair. Ondanks een verbetering tegenover 
onze situatie vóór SPIN, blijft het minimum aan sta-
biliteit en continuïteit dat we ermee opbouwden, 
fragiel.

Planning is ook een heikel punt. Om de artistieke 
en algemene leiding goed te laten verlopen is 
veel overleg nodig. Daarenboven willen we onze 
organisatie, haar kerntaken, principes en waarden 
voortdurend laten evolueren. Voor de kunstenaars 
betekent dat een voortdurende evenwichtsoefening 
tussen de individuele artistieke praktijk en het werk 
aan de organisatie en SPIN-OFF-projecten.

Omdat een indrukwekkende lijst van functies door 
een minimum aan personeel uitgevoerd wordt, is 
het werk soms ontzettend fragmentarisch en ont-
breekt het aan focus. Daarenboven lijkt alles dik-
wijls even dringend en belangrijk. Omdat onze 
verschillende kerntaken intrinsiek met elkaar ver-
weven zijn, en allemaal van primordiaal belang 
zijn, is het moeilijk prioriteiten te bepalen. Door die 
horizontale organisatie kan besluitvorming soms 
traag verlopen. Soms hebben we het gevoel tegen 
de limieten van die horizontaliteit aan te botsen. 
De horizontaliteit die we als politieke stellingname 
willen verdedigen, komt niet altijd overeen met de 
realiteit.

Ook het idee van groei willen we bevragen. Hoe 
kunnen we hieraan een andere invulling geven 
dan simpelweg groter worden? Welke andere 
betekenissen kan groei hebben? We beseffen heel 
goed dat hoe we nu werken, de optelsom van onze 
persoonlijkheden is en we vragen ons af of groei 
in de klassieke zin van het woord – het worden 
van een grotere groep – mogelijk en wenselijk is. 
Daarom proberen we het begrip “groei” te herde-
finiëren en kijken we meer in de richting van een 
uitbreiding van de formaten en ideeën rond orga-
nisatie die we hebben ontwikkeld, en hoe we die 
kunnen openstellen.’ 

www.spinspin.be

Tegelijkertijd blijven we wel op onze hoede voor 
blinde collectiviteit, en proberen we dwingende 
consensus of exclusiviteit te vermijden. Daarom her-
bergt SPIN tegelijkertijd verschillende niveaus van 
collectiviteit en autonomie en speelt voortdurend 
met de spanning tussen die twee. De organisatie 
vertegenwoordigt ieder van ons apart als groep, 
kan evengoed naar de achtergrond verdwijnen om 
één kunstenaar of werk naar voor te schuiven, en 
vertegenwoordigt soms weer het collectief.

We noemen dat het principe van de collectieve 
autonomie: een praktijk van solidariteit en mutua-
lisering die de isolatie van de individuele kunste-
naar tegengaat, en net daardoor de autonomie 
van diezelfde individuele kunstenaar versterkt.’

Hoe ziet die artist-run collectiviteit er in 
de praktijk uit?

SPIN: ‘De visie en de leiding van SPIN zijn een 
gedeelde verantwoordelijkheid van de kunste-
naars en de coördinator. Samen buigen we ons 
over de globale visie, het financieel beheer, de 
prioriteiten en algemene directie van de organi-
satie. De betrokkenheid van de raad van bestuur 
en de algemene vergadering is essentieel, maar 
wordt aangestuurd door de kunstenaars die in het 
hart van de discussie staan en de besluitvorming 
sturen. Het is vanuit een artistiek denken dat de 
andere gesprekken (praktisch en financieel) zich 
ontrollen. Dat maakt dat in de werking van SPIN 
vaak andere waarden in het spel zijn dan enkel 
efficiëntie.

In eerste instantie is de collectiviteit voelbaar in 
ad ministratie, financiën en planning: SPIN is één 
vzw, wat betekent dat verschillende kosten gedeeld 
worden middels een solidariteitssysteem waarbij 
van de inkomsten van ieder afzonderlijk project 
een vast percentage naar de algemene werking 
van SPIN gaat. Het beheer van de vzw wordt 
collectief opgevolgd en ook de ontwikkeling van 
de algemene visie is een collectieve oefening. De 
financiële en artistieke risico’s worden samen geno-
men. Concreet worden deze beslissingen genomen 
op wekelijkse office meetings waarop iedereen die 
kan, aanwezig is en waarvoor een gezamenlijke 
agenda wordt bijgehouden.

We beschouwen het productiewerk als integraal 
deel van het artistieke proces, en zijn er daarom 
als kunstenaars nauw bij betrokken. Een beter 
begrip van de volledige context waarin een werk 
gemaakt wordt, werkt versterkend. 

Wat spreiding en distributie betreft delen we bin-
nen SPIN een uitgebreide database en houden we 
elkaar op de hoogte van interessante ontmoetin-
gen en gesprekken met andere spelers in het veld, 
of daarbuiten. Dat kennis, contacten en ervaring 
bij de kunstenaars zelf terechtkomen (en niet alleen 
bij andere professionals) is een goed voorbeeld 
van hoe autonomie door collectiviteit ondersteund 
wordt. De kunstenaars worden zo minder afhanke-
lijk van anderen en andere organisaties.

Met de SPIN-OFFs creëren we een collectieve 
ruimte voor ontmoeting en experiment rond naar 
ons aanvoelen urgente thema’s. SPIN-OFFs wor-
den collectief geconcipieerd en georganiseerd, 
ook met genodigden die geen deel uitmaken van 
SPIN. Een van deze SPIN-OFFs is een samenwer-
king met VTi waarbij de kwantificering van de kun-
sten onder de loep wordt genomen (zie Courant 
109, p.20).’

Waar haalden jullie inspiratie voor deze 
organisatievorm? 

SPIN: ‘Omdat de drie kunstenaars tot bij de ver-
zelfstandiging van SPIN onderdak vonden bij het 
toenmalige Margarita Production, heeft het manage-
mentbureau zeker een invloed gehad op de interne 
organisatie van SPIN. Die erfenis hebben we ons 
intussen wel eigen gemaakt. Een aantal principes 
die we van Margarita Production kenden, zijn intus-
sen aangepast en vervormd of opzijgeschoven. 
Het zijn vooral de mensen die ons in het verleden 
hielpen bij de conceptuele en praktische opstart en 
ontwikkeling van de organisatie die ons inspireer-
den: Agnès Quackels, Els Silvrants-Barclay, Rina 
Govers, Ingrid Vranken … Ook gelijkaardige orga-
nisaties zoals het voormalige LISA (Amsterdam) of 
Auguste Orts waren bij onze opstart referenties. En 
momenteel onderhouden we goede contacten met 
L’Amicale de Production.’

Hulk – Diederik Peeters © Peeters & Doublier Wilson y Los Más Elegantes (2014) – Hans Bryssinck  
© Diana Marcela Cuartas Castillo & Garage 64
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WAT IS JUBILEE?

Het samenwerkingsmodel is gebaseerd op het 
mutualiseren van kennis, netwerken en resources: 
Jubilee-kunstenaars delen in een open en vertrou-
welijke sfeer vragen en kennis over hun onder-
zoekspraktijk en projecten in wording, over de pro-
ductie, distributie en presentatie ervan, maar ook 
over sociaaleconomische kwesties. Dat gebeurt 
tijdens regelmatige vergaderingen van de leden, 
maar ook tijdens besloten sessies met genodigden 
rond specifieke thema’s (kitchen debates).

‘Mutialiteit’ en ‘autonomie’ lijken op het eerste zicht 
tegenstrijdige begrippen. Maar juist door het delen 
van kennis, bronnen en informatie wordt er een 
collectieve kracht opgebouwd, die de positie van 
iedere individuele kunstenaar versterkt, met name 
tegenover derde partijen.

Jubilee stelt dit werkmodel ook open voor discussie 
tijdens publieke conferenties rond de kunstenaars-
praktijk en de huidige positie van kunstenaars in 
binnen- en buitenland. Zo organiseerde Jubilee in 
2013 tijdens Art Brussels ‘The Value of our Love’ 
– een vijf uur durende sessie met een twintigtal 
kunstenaars en curatoren die nieuwe werkmodellen 
presenteerden en de relatie van de kunstenaar tot 
de markt onderzochten.

Jubilee focust binnen haar eigen werking op kunste-
naars met een sterk onderzoeksgedreven praktijk. 
Naast installaties, publicaties, performances en 
symposia, worden met name films en audiovisuele 
werken geproduceerd. Dat impliceert lange voorbe-
reidingsfases, hoge productiekosten en werk dat in 
principe eenvoudig reproduceerbaar is – een econo-
mie die haaks staat op de logica van de kunstmarkt.  

JUBILEE
PLATFORM VOOR ONDERZOEK  
EN ARTISTIEKE PRODUCTIE

Katrien Reist voor Jubilee

Jubilee groeide vanuit de vaststelling dat het (sociaaleconomische) model waarbinnen 
individuele kunstenaars werk produceren funest is voor de duurzaamheid van hun prak-
tijk. De verhouding kunstenaar-instelling-markt staat toenemend onder druk en het is 
de kunstenaar die daarvoor de rekening betaalt. Er zijn dus dringend nieuwe modellen 
nodig, die zowel aanpassingen vragen van de kunstenaar alsook van de professionele 
omgeving waarbinnen hij werkt. Jubilee werd in 2012 opgericht door kunstenaars 
Vincent Meessen, Katleen Vermeir, Ronny Heiremans, Justin Bennett en Katrien Reist 
en in 2014 uitgebreid door de komst van Eleni Kamma en Jasper Rigole. Het samen-
werkingsmodel wil de positie van de kunstenaars versterken en hen de controle over 
hun eigen praktijksituatie teruggeven.

Gespreksmarathon Value of our Love: Artistic Practice and its Economic 
Reality tijdens Art Brussels, met gasten en moderatorin Andrea Phillips / 
20.04.2013 (video still) 

Florian Wüst en Ines Schaber presenteren op 15.04.2014 de Berlijnse 
kunstenaarsbeweging Haben und Brauchen op uitnodiging van Jubilee, 
i.s.m. BAM, Argos en de Vlaamse Bouwmeester  
(foto Celine Oosterlynck)
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van haar leden. Zij staan hierdoor sterker en kun-
nen ook de condities rond de specifieke diensten 
voor hun artistieke productie verbeteren. 

Deze dienstenleveranciers, inhoudelijke partners, 
in stellingen en marktspelers worden deel van het 
Jubilee-netwerk, dat functioneert als een biotoop 
van diensten en kennis, die uitgewisseld worden 
op basis van gelijkheid en vertrouwen. Door hier 
zelf een centrale rol in op te nemen, krijgen kunste-
naars meer controle over de productie- en waar-
denketen, van ontwikkeling tot presentatie, distri-
butie en verkoop.

Jubilee biedt een alternatief voor de individuele 
economie van elke kunstenaar, die zelf al die 
contacten met technici, professionelen en institu-
ties moet opbouwen en onderhouden, en stelt het 
model van de coöperatieve economie in de plaats. 
Contacten, bronnen en kennis van de verschillende 
kunstenaars worden gedeeld en samen verder 
opgebouwd tot een coöperatief model, dat niet 
alleen voor de kunstenaars, maar ook voor ieder 
van de leden van het netwerk zélf interessant is.  
Ook zij worden – via dit netwerk – deel van een 
veel grotere ‘economische biotoop’. 

HOE WERKT JUBILEE?

Jubilee is een backoffice voor projectfinanciering, 
productiecoördinatie, administratie, distributie en 
onderzoek. Uitgangspunt zijn de projecten van 
kunstenaars in uiteenlopende media. 

Voor elk project worden allerlei ‘leveranciers van 
diensten’ aangesproken zoals camera-, geluids- en 
montagetechnici, tentoonstellingsdesigners, gra-
fisch ontwerpers, drukkers enzovoort. Per project 
zijn ook professionals betrokken zoals curatoren, 
redacteurs, verzamelaars, academici of galeristen 
die op hun beurt instellingen vertegenwoordigen 
zoals musea en collecties, kunsthallen en biënna-

les, tijdschriften en uitgevers, universiteiten, kunst-
beurzen en kunstgaleries.

Deze mensen, bedrijven en instellingen vormen 
samen het menselijk en financieel kapitaal door 
hen actief in het samenwerkingsmodel te betrek-
ken. Vanuit één structuur rond meerdere kunste-
naars wordt dat netwerk integraal en daarom veel 
efficiënter benaderd (kijk maar naar het verschil 
wanneer je als kunstenaar helemaal alleen al die 
mensen en structuren moet beheren). De som van 
eenieders netwerk maakt dat Jubilee beschikt over 
een veel ruimere en diversere praktijkbasis voor elk 
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ste plaats op het versterken van de economische 
positie en daarmee de onafhankelijkheid van de 
kunstenaars. Het coöperatief model biedt daar alle 
mogelijkheden voor: door contacten met diensten-
leveranciers, professionelen en instituties van elk 
van de kunstenaars te delen creëert Jubilee een 
flexibele context, die kan inspelen op de noden 
van de kunstenaars en kan rekenen op geënga-
geerde partners op gelijkwaardige basis. De kun-
stenaars worden daardoor minder afhankelijk van 
de partijen waarmee zij op individuele basis wer-
ken en hun onderhandelingspositie wordt erdoor 
versterkt. Door administratieve en productionele 
ondersteuning te collectiviseren en te delen, komt 
er ook tijd vrij voor het artistieke werk.

Zichtbaarheid

Jubilee wil ook zichtbaarheid creëren voor kunste-
naars onder professionals door de nieuwsbrief, de 
website en aanwezigheid in netwerken, op ope-
ningen en events. Dat is noodzakelijk om steeds 
opnieuw de aandacht te trekken van curatoren, 
opdrachtgevers en verzamelaars. Zichtbaarheid is 
ook belangrijk voor de overheden zodat de com-
plexiteit en het arbeidsintensieve karakter van alle 
aspecten van de artistieke praktijk beter begrepen 
worden. Jubilee neemt ook de rol op van pleitbe-
zorger voor de positie van kunstenaars en de coö-
peratieve werkvorm. Dat gebeurt in de vorm van 
ontmoetingen met andere kunstenaars, curatoren en 
theoretici en door publieke momenten zoals lezin-
gen en symposia waar de autonomie van de kunste-
naars en de duurzame praktijk centraal staan.  

Autonomie

Ten slotte is Jubilee als samenwerkingsmodel zelf 
een autonome ruimte, waar kunstenaars en peers 
hun eigen regels rond bijvoorbeeld artistieke en 
ethische kwesties geldend kunnen maken, maar 
van waaruit zij deze waarden – als alternatief voor 
door de markt gedicteerde waarden – ook kunnen 
uitdragen.  

Economische reality check

Zoals iedere andere vorm van economie, functio-
neert ook dit model bij de gratie van een minimale, 
financieel verzekerde basis. Dat is echter meer dan 
de kunstenaars vanuit hun eigen bronnen kunnen 
voorzien. Wat er overschiet van de productiebud-
getten is nooit voldoende om de backoffice stabiel 
en professioneel te runnen. Daarvoor zijn subsidies 
dus nodig en zinvol en die staan tot op heden nog 
onder vuur. Dat zelf-organiserende, duurzame 
structuren ook honderd procent zelfvoorzienend 
zouden (moeten kunnen) zijn, is een veelgehoorde 
verwarring van terminologie. Wie de cijfers 
en budgetten kent waarmee – zeker in België – 
gewerkt wordt, weet dat dit een onmogelijke eis is. 

http://jubilee-art.org

VOORWAARDEN

Volgende voorwaarden zijn voor Jubilee essentieel 
om dit samenwerkingsmodel en de coöperatieve 
economie die erachter zit te laten functioneren:

Stabiliteit

De noodzakelijke stabiliteit is tweeledig: enerzijds 
werkt Jubilee aan de duurzame verhouding tussen 
de kunstenaars die gebaseerd is op vertrouwen en 
respect voor elkaars praktijk, aan gelijkwaardig-
heid in die zin dat kansen gedeeld worden op een 
niet-hiërarchische wijze. Anderzijds biedt het coö-

peratieve model financiële stabiliteit, dankzij de 
wederzijdse financiële ondersteuning en de inves-
tering van de kunstenaars in Jubilee. 

Onafhankelijkheid

Het is voor kunstenaars essentieel om te kunnen 
produceren binnen de logica van hun eigen wer-
kritme en praktijk en baas te blijven over de eigen 
werkvloer, zonder dat de realiteit buiten die prak-
tijk domineert. Hier zijn tijd en ruimte voor nodig 
en dus middelen. Daarom focust Jubilee in de eer-

Gespreksmarathon Value of our Love: Artistic Practice and its Economic 
Reality tijdens Art Brussels, met v.l.n.r. Sally De Kunst, Kris Vleeschou-
wer, Guy Gypens, Ronny Heiremans, Katleen Vermeir, Justin Bennett / 
20.04.2013 (video still) 
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Sinds januari 2014 is shopshop gevestigd in een 
winkel in de Ribaucourt-wijk in Molenbeek, Brussel1. 
Het is een kleine klassieke verkoopruimte: een eta-
lageraam en een bordje ‘entrée libre’ nodigt poten-
tiële klanten uit om binnen een kijkje te nemen. De 
maandelijkse huurprijs wordt door ‘de winkeliers’ 
gezamenlijk betaald. Deze omstandigheden creëren 
een ruimtelijke situatie die noch kunstenaarsatelier 
noch werkplaats is, maar een raakvlak tussen twee 
domeinen: het artistieke en het lokaal-economische. 

Bij aanvang besloot de groep gemiddeld twintig 
procent van de individuele werktijd in shopshop te 
steken. Het experiment moest idealiter niet als een 
bijkomend project beschouwd worden, maar als 
een deel en verlengde van de eigen al bestaande 
artistieke praktijk. De producten en diensten die in 
de winkel aangeboden zouden worden (en diens 
onkosten moesten dekken) zouden als link fungeren 
tussen de verschillende bestaande artistieke prak-
tijken en de bijkomende economische noodzaken. 
Alle inkomsten zouden in een gemeenschappelijke 
kas worden verzameld en op het einde van de 
maand gelijk verdeeld onder alle deelnemers. 

De vaak onvoorspelbare agenda’s van kunste-
naars blijken echter tamelijk haaks te staan op de 
logica van een lokale economie: of een winkel al 
dan niet draait, is onder meer afhankelijk van een 
bepaalde regelmaat en continuïteit (openingsuren, 
aanbod van producten). Het oorspronkelijke plan 
bleek alsmaar minder compatibel met de realiteit 
van de deelnemende artiesten. En toch bleef ieder-
een trouw aan het project door de maandelijkse 
huurbijdrage te betalen. Voor de groep en voor het 
project betekende deze ontwikkeling een nieuwe 
en niet geplande situatie: in plaats van een eigen 
economie op te starten werd de eigen economie 
gereflecteerd. In plaats van literatuur en theorie 
werd de eigen precaire situatie het hoofdvraagstuk 
van de discussies. Niet altijd aangenaam, maar 
dichter bij het ‘echte leven’ kon nauwelijks.

Ook de ruimte zelf waar het experiment plaatsvond, 
was opeens weer vatbaar voor interpretatie. ‘Een 
winkel? Wat verkopen jullie dan?’ was de meest 
gestelde vraag van nieuwsgierige klanten. Het ant-
woord was volledig afhankelijk van wie er op dat 
moment de ruimte in gebruik nam: een cinema voor 
kinderen, vertrekpunt voor  een ontbijt in stilte met 
aansluitend meditatieve wandelingen door de straten 
van Brussel, een salon, een atelier voor portretschil-
derkunst, een plaats waar workshops rond fysieke 
performativiteit gegeven werden, een testplek voor 
andere kunstenaars … 

1. Financiële steun van de gemeente Molenbeek in het 
kader van het programma ‘duurzame wijkcontrac-
ten’ maakte het mogelijk de ruimtes met bescheiden 
ingrepen in te richten en zo het project ter plaatse 
op te starten. 

De projecten die tot nu toe in shopshop tot stand 
kwamen, zijn meer onderzoek dan resultaat, maar 
de vraag naar het samenspel van economie en kunst 
is daardoor niet van tafel geveegd, wel integendeel. 
Vooraleer een collectief economisch project ontwik-
keld kon worden, moest eerst een plek gerealiseerd 
worden waar iedereen op een eigen manier, met de 
eigen vragen en ambities en met het eigen materiaal, 
een reality check kon ondergaan.

Het geld dat elk lid van de groep tot nu toe in 
shopshop investeerde (en op zeldzame momen-
ten kon verdienen) was en blijft even echt als het 
verlangen om onze economie in eigen handen te 
nemen. Shopshop zal eind november de deuren 
van de winkel in Molenbeek sluiten. In de laatste 
fase van het project wordt concreet bekeken hoe 
een systematische aanpak van de diverse en soms 
controversiële ervaringen eruit zou kunnen zien. 
Het zal een experiment in het experiment worden 
dat vertrekt vanuit onze collectieve en dagdage-
lijkse lokale en economische realiteit.

https://www.facebook.com/pages/ 
Shop-Shop/589158787832901Precies een jaar geleden werd het project shopshop 

op de rails gezet door Anne-Cécile Vandalem, 
Ariane Loze, Christoph Ragg, Einat Tuchman, Elke 
Van Campenhout, Heike Langsdorf, Michel Yang, 
Michiel Reynaert, Miriam Rohde, Raquel Santana 
de Morais en Sébastien Hendrickx. Het project 
shopshop vertrok vanuit het idee om een lokale 

economie te koppelen aan heel verschillende indi-
viduele artistieke praktijken. Het doel was om een 
in-situ-onderzoek op te starten naar wat begrippen 
zoals ‘product’, ‘waarde’, ‘uitwisseling’, ‘winst’, 
‘risico’, ‘consumptie’, ‘concurrentie’ of ‘coöpera-
tie’ voor de leden van shopshop praktisch kunnen 
betekenen. 

SHOPSHOP
DE LINK TUSSEN LOKALE ECONOMIE  
EN ARTISTIEKE PRAKTIJK

Heike Langsdorf, Michiel Reynaert en Miriam Rohde, voor shopshop

shopshop © Rasa Alksnyte

shopshop © Rasa Alksnyte
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Voor sommige kunstenaars kan zelforganisatie een oplossing bieden richting duur-
zaam werken. Ook tijdig en proactief stilstaan bij de verdere uitbouw of heroriëntering 
van een individuele kunstenaarsloopbaan, kan helpen om die loopbaan actiever te 
sturen en te beheren. 

‘REGULIERE’ LOOPBAANBEGELEIDING

Loopbaanbegeleiding is een dienstverlening be -
doeld voor werknemers of zelfstandigen ‘die niet 
meer fluitend naar hun werk gaan’. Je kan daar-
voor gebruik maken van loopbaancheques (een 
door de Vlaamse overheid gesubsidieerd systeem) 
en beroep doen op een coach van een erkend cen-
trum om je loopbaanvragen aan te pakken. Na 
een kennismakingsgesprek ga je samen met een 
coach aan de hand van gespreksmomenten, oefe-
ningen en opdrachten je loopbaandoel verduidelij-
ken en vertalen naar een stappenplan.

Hier ligt echter al een eerste drempel voor kunste-
naars: zij voldoen vaak niet aan de administratieve 
voorwaarden om deze cheques aan te vragen. 
Bovendien is het water tussen de kunstenaar en de 
doorsnee loopbaandienstverlener ook inhoudelijk 
diep: artiesten hebben het gevoel dat ze niet begre-
pen worden, consulenten hebben soms weinig affi-
niteit met de leefwereld van de artiest en de arbeids-
markt waarin hij zich beweegt.

INTER.MEZZO: LOOPBAANBEGELEIDING 
OP MAAT VAN UITVOERENDE 
KUNSTENAARS

Daarom startte het Sociaal Fonds voor de Podium-
kunsten (SFP) in september 2012 met INTER.MEZZO. 
Tijdens dit tweejarig proefproject, gecofinancierd 
door het Europees Sociaal Fonds, onderzochten we 
of we loopbaanbegeleiding konden bieden op maat 
van de professionele uitvoerende kunstenaar. We 
bouwden daarbij verder op een eerste pilootproject 
in die richting: What NXT? – voor professionele dan-
sers. Het SFP sloeg de handen in elkaar met Mediarte, 
het sociaal fonds voor de audiovisuele sector, en 
werkte samen met twee erkende loopbaanbegelei-
dingscentra – VDAB en Arabel – voor de uitwerking 
van de dienstverlening. Binnen beide centra werd 
een aantal vaste coaches gezocht met een persoon-
lijke affiniteit met de sector, die zich verder verdiep-
ten in de artistieke arbeidsmarkt. Tot eind juni 2014 
konden uitvoerende kunstenaars een coachingstra-
ject opstarten in het kader van het proefproject; eind 
september werden de laatste trajecten afgerond.

State of the Arts (Sota) is een onafhankelijke artist-
run organisatie die in november 2013 werd opge-
richt, als antwoord op de ingrijpende cultuurpoli-
tieke veranderingen in België. 

State of the Arts is gevestigd in Brussel en is een 
open platform voor kunstenaars en kunstwerkers. 
Het wil een permanente dialoog voeren over de 
positie van kunst en kunstenaars in het sociale, 
culturele en politieke landschap. Als kunstenaars-
platform wil State of the Arts een rol spelen in 
het cultuurpolitieke debat op lokaal, regionaal en 
Europees niveau. 

Het platform komt samen in verschillende bezet-
tingen en formats, naargelang de actualiteit. State 
of the Arts vergadert elke eerste maandag van de 
maand in een ruimte van Wolke, een artist-run orga-
nisatie met een werkplek in Brussel. Tussendoor 
bespreken kleinere subgroepen verschillende the-
ma’s die verband houden met kunst en politiek. 
Dat kan leiden tot manifestaties, verzetsacties en 
ondersteunende initiatieven met betrekking tot het 
cultuurbeleid. State of the Arts streeft ook naar part-
nerschappen met vergelijkbare sociale structuren 
en organisaties die begaan zijn met thema’s als 
sociale cohesie, solidariteit en kwetsbare praktijken 
binnen onze huidige economische realiteit. 

info@stateofthearts.be

STATE OF THE ARTS
OPEN PLATFORM VOOR KUNSTENAARS  
EN KUNSTWERKERS

INTER.MEZZO
Christa Criel

We are calling actie – State of the Arts © Gosie Vervloessem 
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KALENDER
NOVEMBER

Rondetafelgesprek Vlaamse podiumkunsten voor jong publiek
Les Coups de Théâtre – Montréal

16 > 23|11|2014

Les Coups de Théâtre is een internationaal festival voor jong publiek dat elke twee jaar plaatsvindt in 
Montréal. De artistieke leiding is in de handen van Rémi Boucher. Voor de editie van 2014 werden 
twee voorstellingen van Zonzo Compagnie geselecteerd: Starend meisje en Listen to the Silence. 
VTi en Les Coups de Théâtre organiseren tijdens het festival op vrijdagnamiddag 21 november een 
rondetafelgesprek voor een selectie van internationale programmatoren. Joris Janssens geeft tekst en 
uitleg over de jongste tendensen in het Vlaamse kinder- en jeugdlandschap, aangevuld met getuige-
nissen van een handvol Vlaamse professionelen (programmatoren en gezelschappen).

Voor meer info: hilde@vti.be

DECEMBER

Open forum ‘Culture and Democracy – Transparency in  
Multi-Stakeholder Governance Systems

05|12|2014

Het ‘Compendium of Cultural Policies’, een initiatief van de Council of Europe/ERICarts, is een web-
site met up-to-date informatie over het cultuurbeleid in 42 Europese landen, waaronder België. Het 
Compendium biedt per land een uitgebreid overzicht van het cultuurbeleid in kwestie, met info over de 
historische ontwikkelingen, huidige situatie, tendensen, wetgeving ... De samenstellers zijn overheden, 
experten in cultuurbeleid en onderzoeksinstituten uit heel Europa. Voor het landenprofiel van België 
werkt VTi samen met het ministerie van de Franse Gemeenschap. Het Compendium is bedoeld voor 
beleidsmakers, kunstorganisaties, netwerken, onderzoekers, journalisten, studenten ... De informatie 
en data voeden het beleid, laten toe om vergelijkend onderzoek te doen en goede praktijken te ver-
spreiden (bijvoorbeeld over interculturaliseren). Op 4 en 5 december vindt de jaarlijkse expertenmee-
ting plaats in Brussel en krijgt het Compendium een update. Op 5 december in de namiddag is er een 
‘open forum’ dat toegankelijk is voor een breder publiek van professionelen met als titel ‘Culture and 
Democracy – Transparency in Multi-Stakeholder Governance Systems’. Dit open forum zal een aantal 
uitdagingen belichten voor een democratisch cultuurbeleid, aan de hand van cases uit België en Azië. 

PRAKTISCH

Datum: vrijdagnamiddag 5 december 2014
Locatie: Académie Royale de Belgique, Hertogstraat 1, 1000 Brussel
Meer details volgen op www.vti.be.
Meer info: joris@vti.be 
www.culturalpolicies.net

Globaal gezien kunnen we drie grote clusters van 
vragen onderscheiden: sommige artiesten wilden 
actief blijven binnen hun artistieke domein en zoe-
ken vooral hefbomen om zich beter te organiseren, 
andere zoeken naar een combinatie met een func-
tie buiten het artistieke veld, een derde groep wil 
of moet het roer volledig omgooien. De aanmel-
dingsvraag is overigens niet altijd zo duidelijk, en 
soms evolueert ze ook in de loop van het traject. 
Belangrijk: het doel ligt niet in heroriëntering, een 
misverstand dat bij sommige artiesten leeft en daar-
door ook een bijkomende drempel vormt. De deel-
nemers werken rond zelfinzicht en -ontwikkeling, 
het in kaart brengen en benoemen van hun com-
petenties, timemanagement, profilering, netwerken, 
arbeidsmarktexploratie, solliciteren …

GETUIGENISSEN: LOOPBAANBEGELEIDING, 
LOOPBAANDENKEN …

In de loop van het proefproject zetten een honderd-
tal professionele uitvoerende kunstenaars de stap 
naar een INTER.MEZZO-coach, wat voor de grote 
meerderheid van de deelnemers een uitgesproken 
positieve ervaring was. Een aantal getuigenissen 
zijn te vinden via podiumkunsten.be of mediarte.be. 
Naast deelnemers aan het project komen ook twee 
mensen aan het woord die op eigen houtje hun loop-
baan ‘duurzaam’ wisten uit te bouwen. Bedoeling is 
immers niet om loopbaancoaching op zich te pro-
moten. SFP wil de problematiek van duurzame loop-
banen voor artiesten mee op de agenda zetten/hou-
den, en ruimer sensibiliseren rond loopbaandenken 
voor mensen met een artistiek profiel.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Het proefproject met middelen van het Europees 
Sociaal Fonds is afgelopen, maar het SFP voorziet 
de doorstart van het project eind dit jaar. Het prin-
cipe van vaste coaches blijft behouden, er wordt 
uitgekeken naar (deels) nieuwe samenwerkingsver-
banden. Het SFP zal zelf een erkenning als loop-
baancentrum aanvragen. Voor artiesten die geen 
gebruik kunnen maken van loopbaancheques (bin-
nen het proefproject ging het om twee derde van 
de bereikte doelgroep) werden middelen vrijge-
maakt vanuit het kabinet Cultuur binnen het Vlaams 
Intersectoraal Akkoord.

Wie bijkomende info wil, of verder op de hoogte 
wil gehouden worden van het project, kan mailen 
naar christa@podiumkunsten.be.

De beelden zijn stills uit getuigenissen van kunste-
naars die een beroep deden op INTER.MEZZO. De 
filmpjes zijn te vinden op www.podiumkunsten.be en 
www.mediarte.be (© Louis Van De Leest).

Christa Criel is sectorconsulente bij SFP, het 
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de 
Vlaamse Gemeenschap.
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FEBRUARI

IETM Satellite Meeting – The Value of Culture

17&18|02|2015

Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in verschillende landen in Europa staan overheidsinvesteringen 
in kunst en cultuur onder druk. Naarmate traditionele argumentaties onder druk staan en het debat 
steeds meer in economische termen wordt gevoerd, voelen zowel het werkveld als cultuurbeleidsma-
kers een toenemende nood aan een nieuw discours over de plek van kunst en cultuur in een samen-
leving. In eigen land werd dit debat de voorbije maanden gevoed door De waarde van cultuur, een 
onderzoeksrapport waarin een ploeg van sociologen, economen, filosofen en psychologen van de 
Rijksuniversiteit Groningen een reeks onderzoeksresultaten bundelt over de waarde, betekenis en im-
pact van kunst en cultuur op mensen en de samenleving. Naar aanleiding van de Engelstalige versie 
van dit rapport organiseren het kunstensteunpunt, IETM en deBuren een tweedaags seminarie over 
de waarde van cultuur, gericht op beleidsmakers (ministeries, fondsen, arts councils) uit heel Europa. 
Bedoeling is om soortgelijke initiatieven uit verschillende landen bij elkaar te brengen en samen te 
werken aan een pleidooi voor een meer culturele invulling van het Europese beleid.

PRAKTISCH

Data: 17-18 februari 2015 
Locatie: deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel
Meer info: joris@vti.be en www.vti.be
Organisatie: IETM, deBuren en het kunstensteunpunt

The Flanders-Asia Connection: rondetafelgesprek December Dance

05|12|2014

De achtste editie van December Dance met de titel ‘Connecting Asia’ focust op de (hedendaagse) 
dansscene van Azië. Het festival vindt plaats van 4 tot 14 december 2014 en telt veertien voorstel-
lingen, waaronder tien Belgische premières. Tijdens deze editie organiseren Concertgebouw Brugge 
en VTi een rondetafelontmoeting voor iedereen die geïnteresseerd is in uitwisseling en samenwerking 
met Azië. Het doel van de bijeenkomst is niet alleen het delen van ervaringen en informatie, maar 
ook het bespreken van mogelijke acties en initiatieven. Kunstenaars en gezelschappen met ervaring 
en/of projecten in Azië zijn van de partij, evenals een aantal Aziatische kunstenaars en producenten.

PRAKTISCH

Datum: vrijdag 5 december 2014 van 14:00-17:00
Locatie: Concertgebouw Brugge, ‘t Zand 34,  8000 Brugge
Info en inschrijvingen: www.vti.be
www.decemberdance.be

JANUARI

Spotlight op Vlaanderen en Nederland tijdens IPAY 

21-24|01|2015

IPAY (International Performing Arts for Youth) is een internationale netwerkorganisatie met thuisbasis 
in Philadelphia. Elk jaar in januari organiseert IPAY een showcase waarop meer dan 400 kinder-
kunstenprofessionals vanuit de hele wereld aanwezig zijn. Voor de editie van 2015 werden achttien 
voorstellingen geselecteerd, waaronder HETPALEIS met Nog een danske. Er werden ook twee Ne-
derlandse gezelschappen in het programma opgenomen: Theatergroep Kwatta met Love that Dog en 
Oorkaan/Percossa met De Gebroeders Kist. VTi werd onlangs lid van IPAY en zal op de showcase 
in januari aanwezig zijn met een stand. Daarnaast organiseren VTi en Dutch Performing Arts samen 
een ‘cultural spotlight’ waarin de Vlaamse en Nederlandse sector voorgesteld worden aan alle aan-
wezige programmatoren. Flanders House en het Nederlands Consulaat zullen ten slotte een receptie 
organiseren tijdens IPAY. 

Voor meer info: marijke@vti.be
www.ipayweb.org
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