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4 Joining the Dots

De creatieve industrie als Vlaamse exportreus

Kris Peeters
Minister-president	van	de	Vlaamse	Regering	en	Vlaams	minister	voor	Economie,	
Buitenlands	Beleid,	Landbouw	en	Plattelandsbeleid

Dat Vlaanderen een echte exportregio is, is algemeen bekend. De meeste 
mensen denken dan aan onze havens, onze kwaliteitsvolle landbouwproducten 
of de vele internationaal actieve ondernemingen. Maar men vergeet wel eens dat 
ook onze creatieve industrie een echte exportreus is en dat de meerderheid van de 
Vlaamse kunstenaars internationaal werkt.

In de mode-, gaming- en designindustrie speelt Vlaanderen een mondiale 
hoofdrol en worden markten bereikt van Milaan tot Shanghai en van Londen 
tot New York. En of het nu gaat om beeldend kunstenaars die in Tate Modern 
of MoMA exposeren, om muzikanten of podiumkunstenaars die langs gerenom-
meerde festivals toeren, Vlaamse auteurs op buitenlandse bestsellerlijsten of 
filmmakers die prijzen wegkapen op internationale filmfestivals, de Vlaamse 
kunstwereld exporteert haar talent naar de vier windrichtingen. 

Met hun werk opent zij de ogen van kunstminnaars wereldwijd. Maar ook 
toeristen, onderzoekers of bedrijven kunnen met kwaliteitsvolle kunst warm ge-
maakt worden voor de vele troeven die Vlaanderen als open, creatieve en innove-
rende regio te bieden heeft.

Tegelijkertijd trekken de Vlaamse kunstenaars de aandacht van de Vlaming 
op de buitenlanden waar zij actief zijn. Het gevolg daarvan is dat Vlaanderen 
ook aan ‘import’ van buitenlandse kunst doet. Die wisselwerking is een verrij-
king voor zowel Vlaanderen als het buitenland en past perfect in het buitenlands 
beleid dat wij voeren.

Initiatieven als Joining the Dots kan ik dan ook alleen maar toejuichen. De 
deelnemers hebben tijdens de tweedaagse conferentie hun creativiteit ten volle 
benut en met deze zeer interessante publicatie als samenvatting van dat uitge-
breide werk, hebben wij een belangrijk werkstuk in handen om het internationaal 
kunstenbeleid van morgen uit te tekenen.

voorwoord
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5Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenBeleid

Op zoek naar culturele besmetting

Joke Schauvliege
Vlaams	minister	van	Leefmilieu,	Natuur	en	Cultuur

Wie het kunsterfgoed van Vlaanderen overziet, wie de hedendaagse Vlaamse 
culturele scène bekijkt, kan alleen maar trots zijn. Van de Vlaamse primitieven, 
Ensor, Van de Woestijne tot Michaël Borremans, onze theaterregisseurs, mu-
zikanten, dansgezelschappen en de nieuwe wave van Vlaamse filmmakers en 
striptekenaars.

Toch doen we er goed aan niet te ijdel te zijn. Bijna alle landen en regio’s heb-
ben grote kunstenaars, artiesten en cultuurproducten. Wat is het alternatief dan: 
geen trots maar een glad, steriel relativisme? Internationaal cultuurbeleid is een 
permanent tweerichtingsverkeer: internationale input in Vlaanderen en Vlaamse 
output naar de rest van de wereld. Het maakt deel uit van de golf van globalise-
ring waarin we allemaal zwemmen. Een golf die verspreidt en besmet.

Het is essentieel dat onze Vlaamse kunstenaars hun werk kunnen tonen op 
belangrijke buitenlandse presentatiefora zoals Cannes, New York, Avignon of Ve-
netië en er hun sporen nalaten. Maar we moeten ook durven verruimen in minder 
bekende of verkende landen zoals Latijns-Amerika, Oost-Europa (bijvoorbeeld het 
Maltafestival in Poznan, waar ik vorige zomer op werkbezoek was) of de groeilan-
den en -continenten. Zo heb ik het Vlaams Fonds voor de Letteren de opdracht 
gegeven om op middellange termijn aandacht te besteden aan het Verre Oosten: 
India, Korea, China en Japan. Japanse literatuur klinkt boeiend en exotisch, 
maar geldt hetzelfde niet voor Vlaamse literatuur in Japan?

Zelf moeten we de ontvangst van belangrijke reizende festivals en ontmoe-
tingsfora in Vlaanderen sterk stimuleren. We moeten ook de internationale 
werking beter kunnen afstemmen met het beleid en de acties van het Buitenlands 
Beleid, maar ook met Toerisme en Internationaal Ondernemen zodat er structu-
reel overleg ontstaat en een culturele reflex in het internationaal denken inge-
bakken wordt. 

Ik wil in deze context ook het grote belang van openheid beklemtonen. Zoals 
David Van Reybrouck verder in deze publicatie aangeeft, gaat internationaal cul-
tuurbeleid niet (alleen) over het vergroten van de buitenlandse markt, maar ook 
over interactie, over betrokkenheid. Het woord ‘netwerken’ heeft vaak een lelijke 
ondertoon omdat het menselijke relaties zo instrumenteel en mercantiel lijkt te 
maken. Wanneer we ‘netwerken’, willen we noch een monoloog horen noch er één 
afsteken. Door ons open te stellen, zal de wederzijdse appreciatie voor elkaars cul-
tuur duurzaam en structureel groeien. Open minded moet een pleonasme zijn in 
het internationaal cultuurbeleid.

Zo kunnen we onze Vlaamse artiesten en cultuur ‘besmettelijk’ maken en 
staan we zelf duurzaam open voor andere invloeden. Onze internationale menta-
liteit, onze veeltaligheid en Brussel als troefkaart en internationaal podium en 
ontmoetingsplaats kunnen daarin zeker helpen.

voorwoord
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Joining the Dots6

Internationaal	werken	hoort	 in	de	kunsten	eigenlijk	geen	 issue	 te	zijn.	 In	een	globaliserende	
samenleving	is	het	voor	kunstenaars,	auteurs,	organisaties,	curatoren,	programmatoren	of	critici	
ondenkbaar	 geworden	 om	 een	 carrière	 uit	 te	 bouwen	 zonder	 geregeld	 naar	 het	 buitenland	 te	
reizen	of	er	te	werken.	Het	geeft	zuurstof	aan	de	creatie,	zorgt	voor	interculturele	ontmoetingen,	
verhoogt	kwaliteitsstandaarden	én	de	maatschappelijke	inzet	van	het	werk.	Het	is	ook	een	kwestie	
van	economische	noodzaak.	Om	de	praktijk	van	kunstenaars	en	organisaties	continuïteit	te	garan-
deren,	is	de	biotoop	onder	de	Vlaamse	kerktoren	gewoon	te	klein.

De	laatste	decennia	is	de	artistieke	praktijk	dan	ook	steeds	internationaler	geworden.	Steeds	
meer	Vlaamse	kunstenaars	 vinden	hun	weg	naar	het	buitenland.	En	meer	dan	ooit	 vinden	ook	
buitenlandse	makers	in	Vlaanderen	en	Brussel	een	vruchtbare	uitvalsbasis	om	hun	eigen	werk	te	
maken	en	te	tonen.	

De	cijfers	uit	 verschillende	disciplines	elders	 in	deze	publicatie	spreken	voor	zich.	De	helft	
van	de	podiumproducties	speelt	internationaal.	Muziekensembles	vinden	de	helft	van	hun	publiek	
in	het	buitenland.	De	praktijk	in	de	beeldende	kunst	is	per	definitie	grensoverschrijdend:	land-	of	
natiegebonden	selecties	zijn	uitzonderlijk.	In	de	letteren	neemt	het	aantal	vertalingen	enorm	toe.	
Steeds	meer	Vlaamse	films	worden	geselecteerd	voor	internationale	festivals.	In	de	architectuur	is	
het	publieke	opdrachtgeverschap	in	snel	tempo	geïnternationaliseerd.

Op	dit	moment	zijn	Vlaamse	kunstenaars	dus	erg	actief	in	het	buitenland.	Er	zullen	weinig	lan-
den	zijn	die	dezelfde	cijfers	kunnen	voorleggen.	Tegelijk	is	de	vraag	zeer	pertinent	wat	de	verschil-
lende	beleidsniveaus	én	de	artistieke	praktijk	kunnen	doen	om	de	internationale	dimensie	van	de	
artistieke	praktijk	nog	sterker	te	dynamiseren.	

Zo	 is	de	 impact	 van	de	economische	crisis	 intussen	duidelijk.	Besparingen	op	het	cultuur-
budget	 leidden	 tot	 een	 blokkering	 van	 internationale	 kredieten	 in	 het	 Kunstendecreet.	 Ook	 de	
buitenlandse	steun	sputtert.	Het	gesprek	met	buitenlandse	partners	en	investeerders	verloopt	de	
laatste	tijd	moeilijker:	afspraken	en	engagementen	worden	afgezegd	of	opnieuw	onderhandeld.	

De	uitdaging	is	niet	alleen	economisch.	Terwijl	de	urgentie	van	de	klimaatonderhandelingen	
toeneemt,	moet	ook	de	kunstensector	zich	de	vraag	stellen	wat	de	ecologische	impact	is	van	al	dat	
reizen,	netwerken	en	interageren.	Kunnen	we	kritisch	zijn	voor	een	economisch	model	dat	op	een	
groeimodel	gebaseerd	is,	en	tegelijk	op	dezelfde	manier	blijven	verder	werken?	Verderop	in	deze	
publicatie	waarschuwt	David	Van	Reybrouck	ook	voor	‘een	kunstensector	die	losgezongen	raakt	
van	de	voedingsbodem	waar	hij	vandaan	komt’.

Ook	al	gaat	het	dus	goed,	de	uitdagingen	zijn	niet	gering.	Zoals	Eric	Antonis	op	15	oktober	in	
De Standaard	argumenteerde	onder	de	titel	‘De kopgroep (en hoe er te blijven)’1,	vraagt	het	om	
een	investering	om	de	huidige	uitgangspositie	voor	de	Vlaamse	kunsten	te	vrijwaren	en	zelfs	uit	te	
bouwen.	Terwijl	dus	veel	spelers	een	internationale	carrière	hebben	uitgebouwd,	is	het	zeker	van-
daag	van	cruciaal	belang	dat	het	overheidsbeleid	de	internationale	werking	van	de	kunstensector	
nog	sterker	ondersteunt.

Op	welke	manier	zou	dat	het	beste	kunnen	gebeuren?	Wat	zijn	de	bouwstenen	van	een	duur-
zaam	 internationaal	 kunstenbeleid?	Deze	publicatie	 is	het	 voorlopige	orgelpunt	 van	een	 traject	
dat	de	vier	kunstensteunpunten	-	BAM,	Muziekcentrum	Vlaanderen,	Vlaams	Architectuurinstituut	
en	VTi	-	samen	met	het	Vlaams	Fonds	voor	de	Letteren	(VFL)	en	het	Vlaams	Audiovisueel	Fonds	
(VAF)	hebben	opgezet	om	een	antwoord	te	geven	op	die	vragen.	Eind	oktober	2010	organiseer-
den	deze	organisaties	Joining the Dots,	een	tweedaagse	conferentie	over	internationaal	kunsten-
beleid	(BOZAR,	Brussel).	Deze	publicatie	is	een	samenvatting	van	het	denkwerk	in	de	aanloop	
naar,	 tijdens	 en	 in	 het	 zog	 van	 deze	 samenkomst.	 In	 verschillende	 bijdragen	 wordt	 een	 beeld	
geschetst	van	wat	internationaal	werken	in	de	verschillende	artistieke	disciplines	vandaag	inhoudt,	
en	waar	zich	kansen	en	bedreigingen	situeren.	Een	en	ander	resulteert	in	een	coherent	plan,	dat	
de	voornaamste	elementen	die	tijdens	dit	traject	op	tafel	kwamen,	overzichtelijk	synthetiseert.

1.		Zie	www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=KN30RL6M.

inleiding
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7Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenBeleid

De	discussie	speelt	zich	niet	af	in	een	vacuüm.	Het	internationaal	cultuurbeleid	in	Vlaanderen	
heeft	de	jongste	decennia	een	duidelijke	evolutie	achter	de	rug.	Sinds	de	jaren	zeventig	hebben	
de	Belgische	deelstaten	steeds	meer	bevoegdheden	gekregen,	en	ook	steeds	meer	institutionele	
autonomie.	 In	dat	proces	heeft	de	 jonge	Vlaamse	natie	 kunst	 en	cultuur	 aangegrepen	als	een	
instrument	om	zichzelf	op	de	kaart	te	zetten.	Internationaal	cultuurbeleid	maakte	deel	uit	van	het	
algemene	Vlaamse	buitenlandbeleid.	Kunstenaars	werden	‘culturele	ambassadeurs’,	tot	in	1999	
de	politieke	logica	180	graden	keerde.	De	budgetten	werden	overgeheveld	van	het	buitenlandbe-
leid	naar	cultuur	en	er	werden	nieuwe	beleidsinstrumenten	ontwikkeld,	die	de	bal	in	het	kamp	van	
de	kunstenaars	legden.	Kunstenaars	en	organisaties	kunnen	hun	internationale	ambities	realiseren	
zonder	dat	ze	zich	moeten	plooien	binnen	politieke	agenda’s.

Terwijl	er	in	de	jaren	negentig	wel	wat	weerstand	bestond	ten	aanzien	van	de	‘instrumentali-
sering’	door	het	beleid,	stellen	we	tien	jaar	later	toch	vast	dat	die	omkering	niet	alleen	voor-,	maar	
ook	nadelen	had.	Sindsdien	is	er	-	met	het	Kunstendecreet	en	de	werking	van	de	fondsen	voor	
literatuur	en	film	-	een	uitstekend	instrumentarium	uitgebouwd	om	het	initiatief	vanuit	de	praktijk	
te	ondersteunen.	Nadelig	is	wel	de	groeiende	kloof	tussen	de	cultuurpolitieke	en	andere	beleids-
doelstellingen	 van	 de	 Vlaamse	 regering.	 Zeker,	 het	 kunstenbeleid	 heeft	 autonomie	 verworven,	
maar	het	politieke	draagvlak	werd	er	bepaald	niet	groter	op.	

Op	Joining the Dots	pleitte	de	Vlaamse	kunstensector	dan	ook	voor	een	betere	afstemming	
met	andere	beleidsdomeinen	zoals	economie,	diplomatie,	 toerisme	en	ontwikkelingssamenwer-
king.	En	voor	een	duidelijker	gearticuleerd	beleidskader.	Het	Vlaamse	kunstenbeleid	neemt	wel	
heel	wat	initiatieven,	maar	die	zijn	niet	altijd	even	transparant	en	geëxpliciteerd,	waardoor	de	ge-
maakte	keuzes	niet	duidelijk	zijn.	

Het	voorliggende	plan	wil	verder	bouwen	op	de	kwaliteiten	die	vandaag	voorhanden	zijn	en	
een	voorzet	geven	om	op	de	huidige	lacunes	in	te	spelen.	In	die	zin	bevat	het	hier	gepresenteerde	
materiaal	geen	voldongen	feiten,	maar	toekomstmuziek.	Het	is	de	basis	voor	de	voortzetting	van	
een	gesprek	dat	tijdens	de	conferentie	is	opgestart	en	dat	allerminst	vrijblijvend	kan	zijn	als	men	
resultaten	wil	boeken.	

Dat	 geldt	 om	 te	 beginnen	 voor	 het	 Vlaamse	 kunstenbeleid.	 Cultuurminister	 Schauvliege	
(CD&V)	maakte	van	de	versterking	van	het	 internationale	cultuurbeleid,	waar	het	kunstenbeleid	
een	plek	inneemt,	een	speerpunt.	Het	figureert	prominent	 in	haar	beleidsnota	2009-20142.	Het	
atelier	Internationaal	Cultuurbeleid	van	het	Cultuurforum	heeft	een	belangwekkende	langetermijn-
visie	neergepoot3,	waarvan	onze	plannen	een	concrete	vertaling	zijn	voor	kunstenland.	Maar	punt-
je	zal	ook	op	korte	termijn	in	de	buurt	van	paaltje	moeten	komen.	In	tijden	van	crisis	moet	men	het	
internationale	niet	bevriezen.	Men	moet	erin	investeren,	net	omdat	de	artistieke,	maatschappelijke	
en	economische	return	zo	groot	is.

De	reflecties	die	we	bundelen	laten	zien	dat	internationaal	beleid	niet	enkel	een	zaak	is	van	
kunst	of	cultuur	alleen.	Om	echt	extra	impulsen	te	geven,	zal	het	internationaal	cultuurbeleid	op-
nieuw	meer	een	zaak	van	de	hele	Vlaamse	regering	moeten	worden.

Dat	betekent	dat	ook	 in	de	sector	een	nieuwe	mentaliteit	zal	moeten	rijpen.	Aan	extra	over-
heidsimpulsen	zijn	immers	consequenties	verbonden.	Op	Joining the Dots	wenste	Jos	Van	Rillaer	
(administrateur-generaal	van	het	Agentschap	Kunsten	en	Erfgoed)	de	pleinvrees	die	er	in	kunsten-
land	nog	steeds	bestaat	om	zich	met	andere	beleidsdomeinen	te	bemoeien,	naar	de	verleden	tijd.	
Deze	publicatie	getuigt	dat	dat	ten	dele	vandaag	al	het	geval	is.	Zij	laat	zien	dat	de	sector	al	heel	
wat	tools	in	handen	heeft	om	samen	te	werken,	zelf	lijnen	te	trekken	en	de	puntjes	te	verbinden.	
Dat	er	meer	potentieel	is	dan	nu	gerealiseerd	wordt,	lijdt	echter	geen	twijfel.	Zoals	Inez	Boogaarts	
over	de	verderop	geformuleerde	aanbevelingen	opmerkt:	‘de	kans	is	groot	dat	het	vrome	voorne-
mens	blijven	als	de	sector	afwacht	en	zelf	niet	tot	actie	over	gaat’.

2.		Zie	www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1171947608450&pagename=Infolijn/View.
3.		Zie	www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/cultuurforum/ateliers/internationaal-cultuurbeleid/.
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8 Joining the Dots

Residenties in Vlaanderen 
en het buitenland

De laatste tien jaar is het aantal residen-
ties enorm toegenomen en het aandeel met 
een focus op beeldende kunst is daarbij in 
verhouding zeer groot. In de databank van 
TransArtists (www.transartists.nl) zijn 1116 
residenties voor beeldende kunst opgeno-
men, tegenover 159 voor toegepaste kunst, 
128 voor onderzoek, 310 voor literatuur, 248 
voor muziek en 291 voor podiumkunsten. In 
de beeldende kunst, nog meer dan in andere 
disciplines, zijn residenties belangrijke scha-
kels in de ontwikkeling van oeuvre en car-
rière van een kunstenaar, curator of criticus. 
Het zijn immers plaatsen waar kunstenaars 
zich inhoudelijk kunnen focussen, van een 
degelijke technische ondersteuning kunnen 
genieten, hun netwerk kunnen uitbreiden en 
hun werk aan feedback kunnen onderwerpen. 
Een residentie is niet enkel belangrijk aan 
het begin van een carrière, maar vormt ook 

een interessante context voor het ontwikkelen 
van nieuw werk of voor het herbronnen van 
een oeuvre. Daarom spelen soms de specifieke 
locatie (kunststeden of juist niet), de mogelijk-
heden van interculturele dialoog of meer al-
gemeen het maatschappelijk engagement van 
de kunstenaar een rol in de motiveringen voor 
residenties. Residenties zijn ook meer en meer 
multidisciplinair en zoeken naar raakvlakken 
met wetenschap, technologie en ecologie. 

De online databank van BAM bundelt de 
cv’s van 385 beeldend kunstenaars die wonen 
en werken in Vlaanderen en Brussel. In 2010 
zijn ook de residenties daarin opgenomen. De 
buurlanden zijn belangrijk, maar zeker niet de 
enige bestemmingen. In de voorbije tien jaar 
is het aantal residenties van deze kunstenaars 
gestegen van een vijftal tot een gevestigde 
praktijk met ruim 25 langdurige residenties 
per jaar, in steeds meer verschillende landen.

De ondersteuning van de Vlaamse 
Gemeenschap voor residenties gebeurt op 

De beeldende kunst is bij uitstek een internationale sector. 
Beeldend kunstenaars hebben altijd al de wereld rondgereisd op 
zoek naar inspiratie, peer review, tentoonstellingsmogelijkheden 
en financiële middelen. En vandaag nog meer dan vroeger komen 
betekenis, kritische reflecties, oeuvres en carrières tot stand in 
een internationale context. Het is voor kunstenaars, curatoren 
en theoretici dan ook uiterst belangrijk om in deze internationale 
omgeving adequaat te kunnen opereren zodat hun werk zichtbaar 
wordt en betekenis genereert. Een internationale workshop of 
een langdurig verblijf in een buitenlandse residentieplek, een 
solotentoonstelling in het buitenland of een belangrijke publicatie met 
grote internationale verspreiding, geven belangrijke impulsen aan 
de ontwikkeling van een kunstenaarscarrière. Een overheid die de 
beeldende kunst daarin wil ondersteunen, doet dat dus best resoluut 
in een internationaal perspectief en vanuit de specifieke kwaliteiten 
en interacties in deze sector.

Bieke Verdonck

Internationaal werken in  
de beeldende kunsten
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twee manieren. Ten eerste huurt de Vlaamse 
Gemeenschap een atelier in enkele residen-
ties waar telkens één Vlaams kunstenaar 
kan verblijven: ISCP (www.iscp-nyc.org, New 
York), Künstlerhaus Bethanien (www.betha-
nien.de, Berlijn) en Cité Internationale des 
Arts (citedesarts.pagesperso-orange.fr, Parijs). 
De kunstenaars kunnen er naast hun atelier 
ook rekenen op een financiële ondersteuning 
voor reis- en verblijfkosten. Kunstenaars die 
verblijven in de Rijksacademie (www.rijks-
akademie.nl, Amsterdam), en Jan van Eyck 
Academie (www.janvaneyck.nl, Maastricht) 
krijgen automatisch een ondersteuning. Ten 
tweede kunnen kunstenaars (of curatoren en 
personen verbonden aan een kunstorganisa-
tie) subsidies aanvragen voor een zelf gekozen 
buitenlandse residentie of werkverblijf. Beide 
ondersteuningsvormen zijn al voor tal van 
kunstenaars belangrijk geweest binnen de 
ontwikkeling van hun carrière.

Naast deze ondersteuning zijn kunste-
naars en residenties zelf creatief in het vinden 

van middelen voor het bekostigen van hun re-
sidentieverblijf. Toch kan er nog meer en beter 
gesensibiliseerd worden en ook beleidsmatig 
kunnen er nog verbeteringen gebeuren. Al 
tijdens hun opleiding moeten kunstenaars ge-
wezen worden op de juiste informatie- en sub-
sidiekanalen. Daarnaast spelen het steunpunt 
BAM en de overheid hierbij een gidsende rol. 
Verder dient er dringend iets te gebeuren met 
de trage en soms bureaucratische behandeling 
van subsidiedossiers. Nu wordt daarbij geen 
rekening gehouden met de fragiele financi-
ele situatie van de meeste kunstenaars. Ten 
slotte zou het beleid meer oog kunnen hebben 
voor andere culturen en continenten door ook 
in minder evidente regio’s ateliers ter beschik-
king te stellen. 

Minstens even belangrijk is het om stil te 
staan bij de situatie hier in Vlaanderen. Zowel 
voor Vlaamse als voor buitenlandse kunste-
naars is het van belang om hier goed functio-
nerende residenties te hebben van internati-
onaal niveau. Als er regelmatig buitenlandse 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totaal

som 5 7 8 7 17 18 22 25 23 27 159

aantal	landen 3 6 6 5 7 5 11 8 11 12 23

binnenland 20% 14% 13% 29% 47% 44% 27% 48% 22% 15% 48

Europa 20% 29% 75% 43% 24% 0% 36% 36% 39% 52% 56

wereld 60% 57% 13% 29% 29% 56% 36% 16% 39% 33% 55

Quadra Medicinale	-	Jef	Geys,	Biënnale	van	Venetië	(2009)
foto	Katrin	Greiling

Elective Affinities / The Truth of Masks & Tables of Affinities	(vooraan),	
Vérité exposée	(achteraan)	-	Ana	Torfs,	Generali	Foundation,	Wenen	(2010)
foto	Ana	Torfs
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kunstenaars voor langere tijd in een stad of 
regio verblijven heeft dat een positief effect 
op de plaatselijke kunstscène. Vlaanderen en 
Brussel zijn erg in trek dankzij de centrale 
ligging in Europa. Hoewel de meeste resi-
denties hun internationale netwerken beter 
uitbouwen, zouden ze hun imago nog kunnen 
versterken door hier nog beter op in te spe-
len. Ook de Vlaamse Gemeenschap zou haar 
steentje kunnen bijdragen. Het ontwikkelen 
van een onthaalbeleid zou een belangrijke 
impuls kunnen geven. Zo zou er bijvoorbeeld 
jaarlijks een budget vrijgemaakt kunnen 
worden voor het bekostigen van een residentie 
van een belangrijke kunstenaar of voor sub-
sidies voor buitenlandse kunstenaars die zich 
in Vlaanderen willen vestigen. Buitenlandse 
kunstenaars verrijken de scène en omgekeerd 
gaat Vlaanderen door die internationale 
residenties ook meer deel uitmaken van de 
internationale kunstscène. Ellen Loots gaat 
in haar artikel op p. 82 van deze publicatie 
dieper in op het verschijnsel van kunstenaars-
residenties en het residentiebeleid van de 
Vlaamse overheid. 

Hoger kunstonderwijs
Ook het hoger kunstonderwijs heeft baat 

bij een beter georganiseerd internationaal 
kunstenveld. Momenteel circuleren er in de 
kunstopleidingen aan hogescholen en univer-
siteiten heel weinig internationale gastspre-
kers of lesgevers, zeker in vergelijking met 
onze buurlanden. Vaak heeft dat met de lage 
vergoeding voor gastsprekers te maken en het 
feit dat cursussen in het Nederlands gegeven 
moeten worden. Met een goed functionerend 
onthaalbeleid zouden onderwijsinstellingen 
meer kunnen inspelen op de aanwezigheid 
van buitenlandse kunstenaars en curatoren 
in de Vlaamse residenties of in de andere 
kunstorganisaties. Dat plaatst hun aanwe-
zigheid ook in een omgeving van debat en 
reflectie.

Het HISK (hisk.be) doet het dan weer 
goed op het vlak van internationalisering. 
Het trekt een internationale groep studen-
ten en gastsprekers aan en de organisatie 
en werkmethodes hebben veel raakpunten 
met die van veel internationale residen-
ties. HISK heeft al heel wat contacten met 

werkverblijven door VG geselecteerd steun aan kunstenaars voor andere werkverblijven

2001 165.444,23	€ 45.984,25	€

2002 203.676,54	€ 23.575,63	€

2003 201.624,00	€ 12.900,00	€

2004 101.124,00	€ 37.000,00	€

2005 235.574,00	€ 18.450,00	€

2006 206.227,00	€ 22.000,00	€

2007 202.395,00	€ 57.500,00	€

2008 205.644,00	€ 40.050,00	€

2009 132.054,00	€ 33.600,00	€

2010 147.150,00	€ 2.500,00	€
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Vlaamse universiteiten, hogescholen en 
kunstinstellingen maar kan zijn inter-
nationale dimensie nog sterker landelijk 
vernetwerken. 

Productie van tentoonstellingen
Meer en meer tentoonstellingsprojec-

ten hebben een internationale dimensie. 
Organisaties en musea voor hedendaagse 
beeldende kunst zoeken buitenlandse 
partners om tentoonstellingen te coprodu-
ceren en Vlaamse kunstenaars willen hun 
tentoonstellingen in het buitenland laten 
reizen. Zowel voor kunstenaars als instel-
lingen zijn dit immers kansen om met 
belangrijke internationale instellingen en 
sterke buitenlandse kunstenaars samen te 
werken en om internationale zichtbaarheid 
te verwerven. Naast het delen van hun 
netwerk en expertise, is het delen van de 
hoge kosten voor onderzoek, bruiklenen, 
transport en productie ook een belangrijke 
motivatie. Het is voor organisaties vaak de 
enige manier om dure tentoonstellingen te 
bekostigen. 

Omdat coproductie heel wat voordelen 
biedt, is het noodzakelijk dat de Vlaamse 
beeldende kunsten de volgende jaren hier-
over meer expertise kunnen delen. Door 
de jarenlange onderfinanciering zijn de 
meeste kunstorganisaties nog steeds bezig 
met het verwerven van expertise, met het 
organiseren van een netwerk van gelijkge-
stemde organisaties en met hun onder-
linge positionering, waardoor coproduc-
ties toch eerder occasioneel voorkomen. 
Daarbij komt dat ze ook door hun beperkte 
financiële slagkracht weinig aantrekkelijk 
zijn voor buitenlandse partners. Nochtans 
heeft Vlaanderen wel veel andere sterktes 
die het zou kunnen uitspelen. Vlaanderen 
telt op een beperkte oppervlakte een groot 
aantal tentoonstellingsplaatsen en ook 
het aantal kunstenaars dat internationaal 
werkt en duurzame relaties opbouwt met 

2006 2007 2008 2009 totaal

Australië 1 1 2

Bolivië 1 1

Brazilië 2 2

Bulgarije 1 1

Canada 2 3 1 6

Chili 1 1

China 5 5 10

Denemarken 2 2

Duitsland 18 14 23 33 88

Filippijnen 2 2

Finland 1 1

Frankrijk 7 15 12 28 62

Griekenland 1 1 1 1 4

Hongarije 1 1 2

Ierland 1 1 2 4

IJsland 1 1

Italië 13 4 6 9 32

Japan 3 3 1 1 8

Kroatië 1 1 1 3

Litouwen 1 1 2

Luxemburg 1 1 2 4

Mali 1 1

Mexico 1 1

Nederland 23 30 32 30 115

Nieuw-Zeeland 1 1

Noorwegen 2 2

Oostenrijk 1 7 3 2 13

Polen 2 2

Portugal 3 4 4 11

Puerto	Rico 1 1

Rusland 2 2 2 6

Servië 1 1

Slovakije 1 1

Spanje 7 4 2 13 26

Taiwan 1 1

Thailand 1 1

Tsjechië 1 1 2

Turkije 1 1 2 1 5

USA 8 13 14 16 51

Venezuela 1 1 2

Verenigd	Koninkrijk 2 4 4 12 22

Zuid-Afrika 1 1

Zuid-Korea 1 1

Zweden 1 1 5 7

Zwitserland 8 3 7 6 24

buitenland 112 110 130 184 536

binnenland 202 178 170 187 737
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buitenlandse galeries, verzamelaars, theo-
retici en curatoren is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Daarnaast telt Vlaanderen 
belangrijke collecties, zowel in de musea als 
bij privéverzamelaars, die in de juiste context 
een belangrijke troef kunnen vormen in de 
internationale ontwikkeling van de beeldende 
kunsten.

Ook de kunstenaars zelf zijn voorstanders 
van internationale (co)producties, aangezien 
ze zo hun werk op meerdere plaatsen kunnen 
tonen. Ze gaan binnen hun netwerk (eventueel 
in samenwerking met een kunstorganisatie) 
op zoek naar geïnteresseerde buitenlandse 
instellingen om hun werk te tonen. Of om een 
solotentoonstelling met hun werk op te zetten. 
Via buitenlandse tentoonstellingen hebben 
ze meer kans om internationaal kwalitatieve 
feedback op hun werk te genereren en ook de 
internationale zichtbaarheid vergroot. De fi-
nanciële steun van de Vlaamse Gemeenschap 
is daarbij heel belangrijk. Een crisisjaar zoals 
2010, waarbij de subsidies voor internationale 
projecten werden stopgezet, heeft negatieve 
gevolgen voor de aanwezigheid van kunste-
naars in het buitenland en voor het hefboom-
effect op coproducties.

Deze cijfers tonen de solotentoonstellingen 
van kunstenaars die in Vlaanderen wonen en 
werken in verschillende landen. We tellen bij-
na evenveel solo’s in het buitenland als in het 
binnenland. Daarnaast namen ook nog een 
groot aantal kunstenaars deel aan groepsten-
toonstellingen in binnen- en buitenland, vaak 
met een internationaal samengestelde line-up. 
Daarvan zijn geen cijfers voorhanden.

Productie van kunstwerken 
Naast de productie van tentoonstellingen 

is ook de productie van kunstwerken inter-
nationaler geworden. Kunstenaars werken 
in buitenlandse residenties aan hun oeuvre, 
voeren langdurig buitenlands onderzoek 
en betrekken buitenlandse producenten en 
partners. Ook de financiering gebeurt via 

verschillende kanalen: een buitenlandse orga-
nisatie kan een productiebudget ter beschik-
king stellen, maar ook een residentie of werk-
plaats kan dat aanbieden, de internationale 
galerie van de kunstenaar kan mee investe-
ren en ook fondsen kunnen bijdragen. 

Galeries en beurzen
Naast de tentoonstellingen in kunstor-

ganisaties en musea, spelen de presentaties 
door een galerie ook een belangrijke rol in de 
netwerken van kunstenaars en in de ver-
spreiding van hun oeuvre. In Vlaanderen zijn 
een zeventigtal promotiegaleries die wer-
ken met een vaste lijst kunstenaars en die 
hen promoten in binnen- en buitenland via 
tentoonstellingen in de galerie of op beur-
zen. De Vlaamse Gemeenschap geeft ook een 
beperkte tegemoetkoming aan galeries die op 
belangrijke (maar dure) buitenlandse kunst-
beurzen Vlaamse kunstenaars presenteren. 
Met zo’n kleine tegemoetkoming komt een 
galerie net uit de kosten en heeft de Vlaamse 
kunstenaar wel een sterke zichtbaarheid en 
promotie gekregen. In 2008 kregen 21 galeries 
van Kunsten en Erfgoed steun voor deelname 
aan een buitenlandse beurs voor een totaal 
bedrag van 72.370 euro. In 2009 konden 27 
galeries voor een totaalbedrag van 79.679 
euro steun krijgen. In 2010 werden deze subsi-
dies beperkt tot 28.525 euro aan 7 galeries. 
Uiteraard kunnen galeries voor ondersteu-
ning ook terecht bij Flanders Investment & 
Trade (FIT - www.flandersinvestmentand-
trade.be). 

Ook buitenlandse galeries spelen een 
actieve rol in de Vlaamse beeldende kunsten. 
Zo openden de belangrijke internationale 
galeries Almine Rech and Barbara Gladstone 
onlangs een vestiging in Brussel en ook de 
kunstbeurs Art Brussels (www.artbrussels.
be) trekt elk jaar meer internationale gale-
ries. In 10 edities (van 2001 tot 2010) is Art 
Brussels gegroeid van 144 galeries naar 168 
galeries en van 1.052 kunstenaars naar 1.276 
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kunstenaars. Zowel bij de galeries als bij de 
kunstenaars ligt de groei op het internatio-
nale vlak.

Sommige kunstenaars worden op dezelfde 
beurs op verschillende stands getoond door 
verschillende galeries. Andere kunstenaars 
worden jaren na elkaar door dezelfde galerie 
vertegenwoordigd. En er zijn talloze tussenva-
rianten in functie van het carrièreverloop van 
de betrokken kunstenaars. In 2001 waren er 
16 vertegenwoordigingen van Vlaamse kun-
stenaars op Art Brussels waarvan de galerie 
geen enkele link met België had. In 2010 is 
dat cijfer opgelopen tot 47, terwijl de beurs als 
geheel in die periode slechts gegroeid is van 
1.173 naar 1.574 vertegenwoordigingen. (Voor 
deze cijfers zijn de vertegenwoordigingen 
geteld, dus de combinaties van kunstenaar en 
galerie.) De Vlaamse beeldende kunst heeft 
het voorbije decennium een sterk internatio-
naal profiel verworven.

Publicaties en magazines
Een ander kanaal om internationaal be-

tekenis te genereren in de beeldende kunst is 
via publicaties en artikels in internationaal 
circulerende kunstmagazines. Via publicaties 
wordt het oeuvre van kunstenaars samenge-
bracht, inhoudelijk geduid en nationaal en 

internationaal gepromoot. Maar publicaties 
zijn ook belangrijk voor critici en theoretici, 
die er een forum krijgen, en voor organisaties 
beeldende kunst, die mee kunnen wegen op 
theorievorming en discours. 

Jaarlijks worden er ook in Vlaanderen heel 
wat publicaties met internationale ambities 
gemaakt door kunstenaars, organisaties, we-
tenschappelijke instellingen en uitgevers. Ook 
een aantal van de in Vlaanderen uitgegeven 
kunsttijdschriften zijn bestemd voor de inter-
nationale markt. A Prior, Gagarin, Afterall 
en Janus zijn Engelstalige tijdschriften die 
geregeld aandacht schenken aan Vlaamse 
kunstenaars en tentoonstellingen in een 
internationaal perspectief. Het is belangrijk 
dat uitgevers van publicaties en tijdschriften 
zichzelf kenbaar kunnen maken door deel 
te nemen aan kunstboekenbeurzen zoals de 
London Art Book Fair en PA/PER VIEW in 
Brussel en Turijn en dat ze een goed distribu-
tieplan kunnen opstellen. Daarvoor hebben ze 
middelen, tijd en personeel nodig; hun subsi-
diemiddelen zijn daarentegen wel erg beperkt.

Bieke	Verdonck	werkte	tot	eind	2010	bij	BAM	als	ver-
antwoordelijke	voor	de	internationale	werking.

Vlaamse 
kunstenaars

andere 
kunstenaars

2001 58 994

2002 74 991

2003 74 1022

2004 76 1084

2005 74 1038

2006 84 1128

2007 91 1113

2008 104 1125

2009 109 1098

2010 111 1165

steun aan galeries

2001 29.747,22	€

2002 23.822,36	€

2003 28.805,00	€

2004 48.755,00	€

2005 56.590,00	€

2006 44.500,00	€

2007 66.875,00	€

2008 72.370,00	€

2009 79.679,00	€

2010 28.525,00	€
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In Metamorfose in podiumland, de veld-
analyse uit 2007, bekeek VTi de producties 
in de podiumdatabank (data.vti.be) tus-
sen 1993 en 2005 (de periode waarin het 
Podiumkunstendecreet van kracht was). We 
hebben adresgegevens over de binnen- en 
buitenlandse producenten die bij die produc-
ties betrokken waren. De opkomst van de 
internationale coproductiepraktijk sinds de 
jaren tachtig en negentig bleek zonneklaar: 
steeds meer komen ‘Vlaamse’ producties tot 
stand in grensoverschrijdende samenwer-
kingsverbanden. In de nieuwe veldanalyse, 
die begin april wordt gepubliceerd, zullen 
we opnieuw het productienetwerk van de 
Vlaamse podiumkunsten in kaart brengen. 
Om te beginnen is er de vraag of de inter-
nationale coproductie zich sinds 2005 heeft 
voortgezet. We spreken dus over de peri-
ode waarin het Kunstendecreet van kracht 
werd, dat de internationale werking van 
gezelschappen op een heel andere manier 
ondersteunt dan het Podiumkunstendecreet 
(1993-2005). We ontsluiten ook nieuwe ge-
gevens. Naast de coproducties betrekken 

we ook de internationale speellijsten van de 
Vlaamse producties bij de analyse. Dat doen 
we voor een periode van acht seizoenen (juli 
2001 tot en met juni 2009). Hoe is het gesteld 
met de internationale aanwezigheid van de 
Vlaamse podiumkunsten in het buitenland? 
Hoeveel organisaties en producties steken 
de landsgrenzen over? In welke steden en 
landen zijn er het meeste Vlaamse voorstel-
lingen te zien? In kort bestek geven we van 
die cijfers over de internationale tournees al 
een voorbeschouwing.

Trends in het aanbod
Een eerste grafiek geeft een algemeen 

beeld van de podiumproductie in de periode 
2001-2002 tot en met 2008-2009. Hij geeft 
weer hoeveel producties er elk jaar gemaakt 
werden, en hoe internationaal die producties 
waren. De zwarte lijn toont voor elk van de 
acht seizoenen het totale aantal producties 
in de VTi-podiumdatabank. De twee balkjes 
geven vervolgens voor elk seizoen aan welk 
aandeel van die producties een internationaal 
leven hebben geleid: 

In zijn veldanalyses brengt VTi beleidsrelevante trends 
in de podiumpraktijk voor het voetlicht, en de toenemende 
internationalisering is daar één van. De cijfers zijn dan ook 
opvallend. In Metamorfose in podiumland, de veldanalyse die in het 
voorjaar van 2007 verscheen, was de internationalisering van de 
podiumproductie (1993-2005) een van de meest opvallende trends. In 
april 2011 verschijnt een nieuwe editie van de veldanalyse, en daaruit 
zal blijken dat de intensiteit van de internationale trafiek sindsdien 
alleen nog maar is toegenomen. In deze bijdrage geven we een korte 
preview van enkele markante cijfers uit die nieuwe veldanalyse van 
VTi. Naast de gegevens over internationale coproducties zijn voor het 
eerst ook cijfers over internationale tournees beschikbaar.

Joris Janssens

Internationaal werken in de 
podiumkunsten 2001-2009
Van Argentinië tot Zimbabwe
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• Groene balkjes - omdat de productie 
tot stand kwam als een internationaal sa-
menwerkingsverband. Er was dan minstens 
één buitenlandse (co)producent betrokken.

• Grijze balkjes - omdat de productie 
een internationale speelreeks had. Van die 

producties werd minstens één voorstelling 
in het buitenland gespeeld. In deze politiek 
onzekere tijden definiëren we het buitenland 
nog steeds als dat stukje wereld dat niet in 
België ligt. Nederland hoort er dus bij en 
Wallonië niet.

grafiek 1:  Hoeveel producties leiden een internationaal leven 
 (speellijst of coproductie)?

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

36%

32%
35%

43%

38%
41%

43%

50%

20% 20%
18%

21% 22%
24% 24% 25%

aantal producties
aantal internationale coproducties
producties die internationaal touren

621 609
644

680

767

713 715

784

Proposition 1: Reanimation	-	Miet	Warlop	met	assistentie	van	
Sofie	Durnez,	foto	Reinout	Hiel

De kamer van Isabella	-	Needcompany,	foto	Eveline	Vanassche
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Om te beginnen zien we op grafiek 1 dat 
het aantal producties in de periode 2005-2009 
licht toegenomen is. In de nieuwe veldanalyse 
zullen we dieper ingaan op deze toename. 
Daarbij zal alvast blijken dat van een plotse 
‘overproductie’ sinds 2005 toch geen sprake 
is: de groei is toe te schrijven aan een groter 
aantal hernemingen. Vóór 2005 was ongeveer 
1 op de 3 producties een herneming, maar 
sinds 2005 ligt dat aantal boven de 40%, 
tot zelfs 45% in de laatste twee onderzochte 
seizoenen. Het aantal nieuwe creaties per sei-
zoen blijft sinds 2000 op hetzelfde peil.

In wat volgt, wordt onze interesse vooral 
weggedragen door de internationale dimensie 
van deze producties. Die blijkt wel sterk te 

stijgen sinds 2000. Vergelijken we 2001-2002 
met 2008-2009: het aandeel producties met in 
dat jaar minstens één internationale voorstel-
ling stijgt van 36% naar 50%. Het aandeel 
internationale coproducties is eveneens 
toegenomen. In 2001-2002 was bij een vijfde 
van de producties minstens één buitenlandse 
partner betrokken. Dat aandeel stijgt van 
20% naar 25%. 

Grafiek 2 geeft voor elk seizoen weer hoe-
veel producties dat seizoen in het buitenland 
speelden, en het aantal voorstellingen dat 
ervan gespeeld werd.

In het seizoen 2001-2002 werden er 1.723 
voorstellingen opgevoerd van 225 produc-
ties (gemiddeld 7,66), 8 jaar later 2.769 

grafiek 2: Hoeveel internationale voorstellingen spelen 
 Vlaamse producties?

aantal producties
aantal voorstellingen

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

1.723
1.512

1.742

2.543

2.098 2.156
2.385

2.769

225

194

228

290 292 291
307

391
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voorstellingen van 391 producties. Het aantal 
buitenlandse voorstellingen neemt dus toe. 
Vergelijken we 2001-2002 met 2008-2009, dan 
zien we een toename van maar liefst 60%. 

Opmerkelijk is wel dat twee seizoenen ho-
gere waarden vertonen. Is het toeval dat dit 
telkens het laatste seizoen van een meerja-
rige subsidieperiode is? Mogelijk speelt mee 
dat internationale tournees organiseren om 
een langetermijnplanning vraagt, waardoor 
de waarden aan het einde van een subsidie-
periode hoger liggen dan bij het begin ervan. 
Een andere factor is dat organisaties aan het 
einde van een subsidieperiode meer geneigd 
zijn om opgebouwde reserves aan te spreken 
en te investeren in hun internationale wer-
king en minder lucratieve speelplekken.

Sommige van de hierboven vermelde 
producties hebben een langere speellijst 
dan andere. 11 producties speelden in de 8 
onderzochte seizoenen meer dan 100 voorstel-
lingen in het buitenland: La Cuccina del-
l’Arte (Circus Ronaldo) is de topper met 169 
internationale voorstellingen, gedurende 3 
seizoenen. Daarna volgen Isabella’s Room 
(Needcompany, 163), Quando l’uomo princi-
pale è una donna (Fabre/Troubleyn, 131), Le 
Salon (Peeping Tom, 127), üBung (Victoria, 
119), Import/Export (Les Ballets C de la B, 
115), Blush (Ultima Vez, 110), Sensazione 
(Laika/Time Circus, 107), Spiegel (nogmaals 
Ultima Vez, 105), The Smile Off Your Face 
(Ontroerend Goed, 105), Savent-ils tout? 
(Ensemble Leporello, 103). 

Het aantal producties waarvan slechts 
één voorstelling in het buitenland wordt ge-
speeld is in onze tabellen heel beperkt: slechts 
15% van de in totaal 1.458 verschillende 
producties die soms gedurende verschillende 
jaren in het buitenland hernomen worden. 
De internationale levensduur van producties 
kan erg lang zijn. Wat hernemingen betreft, 
schiet Le Jardin van Peeping Tom de hoofd-
vogel af, opmerkelijk genoeg een met project-
subsidies gerealiseerde productie. Die speelde 

gedurende alle 8 onderzochte seizoenen in het 
buitenland. Once (Rosas), Endless Medication 
(Buelens Paulina) en Peep & Eat (Laika) 
speelden 7 van de 8 onderzochte seizoenen 
internationaal. 1 op de 3 producties speelt 
meerdere seizoenen in het buitenland.

De diversiteit van speelplekken 
en partnerships

De volgende grafieken laten zien waar 
de Vlaamse gezelschappen en kunstenaars 
actief zijn geweest: de speelplekken waar ze 
hun werk opvoerden. Grafiek 3 laat zien in 
hoeveel landen, steden en huizen er elk sei-
zoen werd opgetreden.

Grafiek 3 laat voor acht seizoenen zien op 
hoeveel plekken er Vlaams werk te zien was: 
het aantal landen, en het aantal verschil-
lende steden en podia in die landen. We zien 
dat de reisbestemmingen van de Vlaamse 
producties sinds de eeuwwisseling diver-
ser geworden zijn. In het seizoen 2001-2002 
werden Vlaamse producties gespeeld op 374 
verschillende podia, in 231 steden in 31 lan-
den. 8 jaar later waren er Vlaamse voorstel-
lingen te zien in maar liefst 50 verschillende 
landen (op 586 podia in 353 verschillende 
steden). We zien inderdaad dat de conjunc-
tuur van een meerjarige subsidieperiode een 
rol speelt: aan het einde van een subsidieter-
mijn worden de speelplekken diverser.

De meest frequent bespeelde landen zijn 
uiteraard de buurlanden: Nederland (6.342 
voorstellingen op acht seizoenen, of 38% van 
alle voorstellingen), Frankrijk (4.577, 27%) 
en Duitsland (1.162, 7%). Daarna volgen 
Oostenrijk (639), Groot-Brittannië (581), 
Zwitserland (495), Spanje (430), Italië (321), 
Portugal (312) en de VS (273). Maar achter 
deze top van zeer frequente reisbestemmin-
gen komt een lange staart. In totaal staan 
er 69 verschillende landen op de kaart, van 
Argentinië tot Zimbabwe. 

Op zoek naar evoluties in de peri-
ode 2001-2009, constateren we binnen de 
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buurlanden dat de spreiding in Nederland 
stagneert en in Frankrijk en Duitsland voor-
al sinds 2005 sterk is toegenomen. Frankrijk 
is veruit de grootste groeimarkt. Vergelijken 
we de periode 2001-2005 met 2005-2009, dan 
zijn er in de laatste 4 seizoenen in Frankrijk 
483 voorstellingen meer gespeeld dan in de 
eerste, een toename met 24%. Een toename 
zien we in de meeste landen. Vergelijken we 
2001-2005 met 2005-2009, dan zien we dat 
er in slechts 5 landen minder voorstellingen 
gespeeld zijn, in 3 exact hetzelfde aantal en 
in 61 meer. In de periode 2005-2008 verschij-
nen zelfs 18 nieuwe landen op de mentale 
landkaart: onder meer DR Congo (20 voor-
stellingen), Indonesië (12), Slowakije (11), 

Burkina Faso (8), Libanon (8), Roemenië (7) 
en Peru, Syrië en Marokko (telkens 5). 

Niet zelden kunnen groeiscenario’s gerela-
teerd worden aan zeer specifieke impulspro-
jecten, die vaak ook met extra middelen wer-
den gefinancierd. Zo is er de Congowerking 
van KVS en een aantal andere gezelschap-
pen. We zien een sterke stijging van het aan-
tal voorstellingen in Hongarije, waar in 2008 
en 2009 een festival over de Lage Landen 
plaatsvond. Of in China, waar de organisatie 
Theatre in Motion een tijdlang als interface 
tussen de Vlaams-Nederlandse en de lokale 
scène heeft gefunctioneerd. 

Of de Vlaamse aanwezigheid zich in deze 
landen ook voorbij deze projecten structureel 

aantal landen
aantal steden
aantal venues

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

374 369

434

491 478
464

557
586

231 238

299
329

310 303

349 353

31
27

39
42 44 44

51 50

grafiek 3:  evolutie aantal speelplekken (2001-2008)
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zal verankeren, is maar de vraag. VTi blijft 
deze data verzamelen, dus het zal op langere 
termijn mogelijk zijn ze te beantwoorden. 
Maar voorbij het specifieke van dergelijke 
projecten is de trend duidelijk. We zien dat de 
afzetmarkt van de Vlaamse podiumproductie 
in de loop van de onderzochte periode uitge-
breid is. Er is zonder enige twijfel sprake van 
diversificatie en globalisering op een al bij al 
zeer korte termijn.

Een transnationale productieruimte
Die indruk van diversificatie en globali-

sering zal binnenkort bevestigd worden, als 
we in de veldanalyse van de podiumkunsten 
opnieuw zullen inzoomen op de internationale 
coproducties. In Metamorfose in podiumland 
gingen we al dieper in op het feit dat steeds 
meer Vlaamse producties internationale sa-
menwerkingsverbanden zijn.

De cijfers voor de periode 1993-2005 lieten 
nadrukkelijk zien dat de ‘Vlaamse’ productie 
steeds meer ingebed is in een ‘transnatio-
nale’ productieruimte: van bij aanvang zijn 
projecten een samenwerkingsverband met 
internationale partners. Het betreft hier 
een organische evolutie waarbij dans, dat 
als vanzelfsprekend minder tekstgebonden 
is dan andere podiumkunstengenres, een 
voortrekker was in een systematische inter-
nationalisering van de Vlaamse podiumkun- 
sten. Voor dans waren de cijfers het hoogst, 
maar ook in het theater en het muziektheater 
zijn er gezelschappen die de meerderheid van 
hun voorstellingen in het buitenland spelen. 
De onderstaande grafiek is alvast een eerste 
weergave van hoe de trends zich in de periode 
van het Kunstendecreet hebben voortgezet. 

Elke productie krijgt in de VTi-
podiumdatabank een fiche, waarop ook 
vermeld staat welke organisaties als gezel-
schap of coproducent credits kregen voor een 
productie. Van al die producenten hebben we 
ook adresgegevens. Dat stelt ons in staat om 
de herkomst van de productiecredits in kaart 

te brengen. Daarvoor hebben we ook data die 
verder teruggaan dan die over de tournees, 
namelijk tot het seizoen 1993-1994. Ze wor-
den samengevat in grafiek 4.

Grafiek 4 plaatst vier taartjes, eerder 
donuts, op elkaar. Elke donut staat voor 
één vierjarige subsidieperiode. De periode 
1993-1997 is de middelste en 2005-2009 is 
de buitenste. Elke ring laat voor één vierja-
rige periode het aandeel zien van de ‘binnen-
landse’ credits ten opzichte van de buiten-
landse, onderverdeeld per continent. Daarbij 
splitsen we Europa op in de ‘Europese Unie’, 
zoals gedefinieerd in 1995, en een Europese 
restcategorie. 

De grafiek laat zien dat in 1993 de inter-
nationalisering van de podiumproductie al 
een aanvang nam. In de periode 1993-1997 
komt al een tiende van de credits op het conto 
van buitenlandse producenten. Tijdens de 
rest van de onderzochte periode neemt het 
internationale aandeel nog toe. Er is een 
stijging van 26% in 1993-1997, tot 31% in de 
laatste periode. Opvallend is ook dat er zich 
daarbij een toenemende diversificatie voor-
doet. In de eerste periode is de buitenlandse 
inbreng vooral te situeren binnen de EU-15, 
dus West-Europa. Nadien komen ook de rest 
van Europa en andere continenten op de 
kaart. Relatief worden de cijfers van de ande-
re continenten wat weggedrumd door het feit 
dat de coproductiepraktijk ook in eigen land 
en binnen West-Europa is geboomd. Maar in 
absolute cijfers is de trend onmiskenbaar: er 
is een toenemende interactie met de rest van 
Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Voorlopige conclusies
Deze cijfers zijn een voorproefje van de 

veldanalyse van de podiumkunsten die VTi 
begin april presenteert. Nu al kunnen we 
constateren dat de internationalisering - zelfs 
voorzichtige globalisering - van de podium-
praktijk de laatste jaren alleen nog maar 
intenser is geworden. De verhoudingen op al 
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deze grafieken komen niet van de ene dag op 
de andere tot stand. Sinds de jaren zeven-
tig en tachtig is de Vlaamse podiumpraktijk 
steeds sterker ingebed in grensoverschrijden-
de netwerken, waarin wordt geproduceerd, 
gepresenteerd, geprospecteerd, genetwerkt, 
getelefoneerd, gemaild, gefacebookt, gegeten 
en gelogeerd. 

Uiteindelijk zijn deze cijfers de optelsom 
van zeer diverse verhalen, perspectieven, 

werkmodellen en motiveringen, die zowel van 
economische, artistieke als maatschappelijke 
aard zijn. Gezelschappen vinden in het bui-
tenland de nodige financiële ondersteuning 
om hun creatie te realiseren. Daarnaast is 
de samenwerking met internationale part-
ners verrijkend voor de artistieke inhoud, 
het vormt de humuslaag van de artistieke 
praktijk. Het werk van CREW bijvoorbeeld, 
dat zich op de snijlijn bevindt tussen kunst en 

2005-2009

2001-2005

1997-2001

1993-1997

grafiek 4: diversificatie van de internationale productiecredits    
 1993-2009

1993-1997 1997-2001 2001-2005 2005-2009

Afrika 0 2 6 15

Australië 0 0 4 1

Azië 1 4 8 33

EU-15	(1995) 204 577 904 1.495

Noord-Amerika 20 40 31 61

rest	Europa 7 36 83 135

Zuid-Amerika 0 3 8 11

binnenland 2.024 3.378 3.761 4.437
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wetenschap, moet aansluiting zoeken met het 
buitenland omdat daar veel mogelijkheden 
liggen met betrekking tot nieuwe technolo-
gieën. Bij andere structuren zoals KVS is de 
doorgedreven toenadering tot Congo eerder 
maatschappelijk van aard, een verlengstuk 
van de artistieke werking die op een nieuwe 
manier relaties aangaat met de verschillende 
gemeenschappen in Brussel. Voor een deel is 
de motivering ook economisch. Zo is het aan-
tal speelplekken in Vlaanderen voor dans-
gezelschappen te klein om een structurele 
werking continuïteit te geven. 

De bovenstaande cijfers zijn uiteraard te 
beperkt om al die aspecten van internatio-
naal werken in de podiumkunsten exhaustief 
in kaart te brengen. Internationalisering 
beperkt zich niet uitsluitend tot het spelen of 
maken van voorstellingen.

Coproducties of buitenlandse voorstellin-
gen zijn meestal geen eenmalige of losstaande 
fenomenen, maar het resultaat van duurzaam 
opgebouwde en vaak wederzijdse relaties. 
Gezelschappen en kunstenaars willen met 
hun buitenlandse partners een langdurig 
traject afleggen dat het eenmalige karakter 
overstijgt. Daarnaast is er het gegeven dat 
Vlaanderen en Brussel een aantrekkingspool 
vormt voor kunstenaars van over de hele we-
reld, die met hun zeer diverse achtergronden 
het netwerk rond de Vlaamse podiumkunsten 
enorm hebben uitgebreid - door de aanwe-
zigheid van internationaal gerenommeerde 
gezelschappen en ook de dansopleiding 
P.A.R.T.S. Waartoe dat leidde, geven boven-
staande cijfers aan.

Spelen en maken, waarover wij cijfers 
hebben, zijn slechts het topje van een hele 
ijsberg. We constateren dat dit topje dus een 
heuse top werd, wat suggereert dat ook de 
ijsberg niet verkleinde. Wat de cijfers wel 
laten zien, is dat het internationale netwerk 
waarin de Vlaamse podiumkunsten een plek 
innemen, in de jaren 1990 en 2000 gevoelig 
uitgebreid en verbreed is. Zelfs in die mate 

dat de internationale positie van Vlaamse 
podiumkunstenaars, gezelschappen en produ-
centen in vergelijking met andere Europese 
landen bijzonder sterk is. Vergelijkbare cij-
fers bij elkaar sprokkelen is moeilijk, maar 
slechts weinig andere landen zullen even 
straffe exportcijfers kunnen voorleggen. 

Joris	Janssens	is	onderzoeker	bij	VTi.
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David Van Reybrouck 
aan het woord…

Marie Roofthooft, medewerker podiumkunsten bij VTi

Tijdens	de	conferentie	Joining the Dots	openden	we	op	26	oktober	met	een	plenair	debat	waarbij	moderator	
Chris	Keulemans	in	gesprek	ging	met	Grace	Ellen	Barkey	(Needcompany),	Eric	Sleichim	(Bl!ndman),	Gideon	Boie	
(Bavo),	Els	Opsomer,	Peter	Brosens	en	David	Van	Reybrouck	over	de	 internationale	dimensie	van	hun	praktijk	
als	kunstenaar.	Wat	is	het	belang	van	internationaal	werken?	Wat	heeft	het	betekend	in	de	ontwikkeling	van	hun	
oeuvre	en	loopbaan?	Welke	beleidsondersteuning	is	relevant,	voor	hen	en	voor	toekomstige	generaties?	In	deze	
publicatie	vindt	u	een	neerslag	van	de	bijdrages	van	de	verschillende	kunstenaars.	Als	opener	van	het	gesprek	
stelde	moderator	Chris	Keulemans	alle	kunstenaars	dezelfde	vraag:	‘Was	er	één	moment	tijdens	je	ervaringen	in	
het	buitenland	dat	je	werk	heeft	veranderd?’
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In het najaar van 2005 gaf ik een schrijfworkshop in Kinshasa, een internationale 
ervaring die mijn denken danig heeft beïnvloed. Veel cursisten waren omstreeks 
het middaguur al bijzonder moe. Ze haakten af of gingen even in het gras liggen. 
Hun vermoeidheid had niet alleen te maken met de hitte in Kinshasa, maar ook met 
het vroege ochtenduur. De cursisten stonden elke ochtend om vier à vijf uur op om 
die workshop te kunnen volgen. Een realiteit die fel contrasteerde met een aantal 
studenten uit Leuven die me scripties afleverden die half overgeschreven waren van 
het internet. Niet omdat ze wilden plagiëren, maar omdat ze nu eenmaal dachten dat 
schrijven betekent dat je elementen van her en der verzamelt en aan elkaar plakt. De 
cursisten in Kinshasa gingen na de workshop weer terug naar de ellende van alledag. 
En de student in Leuven ging over naar het volgende jaar. Deze ervaring heeft me 
duidelijk gemaakt dat ik uitsluitend wil doceren aan mensen die geïnteresseerd zijn. 
Anderzijds heeft het ook mijn denken over internationalisering beïnvloed. Voorheen 
verstond ik onder internationalisering vooral het vergroten van de markt van onze 
Vlaamse culturele producten in het buitenland. Mijn passage in Kinshasa leerde me dat 
internationalisering ook gaat over een gevoel van betrokkenheid. Bovendien is het heel 
leerrijk om het zoekproces dat je als Vlaamse kunstenaar aflegt te delen met mensen die 
met gelijkaardige zoektochten bezig zijn, in veel complexere contexten. De ervaring in 
Kinshasa, waarbij ook hiphopartiesten en Congolese dichters de workshop volgden, heeft 
ervoor gezorgd dat ik me op het vlak van mijn eigen poëzie heb bevrijd uit het geraamte 
van de Vlaamse postmoderne poëzie. Ik zag in dat die niet het alfa en het omega is.  
Er bestaan ook andere poëtica’s. 

Persoonlijke contacten zijn essentieel in het opbouwen van relaties in het buitenland. 
Elke vorm van menselijke bedrijvigheid veronderstelt immers persoonlijke contacten. 
Anderzijds vrees ik het ontstaan van vriendschappelijke netwerken over de grenzen 
heen die alleen maar gericht zijn op het creëren van een internationalisering bestaande 
uit een jonge, hoogopgeleide, kosmopolitische elite. Internationalisering mag niet ten 
koste gaan van lokalisering, maar het gaat momenteel wel die richting uit. Het is bijna 
per definitie uitgesloten dat een succesvolle voorstelling die tot in Berlijn mag opgevoerd 
worden ooit nog zijn tenten opslaat in bijvoorbeeld Eeklo. We willen allemaal liever in 
Berlijn staan dan in Eeklo. Waarom eigenlijk?

We geloven steevast dat onze internationale culturele producten automatisch 
een soort internationale inhoud moeten hebben. Ik vind het heel problematisch dat 
iets wat een meer lokale zeggingskracht en efficiëntie heeft, bijna niet meer wordt 
gewaardeerd. Het investeren in de lokale verankering is van belang om niet uitsluitend 
een kunstscène te hebben die wordt geconsumeerd door de nieuwe Europese elite. Het 
mag niet evolueren naar een kunstensector die losgezongen raakt van de voedingsbodem 
waar hij vandaan komt. 

Die vaak geroemde internationale kunstscène lijkt mij soms een traag, vertakt 
ruimtetuig dat laag boven planeet aarde hangt, waarbinnen eigen codes gelden, 
maar waar niet langer laddertjes zijn voorzien voor die drommels van aardbewoners. 
Waarom zou een nationale, of in Vlaanderen een regionale overheid, ze dan nog willen 
financieren? Daarnaast is het puur pragmatisch van belang om die lokale verankering 
niet te verliezen, want anders zouden opmerkingen over dure linkse hobby’s zoals die 
door Geert Wilders worden geformuleerd, vroeg of laat wel een grond van waarheid 
kunnen krijgen. 

David Van Reybrouck is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver.

foto	Caroline	Thirion
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Een bloeiende sector op zoek naar 
structurele en duurzame groei

Internationaliseren is voor de muziek-
sector van levensnoodzakelijk belang. Op 
artistiek vlak zorgt het ervoor dat kwalita-
tieve producties naar een echt internationaal 
niveau kunnen doorgroeien. En op economisch 
en financieel vlak vergroot het de overlevings-
kansen voor groepen omdat ze meer speelkan-
sen krijgen en hun afzetmarkt vergroten.

De voorbije tien jaar werden binnen het 
Vlaamse muziekbeleid - en later het kunsten-
beleid - heel wat inspanningen gedaan om de 
muzieksector internationaal meer en beter te 
ondersteunen. Enkele voorbeelden daarvan 
zijn: de structurele ondersteuning van groepen 
en ensembles, van muziekclubs, concertorga-
nisaties en alternatieve managementkantoren 
en de punctuele tussenkomsten voor reis- en 
verblijfkosten en internationale projecten. 

De overheid voert ook een ruim onder-
steuningsbeleid voor amateurmuzikanten 
en professionelen in heel wat genres, met als 
resultaat een levendige muzieksector die heel 
wat groepen groeikansen biedt. En net daarin 
schuilt de uitdaging voor de toekomst: andere 
(Europese) landen kiezen in hun ondersteu-
ningsbeleid voor een piramidemodel. De brede 
basis krijgt alle kansen, terwijl een topseg-
ment écht internationaal uitblinkt en daarvoor 
voldoende ondersteund en gepromoot wordt.

De Vlaamse muzieksector blijft ook van-
daag nog gedreven en creatief naar interna-
tionale mogelijkheden zoeken. Af en toe zijn 
er mooie en relevante internationale succes-
sen. De ambitie voor de toekomst is om deze 
meevallers om te zetten in een duurzame en 
structurele werking.1 

Bij het oplijsten van internationale prak-
tijken in de muzieksector viel meteen op 
dat er niet alleen weinig concrete gegevens 
voorhanden zijn, maar dat er ook nog maar 
bitter weinig onderzoek is gedaan naar deze 

thema’s. Deze tekst bevat bijgevolg meer 
vragen dan antwoorden, die hopelijk aanzet 
geven tot meer onderzoek. In deze bijdrage 
zullen we vooral focussen op het gesubsidieer-
de gedeelte van de muzieksector.

Concerten in het buitenland
Concerten en tournees in het buitenland 

behoren ongetwijfeld tot de belangrijkste 
internationale activiteiten van de muziek-
sector in Vlaanderen. Door een gebrek aan 
cijfermateriaal is het echter moeilijk analy-
ses doorheen de tijd te maken of tendensen 
vast te stellen. Is het aantal buitenlandse 
concerten/tournees de afgelopen jaren toe- of 
afgenomen? Welk aandeel nemen buitenland-
se concerten/tournees in in de totale werking 
van artiesten en groepen en hoeveel uitgaven/
inkomsten gaan daarmee gepaard? Beperken 
Vlaamse artiesten en groepen zich tot Europa 
of doen ze ook vlotjes andere continenten aan? 
Welke factoren, al dan niet per land, zijn 
daarbij belemmerend/bevorderend? Zijn er in 
de mate van internationalisering belangrijke 
verschillen qua muziekgenre? Of bijvoorbeeld 
tussen de gesubsidieerde en niet-gesubsidieer-
de artiesten? Hoe populair zijn internationale 
coproducties als samenwerkingsvorm?...

De sector zelf benadrukt alvast dat optre-
den in het buitenland van levensnoodzakelijk 
belang is. Op artistiek vlak zorgt het ervoor 
dat kwalitatieve producties naar een hoger 
niveau kunnen doorgroeien en zich dus ook 
kunnen meten op internationaal vlak. Op 
economisch en financieel vlak vergroot het 
de overlevingskansen voor groepen omdat 
ze meer speelkansen krijgen en hun afzet-
markt kunnen vergroten.2 De mate waarin 
het (export)beleid mee voorwaarden schept 
voor een optimale (internationale) exploitatie, 
beïnvloedt dus onmiskenbaar de instroom van 
en de stimulansen voor nieuw talent. Met an-
dere woorden: internationale expansie is een 

Stef Coninx

Internationaal werken  
in de muzieksector

1.		Music is Life: een integrale visie voor de muzieksector,	Brussel,	Muziekoverleg,	2009,	p.	6.
2.		Music is Life: een integrale visie voor de muzieksector,	Brussel,	Muziekoverleg,	2009,	p.	7.
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absolute noodzaak voor het overleven op lange 
termijn van de inlandse muzieksector.3 

De afrekeningsdossiers van structu-
reel gesubsidieerde ensembles binnen het 
Kunstendecreet geven ook aan dat interna-
tionale concerten/tournees een belangrijk 

onderdeel zijn van de werking. De cijfers van 
2007 tonen bijvoorbeeld aan dat toen 44% van 
de concerten van structureel gesubsidieerde 
ensembles in het buitenland plaatsvond. Ruim 
50% van alle bezoekers werd ook daar be-
reikt.4 Het overzicht van de recent toegekende 

Een	duidelijke	vaststelling	 is	dat	de	muzieksector	hier	het	 leeuwendeel	voor	haar	rekening	neemt	(47,2%)	Dat	 is	
niet	verwonderlijk:	het	is	immers	de	meest	toegankelijke	vorm	van	subsidie	die	bovendien	binnen	een	relatief	korte	
tijdspanne	kan	worden	aangevraagd	en	eventueel	worden	verkregen.	

grafiek 1: tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten
 vanuit en naar het buitenland

muziek 47,2%
theater 11,3%

dans 8,7%

multidisciplinair 1,0%
architectuur 2,2%

audiovisueel 0,8%
letteren 0,4%
muziektheater 0,4%

beeldende kunst 28,0%

3.	Music is Life: een integrale visie voor de muzieksector,	Brussel,	Muziekoverleg,	2009,	p.	4.	
4.	Steven	Marx, Er zit muziek in de subsidies, Brussel,	Muziekcentrum	Vlaanderen,	2009,	p.	36-37.

Selah	Sue,	foto	Isabel	Pousset Triggerfinger,	foto	Isabel	Pousset
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punctuele tussenkomsten voor reis- en ver-
blijfkosten (2006-2009) is een belangrijke in-
dicatie voor de international ambitite – zoals 
te zien is in de grafieken en in tabel 2 –, maar 
een totaalbeeld van de hele sector ontbreekt 
voorlopig nog.

Ook over spreiding is nauwelijks cijfer-
materiaal beschikbaar. Een snelle blik op 
de concertdata (uit alle muziekgenres) die 
in 2009 voor het e-zine Arts Flanders door 
Muziekcentrum Vlaanderen werden verza-
meld (zie tabel 1), toont dat de spreiding van 
buitenlandse concerten zich hoofdzakelijk bin-
nen West-Europa aftekent. Meer dan 70% van 
de geselecteerde concerten vindt daarbij plaats 
in de ons omringende buurlanden: Nederland 
haalt ruim 40%, gevolgd door Duitsland (een 
kleine 20%) en Frankrijk (een kleine 10%). 

Eerste niet-buurland in de rij is het Verenigd 
Koninkrijk (5,05 %), gevolgd door een diverse 
rij landen die een eerder incidentele aanwezig-
heid doen vermoeden. Buiten Europa komen 
de VSA (1,03%) en Canada (0,82%) het eerst in 
zicht. Let wel, dit cijfermateriaal is gebaseerd 
op een eenvoudige steekproef en spreekt niet 
voor het hele concertaanbod.

Dat de buurlanden zo hoog scoren zal 
ongetwijfeld te maken hebben met de geo-
grafische nabijheid. Maar speelt bijvoor-
beeld de gemakkelijke toegankelijkheid door 
taal een belangrijke rol in de koppositie van 
Nederland? Hoe laten de effecten van cultu-
rele samenwerkingsakkoorden (bijvoorbeeld 
het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland; 
het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond 
in Amsterdam) zich meten met het Vlaams 

grafiek 2: tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten   
 vanuit en naar het buitenland

hedendaags-klassiek 10,2%

jazz 7,1%

oude muziek 6,2%

traditioneel-klassiek 10,2%

wereldmuziek, folk, roots, blues … 11,1%

pop, rock, dance, 
experimenteel … 55,3%

De	 toenemende	bekendheid	 van	deze	 vorm	van	subsidiëring	 in	de	brede	muzieksector	 -	 vooral	 ook	bij	 de	niet-
klassieke	muziek	-	verklaart	(de	voortdurende	stijging	van)	het	aantal	aanvragen.	Bovendien	zijn	het	voornamelijk	
orkesten	 en	 ensembles	 uit	 de	 klassieke	 muziek	 die	 voor	 hun	 internationale	 werking	 aangewezen	 zijn	 op	 hun	
structurele	subsidie.
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aanbod in Nederland? Zou er naar analogie 
met de podiumkunsten ook voor de muziek-
sector een ‘Vuurtorenmodel’ wenselijk zijn? 
Wat is de invloed van de nationale cultuurpo-
litiek, loonkost, fiscaliteit, artistieke visie of 
organisatiecultuur in onze buurlanden?

De impact van het eigen cultuur- en sub-
sidiebeleid op de internationale aanwezig-
heid is voor de (gesubsidieerde) muzieksector 
nog onvoldoende in kaart gebracht. Door het 
enveloppensysteem in het Kunstendecreet 
worden subsidies voor internationale wer-
king voortaan geïntegreerd in de structurele 
subsidies van organisaties. Bij de herevaluatie 
van het Kunstendecreet in 2008 werd daarbij 
een duidelijk plafond ingesteld: wie meer dan 
300.000 euro structurele subsidie ontvangt, 
wordt verondersteld binnen dit budget zijn 
internationale werking te realiseren. Wie 
daaronder zit of geen structurele subsidie ont-
vangt, kan aanspraak maken op projectsubsi-
dies of andere tussenkomsten voor internatio-
nale werking.

Op het eerste zicht lijkt dat een goede rege-
ling, maar bij het eerder aangehaalde ‘plafond’ 
van 300.000 euro kunnen vragen worden ge-
steld. Organisaties die met hun subsidiebudget 
rond de 300.000 euro schommelen zijn immers 
niet altijd in staat een actieve internationale 
werking uit te bouwen, onder andere door een 
tekort aan middelen en personeel. Ze houden 
er (noodgedwongen) een passieve internati-
onale werking op na, waarbij ze afhankelijk 
blijven van de buitenlandse vraag. 

Bovendien is de verhouding tussen de 
toegekende structurele subsidies en de andere 
beschikbare middelen voor internationale 
werking de voorbije jaren scheefgegroeid. Er 
blijft te weinig geld over voor andere subsidies 
voor internationale werking.

De muzieksector signaleerde al meerdere 
malen dat de budgetten voor punctuele tus-
senkomsten voor reis- en verblijfkosten (zie 
hoger) ontoereikend zijn. Deze subsidie is ze-
ker voor de pop- en rocksector een belangrijke 

tabel 1: lijst concerten verzameld in 
2009 voor het e-zine Arts Flanders

The	Netherlands 399 41,09%

Germany 191 19,67%

France 92 9,47%

United	Kingdom 49 5,05%

Switzerland 31 3,19%

Poland 31 3,19%

Spain 26 2,68%

Italy 24 2,47%

Austria 17 1,75%

Portugal 11 1,13%

USA 10 1,03%

Sweden 9 0,93%

Canada 8 0,82%

United	States 8 0,82%

Ireland 8 0,82%

Czech	Republic 7 0,72%

Luxembourg 7 0,72%

Norway 5 0,51%

Hungary 4 0,41%

Singapore 4 0,41%

Korea 3 0,31%

Russia 3 0,31%

Finland 3 0,31%

Japan 3 0,31%

Mexico 3 0,31%

Australia 2 0,21%

Russian	Federation 2 0,21%

Portugal	 2 0,21%

Latvia 2 0,21%

Estland 1 0,10%

Bulgaria 1 0,10%

Croatia 1 0,10%

Slovakia 1 0,10%

Denmark 1 0,10%

Turkey 1 0,10%

South	Africa 1 0,10%
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vorm van ondersteuning. Alleen zijn er te wei-
nig middelen om op alle aanvragen in te gaan 
en krijgen aanvragen in de laatste maanden 
van het jaar bijna nooit een kans omdat het 
budget al werd besteed5. 

Internationale platenverkoop als indicator
Muziek moet je kunnen horen/beluisteren. 

Daarom is ook de internationale platenver-
koop een belangrijke indicator. Een muziekop-
name is een wezenlijk en essentieel onderdeel 

van een internationale carrière, ook in het 
digitale tijdperk.

Uit cijfers van de Belgian Entertainment 
Association (BEA) blijkt dat Belgische ar-
tiesten de laatste tien jaar elk jaar meer dan 
dertig procent van de lokale marktomzet voor 
hun rekening namen. Die goede cijfers blijken 
echter geen of nauwelijks een verlengstuk 
te krijgen in het buitenland. Buitenlands 
verkoopssucces is slechts weggelegd voor een 
handvol Vlaamse artiesten (Vaya Con Dios, 

Tot	 en	 met	 2005	 werden	 de	 internationale	 projecten,	 werkbeurzen,	 netwerken	 en	 punctuele	 tussenkomsten	
toegekend	vanuit	het	reglement	van	de	‘subsidiëring	van	culturele	projecten	met	internationale	weerklank’.	Vanaf	
2006	werden	deze	categorieën	als	‘internationale	initiatieven’	opgenomen	in	het	Kunstendecreet.	In	2006	en	2007	
is	het	totaalbedrag	voor	deze	internationale	initiatieven	opnieuw	geleidelijk	gestegen	om	na	een	lichte	daling	in	2008	
voor	het	eerste	de	kaap	van	1	miljoen	euro	te	overschrijden	in	2009.	Toch	zien	we	duidelijk	enkele	categorieën	waarin	
het	subsidiebedrag	sterk	afgenomen	is.	Zo	werd	er	in	2006	ruim	14%	minder	besteed	aan	de	tegemoetkomingen	
in	de	 reis-,	 verblijf-	 en	 transportkosten,	 terwijl	 het	 aantal	gehonoreerde	aanvragen	 iets	hoger	was	dan	 in	2005,	
namelijk	293	ten	opzichte	van	278.	In	2008	lag	het	bedrag	voor	deze	tegemoetkomingen	zelfs	50%	lager	dan	in	
2005.	De	spectaculaire	daling	van	het	aantal	gehonoreerde	aanvragen	vanaf	2008	heeft	ongetwijfeld	 te	maken	
met	de	wijziging	van	de	aanvraagtermijnen.	Het	blijft	overigens	jammer	dat	we	geen	zicht	hebben	op	de	verhouding	
tussen	het	aantal	ingediende	aanvragen	en	de	toegekende	subsidies.	De	opmerkelijke	stijging	van	het	totaalbedrag	
voor	de	internationale	initiatieven	in	2009	zit	quasi	volledig	in	de	‘subsidies	buiten	het	Kunstendecreet’.	Het	gaat	
om	een	toegekende	subsidie	van	350.000	euro	aan	het	Paleis	voor	Schone	Kunsten	Brussel	NV	voor	de	‘Vlaamse	
programmatie	in	het	kader	van	BOZAR	Music	2009’.

tabel 2: tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten   
 vanuit en naar het buitenland

2006 2007 2008 2009

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

internationale	projecten 10 139.000	€ 6 114.000	€ 8 168.800	€ 8 153.000	€

buitenlandse	aanvragers 1 5.000	€ 1 8.500	€ 2 14.000	€ 0 0	€

werkverblijven 1 5.000	€ 1 8.000	€ 1 1.700	€ 3 9.300	€

netwerkorganisaties 1 30.000	€ 1 30.000	€ 1 30.000	€ 1 30.000	€

tegemoetkomingen	in	reis-,	
verblijf-	en	transportkosten

293 369.907	€ 241 203.779	€ 175 190.860	€ 177 228.014	€

buiten	Kunstendecreet 9 286.011	€ 15 490.487	€ 11 378.500	€ 12 663.150	€

totaal 834.918 € 854.766 € 783.860 € 1.083.464 €

5.	Voor	de	muzieksector	ging	het	in	2008	om	190.860	euro,	waarvan	90.000	euro	voor	de	pop-	en	rocksector.	Music is Life: een 
integrale visie voor de muzieksector,	Brussel,	Muziekoverleg,	2009,	p.	7.	
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Milow, dEUS, Axelle Red, Hooverphonic, 
Helmut Lotti en K3 zijn enkele namen die het 
laatste decennium een plaats in een buiten-
landse top 10 behaalden)6. 

Het relatief grote marktaandeel in eigen 
land lijkt erop te wijzen dat de kwaliteit van 
onze muziek niet de oorzaak is, dus welke 
andere elementen kunnen dan spelen? Is er bij 
de artiesten die een buitenlandse top 10-hit 
scoorden een gemeenschappelijke factor te 
bespeuren? Welke maatregelen kunnen inter-
nationaal succes in de hand werken? Ligt het 
aan een gebrek aan netwerking, ondersteu-
ning of ondernemerschap? Of ontbreekt het 
echt aan internationale toetsing?

Een veelgehoorde verklaring is dat pla-
tenfirma’s veel terughoudender geworden zijn 
in hun investeringen. Muzikant Alex Callier 
(Hooverphonic): ‘In onze beginjaren investeer-
de Sony honderd miljoen Belgische frank (2,5 
miljoen euro) in marketing, toeren en promo-
tie. Die basis om een succesverhaal op te bou-
wen ontbreekt vandaag: de return on invest 
door cd-verkoop is namelijk verdwenen.’7

BEA en bij uitbreiding ook het 
Muziekoverleg8 stellen alvast dat fiscale 
maatregelen, waaronder bijvoorbeeld een 
belastingskrediet voor bedrijven die inves-
teren in muziekproductie, de export kunnen 
stimuleren. Daarnaast wordt ook gepleit voor 
gerichte ondersteuning aan de hand van 
bijvoorbeeld handelsmissies en promotionele 
acties in potentiële groeilanden, nabijgele-
gen taalgemeenschappen en buurlanden. 
Muzikanten en ensembles die internatio-
nale ambities hebben en over een kwalita-
tief product beschikken, moeten volgens het 

Muziekoverleg de mogelijkheid krijgen om 
buitenlandse markten te verkennen, na te 
gaan of ze er een publiek kunnen aanspreken 
en via kleinere tournees hun product op de 
markt brengen: 

Op het einde van dit traject moet duidelijk 
zijn wat de investering in het toekomstver-
haal van de groep zal zijn en hoeveel van 
die investering door de privésector en/of 
door de overheid gedragen zal worden. Dit 
kan bijvoorbeeld betekenen dat een groep, 
met ondersteuning van een label of boe-
kingskantoor, in een clubcircuit goedlopen-
de concerten speelt, maar dat de overheid 
nog steeds bijdraagt in de kostprijs van de 
internationale werking van de groep.9

Residenties en internationale 
werkverblijven

Internationale werkverblijven bieden 
artiesten de kans om gedurende langere tijd 
hun (kunst)activiteit te ontwikkelen in bui-
tenlandse kunstinstellingen of om te werken 
onder begeleiding van toonaangevende arties-
ten. Het aantal musici (uitvoerders, dirigen-
ten, componisten enzovoort) dat hiervoor re-
cent een subsidie binnen het Kunstendecreet 
vroeg en kreeg, is bijzonder laag. In de periode 
2006-2008 gaat het om welbepaald drie perso-
nen.10 Ook hier dient een mogelijke verklaring 
te worden gevonden.

Programmatie van buitenlandse artiesten 
in Vlaanderen

Ook met betrekking tot ‘import’ van 
buitenlandse artiesten die in Vlaanderen op-
treden, is weinig cijfermateriaal of onderzoek 

	 6.		Peter	Vantyghem,	‘Sector	vraagt	steun’,	in:	De Standaard,	11	januari	2010,	p.	9.	
	 7.		Gunter	 Van	 Assche,	 ‘”Subsidieer	 de	 sterkste	 zaadcel”:	 pop-	 en	 rockwereld	 houdt	 pleidooi	 voor	 steun	 aan	 internationale	

groeikansen	van	Belgische	groepen’,	in:	De Morgen,	19	maart	2010,	p.	40.
	 8.		Het	 Muziekoverleg	 verzamelt	 zeventien	 organisaties	 uit	 de	 brede	 muzieksector:	 steunpunten,	 belangenbehartigers	 en	

beroepsverenigingen	uit	zowel	de	amateur-	als	de	professionele	sector,	van	pop/rock	tot	jazz	over	klassiek,	van	creatoren	en	
producenten	tot	presentatieplekken.	Doel	van	dit	overleg	is	het	uitbouwen	van	een	structurele	dialoog	met	de	overheid	en	het	
opstellen	van	een	‘strategisch	plan’	of	een	langetermijnvisie	voor	de	hele	muzieksector.

	 9.		Music is Life: een integrale visie voor de muzieksector,	Brussel,	Muziekoverleg,	2009,	p.	7.
	10.		Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed,	Brussel,	Vlaamse	overheid,	2009.

>> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel



30 Joining the Dots

voorhanden. We hebben nauwelijks een idee 
hoeveel concerten er dagelijks in ons land 
plaatsvinden maar het werkelijke aantal over-
treft wellicht nog de ruwste schatting. 

De verhouding tussen lokale en buiten-
landse artiesten is minder relevant op het 
individuele niveau - onze eigen ensembles en 
orkesten herbergen soms meer dan twintig 
verschillende nationaliteiten! De samenstel-
ling van een jazzensemble is bijna per defini-
tie internationaal.

Een historische evolutie van de ‘affiches’ 
van onze talrijke festivals en concertzalen zou 
daarentegen wel relevant zijn: immers, de voor-
bije twintig jaar is het aandeel van lokale ‘acts’ 
enorm gestegen. Dat heeft onder meer te ma-
ken met de professionalisering van de sector. 

Internationaal netwerken en fora
Internationaal netwerken kan op verschil-

lende manieren gebeuren: door lidmaatschap 
van of deelname aan een internationaal net-
werk, ontmoetingsmomenten, fora, congres-
sen... maar ook door gerichte prospectie in het 
buitenland of door buitenlandse bezoekers 
naar hier te halen via een internationaal 
bezoekersprogramma. Het helpt in het leggen 
van contacten en het uitwisselen van kennis. 

Twee van de vier internationale netwerken 
die momenteel gesubsidieerd worden binnen 
het Kunstendecreet zijn actief op het vlak 
van muziek. Het gaat om de International 
Association of Music Information Centres 
(IAMIC), waarvan het secretariaat huist bij 
Muziekcentrum Vlaanderen, en de European 
Festivals Association (EFA). Daarnaast zijn 
er natuurlijk tal van andere Europese en 
internationale netwerken binnen de muziek-
sector. Maar in welke mate is de muziek-
sector vertrouwd met en neemt ze deel in 
die netwerken? Tijdens de Staten-Generaal 
van de Klassieke Muziek in Brugge (2009) 
werd een tiental van deze internationale 
(muziek)netwerken voorgesteld. Volgens het 
Muziekoverleg moeten ze meer benut worden 

om de kennis en de ervaring met internati-
onale partners meer te laten doorstromen, 
zodat de muzikant een betere begeleiding 
krijgt bij het uitbouwen van zijn buitenlands 
verhaal. In de praktijk is dat echter niet zo 
voor de hand liggend: wie jarenlang aan een 
eigen internationaal netwerk van contacten 
heeft gewerkt, valoriseert die kennis natuur-
lijk het liefst zelf en zal dat ook als een stuk 
van zijn kapitaal/knowhow beschouwen en het 
zorgvuldig beschermen. Dergelijke geprivile-
gieerde relaties met internationale contacten 
of netwerken kunnen ook net aan waarde in-
boeten als ze gedeeld worden met Jan en alle-
man. Er moet dus op een zorgvuldige manier 
mee omgegaan worden.

Internationale uitwisseling
Exacte cijfers over internationale uitwisse-

ling binnen de muzieksector zijn er niet, maar 
in de professionele wereld van de klassieke 
muziek is het internationale aspect eerder re-
gel dan uitzondering: componisten en musici 
reizen immers al eeuwenlang in functie van 
hun opleiding en hun carrière. Dat is vandaag 
niet anders; onze conservatoria en onze en-
sembles en orkesten zijn een smeltkroes van 
nationaliteiten.

Een behoorlijk percentage van onze beste 
uitvoerende en docerende musici - ook compo-
nisten en dirigenten - werken geregeld in het 
buitenland. En omgekeerd vinden de beste 
buitenlandse musici - uitvoerend en/of doce-
rend - de weg naar Vlaanderen/Brussel voor 
een tijdelijke of permanente job of opdracht. 
Deze voortdurende internationale wisselwer-
king vinden we ook terug bij andere ‘muziek-
werkers’ zoals managers, programmatoren, 
intendanten, regisseurs, artistiek directeurs, 
producers enzovoort. Het resultaat is een per-
manente kruisbestuiving die onder meer als 
katalysator voor vernieuwing functioneert.

Stef	Coninx	is	directeur	van	Muziekcentrum	Vlaanderen.
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De huidige context
Als fonds kunnen wij, binnen de krijtlij-

nen van onze beheersovereenkomst, kort op 
de bal spelen en zelf initiatieven ontwikkelen 
ter bevordering van de internationalisering 
van onze sector. Dat doen we binnen onze drie 
pijlers (zie verder). 

In een periode van financiële schaarste 
door besparingen is het belangrijk om duide-
lijke prioriteiten te stellen en de bestaande 
middelen/instrumenten zoveel mogelijk te 
maximaliseren. De internationale dimen-
sie mag daarbij zeker niet verschrompelen, 
integendeel. Een weloverwogen en gefocust 
ondersteuningsbeleid moet zorgen voor een 
pragmatische ‘buitenlandpolitiek’, waardoor 
met weinig middelen veel wordt gerealiseerd. 

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 
wil ook verder kijken dan het hier en nu. Met 
ruimere budgetten en bevoegdheden zijn er 
uiteraard veel andere initiatieven denkbaar 
en zelfs wenselijk. In een tweede deel van dit 
artikel zullen we daarop inzoomen, wetende 
dat deze aanbevelingen niet realiseerbaar zijn 
binnen de bestaande middelen en we ze dus 
niet ten koste van onze basiswerking willen 
ontwikkelen. 

Vorming & Onderzoek
Binnen de pijler ‘vorming’ en met de 

beschikbare middelen biedt het VAF jonge 
mensen en gevestigde makers zoveel mogelijk 
kansen om hun internationaal blikveld te ver-
ruimen, hun vakkennis uit te breiden en con-
tacten te leggen met producenten, regisseurs 
en scenaristen die in het buitenland actief zijn.

Buitenlandse coproductie-events en 
netwerken

Zo stuurt het VAF Vlaamse professio-
nals naar buitenlandse coproductie-events 

en -netwerken zoals het Rotterdam Lab en 
Cinemart (Rotterdam), Producers Network 
(Cannes) en de Berlinale Coproduction Market 
(Berlijn). Het VAF is partner van Docu Regio, 
een Europees pitching- en netwerkinitiatief 
voor documentairemakers, waardoor jaarlijks 
één documentaireproducent de kans krijgt 
om een project met internationaal potentieel 
te ontwikkelen, een pitching- en coproductie-
opleiding te volgen en waardevolle contac-
ten te leggen met Europese producenten en 
distributeurs. 

Beurzen

Via studie- en vertaalbeurzen krijgen onze 
regisseurs, scenaristen en producenten een 
substantiële financiële tegemoetkoming als ze 
een buitenlandse opleiding volgen of geselec-
teerd worden op een internationaal forum. 
De werkbeurzen bieden dan weer de nodige 
financiële ondersteuning aan wie een buiten-
landse stage volgt. Nadat in 2008 de tus-
senkomst via de VAF-beurzen verhoogd werd 
van 50% naar 75% van de gemaakte inschrij-
vings-, reis- en verblijfkosten, nam het aantal 
aanvragen de voorbije jaren exponentieel toe: 
33 aanvragen in 2007, 67 in 2008 en ongeveer 
80 in 2009 en 2010. Nu ernstige besparingen 
noodzakelijk zijn, zullen filmmakers vanaf 
2011 helaas opnieuw slechts 50% terugbetaald 
krijgen van de gemaakte kosten. Het valt te 
verwachten dat dat een negatief effect zal heb-
ben op het internationaal opleidingsverkeer.

VAF-campussen

Binnen de VAF-campussen, kortere of lan-
gere opleidingen die het VAF zelf organiseert, 
wordt eveneens aandacht besteed aan inter-
nationale sensibilisering van onze professio-
nals. Een greep uit het aanbod: internationale 

De buitenlandwerking  
van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds

Christian De Schutter, Siebe Dumon en Karla Puttemans
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sales agents lichten de internationale fictie- en 
documentairemarkt toe en reiken tools aan om 
je als maker zo sterk mogelijk te positioneren. 
In ‘The Art of Pitching’ coachte een Europese 
pitchingexperte filmmakers in hun pitchings-
kills, waarbij de projecten zelf ook grondig 
herdacht werden met het oog op de toename 
van het internationaal potentieel. Samen 
met het Franstalige Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuel werd een Eurodoc-workshop in-
gericht, eveneens met het oog op ontwikkeling 
van projecten met Europees potentieel.

VAF-wildcards

Dankzij de wildcards krijgen de meest 
veelbelovende filmstudenten op het moment 
dat ze afstuderen een budget waarmee ze 
meteen een nieuwe film kunnen maken, en 
een coach die hen daarbij begeleidt. Het in-
ternationale belang van de wildcards lijkt op 
het eerste zicht eerder beperkt. Toch biedt ook 
dit initiatief jonge makers de mogelijkheid om 
zich sterker te profileren op de internationale 
markt: er zit een minimale vertraging op hun 
carrière, ze vullen hun portfolio aan een ge-
zond tempo aan, en een aantal van de gereali-
seerde films wordt internationaal opgemerkt. 
Onze link met vertonings- en promotiepartner 
Internationaal Kortfilmfestival Leuven, dat 
sterk focust op internationale werking en pro-
motie, draagt daar eveneens toe bij.

Coaching

Coaching is ook nuttig voor meer er-
varen producenten die hun internationaal 
spectrum willen verruimen en Europese 
financiering zoeken, in het bijzonder via 
het MEDIA programma van de Europese 
Gemeenschap. Sinds 2009 voorziet het VAF 
coaching voor producenten die een MEDIA-
ontwikkelingsdossier willen opmaken, maar 
daar geen ervaring mee hebben of in het ver-
leden nog niet werden gehonoreerd.

Creatie: interregionale en internatio
nale coproductie
Voor veel audiovisuele creaties (lees: films 

en reeksen) is coproductie met andere regio’s 
noodzakelijk om de nodige financiële middelen 
bij elkaar te krijgen. Internationale samen-
werking (en samenwerking met andere regio’s 
zoals Franstalig België) is dan ook vitaal voor 
heel wat makers en producenten. Het opent 
eveneens de geesten, legt de lat hoger, zorgt 
voor kritische afstand en uitwisseling van 
ervaring en ideeën. 

Samenwerking met buitenlandse partners 
heeft meerdere gezichten. Ofwel initiëren 
makers en producenten een project hier ter 
plaatse, zoeken ze hun hoeksteenfinanciering 
bij het VAF en gaan ze dan de internationale 
markt op, op zoek naar samenwerking én 
extra financiering. Dit proces is inherent aan 
filmproductie en moet alle kansen krijgen. 
Naast bilaterale samenwerkingsvormen kun-
nen de partners zich ook samen wenden tot 
de Europese steunmaatregel Eurimages (zie 
verder). 

Het is vanzelfsprekend dat producenten 
uit andere territoria om dezelfde redenen 
coproductiepartners in Vlaanderen zoeken 
en zo ook met hun filmprojecten bij het VAF 
aankloppen. 

Vlaanderen heeft geen coproductiever-
dragen met andere landen zoals Wallonië die 
heeft met bijvoorbeeld Frankrijk of Québec. 

De extra financiering wordt door Vlaamse 
producenten vaak gehaald bij de natuur-
lijke partners, zoals Nederland en de Franse 
Gemeenschap. Daarom beslisten de betrokken 
fondsen om hun samenwerking te structure-
ren in wederkerigheidsakkoorden. Het gaat 
dan om overeenkomsten tussen fondsen en 
niet tussen landen of regio’s.

Veel coproducties beperken zich niet tot 
steun van het eigen fonds en de hoger vermel-
de partnerfondsen. In een aantal landen kun-
nen ook fiscale mechanismen aangesproken 
worden (Groothertogdom Luxemburg). Verder 
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zijn er ook investeringen mogelijk van econo-
mische fondsen (Wallonië, Brussel, de Duitse 
Länderfondsen, de Franse regionale fondsen), 
van culturele fondsen (CNC in Frankrijk), van 
buitenlandse tv-zenders (Arte) of internatio-
nale sales agents. 

Buitenlandse producties vinden de weg 
naar België omwille van de bestaande fond-
sen maar nog meer dankzij de Belgische tax 
shelter. Vaak worden deze potentiële investe-
ringen echter uit Vlaanderen weggezogen ten 
voordele van Brussel en Wallonië, omdat die 
regio’s beschikken over economische fondsen 
(Bruxellimage en Wallimage) die investerin-
gen in de eigen regio belonen met productie-
premies. Om deze reden pleit het VAF, dat een 
culturele finaliteit heeft, voor een soortgelijke 
economische maatregel voor Vlaanderen. 

In 2010 werd 90% van de Vlaamse, door 
het VAF ondersteunde fictie langspeelfilms 
gecoproduceerd met het buitenland en/of de 
Franse Gemeenschap. Circa een derde van de 
documentaires werd gecoproduceerd en on-
geveer de helft van de animatieprojecten. In 
FilmLab, waar vooral experimentele projecten 
aan bod komen, werd weinig gecoproduceerd 
(circa 10%). 

In tabel 1 (zie p. 34) wordt voor de periode 
2007-2010 weergegeven hoe de financiering uit 
Vlaanderen van majoritair Vlaamse produc-
ties zich verhoudt tot de financiering die voor 
deze projecten uit andere territoria wordt ge-
haald. Het betreft hier totaalbedragen per ca-
tegorie per jaar; uiteraard is deze verhouding 
voor ieder project anders. Het gaat telkens 

over het jaar waarin een project bij het VAF 
werd gecontracteerd voor productiesteun. 

Voor een goed begrip van deze tabel ge-
ven we mee dat de vermelde financiering 
uit Vlaanderen van het VAF en van andere 
bronnen komt zoals de tax shelter, omroepen, 
distributeurs, participaties, sponsoring, enzo-
voort. De financiering van buiten Vlaanderen 
(Franse Gemeenschap, Wallonië en buiten-
land) komt eveneens van filmfondsen, tax 
incentives, zenders, enzovoort.

Uit de tabel kan worden afgeleid dat voor 
fictie (langspeelfilm, kortfilm, tv-drama) het 
buitenlands aandeel relatief stabiel is (15 à 
23%). Het gros van deze middelen wordt ge-
vonden voor langspeelfilms. Bij kortfilm en 
tv-drama is buitenlandse financiering minder 
gebruikelijk. 

Bij documentaire is er een opvallende 
toename vanaf 2008, daarna wordt het cijfer 
stabieler (tussen 13 en 23%). Deze toename 
is deels te verklaren door de opstart van 
wederkerigheidsakkoorden door het VAF 
met het Nederlands Filmfonds en de Franse 
Gemeenschap. 

Bij animatie is er een bijzonder grote 
schommeling (tussen 1 en 62% buitenlandse 
financiering). Hiervoor zijn meerdere rede-
nen. De animatie-output in Vlaanderen is erg 
onregelmatig en relatief klein, wat zorgt voor 
grote verschillen. De producties zijn ook erg 
divers (van een klein ambachtelijk gemaakte, 
lokale kortfilm tot enkele blockbusters van 
wereldformaat (de animatiefilms van N’Wave) 
die grotendeels via buitenlandse geldbronnen 

Grande Hotel -	Lotte	Stoops The Misfortunates -	Felix	Van	Groeningen
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worden gefinancierd. Afhankelijk van het jaar 
waarin bepaalde projecten bij het VAF worden 
ingediend, ontstaat dus een totaal ander beeld. 

In FilmLab zien we globaal 2 tot 10% 
buitenlandse middelen. Vaak zijn dit redelijk 
kleinschalige projecten die grotendeels op het 
VAF terugvallen voor hun financiering. Daar 
staat tegenover dat ze wel geregeld verto-
ningsengagementen van (belangrijke) buiten-
landse toonplekken kunnen voorleggen. Deze 
eerder eigenzinnige en artistieke producties 
gaan dus vrij vlot de grenzen over - meestal 
in het kunstencircuit - maar vinden er weinig 
geldelijke steun. 

Concrete samenwerking tussen 
het VAF en andere territoria

Tussen het VAF en het Nederlands Fonds 
voor de Film (NFF) bestaat sinds 2005 een sa-
menwerkingsakkoord om elkaars films te on-
dersteunen. Die samenwerking heeft tot doel 
het coproductiebeleid tussen beide territoria 
te structureren, de wederkerigheid te regelen, 
de samenwerking tussen beide filmgemeen-
schappen te stimuleren en de culturele en pro-
fessionele uitwisseling tussen beide territoria 
te bevorderen. Concreet steunt elk fonds ieder 
jaar drie langspeelfilms, drie documentaires 

sector jaar Vlaams aandeel totale financiering niet-Vlaams

animatie 2007 17.651.597,00	€ 17.783.006,00	€ 0,74%

animatie 2008 3.237.883,00	€ 8.541.318,00	€ 62,09%

animatie 2009 16.707.973,00	€ 22.612.039,00	€ 26,11%

animatie 2010	(ovb) 2.925.517,00	€ 3.209.480,00	€ 8,85%

documentaire 2007 1.509.263,00	€ 1.606.671,00	€ 6,06%

documentaire 2008 1.211.569,00	€ 1.568.718,00	€ 22,77%

documentaire 2009 2.615.648,00	€ 2.993.148,00	€ 12,61%

documentaire 2010	(ovb) 2.076.354,00	€ 2.590.722,00	€ 19,85%

fictie 2007 26.638.684,00	€ 31.563.587,00	€ 15,60%

fictie	(geen	tv-reeksen) 2008 18.069.608,00	€ 21.904.923,00	€ 17,51%

fictie 2009 33.195.873,00	€ 43.215.014,00	€ 23,18%

fictie 2010	(ovb) 27.787.443,00	€ 32.203.001,00	€ 13,71%

FilmLab	(exp.) 2007 788.029,00	€ 885.262,00	€ 10,98%

FilmLab	(exp.	+	lab) 2008 597.154,00	€ 626.333,00	€ 4,66%

FilmLab 2009 1.064.377,00	€ 1.195.799,00	€ 10,99%

FilmLab 2010	(ovb) 668.586,00	€ 679.479,00	€ 1,60%

tabel 1: financiering uit Vlaanderen versus andere territoria voor   
 Vlaamse producties

>> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel



35Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenBeleid

en twee korte of middellange animatiefilms 
uit het andere land. 

Een vergelijkbaar akkoord werd gevonden 
met de Franse Gemeenschap, voor documen-
taire en fictie langspeelfilm. Dat akkoord 
bestaat sinds 2008. 

Ook het proactief opzetten van samenwer-
king tussen professionals uit bepaalde regio’s 
is mogelijk. Zo sloegen het VAF, Wallimage 
(het Waals economisch fonds) en CRRAV 
(het regionaal fonds van Nord-Pas de Calais) 
de handen in elkaar om een instrument te 
ontwikkelen ter bevordering van de samen-
werking op het vlak van animatie. Daaruit 
ontstond het C.A.S.P.E.R.-initiatief (Creative 
Animated Series: Pilots in the Euro-Region). 
Er werd een oproep gelanceerd voor projecten 
die werden gecoproduceerd door producenten 
uit de drie gebieden. Voorwerp van de oproep 
was de aanmaak van een pilootaflevering 
voor een animatiereeks. De drie beste projec-
ten werden beloond met een premie van elk 
150.000 euro. De bedoeling is om met de pilots 
die via C.A.S.P.E.R. werden ondersteund, de 
internationale markt op te gaan, op zoek naar 
middelen om de serie zelf te financieren. Maar 
zeker even belangrijk is het aanmoedigen van 
sterke samenwerkingsverbanden tussen pro-
ducenten uit de drie betrokken, kleine maar 
dynamische regio’s. 

Het VAF heeft echter noch de middelen 
noch de opdracht om systematisch buitenland-
se films te betoelagen, al wordt ondersteuning 
niet a priori uitgesloten. Bij indiening van 
steunaanvragen uit andere territoria wordt 
dan ook niet enkel op de kwaliteit van de aan-
vraag beoordeeld maar ook op de relevantie 
voor het productioneel en creatief talent uit 
Vlaanderen. 

Vlaanderen en Europa

Naast bilaterale samenwerkingen kunnen 
coproductiepartners zich samen ook wenden 
tot de Europese steunmaatregel Eurimages. 

Eurimages is het coproductiefonds van de 
Raad van Europa. Bij Eurimages heeft België 
één stem: het VAF en le Centre du Cinéma et 
de l’Audiovisuel (Franse Gemeenschap) treden 
daar gezamenlijk op. Filmprojecten moeten 
minstens door twee landen zijn gefinancierd, 
om bij Eurimages te kunnen aankloppen, 
een belangrijke bijkomende reden voor het 
organiseren van wederkerigheid met de ons 
omringende landen. Vlaanderen haalt soms 
veel en soms weinig uit het Eurimagesfonds. 
Veel hangt af van het aantal aanvragen, de 
concurrentie en het aantal coproducties. De 
Franse Gemeenschap heeft hier een structu-
reel voordeel, omdat ze veel meer films per 
jaar steunt (dus meer potentiële indieners 
voor Eurimages), en vaak coproduceert met 
het grote filmland Frankrijk.

Tenslotte mag het MEDIA-programma 
van de Europese Commissie niet worden ver-
geten. Dat biedt een rijke waaier van steun-
maatregelen, onder meer voor ontwikkeling 
van projecten. Sinds het VAF de MEDIA-
desk vroeg (en de middelen gaf) om eerste 
indieners bij MEDIA systematisch te laten 
coachen, en omdat meerdere producenten 
zich de laatste tien jaar sterk hebben gepro-
fessionaliseerd, worden geregeld Vlaamse 
projecten voor steun geselecteerd. Zo ontvin-
gen in 2009 vijf projecten vanuit Vlaanderen 
ontwikkelingssteun. 

Promotie, verkoop en distributie
Flanders Image is de promotiecel van 

het Fonds. In die hoedanigheid richt het zich 
in eerste instantie tot het buitenland, meer 
bepaald tot curatoren van internationale festi-
vals, internationale sales agents en buiten-
landse distributeurs.

De opdracht van Flanders Image bestaat 
in eerste instantie uit het informeren van, en 
lobbyen bij deze mensen. Dat gebeurt bijvoor-
beeld via een aantal publicaties (zowel elek-
tronisch als in print), waarbij vooraanstaande 
buitenlandse journalisten of in België actieve 
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buitenlandcorrespondenten worden ingescha-
keld, die de Vlaamse film meer in perspectief 
kunnen plaatsen.

Andere kernopdrachten van Flanders 
Image zijn de festival- en beursaanwezig-
heden en een bezoekersprogramma waarbij 
programmatoren van bepaalde festivals uit-
genodigd worden naar Brussel om er kennis 
te maken met nieuwe en recente creaties. 
Dat laatste wordt soms ook gekoppeld aan 
informatiesessies tussen de programmator 
en de sector, of aan bezoeken. Recent kwa-
men onder meer Cameron Bailey (Toronto 
International Film Festival), Birgit Kohler 
(Berlinale Forum / Arsenal Institut für Film 
und Videokunst), Luciano Barisone (Visions 

du Réel, Nyon), Richard Peña (New York Film 
Festival / Film Society of Lincoln Center) 
en Kathrin Kohlstedde (Filmfest Hamburg) 
daarvoor naar Brussel.

Ideaal gezien wordt dit programma de 
volgende jaren verder uitgebreid. Daarvoor 
bestaan al contacten met onder andere het 
Filmfestival van Venetië, en met gespecia-
liseerde festivals als IDFA (documentaire), 
HotDocs (documentaire) en Annecy (animatie).

Wat cijfers betreft: in 2009 haalden 38 
audiovisuele creaties samen meer dan 100 
onderscheidingen op buitenlandse festivals, 
en werden er vanuit het buitenland bijna 
800 uitnodigingen voor festivalvertoningen 
ontvangen.

grafiek 1: films geselecteerd voor festivals
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Optimale zichtbaarheid voor Vlaamse au-
diovisuele creaties op internationale filmfesti-
vals en beurzen

Minstens even belangrijk zijn de aanwe-
zigheden op festivals en beurzen zoals die 
van Berlijn, Cannes, Montréal, Rotterdam of 
Toronto waar ook de nodige contacten wor-
den gelegd met curatoren, sales agents en 
distributeurs.

Op A-festivals zoals Berlijn en Cannes 
gebeurt dat met een stand, zodat enerzijds de 
zichtbaarheid geoptimaliseerd wordt en er an-
derzijds een centraal punt is waar informatie 
kan worden opgevraagd en contacten kunnen 
worden gelegd.

Bij iedere aanwezigheid, met of zonder 
stand, wordt telkens naar gestreefd om de 
zichtbaarheid van de Vlaamse audiovisuele 
creaties te optimaliseren via diverse initia-
tieven: het maken van posters, plaatsen van 
advertenties, inhuren van een publicist, orga-
niseren van netwerkevents …

Sinds kort tekent zich ook een synergie 
af met het Vlaams Fonds voor de Letteren, 
waarbij het VFL als promotie voor eventuele 
boekvertalingen, de buitenlandse uitgevers 
fragmenten uit de filmbewerkingen van die 
boeken toont. Die aparte manier om Vlaamse 
literaire werken in het buitenland te pro-
moten, kende veel succes op de Frankfurter 
Buchmesse en is misschien voor uitbreiding 
vatbaar. 

Focus op Europa en Noord-Amerika

Het VAF/Flanders Image heeft echter noch 
de middelen, noch de mankracht om een glo-
bale aanwezigheidsstrategie te ontwikkelen. 
Vandaar dat de focus vandaag ligt bij het zo 
veel mogelijk genereren van zichtbaarheid in 
Europa en Noord-Amerika.

Wat Europa betreft zal in de toekomst nog 
meer de focus worden gelegd op Frankrijk 

omdat het voornamelijk daar is dat filmma-
kers de auteursstatus kunnen bereiken en 
daardoor internationale erkenning kunnen 
verwerven. Daarom moeten we als Vlaamse 
film een duidelijk eigen profiel kunnen 
uitbouwen dat zich naast de (Franstalige) 
cinéma belge manifesteert.

Tenslotte is er het prospectie-aspect. 
Flanders Image prospecteert jaarlijks een 
aantal festivals met het oog op het ontdekken 
van opportuniteiten voor de Vlaamse audio-
visuele creatiesector. Zoals eerder aangege-
ven beperkt zich dat tot Europa en Noord-
Amerika, en varieert het aantal jaarlijkse 
prospectiebezoeken tussen drie en zes.

Het betekent wel dat bepaalde groeimark-
ten, zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, 
India en China), op dit ogenblik niet optimaal 
worden bewerkt. Op het vlak van prospec-
tie loopt Flanders Image daar achter als we 
de inspanningen vergelijken van buurlan-
den als Duitsland en Frankrijk, maar ook 
Denemarken en Zwitserland.

Ideeën voor een verdere internationali-
sering - mits uitbreiding van middelen 
en mogelijkheden

Vorming & Onderzoek

Internationale opleidingen naar 
Vlaanderen halen

Bij het organiseren en betoelagen van 
opleidingsinitiatieven werkt de bestaande 
budgettaire situatie beperkend. Een voor-
beeld: het MEDIA-programma ondersteunt 
hoogwaardige internationale opleidingen die 
uit verschillende modules bestaan. Veel van 
die opleidingsmodules reizen van gastland 
naar gastland, waarbij de gastlanden een niet 
te onderschatten financiële bijdrage leveren in 
de organisatie van de bewuste module. Deze 
opleidingen strijken zelden in Vlaanderen 
neer omdat de ondersteuningsmechanismen 
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ontoereikend zijn. Of misschien zijn de fi-
nanciële mogelijkheden er wel door de nodige 
partnerschappen te sluiten met bepaalde 
sponsors (privé of openbaar), maar ontbreekt 
de mankracht om die mogelijkheden uit te 
spitten. De internationale dimensie van deze 
MEDIA-opleidingen, met hoog aangeschre-
ven docenten en deelnemers met uiteenlo-
pende nationaliteiten, is nochtans verrijkend 
voor de enkele Vlaamse deelnemers aan zo’n 
programma. Als een opleidingsmodule in 
Vlaanderen plaatsvindt, kunnen daar boven-
dien seminaries of workshops aan gekoppeld 
worden die voor een veel bredere doelgroep 
zinvol en toegankelijk zijn.

Begeleiding van toptalent

Met de wildcards stimuleert het VAF de 
meest veelbelovende jonge filmmakers. Het 
echte toptalent kan met de huidige midde-
len echter onvoldoende ondersteund worden. 
Investeren in deze zeldzame hoogvliegers is 
nochtans niet alleen goed voor henzelf, maar 
kan de hele sector meetrekken en ontsluiten. 
Zo is onze modesector dankzij een aantal 
topontwerpers een internationaal begrip 
geworden. De uitgekiende internationale mar-
ketingstrategie rond de cult-filmmaker Lars 
von Trier heeft Denemarken destijds op de 
kaart gezet als meest geavanceerde Europees 
filmland.

Vandaag staat Vlaanderen op de drempel 
van een gelijkaardige doorbraak. De afgelopen 
jaren stond de boeiendste generatie filmmakers 
uit de geschiedenis op. De vele prijzen en er-
kenningen op buitenlandse festivals tonen dat 
aan. Deze cineasten zouden baat hebben bij een 
geïndividualiseerd begeleidingsprogramma. 
Zo zou er jaarlijks een budget kunnen worden 
voorzien waarmee een nieuw toptalent (bijvoor-
beeld iemand die met zijn eerste langspeelfilm 
op eigen krachten hoge ogen heeft gegooid) 
gedurende een periode wordt begeleid om 
zich verder te ontplooien en internationaal te 

positioneren. Een ervaren privécoach bepaalt 
het programma en haalt advies en experten 
aan die het potentieel toptalent op specifieke 
terreinen kunnen klaarstomen (zoals media-
training, netwerking, talenkennis, artistieke 
bijscholing). Dat is een investering die onmo-
gelijk garanties biedt op een grote doorbraak 
van iedere individuele kandidaat maar wel 
af en toe succesverhalen kan opleveren die de 
hele demarche niet enkel waardevol maar zelfs 
‘winstgevend’ maakt voor de Vlaamse audiovi-
suele sector in z’n geheel.

Creatie: interregionale en internatio
nale coproductie

Meer coproductie-akkoorden

De samenwerking met andere fondsen 
rond coproductie kan worden opgedreven, als 
er voldoende draagvlak is om er een struc-
turele basis aan te geven. Reciprociteit met 
andere territoria betekent immers dat er uit 
de voorziene steun aan creatie financiële mid-
delen worden gereserveerd om buitenlandse 
films te ondersteunen (weliswaar met de af-
spraak dat er geld uit het buitenland terug-
komt voor onze eigen films). 

Het VAF kan daarin de tendensen van de 
sector volgen ofwel zelf het initiatief nemen 
om potentiële partnerregio’s voor de sector 
aan te boren. Vaak verschillen die regio’s van 
genre tot genre. 

Ondersteuning van talent uit 
ontwikkelingslanden

Er kan ook worden gedacht aan het op-
zetten van een steunmaatregel om hulp te 
bieden bij de realisatie van opmerkelijke of 
belangrijke speelfilms en lange, creatieve 
documentaires van vernieuwende en getalen-
teerde filmmakers uit ontwikkelingslanden. 
In Nederland neemt het Hubert Balsfonds die 
taak op. 
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Promotie, verkoop en distributie
Focus op Frankrijk 

Op het vlak van promotie kan een nog 
intensere bewerking van de Franse markt 
vruchten afwerpen, omdat erkenning in 
Frankrijk, zoals hoger aangegeven, nog 
steeds een cruciale stap is naar erkenning in 
Europa/de wereld. Zo kan gedacht worden aan 
een jaarlijks presentatiemoment. 

Daarom acht het Fonds het noodzakelijk 
om, zoals eerder al aangestipt, de positione-
ring van de Vlaamse film (Belgian cinema 
made in Flanders / L’autre cinéma belge) 
tegenover de als volledig francofoon geperci-
pieerde Belgische cinema (le cinéma belge) te 
intensifiëren en veilig te stellen. 

Ondersteuning voor prints & advertising

Een andere goede investering zou de onder-
steuning zijn van prints & advertising (P&A) 
bij de distributie van Vlaamse creaties in een 
select aantal focuslanden (zoals Frankrijk). 

De internationale filmmarkt is erg com-
petitief en onze films - ook die met internatio-
naal potentieel - worden er platgedrukt onder 
het aanbod en onder de promotiemachine 
van de grote, voornamelijk Amerikaanse 
blockbusters. Sinds een aantal jaren staat 
de Vlaamse film concurrentieel ook zwak-
ker tegenover die in Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Noorwegen en (vanaf 2011) 
Nederland waar een aantrekkelijke vorm van 
selectieve P&A-steunmaatregel voor buiten-
landse distributie bestaat.

Een financiële incentive (distributiepre-
mie) vanuit Vlaanderen voor buitenlandse 
distributeurs die beslist hebben om bepaalde 
van onze films te verdelen, kan effectief zijn. 
Als zij meer middelen krijgen om die films 
naar het publiek te positioneren, kan de 

zichtbaarheid verhoogd worden en de aware-
ness op de buitenlandse markt toenemen. 

Prospectie naar groeimarkten

Een bescheiden prospectie naar BRIC-
landen kan op termijn goede resultaten 
opleveren, al moeten we de verwachtingen 
realistisch inschatten.

Meer middelen kunnen ook zorgen voor een 
verhoogde en efficiënte aanwezigheid op gespe-
cialiseerde buitenlandse festivals/beurzen, 
waaronder de televisie- en rechtenbeurzen.

Vlaams economisch Fonds

Ten slotte heeft ook het pleidooi voor de 
oprichting van een Vlaams economisch fonds 
een uitgesproken finaliteit naar internationa-
lisering toe. 

Het aantrekken van buitenlandse film-
tournages via de bestaande tax shelter, gecom-
bineerd met een (nog niet bestaand) Vlaams 
economisch fonds en Location Flanders1, werkt 
zonder meer coproductie tussen lokale en bui-
tenlandse producenten en makers in de hand. 

Het haalt als het ware de internationali-
sering naar ons eigen terrein, zorgt voor con-
tinuïteit, werkgelegenheid, expertise-opbouw, 
internationale contacten en een verruiming 
van het lokale gezichtsveld. 

Christian	De	Schutter	is	bij	het	VAF	verantwoordelijk	
voor	de	pijler	Promotie	(Flanders	Image)	&	
Communicatie.

Siebe	Dumon	staat	bij	het	VAF	in	voor	de	pijler	Vorming	
&	Onderzoek.

Karla	Puttemans	is	bij	het	VAF	verantwoordelijk	voor	
de	pijler	Creatie	(selectie	en	ondersteuning	van	
audiovisuele	projecten).

1.	 Location	Flanders	is	de	organisatie	die	onder	de	vleugels	van	Flanders	Image/VAF	Vlaanderen	promoot	als	locatie	voor	buiten-
landse	filmopnames.	Zie	www.locationflanders.com.
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Tijdens mijn loopbaan ben ik verschillende keren in oorlogsgebieden gestrand, zoals 
in Bosnië-Herzegovina, Servië, Kroatië, Palestina, Azerbeidzjan… In 1993 landde ik in 
Baku (Azerbeidzjan) met een imposant Russisch vrachtvliegtuig. Azerbeidzjan was toen 
in oorlog met Armenië. Ik herinner me dat het daar ongelooflijk mooi en warm weer was. 
Er zaten mensen te schaken langs de oevers van de Kaspische Zee terwijl verderop aan 
de frontlinie de oorlog woedde. Voor mij was dat een beeld dat me steeds is bijgebleven. 
Zon in een moslimland in oorlog, dat kon gewoon niet. Dat was een eerste internationale 
ervaring in een conflictgebeid die heel wat heeft teweeggebracht. 

Artistiek heeft de reis in 1995 door China mijn kunst uitermate beïnvloed: ik was 
er erg gefascineerd door alle gebouwen die er compleet onpersoonlijk als luciferdoosjes 
naast elkaar stonden en in een mum van tijd uit de grond rezen. Vanaf dat moment ben 
ik gebouwen beginnen fotograferen, het begin van een immens ‘architecturaal archief’ 
dat me in staat stelt de wereld rondom mij te ‘lezen’ in mijn eigen beeldtaal.

Tijdens de Istanbul Biënnale in 2007 werd ik uitgenodigd door curator Hou Hanru 
om te reageren op het thema van de Biënnale: ‘Not Only Possible, But Also Necessary: 
Optimism in the Age of Global War’. Ze lieten me het AKM (Atatürk Kültür Merkezi, 
1970) bezichtigen op het Taksim plein. Taksim wordt beschouwd als het symbolisch 
centrum van het moderne Turkije. Het AKM huisvest onder andere de opera en is met 
zijn modernistische architectuur (vergelijkbaar met het Palast der Republik (1976) in 
Berlijn of met het International Centre Rogier / de Martini Tower (1958) in Brussel) een 
overgebleven architecturale relikwie van een utopische tijd. Deze modernistische gebouwen 
symboliseerden de naoorlogse vooruitgang en de wens van de moderne maatschappijen zich 
in een internationale wereld te verankeren. Vandaag zijn het de eerste gebouwen die door 
de politiek afgebroken worden om omgevormd te worden tot economische mekka’s.

De Istanbul Biënnale nodigde me uit om iets tonen op die plek; ze zouden het AKM 
waarschijnlijk binnenkort afbreken. Ik stond perplex. Iedereen in de culturele sector 
was onverschillig ten aanzien van dat gebouw, iedereen was bezig met overleven in een 
intussen complexe maatschappij. Geen plaats voor verdere bedenkingen bij de symboliek 
van deze op til zijnde politieke beslissing. Uiteindelijk heb ik de schoonheid van het 
gebouw gefotografeerd en een ‘debattafel’ geïnstalleerd. Het gaf de mogelijkheid eerst 
eens goed te kijken naar wat men had alvorens het te gaan afbreken. Er ontstond in de 
installatie een hele discussie rond het AKM en er werd besloten de afbraakprocedure 
even stil te leggen.
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Els Opsomer 
aan het woord…

Marie Roofthooft, medewerker podiumkunsten bij VTi

Tijdens	de	conferentie	Joining the Dots	openden	we	op	26	oktober	met	een	plenair	debat	waarbij	moderator	
Chris	Keulemans	in	gesprek	ging	met	Grace	Ellen	Barkey	(Needcompany),	Eric	Sleichim	(Bl!ndman),	Gideon	Boie	
(Bavo),	Els	Opsomer,	Peter	Brosens	en	David	Van	Reybrouck	over	de	 internationale	dimensie	van	hun	praktijk	
als	kunstenaar.	Wat	is	het	belang	van	internationaal	werken?	Wat	heeft	het	betekend	in	de	ontwikkeling	van	hun	
oeuvre	en	loopbaan?	Welke	beleidsondersteuning	is	relevant,	voor	hen	en	voor	toekomstige	generaties?	In	deze	
publicatie	vindt	u	een	neerslag	van	de	bijdrages	van	de	verschillende	kunstenaars.	Als	opener	van	het	gesprek	
stelde	moderator	Chris	Keulemans	alle	kunstenaars	dezelfde	vraag:	‘Was	er	één	moment	tijdens	je	ervaringen	in	
het	buitenland	dat	je	werk	heeft	veranderd?’
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Wanneer je internationaal gaat werken, is het opvallend dat van zodra je ‘ergens 
anders’ toekomt, je meteen wordt beschouwd als een ambassadeur van je land of plek. Het 
grappige vandaag is dat je als Brusselse ook al een ambassadeurschap hebt wanneer je 
naar Vlaanderen reist. Of hoe het internationale zich steeds dichter bij de deur bevindt! 

Je krijgt ‘elders’ onmiddellijk een bepaalde verantwoordelijkheid toegewezen. Dat 
gebeurde meermaals bij de verschillende culturele projecten in Palestina waarbij ik 
betrokken was, tijdens mijn residentie in de Rijksakademie in Amsterdam en bij mijn 
deelname aan verschillende internationale biënnales. In Palestina kunnen sommige 
kunstenaars alleen maar overleven door naar Amerika te gaan. Ook zij worden daardoor 
een soort etiket van de identiteit die ze door de wereld opgestempeld krijgen. Zo creëer je 
een fabrieksmentaliteit. Ik vind het belangrijk dat je mensen blijft mobiliseren omwille 
van hun expertise en kwaliteit die sowieso in hun culturele identiteit verweven zitten, 
maar toch complexer zijn dan dat. Je kan iemand niet reduceren tot de plek of het 
conflict waar hij vandaan komt. 

Hier zie ik een belangrijke verantwoordelijkheid voor de kunstenaar. Zo plan ik nu 
om een aantal kunstenaars die ik in Palestina heb leren kennen, naar Afrika te brengen 
om daar een aantal ontmoetingen te organiseren. Niemand haalt het in zijn hoofd om 
Afrikaanse kunstenaars naar hier te halen en ze een keer kritisch te laten kijken naar 
ons werk. Ik vind dat absurd. In internationale projecten wordt er te weinig gedaan met 
de confrontatie tussen al datgene dat te zien is in een ‘andere’ cultuur en datgene wat jij 
als buitenstaander kan teweegbrengen. Dat vind ik een gemiste kans en daar probeer ik 
als kunstenaar mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Je zou kunnen zeggen dat mijn 
werk gaat over het bewaren van je integriteit als individu in een geglobaliseerde wereld 
waarin je je soms erg ingesloten kan voelen. 

Els Opsomer is beeldend kunstenaar.
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In de beginjaren 2000 - 2003 voerde het 
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) een 
zuiver receptief buitenlandbeleid gebaseerd 
op subsidieregelingen voor vertalingen en 
buitenlandse auteursbezoeken. Bij de uitbouw 
van de buitenlandwerking - zowel qua perso-
neel als budgettair - stond en staat nog steeds 
het vertaalbeleid centraal: het genereren van 
vertalingen van literair werk uit Vlaanderen 
en de presentatie ervan in het buitenland on-
dersteunen. Maar een proactief buitenlandbe-
leid houdt meer in dan subsidies verlenen. Het 
VFL heeft zijn netwerk versterkt en is met 
auteurs en vertalingen doelgericht aanwezig 
op internationale evenementen. Daarom heeft 
het VFL een eigen stand op de vakbeurzen in 
Frankfurt en Bologna, en vinden eveneens 

uitgeversgesprekken plaats op de beurzen 
in Londen, Angoulême en Parijs. Bovendien 
prospecteert het VFL ook op vakbeurzen in 
nieuwe markten binnen en buiten Europa. 

De promotie van Nederlandstalige boe-
ken gebeurt in eerste instantie op basis van 
individuele titels. De auteurs zijn in aanvang 
meestal onbekend en de koepelbegrippen 
‘Vlaamse’ of ‘Nederlandstalige’ literatuur 
bieden in de economische context van de bui-
tenlandse boekensector geen herkenbare en 
unieke labels. Die titelbenadering vergroot de 
zichtbaarheid van Vlaamse boeken en op ter-
mijn van Vlaamse auteurs in het buitenland, 
waarborgt een langetermijnaanwezigheid 
en -bereikbaarheid en biedt openingen naar 
nieuwe taalgebieden. 

Een belangrijk deel van het boekbedrijf ontwikkelt zich binnen de 
economische condities van vraag en aanbod, met een voornamelijk 
commercieel georganiseerde (re)productie, distributie en verkoop. 
De sector beweegt zich tussen economische realiteiten en cultureel-
maatschappelijke verwachtingen. De Nederlandstalige boekenmarkt 
staat open voor vertalingen (ruim een vierde van het Nederlandstalige 
titelaanbod) en meer specifiek voor literaire en culturele producten 
uit het buitenland. In de Vlaamse en Nederlandse top 50-lijsten 
vormen vertalingen ruim een kwart van de bestverkopende titels. 
Buitenlandse auteurs zijn geregeld te gast in Vlaanderen en Nederland 
en krijgen veel aandacht in de media. Literaire vertalers in het 
Nederlands bieden hoge kwaliteit. Die open houding tegenover import 
via vertalingen geeft Nederlandse en Vlaamse uitgevers een grote 
bekendheid in het buitenland en een positieve uitgangspositie om 
hun eigen producten onder de aandacht te brengen. De permanente 
begeleiding van en waardering voor de vertalers uit het Nederlands en 
de actieve aanwezigheid op de buitenlandse vakbeurzen vormen een 
belangrijke basis om het buitenlandbeleid verder uit te bouwen. 

Buitenlandwerking van  
het Vlaams Fonds voor  
de Letteren

Carlo Van Baelen
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Er wordt vooral ingezet op de diversi-
teit in deelgenres - proza, poëzie, literaire 
non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, grap-
hic novel en theater - en op de uitbouw van 
duurzame contacten met uitgeverijen, festi-
vals, literaire organisaties en vakbeurzen. 
Subsidieregelingen, informatie en documen-
tatie, relatiemanagement en presentatie 
zijn daarbij complementaire instrumenten. 
Essentieel daarbij zijn de inzet en actieve 
aanwezigheid van personeel om bekendheid 
en vertrouwen op te bouwen bij de buiten-
landse relevante spelers. De geïnvesteerde 
middelen zijn dan ook fiftyfifty verdeeld over 
out of pocket kosten (grotendeels subsidies) en 
overhead (grotendeels personeelskosten). 

Het instrumentarium

Subsidies
Het VFL voorziet, behalve in vertaalsubsi-

dies, productiesubsidies en subsidies voor ge-
illustreerde boeken, ook in promotiesubsidies 
voor de presentatie van vertaalde titels. Die 
zijn bedoeld voor de buitenlandse uitgeverijen 
- zij moeten immers het investeringsrisico 
nemen voor de publicatie en promotie van ver-
talingen. Daarbij zijn de vertaalkosten (hoge) 
vaste kosten. De subsidieregelingen van het 
VFL zijn dan ook gericht op de economische 
beslisser, de uitgever, en vertrekken vanuit 
een marktcorrigerende doelstelling. Niet 
zozeer de dominant marktgeoriënteerde titels 
staan centraal, wel de kwaliteitsvolle literai-
re titels die zonder informatie en financiële 

impulsen niet zouden verschijnen. De subsi-
dies staan in relatie tot de investeringen van 
de uitgever en verkleinen gedeeltelijk (maxi-
maal 15 %) het uitgaverisico. Ze bedragen in 
principe maximaal 60 % van de reële vertaal-
kosten. Kwaliteit van de vertaling, promotie- 
en distributie-inspanningen van de uitge-
verij, relevantie van de vertaalde titel voor 
de uitstraling van de Vlaamse letteren en 
het honoreren van de auteursrechten zijn de 
controlepunten. Enkel de eerste twee eerste 
vertalingen van een auteur bij eenzelfde uit-
gever kunnen worden gesubsidieerd, vanaf de 
derde vertaling ligt de investering volledig bij 
de uitgeverij. Voor prentenboeken en graphic 
novels geldt een geïntegreerde ondersteuning 
van vertaal- en productiekosten. 

Informatie en documentatie
‘Nederlands’ is als taal in de uitgeverijwe-

reld niet hanteerbaar. Ondanks 225 lectoraten 
wereldwijd waar het Nederlands gedoceerd 
wordt, zijn er bijna geen redacteuren die het 
Nederlands voldoende beheersen om selecties 
te kunnen maken op basis van eigen lezing. 
Daarom wordt de relevante informatie in het 
Engels aangeboden, onder meer via de buiten-
landwebsite, www.flemishliterature.be. Als 
basisinstrument voor buitenlandpromotie van 
Nederlandstalige literatuur stelt het VFL boek-
fiches samen. Daarin staat de kerninformatie 
over elke titel die het presenteert: thematiek, 
een synopsis, bio-bibliografie van de auteur, re-
ceptie in Vlaanderen en Nederland, aansluiting 
bij trends en literaire ontwikkelingen … 

illustratorententoonstelling	Buiten de lijntjes gekleurd / Colouring 
Outside the Lines, foto	Vlaams	Fonds	voor	de	Letteren

stand	op	de	vakbeurs	in	Frankfurt	(oktober	2009)
foto	Vlaams	Fonds	voor	de	Letteren
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Kortom: informatie-op-maat waarbij de li-
teraire persoonlijkheid en de uniciteit van het 
boek centraal staan. De integrale vertaling 
van een volledig hoofdstuk naar het Engels 
of het Frans biedt de kans om de eerste 
nieuwsgierigheid te toetsen aan een ruimere 
leeservaring. Via een uitgebreid bestand van 
docenten en recensenten in het buitenland 
die het Nederlands beheersen, kunnen uit-
gevers een grondig leesrapport laten opma-
ken, gesitueerd binnen de eigen markt en het 
bestaande literaire aanbod. Het VFL is geen 
contractpartij: rechthebbende en vertaling-
aanbieder sluiten uiteindelijk de vertaalover-
eenkomst af. 

Relatiemanagement
Essentieel is de uitbouw van een vertrou-

wensrelatie op lange termijn met de bui-
tenlandse redacteuren. Die is gebaseerd op 
een goede kennis van het uitgavefonds van 
de uitgeverijen, hun literaire voorkeuren 
en criteria, al gepubliceerde vertalingen en 
de receptie daarvan en uiteraard van wat 
er verschijnt en verschenen is van Vlaamse 
auteurs. De bedoeling is om maximaal tot 
een-op-een adviezen te komen: niet de hele 
boekenkast uitstorten, maar gericht die titels 
onder de aandacht brengen die aansluiten bij 
het profiel en de ambities van de uitgevrij. 

Contacten worden gelegd op de grote vak-
beurzen; tijdens bezoeken aan de kantoren 
van de grote literaire uitgeverijen in Londen, 
Parijs en Berlijn; per mail en telefonisch 
ter voorbereiding en opvolging van lopende 
projecten en door tweejaarlijkse Publishers 
Tours. Dat laatste zijn bezoekersprogramma’s 
waarbij tien buitenlandse uitgevers gedu-
rende een week worden ondergedompeld in 
een Vlaams literatuurbad. Ze maken zelf 
mee wat bij ons leeft, leren onze boekenmarkt 
van dichtbij kennen en maken kennis met de 

belangrijkste actoren van het Vlaamse lite-
raire landschap. 

Presentatie
De aanwezigheid van Vlaamse auteurs 

op de grote literaire podia is een belangrijke 
ondersteuning voor de gepubliceerde verta-
lingen en een extra kennismakingsbron voor 
lezers en literaire actoren. Voor de auteurs is 
de internationale omgeving inspirerend. Ze 
verstevigt bovendien de contacten met hun 
buitenlandse redacteuren en uitgevers. Voor 
de buitenlandse uitgever is de subsidie voor 
auteursbezoeken een stimulans om perscon-
tacten en lezingen te organiseren. 

Samen met de collega’s van het 
Nederlands Letterenfonds zijn in het verleden 
grootschalige auteursfestivals opgezet. Deze 
groepspresentaties van de Nederlandstalige 
literatuur, gefocust op onlangs verschenen 
vertalingen, genereren extra persaandacht 
en laten toe om met meer impact in een bui-
tenlandse culturele context de eigenheid te 
presenteren. 

Vertalers als culturele ambassadeurs
Gezien de belangrijke rol die literaire 

vertalers spelen zowel in de receptie - door 
hun kwaliteitsvolle vertalingen - als in de 
presentatie - door hun adviezen aan uitge-
vers - besteedt het VFL veel aandacht aan de 
professionalisering van de vertalers. Samen 
met het Expertisecentrum Literair vertalen 
- een Vlaams-Nederlands samenwerkings-
verband van Lessius Hogeschool Antwerpen 
en Universiteit Utrecht - worden cursussen 
en workshops op verschillende professionele 
niveaus aangeboden. Vertalers kunnen ook 
met een verblijfsbeurs in het Vertalershuis1 in 
Antwerpen aan een vertaalopdracht werken. 
Door contacten met de auteur en uitgevers, de 
onderdompeling in het literaire en culturele 

1.	 Sinds	2009	kunnen	 literaire	 vertalers	 aan	hun	 vertaling	 van	een	Nederlandstalig	 literaire	 titel	werken	 in	het	Vertalershuis	 in	
Antwerpen.	54	vertalers	uit	20	verschillende	taalgebieden	waren	er	al	te	gast.	
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2.	De	Vertalingendatabank	(www.vertalingendatabase.nl)	is	een	initiatief	van	het	Nederlands	Letterenfonds	en	wordt	permanent	
aangevuld	in	nauwe	samenwerking	met	het	Vlaams	Fonds	voor	de	Letteren.	De	database	bevat	ruim	15.500	vertalingen	van	bijna	
6.000	titels	van	2.100	verschillende	auteurs	en	is	doorzoekbaar	op	taal,	titel,	auteur,	uitgeverij,	vertaler,	jaartal	...	

leven en de begeleiding door het VFL zijn dat 
belangrijke impulsen voor een kwaliteitsvolle 
vertaling die eveneens de basis kunnen vor-
men voor nieuwe vertaalprojecten. 

Tweejaarlijks worden topvertalingen 
van Nederlandstalige titels naar het Duits, 
Engels en Frans bekroond. Dat stimuleert de 
vertalers en is een goed aanknopingspunt om 
in de buitenlandse pers de groeiende produc-
tie aan vertalingen uit het Nederlands onder 
de aandacht te brengen. De vertalingendata-
bank2 die we samen met de Nederlandse col-
lega’s voortdurend actualiseren, bevat intus-
sen meer dan 14.000 vertaalde literaire titels 
(ook te raadplegen via www.vfl.be/buitenland) 
in meer dan 60 verschillende talen. 

Extra projecten
Via tijdelijke acties en evenementen wor-

den op een niet-klassieke manier specifieke 
titels, deelgenres of groepen onder de aan-
dacht gebracht. 

Zo reisde van 2006 tot 2009 ‘Buiten de 
lijntjes gekleurd / Colouring Outside the 
Lines’, een uitgebreide overzichtstentoonstel-
ling van zeventien Vlaamse illustratoren van 
prentenboeken, in heel Europa rond. Telkens 
werd een ontmoeting met professionelen geor-
ganiseerd en hielden illustratoren workshops 
met studenten en collega-illustratoren. 

In januari 2009 was Vlaanderen gast-
land op het internationale stripfesti-
val in Angoulème. De spraakmakende 

tentoonstelling ‘Ceci n’est pas la BD 
Flamande’, de aanwezigheid van twintig 
stripauteurs, een Vlaams stripcafé als cen-
traal informatie- en verkooppunt, tiental-
len contacten met uitgevers verrast door 
de creativiteit van de voor hen onbekende 
jonge graphic novel-kunstenaars, leverden 
op korte termijn meer dan vijftien vertalin-
gen op. Zowel in 2010 als in 2011 waren twee 
Vlaamse stripauteurs genomineerd voor de 
prestigieuze festivalprijzen. 

In 2006 werd in het kielzog van het cura-
torschap van Jan Fabre op het theaterfesti-
val van Avignon een week van de Belgische 
theaterauteurs opgezet, met geënsceneerde 
lezingen, ontmoetingen met auteurs en pro-
grammatoren en publicaties van nieuwe thea-
terteksten in vertaling. 

Op de internationaal hoog aangeschre-
ven websites van Poetry International en 
Lyrikline verzorgt het VFL het Vlaamse luik 
en voegt regelmatig nieuwe dichters, gedich-
ten en vertalingen toe. Voor organisatoren 
van internationale poëziefestivals een veel 
geraadpleegde ‘talentendatabank’ weten we 
intussen.

Cijfers
Tussen 2000 en 2010 is het aantal gesub-

sidieerde vertalingen gestegen van 35 naar 
85 (zie tabel 1). Daarnaast werd in 2010 aan 
15 projecten een bijkomende productiesubsi-
die toegekend (voor de economisch moeilijkere 

tabel 1: evolutie van het aantal verschenen titels met een vertaal- of   
 productiesubsidie van het VFL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

35 25 33 39 32 43 41 52 59 79 85
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genres poëzie en literaire klassiekers) en 18 
vertaal/productiesubsidies voor prentenboeken 
en graphic novels. De belangrijkste doeltalen 
waren Frans, Duits, Engels en Spaans. 

In totaal verschenen tussen 2000 en 2010 
vertalingen van Vlaamse literaire titels in 
41 talen. De belangrijkste doeltalen waren 
Duits, Frans, Engels en Spaans, maar er 
werd ook vertaald naar minder voor de hand 
liggende talen zoals Chinees, Hindi, Japans 
en Taiwanees. Naar genre scoren proza en 
kinder- en jeugdliteratuur het hoogst, maar 
dankzij de extra inspanningen verschenen er 
ook 103 poëziebundels en 45 theaterteksten 
in vertaling (zie tabel 2). 

In dezelfde periode werden 451 auteurs-
bezoeken voor presentatie van vertalingen 
van eigen werk op buitenlandse podia in 45 
verschillende landen gesubsidieerd (zie tabel 
3). De presentaties gebeurden in 45 verschil-
lende landen, waarvan de meest bezochte 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, de UK 
en de VS waren. Naar de kinderboekenbeurs 
in Bologna en de stripbeurs in Angoulême 
worden jaarlijks 3 à 4 auteurs meegenomen 
en begeleid door een ervaren collega en de 
medewerkers van het VFL.

Ambities en uitdagingen voor 
de toekomst

Genreverruiming
Kwaliteitsvolle non-fictietitels worden 

tot nu toe niet gesteund in hun buitenlandse 
carrièremogelijkheden. Niet door vertaalsub-
sidies, niet door de noodzakelijke informatie 
en toeleiding naar buitenlandse uitgevers. 
Extra middelen, interne knowhowontwik-
keling en extra mankracht zijn daarvoor 
noodzakelijk. Een meer actieve aanpak van 
vertalingen van theaterteksten naar uitge-
verijen, dramaturgen en op tekstenfora moet 
ondersteuning bieden aan de grote aanwezig-
heid van Vlaamse gezelschappen op de inter-
nationale podia. 

Geografische verruiming
De focus op onze buurtaalgebieden biedt in 

tweede fase door de grotere toegankelijkheid 
van het Frans, Duits en Engels uitbreidings-
mogelijkheden, maar een directe benadering 
van Spaanstalige, Italiaanse, Scandinavische, 
Centraal- en Oost-Europese uitgevers moet 
meer en sneller vertalingen naar deze taalge-
bieden mogelijk maken. In een volgende fase 

tabel 2: titels van Vlaamse auteurs die van 2000 - 2010 in het buitenland 
verschenen zijn met een vertaal- of productiesubsidie van het VFL

genre aantal

proza 213

poëzie 103

literaire	non-fictie 35

kinder-	en	jeugdliteratuur 172

theaterteksten 45

graphic novels 24

totaal 592
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tabel 3: Vlaamse auteurs die met een reisbeurs werden ondersteund
 om hun vertaling in het buitenland te presenteren of op te   
 treden op een buitenlands literair festival 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totaal

13 18 28 33 40 37 55 43 53 61 70 451

worden Arabische en Afrikaanse landen het 
doel. Zuid-Amerika, Japan, India en China 
zijn dan aan de beurt. Vertalers worden nu al 
opgeleid - prospectie en aanwezigheid op hun 
vakbeurzen zal noodzakelijk zijn om op deze 
opportuniteiten te kunnen inspelen. 

Meer Vlaamse auteurs  
op buitenlandse podia 
De ervaring leert dat een gebundelde 

presentatie meer respons oplevert, uitgevers 
makkelijker tot samenwerking brengt en 
extra publiek en pers aantrekt. Aansluitend 
bij een geconcentreerde actie gericht op het 
genereren van vertalingen, kan een grote 
publieksactiviteit zorgen voor extra zichtbaar-
heid, verkoop en media-aanwezigheid. Dat 
vergt initiatief om contacten te leggen vanuit 
Vlaanderen, waar nodig en mogelijk in sa-
menwerking met de Vlaamse vertegenwoordi-
gers en de Belgische ambassade. 

Elkaar versterken in het buitenland
Multidisciplinaire projecten en presenta-

ties van kunstproducten uit Vlaanderen in 
het buitenland kunnen ieders positie verster-
ken. Aansluitend bij een muziekuitvoering, 
een Vlaamse filmpremière of een prestigieuze 
tentoonstelling kan de literatuur de Vlaamse 
dimensie versterken en het artistieke spec-
trum verruimen. Zoals omgekeerd de lette-
ren een podium kunnen bieden aan andere 
kunstvormen. Een succesvolle presentatie 

van verfilmde boeken in samenwerking met 
het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) op de 
Frankfurter Buchmesse in 2010 leverde zo via 
filmfragmenten aandacht voor de boeken op. 
De buitenlandse carrière van Vlaamse films 
kan ook vertalingen van de onderliggende 
boeken stimuleren. 

Een residentiebeleid  
in twee richtingen 
Auteurs en vertalers moeten zich in twee 

richtingen kunnen bewegen: Vlaamse auteurs 
internationale schrijfplekken aanbieden met 
ontmoetingskansen en presentatiemogelijkhe-
den van het eigen werk en omgekeerd, optre-
den als gastland voor buitenlandse auteurs en 
vertalers en hen in contact brengen met het 
Vlaamse literaire leven (auteurs, tijdschrif-
ten, manifestaties, pers …). Het literaire mid-
denveld kan in het creëren van contactkansen 
een stimulerende rol spelen. 

Uitbouw van het Vertalershuis
De verbreding, zowel qua genres als geo-

grafisch, zal het aantal vertalingen bedui-
dend verhogen en de behoeften om vertalers 
te begeleiden en bij te scholen vergroten. De 
huidige capaciteit van het Vertalershuis in 
Antwerpen moet op termijn dan ook verdub-
beld worden. 

Carlo	Van	Baelen	is	directeur	van	het	Vlaams	Fonds	
voor	de	Letteren.
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Wat fantastisch is aan internationale samenwerkingen, is dat je niet als toerist in 
een stad of regio terechtkomt: je wordt door de organisator of door andere kunstenaars 
eigenlijk meteen tot de kern van de zaak gebracht. Ik heb een aantal ervaringen 
meegemaakt in oorlogsgebieden zoals Kroatië, Bosnië of Servië die mijn werk als 
musicus ingrijpend hebben beïnvloed. 

48

Eric Sleichim 
aan het woord…

Marie Roofthooft, medewerker podiumkunsten bij VTi

Tijdens	de	conferentie	Joining the Dots	openden	we	op	26	oktober	met	een	plenair	debat	waarbij	moderator	
Chris	Keulemans	in	gesprek	ging	met	Grace	Ellen	Barkey	(Needcompany),	Eric	Sleichim	(Bl!ndman),	Gideon	Boie	
(Bavo),	Els	Opsomer,	Peter	Brosens	en	David	Van	Reybrouck	over	de	 internationale	dimensie	van	hun	praktijk	
als	kunstenaar.	Wat	is	het	belang	van	internationaal	werken?	Wat	heeft	het	betekend	in	de	ontwikkeling	van	hun	
oeuvre	en	loopbaan?	Welke	beleidsondersteuning	is	relevant,	voor	hen	en	voor	toekomstige	generaties?	In	deze	
publicatie	vindt	u	een	neerslag	van	de	bijdrages	van	de	verschillende	kunstenaars.	Als	opener	van	het	gesprek	
stelde	moderator	Chris	Keulemans	alle	kunstenaars	dezelfde	vraag:	‘Was	er	één	moment	tijdens	je	ervaringen	in	
het	buitenland	dat	je	werk	heeft	veranderd?’
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In de jaren negentig bracht ik zo een nacht door met de directeur van het filmarchief 
van Ljubljana: hij werd gevraagd om na het beleg van Sarajevo het filmarchief 
van Sarajevo volledig terug op te bouwen. Dat was letterlijk te nemen. Hij moest 
opnieuw filmmateriaal vinden en een logica ontwikkelen voor de heropbouw van een 
infrastructuur voor het archief. Tijdens die ontmoeting vertelde hij me over een student 
biologie die zich drie jaar in zijn kamer in Sarajevo had opgesloten uit angst voor het 
oorlogsgeweld. Hij had in zijn leven nog nooit gitaar gespeeld, maar was gedurende die 
drie jaar in zijn kamertje obsessioneel en volledig autodidactisch op het instrument 
beginnen werken. Hij kwam niet buiten, zijn zus bracht hem eten. Qua techniek ging 
die student op een heel onlogische manier met het instrument aan de slag, maar wat hij 
ermee deed, was op zich ongelooflijk. De muziek die hij maakte was zo buitengewoon. 

Een jaar later gaf ik een workshop in het conservatorium van Sarajevo waar in 
de muur van de concertruimte net naast de vleugelpiano nog steeds een mansgrote 
raketinslag was. In gebouwen met doorzeefde muren studeerde toen met een 
aanstekelijk idealisme een hele nieuwe generatie muzikanten. Zulke ervaringen hebben 
zeker mijn kijk op muziek en musici grondig beïnvloed. 

Zelfs wanneer je goed uitgebouwde contacten hebt in het buitenland, kan je 
nog voor verrassingen komen te staan. Een goed voorbeeld is mijn ervaring op een 
festival in Boedapest. We zouden daar met Bl!ndman spelen op uitnodiging van een 
muziekprogrammator met wie ik al tien jaar samenwerkte. Bij onze aankomst merkte 
ik op dat hij met iets zat dat hij maar niet gezegd kreeg. Ondertussen was het begin 
jaren negentig en had er op politiek niveau een heuse omkering plaatsgevonden. Hij 
moest zich als programmator aanpassen aan het nieuwe politieke regime in zijn land, 
wat naast inhoudelijke ook financiële implicaties met zich meebracht. Uiteindelijk werd 
duidelijk dat hij ons niet had verteld dat hij ons op een jazzfestival had geplaatst. Ik 
hou zelf veel van jazz, het is ook een inspiratiebron geweest, maar Bl!ndman is geen 
jazzensemble. Bovendien waren wij de grote afsluiter van het festival. Het was een 
strategische zet van hem omdat Bl!ndman toen vrij bekend was in Boedapest en hij 
een volle zaal wou om af te sluiten. Voor ons zorgde die mededeling echter wel voor een 
waar crisismoment. Ik herinner me nog levendig de avond vóór het concert. Ik wilde het 
publiek niet bij de neus nemen. Ik heb toen met de hele groep een inhoudelijke oefening 
gemaakt over de betekenis van jazz en improvisatie. Met het concert brachten we 
uiteindelijk een visie over jazz. Het publiek was opgetogen, wijzelf en de programmator 
ook, maar de avond eindigde met een beeld dat ik nooit zal vergeten. Toen we laat op de 
avond langs de artiestenuitgang vertrokken, stond er nog een iets oudere man ons op te 
wachten. Toen hij ons eindelijk buiten zag komen, is hij beginnen scanderen: ‘This is not 
jazz, this is not jazz!’ Zo is hij al roepend heel die boulevard in Boedapest afgewandeld. 
Dat is een beeld dat in mijn geheugen gegrift staat. 

De ervaring van geprogrammeerd te staan op dat jazzgebeuren illustreert het 
fenomeen van constante evolutie, niet alleen als kunstenaar maar ook wat betreft 
organisatoren en de veranderende context waarin zij werken en waarmee ze rekening 
dienen te houden. Je kent elkaar door en door, maar voor ieder blijft het vaak een 
kwestie van overleven. Zowel voor de organisator die zich met zijn programmatie moet 
positioneren ten opzichte van de politieke situatie in zijn land, als voor de kunstenaar 
die zijn taal moet blijven heruitvinden en scherper stellen en zich - zeker in het 
buitenland - elke keer weer moet profileren. 

Eric Sleichim is componist-saxofonist en oprichter en artistiek leider van Bl!ndman.

foto	Arthur	Péquin
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Publieke opdrachten voorbij het 
provincialisme

De mate waarin architectuur in Vlaan-
deren internationaal is kan men het best 
aflezen in de openstelling van ontwerpop-
drachten met internationale uitstraling. In de 
jaren 1990 van vorige eeuw tonen een tiental 
ontwerpwedstrijden een uitgesproken ambitie 
om aansluiting te vinden bij de internatio-
nale architectuurtop. Het Antwerpse project 
‘Stad aan de stroom’ geldt als een symbolisch 
scharnierpunt waarbij vanuit ontwerpend 
onderzoek een visie over stadsontwikkeling 
op gang wordt gebracht door internationaal 
gereputeerde architecten. Andere toonaange-
vende ontwerpwedstrijden vinden we bij het 
stedenbouwkundig plan voor Hoog-Kortrijk, 
Sea Trade Center Zeebrugge, Provinciehuis 
Vlaams-Brabant, de renovatie van de Beurs-
schouwburg, het Concertgebouw Brugge, de 
gerechtsgebouwen in Gent en Antwerpen, het 
MAS en het Gentse Forum. Wanneer in 1999 
de Vlaamse Bouwmeester aantreedt, ontwik-
kelt deze de Open Oproep, een selectieproce-
dure die gebaseerd is op het principe van een 
architectuurwedstrijd voor ontwerpers uit 
binnen- en buitenland. Terwijl de internatio-
nale gerichtheid van het publiek opdrachtge-
verschap voorheen eerder ad hoc kan genoemd 
worden, is die nu structureel. In twintig Open 

Oproepen werden er niet minder dan 517 
projecten opengesteld aan het internationale 
architectenkorps, waarvan vele door buiten-
landse architecten werden gerealiseerd.

Internationale werking van 
architectuurorganisaties

Architectuurorganisaties leggen zich toe 
op architectuurcultuur zonder zelf te bouwen. 
Door reflectie, onderzoek en presentatie wer-
ken ze rond de architectuurkwaliteit, zowel 
in zijn realisaties als in zijn mogelijkheden. 
Architectuurorganisaties die rechtstreeks 
of onrechtstreeks door de Vlaamse overheid 
ondersteund worden zijn op twee handen te 
tellen. Toch werken ze bijna allemaal samen 
met internationale architecten en organisa-
ties. De grote instellingen als deSingel deden 
dat al van in de pioniersjaren 1980 van de 
vorige eeuw en de voorbije vijf jaar profileert 
ook BOZAR zich voluit als internationale pre-
sentatieplek voor architectuur. De kleinere en 
pas recent geprofessionaliseerde lokale centra 
werken met het vizier op de wereld. 

Terwijl de grote huizen coproducties aan-
gaan voor tentoonstellingen met buitenlandse 
internationale toonplekken en producenten 
van architectuurtentoonstellingen (BOZAR: 
Robbrecht en Daem in White Chapel in 
London, deSingel: Office KGDS, Keretz ...),  

Architectuur is nooit een zaak van cultuurbeleid alleen en is 
bovendien sterk afhankelijk van de economische conjunctuur en 
wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze factoren zijn van een globale 
dimensie waaraan het binnenlandse beleid zich moet aanpassen. De 
vraag is of de internationale conditie van de architectuurpraxis ook tot 
uiting komt in de architectuurcultuur uit Vlaanderen. Het afgelopen 
decennium hebben drie beleidsinstrumenten daartoe bijgedragen: de 
publicatie van de Jaarboeken Architectuur Vlaanderen (vanaf 1994), de 
installatie van een Vlaams Bouwmeester (1999) en de ondersteuning 
van architectuurcultuur vanuit het Kunstendecreet (2006).

Internationaal werken  
in de architectuursector

Stefan Siffer en Katrien Vandermarliere
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zijn de architectuurorganisaties vooral toe-
gespitst op een aanbod van lezingen van 
internationaal gereputeerde ontwerpers en 
netwerking en expertisedeling met buiten-
landse organisaties. De grote huizen werken 
volgens de formule van coproducties vanuit 
het oogpunt van kostenefficiëntie. Daarnaast 
zijn de artistieke wisselwerking en bekend-
making van architecten een motivatie voor 
samenwerking. Grote huizen beschikken over 
de nodige budgetten om met de buitenlandse 
huizen interessante coproducties op te zetten. 

Toch dient opgemerkt dat deze praktijk zich 
slechts één à twee keer per twee of drie jaar 
voordoet. Het produceren van architectuur-
tentoonstellingen is een langdurig proces dat 
zowel op intellectueel als op praktisch vlak 
een groot engagement vereist van de ontwer-
per en de curator. DeSingel produceert ook 
tentoonstellingen over buitenlandse archi-
tecten die in Vlaanderen gemaakt worden en 
daarna worden getoond bij de coproducenten 
(SAANA (Japan), Keretz (Zwitserland)).

Binnen sommige organisaties is de 

tabel 1: wedstrijden en evenementen

prijsvragen met internationale uitstraling

1990-2002 Stad	aan	de	stroom,	Hoog-Kortrijk,	Zeebrugge,	
Prov.	Vl-Brabant,	Beursschouwburg,	Concert-
gebouw	Brugge,	Gerechtsgebouwen	Gent	en	
Antwerpen,	MAS,	Forum

>10

2002- Open	Oproepen	Vlaams	Bouwmeester 20

aantal	opdrachten	met	procedure	Open	Oproep 517

internationala evenementen en tentoonstellingen

1991,	2000,	2004,	2008 Internationale	Architectuur	Biënnale	Venetië	
(Door	Vlaamse	Gemeenschap	CJSM)

4

2010 Biënnale	Venetië	(in	selectie	hoofdcurator) 1

2003,	2007,	2006 Internationale	Architectuur	Biënnale	Rotterdam 3

1989,	1990,	1996,	1999,	2001,	2005 groepstentoonstellingen	architecten	(met	mid-
delen	van	de	VG)

8

1996,	1998,	2000,	2004,	2005,	2006,	2010 solotentoonstellingen	architecten 8

After the Party	–	Belgisch	paviljoen,	Biënnale	van	Venetië	-	Office	Kersten	Geers	David	Van	Severen	(2008)
foto’s	Bas	Princen,	gepubliceerd	in	Architectuur in Vlaanderen	(VAi,	2010)
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internationale dimensie structureel in de 
werking ingebed (bijvoorbeeld ICASD on-
der de vleugels van BOZAR, Architecture 
Workroom Brussels, Lab[au]). Dat betekent 
echter niet dat zij daarvoor structureel 
worden betoelaagd. Voor de meeste andere 
architectuurorganisaties is het internatio-
nale een opportuniteit als het aansluit bij de 
regionale werking (Antwerpen Averechts, 
Ar-Tur). Dikwijls kunnen de internationale 
contacten niet verzilverd worden wegens ge-
brek aan middelen. Internationale werking 
verloopt in concentrische cirkels: interregio-
naal (Architectuurwijzer, Ar-Tur, Antwerpen 
Averechts), Europees (AWB), wereldwijd 
(deSingel, BOZAR, Archipel). 

Internationale uitstraling van architectuur 
uit Vlaanderen

De architectuurcultuursector haalt het 
buitenland meer naar Vlaanderen dan in 
omgekeerde richting. Over een periode van 
twintig jaar tellen we slechts acht belangrijke 
internationale solotentoonstellingen van ar-
chitecten uit Vlaanderen en een zelfde aantal 
groepstentoonstellingen waaraan architecten 
konden deelnemen met steun van de Vlaamse 
overheid. Niettemin slagen verschillende 
organisaties erin eigen producties in het bui-
tenland te spreiden. Naast de grote instellin-
gen deSingel en BOZAR is dat vooral Lab[au]. 
AWB richt zich dan weer in eerste instantie 
op een Brussels internationaal publiek. Wer-
ken vanuit of onder de vleugels van een grote 
instelling biedt onmiskenbaar voordelen op 
het internationale forum (deSingel, ICASD 
presenteert zichzelf als BOZAR Architecture, 
Ar-Tur wordt op sleeptouw genomen door de 
Warande (Turnhout 2012).

Ook voor het publiceren van architectuur-
boeken werden in het verleden internationale 
samenwerkingen aangegaan, deSingel recent 
met Kasper König Publishers en Hatje Cantz, 
VAi met het Nederlandse 010. In de jaren 
1990 tellen we 25 publicaties van Vlaamse 

uitgevers in vertaling (deSingel: 11, Ludion: 
14), het laatste decennium zijn dat er 18 (VAi/
A16: 6, diverse uitgevers: 12). Met de twee-
jaarlijkse Engelstalige publicatie Flanders 
Architectural Yearbook zet het VAi een dertig-
tal gebouwen in de kijker waarbij het land-
schap in thematische essays wordt toegelicht. 
Het corpus Jaarboeken (9 edities) geeft een 
overzicht van 20 jaar archictectuurcultuur. 
Het jaarboek wordt verspreid via ruilen en 
promotiekanalen en wordt in beperkte mate 
in het buitenland verkocht. Buitenlandse 
uitgevers verspreidden over een periode van 
20 jaar 15 publicaties en themanummers over 
architectuur uit Vlaanderen.

Het VAi zorgt ook voor internationale be-
kendmaking van ontwerpers in Vlaanderen 
door deelname aan de Internationale 
Architectuur Biënnale van Venetië (vier 
edities, eens om de vier jaar). Vlaanderen 
kaapte in 2004 de Gouden Leeuw weg met 
een inzending van het VAi: Kinshasa, the 
Imaginary City, een project van Filip De 
Boeck, Koen Van Synghel en Marie-Françoise 
Plissart. In 2010 won Office KGDVS de 
Zilveren Leeuw en was het bureau van Jan 
De Vylder vertegenwoordigd in de selectie van 
de hoofdcurator met lastminutesteun buiten 
het Kunstendecreet van de Vlaamse overheid 
(50.000 euro).

Door allerlei vormen van samenwerking 
en netwerking doet het VAi voor elk project 
dat met praktijkontwikkeling en -ondersteu-
ning te maken heeft een beroep op buiten-
landse experten en vice versa en stuurt het 
Vlaamse ontwerpers, theoretici en auteurs 
naar het buitenland (zoals voor de work-
shop architectuurkritiek in samenwerking 
met het Nederlandse Stimuleringsfonds voor 
Architectuur).

De architectuur uit Vlaanderen is interna-
tionaal nog te weinig gekend. De productie is 
daarvoor te klein, de opdrachtenportefeuille 
van architecten soms niet spectaculair ge-
noeg. Maar ook het wezen van de architectuur 
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in Vlaanderen is eerder bescheiden en inge-
houden. Het is dan ook moeilijker om ze te 
‘branden’ dan bijvoorbeeld de Nederlandse 
architectuur. Wanneer buitenlanders echter 
het vakmanschap, de ontwerpinventiviteit en 
het procesmatige en participatieve werk van 
architecten leren kennen, zijn ze best enthou-
siast. Het komt er dus op aan om de contacten 
te leggen met de ‘meerwaardezoeker’ om ar-
chitectuur uit Vlaanderen te presenteren. 

Groot potentieel, kleine middelen
Het Kunstendecreet biedt mogelijkheden 

voor internationale werking, maar vooralsnog 
worden die niet optimaal benut voor architec-
tuur. Binnen de internationale subsidies van 
het Kunstendecreet werden zeventien aanvra-
gen betoelaagd (zie tabel 2). Daarnaast staan 
de internationale residenties ISCP, Isola 
Comacina en Jan van Eyck Academie ook 
open voor ontwerpers. De architectuurorgani-
saties zijn te klein om hierop te focussen, en 
de individuele architect (kunstenaar) denkt 

er slechts sporadisch aan om een subsidiedos-
siers in te dienen voor buitenlandse reizen of 
netwerking. Het gebeurt eerder via de instel-
lingen waarmee hij samenwerkt. Het steun-
punt integreert het internationale aspect in 
zijn werking, maar heeft geen budgettaire 
ruimte voor speciale acties (behalve het jaar-
boek). De Engelstalige website van VAi heeft 
nog veel onbenut potentieel, maar voorlopig 
bieden de Arts Flanders website en -nieuws-
brieven een goed en bescheiden alternatief. 

Stefan	Siffer	is	projectleider	bij	het	VAi.

Katrien	Vandermarliere	was	van	2002	tot	2010	
directeur	van	het	VAi.	Momenteel	is	ze	projectleider	/	
curator	bij	het	VAi.

jaar aard aantal bedrag

2006 internationaal	project 1 25.000

2007 internationaal	project 1 25.000

2008 internationaal	project 1 5.000

reis	en	verblijf 2 500

internationale	werkverblijven 1 1.700

2009 internationaal	project 1 20.000

internationale	initiatieven 1 50.000

reis	en	verblijf 2 4.290

2010 internationaal	project 1 20.000

internationaal	project	buiten	KD 3 80.000

reis	en	verblijf 3 7.350

totaal 17 238.840

tabel 2: subsidies Internationaal Kunstendecreet
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1. De internationale dimensie nog sterker 
verankeren in het Kunstendecreet en de 
werking van de fondsen

Wat de internationale ondersteuning be-
treft, legt het Kunstendecreet de bal in het 
kamp van de kunstenaars en kunstorganisa-
ties. Het is een instrument om in te spelen op 
de ambities die leven in het kunstenveld. 

Organisaties met meerjarige enveloppen 
kunnen de internationale dimensie als een or-
ganisch onderdeel integreren in hun subsidie-
aanvraag. Zij kunnen geen beroep meer doen 
op projectmatige ondersteuningsvormen. Bij 
de eerste uitvoering van het Kunstendecreet 
(2006) was er onduidelijkheid over welke orga-
nisaties nog (internationale) projectmiddelen 
konden aanvragen. Sinds 2010 ligt de grens 
ondubbelzinnig op 300.000 euro als maximu-
menveloppe voor wie nog projectmatige mid-
delen wil aanvragen.

Daarnaast is er ook projectmatige onder-
steuning voor wie (nog) niet op structurele 
wijze internationaal actief is. Er is steun 
voor de volgende internationale initiatieven: 
internationale projecten; de voorbereiding 

van een internationaal project op het vlak van 
de kunsten binnen een Europees subsidie-
programma; internationale werkverblijven; 
internationale netwerkorganisaties; tegemoet-
komingen in reis-, verblijf- en transportkosten 
vanuit en naar het buitenland; vertalingen 
van niet-literaire teksten uit het Nederlands 
naar andere talen en omgekeerd. 

Na een eerste meerjarige subsidieperiode 
(2006-2009) is de tijd rijp om de balans op te 
maken. Wat is het effect op het terrein van 
de internationale ondersteuningsmogelijkhe-
den via het Kunstendecreet? Wat maakt het 
decreet mogelijk en wat niet? In welke mate 
slagen de structurele en projectmatige onder-
steuningsmogelijkheden erin om de ambities 
van kunstenaars en kunstorganisaties waar 
te maken? Op welke manier kan de internati-
onale dimensie nog sterker verankerd worden 
in het Kunstendecreet? 

Algemene aandachtspunten

• Aandacht voor wat transversaal en sec-
torspecifiek is - Het Kunstendecreet biedt een 
uniform kader voor alle artistieke disciplines. 

Op 25 en 26 oktober 2010 organiseerden de kunstensteunpunten, het 
Vlaams Audiovisueel Fonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren 
Joining the Dots, een tweedaagse conferentie over internationaal 
cultuurbeleid. Tweehonderd aanwezigen dachten mee na over de inter-
nationale praktijk in de kunsten in al zijn diversiteit, over de voornaamste 
obstakels om internationaal te kunnen werken en over een aantal 
instrumenten en aanbevelingen voor een toekomstgericht internationaal 
kunstenbeleid, op de verschillende beleidsniveaus. Die reflectie wordt 
voortgezet in deze publicatie. Deze bijdrage is een samenvatting van 
het denkwerk tijdens dit hele proces. Wat zijn de bouwstenen van een 
duurzaam internationaal beleid voor de kunsten? Hoe kan het bestaande 
instrumentarium hiertoe aangewend of aangevuld worden?

Joining the Dots

BAM, MCV, VAF, VAi, VFL, VTi

Bouwstenen voor een duurzaam 
internationaal kunstenbeleid
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Dat heeft zeker voor meer openheid gezorgd 
over de manier waarop subsidies worden toe-
gekend. Het is echter de vraag of het decreet 
voor alle sectoren en disciplines even goed toe-
pasbaar is (bijvoorbeeld de architectuursector 
of pop/rocksector). Een flexibele subsidierege-
ling blijft dus noodzakelijk om in te spelen op 
de specificiteit van de diverse subsectoren en 
binnen (sub)sectoren. 

• Duurzaam beleid hanteert een loopbaan-
perspectief - Een beleid moet niet alleen inspe-
len op de verschillen tussen sectoren, maar 
houdt ook rekening met wat kunstenaars/
organisaties op een bepaald moment in hun 
ontwikkeling nodig hebben. Een duurzaam 
internationaal kunstenbeleid beschouwt een 
internationale activiteit niet als een eenmalig 
evenement, maar als een stap binnen een lan-
ger proces. Het bestaande instrumentarium - 
de verschillende projectmatige en structurele 
ondersteuningsvormen - bevat aanknopings-
punten om beter in te spelen op groeikansen 
van kunstenaars en organisaties.

• Wederzijdsheid, evenwicht tussen import 
en export - In de uitvoering van het decreet 
moet zowel ingespeeld worden op een goede 
balans tussen export en import en andere, 
meer wederzijdse vormen van samenwerking 
zoals netwerken, onderzoek, vorming, pros-
pectie en coproductie.

• Nood aan transparante criteria en com-
municatie - De communicatie over beslis-
singen en beschikbare budgetten schept 
verwarring. Het is niet altijd duidelijk of een 
negatieve beslissing het gevolg is van de kwa-
liteit van het dossier of van een tijdelijk tekort 
aan middelen. 

• Internationaal werken in Vlaanderen en 
Brussel - De artistieke biotoop in Vlaanderen 
en Brussel is de laatste decennia sterk geïn-
ternationaliseerd, omdat onze regio om di-
verse redenen een interessante uitvalsbasis is 
voor buitenlandse kunstenaars. Het beleid zou 
daar meer op kunnen inspelen en deze rijk-
dom ondersteunen. Het Kunstendecreet biedt 
een aantal mogelijkheden die niet optimaal 
aangewend worden. Hoewel kunstenaars die 
op aantoonbare wijze drie jaar actief zijn in 
Vlaanderen, subsidies kunnen aanvragen, 

blijkt dat in de praktijk niet eenvoudig. 
Behalve voor de internationale initiatieven 
wordt de informatie over het Kunstendecreet 
enkel in het Nederlands gecommuniceerd en 
ook dossiers moeten in het Nederlands worden 
ingediend. Binnen de Vlaamse overheid zijn 
er instellingen waarvoor meertaligheid geen 
probleem is. Meer flexibiliteit daaromtrent is 
een must en kan best kaderen in een breder 
onthaalbeleid voor buitenlandse kunstenaars 
en cultuurprofessionals (zie verder).

• Afstemming op aanvullende impulsen - 
Een aanvullend top-down impulsbeleid moet 
gebaseerd zijn op een degelijke monitoring 
van internationale activiteiten die via het 
Kunstendecreet gesubsidieerd worden.

• Diversificatie van de ondersteuning - In 
het kunstenlandschap zijn er verschillende 
organisaties/sectoren die zich in de praktijk 
zeer verschillend verhouden tot de ‘markt’. 
Binnen de context van een evaluatie van het 
Kunstendecreet is het nodig om na te denken 
over een diversificatie van de subsidiëring 
(bijvoorbeeld gedeeltelijke terugbetaling in 
geval van winst, een return voor de Vlaamse 
Kunstcollectie in geval van een degelijke on-
dersteuning …). Als sommige disciplines het 
potentieel hebben om winst te maken, mag 
dat geen argument zijn om ze niet te onder-
steunen. Integendeel, de subsidie is nodig om 
een project te kunnen opstarten.

• Afstemming op andere ondersteunings-
vormen - Een subsidie mag een maker of or-
ganisatie niet afremmen om ook met Flanders 
Investment & Trade (FIT) of CultuurInvest in 
zee te gaan wanneer het gaat over grote,  
eventueel winstgevende tournees. Een gron-
dige analyse van CultuurInvest en on derzoek 
naar ondersteuningsmogelijkheden binnen 
FIT, Economie, Innovatie of Ont wik kelings-
samenwerking zijn ook aan de orde.

Suggesties voor de 
enveloppenfinanciering

Het Kunstendecreet voorziet een enve-
loppenfinanciering voor meerjarig gesub-
sidieerde organisaties. Het internationale 
maakt nu organisch onderdeel uit van hun 
artistieke programma en het is ook mogelijk 
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om op langere termijn internationale enga-
gementen aan te gaan. In principe is dat een 
erkenning van de wezenlijk internationale 
dimensie van de artistieke praktijk zoals die 
zich sinds de jaren tachtig heeft ontwikkeld. 
Het is een voorbeeld voor het beleid in vele 
andere landen. Tegelijk zijn er een aantal 
aandachtspunten: 

• Subsidies als hefboom - Het enveloppen-
systeem kan maar functioneren als organisa-
ties voldoende middelen krijgen om de inter-
nationale functie die ze geacht worden op te 
nemen, ook daadwerkelijk kunnen realiseren. 
Dankzij een forse stijging van het algemene 
cultuurbudget in de afgelopen tien jaar is de 
overheidssteun voor kunsten globaal gezien op 
een aanvaardbaar niveau gebracht, maar de 
individuele situatie van de gesubsidieerde ini-
tiatieven is erop achteruit gegaan. In vergelij-
king met tien jaar geleden kijkt een organisa-
tie in de kunstensector gemiddeld aan tegen 
een koopkrachtverlies. Dat is een bedreiging 
voor de internationale werking. Structuren 
halen veel eigen inkomsten uit het buiten-
land. Maar een solide subsidie op Vlaams ni-
veau blijft een noodzakelijke hefboom om naar 
die middelen op zoek te gaan. In coproducties 
zijn de Vlaamse makers vaak kleine partners 
en voor buitenlandse presentatieplekken zijn 
kunstenaars niet interessant omdat ze niet 
kunnen rekenen op voldoende ondersteuning 
via subsidies.

• Meer duidelijkheid over de internationale 
functie - de drempel van de 300.000 - Bij het 
toekennen van de structurele subsidies moet 
duidelijk worden aangeven voor welke organi-
saties de internationale werking gewaardeerd 
en gehonoreerd wordt. Bij de eerste uitvoering 
was daar erg veel onduidelijkheid over. Die 
flou is ten dele opgeheven, nu er een objectieve 
drempel van 300.000 euro is ingevoerd (sinds 
2008), waarboven structuren geen extra pro-
jectsubsidies kunnen aanvragen. Er is echter 
een grondige evaluatie nodig van de drempel 
van de 300.000. In welke mate valt die samen 
met de grens tussen een structurele en een 
projectmatige internationale werking? Voor 
organisaties met een subsidie net boven deze 
drempel betekent dit in de praktijk meestal 
dat ze geen verankerde internationale wer-
king kunnen uitbouwen. 

• Een nadeel van het huidige envelop-
pensysteem is dat de investering in de inter-
nationale werking moeilijk zichtbaar gemaakt 
kan worden. Organisaties zijn immers niet 
verplicht om aan te geven welke opbrengsten 
en uitgaven gerelateerd zijn aan hun inter-
nationale activiteiten. In de praktijk doen 
sommigen het wel en anderen niet. Hoe kan 
de internationale investering meer zichtbaar-
heid krijgen? Tijdens Joining the Dots kwam 
de denkpiste op tafel om de internationale 
functie in de meerjarige enveloppen te hono-
reren met geoormerkte bedragen. Niet alleen 
maakt dat de investering én de return van de 
internationale werking meer zichtbaar, het 
gaat ook de versnippering tegen. De toegeken-
de budgetten zouden immers moeten volstaan 
om een realistische en kwalitatieve invulling 
te geven aan de internationale opdracht. Het 
voorstel kon binnen de sector echter niet op 
algemene instemming rekenen. Om de inter-
nationale dimensie van de artistieke praktijk 
meer zichtbaar te maken, kan voor structuren 
ook gedacht worden aan een meldingsplicht 
voor internationale activiteiten. Het voordeel 
is dat een aanvullend informatie- en promotie-
beleid (zie verder) beter kan inspelen op mo-
gelijkheden die zich voordoen naar aanleiding 
van bepaalde evenementen of uitnodigingen.

Suggesties voor de internationale ini
tiatieven in het Kunstendecreet

Voor de projectmatige ondersteuning van 
internationale initiatieven is het belangrijk 
om snel en flexibel te kunnen reageren op 
kansen die zich aandienen in een dynamisch 
kunstenlandschap. Daarvoor moet de proce-
dure aan een aantal voorwaarden voldoen: 
laagdrempeligheid, een snelle en flexibele be-
slissingsprocedure en voldoende middelen.

• Verhoging en temporele spreiding van de 
middelen - Vandaag zijn de budgetten ontoe-
reikend, zeker als ze internationale kansen 
moeten bieden voor zowel kleine, beginnende 
initiatieven als voor gevestigde waarden die 
steun nodig hebben bij grootschalige projec-
ten of tournees. Het budget voor internati-
onale projecten moet gegarandeerd worden 
en gelijkmatig verspreid over het jaar en 
niet afhankelijk zijn van eerder uitgegeven 
budgetten. 
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• Flexibiliteit en snelheid van de proce-
dure - projectenfonds - Om flexibel te kunnen 
inspelen op ad-hocvragen van buitenlandse 
partners of programmatoren, moet de be-
oordelings- en beslissingsprocedure snel en 
efficiënt verlopen. Te overwegen pistes zijn om 
de huidige aanvraag- en beslissingstermijnen 
in te korten, of om een deel van de middelen 
onder te brengen in een autonoom opererend 
fonds voor internationale projecten, wat de 
flexibiliteit en efficiëntie van de beoordelings- 
en beslissingsprocedure ten goede zou komen. 
Daarbij kan gewerkt worden aan een andere 
invulling van projectmatig werken (om bijvoor-
beeld meerjarige projecten mogelijk te maken).

• Follow the actor - In principe vertrekt het 
Kunstendecreet vanuit de vraag van kunste-
naars of organisaties. Beslissingen moeten 
dan ook gebaseerd worden op het belang voor 
hun artistieke parcours en niet op basis van 
zichtbaarheid en prestige van een specifiek 
project of speelplek. In functie van de relevan-
tie voor de ontwikkeling van een kunstenaar of 
organisatie moet daarbij de keuze voor minder 
evidente speelplekken gevolgd durven worden. 

• Meer mogelijkheden voor de tussenkom-
sten in reis-, verblijf- en transportkosten - Er 
is een verschil tussen eenmalige reis- en ver-
blijfkosten en kosten die het gevolg zijn van 
een tournee of reizende tentoonstelling. De 
budgetten daarvoor zijn van totaal verschil-
lende grootteorde en de toegekende budgetten 
moeten in verhouding zijn. Er moet ook meer-
maals per jaar beroep gedaan kunnen worden 
op deze subsidie, ook al gaat het over hetzelfde 
land. Het is immers belangrijk om in een be-
paalde scène een netwerk op te bouwen.

• Uitbreiding van de regeling voor inter-
nationale werkverblijven - Deze subsidies 
zijn niet voor alle kunstdisciplines even goed 
gekend en toepasbaar. Er moet beter over 
gecommuniceerd worden en er moet gezocht 
worden naar een vorm die beter past bij de 
verschillende disciplines.

Werking van de fondsen

De audiovisuele creatiesector en de sector 
van de letteren kunnen voor subsidies niet 
terecht bij het Kunstendecreet, maar moeten 

zich wenden tot de daartoe opgerichte fond-
sen: het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 
en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). 
Een belangrijk onderdeel van hun beheers-
overeenkomst is de focus op het buitenland. 
Het werkmodel van de fondsen maakt een 
proactiever beleid mogelijk omdat informatie, 
promotie en subsidies voor projectontwikke-
ling en -realisatie in één hand zijn. Dat maakt 
een kortere ontwikkelings- en beslissingslijn 
en een snellere (re)actie mogelijk.

De steun die het VAF biedt aan projecten 
is een belangrijke hefboom om buitenlandse 
producenten en partners aan te trekken. Een 
aantal aanvullende elementen zou dat (mits 
uitbreiding van middelen) kunnen versterken.  

• Faciliterende maatregelen voor interna-
tionaal coproduceren - Internationaal copro-
duceren kan gestimuleerd worden door de 
samenwerkingsakkoorden met fondsen en 
professionele organisaties uit andere regio’s 
en landen uit te breiden. Er moet dan wel 
een draagvlak bestaan voor het wederkerig-
heidsprincipe waarbij ook financiële mid-
delen worden gereserveerd om buitenlandse 
films te ondersteunen. Meer buitenlandse 
coproducenten en buitenlandse produc-
ties kunnen aangetrokken worden door een 
Vlaams economisch fonds naar model van 
Bruxellimage en Wallimage dat, in synergie 
met de tax shelter, zorgt voor investeringen, 
werkgelegenheid, continuïteit en internatio-
nale uitwisseling. Door meer coproducties met 
andere landen worden de kansen verhoogd op 
steun van Eurimages (het coproductiefonds 
van de Raad van Europa), waar Vlaanderen 
nu op wisselende wijze geld uit haalt. Verder 
kan toptalent nog sterker gecoacht worden in 
zijn internationale doorbraak, wat dan weer 
een positief effect heeft op het hele Vlaamse 
audiovisuele veld. En ten slotte zou de relatie 
met andere continenten versterkt kunnen 
worden door talentvolle filmmakers uit ont-
wikkelingslanden te steunen via een specifiek 
fonds. 

• De verkoop van Vlaamse producties kan 
gestimuleerd worden door de promotie van 
de Vlaamse selecties op belangrijke markten 
en festivals nog professioneler te omkaderen, 
door in te zetten op invloedrijke markten 
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zoals Frankrijk, door nieuwe groeimarkten 
af te tasten zoals de BRIC-landen of door 
de release van Vlaamse films in het buiten-
land te ondersteunen naar Frans, Zwitsers of 
Scandinavisch model (via bijvoorbeeld onder-
titeling, prints & advertising, financieren van 
de aanwezigheid van de regisseur). 

De kern van het buitenlandbeleid van het 
Vlaams Fonds voor de Letteren is en blijft 
een vertaalbeleid. Maar dat betekent meer 
dan subsidies verlenen. Het VFL moet zijn 
netwerk kunnen blijven versterken en met au-
teurs en vertalingen doelgericht aanwezig zijn 
op internationale evenementen. Het VFL moet 
niet alleen vertegenwoordigd zijn op vakbeur-
zen, maar ook op prospectie gaan in nieuwe 
markten binnen en buiten Europa. Het wordt 
een bijkomende uitdaging om kwaliteitsvolle 
vertalers naar de talen van deze groeimark-
ten te vinden.

De buitenlandwerking van beide fondsen 
steunt op grondige kennis van en actieve aan-
wezigheid in het veld om opportuniteiten snel 
te onderkennen en op langetermijninveste-
ring in netwerken en relevante contacten (ook 
met commerciële partners). Behalve subsidies 
promoot het VFL Vlaamse literatuur in het 
buitenland via gerichte initiatieven zoals ten-
toonstellingen, vertaalworkshops, gastland-
schap op internationale festivals, bezoekers-
programma’s voor uitgevers en Engelstalige 
documentatie. Extra aandacht gaat naar het 
realiseren van infrastructurele voorwaarden 
(opleiding, zakelijke coaching, toeleiding). Ook 
daar zou een verdere samenwerking met FIT, 
Toerisme, en Buitenlandse Handel een troef 
betekenen.

2. Impulsbeleid: extra initiatieven van de 
overheid

Behalve via het Kunstendecreet en de 
fondsen geeft de Vlaamse overheid ook op 
andere manieren gerichte impulsen aan de in-
ternationalisering van de artistieke praktijk. 
Er wordt geïnvesteerd in residentieplekken in 
binnen- en buitenland en sectorspecifieke be-
langrijke evenementen (Festival van Avignon, 
Architectuurbiënnale in Venetië …), maar  
die acties vragen een grondige evaluatie,  
gebaseerd op een expliciet beleid. Daarnaast 
lijkt het noodzakelijk dat er ook vanuit andere  

beleidsdomeinen (Economie, Toerisme, 
Onderwijs, Buitenlandbeleid, Ontwikkelings-
samenwerking …) aandacht komt voor cultuur.

Extra impulsen binnen het 
cultuurbeleid

Een proactief residentiebeleid - Het VFL 
beheert het Vertalershuis in Antwerpen. Dat 
ontvangt buitenlandse literaire vertalers die 
vertalen uit het Nederlands. Het beschrijf 
biedt internationale auteurs werkplekken aan 
in Brussel en Vollezele. Het Kunstendecreet 
biedt mogelijkheden voor internationale 
werkverblijven. Daarnaast stelt de Vlaamse 
overheid ook vier ateliers voor beeldend 
kunstenaars ter beschikking in internatio-
naal gerenommeerde residenties (ISPC (New 
York), Künstlerhaus Bethanien (Berlijn), Isola 
Comacina (Italië), Cité Internationale des 
Arts (Parijs)). Deze plaatsen worden gegaran-
deerd in return voor de financiële ondersteu-
ning van de overheid aan de residenties. Het 
beleid omtrent de keuze van de residenties, 
de keuze van de participerende kunstenaars 
en de financiering vraagt dringend een meer 
gefundeerde aanpak. 

• Expliciete doelstellingen en criteria - 
Er moeten duidelijke verwachtingen worden 
geformuleerd bij het uitzetten van een beleid 
rond residenties. Op die manier kan wor-
den nagegaan of de geselecteerde residenties 
voldoen en kan beter ingespeeld worden op 
nieuwe ontwikkelingen in het veld. 

• Aandacht voor nieuw opkomende regio’s - 
Een residentiebeleid moet naast de centrum-
steden zoals Berlijn en New York, ook inzet-
ten op niet-westerse en nieuw opkomende 
regio’s waar momenteel minder aandacht voor 
bestaat. Op die manier kan het de focus op 
bepaalde praktijken in minder voor de hand 
liggende regio’s en continenten stimuleren. Zo 
zijn de mogelijkheden om Vlaamse auteurs uit 
te zenden naar buitenlandse schrijfplekken 
nog te beperkt. Het beschrijf is al lid van het 
Halma-netwerk, maar deelname aan het uit-
wisselingsprogramma vereist extra middelen.

• Het residentiebeleid moet gericht zijn 
op alle disciplines en niet enkel op beeldende 
kunst en literatuur. 
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• Onthaalbeleid - aanbieden van residen-
ties voor buitenlandse makers in Vlaanderen. 
Een internationaal kunstenbeleid mag ook 
de internationale scène in Vlaanderen en 
Brussel niet negeren. Het is enerzijds belang-
rijk om kansen te bieden aan deze mensen, 
maar anderzijds kan de Vlaamse overheid 
ook zelf topkunstenaars uitnodigen om een 
tijd in Vlaanderen te verblijven en werken. 
Dat zorgt voor nieuwe stimuli voor de lokale 
scène. Daarvoor moet geïnvesteerd worden 
in de noodzakelijke ruimte en netwerken 
(met organisaties, universiteiten, hogescho-
len en kenniscentra) die dat mogelijk moeten 
maken.

• Writers (& artists) in residence - In het 
verleden verbleven auteurs vaak op uitnodi-
ging van een gerenommeerde universiteit in 
het buitenland. Ze gaven er gastcolleges, pre-
senteerden hun eigen werk en traden op als 
ambassadeur voor de Nederlandstalige litera-
tuur en cultuur. Daarvoor moeten opnieuw 
middelen worden vrijgemaakt en uitgebreid 
naar andere disciplines.

Een proactief presentatieplekken- en 
evenementenbeleid - Naast de ondersteu-
ning van internationale projecten via het 
Kunstendecreet, krijgt jaarlijks een aantal 
internationale presentatieplatformen faculta-
tieve ondersteuning vanuit de budgetten van 
het Internationaal Cultuurbeleid, omwille 
van hun internationaal belang en zichtbaar-
heid. In 2009 werd hiervoor een bedrag 
uitgetrokken van 434.150 euro dat ging naar 
de Biënnale van Venetië, Stavanger 2008, 
LOW Festival, Showcasefestival Popkomm, 
Eurosonic, Festival d’Avignon en Theater aan 
het Vrijthof. Het groot aantal internationale 
festivals en evenementen en de snel evolue-
rende scène maakt een permanente evaluatie 
van deze keuzes noodzakelijk. 

• Expliciete doelstellingen en criteria - 
Het scherpstellen van de doelstellingen (zo-
als de zichtbaarheid bij een internationaal 
publiek en de kansen die daaraan gekoppeld 
zijn voor kunstenaars, maar ook de aanwe-
zigheid op innoverende nieuwe platformen) 
kunnen helpen bij het evalueren van de 
bestaande plaatsen en het opstellen van een 
nieuwe lijst. 

• Evenementenkalender - Een planning op 
lange termijn (minstens vier jaar) is noodza-
kelijk om versnippering naar aanleiding van 
ad-hocbeslissingen tegen te gaan. Die kalen-
der moet worden samengesteld aan de hand 
van de opgestelde criteria en moet worden 
afgetoetst met de sector. 

• Crossdisciplinair en crosssectoraal - Een 
presentatieplekken- en evenementenbeleid 
moet kansen creëren voor alle disciplines, 
inclusief nieuwe media en crosssectorale eve-
nementen. Kruisbestuiving tussen verschil-
lende disciplines moet het mogelijk maken om, 
inspelend op de aanwezigheid van bekende 
kunstenaars of gezelschappen uit Vlaanderen, 
andere aspecten van het kwaliteitsvolle en 
brede Vlaamse kunsten(aars)landschap te 
presenteren. Ook niet-culturele evenementen 
zoals sportmanifestaties of de wereldtentoon-
stelling kunnen een belangrijke culturele 
invulling krijgen. 

• Evenwicht tussen klassiekers en nieuw-
komers - Het is belangrijk dat in de selectie 
van de plekken of evenementen een even-
wicht bestaat tussen de vaste waarden (zo-
als de Biënnale van Venetië of het Festival 
d’Avignon) en nieuwe platformen in minder 
voor de hand liggende regio’s. 

• Ondersteuning van presentatieplekken - 
Zoals de overheid investeert in buitenlandse 
residenties kan ze ook voor een bepaalde 
periode structurele ondersteuning bieden aan 
belangrijke internationale presentatieplatfor-
men, met als return de presentatie van werk 
van Vlaamse makers.

Actief onthaalbeleid - De laatste jaren is 
er een grote internationale scène actief in 
Vlaanderen. Dat verrijkt de lokale scène en 
biedt kansen voor personen en organisaties 
om ook vanuit Vlaanderen duurzame interna-
tionale relaties op te bouwen. De overheid kan 
deze trend, die van onderuit gegroeid is, beter 
ondersteunen door buitenlandse kunstenaars, 
curatoren en theoretici op een gepaste manier 
te ontvangen. 

• De overheid kan in samenwerking met 
de stedelijke overheden van vooral Brussel 
maar ook Gent en Antwerpen, nog beter 
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inspelen op die groeiende internationale 
aantrekkingskracht, onder meer door het ter 
beschikking stellen van ruimte voor studio’s. 

• Stimuleren en ondersteunen van interna-
tionale netwerken - Zowel sector als overheid 
moeten netwerken van internationale werk-
plaatsen, kunstenaarsverblijven en residen-
ties aan universiteiten en creatieve bedrijven 
die op hun beurt internationaal vernetwerkt 
zijn en buitenlandse kunstenaars, curato-
ren en theoretici uitnodigen en hen actief in 
contact brengen met de lokale kunstscène, 
hogescholen en universiteiten en eventueel 
ook andere domeinen waarin die kunstenaars 
interesse hebben.

Extra impulsen vanuit andere 
beleidsdomeinen

Er dient vanuit de overheid meer oog te 
komen voor de manier waarop kunst van-
uit een internationaal perspectief betrok-
ken kan worden bij andere beleidsdomeinen. 
Kunst is altijd een belangrijke aanjager van 
ontwikkeling en innovatie geweest. Hoewel 
onderzoeksmethode, productieproces en com-
merciële aanpak vaak kunnen verschillen, 
zijn kruisbestuivingen tussen verschillende 
beleidsdomeinen een interessant terrein. 

Enerzijds kunnen de exploraties en de 
ervaringen van kunstenaars in het buiten-
land inspirerend zijn voor andere sectoren. 
Kunstenaars zijn soms de eersten die in nieu-
we regio’s werken. Ze leggen er contacten met 
lokale autoriteiten, ondernemers en plaatse-
lijke onderzoekscentra. Ze geven de intercul-
turele dialoog en ontwikkeling meer diepgang 
en exploreren andere dimensies. Kunstenaars 
en organisaties dragen ook cultuur uit en 
brengen zo een land of regio in de belangstel-
ling. Ze scheppen een beeld van creativiteit, 
kennis en innovatie. Omgekeerd kan ook de 
kunstensector heel wat winnen door een be-
tere samenwerking met de andere beleidsdo-
meinen: betere diplomatieke contacten, meer 
aandacht vanuit toerisme, aandacht voor 
creatieve industrie vanuit economie, etc. 

Die wisselwerking zou gevoed kunnen 
worden door een aantal concrete initiatieven:

• Overleg tussen de verschillende beleids-
domeinen - Permanent overleg tussen de 

verschillende beleidsdomeinen om de kans op 
synergie te vergroten. Sinds begin dit jaar is 
er een thematisch managementcomité opge-
richt onder de noemer ‘culturele diplomatie’, 
waarin de leidende ambtenaren worden sa-
mengebracht van het departement CJSM, het 
Agentschap Kunsten en Erfgoed, het depar-
tement Internationaal Vlaanderen, Toerisme 
Vlaanderen, Flanders Investment and Trade 
en het Vlaams Agentschap Internationale 
Samenwerking, dat verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het beleid ontwikkelingssa-
menwerking van de Vlaamse regering. 

• Creatie van een transversaal fonds ge-
voed door de verschillende beleidsdomeinen: 
Toerisme, Buitenland, Cultuur, Innovatie ... 

• Cultuur binnen ontwikkelingssamen-
werking - De dimensie cultuur komt binnen 
de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 
nauwelijks aan bod. Men kiest eerder voor 
thematisch harde prioriteiten (zoals gezond-
heidszorg en voedselzekerheid). Cultuur is 
echter één van de meest voor de hand lig-
gende instrumenten om het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking te versterken. 

• De Vlaamse vertegenwoordigers moeten 
een gelabeld substantieel budget voor cultu-
rele uitwisseling ontvangen, te beheren in 
samenspraak met sectorspecifieke specialis-
ten, die zowel de lokale scène als de situatie 
in Vlaanderen heel goed kennen. In enkele 
prioritaire landen waar geen Vlaamse ver-
tegenwoordiger is, moeten deze specialisten 
over een eigen budget beschikken. 

• Meer aandacht voor cultuur tijdens 
sectoroverschrijdende events - in overleg met 
de kunstensector een duurzaam beleid uit-
werken rond de aanwezigheid van kunsten 
tijdens bijvoorbeeld de wereldtentoonstelling, 
sportevenementen, Europese top …

• De kunstsector actief betrekken bij sec-
toroverschrijdende internationale operaties, 
zoals handelsmissies, grote toeristische pro-
motieacties, wetenschappelijke uitwisselings-
programma’s, ontwikkelingssamenwerking 
enzovoort.
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3. Duurzaam promotie- en informatie-
beleid op een collectief niveau

Naast financiële en beleidsmatige onder-
steuning, hebben internationaal werkende 
kunstenaars ook nood aan een algemeen 
draagvlak en een grotere visibiliteit. Het is 
daarom belangrijk dat ook hun werk buiten 
onze landsgrenzen gekend wordt bij het pu-
bliek in Vlaanderen, maar dat er omgekeerd 
ook werk wordt gemaakt van informatiesprei-
ding en kennisverzameling in het buiten-
land. Daarvoor zijn al heel wat instrumenten 
ontwikkeld, maar het zal er in de toekomst 
op aan komen om al die kanalen beter op 
elkaar af te stemmen en tekortkomingen weg 
te werken, en dat met de juiste middelen en 
verwachtingen. 

 
Communicatie naar een lokaal pu
bliek over internationale projecten van 
Vlaamse makers en organisaties

• Optimaliseren van de samenwerking 
tussen de instrumenten die steunpunten en 
fondsen ontwikkelen, zoals de nieuwsbrieven 
die vooral naar een professioneel publiek gaan, 
en de UiTdatabank. Ook daar kan aandacht 
besteed worden aan projecten van Vlaamse 
kunstenaars in het buitenland, allicht via een 
kwalitatieve selectie. 

• Dialoog met de media - Te weinig zijn 
interessante internationale projecten ook in 
Vlaanderen bekend. De media in Vlaanderen 
moeten er veel meer attent op worden ge-
maakt wanneer er projecten in het buitenland 
plaatsvinden. 

• Samenwerkingsverbanden tussen kun-
stenaars en kunstenorganisaties onderling 
kunnen eveneens de zichtbaarheid verhogen. 
Goede voorbeelden zijn te vinden bij CAHF 
en Clubcircuit, een netwerkorganisatie met 
elf partners (muziekclubs en concertorgani-
satoren) die ook Europese initiatieven neemt. 
CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders) 
is een samenwerkingsverband van de musea 
van hedendaagse kunst: Mu.ZEE, S.M.A.K., 
M HKA en het Middelheimmuseum, met het 
oog op een gezamenlijke internationale posi-
tionering om de zichtbaarheid van Vlaamse 
kunstcollecties te vergroten.

Promotie en communicatie naar een 
internationaal publiek

• Beter afstemmen van bestaande com-
municatieplatformen - Toerisme Vlaanderen, 
Flanders Today, Arts Flanders, Vlamingen in 
de Wereld (VIW) …. Het is belangrijk dat de 
verschillende ondersteunende instanties goed 
en ruim op tijd op de hoogte zijn van initia-
tieven die zich aandienen, om er beter op te 
kunnen inspelen en ze waar mogelijk te onder-
steunen. Daarom is een proactieve rapporte-
ring van internationale activiteiten - richting 
Vlaamse vertegenwoordigers, FIT, Toerisme 
Vlaanderen - wenselijk. Als interface tussen 
sector en beleid kunnen de kunstensteunpun-
ten daarin een belangrijke rol spelen. 

• Branding - Vlaanderen kan geschetst 
worden als een creatieve en innovatieve regio, 
waarbij kunsten een belangrijke plaats in 
nemen. Daarbij moet rekening gehouden wor-
den met de complexe nationale-identiteitscon-
structie in de lage landen bij de Noordzee. Die 
hoeft niet tot verwarring te leiden maar kan 
een troef zijn. Verschillende sectoren zijn om 
diverse redenen gebaat bij diverse strategieën 
(Nederlandstalige literatuur, Belgian cinema, 
made in Flanders …). 

• Aandacht voor kunsten bij cross-sectorale 
events - Het is belangrijk om die informatie 
en deze beeldvorming ook mee te nemen tij-
dens bijvoorbeeld de wereldtentoonstelling of 
handelsmissies.

• Aanwezigheidspolitiek - Om kunstenaars 
onder de aandacht te brengen, is het noodza-
kelijk dat ze ook gezien worden in het buiten-
land. Zowel steunpunten, fondsen, FIT als 
Vlaamse vertegenwoordigers hebben in het 
verleden acties ondernomen om die zichtbaar-
heid te vergroten. Dat kan gaan om aanwezig-
heid op beurzen, showcases, het ondersteunen 
van lokale projecten of het organiseren van 
festivals. Die activiteiten vereisen extra mid-
delen en moeten veel beter op elkaar worden 
afgestemd. Bovendien moet de sector daar 
intenser bij betrokken worden.

• Oprichten van een ‘internationaal in-
formatienetwerk kunsten’ - Naast het werk 
van de Vlaamse vertegenwoordigers en 
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evenementiële acties, is er nood aan gespecia-
liseerde en constante informatiedoorstroming. 
Het lijkt ons daarom noodzakelijk om in cruci-
ale landen extra sectorspecifieke specialisten 
aan te stellen, die zowel de lokale scène als 
de situatie in Vlaanderen heel goed kennen, 
kunnen informeren, signaleren en contacten 
leggen. Zij hebben op die manier voorname-
lijk een doorverwijs- en netwerkfunctie. Het 
is belangrijk dat deze personen actief zijn in 
de sector en contact hebben met de Vlaamse 
vertegenwoordiger, maar niet overheidsgebon-
den zijn en dus een open, niet-bureaucratisch 
aanspreekpunt vormen. 

• Afstemmen verschillende bezoekerspro-
gramma’s - De steunpunten en de fondsen 
werken aan internationale bezoekersprogram-
ma’s waarbij buitenlandse professionals wor-
den uitgenodigd om kennis te maken met de 
sector in Vlaanderen. Dat kan in de toekomst 
nog beter worden afgestemd op de noden van 
de sector en er moet ook gekeken worden 
naar de mogelijkheden tot samenwerking met 
het Flanders Inspires International Visitors 
Program van de Vlaamse overheid. 

• De overheid moet Vlaanderen in het bui-
tenland promoten als een aantrekkelijke par-
tij die graag internationaal werkt. Meertalige 
communicatie en flexibiliteit zijn dus eviden-
ties, wanneer de overheid in het buitenland 
van haar bureaucratische profiel af wil. 

Informeren van kunstenaars over in
ternationale mogelijkheden

• Beter ontsluiten van de informatie van 
de steunpunten en fondsen - De steunpunten 
en fondsen zijn belangrijke partners in het 
verzamelen van informatie over internatio-
naal werken, mobiliteit, buitenlandse presen-
tatieplaatsen en internationale netwerken. 
Zij moeten kunstenaars op weg helpen en 
doorverwijzen. Het is belangrijk dat zij een 
goed contact onderhouden met de Vlaamse 
vertegenwoordigers en de eventuele ‘informa-
tiecellen kunsten’. Het Kunstenloket kan, in 
samenwerking met zijn Europese partners, 
helpen met meer sociaal-juridische kwesties. 

• Grotere openheid in de sector - Ook de 
sector draagt een verantwoordelijkheid en 

zou veel beter zijn ervaring moeten delen met 
andere spelers in het veld.

• Oprichten van een ‘internationaal in-
formatienetwerk kunsten’ - Het hierboven 
beschreven netwerk zal naast de steunpun-
ten en fondsen optreden als direct contact ter 
plaatse en zal kunstenaars wegwijs maken en 
ad hoc inspelen op vragen.

• Optimaliseren van het contact met de 
Vlaamse vertegenwoordigers.

4. Nood aan overleg en afstemming tus-
sen de verschillende beleidsniveaus

Het lijkt een evidentie, maar in de prak-
tijk loopt het daar nogal eens spaak. Daarom 
willen we in dit vierde punt het belang van 
overleg en afstemming tussen de verschillen-
de spelers in het veld nogmaals benadrukken. 
We pleiten voor een cultuur van overleg en 
afstemming en dat op alle mogelijke niveaus. 
Ten eerste binnen het domein Cultuur zelf: 
het kabinet, de administratie, het departe-
ment, de steunpunten, de fondsen, de sector, 
organisaties en kunstenaars moeten veel 
vaker rond de tafel zitten over gezamenlijke 
internationale initiatieven. Ten tweede is het 
noodzakelijk om het cultuurbeleid van alle 
mogelijke niveaus op elkaar af te stemmen, 
dus van lokaal over provinciaal, regionaal, en 
federaal tot op Europees niveau. En ten derde 
is ook overleg tussen de verschillende be-
leidsdomeinen zoals Economie, Buitenlandse 
Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en 
Onderwijs een must, willen we cultuur 
op een duurzame manier internationaal 
vernetwerken.

• Sectoroverleg - Meer overleg tussen 
administratie, fondsen, kabinet, commissies, 
steunpunten, expertisecentra, organisaties en 
kunstenaars. 

• Sectoroverschrijdend overleg met het oog 
op diverse doelstellingen - cultuur integreren 
in de doelstellingen van Vlaanderen in Actie 
(ViA), het doorvoeren van een administratieve 
vereenvoudiging voor grensoverschrijdende 
mobiliteit, het internationaliseren van het 
hoger kunstonderwijs en het oprichten van 
een transversaal fonds met middelen van de 
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verschillende beleidsdomeinen om interessan-
te internationale projecten op een duurzame 
en integrale manier te benaderen.

• Overleg met steden en gemeenten - zij 
worden steeds belangrijker bij het uitwer-
ken van een eigen internationaal beleid. Dat 
moet in afstemming gebeuren met wat er op 
Vlaams niveau wordt ondernomen. 

• Uitwerken van een cultureel akkoord 
met de andere gemeenschappen - Een onder-
deel daarvan is afstemmen met de Franse en 
Duitse gemeenschap over grote internationale 
events. Hoe communiceren zij, hoe kunnen 
de verschillende gemeenschappen elkaar 
versterken?

• Afstemmen op Europees cultuurbeleid - 
aanvullend op de inspanningen die vandaag 
al gebeuren, kan Vlaanderen een meer pro-
actieve rol spelen in de afstemming op het 
Europese beleidsniveau. 

• Zo kunnen het beleid en de sector 
hun stem laten horen in het zich ontwik-
kelende gesprek tussen het EU-niveau 
en de lidstaten met betrekking tot de 
verschillende werven van het Europees 
cultuurbeleid: de herziening van het 
Cultuurprogramma, en de Europese 
Agenda voor Cultuur in een globaliserende 
samenleving (met aandacht voor mobi-
liteit, innovatie, interculturele dialoog 
...). Dat impliceert een bredere reflectie 
over de plek van kunst en cultuur in de 
EU 2020-strategie en binnen andere be-
leidsdomeinen (de rol van cultuur in de 
Structuurfondsen, INTERREG ...)

• De recent gepubliceerde studie The 
Contribution of Culture to Local and 
Regional Development - Evidence fom the 
Structural Funds1 stipt aan dat het poten-
tieel van de creatieve sector voor lokale 
en regionale ontwikkeling, en met name 
de creatie van concurrentievoordeel op 
mondiaal niveau, op dit moment onder-
benut wordt door de huidige program-
ma’s binnen de Structuurfondsen (waar 
ook de INTERREG-programma’s onder 

ressorteren). Sector en beleid hebben de 
taak om hier actiever op in te spelen.

• Eurimages is het Europees fonds 
voor coproductie, distributie en vertoning 
van Europese films. Omdat België samen 
met 27 andere Europese staten lid is van 
Eurimages, komen Belgische professionals 
in aanmerking voor subsidies. Vlaamse 
producenten kunnen hun kansen om be-
roep te doen op Eurimages vergroten door 
andere landen te betrekken bij de copro-
ductie van hun producties. Dat kan op zijn 
beurt gestimuleerd worden door samen-
werkingsakkoorden en het opzetten van 
een Vlaams economisch fonds.

• Meer inspelen op de aanwezig-
heid van het Europese beleidsniveau in 
Brussel: de Vlaamse overheid kan key 
players van het Europese beleidsniveau 
en beleidsmakers uit verschillende EU-
landen uitnodigen voor voorstellingen en 
evenementen … Dat zijn belangrijke net-
werk- en overlegmomenten. 

1.	Zie	http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdf.
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Mijn internationale ervaring situeert zich niet zo heel ver van huis: in Maastricht, 
Den Haag, Rotterdam en omstreken. Nederland is een weinig exotische bestemming, 
maar op vlak van architectuur is het wel een toonaangevende plek. Ik heb er geleerd 
dat een internationale praktijk niet bestaat. Er is helemaal geen internationale 
kunstscène die ergens boven onze grenzen heen zweeft. Er zijn enkel individuele 
landen met specifieke problemen en praktijken. Toen ik in Nederland terecht kwam, 
heersten daar de puinhopen van paars. Elke stad definieerde probleemwijken en 
andere ontwikkelingsgebieden. Elke stad leverde haar eigen kleine veldslagen. Het is 
in deze nieuwe context dat niet alleen ikzelf, maar ook de plaatselijke architecten en 
kunstenaars, gedwongen werden zich te oriënteren en zinvol te opereren.

Als we dan toch over een internationaal kunstenbeleid praten, zo’n beleid moet in de 
eerste plaats een kunstenaar inbedden in een lokale situatie. De kunstenaar kan dan 
vanuit het eigen perspectief - in mijn geval een Belgisch of Vlaams perspectief - een rol 
van betekenis spelen in een lokale problematiek. Deze noodzaak van het inbedden heeft 
mijn praktijk verrijkt en stelt me in staat in eigen land anders op te treden. Ik geloof 
dus niet in de ontworteling van een internationale praktijk. Ik zie ook niet hoe dat zou 
bijdragen aan een meer volwassen Vlaamse kunstpraktijk. Zonder inbedding kan er 
geen wederzijdse bevruchting plaatsvinden en blijft een internationaal kunstenbeleid 
slechts een vehikel voor het vergroten van de eigen afzetmarkt. 

Het opbouwen van relaties in het buitenland is een complex gegeven. Bij 
internationale projecten moet de focus van de samenwerking liggen op het er-zijn van 
de kunstenaar in een ander land. Daarvoor ontbreekt echter een ondersteuning vanuit 
het kunstenbeleid. Internationale werking van architectuur komt vaak uitsluitend 
neer op het promoten van specifieke oeuvres in het buitenland. Een promotiebeleid, zeg 
maar. Die promotie heeft echter een beperkt effect in het buitenland - Vlaanderen wordt 
vooralsnog niet herkend als bakermat van internationale architectuur. Uitsluitend 
internationale promotie van oeuvres beogen, heeft ook geen meerwaarde voor het 
subsidiërende thuisland. 
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Gideon Boie 
aan het woord…

Marie Roofthooft, medewerker podiumkunsten bij VTi

Tijdens	de	conferentie	Joining the Dots	openden	we	op	26	oktober	met	een	plenair	debat	waarbij	moderator	
Chris	Keulemans	in	gesprek	ging	met	Grace	Ellen	Barkey	(Needcompany),	Eric	Sleichim	(Bl!ndman),	Gideon	Boie	
(Bavo),	Els	Opsomer,	Peter	Brosens	en	David	Van	Reybrouck	over	de	 internationale	dimensie	van	hun	praktijk	
als	kunstenaar.	Wat	is	het	belang	van	internationaal	werken?	Wat	heeft	het	betekend	in	de	ontwikkeling	van	hun	
oeuvre	en	loopbaan?	Welke	beleidsondersteuning	is	relevant,	voor	hen	en	voor	toekomstige	generaties?	In	deze	
publicatie	vindt	u	een	neerslag	van	de	bijdrages	van	de	verschillende	kunstenaars.	Als	opener	van	het	gesprek	
stelde	moderator	Chris	Keulemans	alle	kunstenaars	dezelfde	vraag:	‘Was	er	één	moment	tijdens	je	ervaringen	in	
het	buitenland	dat	je	werk	heeft	veranderd?’
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Ik heb ervaren dat mijn inbedding in Nederland niet alleen iets opleverde voor de 
discussie daar, maar ook een weerslag gaf op mijn praktijk in het thuisland. Zo is het 
opvallend dat ik na al die jaren in Nederland nog steeds aanzien wordt als de kritische 
Belg die altijd op een andere manier naar de dingen kijkt. Maar omgekeerd gebeurt 
net hetzelfde: in België word ik aanzien als die Nederlander die met zijn assertief 
taalgebruik een ongebruikelijk geluid laat horen in de architectuurwereld. Een 
internationale bevruchting werkt dus in twee richtingen. 

In dat licht moet een internationaal kunstenbeleid in de eerste plaats investeren 
in een gedegen draagvlak thuis. De Vlaamse architectuurcultuur is vandaag echter 
heel beperkt - toch in vergelijking met Nederland. Zo is er daar onder meer het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur, het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en 
Bouwkunst (BKVB) en het Nederlands Architectuurinstituut dat in omvang en werking 
niet te vergelijken is met zijn Vlaamse tegenhanger. Deze robuuste infrastructuur 
maakt dat de Nederlandse architectuur wereldwijd bekend én actief is. Deze instituten 
verzekeren ook dat de meerwaarde die daaruit ontstaat, terugkeert naar Nederland. 

Hoewel beperkt zijn er in Vlaanderen wel degelijk mogelijkheden voor architectuur 
binnen het Kunstendecreet. Toch is een beter en professioneler beheer van de 
bestaande middelen op het gebied van architectuur noodzakelijk. Zo is een doordacht 
publicatiebeleid een ontbrekende schakel in de Vlaamse architectuurcultuur. Het 
Kunstendecreet eist voor een publicatiesubsidie de internationale promotie van Vlaamse 
architectuur via een Vlaamse uitgeverij. Terwijl de eerste protectionistische eis 
begrijpelijk is, is de laatste absurd. Hoe kan de Vlaamse Gemeenschap dit criterium 
hanteren als er geen enkele Vlaamse uitgeverij bestaat die actief is op vlak van 
architectuurpublicaties én internationale spreiding verzorgt?! 

Gideon Boie is architect-filosoof en leidt samen met Matthias Pauwels het 
onafhankelijk onderzoeksbureau BAVO, dat zich toespitst op de politieke dimensie van 
kunst, architectuur en planning. 

foto	Rudi	Wilderjans
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‘Kijk, wat er ook over te zeggen valt, je 
moet het altijd terugkoppelen naar de es-
sentie van het verhaal in deze sector: kan 
je wat je (artistiek) beoogt, ook daadwerke-
lijk ondersteunen?’. Eric Antonis vat de koe 
meteen bij de horens. ‘De scepsis omtrent het 
toenemende marktdenken in deze tak van het 
cultuurbeleid is zeker niet ongegrond. Gaat 
het ten koste van de artistieke projecten of 
niet? Het is belangrijk dat als we spreken over 
de opbrengst van het internationaal werk, 
dat we dan een specifieke tweeledigheid in 
rekenschap brengen. Internationaal verkeer 
is uiteraard voor een deel ontstaan omdat het 
winstgevend was. Er zijn een aantal speel-
plekken of initiatieven ontstaan omdat dat de 
stad in kwestie goed uitkwam. Maar het inte-
ressante is, dat dat ook telkens een artistieke 
meerwaarde kan hebben. Als ik praat met de 
mensen van tg STAN, dan geven zij aan hoe-
zeer die internationale ervaringen hen heb-
ben geïnspireerd als kunstenaars. Het is die 
tweeledigheid van de internationalisering die 
we voor ogen moeten houden willen we paal en 
perk stellen aan de instrumentalisering van 
de kunstensector.’ 

Antonis richt zich tot Guy Gypens. Gypens 
dist het hele gesprek lang de belangrijkste 
punten op uit ‘het bouwstenenplan’ (Joining 
the Dots. Bouwstenen voor een duurzaam inter-
nationaal kunstenbeleid) en voorziet ze van 
enkele meer algemeen stuwende bedenkingen. 
Het maakt van hem een soort verkeerslei-
der tussen de sectoren. De aanwezigheid van 
Koen Verlaeckt staat borg voor de intersecto-
riële dimensie. Het wordt een ontmoeting op 
zoek naar afstemming van de verschillende 
doelstellingen van twee overheidsdiensten 
binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Internationale afbakening
Gypens: ‘Als je geld investeert in internati-

onale activiteiten, dan is de meest prangende 
vraag wat internationaal betekent. En dus 
waar de klemtonen van de impulsen van over-
heidswege dienen te liggen.’ 

Voor Verlaeckt is internationaal onafhan-
kelijk van de locatie: ‘Je kan in Brussel of 
Antwerpen even goed internationaal bezig zijn 
als op een podium in Avignon of ergens an-
ders. Je moet het bekijken vanuit het perspec-
tief van de doelgroep en van het doelpubliek.’

De opmars van het marktgericht denken in het internationaal 
kunstenbeleid wordt in de culturele sector met terughoudendheid 
gadegeslagen. Tezelfdertijd klinkt de roep om de hand te reiken naar 
andere domeinen en sectoren er luider dan ooit. Guy Gypens, artistiek 
directeur van het Kaaitheater, Koen Verlaeckt, secretaris-generaal 
van het departement Internationaal Vlaanderen en Eric Antonis, 
voormalig intendant en Schepen van Cultuur van de Stad Antwerpen, 
zaten rond de tafel en hadden het over deze en andere dilemma’s. Het 
gesprek legt bloot welke pleinvrees er moet worden overwonnen, wil 
de samenwerking tussen cultuur- en buitenlandbeleid een reële kans 
krijgen. Het werd een aftasten van hoe je dichter tot elkaar kan komen, 
zonder elkaar al te veel te instrumentaliseren. 

De wereld van hier en ginder
Eric Antonis, Guy Gypens en Koen Verlaeckt  
in gesprek over internationaal cultuurbeleid

Tom Viaene
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Antonis hanteert liever de taalgrens als 
criterium: ‘Internationaal is alles wat buiten 
Nederland en Vlaanderen ligt. De richting be-
palen van de impulsen van de overheid, mag 
ons evenwel niet ontslaan van de opdracht te 
zoeken naar alternatieve geldschieters. En die 
overheid kan daar mee initiatief nemen.’

Duurzaam duurt het langst
Het tweede begrip dat om afstemming 

vraagt, is de laatste jaren bijna geruisloos 
naar het centrum van het lexicon gekropen. 
Voor velen is het vooralsnog onduidelijk wat 
duurzaam impliceert voor het beleid zelf.

Antonis: ‘Dat heeft vooral betrekking op 
de kunstenaars zelf. Je moet relaties aangaan 
in het buitenland met mensen en groepen die 
je inhoudelijk interesseren. Als het aan het 
beleid is om voorwaarden te scheppen, dan is 
het aan de culturele sector zelf om allianties 
te zoeken. Allianties, evenwel zonder je eigen-
heid te verliezen. Je laten inspireren door de 
plekken waar je naartoe gaat, en omgekeerd. 
En je daarbij hoeden voor het gevaar van het 
louter evenementiële: één keer spelen en je 
biezen pakken zonder dat je met iemand een 
duurzaam onderhoud had.’

Gypens: ‘Sommige artiesten staan meewa-
rig tegenover de bijna gratuite aanbiedingen 
die ze krijgen van de meest exotische, leuke 
plekken. Op de conferentie ‘duurzaam inter-
nationaal kunstenbeleid’ (Joining the Dots, 
oktober 2010) merkte David Van Reybrouck 
op dat we hoe dan ook moeten oppassen dat 
we geen artistieke elite creëren die losgezon-
gen is van de realiteit van hier én ginder. Het 
Vlaamse beleid heeft de laatste jaren sterk 
gehamerd op participatie en de aansluiting 
met de diversiteit van potentiële publieken. 
Misschien is er, zo gaf Van Reybrouck nog 
aan, naar analogie daarvan een soort pen-
dant nodig van het participatiebeleid in het 
internationale.’

Relaties aanknopen en de knopen in 
de relaties

Buitenland- en cultuurbeleid zijn lange 
tijd radicaal van elkaar gescheiden. Gypens 
meent stilaan een mentaliteitsverandering te 
ontwaren: ‘Er gaan steeds meer stemmen op 
om terug aansluiting te zoeken met andere 
beleidsdomeinen waaronder het buitenland-
beleid. Misschien is koudwatervrees vanwege 
cultuur om de onafhankelijke benadering 
achter zich te laten, vandaag nog het belang-
rijkste struikelblok.’

Verlaeckt: ‘Die twee botsen heel regelma-
tig omdat ze andere belangen uitdragen. Ik 
word daar iedere dag mee geconfronteerd. 
En wat ik natuurlijk het liefst zou hebben, is 
dat we vanuit het buitenlandbeleid culturele 
activiteiten mee kunnen ondersteunen onder 
de vorm van een aantal flankerende maatre-
gelen. Zolang de culturele actoren er zelf beter 
van worden. Toegegeven, nu vragen we hen 
nog te veel om onze boodschap uit te dragen. 
Het buitenlandbeleid moet niet bepalen welke 
producties waar gespeeld moeten worden. Wij 
hanteren een louter faciliterende benadering.’ 

Antonis: ‘Ik pleit voor voorzichtigheid. De 
kunstensector isoleert zich sterk, en is heel 
behoedzaam om met anderen te werken. Ik 
zie het vaak gebeuren in het buitenland dat 
kunst snel in de entertainmentsector belandt. 
De kunstenaar moet erover waken niet op te 
gaan in city marketing. Vanuit Buitenlandse 
Zaken ligt de focus op het profileren van ons 
land of onze gemeenschap. Niet alle kunst-
vormen kunnen daarvoor worden ingezet. 
Gerardjan Rijnders in een theater in Sevilla 
ten tijde van de wereldtentoonstelling, dat 
was bijvoorbeeld contraproductief. Je moet 
rekening houden met de eigenzinnigheid 
van de kunstensector en de wijze waarop het 
tegen de mainstream van een maatschappij 
ingaat. De organische partners van de sector 
in het buitenland moeten daar rekening mee 
houden. Wat niet wil zeggen dat dat tweestro-
mengebied waarover hier sprake is, niet kan 
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werken. Alleen zal Buitenlandse Zaken er be-
grip voor moeten hebben dat haar prioriteiten 
niet altijd zullen en kunnen overeenkomen 
met die van de culturele sector.’ 

Gypens vraagt zich af wat het juiste 
evenwicht hier kan zijn. Het is iets waar hij 
zelf vaak mee worstelt. Want de houding 
van de kunstensector heeft voor hem ook 
implicaties in het licht van onze democratie. 
Zo ziet hij een mogelijk verband tussen die 
behoedzaamheid ten opzichte van andere 
beleidsdomeinen en het gebrek aan een poli-
tiek standpunt bij de cultuursector: ‘Ik heb 
het gevoel dat deze sector samen met de hele 
maatschappij lijdt aan toenemende depolitise-
ring. Fragmentarisering heeft ertoe geleid dat 
politiek voeren bijzaak is geworden. Moeten 
we daarom niet terug bepalen welke strijd 
we willen voeren, waar we ons mee willen 
bemoeien, en waar we ons tegen willen afzet-
ten? Zich terugtrekken in de artistieke niche 
kan inderdaad een manier zijn om de kwali-
teit te bewaken, om vrij en onafhankelijk te 
zijn. Maar anderzijds zie je dat je je op termijn 
gaat isoleren van de rest, en dat je zo minder 
je verhaal kwijt kunt.’ 

Antonis: ‘Dat gevaar bestaat inderdaad. 
In Nederland zag men het publiek fors dalen 
omdat de kunstenaar zich naar een kleiner 
publiek ging richten. Het is noodzakelijk dat 
je een cultureel verhaal kunt maken. Aan de 
ene kant heb je dingen die een hele stad in 
vervoering kunnen brengen. Aan de andere 
kant heb je mensen die in een kleine kring in-
grijpende dingen kunnen doen. Ik denk dat de 
combinatie van de twee heel belangrijk is.’ 

Gypens: ‘Wat misschien nog niet door-
drong in de administratie zelf, leeft al wel in 
de sector. Op Joining the Dots bleek dat som-
migen heel proactief willen zijn, de strijd wil-
len aangaan. Zij willen zich koppelen aan die 
andere beleidsdomeinen en daar een invloed 
op hebben. Ook jongere kunstenaars plaatsen 
zich makkelijker met één been in de kunst, en 
met het andere erbuiten. Zij zijn blijkbaar van 

een aantal trauma’s verlost.’ 
Antonis: ‘Markant, ja. Ik vind dat de sec-

tor de verleider moet zijn van andere secto-
ren. En daar moet ze ruimte voor krijgen. We 
moeten inderdaad nagaan op welke manier 
we actief kunnen zijn in die andere beleids-
domeinen, en dat vanuit onze artistieke 
verbondenheid. Wat we nodig hebben, zijn 
aanspreekpunten die die gevoeligheid kun-
nen oppikken bij de andere departementen. 
Nu is de arm uitreiken niet makkelijk, omdat 
zulke aanspreekpunten die openstaan voor de 
sector, ontbreken.’ 

Fonds voor Internationale Missies
Het slopen van de muren tussen de sectoren 

is een eerste belangrijke stap. Maar hoe zou 
een eventuele samenwerking kunnen verlopen? 

Antonis: ‘Samenwerken is een spannend 
idee. Als je tenminste ook een constructie 
vindt die de overheid kan ontlasten van tijd-
rovende administratieve beslommeringen. 
Daarom ben ik sowieso voorstander om het 
hele budget voor cultuur in een fonds te stop-
pen. Je stelt het op met diverse partners. Zo 
overtuig je nog andere partners om mee in dat 
fonds te stappen.’

Verlaeckt wil zeker de haalbaarheid van 
een fonds overwegen, maar vreest voor lucht-
kastelen: ‘Ik heb a priori niets tegen de idee 
van een fonds. Ik zie wel een hele hoop prak-
tische administratieve problemen en beslom-
meringen. Een dergelijk fonds moet je altijd 
ergens parkeren. En iemand wordt daarvoor 
verantwoordelijk. Een fonds dat volledig au-
tonoom door de culturele actoren zelf wordt 
beheerd is utopisch, denk ik. Puur vanuit ad-
ministratieve invalshoek bekeken: of je het nu 
parkeert bij Cultuur, Buitenlandse Zaken of 
Onderwijs of gelijk welk ander ministerie, na 
een tijd verdwijnt het volledig in een grotere 
pot. Die piste van het fonds kan alleen maar 
werken, ook vanuit politiek oogpunt, op het 
niveau van de Vlaamse regering.’ 

‘En een zelfstandig fonds voor inter-
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nationale projecten, is dat geen alter natief?’ 
Gypens maakt die denkpiste ook concreet: 
‘Dat haal je bijvoorbeeld uit de subsidies van 
de grote structuren - waarin de internationale 
middelen zijn ingebed. Of uit wat nu de pro-
jectgelden zijn. Het ene leidt tot een grotere 
zichtbaarheid van wat naar inter nationale 
werking gaat. Het andere, een nieuw fonds, 
zou wel een heel mager fonds betekenen…’ 

Verlaeckt haakt daar meteen op in door 
te stellen dat je de grote structuren beter 
zelf hun internationaal beleid laat uitstip-
pelen. Hij ziet ook mogelijkheden om die pot 
groter te maken: ‘Ik denk dat het een grote 
vergissing zou zijn om die middelen terug uit 
de structurele subsidies te halen. Ik maak 
de vergelijking met de financiering van het 
wetenschappelijk onderzoek zoals het vroeger 
gebeurde. De werking van de universiteiten, 
de salarissen van de proffen en assistenten, 
werden bekostigd via binnenlandse geldstro-
men. Voor de internationale werking waren er 
dan een x-aantal potjes. Dat dreef de bureau-
cratie gestaag op. We moeten af van allerlei 
kleine potjes met subkritische bedragen die 
in projectwerking worden gestopt. Ik zou bij-
voorbeeld veel liever zien dat internationale 
cultuuractiviteiten gewoon meegefinancierd 
worden vanuit de structurele enveloppe die 
naar bepaalde gezelschappen of musea gaan, 
en dat de middelen die er zijn voor projectwer-
king eventueel helemaal overgeheveld worden 
om die pot groter te maken.’ 

In het licht van de vraag naar een im-
pulsbeleid, zijn dit pistes die volgens Gypens 
verder aandacht verdienen. De internationale 
praktijk heeft beslist de vruchten geplukt 
van de bottom-up benadering maar tezelfder-
tijd is er nood aan extra impulsen. ‘Wat niet 
vanzelf vanuit het veld gaat komen’, zo merkt 
hij op, ‘kan je dan, vanuit een intersectoriële 
benadering, gaan toevoegen. Topevenementen 
worden vaak als zulke extra impulsen gezien.’ 

Voor Verlaeckt zijn dit inderdaad de ge-
legenheden waarop een meer geïntegreerde 

aanpak een extra injectie kan forceren: ‘In 
plaats van zijsprongetjes links en rechts te 
financieren, moeten we ertoe komen om de 
middelen die overblijven voor projectwerking 
in te zetten voor de financiering van een heel 
selecte groep van activiteiten, die je voor een 
deel ook kan inpassen in het verhaal van het 
uitdragen van Vlaanderen in het buitenland 
en omgekeerd. Zo kan je beter focussen op een 
beperkt aantal topevenementen, waarbij we 
dan alle beleidsdomeinen die daar potentieel 
een inbreng zouden kunnen doen, van in het 
begin sensibiliseren. Een meer geïntegreerde 
aanpak dus. Wat we ten zeerste moeten ver-
mijden is dat alle kredieten voor internationa-
le werking van Buitenlandse Zaken komen, en 
het puur binnenlandse cultuurproduct van de 
cultuurbegroting. Want dan loopt de verdeling 
van de middelen gegarandeerd fout.’ 

Het Ministerie voor Topevenementen
Naast de idee van een fonds, behoort ook 

de samenwerking tussen agentschappen en de-
partementen tot de mogelijkheden. Gypens: ‘In 
Nederland heb je de HGIS-cultuurmiddelen. 
Dat zijn middelen voor internationaal cul-
tuurbeleid die verdeeld worden door een soort 
van interministeriële werkgroep. Op admi-
nistratief niveau is er hier op dit moment een 
initiatief, wist Christine Claus (hoofd departe-
ment CJSM) te vertellen, om de verschillende 
administraties bijeen te brengen in overleg-
vergaderingen over internationaal cultuurbe-
leid. Als je dat optrekt naar het ministeriële 
niveau, dan is er niet alleen overleg mogelijk, 
maar neem je er ook beslissingen en maak je 
er middelen vrij. Voor die politieke dimensie is 
een specifieke klik nodig.’

Verlaeckt: ‘En die klik is niet ondenkbaar. 
Ons voorstel is om het bestaande overleg-
platform - het managementcomité culturele 
diplomatie - te laten fungeren als advise-
rend orgaan voor het topevenementenbeleid. 
Met de besparingen is dat minder evident. 
Er blijven twee mogelijkheden om middelen 
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vrij te maken. Ofwel de middelen van de 
Nationale Loterij, voor zover die al niet be-
stemd zijn. Ofwel de middelen van het zoge-
naamde Financieringsfonds voor Eenmalige 
Investeringsuitgaven (FFEU). Maar dan mag 
de politiek de opbrengsten van dat FFEU 
niet meer integraal geven aan mobiliteit en 
openbare werken of andere maatschappelijk 
relevante beleidsprioriteiten, maar bereid zijn 
om op jaarbasis enkele miljoenen euro’s te 
gebruiken voor de financiering van de topeve-
nementen. Belangrijk: je parkeert dit op het 
niveau van de Vlaamse regering mét een lan-
getermijnkalender eraan gekoppeld, én een 
jaarlijkse evaluatie. Dat laat toe evenementen 
drie tot vier jaar op voorhand in de markt te 
zetten. En package deals af te sluiten met de 
organisatoren. Men is nog te veel op het laat-
ste nippertje bezig met gelden bijeen te rapen. 
Het evenementenbeleid moet meer gericht zijn 
op de lange termijn.’

Roet in het eten gooien doet hij niet, maar 
Antonis maakt een niet mis te verstane kant-
tekening: ‘De klemtoon ligt te veel op de grote 
evenementen. Ik kan dat heel goed verstaan. 
Dat is vanuit de steden inderdaad ook de 
wens: Gent en Antwerpen, bijvoorbeeld, willen 
zich regelmatig als stad profileren met grote 
culturele evenementen. Die extra injectie kan 
Vlaanderen zeker gebruiken. In vier jaar tijd 
kan je, in samenwerking met Buitenlandse 
Zaken en de dienst Toerisme, zoiets goed voor-
bereiden. Dat heeft zeker ook een plaats in het 
bredere debat rond het culturele leven in dit 
land. Maar ik denk dat er nu, gezien de beperk-
te middelen die we hebben, meer aandacht en 
zorg nodig is voor het behoud van de kwaliteit. 
En daar kan het internationale beleid goed 
werk leveren, vind ik, zonder helemaal naar 
een evenementenbeleid over te hellen.’ 

Gypens is het daarmee eens, maar wil 
het intersectoriële zo breed mogelijk blijven 
denken. Evenementen hoeven niet in de weg 
te staan van die meer dringende opdracht: 
‘Ik denk dat het voor een groot deel klopt, 

wat je zegt. Maar laten we eens een an-
der beleidsdomein dan Buitenland nemen. 
Ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld. 
Er is een duidelijke connectie met cultuur, 
en die wordt steeds meer gezocht vandaag. 
Wel, als je die twee aan elkaar koppelt, dan 
zit je natuurlijk iets minder in evenementen 
te denken. Dan heb je het over meer funda-
menteel werk, over onder andere de koppe-
ling van grootstedelijke problematiek aan 
internationale ontwikkelingsproblematiek. 
Voor mij schuilt de kracht (of het gevaar) van 
intersectoriële verdieping niet louter in de 
grote evenementen. Terugplooien op onszelf is 
geen optie. Het beleid mag niet volledig bin-
nen Cultuur worden ingekapseld. We moeten 
zorgen voor, én het behoud van de kwaliteit, 
én de relaties met de andere sectoren.’

‘De kunstensector’, springt Antonis hem 
bij, ‘is hier ondertussen al van overtuigd. 
Zolang dit alles organisch tot stand komt, en 
niet van bovenaf opgelegd wordt dat die en die 
projecten daar moeten zijn, zit het goed. Ook 
hier de nadruk op duurzame allianties.’ 

Ook Verlaeckt herkauwt zijn woorden. De 
focus op topevenementen vanuit het buiten-
landbeleid wil geen afbreuk doen aan de ho-
rizontale structuur van eventueel intersecto-
riële samenwerking: ‘Topevenementen staan 
niet per se synoniem voor één mastodontma-
nifestatie. De herdenking van het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld, hang 
je niet op aan één evenement, maar aan een 
hele reeks evenementen die autonoom kunnen 
ingevuld worden. Wat je tracht te doen, is op 
creatieve, interactieve wijze impact te gene-
reren voor artistieke en andere producten die 
bottom-up zijn gegroeid.’ 

Informatie-s(c)hot, recht op doel
Frustraties zijn gelijklopend in het buiten-

land- én cultuurbeleid als het over promotie 
en informatiedoorstroming gaat. Er is de af-
gelopen twintig jaar een onwaarschijnlijk suc-
cesvolle generatie kunstenaars opgedoken, die 
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in het buitenland veel betekend heeft. Daar is 
niet voldoende uitgehaald. Veel kan, daarover 
is men het eens, worden verholpen door een 
beter (systematisch en continu) promotie- en 
informatiebeleid te voeren. Buitenland- en 
cultuurbeleid zullen elkaar daar eens te meer 
moeten vinden.

Verlaeckt gelooft dat de promotie vanzelf 
zal volgen eenmaal de informatiedoorstroom 
beter wordt: ‘De belangrijkste vraag van 
buitenlandbeleid is om überhaupt te weten 
wanneer er Vlaamse culturele actoren in het 
buitenland optreden. Pas als de grote concen-
traties van allerlei culturele activiteiten met 
een belangrijke Vlaamse inbreng in kaart zijn 
gebracht, dan kunnen wij proberen daar een 
soort brandingparaplu boven te zetten om de 
zichtbaarheid ervan te verhogen én onze regio 
ook een klein beetje meer uit de verf te laten 
komen. Zeker voor de decretaal gesubsidieer-
de begunstigden, zou er een cultuurkalender 
kunnen worden opgemaakt. Mijn mensen in 
het buitenland zijn niet altijd op de hoogte. 
Dat zijn zoveel gemiste opportuniteiten voor 
hen. Cultuur is het ideale smeermiddel om je 
diplomatieke, politieke, economische en aca-
demische contacten te versterken. Voor een 
diplomaat op post is er niks beter dan twintig 
tickets te kopen van het optreden van X in de 
opera van Y. Dat is dan een Vlaming die zijn 
vipgasten daarmee naartoe neemt en achteraf 
een kleine receptie doet.’ 

Gypens merkt op dat de bestaande 
platforms die hierbij kunnen helpen, zo-
als Toerisme Vlaanderen en Vlaanderen 
Internationaal, ogenschijnlijk vaak los van 
elkaar werken. 

Verlaeckt is het daar niet mee eens: ‘Dat 
zou ik niet meteen durven stellen. Hoewel de 
finaliteit van Toerisme Vlaanderen anders 
is, hebben wij regelmatig contact omdat we 
samen in hetzelfde beleidsdomein zitten. Ik 
ben ervan overtuigd dat, mochten we meer 
gestroomlijnde informatievoorziening kun-
nen bekomen rond wie wat waar in het 

buitenland op welk moment doet, dat we ook 
de collega’s van het Vlaams Agentschap voor 
Internationaal Ondernemen - die eveneens op 
zoveel plaatsen in de wereld zitten - daarvoor 
warm kunnen krijgen.’

Antonis wijst erop dat een betere infor-
matiedoorstroming alleen, dit probleem niet 
zal oplossen: ‘Ook de kwaliteit van de buiten-
landse medewerkers van de diverse ambas-
sades en consulaten speelt hier een rol. Als de 
mensen die daar werken geen enkele affiniteit 
hebben met cultuur, dan is alle informatie 
natuurlijk nutteloos.’

Het is aan de andere kant van het spec-
trum ook niet onbelangrijk om over bepaalde 
informatie te beschikken. Kunstenaars zelf, 
zo klinkt de voorzet van Gypens, zijn soms te 
weinig op de hoogte van wat ze eventueel kun-
nen meepikken in het buitenland. 

Verlaeckt: ‘Wij kaarten soms dingen 
aan bij culturele actoren - zoals onlangs het 
Memphis in May International Festival dat 
België en zijn deelstaten in de kijker plaatst 
in 2011 - maar vaak zonder gevolg. Mijn in-
schatting is dat dat ook te maken heeft met 
het feit dat het weer een vraag is die vanuit 
de overheid komt. En dus: dat het wel iets met 
propaganda te maken moet hebben.’

Het grootste mankement is ongetwijfeld 
onze haperende overlegcultuur. ‘Het probleem 
van de afstemming tussen de sectoren is een 
oud zeer’, bevestigt Antonis. ‘In de jaren ze-
ventig trok ik mee het overleg tussen onder-
wijs en cultuur op gang, en ook toen zag je dat 
immobilisme. Ik denk dat de sector in eigen 
boezem moet kijken. Er zijn kleine (of grote) 
vormen van agressiviteit ten aanzien van be-
leidsmatige inmenging. Daardoor ontstaat ook 
een soort isolement. Dat ligt heel gevoelig.’ 

Tom	Viaene	is	freelance	redacteur	en	
projectmedewerker	bij	Gynaika.	Hij	finaliseert	
momenteel	een	doctoraat	over	de	Amerikaanse	
moraalfilosoof	Abraham	Edel.
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Vrome voornemens
‘Alles staat erin’ en ‘politiek helemaal 

correct’, dat waren mijn eerste gedachten na 
het lezen van de nota Bouwstenen voor een 
duurzaam internationaal kunstenbeleid van 
de Vlaamse steunpunten en fondsen. Maar 
waar was de inspirerende, internationale 
schwung die door de zaal van BOZAR den-
derde tijdens de conferentie Joining the Dots? 
Waar zat de creatieve ondernemingszin waar-
over in de workshops gerapporteerd werd en 
die zo inspirerend was? Waarom zo braaf en 
bescheiden, en niet concreet, pragmatisch en 
ondernemend? Waarom ‘de overheid moet dit 
en dat’ en niet: ‘wij sector, wij steunpunten 
doen het zo en dit zijn onze concrete stappen 
voor de komende vijf jaar’? Was dit een stuk 
uit het pre-web 2.0 tijdperk, geschreven in 
een tijd waarin Facebook, Twitter en actieve 
internetmarketing voor veel mensen nog 
sprookjes waren? 

En waar kwam dat déjà-vugevoel vandaan 
bij het lezen van de paragrafen over interna-
tionale cultuurcommunicatie? In 2003 ver-
scheen het rapport Internationale cultuurcom-
municatie in Vlaanderen, door Hilde Teuchies 
in opdracht van CultuurNet Vlaanderen. De 
belangrijkste analyses, conclusies en vooral 
aanbevelingen van toen staan opnieuw, 
maar veel bescheidener, opgesomd in boven-
genoemd Bouwstenenplan. Ook toen was er 
een duidelijke oproep voor meer afstemming, 
meer overleg, meer samenwerking en meer 
actie. Wat is daarvan terecht gekomen? Treft 
de Bouwstenennota straks hetzelfde lot als de 
aanbevelingen van acht jaar geleden en be-
landen ze straks samen in diezelfde beruchte 
donkere lade? 

Natuurlijk zijn de aanbevelingen uit het 
Bouwstenenplan relevant, de kans is echter 
groot dat het vrome voornemens blijven als de 
sector afwacht en zelf niet tot actie overgaat 
om internationale cultuurcommunicate seri-
eus te nemen. Er zijn weliswaar landen waar 
geld en politieke liefde voor kunst en cultuur 
tot ver in de hemel reiken, en waar regerin-
gen niet aarzelen om miljoenen uit te geven 
om de nationale producties te laten schitteren 
op alle prestigieuze podia van de wereld en 
daarvoor paginagrote advertenties plaatsen. 

Vlaanderen en Nederland behoren 
evenwel niet tot deze paradijzen. Hier moet 
men roeien met de riemen die men heeft. 
Vlaanderen is, net als Nederland, een kleine 
vis in de internationale kunstenwereld met 
een bescheiden budget voor de internationale 
kunsten. Er zijn bovendien maar weinig kun-
stenaars of instellingen die op eigen kracht 
media-aandacht weten te genereren in het 
buitenland. Immers, er bevinden zich tal van 
beren op de weg. 

Beren en andere uitdagingen
Natuurlijk zijn er tal van internationale 

bekende Vlaamse sterren (kunstenaars, 
huizen, collecties) die in het buitenland 
furore maken. Helmut Lotti is waarschijn-
lijk de bekendste bij het grote publiek. Ook 
Philippe Herreweghe, Luc Tuymans, Jan 
Fabre, Anne Teresa De Keersmaeker, Walter 
Van Beirendonck en andere kunstenaars en 
instellingen zullen bij bepaalde doelgroepen 
bekend zijn, maar de meerderheid van kun-
stenaars zal in het buitenland een relatief 
onbekend bestaan leiden. Dat veel kunste-
naars ‘internationaal’ werken en regelmatig 

Je kunt pas verwachten dat een overheid de kunsten, het internationaal 
werken en vooral de internationale cultuurcommunicatie serieus neemt, 
als de sector zelf het goede voorbeeld geeft en een concrete, pragmati-
sche en realistische internationale communicatieaanpak ontwikkelt. 

Inez Boogaarts

Genoeg gepraat,  
aan het werk!

>> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel



73Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenBeleid

op buitenlandse podia staan, betekent niet 
dat ze ook een internationale reputatie heb-
ben weten op te bouwen. Kunstenaars moeten 
veelal lang en vaak in het buitenland toeren, 
tentoonstellen of netwerken - vaak in minder 
bekende presentatieruimten - voordat ze opge-
merkt worden door het buitenlandse publiek 
of de media.

Daar komt bij dat de concurrentie van het 
‘inlandse’ kunstaanbod bij potentiële doel-
groepen groot is. Dat inlandse aanbod geniet 
bovendien al lokale bekendheid en dat maakt 
het voor het nog onbekende buitenlandse aan-
bod knap lastig om op te vallen. Onbekend 
maakt al snel onbemind - en dat geldt zowel 
voor het publiek als de pers. Potentiële be-
zoekers schrikken gemakkelijk terug voor 
een buitenlandse voorstelling. Wanneer 
bijvoorbeeld een Nederlandstalige theater-
voorstelling of film wordt gepresenteerd met 
boventiteling, dan is de kans groot dat men 
eerder voor een vertrouwde voorstelling in 
de eigen taal kiest. De hype die vroeger rond 
internationale presentaties hing en die ertoe 
leidde dat buitenlandse ‘exotische’ presenta-
ties gemakkelijk pers en publiek vonden, lijkt 
af te nemen. Er is een internationale tendens 
waarneembaar waarbij in de media steeds 
meer over lokale en regionale thema’s wordt 
bericht en minder over internationale onder-
werpen. Deze tendens lijkt ook voor het bui-
tenlandse kunstenaanbod consequenties te 
hebben. Een relatief onbekende buitenlandse 
zanger zal in de regionale media minder snel 
aandacht krijgen dan een relatief bekende 
lokale held. 

Een andere ‘beer’ op de weg is dat in ie-
der land de media en communicatiekanalen 
op geheel eigen wijze functioneren. Als een 
kunstenaar of gezelschap op eigen initiatief 
naar het buitenland gaat en geen lokale part-
ner heeft - en dat komt meer voor dan men 
denkt - kost het veel tijd en inspanning om 
erachter te komen hoe de media überhaupt 
bereikt kunnen worden, welke vakbladen 

relevant zijn, welke uitgaanskalenders door 
de gewenste doelgroepen echt geraadpleegd 
worden of in hoeverre bijvoorbeeld internet en 
sociale media een rol van betekenis spelen. In 
sommige landen heeft het bijvoorbeeld geen 
zin om affiches te plakken of brochures te la-
ten drukken. De afstanden zijn te groot of er 
bestaat geen handig distributiesysteem. Het 
komt ook vaak voor dat bezoekende kunste-
naars of groepen maar één of twee presenta-
ties hebben in eenzelfde buitenlandse stad of 
regio, en daarmee maar één keer de kans om 
publiek en pers te trekken. En als er dan toe-
vallig die dag veel concurrend aanbod is - de 
aantrekkingskracht van bijvoorbeeld voetbal 
wordt in de kunstwereld nog steeds onder-
schat - dan kan alle inspanning voor niets 
zijn geweest. 

Ter illustratie. De	verschillen	in	het	medialand-
schap	tussen	Nederland	en	Duitsland	zijn	bijzon-
der	groot.	In	Duitsland	is	het	medialandschap	ex-
treem	 versnipperd	 en	 heel	 lokaal	 georiënteerd.	
Regionale	kranten	geven	per	stad	weer	verschil-
lende	 lokale	 katernen	 uit	 en	 die	 worden	 veelal	
door	een	klein	publiek	gelezen.	Een	opvoering	in	
de	ene	stad	krijgt	geen	aandacht	in	de	pers	in	een	
nabijgelegen	stad.	Daar	komt	bij	dat	besprekingen	
van	 voorstellingen	 of	 tentoonstellingen	 vaak	 pas	
op	de	laatste	dag	of	achteraf	worden	geplaatst.

Wanneer kunstenaars, gezelschappen of 
orkesten op uitnodiging van een culturele in-
stelling of festival zich in een bepaalde stad/
regio presenteren, dan zullen zij in eerste in-
stantie door die lokale instellingen of festivals 
en soms door steden/regio’s ‘vermarkt’ wor-
den. Dat is natuurlijk een groot voordeel. Die 
instellingen hebben uiteraard lokale en regi-
onale kennis en expertise in huis om dat ef-
fectief te kunnen doen. Bijkomend zullen ook 
culturele attachés, Vlaamse vertegenwoor-
digers of toeristische buitenlandkantoren 
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ondersteuning kunnen bieden, zeker bij be-
kendere namen. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat in de 
praktijk blijkt dat bezoekende kunstenaars of 
organisaties vaak nauwelijks afspraken met 
de ‘lokale’ buitenlandse organisatie hebben 
gemaakt over de manier waarop de inter-
nationale presentatie gecommuniceerd gaat 
worden en hoe intensief dat zal gebeuren. Veel 
ontvangende organisaties blijken te weinig 
over een effectieve marketing op maat van de 
internationale productie te hebben nagedacht, 
eenvoudigweg omdat er te weinig expertise in 
huis is of omdat er geen geld voor is. 

Het heft in eigen handen
Met andere woorden: willen de kunsten in 

het buitenland opgemerkt worden, dan is com-
municeren een must. Het is belangrijk dat de 
sector nadrukkelijk het heft in eigen handen 
neemt. En het zijn bij uitstek de steunpunten 
die daarbij een aanjagende rol kunnen spelen. 
De fondsen ontwikkelen al een werking rond 
internationale promotie. Steunpunten en 
fondsen vormen de schakel tussen de verschil-
lende spelers in het internationale kunsten-
veld. Hier komt kennis, ervaring en expertise 
samen en die informatie kan geanalyseerd 
en ontsloten worden voor tal van gebruikers 
in verschillende disciplines. Bijvoorbeeld: 
waarom doet de Vlaamse dans het zo goed 
in sommige buitenlanden (en in welke wel of 
niet)? Wat bepaalt dat succes en wat kunnen 
andere disciplines daarvan leren? Hoe lukte 
het de mode-iconen om zoveel media-aandacht 
te genereren?

Deze kennis en informatie zou idealiter 
in één systeem ondergebracht worden, maar 
vaak is een portal of startpagina waar al deze 
informatie gebundeld wordt ook al een stap in 
de goede richting. 

De volgende stap is dat de steunpunten 
en de werking rond internationale promotie 
van de fondsen effectief de krachten bundelen 
en gezamenlijk concrete plannen van aanpak 

voor collectieve internationale cultuurcom-
municatie nader uitwerken. Daarover kan 
lang overlegd worden, maar het simpelste is 
om direct een aanleiding te zoeken. Daarbij 
zijn tal van modellen denkbaar en het kan 
inspirerend werken om daarvoor een kijkje 
in het buitenland te nemen. In Scandinavië, 
Duitsland en Nederland zijn tal van inte-
ressante werkmodellen te vinden, onder 
meer op het vlak van design, popmuziek en 
creatieve industrie. Zo wordt via het pro-
gramma DutchDesignFashionArchitecture 
het Nederlandse ontwerp gezamenlijk in 
een aantal pririoriteitslanden (China, India, 
Duitsland) gedurende vier jaar gepromoot en 
ondersteund. De verschillende steunpunten 
(in Nederland ‘sectorinstituten’ genaamd) 
werken daarbij samen met fondsen, minis-
teries (Economische Zaken, Buitenlandse 
Zaken en Cultuur) en diverse beroepsorga-
nisaties. Er zijn daarbij duidelijke randvoor-
waarden en verwachtingen geformuleerd. 

Een grote internationale manifestatie zo-
als een Expo of Europese Culturele Hoofstad 
kan een goede aanleiding zijn. Of een speci-
fieke landenpresentatie waar meerdere dis-
ciplines zich willen profileren. Daarbij is het 
vooral van belang om prioriteiten te stellen, 
een tijdje vast te houden aan die keuze (focus-
sen) en ervoor te zorgen dat de verantwoor-
delijken voor de programmaontwikkeling en 
voor communicatie van begin af aan goed met 
elkaar door één deur kunnen. 

Ter illustratie. Vijf	sectorinstituten	(theater,	mu-
ziek,	 erfgoed,	 eCultuur,	 ontwerp)	 wilden	 in	 het	
kader	 van	 RUHR.2010,	 het	 Europese	 Culturele	
Hoofdstadjaar	 in	 het	 Ruhrgebied,	 de	 krachten	
bundelen	om	zo	sterker	op	te	vallen.	Tal	van	kun-
stenaars	 en	 organisatie	 uit	 deze	 disciplines	 en	
hun	sectorinstituten	waren	immers	al	jaren	binnen	
de	eigen	discipline	 actief	 in	Noordrijn-Westfalen	
(NRW),	maar	wilden	daaraan	een	communicatie-
boost	 geven	 en	 verwachtten	 gezamenlijk	 meer	

>> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel



75Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenBeleid

Internationale profilering van Nederlandse cultuur
Vanaf	de	oprichting	in	1999	van	de	SICA,	het	Nederlandse	centrum	voor	stimulering	en	advisering	
van	internationale	culturele	activiteiten,	is	een	begin	gemaakt	met	het	verzamelen	en	ontsluiten	van	
culturele	informatie	over	activiteiten	in	het	buitenland	via	Buitengaats	(www.sica.nl/buitengaats).	In	
aanleg	om	voor	de	culturele	sector	zelf	 te	ontsluiten	welke	activiteiten	er	waar	en	wanneer	 in	het	
buitenland	plaatsvinden.	In	de	loop	der	tijd	bleek	het	ook	een	goed	middel	te	zijn	om	de	politiek	met	
harde	data	te	voeden	over	de	culturele	export.	Nu	vormt	Buitengaats	ook	een	basis	voor	analyse.	
De	 database	 wordt	 gevuld	 met	 behulp	 van	 informatie	 van	 Nederlandse	 ambassades/consulaten,	
sectorinstituten,	individuele	organisaties	en	wat	de	SICA	zelf	onderzoekt.	Veel	diplomatieke	posten	
houden	ook	een	eigen	informatiekalender	bij	(als	voeding	voor	Buitengaats)	van	de	Nederlandse	cul-
turele	activiteiten	in	hun	werkgebieden	(bijv.	www.niederlandeweb.de/kalender).	

Vanaf	de	start	van	Buitengaats	is	geprobeerd	ook	voor	Nederland	zelf	een	uitgebreide	culturele	
database	of	portal	op	 te	zetten,	Binnengaats,	gericht	op	buitenlandse	bezoekers	aan	Nederland.	
Deze	lijkt	er	nu	te	gaan	komen:	Arts	Holland	3.0.	

De	vier	Grote	Steden	(Amsterdam,	Rotterdam,	Den	Haag	en	Utrecht)	hebben	aanvankelijk	sa-
men	met	het	ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap	een	project	op	het	vlak	van	internatio-
nale	cultuurmarketing	geïnitieerd	om	het	Nederlandse	cultuuraanbod	voor	de	internationale	bezoeker	
te	ontsluiten.	Arts	Holland	3.0	wil	een	duurzame,	collectieve	invulling	aan	de	internationale	cultuur-
marketing	van	Nederland	als	geheel	geven.	Achterliggende	gedachte	daarbij	is	dat	Nederland	welis-
waar	jaarlijks	door	enkele	miljoenen	buitenlandse	bezoekers	wordt	bezocht,	maar	dat	het	cultuuraan-
bod	nauwelijks	wordt	ingezet	en	gebruikt	in	de	internationale	marketing	om	zich	te	onderscheiden	
van	zijn	concurrenten.	Er	zal	vooral	gefocust	worden	op	de	zogenaamde	‘purposeful	cultural	tourist’1.	

De	internationale	marketingcampagne	zal	uit	een	mix	van	activiteiten	bestaan,	waarbij	een	be-
langrijke	rol	voor	social	media	en	open	source	tools	is	weggelegd2.	Het	accent	komt	vooralsnog	op	
Engelstalige	gebruikers	te	liggen	en	op	het	aanbod	in	de	Randstad.	De	ontwikkeling	en	uitvoering	
van	Arts	Holland	3.0	is	ondergebracht	bij	het	Nederlands	Uitburo,	dat	het	hele	cultuuraanbod	in	haar	
databank	heeft	samengebracht,	in	nauwe	samenwerking	met	het	Nederlands	Bureau	voor	Toerisme	
en	Congressen	(NBTC)	en	Waag	Society.	Het	project	kan	alleen	doorgaan	als	er	financiering	in	het	
kader	van	het	economische	stimuleringsprogramma	‘Pieken	in	de	Delta’	wordt	toegekend.	

Het	is	een	interessant	en	ook	gedurfd	initiatief.	Ervaringsdeskundigen	weten	dat	het	in	de	praktijk	
lastig	is	om	‘collectieve’	en	‘individuele’	belangen	van	betrokken	partijen	in	evenwicht	te	brengen	en	
te	houden,	zeker	als	de	middelen	krap	zijn.	Ook	de	samenwerking	met	de	vier	grote	steden	zal	niet	
zonder	slag	of	stoot	verlopen.	De	steden	zijn	 immers	ook	elkaars	concurrenten	waar	het	gaat	om	
toeristen,	bezoekers	en	aanbod.	En	daar	heeft	Amsterdam	nog	steeds	de	betere	kaarten.	Het	feit	dat	
deze	plannen	al	zo	lang	bestaan,	maar	niet	eerder	zijn	uitgevoerd,	geeft	al	aan	dat	het	niet	eenvoudig	
zal	zijn	de	verschillende	partijen	op	één	lijn	te	houden.	Critici	vinden	dat	het	project	(nog)	te	veel	van	
het	aanbod	en	te	weinig	van	de	vraag	uitgaat.	Samenwerking	tussen	culturele	en	toeristische	sec-
toren	(B2B)	blijkt	in	veel	gevallen	nog	steeds	een	uitdaging,	of	dat	nu	in	het	binnen-	of	buitenland	is.	
Men	‘verstaat’	elkaar	vaak	niet	zo	goed3.	

1.	 Zie	http://zakelijk.uitburo.nl/diensten/arts-holland.
2.	Zie	MM Nieuws	2010/	#5	voor	een	uitgebreide	toelichting	op	Arts	Holland	3.0	door	Margot	Gerené:	www.mmnieuws.

nl/articles/details.aspx?ID=1820.
3.	Zie	ook	de	kanttekeningen	van	Stephen	Hodes:	www.nbtc.nl/corporate/nl/system/Images/ArtsHolland-Forum-column-

Stephen-Hodes_tcm521-177635.pdf.
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te	 bereiken.	 Op	 initiatief	 van	 het	 Nederlandse	
Consulaat-generaal	en	 in	samenwerking	met	on-
der	 meer	 het	 Nederlands	 Bureau	 voor	 Toerisme	
werd	 een	 gezamenlijk	 communicatieplatform	 ge-
creëerd	 met	 een	 herkenbaar	 motto:	 ‘NL-RUHR’.	
Doel	 was	 om	 meer	 aandacht	 te	 genereren	 bij	
politieke	 stakeholders	 en	 andere	 steunpunten,	
een	 cultureel	 geïnteresseerd	 publiek	 en	 vooral	
(regionale)	media	 in	NRW	en	Nederland	voor	de	
verschillende	 Nederlandse	 activiteiten.	 De	 ba-
sis	werd	gevormd	door	een	heel	actuele	website	
waar	alle	‘Nederlandse’	activiteiten	terug	te	vinden	
waren.	Van	daaruit	werden	dagelijks	meerdere	be-
richten	 verstuurd	 met	 betrekking	 tot	 de	 verschil-
lende	disciplines.	Er	werden	wekelijks	nieuwsbrie-
ven	 verstuurd	 aan	 pers	 en	 geïnteresseerden	 en	
via	 sociale	 media	 (Facebook	 en	 Twitter)	 werden	
meerdere	keren	per	dag	korte	berichten	de	wereld	
in	gestuurd.	Dat	leidde	onmiddellijk	tot	een	inten-
siever	gebruik	van	de	website.	Daarnaast	werden	
nog	een	aantal	meer	‘traditionele’	communicatie-
middelen	als	flyers	en	perspresentaties	ingezet.	
Opvallend	 is	dat	met	name	de	Nederlandse	me-
dia	heel	regelmatig	en	positief	over	het	Culturele	
Hoofdstadjaar	en	NL-RUHR	hebben	bericht.	Op	
dit	moment	worden	de	 resultaten	nog	nader	ge-
evalueerd,	maar	 nu	al	 is	duidelijk	dat	de	 samen-
werking	met	de	Duitse	stakeholders,	steunpunten	
en	 lokale	 partners	 aanzienlijk	 is	 versterkt,	 omdat	
zij	zelf	ook	hebben	geprofiteerd	van	een	nadrukke-
lijker	profilering	in	NRW	én	Nederland.	De	relatie	
met	de	regionale	media	is	versterkt	en	gaat,	ove-
rigens	pas	relatief	laat,	vruchten	afwerpen.	En	dat	
is	vooral	voor	de	toekomst	belangrijk.	

Inez	Boogaarts	is	cultureel	attaché	aan	het	Consulaat-
generaal	in	Düsseldorf	en	verantwoordelijk	voor	
onder	meer	de	coördinatie	en	communicatie	van	
de	Nederlandse	inbreng	tijdens	RUHR.2010	in	de	
collectieve	campagne	NL-RUHR.	Eerder	werkte	ze	
onder	meer	als	directeur	van	de	SICA.	
Dit	artikel	schreef	ze	nadrukkelijk	in	persoonlijke	naam.	
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Pascal Gielen (PG): Voor de beleidspe-
riode 2009-2012 nam u zich voor om een ‘ge-
balanceerd geografisch beleid’ te voeren. Wat 
bedoelt u daar precies mee?

Gitta Luiten (GL): Daarmee bedoelen we 
ten eerste de balans tussen export en import. 
Het internationale beleid van de Mondriaan 
Stichting was historisch gezien vooral gericht 
op de promotie van kunst uit Nederland in 
het buitenland. Vrijwel al ons internationale 
geld ging daar naartoe. Vijf à zes jaar ge-
leden hebben we met die traditie gebroken. 
Het tonen van internationale ontwikkelingen 
in Nederland werd minstens zo belangrijk. 
Het Nederlandse publiek moet ook kunnen 
zien wat er in de rest van de wereld gebeurt. 
Momenteel zetten we evenveel middelen in 
voor import als voor export. Dat is het eerste 
wat we bedoelen met een ‘gebalanceerd beleid’. 
Ten tweede viel ons op dat tachtig procent 
van onze internationale middelen, net als die 

van collega-fondsen en van het Rijk, vooral in 
West-Europa en Noord-Amerika terechtkomen. 
Dat was bij het begin van het beleid misschien 
ook relevant en logisch. Als je aan export 
denkt, dan ga je natuurlijk naar die plekken 
waar je het meeste kan tonen of verkopen. 
Dat zijn de gebieden in de wereld met de beste 
infrastructuur en de meeste middelen. Maar 
de wereld is vandaag veel groter geworden. In 
Zuid-Afrika, Mexico of Brazilië zijn minstens 
evenveel culturele ontwikkelingen als bij ons. 
Als je echter kijkt naar de culturele program-
mering in Nederland, zie je vooral kunste-
naars uit de ‘westerse wereld’. Met de globali-
sering is er een nieuwe wereldorde ontstaan. 
Het publiek moet dat kunnen zien. Anders zou 
de indruk kunnen ontstaan dat goede kunst 
alleen in Amerika en Europa wordt gemaakt. 

PG: Naast dit beleid voeren jullie toch nog 
een klassiek promotiebeleid. Dat vertaalt zich 
onder meer in ‘statelijke opdrachten’. 

De Mondriaan Stichting is een Cultuurfonds in Nederland dat 
projecten voor beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed 
ondersteunt en stimuleert. De Stichting investeert zo’n 24 miljoen 
euro per jaar in projecten, waarvan een kleine 3 miljoen euro direct 
naar internationale werking gaat. Wat dat laatste betreft nam 
de Stichting vorig jaar een radicale beslissing. Ze wil tegen 2012 
50 procent van deze internationale middelen niet meer spenderen 
aan de evidente kunst- en financiële centra in deze wereld. Dat 
geld moet daarentegen gaan naar de opkomende centra in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika gaan. De tijd dat een buitenlandbeleid 
enkel diende ter meerdere eer en glorie van de natiestaat heeft de 
Mondriaan Stichting bovendien achter zich gelaten. Pascal Gielen 
sprak met Gitta Luiten, directeur van de Stichting, over deze nieuwe 
beleidskeuzes.
 

Een internationaal  
cultuurbeleid in tijden  
van globalisering
Pascal Gielen in gesprek met Gitta Luiten
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GL: Toen Nederland een aantal jaar ge-
leden voorzitter was van de EU, wilde de re-
gering een cultureel programma. Het Fonds 
Podiumkunsten en de Mondriaan Stichting 
wilden dat wel uitvoeren, maar niet met ‘cul-
tuur als glijmiddel’, zoals een ex-minister 
het eens noemde, maar met een inhoudelijk 
stevig programma. We willen dat een cultuur 
zich kan uitspreken over relevante onder-
werpen in zo’n natie. We zijn nu bijvoorbeeld 
bezig met Brazilië. Daarvoor willen we een 
programma opzetten met vijf andere fond-
sen, waarin de import naar Nederland even 
belangrijk zal zijn als export naar Brazilië. 
Wij kunnen bijvoorbeeld heel veel leren 
van Brazilië als het op cultuurparticipatie 
aankomt.
 

PG: De oriëntatiereizen zijn een belang-
rijk instrument binnen het nieuwe gebalan-
ceerde beleid. Hoe gaan jullie daarbij te werk?

GL: De oriëntatiereizen, waarbij we 
jaarlijks met een twintigtal deelnemers uit 
Nederland en andere landen gedurende twee 
weken de beeldende kunstscène van een deel 
van een ander continent leren kunnen, zijn 
een belangrijk instrument binnen het nieuwe 
gebalanceerde beleid. We zijn daar ooit 
mee begonnen met het Prins Claus Fonds. 
Tegenwoordig doen ook BAM (Vlaanderen) en 
OCA (Noorwegen) mee. We zijn een half jaar 
bezig met het in kaart brengen van een land 
dat we willen bezoeken. Als jij bijvoorbeeld 
morgen in Nigeria aankomt, hoef je een deel 
van het werk niet meer zelf te doen. We hopen 
daarmee die landen beter te ontsluiten. Het 
gaat ook niet alleen om de reis. We proberen 
in ieder geval aan een structurele opvolging 
te werken. In ons jaarlijks bezoekersprogram-
ma worden bijvoorbeeld een aantal plaatsen 
gereserveerd voor de mensen die we op die 
reizen ontmoeten. Daarmee faciliteren we de 
dialoog en hopen we dat er meer samenwer-
king uit voortkomt. Tegenwoordig houden we 

ook een blog bij tijdens de reis met al onze re-
search, informatie en links, zodat ook mensen 
kunnen volgen die niet deelnemen.
 

PG: De keuze om over twee jaar vijftig 
procent te spenderen aan dit soort internatio-
nale projecten moet nogal wat kritiek hebben 
opgeroepen.

GL: Ten dele. Sommige diplomaten, 
vooral in Europa, zien dat er minder geld 
beschikbaar komt voor hun land. En som-
mige instellingen, van wie de netwerken 
vooral op deze landen gericht zijn, waren 
minder tevreden. Als je als kunstenaar liever 
naar New York wil dan naar Kaapstad, dan 
kan ik dat begrijpen. Vanuit een persoonlijk 
carrièreperspectief denk ik dat dat ook heel 
verstandig is. Een groot deel van de residen-
ties die door Nederland worden ondersteund, 
zijn in Berlijn, Parijs, Londen en New York. 
Mijn vraag is echter of dat het enige is dat je 
met publiek stimuleringsgeld moet doen. We 
hebben de relaties met die landen, dankzij 
stevige investeringen, echt al wel goed ont-
wikkeld. Zo’n investering moeten we ook doen 
in die plekken die over tien jaar misschien 
wel even belangrijk zijn als New York. En je 
ziet overigens al veel kunstenaars projecten 
doen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. 
Natuurlijk moet je niet volledig ophouden om 
westerse landen te ondersteunen, maar ja 
kan bijvoorbeeld naar een fiftyfifty gaan. 
 

PG: Je geeft inderdaad wel aan dat de 
voorkeur moet uitgaan naar landen met een 
cultureel en economisch groeipotentieel. Aan 
echte ‘ontwikkelingssamenwerking’ doen jul-
lie nu niet? 

GL: Kunst volgt altijd de economie. Wij 
volgen die tendens ook door bijvoorbeeld 
aandacht te hebben voor BRIC-landen zoals 
Brazilië, Mexico, India en China. Maar we 
ondersteunen ook (samenwerkings)projecten 
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in West- of Oost-Afrika waar je die ontwikke-
lingen helemaal niet ziet. 

PG: De Mondriaan Stichting voert onaf-
hankelijk van de overheid een eigen beleid. In 
Vlaanderen is men er nog niet uit of men het 
cultuurbeleid best ‘uitbesteedt’ aan autonome 
fondsen of dat men blijft bij commissies die 
slechts een advies aan de cultuurminister ge-
ven. Die twijfel heeft ertoe geleid dat men een 
inconsistent beleid voert waarbij sommige 
sectoren door een fonds worden aangestuurd, 
terwijl voor andere sectoren de minister van 
Cultuur de facto over subsidies beslist. Een 
belangrijk argument tegen ‘verfondsing’ dat 
in Vlaanderen de ronde doet, is het democra-
tisch deficit dat dit oplevert. Als Stichting 
bent u immers niet democratisch verkozen, 
maar beslist u wel over de subsidies en dus 
over de besteding van belastingsgeld. 

GL: Allereerst: wij voeren geen onaf-
hankelijk beleid. Ons beleid moet worden 
goedgekeurd door de minister, die ook het 
geld beschikbaar stelt. Wat dat democratisch 
deficit betreft, geldt dat dus juist niet voor 
het fondsenbeleid. In Nederland staat de 
kunstwereld op een afstand van de politiek. 
Maar daarmee zet je je ook op een afstand 
van de samenleving. Een democratisch deficit 
is daar dus een gevaar. Maar ik denk dat 
je dat op verschillende manieren kan oplos-
sen. Een daarvan is door het politieke debat 
zelf te voeden. Het beleid van de Mondriaan 
Stichting lokt discussie uit, en dat is gezond. 
Het is heel belangrijk om over dat globale 
beleid te spreken, in plaats van te redetwis-
ten over individuele subsidies. Het is toch 
veel belangrijker om in een democratische 
context te discussiëren over een investering 
in West-Europa of in Afrika, dan over indivi-
duele instellingen - daar moet de politiek van 
weg blijven. Ik denk dat je op die manier veel 
meer kansen hebt om de politieke discussie 
inhoudelijk te voeren. 

PG: Een belangrijk voordeel van een 
fondsstructuur is dat ze het professionele 
terrein vaak beter kent dan politici en cul-
tuurambtenaren en dus ook gemakkelijker 
en flexibeler op tendensen in de artistieke 
wereld kan inspelen. Met uw nieuwe buiten-
landbeleid gaat u echter ook tegen nogal wat 
stemmen in de professionele kunstwereld in. 

GL: Sommige instellingen zijn het niet 
helemaal eens met ons beleid. Daartegenover 
staat ook veel instemming van kunstenaars 
en organisaties. En ons beleid wordt getoetst 
door de Raad voor Cultuur, die de minister 
adviseert. Het belangrijkste argument is de 
doelstelling van de Mondriaan Stichting: wij 
zijn, in tegenstelling tot de meeste andere 
fondsen, een stimuleringsfonds. Stimuleren 
van nieuwe ontwikkelingen is dus een kern-
taak. Daarnaast zijn wij expliciet opgericht 
om de afname van kunst en erfgoed te bevor-
deren, en niet de productie. Dat, plus de op-
dracht die we hebben om de presentatie van 
kunst uit Nederland in het buitenland te sti-
muleren, vormt de grondslag van ons beleid. 
Je ziet op internationaal niveau steeds meer 
interesse voor de ontwikkelingen in niet-wes-
terse landen. In de kunst zelf heb je kunste-
naars die er een tijdje werken en verblijven 
en daarnaast zie je een toegenomen aandacht 
voor de kunst uit deze landen in belangrijke 
tentoonstellingen bij ons zoals de Documenta 
of de Biënnale van Venetië. Je ziet het ook 
aan het beleid: andere landen starten daar 
tentoonstellingen, ontwikkelen contacten met 
residenties en instellingen en zetten uitwisse-
lingsprogramma’s op: van Engeland (British 
Council) tot Noorwegen (OCA) en Zwitserland 
(Pro Helvetia). Wat dat betreft is het een ont-
wikkeling die in de kunst zelf is ontstaan.

Pascal	Gielen	is	kunstsocioloog	en	is	verbonden	aan	
de	Universiteit	van	Groningen.
Gitta	Luiten	is	directeur	van	de	Mondriaan	Stichting.
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Grace Ellen Barkey 
aan het woord…

Marie Roofthooft, medewerker podiumkunsten bij VTi

Tijdens	de	conferentie	Joining the Dots	openden	we	op	26	oktober	met	een	plenair	debat	waarbij	moderator	
Chris	Keulemans	in	gesprek	ging	met	Grace	Ellen	Barkey	(Needcompany),	Eric	Sleichim	(Bl!ndman),	Gideon	Boie	
(Bavo),	Els	Opsomer,	Peter	Brosens	en	David	Van	Reybrouck	over	de	 internationale	dimensie	van	hun	praktijk	
als	kunstenaar.	Wat	is	het	belang	van	internationaal	werken?	Wat	heeft	het	betekend	in	de	ontwikkeling	van	hun	
oeuvre	en	loopbaan?	Welke	beleidsondersteuning	is	relevant,	voor	hen	en	voor	toekomstige	generaties?	In	deze	
publicatie	vindt	u	een	neerslag	van	de	bijdrages	van	de	verschillende	kunstenaars.	Als	opener	van	het	gesprek	
stelde	moderator	Chris	Keulemans	alle	kunstenaars	dezelfde	vraag:	‘Was	er	één	moment	tijdens	je	ervaringen	in	
het	buitenland	dat	je	werk	heeft	veranderd?’
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Mijn werk wordt niet onmiddellijk beïnvloed door ervaringen in het buitenland, maar 
het reizen met Needcompany helpt me wel om een soort poëzie op te zoeken waardoor 
ik in mijn energie van het creëren wordt gevoed. Ik kom net terug uit Sarajevo, de 
hoofdstad van Bosnië, en twee weken geleden waren we in Belgrado, de hoofdstad van 
Servië. Zo’n opeenvolging van steden vormt natuurlijk een waanzinnige confrontatie. 
We spelen in een stad die net een oorlog achter de rug heeft en trekken vervolgens naar 
de vijand. Wanneer ik in die steden rondloop, zoek ik naar een poëtische gedachte. In 
Sarajevo worden de mortiergaten opgevuld met rood vulsel. De inwoners noemen dat 
een ‘roos van Sarajevo’. Dat soort dingen fascineert me, maar ik kan niet één moment 
noemen in een internationale samenwerking dat mijn eigen werk rechtstreeks heeft 
beïnvloed. Het gaat vooral over een aaneenschakeling aan ontmoetingen en het kijken 
naar andere werelden: de beelden van de ‘roos van Sarajevo’, de granaatinslagen, de 
ervaring van het werken in de ooit belegerde stad, het werken in de aanvallende stad… 
dat zijn ervaringen die vroeg of laat mijn werk gaan kleuren. 

Het opbouwen van duurzame relaties met internationale partners moet je altijd 
met een korreltje zout nemen. Duurzame relaties gaan over een artistieke affiniteit, 
maar het gaat ook echt over geld. Wij krijgen natuurlijk een grote subsidiëring vanuit 
Vlaanderen, maar we zijn een internationaal gezelschap dat ook uit een internationaal 
contact is gegroeid. Dit betekent dat we zonder internationale contacten niet kunnen 
bestaan. Toen we begonnen, kregen we nog geen structurele subsidies in Vlaanderen. 
Mijn eerste producties zijn helemaal gefinancierd door Tom Stromberg van Theater 
Am Turm (Frankfurt), we hebben een productie gemaakt in Sevilla met CAT met 
drie Spaanse acteurs, werkten samen met Ritsaert ten Cate (Mickery Theater in 
Amsterdam)… Pas daarna hebben we besloten om structurele subsidies aan te vragen, 
waardoor we eigenlijk een soort huis zonder thuis zijn in Brussel. Internationale 
relaties zijn erg afhankelijk van de financiële situatie en beweegredenen van een land. 
Je kunt er nooit op vertrouwen dat je enkel op basis van een artistieke affiniteit steeds 
kan terugkeren naar een bepaald land. Bijvoorbeeld: Sinds de aanslag van 9/11 is de 
financiële situatie voor het aangaan van internationale banden in de culturele sector in 
New York bemoeilijkt. Het gevolg is dat het niet langer gegarandeerd is dat we bij onze 
vaste partner Joe Melillo (BAM) in New York kunnen spelen, ondanks de artistieke 
affiniteit en belofte die we van dat huis kregen. Duurzame internationale relaties zijn 
dus relatief. Bovendien is internationale werking een dynamisch gegeven. Momenteel 
zijn we artist in residence in het Burgtheater in Wenen onder Matthias Hartmann. Maar 
wanneer er een nieuwe intendant komt in een theater, betekent dat vaak tabula rasa in 
de programmering en dan begint alles weer opnieuw. 

Als gezelschap vinden wij het belangrijk om in een aantal steden, zoals Sarajevo, 
te spelen omdat wij daar een artistieke uitwisseling willen aangaan. We vinden het 
belangrijk om daar onze ideeën uit te wisselen, er workshops te geven en gesprekken te 
organiseren met studenten. Maar als we de fondsen niet vinden, dan gaat dat gewoon 
niet meer. 

Grace Ellen Barkey is danseres en choreografe. Ze is stichtend lid van Needcompany.

foto	Eveline	Vanassche
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Kunstenaarsresidenties zijn geen nieuw ver-
schijnsel: Wikipedia gaat terug tot in 1900, 
toen onder meer Rainer Maria Rilke zich 
terugtrok in een idyllische kunstenaarsko-
lonie2, wij durven op zeker driehonderd jaar 
eerder afklokken, toen Rubens en tijdgenoten 
hun Grand Tour ondernamen. Toch lijken 
residenties een weinig geïnstitutionaliseerd 
verschijnsel: een clear-cut en algemeen aan-
vaarde definitie ervan blijft uit, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld het geval is voor een 
museum.3 Residenties zijn slechts één in-
strument dat de mobiliteit en internationale 
praktijk van de kunsten reflecteert. Ze zijn 
gerelateerd aan de individuele kunstenaar4, 
waar andere vormen verbonden zijn met de 
mobiliteit van werken of van prestaties in het 
buitenland, denk aan respectievelijk collec-
tiemobiliteit en tournees. De laatstgenoemde 
voorbeelden illustreren mobiliteit als een 
geïntegreerd en wederkerend onderdeel van 
bepaalde cultuurpraktijken, waar residenties 
eerder incidentele en occasionele verplaatsin-
gen zijn. (ERICarts, 2008)

In deze bijdrage richten we ons op resi-
denties als incidentele buitenlandverblijven 
door de individuele kunstenaar. Eerst en 
vooral proberen we inzicht in diens motieven 
te krijgen. Aan de hand daarvan verkennen 
we de diversiteit van residenties en gaan we 
na wat residenties in Vlaanderen al dan niet 
te bieden hebben voor kunstenaars van hier. 
Daarmee raken we aan het nut van interna-
tionale residenties. Tot slot, maar ook tussen-
door, beschouwen we de rol van een over-
heid, en in het bijzonder die van de Vlaamse 
overheid. Ook daarvoor kijken we naar het 

buitenland. Onze bijdrage is exploratief, want 
ondanks enkele maanden onderzoek, ontsnapt 
het veelzijdige fenomeen van residenties aan 
een strak keurslijf. We focussen grotendeels 
op residenties voor beeldende kunsten, omdat 
die de kern van ons onderzoek uitmaakten. 
Parallellen met andere sectoren, en dan 
vooral met de literatuur en muziek, die ook 
gekenmerkt worden door scheppende kunste-
naars die meestal alléén opereren, zijn vlot te 
trekken. 

Waarom gaan kunstenaars in residentie?
Een kunstenaar gaat in residentie omdat 

hij aangetrokken wordt door een inspirerende 
omgeving. Dan gaat het om een sfeer die men 
ergens denkt te kunnen opsnuiven, om een 
mentaliteit of cultuur die aanspreekt, of om 
natuurelementen die men enkel in China, 
Canada of Scandinavië aantreft. Die context 
heeft soms een directe weerslag op iemands 
werk (bijvoorbeeld wanneer men ze integreert 
als onderwerp in zijn werk), soms een indirec-
te (bijvoorbeeld omdat ze verfrissend werkt). 
Voorts gaat men in residentie omwille van de 
concentratie die men er hoopt te vinden: in 
residentie is er weinig afleiding en men hoeft 
niet continu te schakelen tussen bijvoor-
beeld een job en de kunstpraktijk. Dat kan 
leiden tot een versnelling van het artistieke 
werkproces en een inhoudelijke verdieping 
van het werk. Vooral kunstenaars met een 
baan of gezin zijn hiermee gebaat. Men stelt 
bovendien vast dat residenties ook op andere 
manieren leiden tot de ontwikkeling en ver-
dieping van de artistieke praktijk. Die komen 
voort uit de confrontatie van eigen werk en 

Ellen Loots

Kunstenaarsresidenties: 
een veelzijdig fenomeen1

1.	Deze	tekst	stoelt	op	een	rapport	door	de	Universiteit	Antwerpen,	department	Management,	 in	opdracht	van	het	Agentschap	
Kunsten	 en	 Erfgoed:	 Schramme,	 A.,	 Braspenning,	 L.	 en	 Loots,	 E.	 Onderzoek naar de residenties in Vlaanderen en het 
residentiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap.	Vertrouwelijk	rapport,	Antwerpen,	31	mei	2010.	De	data	werden	verzameld	via	
interviews	met	kunstenaars,	telefonische	bevragingen	van	organisaties	en	literatuuronderzoek.	

2.	http://en.wikipedia.org/wiki/Artist_in_residence	
3.	The	International	Council	of	Museums	(ICOM)	ontwikkelde	een	definitie,	die	beschouwd	wordt	als	‘a	reference	in	the	international	

community’	(http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html,	laatst	geconsulteerd	op	08/11/2010)
4.	En	bij	uitbreiding	aan	kleinere	gezelschappen.
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ideeën met die van anderen, uit het spiege-
len aan anderen en uit feedback. Daarnaast 
bevorderen residenties ook de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Gedurende de resi-
dentieperiode gaat iemand immers vaak een 
confrontatie met zichzelf aan. Die confronta-
tie met zichzelf is dikwijls een confrontatie 
met het kunstenaarschap, die door verschil-
lende kunstenaars wordt ervaren als moeilijk 
maar louterend, soms als een omslagmoment 
waarin een meer resolute keuze voor het 
kunstenaarschap gemaakt wordt. Een ander 
aspect van iemands ontwikkeling wordt be-
paald door studie en vormen van ‘levenslang 
leren’.5 In het geval van residenties kan het 
gaan om kennisoverdracht, bijvoorbeeld door 
gastdocenten, maar ook om het aanscherpen 
van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld in het 
projectmanagement, in communicatie, onder-
handelen of marketing. Hoewel deze leereffec-
ten sterk kunnen zijn, worden ze maar zelden 
aangegeven door kunstenaars als zijnde een 
motief voor of uitkomst van een residentie-
ervaring. Een bijkomende vaststelling is dat 
deze motieven en verwachte uitkomsten niet 
enkel aan residenties verbonden kunnen wor-
den, maar ook aan andere ondernemingen en 
ervaringen. De noodzakelijke voorwaarde is 
dat er voldoende afstand is tot het thuisfront, 
en dat kan door internationale residenties.

Een tweede reden om in residentie te 
gaan, al dan niet in het buitenland, is om de 
artistieke productie te bevorderen.6 Iemands 
productienoden zijn afhankelijk van de aard 
van iemands productie, bijvoorbeeld met be-
trekking tot techniek en omvang. Sommige 
kunstenaars beschikken in het thuisland 
over een studio of atelier en anderen niet, uit 
keuze (omdat hun productie er geen vereist) 

of beperkingen (zoals financiële positie). Voor 
die laatsten biedt een aantal residenties een 
tijdelijke oplossing. Bovendien zijn sommige 
residenties uitgerust met specifieke produc-
tiefaciliteiten. Gekende voorbeelden zijn de 
keramiekateliers in Nederland en China, en 
de grafiekateliers in Kasterlee. Een residen-
tieverblijf bij deze aanbieders leidt vaak tot de 
concrete realisatie van nieuw werk. Nog ande-
re residenties, vaak in een educatieve setting, 
beschikken over een gediversifieerd technisch 
instrumentarium en bieden daarmee de kans 
om te experimenteren. We stellen evenwel 
vast dat niet iedere kunstenaar gebaat is met 
deze productieresidenties. 

Tot slot kan een residentie bijdragen tot 
de distributie of verspreiding van iemands 
werk. We gebruiken deze overkoepelende term 
voor een aantal samenhangende zaken zoals 
marktverruiming en de toename van verkoop-
baarheid, de uitbreiding van een netwerk, en 
naam- en reputatieopbouw. Dat deze zaken 
inherent zijn aan een loopbaan in de kunsten, 
beschreef iemand als Nathalie Heinich eerder, 
door een kunstenaarsloopbaan voor te stellen 
als een proces van de geleidelijke integratie 
van een individu in de kunstmarkt (Heinich, 
2003). Die integratie verloopt gefaseerd, 
doorheen verschillende ‘erkenningscircuits’. 
Heinich onderscheidt er vier: eerst en vooral 
zijn het de zogenaamde kunstbroeders die hun 
waardering uiten, in een volgende fase krijgen 
de critici belangstelling, daarna krijgen de 
handelaars (galeries) of mecenassen iemand 
in het vizier, en tot slot het grote publiek. 
Die ‘erkenning’ veruitwendigt zich in ten-
toonstellingen, opdrachten en recensies. De 
financiële waardering die aan iemands werk 
wordt toegekend, doorloopt een vergelijkbare 

5.	Sinds	de	jaren	zestig	en	zeventig	agendeert	UNESCO	het	principe	van	levenslang	leren,	waarmee	ze	het	concept	van	educatie	
hoopt	te	verbreden,	en	ook	andere	vormen	van	leren	dan	de	formele	educatie	promoot	(zoals	informeel	en	niet-formeel	leren,	voor	
alle	leeftijden),	in	functie	van	onder	meer	de	maatschappelijke	ontwikkeling	en	economische	groei.

6.	Deze	reden	ligt	dichtbij	de	voorgaande,	bijvoorbeeld	in	de	podiumkunsten	en	de	literatuur,	waar	ontwikkeling	en	productie	vaak	
simultaan	plaatsvinden.
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ontwikkeling (Heinich, 2003). De invals-
hoek van Heinich veronderstelt een verti-
cale stratificatie waarbij de integratie in de 
kunstmarkt, of het overleven van kunst, als 
summum wordt gepercipieerd, een te bereiken 
doel dat samenhangt met fasen in de carrière. 
Sommige residenties (vooral die in vermeende 
kunstenbiotopen zoals New York en Berlijn) 
worden beschouwd als ontmoetingsplaatsen 
met relevante bevolkers van de kunstwereld, 
vaak personen die een intermediaire functie7 
uitoefenen. In dat opzicht kan een residen-
tie fungeren als een schakel in een netwerk 
die iemands carrièreperspectieven positief 
beïnvloedt. De toename van de verkoopbaar-
heid van iemands werk kan voortkomen uit 
de presentatie van werk (waarvoor residenties 
over tentoonstellingsruimtes beschikken, of 
via contacten opgedaan tijdens of door resi-
denties), of uit de promotie die gevoerd wordt 
naar aanleiding van de residentie. Volgens 
sommigen straalt van bepaalde residenties 
kwaliteit af, waardoor de loutere selectie voor 
een residentie al een kwaliteitsstempel op ie-
mands curriculum nalaat. Naam en reputatie 
zouden dus door sommige residenties kun-
nen gevoed worden. Feit of fictie? Tot nog toe 
ontbreken harde bewijzen.8 We opperen dat de 
internationale doorbraak van een kunstenaar 
afhangt van verschillende factoren, waarbij 
een residentie een rol kan spelen, maar enkel 
in combinatie met andere omgevingsfacto-
ren, persoonlijkheidskenmerken en een dosis 
geluk. Bovendien is een goede match tussen 
residentie en kunstenaar (en de fase in diens 
loopbaan) belangrijk. De capaciteit van een 
organisatie op het vlak van distributie en cur-
riculumopbouw, blijkt vooral afhankelijk te 

zijn van twee factoren: van de ligging (waarbij 
centraal gelegen plaatsen meer aantrekking 
uitoefenen, ook op zij die kunnen bijdragen 
aan iemands loopbaan), en de rol van de direc-
tie. Wat heeft het buitenland dat Vlaanderen 
mist? Zoals kunstenaars zelf aangeven: 
Vlaanderen en bij uitbreiding België zijn 
klein. Niet alleen wordt het klimaat van het 
plaatselijke kunstenveld niet altijd even posi-
tief gewaardeerd, ook zijn de marktmogelijk-
heden in Vlaanderen beperkt. Internationale 
werkverblijven kunnen dan een potentieel nut 
bewijzen.9

De genoemde redenen voor residenties, 
laten zich onderbrengen in de klassieke 
waardeketenopdeling van research & develop-
ment, productie en distributie.10 Verschillende 
organisaties lijken te beantwoorden aan deze 
noden. Opmerkelijk is dat nogal wat van 
die organisaties zich niet beperken tot één 
aspect, maar tegemoetkomen aan meerdere 
kunstenaarsnoden. 

 
Kunstenaars, maar ook organisaties en 
een overheid

Als we in herinnering brengen wat Becker 
(1984) stelde, namelijk dat art worlds zichzelf 
niet enkel oriënteren naar de noden van kun-
stenaars, maar ook naar de noden, interes-
ses en organisatorische bekommernissen van 
betrokken aanbieders, dan wordt het interes-
sant dieper in te gaan op twee partijen die 
een rol spelen in de aard en het aanbod van 
residenties: de eerste zijn de organisaties die 
residenties organiseren, de tweede overheden 
die residenties ondersteunen. 

Wanneer we inzoomen op Vlaanderen, 
merken we dat slechts een handvol 

	 7.	Een	bemiddelende	rol,	zoals	die	van	curator,	museumdirecteur,	galerist.	
	 8.	Oostland	 (2009)	 is	 een	 verdienstelijke	 poging	 om	 de	 effecten	 van	 een	 passage	 in	 P.S.1	 Contemporary	 Art	 Center	 op	 de	

carrière	van	Nederlandse	kunstenaars	in	kaart	te	brengen.
	 9.	We	 vinden	 steun	 voor	 deze	 thesis	 in	 het	 verslag	 van	 Jurriaan	 Benschop	 (2009),	 die	 als	 een	 jaarlange	 observator	 van	 de	

residentieactiviteit	in	Berlijn	rapporteert	dat	kunstenaars	die	afkomstig	zijn	uit	kleine	landen	zoals	België,	Nederland	en	Zweden,	
er	opvallend	talrijk	aanwezig	zijn.	

	10.	Dit	schema	is	gebaseerd	op	Michael	Porters	managementklassieker	(Porter,	1985).

>> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel



85Bouwstenen voor een duurzaam internationaal kunstenBeleid

organisaties als residenties gekend is (AIR 
Antwerpen, Frans Masereel Centrum, 
FLACC, de literatuurresidenties georgani-
seerd door het beschrijf...), maar dat heel wat 
meer organisaties residentieachtige activi-
teiten ontplooien. We kunnen daarbij den-
ken aan kunstencentrum Wiels, dat van een 
residentieprogramma een van de speerpunten 
maakt; aan HISK, door het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en Vorming erkend als hogere 
instelling, dat een programma ontwikkelt dat 
gelijkenissen vertoont met de research resi-
dency van de Amsterdamse Rijksakademie; 
aan Lokaal 01, Netwerk/ centrum voor he-
dendaagse kunst, Bains::Connective, na-
dine, wp Zimmer en andere werkplaatsen en 
kunstencentra, die soms expliciet aangeven 
residenties te organiseren, soms in andere 
bewoordingen zeggen een laboratorium of 
werkplaats te zijn voor onderzoek, creatie en 
presentatie door kunstenaars. De websites 
transartists.org en resartis.org leren ons nog 
enkele andere Vlaamse ‘residenties’ ken-
nen. Dat de terminologie hier in Vlaanderen 
weinig ingeburgerd lijkt, is volgens ons te ver-
klaren door het feit dat kunstenorganisaties 
onder andere noemers door het leven gaan, 
ook al omdat het Kunstendecreet (de voor-
naamste inkomstenbron van veel van deze 
organisaties) bepaalde categorieën vooropstelt 
voor organisaties die in aanmerking willen 
komen voor subsidiëring. Toch doet zich in de 
kunstencentra, in organisaties voor beeldende 
kunst en vooral in werkplaatsen nogal wat 
residentieactiviteit voor. De gemene deler is 
dat ze voorzien in werkruimte, accommodatie 
(leef- en/of verblijfmogelijkheden) en artis-
tieke ondersteuning; sommige organisaties 
bieden daarnaast technische (in de zin van 
mens + machine) en financiële steun. Binnen 

deze organisaties stellen we een grote diver-
siteit vast: ze zijn bijvoorbeeld verschillend 
in opdracht, in infrastructuur, bestuur en 
omvang (in de zin van werkingsmiddelen). 
Verschillend ook in uitstraling, status en wer-
king.11 De motivaties van deze organisaties om 
residenties te ontplooien, zijn waarschijnlijk 
velerlei. Voor de organisaties gesubsidieerd 
onder het Kunstendecreet, zullen ze minimum 
minimorum een instrument zijn om de creatie 
te bevorderen. 

De relatie tussen een kunstenaar en een 
residentie kan beschouwd worden als een in-
teractie van onder meer vraag en aanbod. We 
kunnen hier een verkeer in twee richtingen 
vaststellen. Zoals aangegeven kan het loutere 
bestaan van residenties begrepen worden 
vanuit een antwoord op een ‘vraag’ van kun-
stenaars: kunstenaars kampen met bepaalde 
behoeften (R&D, productie en verspreiding), 
en organisaties spelen daarop in. In deze zin 
is een kunstenaar een klant van die organisa-
tie. In een marktlogica wordt verwacht dat hij 
voor de geleverde diensten betaalt. In sommi-
ge gevallen is dat zo, bijvoorbeeld voor de gro-
tere productieresidenties of voor werkplaat-
sen die hun materiaalkost en investering in 
uitrusting doorrekenen aan de gebruiker. 
We stellen echter vast dat de kost van een 
residentieverblijf vaak niet gedragen wordt 
door de kunstenaar-klant, maar door een 
overheid. Dat doet ze direct (door een kunste-
naarsverblijf te financieren, bijvoorbeeld in 
de gevallen van de residenties in New York en 
Berlijn), of indirect, door middel van subsidies 
aan organisaties die residenties inrichten. 
Anderzijds zien we een omgekeerde transac-
tie: de managers van artistieke organisaties 
prospecteren de markt,en nodigen kunste-
naars uit. In dat opzicht kan een organisatie 

		11.	De	ene	organisatie	heeft	de	mogelijkheid	een	130-tal	kunstenaars	op	jaarbasis	voor	een	korte	termijn	specifieke	faciliteiten	
voor	druktechnieken	 ter	beschikking	 te	 stellen,	 terwijl	 een	 andere	organisatie	 slechts	 één	enkele	 kunstenaar	 uitnodigt,	 die	
een	jaar	lang	sporadisch	gebruik	kan	maken	van	diverse	steunmaatregelen.	Bijgevolg	hanteert	iedere	organisatie	specifieke	
selectieprocedures:	van	open	calls	tot	zeer	gerichte	keuzes	(uitnodigingen)	door	een	directie	of	artistiek	team.
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beschouwd worden als een ‘klant’ van een 
kunstenaar-aanbieder, in de zin dat ze hem 
uitnodigt voor een prestatie en bijgevolg be-
taalt voor zijn diensten. Deze betaling kan in 
baar geld gebeuren, of in natura, bijvoorbeeld 
in de vorm van een bijdrage in de productie 
van nieuw werk. In Vlaanderen herkennen 
we deze werkwijze bij een aantal gesubsi-
dieerde kunstencentra. We stellen vast dat 
deze organisaties publieksgeoriënteerd zijn. 
Bovendien lijkt het gebruik kunstenaars 
uit te nodigen en te vergoeden voor bewezen 
diensten, uit de podiumkunsten te stammen; 
multidisciplinaire kunstencentra slaan nu de 
brug tussen de podium- en beeldende kun-
sten, en ook tussen de gebruiken eigen aan 
elke sector. Deze uitnodigingen (van mana-
gers aan kunstenaars) worden klaarblijkelijk 
in toenemende mate residenties genoemd, 
terwijl tot voor kort steevast de term copro-
ducties in de mond genomen werd. 

De Vlaamse overheid is residenties gun-
stig gezind.12 Zo beheert de Vlaamse cul-
tuuroverheid sinds 1972 zelf een residentie 
(Frans Masereel Centrum) en ondersteunt ze 
het project ‘Residenties in Vlaanderen’ en de 
literatuurresidenties in Brussel (Passa Porta) 
en Vollezele georganiseerd door het beschrijf. 
Daarnaast vormt het Kunstendecreet een 
regulerend kader voor ‘residenties’. Het doet 
dit niet expliciet, maar biedt wel alle orga-
nisaties die zich minstens engageren om de 
artistieke creatie te bevorderen - waarmee 
een organisatie die een residentiewerking 
ontplooit zich vanzelfsprekend inlaat - de 
kans tot structurele ondersteuning. Ook de 

diverse beurzen voor kunstenaars (voor pro-
jecten, werkverblijven en transport) worden 
via dit instrument wettelijk geregeld. Verder 
onderhoudt de Afdeling Kunsten van de 
Vlaamse Gemeenschap contractuele relaties 
met buitenlandse organisaties die residenties 
inrichten. De twee bekendste voorbeelden zijn 
Künstlerhaus Bethanien in Berlijn en ISCP 
in New York. In vergelijking met het buiten-
land13 valt het op dat in Vlaanderen de cul-
tuuroverheid het residentiebeleid vormgeeft, 
zonder de betrokkenheid van andere beleids-
domeinen, zoals bijvoorbeeld Buitenlandse 
Zaken. Bijgevolg zijn de doelstellingen ervan 
in hoofdzaak geënt op cultuurpolitieke over-
wegingen. Vanuit een inhoudelijke bekom-
mernis is dit een goede zaak. De andere kant 
van de medaille is dat de financiering van 
dat residentiebeleid dan ook uitsluitend door 
een cultuurminister gedragen wordt. Terwijl 
residenties in se best wel duur zijn: minimaal 
wordt voorzien in iemands basisbehoeften 
en levensonderhoud, daarnaast worden vaak 
productiemiddelen ter beschikking gesteld, 
idealiter wordt voorzien in een verloning, en 
uitzonderlijk, worden ook gederfde inkomsten 
gecompenseerd.14

Het subsidiëren van kunsten en kunste-
naars willen we hier geenszins ter discussie 
stellen.15 We stellen wel vast dat de belang-
rijkste financier van residenties, namelijk 
de regionale Vlaamse cultuuroverheid, geen 
partners heeft met wie ze residenties kan 
bekostigen, en dat ze bovendien niet in staat 
is om de invulling en resultaten van residen-
ties op te volgen. Ze heeft weliswaar inzicht 

	12.	De	voorbeelden	stammen	gedeeltelijk	uit	de	beeldende	kunsten.	
13.		Onze	vergelijking	beslaat	Nederland,	Zweden,	Noorwegen	en	het	Verenigd	Koninkrijk.
	14.	Dat	laatste	gebeurt	enkel	in	het	geval	van	de	residentieverblijven	in	Bethanien	en	ISCP,	waarvoor	een	kunstenaar	een	beurs	

krijgt	die	de	reguliere	inkomsten	die	men	in	het	thuisland	zou	verwerven,	enigszins	opvangt.
	15.	De	verantwoording	van	subsidies	wordt	toegeschreven	aan	het	public good	karakter	van	de	kunsten,	of	de	external effects	

die	 kunst	 en	 cultuur	 kunnen	 teweegbrengen,	 zowel	 voor	 de	 individuele	 gebruiker,	 als	 voor	 een	 gemeenschap	 (toerisme,	
citymarketing,	 bloei	 van	 horeca	 en	 andere	 industrieën).	 Naast	 het	 feit	 dat	 subsidies	 een	 levendig	 kunstklimaat	 ter	 plaatse	
kunnen	bewerkstelligen,	wordt	de	subsidiëring	van	de	individuele	kunstenaar	of	van	gezelschappen	bovendien	verantwoord	
vanuit	 het	 verlangen	 van	 een	 natie	 of	 regio	 naar	 zichtbaarheid,	 door	 middel	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 kunstenaars	 op	een	
internationaal	platform.	(zie	o.a.	Throsby	&	Ginsburgh,	2006)
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in welke Vlaamse kunstenaars gesubsidi-
eerd worden in de vorm van beurzen, en in 
wie er door haar toedoen de kans geboden 
krijgt in residentie te gaan in steden zo-
als New York, Berlijn en Parijs (uitstroom). 
Daartegenover staat dat ze weinig inzicht 
heeft in wie door de Vlaamse organisaties 
in residentie wordt uitgenodigd, terwijl ze 
indirect voor de financiering van deze resi-
dentieverblijven instaat. De instroom wordt 
op afstand georganiseerd, illustratief voor 
het arm’s length principle16, maar dan niet 
door fondsen of centrale organisaties zoals in 
Nederland en Scandinavië, maar door het veld 
zelf.17 Beide werkwijzen hebben positieve en 
negatieve kanten, waarop we niet verder in 
gaan. We doen de loutere vaststelling dat er 
een driehoeksrelatie bestaat, waarbij de drie 
betrokken partijen (kunstenaars, organisaties 
en overheden) gedreven worden door uiteen-
lopende motieven, en dat er internationaal 
verschillende omgangsvormen bestaan met 
een fenomeen dat stoelt op internationale 
uitwisseling. Residenties zijn een verschijnsel 
dat zich in een dynamisch spanningsveld be-
weegt. Die dynamiek wordt mede veroorzaakt 
door grensoverschrijdende ontwikkelingen 
(zoals de opmars van nieuwe spelers (onder 
andere in opkomende landen) en internatio-
nale kunstenaars die bij Vlaamse organisa-
ties aankloppen, de vermenigvuldiging van 
festivalvormen zoals biënnales en de verdere 
ontwikkeling van alternatieve kunstuitingen 
en -praktijken) en kruisbestuivingen tus-
sen de verschillende kunstensectoren. Met 
recente cultuurprogramma’s rond mobili-
teit en creativiteit zwengelt ook alma mater 
Europa die dynamiek aan. Deze evoluties op 

het macroniveau vragen als vanzelfsprekend 
aanpassingen op het microniveau en zorgen er 
volgens ons voor dat de gebruikelijke financie-
ringsvormen en budgetten onder druk zullen 
komen te staan, als dat nu al niet het geval is.

Twee cases
We ronden af met twee voorbeelden van 

residenties in het buitenland, of hoe verre bu-
ren residenties ook invullen... Het pittige aan 
deze projecten, is dat ze erin slagen verschil-
lende doelen waar te maken, en daarvoor ook 
de financiële middelen bijeen te brengen. Ons 
inziens liggen ze mijlenver verwijderd van het 
(ouderwetse) gebruik om cultuur in te zetten 
om een onderliggende diplomatieke missie 
uit te dragen, waaraan ‘rijkere’ ministeries 
zoals die van Buitenlandse Zaken, Handel of 
Ontwikkelingssamenwerking hun steentje 
bijdragen.

YOTA 2000-2001, the Year of the Artists 
in het Verenigd Koninkrijk, was opgehangen 
aan residenties (residences) en de volgende 
slagzin: 1.000 artists in 1.000 places. Het 
project was multidisciplinair van opzet en had 
een evenementieel, eenmalig karakter. De 
bedoeling was om verspreid over het hele land 
duizend kunstenaarsresidenties te organise-
ren. De betrokken partijen waren verschillen-
de regionale cultuurraden, gemeentebesturen 
en publieke, semi-publieke en private part-
ners (zoals scholen, gevangenissen, religieuze 
gemeenschappen). De doelstellingen van 
YOTA waren drieledig: ten eerste cultureel, 
in de zin van de productie van kunst en de 
ondersteuning van kunstenaars daarvoor; ten 
tweede economisch, in de zin van het stimule-
ren van de economische vraag naar kunst en 

	16.	Deze	term	wordt	gebruikt	om	een	afstand	tussen	staat	en	financiering	(van	inhoudelijke	keuzes)	uit	te	drukken:	fondsen	en	arts	
councils	zijn	instrumenten	om	deze	afstand	te	garanderen.	

	17.	In	Nederland	voert	het	Fonds	Beeldende	Kunst	en	Vormgeving	een	residentiebeleid	uit,	zowel	in	Zweden	als	in	Noorwegen	
worden	aanzienlijke	residenties	uitgebaat	door	steunpuntachtigen.	Wat	de	literatuurresidenties	in	en	‘uit’	Vlaanderen	betreft:	
het	beschrijf	nodigt	buitenlandse	kunstenaars	uit,	maar	heeft	daarnaast	een	internationaal	netwerk	ontwikkeld	van	organisaties	
en	overheden,	waarnaar	ze	op	haar	beurt	Vlaamse	kunstenaars	kan	‘uitsturen’.	De	twee	richtingen	van	het	residentieverkeer	
worden	zodoende	door	veldactoren	gecoördineerd.	(www.beschrijf.be/index.php?q=beschrijf/nl/residenties/)	
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naar de creatie van kunstopdrachten en het 
sensibiliseren van publieke en private actoren 
over kunstenaarsvergoedingen en ten slotte 
maatschappelijk, in de zin van het bevorderen 
van diversiteit (van kunst, kunstenaars en 
publieksgroepen). Naast cultuurbeleidsdoel-
stellingen had dit project dus ook maatschap-
pelijke doelstellingen, zoals (tussen de lijnen 
gelezen) de bevordering van de sociale cohesie, 
van het leefklimaat, van tewerkstelling en 
mogelijk ook van citymarketing. De finan-
ciering ervan gebeurde in de vorm van een 
‘match’: een fiftyfifty inbreng van de centrale 
overheid en de overige belanghebbenden. 

Een tweede voorbeeld is het AIRIS-project 
in Zweden, dat in 2002 het licht zag. Het uit-
gangspunt van dit project was en is nog steeds 
kunstenaars de industrie binnen te brengen 
en daardoor werknemers te doen denken in 
nieuwe, creatieve richtingen. Deze ‘residentie-
vorm’ geeft kunstenaars de kans buiten het 
kunstenveld hun kennis en vaardigheden in 
te zetten, al doende te leren en een inkomen 
voor geleverde diensten te genereren. Het 
heeft naast een cultuurbeleidsdoelstelling op-
nieuw bijkomende doelstellingen: het creëren 
van tewerkstellingskansen voor kunstenaars 
en het versterken van het creatieve kapitaal 
van organisaties in verschillende industrie-
takken.18 Opnieuw werden hier andere partij-
en bereid gevonden in kunstenaarsresidenties 
te investeren. 

Over de originaliteit of de artistieke kwa-
liteit van deze projecten laten we ons niet 
uit. Ze illustreren enkel dat residenties veel 
facetten kunnen hebben, die verschillende 
betrokkenen ten goede kunnen komen, en 
een (weliswaar incidentele) opsteker zijn voor 
de precaire financiële situatie van nogal wat 
kunstenaars (Menger, 2002; Abbing, 2002; 
NICC 2008). Dat er, met andere woorden, nog 
een potentieel te ontginnen lijkt.
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Het lijkt ondertussen alweer een kleine eeuwigheid geleden, maar 
tijdens het bewind van voormalig cultuurminister Anciaux blonk onze 
podiumsector uit door zijn kritische houding ten aanzien van het door 
de minister zo verdedigde participatiebeleid. Nu en dan terecht. Het was 
inderdaad niet altijd even duidelijk wat er met ‘participatie’ precies werd 
bedoeld of waaraan ze werd afgemeten. En aan de kunstensector resul-
taten vragen op het vlak van participatie die op andere maatschappelijke 
terreinen - zoals onderwijs of media - evenmin worden bereikt, riep van-
zelfsprekend vragen op. Maar evengoed leek de weerstand soms kramp-
achtig en getuigend van weinig zelfkritiek en bereidheid tot dialoog. Was 
het per definitie zo dat participatie als aandachtspunt moest worden afge-
wezen, vooral of alleen omdat het de mantra van de cultuurminister was, 
en zonder eerst te onderzoeken of die mantra een grond van waarheid, en 
ook mogelijkheden tot verandering en verbetering bevatte? En gaf onze te-
rechte angst voor instrumentalisering ons voldoende redenen om er ons bij 
neer te leggen dat bepaalde waardevolle artiesten of substantiële sociale 
en culturele groepen in onze samenleving niet deelnemen aan het officiële 
en gecanoniseerde cultuurleven? Alsof dat een ijzeren wetmatigheid is, 
of in het beste geval een betreurenswaardig maatschappelijk neveneffect 
waarop iedereen behalve wijzelf kan worden aangesproken? 

In ieder geval staat die kritische houding ten aanzien van Anciauxs 
cultuurbeleid volgens mij in schril contrast met de opvallend kritiekloze 
en onvoorwaardelijk omhelzende houding die de sector van de podi-
umkunsten het voorbije decennium heeft ontwikkeld ten aanzien van 
alles wat maar enigszins onder de noemer internationalisering valt. 
Internationalisering: het is onze eigen, zelfverklaarde mantra op basis 
waarvan heel veel kan worden verdedigd of gelegitimeerd enerzijds of 
afgewezen en gediscrediteerd anderzijds. Om u een kleine greep uit de 
talrijke voorbeelden te geven: het aantal festivals dat zich vandaag pro-
moot en legitimeert als ‘internationaal’ kunstenfestival zonder de moeite 
te doen de zin of betekenis van dat adjectief zelfs maar bondig te definië-
ren, valt amper te tellen. Of ook: toen vele jaren terug Johan Simons werd 
aangesteld als artistiek directeur van het toenmalige Publiekstheater 
vatte de toenmalige zakelijk directeur het belang van die benoeming als 

Jan Goossens

statement uitgesproken tijdens de SLOW BOAT conferentie op 26 november 2010

Less is more
Naar een duurzame internationalisering in  
de podiumkunsten
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volgt samen: ‘nu spelen we eindelijk mee in de internationale Champions 
League’. En zelf heb ik mogen ervaren dat ik in het budgettair niet een-
voudige voorbije decennium nooit zo makkelijk steun van mijn raad van 
bestuur heb gekregen voor een nieuwe aanwerving, als op het moment dat 
de ploeg werd versterkt met een fulltime kracht die zich voltijds op ‘sprei-
ding en internationalisering’ zou toeleggen. Ten slotte: gebruiken we onze 
internationale successen niet constant om ons te verdedigen tegen allerlei 
vormen van kritiek in eigen stad en eigen land? En los van de vraag of dat 
dan te pas of te onpas gebeurt, is het strategisch ten aanzien van de bre-
dere samenleving altijd de verstandigste strategie om vragen en opmer-
kingen allerhande te pareren met verwijzingen naar onze internationale 
successen?

Daarnaast werkt diezelfde mantra ook in omgekeerde zin: geen van 
de drie stadstheaters kan het zich vandaag bijvoorbeeld nog permitteren, 
willen ze door de sector au sérieux worden genomen, om niet voluit in te 
zetten op internationalisering, ook al gaat dat soms zichtbaar ten koste 
van de werking en de activiteiten in eigen stad. In termen van symbolisch 
kapitaal weegt internationalisering vandaag zonder veel twijfel zwaar-
der door dan participatie: je voorstellingen spelen in Parijs of New York, 
of succesvolle artiesten uit verre landen tonen in je Brusselse of Vlaamse 
huis of festival, het levert je sowieso veel meer prestige op dan opzienba-
rende resultaten op het vlak van artistieke en publieksparticipatie. 

Begrijp me niet verkeerd: het bovengaande is geenszins een makke-
lijke en eenzijdige veroordeling van wat de Vlaamse podiumkunsten rea-
liseerden op het vlak van internationalisering in de voorbije decennia. Om 
te beginnen zou zo’n veroordeling naast de kwestie zijn: de internationali-
sering kan niet worden teruggedraaid en dat is een goede zaak. Of we dat 
nu positief vinden of niet, we leven en creëren werk in een diverse en in 
een steeds globalere artistieke context vandaag. Internationale artistieke 
dialogen en uitwisselingen, coproducties en netwerken hebben niet enkel 
de zichtbaarheid maar ook de kwaliteit van de globale artistieke output 
vergroot. Voor artiesten en gezelschappen die in Brussel gebaseerd zijn, 
is heel Europa hun achtertuin, en ook connecties met Afrika, Azië en de 
Pacific behoren tot de realiteit van iedere dag.

Maar de tijd is ongetwijfeld ook aangebroken om diepgaander en voor-
al kritischer te reflecteren over de betekenis van internationalisering voor 
de Vlaamse podiumkunsten, en ook over wat ze zou kunnen betekenen in 
de nabije toekomst. Zeker nu we het ons niet langer kunnen permitteren 
om de ecologische gevolgen, in de brede zin van het woord, van al onze 
internationale tournees aan de ene kant en al onze internationale gasten 
aan de andere kant te negeren, moeten we ons de vraag stellen of we 
zomaar alle vormen van internationalisering kunnen blijven omarmen, 
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zonder dat we de problematische neveneffecten onder ogen zien en alterna-
tieve paden en modellen onderzoeken. De vraag kan en moet zonder twijfel 
zijn: hoe kunnen we komen tot vormen van duurzame internationalisering 
in de podiumkunsten, die verder bouwen op al het goede dat ondertussen 
is opgebouwd, maar die ook de nodige zelfkritiek integreren en oprecht 
proberen om het op een aantal vlakken over een andere boeg te gooien?

Laat ons eerst even kijken naar de productionele kant van de zaak. En 
laat me spreken over de realiteit die ik het beste ken: die van de Vlaamse 
stadstheaters. Enerzijds is dat een specifieke realiteit, anderzijds is ze vol-
doende representatief om op basis daarvan ook iets te zeggen dat ook geldt 
voor een aantal middelgrote Vlaamse theater- en dansgezelschappen. In 
die stadstheaters is het volgende ondertussen in mindere of meerdere mate 
een must: met zoveel mogelijk producties moet er zoveel mogelijk worden 
gereisd. En reizen betekent vaak ook nog eens: met een voorstelling op 
bezoek gaan in zoveel mogelijk theaters of cultuurcentra in zoveel mogelijk 
verschillende steden en landen op een zo kort mogelijke tijd. Ik kijk niet 
neer op die aanpak, waarvoor ook het theater waar ikzelf werk soms kiest, 
en ik zie zeker onder ogen dat er voor die aanpak in tijden van vermin-
derde overheidssubsidiëring stilaan ook louter economische motieven zijn. 
Je moet het geld halen waar het zit en als dat niet langer of veel minder in 
eigen land is, dan kunnen vermogender programmatoren in Frankrijk of 
Duitsland misschien soelaas bieden. Zo weet iedereen dat zeker onze grote 
dansgezelschappen enkel zo kunnen overleven en het houdt natuurlijk 
geen steek om hen met de opdracht te belasten daaraan iets te doen zonder 
dat je met hen meedenkt over de financiële gevolgen van een en ander. 
Toch denk ik dat zeker de stadstheaters in de mogelijkheid verkeren om 
het in ieder geval deels over een andere boeg te gooien. Immers, er wordt 
vandaag zeker niet alleen gereisd omwille van economische motieven. Er 
wordt ook veel internationaal gereisd omdat het effectief zo is, of omdat we 
onszelf aanpraten dat het zo is, dat dat veel symbolisch kapitaal oplevert. 
Het Festival van Avignon of de Wiener Festwochen: niemand haalt het in 
zijn hoofd om er nee tegen te zeggen, ook al ben je er vaak weer buiten op 
nauwelijks enkele dagen tijd. Daarnaast wordt er in eigen land of regio 
ook veel gereisd omdat dat deels van ons wordt verwacht: al die Vlaamse 
culturele centra zijn nu eenmaal voor iets gebouwd en moeten door iemand 
worden bevoorraad. 

Mijn punt is: al die verschillende redenen en logica’s om zoveel mogelijk 
de boer op te gaan, zijn legitiem. Maar als je het volledige plaatje bij elkaar 
legt en ziet waartoe het leidt, dan lijkt het me op lange termijn nauwelijks 
houdbaar. Uiteraard, en allicht in de eerste plaats, om ecologische rede-
nen. Maar daarnaast ook omwille van redenen die te maken hebben met 
wat je maatschappelijke duurzaamheid zou kunnen noemen. We dreigen 
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niet alleen met onze sector naar een ecologische voetafdruk te gaan die 
amper verdedigbaar, laat staan betaalbaar is, de vraag moet ook worden 
gesteld wie er eigenlijk nog wel bij vaart bij deze aanpak. En of dat stilaan 
geen al te klein en zeer bevoorrecht groepje van steeds dezelfde artiesten 
en publieken is. 

Kortom, zonder de pretentie te hebben dat ik in staat ben mirakeloplos-
singen aan te brengen in deze complexe problematiek, ben ik van mening 
dat twee zaken zich toch opdringen: een herwaardering van het lokale, 
maar zonder te vervallen in een nieuw provincialisme. En die valkuil kan 
je vermijden door ook te streven naar een veel intensere verbinding van 
het lokale en internationale. Preciezer: door het internationale in het lo-
kale te erkennen en au sérieux te nemen. 

We noemen de stadstheaters niet voor niks ‘stadstheaters’. Toch kan ik 
mij niet van de indruk ontdoen dat we in eigen stad nog steeds heel veel 
kansen laten liggen. Puur financieel zal het ons niet meteen bijzonder veel 
opleveren, maar naast de voor de hand liggende ecologische winst zul-
len we er ook in termen van een kwalitatief sterker en diverser stedelijk 
draagvlak op vooruit gaan. Wat bedoel ik concreet: heel de wereld zit in 
onze eigen stad en die stad is dus een hele wereld. Laat ons de internatio-
nalisering ook onder ogen zien in onze eigen lokale context en daar voluit 
op inzetten. Laat ons wanneer we internationale artistieke gasten willen 
uitnodigen niet alleen aan andere continenten denken, maar ook aan onze 
eigen omgeving. Ik durf er veel geld op verwedden dat Brussel, Antwerpen 
en Gent een pak waardevolle artiesten uit alle hoeken van de wereld tellen 
aan wie we onze podia nog nooit hebben aangeboden. Natuurlijk mogen we 
vertrekken van een eigen artistieke lijn en past daar niet zomaar om het 
even wie in, maar een grotere openheid naar de stedelijke context waar 
we nu eenmaal deel van uitmaken en die ons ook deels financiert, zou ons 
project volgens mij niet schaden en zou onze lokale verankering volop ten 
goede komen. Laat ons ook onderzoeken of het niet zou lonen, hoewel mis-
schien niet in louter financiële zin, om te reizen in eigen stad en van wijk 
naar wijk te trekken. Het is niet dat er vandaag in de Vlaamse podium-
kunsten geen voorbeelden zijn: Benjamin Verdonck reisde met Kalender 
een heel jaar door Antwerpen, het Brusselse performance-collectief C&H 
trekt dit seizoen door heel Brussel met zijn Postcards from the Future, 
Wim Vandekeybus en Ultima Vez reisden enkele jaren terug letterlijk door 
Kinshasa en deden er met Spiegel vijf verschillende wijken en theaters 
aan, en het Kaaitheater en een hele reeks andere partners integreerden 
eerder dit seizoen een stevig deel van hun werking gedurende enkele da-
gen in de Brusselse Kanaalzone via het Festival Kanal. Waarom zou dat 
dan niet kunnen op nog grotere schaal en vooral op permanentere wijze? 
Waarom zouden de stadstheaters eens om de zoveel jaar niet kunnen 
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inzetten op een heel seizoen reizen in eigen stad? Het lijkt misschien een 
naïef en belachelijk idee, maar alvast in Brussel kan ik niet langer op twee 
handen tellen in welke wijken er interessante culturele plekken zijn waar 
wij zonder problemen met KVS-werk terecht zouden kunnen, en waar we 
ook meteen de garantie hebben dat er een pak Brusselaars komen kijken 
die de weg naar onze cultuurtempel in de Lakensestraat nu eenmaal nooit 
zullen vinden. En soms heb je natuurlijk niet eens een infrastructuur no-
dig, maar zijn er projecten die er zich perfect toe lenen de publieke ruimte 
weer echt publiek te maken. 

Die opwaardering van het lokale, en een veel intensere verbinding 
van het lokale en internationale, het kan allicht ook wanneer we vanuit 
Vlaanderen op tournee en op verplaatsing gaan. Natuurlijk niet wanneer 
we op een week drie verschillende theaters en steden moeten aandoen. 
Maar als we kunnen overschakelen op het principe waarbij we in iedere 
stad die we aandoen ook minstens een week verblijven, met als ambitie tot 
een diepgaandere en duurzamere uitwisseling met lokale artiesten en pu-
blieken te komen, dan zouden we daar wel eens met zijn allen de vruchten 
van kunnen plukken. Of nog resoluter: laat ons zelf vanuit onze eigen wer-
king en context een bevoorrechte relatie aangaan met een beperkt aantal 
weloverwogen partners. Zo hebben KVS-coproducties de vorige jaren af en 
toe klassieke tournees door de VS en de Azië gemaakt, maar onze lange-
termijnsamenwerking met specifieke partners in Congo en Palestina vind 
ik vanuit onze Brusselse context zelf uiteindelijk tien keer zinvoller.

Om het nog even bondig samen te vatten: less is more. Laat ons met 
minder meer doen voor meer verschillende publieken. Minder nieuwe 
producties, minder reizen, naar minder verschillende plekken, maar wel 
met de ambitie om met iedere voorstelling in iedere specifieke context een 
werkelijk en duurzaam verschil te maken.

Tot slot nog enkele woorden over de organisaties en werkingen in ons 
landschap die zich op het receptieve concentreren. Ik denk dat het pro-
bleem daar op zijn minst even groot is. Ik zie momenteel rondom me al te 
veel internationale podiumkunstenfestivals waarvoor ‘the sky the limit’ is. 
Zo veel mogelijk creaties op een zo kort mogelijke tijdsspanne, met een zo 
groot mogelijk aantal verschillende artiesten uit zo veel mogelijk hoeken 
van de wereld. En niet zelden voor een eerder gelimiteerde groep van de-
zelfde toeschouwers, met abonnementen. Het uitgangspunt is niet langer 
wat de programmatoren vanuit een concrete en coherente visie willen, 
maar eerder wat er allemaal kan - artistiek, financieel, logistiek. En de 
meeste van die programmatoren zijn louter curatoren geworden. Ze lijken 
permanent op doortocht te zijn, als internationale artistieke toeristen, en 
gaan slechts met mondjesmaat oppervlakkige relaties aan met de lokale 
context waarin ze toevallig terecht zijn gekomen. Wat oorspronkelijk een 
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opening en verbreding van artistieke horizonten betekende, dreigt nu om 
te slaan in een nieuwe vorm van provincialisme: de hoogst individuele en 
spaarzaam gearticuleerde voorkeuren en afkeren van de curator worden 
de maat van alle dingen.

Begrijp me alweer niet verkeerd: ook dit model heeft op een bepaald 
moment ongetwijfeld zijn betekenis en urgentie gehad. De deuren moes-
ten worden opengegooid in Vlaanderen. Dat ondertussen vele Vlaamse 
theatermakers en choreografen podia over de hele wereld bespelen, hangt 
allicht toch een beetje samen met het feit dat we in Vlaanderen al bijna 
twee decennia lang ieder seizoen weer een stevige staalkaart te zien krij-
gen van wat er elders in de wereld op artistiek vlak gebeurt. Vandaag lijkt 
dat model me echter aan herziening toe. De artistieke en maatschappe-
lijke noden liggen anders, de hele ecologische problematiek kan niet langer 
worden genegeerd en er is de nieuwe noodzaak om, vanuit wat ondertussen 
in een aantal opzichten toch wel een internationale luchtbel is geworden, 
weer aanknopingspunten te vinden bij een lokalere artistieke praktijk en 
toeschouwers. 

Bij wijze van conclusie wil ik nogmaals duidelijk stellen dat ik zeker en 
vast onderken dat het internationale verhaal dat in de Vlaamse podium-
kunsten de voorbije twee decennia is geschreven, een bijzonder en in veel 
opzichten positief verhaal is. Maar het moment is gekomen om het kritisch 
tegen het licht te houden. Om te schrappen en bij te sturen. Om het inter-
nationale weer te verbinden met het lokale. En om te onderkennen dat we 
ook dat internationale moeten durven bekijken vanuit het perspectief van 
die door ons zo bekritiseerde participatie: als we er niet in slagen om voor 
de verbreding en internationalisering van die artistieke horizonten steeds 
weer een duidelijke lokale verankering en nieuwe toeschouwers te vinden, 
dan zal dat internationaal verhaal toch geen echt duurzaam verhaal blij-
ken. En dan dreigt het om te slaan in nieuwe vormen van provincialisme. 

Kortom, we hebben vanuit de podiumkunsten een uitgelezen kans om 
in het volgend decennium aan diepgaande en duurzame internationalise-
ring te werken. Maar dan is er wel zelfreflectie en -kritiek nodig. Komen 
die er niet, dan dreigen we evengoed bij te dragen tot de legitimatie van 
een neoliberaal marktverhaal waarbij we als cultuur(s)hoppers zoveel 
mogelijk markten trachten te bespelen of af te schuimen, zonder nog na 
te denken over wat de ecologische en maatschappelijke fall-out van onze 
werkingen is of kan zijn. 

Jan	Goossens	is	artistiek	directeur	van	de	KVS.
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Europese agenda
Het EU-Cultuurprogramma 2007-2013 is 

een instrument om duurzame internationale 
culturele samenwerking te bevorderen. Het 
beschikt over een budget van 400 miljoen euro 
om te investeren in projecten en initiatieven 
die culturele uitwisselingen en samenwerking 
stimuleren, bijdragen tot de zichtbaarheid van 
het gemeenschappelijke Europese erfgoed en 
het Europese burgerschap aanmoedigen. Het 
Cultuurprogramma heeft drie grote doelstel-
lingen: het promoten van grensoverschrij-
dende mobiliteit van culturele actoren; het 
aansporen tot transnationale circulatie van 
culturele en artistieke output en het bevorde-
ren van een interculturele dialoog.

Om deze doelstellingen te bereiken, stelde 
de Europese Commissie in 2007 - in nauwe 
samenwerking met de verschillende lidstaten 

en met de sectorvertegenwoordigers op 
Europees niveau - de agenda op voor cultuur. 
De samenwerking tussen de verschillende 
spelers voorziet drie prioriteiten: 

Culturele verscheidenheid en inter
culturele dialoog
De Europese agenda voor cultuur moet een 

impuls geven aan de mobiliteit voor kunste-
naars en werknemers in de culturele sector, 
en aan de verspreiding van alle cultuuruitin-
gen. Hiermee gepaard kan de Unie instaan 
voor de versterking van de interculturele 
dialoog en competenties. Dat kan ze doen door 
mogelijkheden te creëren om het culturele 
bewustzijn te ontwikkelen en de culturele 
expressie te stimuleren. De opdracht geven tot 
vertalen in de zogenoemde dominante talen is 
hier een middel toe.

1.		De	Lissabonstrategie	werd	gelanceerd	in	2000	door	de	Europese	regeringsleiders	en	had	tot	doel	van	de	Europese	Unie	vóór	
2010	de	meest	concurrerende	economie	ter	wereld	te	maken	en	volledige	werkgelegenheid	te	scheppen.	De	strategie	berust	
op	drie	pijlers:	een	economische	pijler	(zich	voortdurend	aanpassen	aan	de	ontwikkelingen	van	de	informatiemaatschappij	en	
inspanningen	leveren	op	vlak	van	onderzoek	en	ontwikkeling),	een	sociale	pijler,	(investeren	in	menselijk	potentieel	en	sociale	
uitsluiting	bestrijden)	en	een	milieupijler	(bij	de	economische	groei	rekening	te	houden	met	het	klimaat).	De	Lissabonstrategie	liep	
af	in	2010	en	wordt	opgevolgd	door	de	Europa	2020-strategie.	Zie	http://europa.eu/scadplus/glossary/lisbon_strategy_nl.htm.

Tijdens de internationale conferentie Joining the Dots kwam 
Europees commissielid Alison Crabb toelichten waar Europa de 
nadruk op legt met betrekking tot cultuurbeleid en interculturele 
dialoog. Crabb is plaatsvervangend hoofd van de afdeling 
Cultuurbeleid, Diversiteit en Interculturele Dialoog van het 
Directoraat-Generaal Cultuur en Onderwijs binnen de Europese 
Commissie. Ze opende met een uiteenzetting van de Europese agenda 
op het vlak van cultuur. In het tweede deel van haar presentatie 
gaf ze een aantal actuele praktijkvoorbeelden op Europees niveau, 
waarbij de focus vooral ligt op culturele en creatieve industrieën, op 
lokale en regionale ontwikkelingen en op mobiliteit. Tot slot wierp ze 
een blik op de toekomst.

Cultuurbeleid en inter-
culturele dialoog volgens  
de Europese Commissie

Floris Cavyn
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2.	Onder	culturele industrieën	verstaan	we	industrieën	die	goederen	en	diensten	produceren	(en	distribueren)	die	-	gezien	hun	
specifieke	aard,	aanwending	of	doel	-	vorm	geven	aan	cultuuruitingen	of	deze	overbrengen,	ongeacht	hun	eventuele	commerciële	
waarde.	Naast	de	traditionele	kunstensector	(podiumkunsten,	beeldende	kunsten,	cultureel	erfgoed)	omvatten	ze	ook	film,	dvd/
video,	televisie	en	radio,	videospelletjes,	nieuwe	media,	muziek,	boeken	en	tijdschriften.	Deze	definitie	werd	vastgelegd	in	het	
kader	van	de	Unesco-overeenkomst	van	2005	over	de	bescherming	en	bevordering	van	de	diversiteit	van	cultuuruitingen.

	 Creatieve industrieën	 zijn	 industrieën	met	culturele	dimensies	die	cultuur	als	 inzet	gebruiken,	maar	 voornamelijk	 functionele	
goederen	produceren.	Deze	omvatten	architectuur	en	design	die	creatieve	elementen	in	grotere	processen	integreren,	maar	ook	
grafisch	design,	modeontwerp	en	reclame.

Bevordering van de creativiteit in het 
kader van de Lissabonstrategie1 waar
in groei en werkgelegenheid de basis 
van vormen
De cultuurindustrie levert een bijdrage 

aan de dynamiek van de Europese economie 
en het concurrentievermogen van de EU. 
De bevordering van de creativiteit in het 
onderwijs, het opbouwen van de organisa-
tiecapaciteiten in de culturele sector, en de 
ontwikkeling van doeltreffende samenwer-
kingsverbanden tussen de culturele sector 
en andere sectoren (informatie, communica-
tie, toerisme), behoren tot de belangrijkste 
doelstellingen.

Cultuur als cruciaal aspect van de in
ternationale betrekkingen
Hier kan de EU de politieke dialoog op 

cultuurgebied voortzetten en de culturele uit-
wisselingen tussen de EU en derde landen be-
vorderen. Maar het werkt evengoed in de an-
dere richting. Ook de toegang tot de Europese 
markt voor culturele goederen en diensten uit 
ontwikkelingslanden moet mogelijk zijn.

Om bovenstaande objectieven te bereiken 
introduceerde de Commissie nieuwe werkme-
thodes. De voornaamste twee lichten we hier 
even toe:

De Commissie gaat nu de gestructureer-
de dialoog aan met de culturele sector om 
beter te begrijpen wie alle spelers zijn in de 
Europese culturele coöperatie. De verschillen-
de spelers binnen het culturele veld - profes-
sionele organisaties, culturele instellingen, 
niet-gouvernementele organisaties, Europese 
netwerken, fondsen, enzovoort - bespreken 

bepaalde thema’s onderling en gaan de dialoog 
aan met de Europese instellingen en de ver-
schillende EU-lidstaten ter ondersteuning van 
een nieuw beleid.

Een tweede verandering is de toepassing 
van de zogenaamde open method of coordina-
tion. Deze methode biedt een kader aan waar-
binnen de EU-lidstaten hun nationale beleid 
op elkaar kunnen afstemmen om gezamen-
lijke objectieven te bereiken. Daarvoor stelden 
de verschillende lidstaten vier groepen van 
experten samen om aanbevelingen te formule-
ren gebaseerd op samenwerking en best prac-
tices en voorstellen te doen voor gezamenlijke 
initiatieven. De vier thema’s zijn: mobiliteit 
van artiesten, mobiliteit van collecties, cultu-
rele en creatieve industrieën, en de synergie 
tussen onderwijs en cultuur heropwaarde-
ren. Dit initiatief vond zijn oorsprong in het 
stijgende gevoel dat de stem van de sector de 
voorbije jaren te weinig aan bod kwam in de 
politieke discussies.

Culturele en creatieve industrieën
In april 2010 publiceerde de Commissie 

het Groenboek Het potentieel van culturele 
en creatieve industrieën2 vrijmaken. Daarin 
wordt onderzocht hoe de culturele en creatieve 
industrieën kunnen bijdragen aan het reali-
seren van een duurzame kenniseconomie in 
Europa. Tegelijk met het Groenboek werd een 
bevraging van het veld georganiseerd. 

In het totaal kreeg de Commissie 350 ant-
woorden van verschillende spelers op de aan-
bevelingen geformuleerd in het Groenboek. 
We lichten er hier een aantal uit:
- Er moet meer aandacht komen voor 
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innovatie in de meest brede zin van het 
woord. Zo kan er een breder en dieper per-
spectief ontwikkeld worden. Nieuwe tech-
nologieën creëren nieuwe mogelijkheden.

- Er moet meer steun komen voor creatieve 
samenwerking, bijvoorbeeld tussen ver-
schillende culturele en creatieve organi-
saties enerzijds, en tussen onderwijs en 
onderzoeksinstellingen anderzijds.

- Ook kleine organisaties moeten financiële 
middelen kunnen krijgen. Er is een cultu-
rele kloof tussen zij die de fondsen beheren 
en de actoren in het culturele veld. Vaak 
zijn de financiële steunverstrekkers niet 
op de hoogte van wat zich in de praktijk 
afspeelt. Vooral de kleine spelers zijn daar-
van de dupe.

- Het wordt hoog tijd om het auteursrecht 
verder door te denken. Er moet een betere 
balans komen tussen het ontsluiten van 
het materiaal en het verzekeren van een 
verloning voor de maker/kunstenaar.

De rol van cultuur in lokale en regionale 
ontwikkeling

De lokale en regionale dimensie speelt een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van cul-
turele en creatieve industrieën. Deze indus-
trieën kunnen een belangrijke rol spelen in de 
streekgebonden economische ontwikkeling en 
in de sociale cohesie. Maar de lokale ontwik-
keling kan ook als basis dienen om door te 
groeien op internationaal vlak. Een verbete-
ring van de mobiliteit van kunstenaars kan 
culturele en creatieve industrieën op lokaal 
vlak globaal maken en Europa op die ma-
nier wereldwijd gaan vertegenwoordigen. De 
Structuurfondsen van de EU, die ingezet wor-
den voor het regionaal beleid, maakt tijdens 
de huidige periode (2007-2013) zes miljard 
euro vrij voor culturele projecten. Daarin zit-
ten zowel ondersteuning, culturele infrastruc-
tuur als training.

In september 2010 verscheen de Study 
on the Contribution of Culture to Local and 

Regional Development - Evidence from the 
Structural Funds waarin wordt nagegaan 
op welke manier culturele projecten invloed 
hebben op lokale en regionale ontwikkelingen 
binnen een economische en sociale context. 
De resultaten van dit rapport worden kort be-
sproken op p. 108, aangevuld met een aantal 
praktijkvoorbeelden.

Toekomst
Vertegenwoordigers van de lidstaten 

debatteren sinds juli 2010 over de prioritei-
ten die de komende vier jaar aan bod moeten 
komen. Afgeleid uit de commentaren op het 
Groenboek werd een nieuwe agenda opge-
steld met als voornaamste punten: de verdere 
ontwikkeling van de culturele en creatieve 
industrieën, het opvolgen en verder ontwikke-
len van de al verworven vaardigheden voor de 
culturele sector, het verzamelen van degelijk 
statistisch materiaal (bijvoorbeeld rond mo-
biliteit), buitenlandse relaties blijven onder-
houden om de expertise van de verschillende 
ministers van Cultuur en Buitenlandse Zaken 
samen te brengen op een gestructureerde ma-
nier, en het verder opvolgen van de intercultu-
rele dialoog.

De tussentijdse evaluatie (gemaakt door 
ECORYS UK in opdracht van de Europese 
Commissie, afdeling Educatie en Cultuur) van 
het Cultuurprogramma 2007-2013 leverde 
alvast een aantal aanbevelingen op waar de 
Commissie in de toekomst ook rekening mee 
moet houden:
- Objectieven van de agenda die in 2007 

werd opgesteld grondig herzien.
- Vasthouden aan en aanmoedigen van in-

terdisciplinaire projecten.
- Voor- en nadelen van cofinanciering zorg-

vuldig nagaan. Als de EU een relatief laag 
bedrag toekent, kan ze meerdere projec-
ten ondersteunen. Als het bedrag te klein 
wordt, kan dat bepaalde initiatieven af-
schrikken waardoor ambitieuze projecten 
verloren gaan.
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- Nadenken over toekomstige culturele pro-
jecten en hoe informatie daarover makke-
lijker toegankelijk kan worden.

- Vertalingen in de zogenoemde dominante 
talen nog meer stimuleren.

Europese Commissie - Cultuur
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Europese agenda voor cultuur in het 
licht van de mondialisering
http://europa.eu/legislation_summaries/
culture/l29019_nl.htm

Groenboek - Het potentieel van culturele 
en creatieve industrieën vrijmaken
http://europa.eu/documentation/official-docs/
green-papers/index_nl.htm

Interim evaluation of the Culture 
Programme 2007-2013
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc539_en.htm

Floris	Cavyn	is	medewerker	documentatie	bij	VTi.
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De kiem van mijn beeldtaal werd gelegd in Mongolië waar ik in februari 1993 
haast toevallig terecht kwam. Ik werd in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, 
getroffen door de schoonheid, de magie en de absurditeit van het land. Wat startte als 
een toevallige ontmoeting, werd een liefdesverhouding met het land van toendra’s, 
steppegebieden en woestijn. Ik maakte er vier films, hielp mee met de organisatie 
van talloze workshops en festivals, én ontmoette er mijn toekomstige vrouw en later 
coregisseur Jessica Woodworth. Meer nog, Mongolië was mijn filmschool: ik leerde er 
films maken en produceren. De synergie met Mongolië en met een heleboel Mongoolse 
mensen heeft mijn beeldtaal als cineast sterk bepaald, al waren mijn eerste contacten 
in Mongolië allesbehalve simpel. Het verkrijgen van een visum was in die tijd bijzonder 
moeilijk. In communistische landen moest je een officiële uitnodiging krijgen om een 
visum te kunnen aanvragen, maar ik kende bij aanvang niemand in Mongolië. Ik werd 
vaste klant bij het pasgeopende Mongoolse consulaat in Brussel en na veel wikken en 
wegen verkreeg ik uiteindelijk een transitvisum dat me toeliet om 24 uur in Mongolië 
te vertoeven. Een absurde regeling, technisch gezien was het immers onmogelijk 
om het land binnen de 24 uur terug te verlaten omdat er slechts één vlucht per week 
was. Ik vertrok toch en leerde daar op een zeer intensieve manier het ministerie van 
Buitenlandse Zaken kennen. 

De belangrijkste ontmoeting tijdens mijn reizen in Mongolië was die met de 
journalist Dorjkhandyn Turmunkh. Ik had een uitgebreide research gedaan vóór ik 
naar Mongolië vertrok waarbij ik ook een bezoek had gebracht aan de archieven van 

100

Peter Brosens 
aan het woord…

Marie Roofthooft, medewerker podiumkunsten bij VTi

Tijdens	de	conferentie	Joining the Dots	openden	we	op	26	oktober	met	een	plenair	debat	waarbij	moderator	
Chris	Keulemans	in	gesprek	ging	met	Grace	Ellen	Barkey	(Needcompany),	Eric	Sleichim	(Bl!ndman),	Gideon	Boie	
(Bavo),	Els	Opsomer,	Peter	Brosens	en	David	Van	Reybrouck	over	de	 internationale	dimensie	van	hun	praktijk	
als	kunstenaar.	Wat	is	het	belang	van	internationaal	werken?	Wat	heeft	het	betekend	in	de	ontwikkeling	van	hun	
oeuvre	en	loopbaan?	Welke	beleidsondersteuning	is	relevant,	voor	hen	en	voor	toekomstige	generaties?	In	deze	
publicatie	vindt	u	een	neerslag	van	de	bijdrages	van	de	verschillende	kunstenaars.	Als	opener	van	het	gesprek	
stelde	moderator	Chris	Keulemans	alle	kunstenaars	dezelfde	vraag:	‘Was	er	één	moment	tijdens	je	ervaringen	in	
het	buitenland	dat	je	werk	heeft	veranderd?’
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de VRT. Daar vond ik een fax terug van de Mongoolse omroep die de VRT twee jaar 
eerder had ontvangen met de uitnodiging om daar de eerste vrije verkiezingen te 
komen verslaan. Niemand was toen op die uitnodiging ingegaan, maar ik had nu mijn 
eerste en enige contact in Mongolië. Aanvankelijk was men bij de Mongoolse omroep 
heel wantrouwig, een Belg die in het midden van de winter, wanneer niemand naar 
Mongolië reist, komt aankloppen met een invitatie die al twee jaar vervallen was. Het 
heeft dus een hele tijd geduurd vooraleer het ijs gebroken was, maar talrijke avonden 
waarbij Turmunkh, zijn collega’s, vrienden en ik samen de nodige flessen wodka soldaat 
maakten (het samen drinken van wodka heeft in Mongolië een sterke sociale betekenis), 
hebben geleid tot een hechte vriendschap en later tot een samenwerking voor mijn 
eerste 35mm-film State of Dogs. De samenwerking met Turmunkh was niet altijd even 
gemakkelijk. Je koppelt twee verschillende werelden aan elkaar, maar door de synergie 
tussen die twee werelden hebben we ook iets uitzonderlijks gecreëerd dat de individuele 
en culturele verschillen ver overstijgt (www.mongoliatrilogy.be). 

Het is een mooi verhaal dat benadrukt dat het vaak over mensen gaat. De filmwereld 
is essentieel een eye to eye-industrie, persoonlijke contacten zijn cruciaal in het 
opbouwen van internationale relaties. Na State of Dogs (1998), een Belgisch-Nederlands-
Duits-Fins-Deense coproductie die zeventien prijzen won en op vijftig festivals werd 
vertoond, was het voor mij voor de hand liggend om al mijn volgende films (zoals Khadak 
(2006) en Altiplano (2009)) op een internationaal niveau te produceren. 

Peter Brosens is onafhankelijk filmmaker en filmproducent.
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Cultuurbeleidscoördinatoren hebben als 
geen ander een kijk op de kunstenpraktijk 
van hun stad. En hoewel ze vaak afhanke-
lijk zijn van de ‘culturele voorkeuren’ van 
een overijverige ambtenaar met een blik op 
Europese trends of fondsen of van een lokale 
politicus met ‘een internationale drive’, vor-
men de beperkte middelen van de Vlaamse 
overheid geen excuus om niet te zoeken naar 
linken met andere beleidsdomeinen of alter-
natieve financiering voor de kleinere projec-
ten die spontaan groeien in de stadkern. 

Een duurzaam internationaal cultuur-
beleid op stedelijk niveau is geen sinecure. 
Hebben kleinschalige projecten zonder 
duidelijk aanwijsbaar rendement er nog 
een plaats? Hoe bescherm je het natuurlijke 
gedijen van het artistieke ambacht tegen de 
even natuurlijke willekeur van de politieke 
wissels in een schepencollege? Hoe zorg je 
ervoor dat artistieke verkenningen zon-
der grenzen teruggekoppeld worden aan de 

lokale wensen en doelstellingen? En mis-
schien wel het minst evident in onze con-
treien: hoe smeed je betere banden tussen de 
overheid en de steden, en tussen de steden 
onderling?

Tussen citybranding en kunstbeleving
Drie verschillende steden, dat zijn drie 

visies op de inzet van citymarketing in de 
kunstbeleving van de stad. Citymarketing 
kan zeker een nuttige hefboom zijn, maar 
tezelfdertijd delen deze drie ‘plantrekkers’ 
een behoedzaamheid: er moet op toegezien 
worden dat de lokale beleidsmakers cul-
tuur niet helemaal laten samenvallen met 
citymarketing. 

De visie op de verhouding tussen city-
branding en internationale kunstbeleving 
van een stad, wordt sterk bepaald door 
concrete factoren zoals de internationale 
activiteitsgraad van de lokale cultuursec-
tor, de financiële toestand van de stad en 
de internationale feeling van betrokken 

Wat er in de stad en tussen de steden leeft op het vlak van 
internationaal kunstenbeleid, is zeker niet ‘nihil in alle richtingen’1. 
Er mag dan geen herkenbaar beleid zijn, er is wél: de stad, een 
knooppunt van windrichtingen, internationaal (en multicultureel) 
bezet. In het rondetafelgesprek dat Hilde Teuchies modereerde met 
drie cultuurbeleidscoördinatoren en -adviseurs van de steden Gent, 
Mechelen en Antwerpen, bleef het niet bij de ‘gewone wondenwoorden’ 
die makkelijk uit de buik van de (machteloze) stad hadden kunnen 
weerklinken. Zo kwam het dat er op basis van deze ontmoeting 
tussen Katrien Laporte (Gent), Michel Price (Mechelen), en Johan 
Vansteenkiste (Antwerpen) zeven ‘bouwstenen’ voor een toekomstig 
beleid op tafel kwamen te liggen. 

Bezette Stad
Een gesprek over de parameters van 
een toekomstig internationaal stedelijk 
cultuurbeleid

Tom Viaene

1.		In	deze	inleiding	zijn	de	begrippen	tussen	‘enkele	haakjes’	afkomstig	uit	Paul	van	Ostaijens	gedicht:	Bezette Stad	(1921).
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beleidsmakers. Ook het gegeven of de stad 
een centrumstad is of één van de grote 
kunststeden, is van belang. Dat alles speelt 
een rol bij de vraag of een internationaal 
stedelijk kunstenbeleid bottom-up dient te 
groeien of beter top-down wordt opgelegd.

Als één van de dertien centrumsteden, 
hanteert Mechelen in haar beleid het concept 
‘open stad’, zo informeert Michel Price. ‘Dat is 
vooral voluntaristisch bedoeld, want in de da-
gelijkse werking zie je daar nog weinig van. 
Het is iets dat vanuit de kunstinstituties en 
cultuurdiensten van de stad zelf moet komen.’ 

Maar Mechelen wil heel erg, zelfs al zit 
het zonder een grote culturele instelling. 
Er is al jaren een zwellende trots die zorgt 
voor barsten in de stadsmuren. Een stad die 
zichzelf wil overstijgen spoort alle betrok-
ken partijen aan tot inzet. Een wat hongerig, 
wild verlangen om zich kenbaar te maken ten 
aanzien van de ‘buitenwereld’ (ruim opge-
vat), is een ideale voedingsbodem voor het 
samenvallen van twee specifieke agenda’s die 
onontbeerlijk blijken voor succesvolle ‘inter-
nationale’ projecten (zoals Mechelen, Stad in 
Vrouwenhanden): ‘De agenda van de politicus 
die, begaan met de uitstraling van zijn stad, 
wil tonen aan zijn burgers: “Kijk, de mensen 
willen naar ons komen, dus dat moet hier wel 
goed zijn”. En de agenda van de “cultuurmen-
sen”, die op een bepaald moment een aantal 
initiatieven overnemen die het lokale overstij-
gen, en prestigieus zijn, en waarin zij kunnen 
excelleren.’

Die Mechelse, optimistische gang van 
zaken, tekent ook de coördinator. Hij noemt 
het een bizarre mix tussen marketing en cul-
tuur, maar ziet voorlopig een mooi evenwicht 
tussen beide, met goede resultaten als gevolg. 
Price weet natuurlijk wel dat zulke onder-
nemingen een boost voor het eigen imago 
kunnen zijn, maar ‘je moet telkens wel een 
voldoende hoog bezoekersaantal en mediabel-
angstelling kunnen voorleggen, anders gaat 

het schepencollege twijfelen aan de doelen.’ 
Als het gesprek later kantelt en de gemoede-
ren onrustig worden over de afhankelijkheid 
van de goodwill van politici, vertaalt hij de 
uitdaging in volgend axioma: ‘Ik vind het al 
heel veel als je een poging onderneemt om 
telkens de agenda’s van de politici te toetsen 
aan wat je artistiek beoogt.’ 

Price vestigt ook even de aandacht op wat 
buiten het centrum van het blikveld (de city-
branding) gebeurt: daar tref je vaker de meer 
boeiende internationale activiteiten. Niet 
zelden zorgen specifieke specialisaties (zoals 
de beiaardkunst in Mechelen) en de drang om 
te overleven voor een stevige internationale 
netwerking en samenwerking.

Gent is momenteel op toeristisch vlak de 
snelst groeiende kunststad in Vlaanderen. 
Alle neuzen in dezelfde richting, zo lijkt het 
wel. En dat is ook de neus voor cultuur, één 
van de pijlers van het stadsmarketingplan. 
Via het reglement Stadsmarketingfonds 
werkt cultuur er goed samen met Toerisme, 
Stadspromotie, Economie, Feesten en Sport. 
Er wordt dus behoorlijk transversaal gewerkt.

Katrien Laporte: ‘Gent heeft niet mis te 
verstane internationale ambities - Europees, 
maar ook daarbuiten - die vooral sinds het 
aantreden van Daniël Termont als burge-
meester ingebakken zitten in de diverse 
departementen, niet enkel cultuur.’ Daar 
staan evenwel niet de grote middelen tegen-
over. Cultuur zelf investeert in verschillende 
grote projecten (Track en UNESCO Creative 
City of Music) waarvan het hoopt dat het 
uitpakkers worden, en is heel actief in het 
Cultuurforum van Eurocities. 

Er zijn, naast het Kunststedenactieplan, 
drie andere beleidslijnen die een stimulans 
voor de internationale werking veronder-
stellen: toerisme, internationale samen-
werking en stadsmarketing. De dienst 
Internationale Samenwerking ondersteunt 
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en coördineert partnerschappen en net-
werken voor internationale samenwerking. 
Dit ‘coördinatiecentrum’ zoekt ook actief 
financiering uit Europa. Zo lopen er mo-
menteel een drietal meerjarige erfgoedpro-
jecten. Naast de diensten van Toerisme en 
Internationale Samenwerking, is er vooral 
het Stadsmarketingfonds - een reglement 
opgesteld door de dienst Stadspromotie en 
Sport - dat Gent op de internationale kaart 
probeert te zetten en waarmee internationale 
activiteiten worden ondersteund. Wat opmer-
kelijk is: het grootste deel van dit budget gaat 
naar cultuur. 

De positie van cultuur in het marketing-
debat wordt bepaald door die transversale 
spirit van Gent. Laporte beschouwt die hou-
ding zelfs als een mogelijke oplossing voor het 
gevaar van de politieke willekeur: ‘Je kunt 
maar beter het geld en de projecten wat ver-
delen over de andere diensten. Hou niet alles 
binnen Cultuur. Zo garandeer je dat veel van 
wat je voor ogen had, ook blijft bestaan.’ Het 
is vooral nuchterheid die ze predikt omdat ze 
gelooft dat dat uiteindelijk ten goede komt 
aan de kunsten zelf: ‘Het beleid zal niet in-
grijpen in de budgetten zolang het rendeert. 
Ik ben ervan overtuigd dat ook de kunsten 
mee kunnen profiteren van wat je via city-
marketing realiseert.’ 

‘Vanuit het Antwerpse stedelijke beleid’, 
zo licht Johan Vansteenkiste op zijn beurt 
toe, ‘wordt de focus voornamelijk gelegd op 
een sterke herwaardering van moeilijke plek-
ken in de stad die als voedingsbodem worden 
gezien van het Vlaams Belang’. Dat kan de 
indruk wekken dat Antwerpen de blik voor-
namelijk naar binnen heeft gekeerd, ‘toch 
hebben bepaalde stadsvernieuwingsprojec-
ten ook een internationale inslag, zoals Park 
Spoor Noord’.

Er mag dan geen uitgewerkt internatio-
naal beleid zijn, Vansteenkiste benadrukt dat 

Antwerpen toch een uitgebreid en divers aan-
bod heeft aan kunstorganisaties met interna-
tionale netwerken. ‘Antwerpen telt verder zes 
van de acht grote Vlaamse kunstinstellingen 
en huisvest daarnaast het Toneelhuis en 
kunstenaars als Jan Fabre, Luc Tuymans en 
Anne-Mie Van Kerckhoven.’

Vansteenkiste is sceptisch over de eerdere 
vaststelling dat grote evenementen twee 
agenda’s zouden dienen. Hij gelooft niet dat 
zulke evenementen in het leven worden ge-
roepen om de noden van het kunstenveld te 
dienen. Grootschalige projecten overleven, 
‘precies omdat ze volledig onder de noemer 
van citymarketing vallen’. Hij beschouwt het 
als een verontrustende trend dat ‘veel projec-
ten vanuit een loutere citymarketinglogica 
worden opgezet. Er bestaat een reëel gevaar 
dat er gekozen wordt voor gevestigde kunst, 
en dat het meer experimentele daarbij in de 
verdrukking komt’. 

Kortom, de eerste parameter voor een 
duurzaam internationaal stedelijk kun-
stenbeleid is een betere afstemming tussen 
citymarketing en kwaliteitsvolle internatio-
nale cultuurbeleving. Transversaal werken is 
voor de drie coördinatoren een verrijking voor 
zover cultuur niet ondergeschikt wordt aan 
de doelstellingen van toerisme, marketing en 
internationale samenwerking.

Tussen overleggen en profileren
Welke opties heeft een stad om op lange 

termijn zijn internationale culturele werking 
te verstevigen?

Katrien Laporte is ervan overtuigd dat 
Vlaanderen, als het dan toch op citymarke-
ting en de branding van de regio aankomt, 
veel meer de kaart moet trekken van de ste-
den: ‘Gent en de andere grootsteden kunnen 
via de buitenlandse aandacht die zij gene-
reren, veel beter het imago van Vlaanderen 
uitdragen dan de Vlaamse Gemeenschap dat 
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kan.’ Laporte houdt een pleidooi voor meer 
inbreng van haar stad in de uitbouw van 
een internationaal kunstenbeleid. Vanuit 
de ervaring dat het Vlaamse en stedelijke 
niveau enkel complementair zijn op het 
gebied van topevenementen en de Vlaamse 
Kunstcollectie, oppert ze dat een grondigere 
afstemming van beide niveaus noodzakelijk 
is op lange termijn. 

Afgeleide van deze tweede parameter, is 
haar voorstel tot wederkerigheid: ‘Door de 
inzet van de Vlaamse overheid kunnen onze 
kunstenaars op internationale podia spelen. 
Maar wat zien we? De overheid trekt reso-
luut de kaart van deSingel (Antwerpen) en 
BOZAR (Brussel) als speerpunten voor een 
internationaal en receptief kunstenbeleid. 
Daardoor missen we een internationaal cen-
trum waar we de “collega’s van Alain Platel” 
kunnen uitnodigen en ontvangen.’ 

Ook in de andere richting, de bevordering 
van de kunsten naar het buitenland toe, blijft 
een afstemming uit. Zo vindt Laporte het op-
merkelijk dat er in het kader van de culturele 
akkoorden die Vlaanderen heeft met priori-
teitslanden, niet meer afstemming is met de 
steden: ‘Steden bouwen specifieke relaties uit 
met buitenlandse steden, en Vlaanderen kan 
daarvan profiteren.’

Price stelt dan weer vast dat je ‘vanuit 
de centrumsteden heel weinig merkt van 
het Vlaamse beleid - ik heb het gevoel dat 
het gaat over Brussel, Antwerpen en Gent. 
De centrumsteden komen voorlopig amper 
in beeld.’ Hij doet een oproep aan de andere 
centrumsteden om zich te verenigen: ‘Het 
internationaal cultuurbeleid mag geen zaak 
zijn van de grote kunststeden alleen. Ik denk 
dat we zelf rond de tafel moeten gaan zit-
ten en kijken waar wij behoefte aan hebben.’ 
Naast zijn overtuiging dat een centrumstad 
niet mag verschrompelen tot provinciestad en 
die ‘buitenblik’ actief moet blijven aanscher-
pen, gelooft hij dat ‘die profileringsdrang 

vanuit de centrumsteden ertoe kan leiden 
dat bepaalde buitenlandse producties over 
een aantal centrumsteden kunnen gespreid 
worden. Ik zie gezonde concurrentie die moet 
vermijden dat je een woestijn krijgt buiten de 
grote kunststeden.’

Vansteenkiste maakt enkele kantteke-
ningen bij die aanspraken op de individuele 
verantwoordelijkheid van de stad. ‘De steden 
die motors worden van de internationale 
werking, dat zou ik graag zien’, klinkt het in-
stemmend, ‘maar ik stel me wel vragen bij de 
wijze waarop de overheid, die nu nog zonder 
een écht internationaal beleid zit, die syner-
gie moet gaan coördineren en stimuleren. 
Want ik zie ook wel versnippering optreden. 
Of de steden profileren zich afzonderlijk, 
maar dan is er een versnipperd beleid, of 
Vlaanderen maakt het beleid en laat weinig 
stedelijke inbreng toe. Die patstelling ver-
dient onze aandacht.’ Het gebrek aan interna-
tionaal beleid op Vlaams niveau straalt vol-
gens hem af op het stedelijke. Een voorbeeld 
is wat er staat te gebeuren in de beeldende 
kunsten in 2012. Voor elk van de projecten 
die op stal staan (Track, Middelheim Plus, 
Manifesta …), zijn er te weinig middelen: ‘Als 
we een kleine internationale benchmarking 
maken, dan moeten we concluderen dat er 
zo’n vier à vijf miljoen euro nodig is voor een 
dergelijk project met internationale uitstra-
ling’. En, ‘niet alleen dat. Je ziet een duidelijk 
gebrek aan keuzes, zeker wanneer je beseft 
dat er tijdens dat jaar ook nog evenementen 
als Documenta (Kassel) en de Olympiade 
(Londen) lopen. Het is zeer twijfelachtig of 
Vlaanderen zich in weerwil van die stormlo-
pen internationaal op de kaart kan zetten.’ 
Daarom, concludeert hij, moeten steden zich 
in de context van verminderde budgetten 
afvragen waar ze het verschil kunnen ma-
ken, ‘want zulke ad-hocprojecten zijn beter te 
vermijden’.
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Tussen overleven en excelleren
Vooraleer ze zich positioneren ten aanzien 

van het Vlaamse niveau, vindt Laporte dat 
de steden onderling moeten overleggen, én 
over cultuurevenementen, én over de grote 
evenementen. Hoewel een duurzaam inter-
nationaal cultuurbeleid op lokaal niveau een 
moeilijke evenwichtoefening is, wegens de 
afhankelijkheid van de constellatie van het 
schepencollege, zit er niets anders op dan een 
langetermijnvisie te bedenken. Vansteenkiste 
verwoordt de derde parameter als volgt: ‘Je 
moet als stad niet willen excelleren in een 
domein dat eigenlijk aan een andere stad 
toekomt. Je kan niet in elke stad hetzelfde 
willen doen. En zelfs binnen de sectoren moet 
je keuzes gaan maken. Een stad moet zich 
afvragen: waarin kunnen wij een belangrijke 
rol spelen.’ Dus kunnen ook de steden hun 
agenda’s beter op elkaar afstellen en zo het 
landschap verdelen. 

Zo’n afstemming heeft volgens Laporte 
ook een keerzijde. Bijvoorbeeld in het licht 
van eventuele taakverdelingen rond de in-
ternationale residenties: ‘het is niet omdat 
we Muziekstad zijn, dat we al de rest niet 
meer zijn. Voor de grote projecten kan je 
die afstemming rond residenties eventueel 
realiseren, maar voor de kleinere projecten 
vind ik dat toch moeilijk’. Dus daar waar 
Vansteenkiste aangeeft dat je als stad niet 
alles kan blijven doen en ondersteunen, kan 
het betonneren van die afspraken ook leiden 
tot het afsterven van initiatieven die van on-
deruit in de stad ontstaan. 

Tussen spreiding en bundeling
Waar het overleg tussen de steden 

ook nuttig kan zijn, zo vallen Price en 
Vansteenkiste elkaar bij, is op het vlak van 
de spreiding van internationale artiesten. De 
gedachte dat je grotere projecten of festivals 
- het Joods Cultuurfestival in Antwerpen bij-
voorbeeld - ook op het niveau van de provincie 

kan verspreiden, brengt hen als vanzelf bij 
dat beleidsniveau. Vanuit de provincies gaat 
er redelijk wat geld naar cultuur, zo weten ze, 
maar daar zit te weinig lijn in. Vansteenkiste 
merkt op dat de provincie bij subsidie-aanvra-
gen vaak over het hoofd gezien wordt: ‘terwijl 
daar toch wat geld zit’. De coördinatoren gelo-
ven dat er een kloof bestaat tussen de provin-
cie en het veld, die mogelijk door een betere 
afstemming tussen stad en provincie kan 
worden gedicht. Afstemming met de provincie 
is dan ook een vierde parameter.

Tussen infrastructuur en realiteit
De gesprekspartners onderstrepen dat 

de liquide stedelijke middelen voor onder-
steuning van een internationaal beleid heel 
beperkt zijn. Laporte wijst er echter op dat er 
naast subsidiëring nog andere manieren zijn 
om de internationale werking vanuit de ste-
den te ondersteunen (vijfde parameter). ‘Hoe 
kan je internationaal gaan als je de basisbe-
hoefte van infrastructuur niet garandeert? 
De stad Gent nam daarom haar verant-
woordelijkheid en investeerde hier enorm 
in via investeringsbudgetten en de EFRO-
middelen (Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling).’

Ook Mechelen ondersteunt gezelschappen 
die door het Kunstendecreet betoelaagd zijn, 
op vlak van infrastructuur. Price wijst erop 
dat er helaas geen infrastructuur of centen 
over zijn om nieuwe gezelschappen te helpen. 

Tussen toeristische ijdelheid en trotse 
communicatie

Ondersteuning van de internationale 
dynamiek kan ook door een verbetering van 
de communicatie op het stadsniveau. Op 
stedelijk niveau, zo stelt Vansteenkiste, kan 
worden nagedacht over hoe in de eigen stad 
kunstinstellingen en kunstenaars prominen-
ter zichtbaar kunnen zijn in het straatbeeld 
(niet alleen gericht op de bewoners van de 
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stad maar zeker ook op binnen- en buiten-
landse bezoekers). Bovendien zou de stad 
ook inspanningen kunnen leveren om meer 
zichtbaarheid te geven aan de buitenlandse 
activiteiten van ‘haar eigen’ kunstenaars. 
Een stad mag gerust uitpakken met de vele 
Vlaamse kunstenaars die actief zijn in het 
buitenland en hun internationale successen 
in de verf zetten. 

Om de hierboven genoemde parameters 
goed te laten functioneren is aandacht voor 
een zesde onontbeerlijk: een goede informa-
tiedoorstroming vanuit de praktijk naar 
het stedelijke beleid. Laporte pleit voor een 
meldingsplicht: ‘Dikwijls weten stedelijke 
cultuurbeleidsmensen niet wanneer kun-
stenaars uit hun stad ergens op belangrijke 
fora in het buitenland te zien zijn waardoor 
opportuniteiten (bijvoorbeeld ambassadeurs-
bezoeken) gemist worden.’ Ook in Mechelen 
wordt die nood gevoeld. Zo sloot de stad 
convenanten af met de professionele podi-
umorganisaties. Eén van de clausules daarin 
is dat de organisaties de stad inlichten over 
de opportuniteiten (voor de stad) die zij zien 
in het buitenland. Er is duidelijk nood om de 
buitenlandse activiteiten terug te koppelen 
naar de stad.

Tussen integratie en (multi)cultureel 
pluralisme

Vanuit de vaststelling dat in elk van de 
betrokken steden ‘diverse bevolkingsgroe-
pen van allochtone origine aanwezig zijn 
die heel weinig deelnemen aan het traditi-
onele culturele leven’, brengt Price nog een 
zevende parameter in stelling: ‘je kan het 
internationale beleid niet los zien van het 
multiculturele!’ Alleen al de aanwezigheid 
van die bevolkingsgroepen in je stad, noopt 
het beleid per definitie tot een internatio-
nale werking. Zo zette Mechelen een uitwis-
selingsproject op met Nador (‘omdat veel 
Mechelse Marokkanen uit die streek komen’) 

om ook die bevolkingsgroep te betrekken bij 
het maatschappelijke leven van de stad. Een 
‘open stad’ schept zo ook meer ruimte voor an-
dere buitenlandse artiesten in het beleid. 

In het licht van die discussie is ook de uit-
bouw van een kenniscentrum dat de integra-
tie in andere organisaties helpt ondersteunen, 
noodzakelijk. Zolang het maar niet opnieuw 
‘eilanden’ worden, geeft Vansteenkiste aan. 
Voor hem impliceert zo’n centrum niet dat je 
‘opnieuw aparte organisaties opbouwt met 
een bepaalde allochtone inslag, maar dat deze 
aandacht voor allochtone culturen syste-
matisch aanwezig is binnen onze “gewone” 
kunstinstituties’. De ervaring met centra als 
De Centrale (Gent) en het Zuiderpershuis 
(Antwerpen) leert immers dat het beter is 
voor zo’n centrum om zo breed mogelijk te 
gaan door in de eerste plaats losgekoppeld 
te worden van de integratiedienst, én in alle 
onafhankelijkheid op diverse bevolkingsgroe-
pen te focussen. 

Hilde	Teuchies	is	zakelijk	leider	van	het	multimediale	
gezelschap	CREW	(B),	de	structuur	rond	kunstenaar	
Eric	Joris.	Ze	heeft	jarenlange	ervaring	met	internatio-
nale	culturele	samenwerking	en	beleid.

Tom	Viaene	is	freelance	redacteur	en	projectmedewer-
ker	bij	Gynaika.	Hij	finaliseert	momenteel	een	doctoraat	
over	de	Amerikaanse	moraalfilosoof	Abraham	Edel.
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Cultuur en economie
Specifiek werd onderzocht hoe pro-

jecten die ondersteund worden door de 
Structuurfondsen, bijdragen tot economi-
sche en sociale ontwikkeling op regionaal en 
lokaal niveau. De Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds zijn de financiële instrumenten 
van de Europese Unie voor het regionaal be-
leid. Ze hebben tot doel om de economische en 
sociale ongelijkheid tussen lidstaten en regio’s 
te verkleinen. Tijdens de periode 2000-2006 
werd cultuur vooral ingezet om het toerisme 
aan te wakkeren. Ondertussen is duidelijk 
geworden dat cultuur ook van belang is bij 
zowel het promoten van een bepaalde regio om 
investeerders aan te trekken, als om de infor-
matietechnologie verder te ontwikkelen. Van 
de 347 miljard euro die het Structuurfonds 
tijdens de periode 2007-2013 vrijmaakt voor 

economische en sociale ontwikkeling, gaat 
meer dan 6 miljard euro naar culturele projec-
ten. De algemene richtlijn voor deze periode 
stelt een aantal prioriteiten: de vrijgekomen 
fondsen moeten ingezet worden om de lid-
staten, regio’s en steden aantrekkelijker te 
maken; innovatie, ondernemersschap en de 
groei van de kenniseconomie moeten aange-
moedigd worden, en er moeten meer en betere 
banen gecreëerd worden. Als we dat vertalen 
naar cultuur, ziet het programma er ongeveer 
zo uit:
- Cultuur moet een belangrijke rol spelen in 

het aantrekkelijker maken voor investeer-
ders van Europa en haar regio’s.

- Culturele activiteiten steken een handje 
toe in de ontwikkeling van de fysieke om-
geving van dorpen en steden aan de hand 
van nieuwe infrastructuur, en vooral in 

De laatste jaren bleek de Europese creatieve en culturele industrie 
een belangrijke en dynamische bron te zijn voor de Europese 
economische sector. Het is zelfs een van de snelst groeiende 
industrieën in Europa. En nog is het vat niet uitgeput. Er zit immers 
nog heel wat potentieel in lokale en regionale ontwikkeling op vlak 
van creatie, innovatie en onderneming. Toch bestaan er nog heel wat 
onduidelijkheden en misverstanden over de verwezenlijkingen en 
de mogelijkheden van de culturele en creatieve sector. De bedoeling 
van de Study on the Contribution of Culture to Local and Regional 
Development (uitgevoerd door het Centre for Strategy & Evaluation 
Services en ERICarts in opdracht van de Europese Commissie) was 
dan ook om een heldere schets te maken van de brede waaier aan 
mogelijkheden die cultuurgebaseerde projecten kunnen bieden aan 
regionale ontwikkeling. De studie onderzocht daartoe cases uit de 
periodes 2000-2006 en 2007-2013.

Floris Cavyn

De rol van cultuur in lokale 
en regionale ontwikkeling
Toelichting bij de studie The Contribution of 
Culture to Local and Regional Development - 
Evidence from the Structural Funds
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de heropbouw en herwaardering van oude 
industriesteden.

- Cultuur is een belangrijke factor in het 
aantrekken van hoogopgeleiden.

- Cultureel erfgoed is belangrijk in de ont-
wikkeling van landelijke gebieden, en voor 
landelijk toerisme.

- Cultuur wordt nog steeds gezien als een 
belangrijke aantrekkingspool voor toeris-
me en in de verdere ontwikkeling ervan, 
maar cultuur kan er ook voor zorgen dat 
duurzaam en kwalitatief sterk toerisme 
geïntegreerd raakt in andere activiteiten 
(buiten cultuur).
De belangrijkste shift in de perceptie van 

de rol van cultuur in de huidige maatschappij 
is de plaats van cultuur binnen de kenniseco-
nomie waar creativiteit een drijvende kracht 
wordt achter concurrentievermogen en econo-
mische groei.

Casestudies
De studie illustreert de bevindingen aan 

de hand van een analyse van een aantal 
cases. Ze wil vooral een licht werpen op de 
omvang en resultaten van de cultuurprojecten 
en nagaan in hoeverre de interventies voldoen 
aan de eisen van de Structuurfondsen van 
de EU. De volgende elementen kwamen aan 
bod: investeringen in infrastructuur; Europa 
en haar regio’s aantrekkelijker maken; een 
cultuurgebaseerde strategie ontwikkelen om 
de cohesie te versterken; kennis verzamelen 
en groei tot stand brengen, en meer en betere 
banen ontwikkelen. We belichten twee cases 
uit de studie die vallen onder het INTERREG-
subsidieprogramma, dat de samenwerking 
tussen verschillende regio’s uit de Europese 
Unie stimuleert.

NEXT
NEXT toont aan hoe de subsidies via 

het European Regional Development Fund 
ingezet worden om een grensoverschrijdend 
gevoel te creëren rond regionale identiteit 

en gemeenschap. Het is een multidiscipli-
nair festival dat twee weken duurt en West-
Vlaanderen, Waals Picardië en Nord Pas-
de-Calais met elkaar verbindt. Het festival 
wil een grensoverschrijdende structuur rond 
culturele voorzieningen tot stand brengen, 
artistieke producties een doorstroom bezor-
gen, de culturele identiteit promoten binnen 
de eigen regio en daarbuiten, en een nieuw 
publiek aanspreken.

Het project verenigt vijf organisa-
ties (La Rose des Vents - Scène Nationale 
Lille Métropole, Cultuurcentrum Kortrijk, 
Kunstencentrum BUDA, Maison de la 
Culture de Tournai, Espace Pier Paolo 
Pasolini - Théâtre international), die ver-
schillen in grootte, middelen en missie, rond 
hetzelfde artistiek project. In hun dagelijkse 
praktijk hebben deze vijf organisaties een 
complementair programma en instrumenta-
rium ontwikkeld (residenties, (co)producties, 
artistieke disciplines). Door hun krachten te 
bundelen aan de hand van het INTERREG-
project slagen ze erin om culturele activiteiten 
aan te bieden aan een breed publiek in het 
Eurodistrict dat de steden Rijsel, Doornik en 
Kortrijk omvat.

NEXT breidt het culturele programma 
van het Eurodistrict uit en maakt het mo-
gelijk werk van internationale artiesten te 
tonen. Ook de gemeenschappelijke communi-
catiestrategie bereikt een veel breder publiek 
en het publiek toont de nodige bereidwillig-
heid grenzen over te steken om deel te kun-
nen nemen aan een grootschalig cultureel 
evenement.

De studie besluit dat er een stevig netwerk 
ontstond tussen de verschillende organisaties 
en artiesten, dat er een breder publiek werd 
bereikt, en dat de toeschouwer de kans kreeg 
om kennis te maken met het culturele aanbod 
van het Eurodistrict. Bovendien zette het aan 
tot reflectie rond grensoverschrijdende coö-
peraties, identiteitskwesties en interculturele 
verschillen.
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TRANSDIGITAL
TRANSDIGITAL is een interregionaal 

platform voor onderzoek, technologie en 
kunst. De partners die eraan meewerken zijn 
de regio Wallonië, Manège.mons, Le Fresnoy, 
Latitudes Contemporaines, Kunstencentrum 
Vooruit, TechnocITé, Hornu en Le Manège. 
De bedoeling van het project is om een dyna-
misch netwerk te creëren tussen de kunsten, 
de academische wereld en de technologie-
industrie met als gemeenschappelijk raak-
punt de digitale technologie. Op die manier 
kan men onderzoek promoten, kennis uit-
wisselen en de verspreiding van technolo-
gische ontwikkelingen bevorderen in het 
INTERREG-gebied Vlaanderen, Wallonië en 
Noord-Frankrijk. Het voornaamste doel is de 
economische competitiviteit van de regio te 
verhogen.

Als gevolg van dit project groepeerden 
verschillende stedelijke regio’s zich op vlak 
van onderzoek en ontwikkeling. De onder-
zoeksgebieden in de verschillende regio’s zijn 
complementair aan elkaar. Elke regio heeft 
zijn eigen profiel, wat ieder de kans biedt 
eigen projecten te lanceren en die te delen 
met de andere regio’s. Ondertussen zijn ook 
grote spelers op vlak van innovatieve techno-
logie zich gaan vestigen in het gebied. Sinds 
december 2009 slaagde de regio erin drie 
onderzoekscentra en zes bedrijfsgroepen mee 
te ontwikkelen. 30 bedrijven kregen advies 
en 796 mensen werden opgeleid doorheen een 
parcours van acht seminaries en 24 work-
shops. In het totaal werden meer dan 1000 
mensen geïnformeerd over grensoverschrij-
dende jobkansen.

Conclusies
Uit de studie komt duidelijk naar voor 

dat culturele activiteiten het hart van de 
creatieve economie vormen. Het effect van 
cultuurgebaseerde investeringen straalt 
ook af op de economische en sociale vernieu-
wing in andere sectoren. Momenteel zijn de 
middelen die bestemd zijn voor cultuur in 
de Structuurfondsen niet evenredig met het 
belang van de creatieve sector in de Europese 
economie. Het gevaar bestaat dat Europa het 
potentieel van cultuurgebaseerde ontwikke-
ling onderschat. Uit de studie blijkt dat men 
zich op lokaal en regionaal niveau meestal 
meer bewust is van het belang van de creatie-
ve sector dan op nationaal of Europees niveau. 
Een strategische langetermijnbenadering van 
cultuurgebaseerde ontwikkeling op lokaal en 
regionaal niveau is nodig, waarbij samenwer-
kingsverbanden worden aangegaan met de 
verschillende beleidsniveaus, culturele organi-
saties, het bedrijfsleven en vertegenwoordi-
gers van het maatschappelijk middenveld. 

In de studie is een praktisch instrument 
opgenomen voor beleidsmakers op lokaal en 
regionaal niveau en cultuurprofessionals 
dat onder meer focust op cultureel erfgoed, 
toerisme en imago. Tenslotte wordt een model 
voorgesteld voor cultuurgebaseerde lokale en 
regionale ontwikkeling waarbij een aantal 
elementen worden besproken die bijdragen tot 
succes, zoals een goede zakelijke ondersteu-
ning en infrastructuur.

Study on the Contribution of Culture to Local and 
Regional Development - Evidence from the Structural 
Funds
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/
doc2942_en.htm

Floris	Cavyn	is	medewerker	documentatie	bij	VTi.
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arts in flanders?
Arts Flanders is een initiatief om de Vlaamse kunsten en erfgoed 

in binnen- en buitenland onder de aandacht te brengen van 
een internationaal publiek. Dat gebeurt aan de hand van een 

tweemaandelijkse internationale nieuwsbrief en de website www.
artsflanders.be. Arts Flanders werd in 2007 opgericht door VAi, BAM, VTi 
en Muziekcentrum Vlaanderen. In 2009 sloten FARO en het Vlaams Fonds 

voor de Letteren (VFL) zich aan. 

De nieuwsbrief bundelt de belangrijkste onderwerpen en presenteert 
een selectieve kalender van activiteiten in binnen- en buitenland. De 

volledige kalender van alle activiteiten is terug te vinden op de website. 
Het gaat om activiteiten van Vlaamse kunstenaars, muzikanten, auteurs, 

architecten, gezelschappen en organisaties.

Wie interessante informatie heeft, of zijn activiteiten graag ziet 
verschijnen in de nieuwsbrief of op de website, kan steeds contact 

opnemen met het één van de steunpunten of met het VFL.

Meer info:

www.artsflanders.be
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