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Jarenlang was internationaal
werken voor vele muzikanten, beeldend
kunstenaars en podiumkunstenaars iets
vanzelfsprekends. Door economische,
technologische en cultuurpolitieke
ontwikkelingen is hun praktijk sterk
geïnternationaliseerd. Tegelijk neemt het
onbehagen toe. Kunstenaars en artiesten,
organisatoren, gezelschappen, curatoren,
managers en producenten geven aan
dat ze steeds harder moeten knokken
om dezelfde resultaten te bereiken in
een markt die groeit, maar ook steeds
competitiever wordt. Het wordt ook
moeilijker om aan overheden en andere
stakeholders uit te leggen waarom het
zo belangrijk is dat zij investeren in de
internationalisering van de kunsten.
inleiding —

Bovendien worden we, als we reizen,
steeds meer geplaagd door ethische
en ecologische besognes. Terwijl we
bouwen aan internationale en zelfs
intercontinentale successen, knaagt
het besef dat er ecologische grenzen
zijn. En dat we, als we internationaal
werken, vaak toch binnen een bubbel van
(r e)framing the international
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gelijkgestemden blijven, zonder tijd voor
echt betekenisvolle uitwisseling. Ook
neemt het bewustzijn toe dat de toegang
tot het internationale kunstensysteem
ongelijk is. Een Belgische kunstenaar
krijgt visa voor haast elk land ter wereld,
maar omgekeerd is dat niet zo. Wie mag
reizen, wie niet? Waarop is dat privilege
dan gebaseerd?
Kortom, internationaal werken blijft
belangrijk, zelfs noodzakelijk, maar heeft
zijn vanzelfsprekendheid en onschuld
deels verloren. Daarom startte Kunstenpunt einde 2016 met (Re)framing the
International, een intensief onderzoeksen ontwikkelingstraject over het nieuwe
internationale werken in de kunsten. We
wilden beter begrijpen wat er aan de hand
is, zowel in de kunsten als in de bredere
samenleving. Welke trends zien we?
Wat is de eigenlijke waarde en betekenis
van internationaal werken? Realiseren
we dat potentieel wel? Welke fricties
en contradicties doen zich voor? Welke
antwoorden ontwikkelt het kunstenveld
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vandaag? Zijn er alternatieven? Kunnen
anderen daarvan leren? Kunnen we een
nieuwe taal ontwikkelen om te spreken
over de waarde en de betekenis van
internationaal werken, voor kunstenaars
en voor een samenleving? Of een nieuw
verhaal, met andere argumenten om het
gesprek met stakeholders aan te gaan?
Rond deze vragen ontspon zich tussen
december 2016 en september 2018
een interactief traject met mensen uit
de beeldende kunst, podiumkunsten
en muziek. De bedoeling was om
trends cijfermatig in kaart te brengen
en om reflectie en kennisdeling over
internationaal werken in de kunsten te
stimuleren. Er waren tekstopdrachten,
symposia en workshops. Trends,
getuigenissen en reflecties verschenen
online en werden in print gebundeld
in een reeks van drie Engelstalige popupmagazines, die verschenen tussen
november 2017 en mei 2018. De
cijferanalyses verschijnen in oktober
2018 in een cijferboek.

(r e)framing the international
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Voor wie het spoor intussen bijster is,
of gewoon houdt van beknoptheid, is
er intussen uitstekend nieuws. Deze
Kunstenpocket bundelt een aantal
inzichten en aha-momenten uit het hele
traject in een vierluik. Eerst staan we
stil bij de turbulente context waarin het
traject van start ging. Vervolgens komen
inzichten uit de cijferanalyses aan bod.
Een derde luik bundelt de besognes die
kunstenaars en kunstprofessionals
aandroegen in keynotes, statements,
interviews, focusgesprekken en
workshops. Die mensen blijven ook niet
bij de pakken neerzitten. Ze werken aan
oplossingen. Mogelijke toekomstpistes
voor een duurzamere internationale
praktijk komen aan bod in hoofdstuk vier.
Zien we hier de kiemen van het nieuwe,
toekomstige internationale werken?
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Dat Kunstenpunt analyses maakt over internationaal werken in de kunsten zal weinig verbazing wekken. Het is wie
we zijn en wat we doen. Kunstenpunt is een organisatie
die is opgericht om de ontwikkeling van het professionele
kunstenveld te stimuleren, zeker ook op het internationale
vlak. Hoe we dat doen? We verzamelen gegevens en informatie, we maken veldanalyses, we organiseren ontmoetingen en (internationale) promotieactiviteiten voor artiesten, kunstenaars, programmatoren, curatoren en andere
professionals. De bedoeling is om kennis te ontwikkelen en
te laten circuleren en om verbindingen te leggen. Voor ons
is het dus vrij evident om de internationalisering van ons
vakgebied in kaart te brengen en kennis over internationaal werken te laten circuleren. Niet alleen onze databases
bieden een schat aan materiaal om in kaart te brengen ‘hoe
we het doen’ in het buitenland. Ook is er de veldkennis van
onze sectorwerkers, die op dagelijkse basis met artiesten,
kunstenaars en gezelschappen werken aan de internationalisering van hun praktijk, en die beschikken over een schat
aan eerstehands ervaring over internationale projecten en
ontwikkelingen op de markt.
Geregeld bundelen wij dit vele, soms disparate materiaal in analyses en overzichten over internationaal werken
in de kunsten. De laatste keer was in 2011, toen de toenmalige kunstensteunpunten en -fondsen Joining the Dots publiceerden. 1 Dit boekje legde verslag van een gelijknamige
conferentie en bevatte onder meer cijferanalyses over de
internationalisering van beeldende kunst, podiumkunsten
en muziek, getuigenissen van kunstenaars en een ‘bouwstenenplan’ voor een internationaal cultuurbeleid voor de
Vlaamse Gemeenschap.

(r e)framing the international
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Vandaag zitten we met (Re)framing the International in een
gelijksoortig traject, maar het proces én het resultaat zien
er helemaal anders uit. Dat komt omdat we anno 2018 in
een heel andere wereld leven dan een jaar of tien geleden.
Welke impact dit had op ons denken over internationalisering van de kunsten komt dadelijk aan bod. Misschien is het
goed om eerst kort het verhaal te schetsen zoals we het altijd hebben verteld.
‘slimme groei’, een contradictio in terminis?
De actualiteit geeft ons geregeld munitie om uit te
pakken met ‘Vlaamse’ successen in het buitenland: erkenning in de vorm van tournees, prijzen, selecties of belangrijke opdrachten. Dat is al een tijdje zo. Het lijkt indicatief
voor een zekere dynamiek die zich aftekent omtrent de
kunsten. We proberen die kracht bij te zetten via onze internationale promotieopdracht. Uit onze cijferanalyses
bleek al enige tijd dat de internationalisering een groeiverhaal was, wat indicatief is voor de goede reputatie van het
kunstenveld in het buitenland. Vooral het internationale
succes van de Vlaamse podiumkunsten sinds de jaren 1980,
de zogenoemde Vlaamse Golf, is uitgebreid beschreven en
gedocumenteerd. 2 Toen we een tweetal jaar geleden van
start gingen met het onderzoekstraject (Re)framing the
International, begonnen er echter barsten te komen in dat
succesverhaal over de internationalisering van de kunsten
in Vlaanderen. In een aantal opzichten was 2016 een verwarrend jaar. Graag geef ik een idee over hoe ik dat jaar
beleefd heb.
Eind 2015 nodigde de denktank Public Policy Exchange
mij uit om een bijdrage te verzorgen op de conferentie
‘Cultural and Creative Industries in Europe: Promoting
Smart, Sustainable and Inclusive Growth’. Ook al had de
uitnodiging iets vreemds (afkomstig van een organisatie
die dit soort van congressen evengoed organiseert over
dierenwelzijn, antiterrorisme of nationale veiligheid), toch
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was ik op de uitnodiging ingegaan. Ik wilde de gelegenheid
aangrijpen om onze cijferanalyses over internationaal touren en produceren in de podiumkunsten bij te werken. Dat
deed ik einde 2015, en ik moet zeggen dat ik licht ontregeld
was door wat de tabellen lieten zien.
Op het eerste gezicht bevestigde de update van onze
cijfers het groeiverhaal over de internationalisering van de
Vlaamse podiumkunsten, dat in de jaren 1980 begon met
de Vlaamse Golf. Het aantal nieuwe producties bleef weliswaar stabiel 3, maar we zagen dat die producties steeds
meer werden hernomen, dat er meer opvoeringen waren in
het buitenland en dat er steeds meer werd samengewerkt
met buitenlandse partnerorganisaties in het kader van coproducties. Ook werden Vlaamse festivals en kunstencentra steeds actiever in het ondersteunen van buitenlandse
gezelschappen middels coproductiebijdragen. Uit de cijfers bleek dat het aantal buitenlandse producenten dat zich
engageert om de productie op peil te houden, verviervoudigd was. In 2000-2001 werkten we met 131 buitenlandse
organisaties samen, in 2014-2015 al met 545. Elke 6,15 jaar
verdubbelde het aantal coproducenten.
Was dat nu goed nieuws? Het bevestigde nogmaals de sterke internationale aantrekkingskracht van de
Vlaamse podiumkunsten, ook in 2015. Het is sterk dat de
podiumsector erin blijft slagen om een breed internationaal netwerk te mobiliseren.
Maar tegelijk was het ook zorgwekkend. We zagen
namelijk dat de internationalisering (op het vlak van speelmogelijkheden en coproductiebijdragen) de gehele onderzochte periode toenam, maar vooral heel sterk vanaf het
jaar 2010. Dat is opmerkelijk. Het is namelijk vrij precies
de periode waarin er in verschillende Europese landen, in
de slipstream van het faillissement van de Amerikaanse
bank Lehman Brothers, soms zwaar bespaard werd op de
kunstensubsidies. Ook in Vlaanderen was er in 2010 en
2011 sprake van zogenoemde ‘kaasschaven’. Onze analyses
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hadden laten zien dat dit een negatieve impact had op de
koopkracht van de Vlaamse gezelschappen. 4 Dat juist op
dit moment de internationalisering nog sterker toenam was
dus een alarmsignaal. Was dit een antwoord op de crisis?
Het leek paradoxaal: juist wanneer het beleid zich in
vele landen terugtrok, nam de internationale samenwerking een hoge vlucht. Is de toenemende economische druk
dan de motor achter de internationalisering van organisaties en instellingen in tijden van crisis en bezuinigingen? We
hadden geen cijfers over de grootte van de coproductiebedragen, maar het toenemend aantal coproducenten per
productie suggereerde dat die sterk terugliepen. Dat betekent dat de coproducenten in tijden van crisis geen scherpe
keuzes hadden gemaakt. Integendeel, de beschikbare budgetten versnipperden om aan de vraag om ondersteuning
te voldoen, waardoor makers en gezelschappen steeds
meer partners moesten engageren, waarbij de engagementen zelf steeds lichter werden. Kortom, het internationale
podiumnetwerk werd groter, maar kwetsbaarder.
Op de conferentie van Public Policy Exchange heb ik
de cijfers dus aangewend om het idee van smart, sustainable
and inclusive growth ter discussie te stellen. Hoe ‘duurzaam’,
‘slim’ of ‘inclusief’ is de toenemende internationalisering
van de kunstensector? In wiskundige termen is er sprake
van exponentiële groei. Kan dat überhaupt duurzaam zijn?
Volgens Albert Bartlett (1923-2013), een Amerikaanse
fysicus gespecialiseerd in de studie van de exponentiële
functie in wiskunde en tegelijk een specialist inzake bevolkingsgroei, is dat onmogelijk. Hij noemde het idee van duurzame groei een contradictio in terminis, zelfs al is die groei
relatief beperkt. ‘Slimme groei’ vernietigt de omgeving,
zei hij. ‘Domme groei’ vernietigt de omgeving. Het enige

verschil is dat ‘slimme groei’ dat met smaak doet. Het is
alsof je een passage boekt op de Titanic. Of je nu eersteklas
vaart of in het ruim, het resultaat blijft hetzelfde. 5
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een groeiend onbehagen
Bartletts inzicht resoneerde met een toenemend gevoel van onbehagen in de sector. Je zag het misschien nog
niet in de cijfers, zo zoemde het, maar de druk nam wel
toe. Producenten en gezelschappen in de podiumkunsten
bevestigden dat er veel inspanningen nodig waren om hetzelfde niveau van productie en output te kunnen behouden.
Mutatis mutandis nam ook in andere sectoren de druk toe.
Ook in de beeldende kunst leek het onbehagen met
de ontwikkelingen op de markt toe te nemen. Op het eerste
gezicht waren er wel hoopgevende signalen voor de beeldende kunst, als het aankomt op zowel de ontwikkeling van
het overheidsbeleid in Vlaanderen als private initiatieven.
Zo waren er de laatste twintig jaar in Vlaanderen zeker interessante beleidsimpulsen. Voor kunstenaars, kunstorganisaties en musea zijn sinds 1999 verschillende subsidieinstrumenten ontwikkeld. Maar het initiële enthousiasme
over die beleidsmatige inhaalbeweging voor beeldende
kunst werd de laatste tien jaar naar beneden gecorrigeerd.
In het zog van de economische crisis bleken individuele
kunstenaars die afhankelijk zijn van projectsubsidies het
kwetsbaarst. Zeker kunstenaars die werken zonder een
team voor management, productie en verkoop kunnen op
hun eentje de terugvallende subsidies en coproducties niet
compenseren door meer internationaal te werken. Ook
al bereikten ons de laatste jaren veel berichten in de pers
over de explosieve groei van de internationale beeldendekunstmarkt, met daarbij ook aandacht voor de groei van
Brussel als een internationale hotspot. Mondialisering
creëerde wel mogelijkheden: je kunt in principe overal
ter wereld werk ontwikkelen, produceren en tonen in een
groeiend aantal musea, presentatie-instellingen, residenties en biënnales. Maar die groei heeft ook een keerzijde.
Een klein aantal galeries en musea ontwikkelde zich tot
mega-instellingen met mondiaal bereik, in de vorm van bijhuizen op andere continenten. Die schaalvergroting zorgt
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voor de enorme groei, die slechts ten goede komt aan een
beperkt aantal kunstenaars die ze vertegenwoordigen.
Kortom, onder de groei van de beeldende kunstmarkt
schuilt een spanning en ongelijkheid: werd de kloof tussen de haves en de have-nots in de beeldende kunst groter?
Het is niet omdat de markt groeit, dat er meer kunstenaars
zijn die daarvan beter worden. Integendeel: voor kleinere
spelers lijkt het juist lastiger te worden. De sociaal-economische positie van kunstenaars is een trending topic.
‘Kunstenaars aan de bedelstaf,’ kopte De Morgen in 2015. 6
Bij muziek ligt de situatie helemaal anders en tegelijk ook
niet. Van een explosieve groei van de markt was hier zeker geen sprake. Na een sterke krimp van de globale verkoop van opgenomen muziek sinds de eeuwwisseling, was
er in 2015-2016 wel opnieuw sprake van een lichte groei. 7
Die groei heeft te maken met de opkomst van de digitale
markt, die ondertussen verantwoordelijk is voor meer dan
de helft van de globale inkomsten. Zestig procent van die
digitale inkomsten komt intussen van streamingplatforms.
Ook hier is het de vraag wat muzikanten daar aan
hebben. Blijkbaar kan dat verschillen. Zo werden in de media soms indrukwekkende succesverhalen (bijvoorbeeld
over dj’s met privéjets) afgewisseld met een toenemende
aandacht voor de kwetsbare socio-economische situatie
van muzikanten. Kortom, technologische disrupties leken
de kloof tussen haves en have-nots groter te maken. Voor
sommigen zorgden die voor een doorbraak, maar voor de
meesten betekende het juist dat het moeilijker werd om
iets te verdienen met muziek. Niet alleen zijn inkomsten
uit streaming beperkt, eveneens zorgen de technologische
doorbraken ervoor dat de concurrentie sterk toeneemt.
Net als in de podiumkunsten vertellen muziekprofessionals
ons dat ze harder dan ooit moeten vechten om dezelfde
resultaten te bereiken, met soms moeizame onderhandelingen over prijzen en budgetten. Inkomsten dalen, maar
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investeringen blijven gelijk. Subsidies voor internationale
tournees dekken niet altijd de werkelijke reiskosten. Er is
veel concurrentie op de internationale markt en er is een
constante strijd om de aandacht van de media en het lokale
publiek te trekken.
het tijdperk van de onschuld
In de periode dat we de vraagstelling voor (Re)framing
the International formuleerden, zorgden niet alleen de
marktevoluties voor onrust. Ook zorgwekkend, maar op
een heel andere manier, was een reeks gebeurtenissen in
de internationale politiek en geopolitieke evoluties.
De vluchtelingencrisis beheerste de media al sinds
2015. We zagen de beelden van rijen mensen die probeerden Fort Europa binnen te geraken, van bootvluchtelingen
en gestorven kinderen op het strand, we zagen de installering en ontruiming van de jungle in Calais. Tegelijk deden in
verschillende landen binnen en buiten Europa economisch
protectionisme, conservatisme en nationalistisch populisme opgeld. In 2015 herverkozen de Hongaren Viktor Orbán
als premier. In Polen verwierf de extreemrechtse partij Wet
en Vrede een absolute meerderheid. In juni 2016 werd voor
de Brexit gestemd. Op 8 november van hetzelfde jaar werd
Donald Trump verkozen tot machtigste man op aarde, samen met zijn belofte om een muur te bouwen tussen de
Verenigde Staten en Mexico.
Voor het kunstenveld is dit geen ver-van-ons-bedshow. Sommige van de bovengenoemde regimes ondernamen al een cocktail aan maatregelen die ook de sector
raakte. Niet alleen werd er, soms drastisch, bezuinigd op
de kunsten, tevens werden grenscontroles aangescherpt en
protectionistische economische maatregelen ingevoerd die
wel degelijk een concrete impact hebben op de dagelijkse
praktijk. Denk aan de visaproblemen van Belgische bands
in de Verenigde Staten. Denk aan de uitsluiting van Britse
steden als Europese Culturele Hoofdstad, als voorbode
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van de toenemende moeilijkheid om samen te werken met
Groot-Brittannië voorbij de Brexit. Denk aan de sterke subsidiekorting aan het Malta Festival Poznań in het jaar dat
Needcompany er gastcurator was, omwille van een eerdere samenwerking met een Kroatische regisseur die het
katholicisme beledigd zou hebben. Of, in eigen land, aan
de politie-inval bij het kunstencentrum Globe Aroma, op
zoek naar kunstenaars en andere mensen zonder papieren.
Tevens waren er diverse kunstenaars en intellectuelen uit
het Midden-Oosten en Noord-Afrika die, ondanks een uitnodiging van een Belgische kunstenorganisatie, het land
niet in mochten, of slechts onder strikte restricties.
Internationale mobiliteit in de kunsten is niet meer
wat ze geweest is. De ideologie of samenhang tussen al
die disparate incidenten of maatregelen is zelden tot nooit
consistent geëxpliciteerd, en meer algemeen is het een
goed idee om zaken niet te snel op een hoopje te gooien.
Maar in de kunstenwereld, net zoals in andere zachte sectoren, werd met verbijstering en bezorgdheid gekeken
naar een soms ongegeneerd brutale mix van kunsthaat,
protectionisme en exclusief nationalisme die intussen dus
echt raakt aan de dagelijkse praktijk. Sommige van de
bovengenoemde regimes worden ‘illiberale democratieën’
genoemd, precies omdat een aantal vrijheden die voor de
ontwikkeling van de kunsten evident zijn, zoals de vrijheid
van meningsuiting, de vanzelfsprekendheid van (internationale) mobiliteit of het idee van een open samenleving,
er niet langer zijn gegarandeerd. Ook in eigen land groeide
het besef dat toegang tot mobiliteit een privilege is. Vooral
die inval bij Globe Aroma leek voor even een wake-upcall
voor de geïnstitutionaliseerde kunstensector.

Wat internationale mobiliteit betreft, is het tijdperk van onschuld voorbij, zelfs voor ons hier in Europa,8
zei de Finse curator en auteur Taru Elfving begin 2017
tijdens een symposium over internationale residenties
(‘Resonating Spaces’, luca, Brussel). Elfving sprak eerst
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over beleid en maakte zich zorgen over het verschuivende
waardenkader waarmee de Europese Unie haar investeringen in internationale mobiliteit verbindt. In het vorige
Cultuurprogramma (tot 2013) was mobiliteit nog een middel om interculturele uitwisseling te stimuleren. In het
Creative Europe-programma dat vandaag actief is, gaat het
vooral over becijferbare economische impact. Precies omwille van de turbulente maatschappelijke verschuivingen
moeten we volgens Elfving misschien teruggrijpen naar het
waardenkader van het vroegere Cultuurprogramma. Maar
vooral moeten we vanuit dat waardenkader ook kritisch kijken naar onze eigen mobiliteit in de kunsten. Die is immers
sterk verbonden én afhankelijk van die snel verschuivende
maatschappelijke realiteit:

Alle vormen van culturele uitwisseling en artistieke exploraties zijn altijd verstrikt geweest in een web van
geopolitieke en economische machtsrelaties. Dat is altijd
zo geweest. Maar vandaag is het niet alleen naïef, het is
ook gewoonweg onverantwoordelijk om dat te negeren.
Wat betekent het om mobiel te zijn in tijden van gedwongen migratie, versterkte grenzen, toenemende vreemdelingenhaat, een escalerende klimaatcrisis? 9
Daarmee wilde Elfving dus niet aangeven dat we moeten
stoppen met internationaal werken, maar wel dat we anders en beter zouden moeten uitleggen waarom internationaal werken belangrijk is en binnen welke condities we
dat doen. Niet alleen tegenover de instanties die ons werk
subsidiëren, maar vooral ook moeten we zélf in de spiegel
kijken: We moeten meer nadenken over de voorwaarden

waarin we vandaag reizen. Wie heeft er toegang tot wereldwijde mobiliteit? Aan welke processen van waardecreatie
nemen we deel? Welk doel dient ons reizen, bijvoorbeeld
ons ‘netwerken’? Wat is de kost van onderweg te zijn: ecologisch, sociaal, persoonlijk, intellectueel? Wanneer en
hoe kan reizen duurzaam zijn? 10
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De ‘onschuld’ waarover Elfving sprak hadden we nog wel
anno 2010, toen we werkten aan Joining the Dots (2011)
of eerdere reflectietrajecten over internationalisering.
Waarom is internationaal werken van belang? Wat hebben
kunstenaars, het publiek of de samenleving daar aan? Wat
maakt internationaal werken betekenisvol? Dat was niet
iets waaraan we in het verleden, bij onze eerdere internationale onderzoeken, veel aandacht hadden besteed. De inleiding van Joining the Dots sprak boekdelen. Zo begon de
tekst, die door vijf kunstensteunpunten en twee -fondsen
werd ondertekend:

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 garanderen, is de biotoop onder de Vlaamse kerktoren gewoon te klein. 11
Klinkt dit vandaag niet als een wereldvreemde echo uit een
vervlogen tijdperk? Doorgaans hadden we het er wel over
in dit soort van inleidingen: dát internationaal werken in
de kunsten erg belangrijk was. Om economische redenen,
voor de uitwisseling met diverse publieken en omwille van
het ‘intrinsieke’ belang. Hoe dat intrinsieke dan precies
werkte, en óf en onder welke voorwaarden we die doelstelling realiseerden, dat was niet iets waarvan we de ambitie
voelden om dat meer precies te omschrijven of kritisch te
overdenken.12
Wat we anno 2011 wel zeker wisten was dat onze internationale demarches ondersteuning verdienden, echter
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zonder dat men de kunsten mocht instrumentaliseren voor
economische, diplomatieke of toeristische doeleinden.
Ook in de inleiding van Joining the Dots duurde het amper
vier alinea’s voor we de Vlaamse overheid om de nodige
middelen vroegen: Er zullen weinig landen zijn die de-

zelfde cijfers kunnen voorleggen. Tegelijk is de vraag zeer
pertinent wat de verschillende beleidsniveaus én de artistieke praktijk kunnen doen om de internationale dimensie
van de artistieke praktijk nog sterker te dynamiseren. Iets
verder in de publicatie volgde dan een uitgebreid ‘bouwstenenplan’ voor een ambitieus en duurzaam internationaal
cultuurbeleid.
‘beleidstwijfel’
Welke waren dan de beleidsontwikkelingen de laatste
jaren in Vlaanderen? Nu kun je niet zeggen dat er de laatste
tien jaar beleidsmatig niets gebeurd is. De drie voorbije cultuurministers Bert Anciaux (sp.a), Joke Schauvliege (cd&v)
en Sven Gatz (Open vld) besteedden in beleidsnota’s wel
aandacht aan de internationalisering van de kunsten en op
een aantal vlakken zijn ook concrete stappen gezet. Grof
geschetst is het principe: follow the actor. Het Vlaamse
kunstenbeleid ondersteunt de sector bij zijn ambities om
te internationaliseren. Voor structureel gesubsidieerde
organisaties maken de internationale budgetten deel uit
van hun algemene subsidie-enveloppes, wat ze heel wendbaar maakt. Er is ook een aanvullend instrumentarium, dat
de laatste jaren werd uitgebreid. Zo waren er bij de laatste
herziening van het Kunstendecreet (2013) een paar (exportgerichte) innovaties en in 2016 en 2017 was er ook een bescheiden budgettair herstel voor de ‘tussenkomsten’ voor
buitenlandse presentaties, nadat er in 2010 en de daaropvolgende jaren juist een sterke terugval was. 13 Dat herstel
was echter niet van die aard om op de nieuwe subsidieinstrumenten (zoals de zogenoemde ‘doorbraaktrajecten’,
of het ‘presentatieplekkenbeleid’) echt te kunnen inzetten.
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Overigens zien we de laatste jaren dat ook andere Vlaamse
bevoegdheidsdomeinen (buitenlandbeleid, toerisme) opnieuw meer naar cultuur zijn gaan kijken, maar niet altijd
lijkt dat gealigneerd binnen een overkoepelende Vlaamse
strategie.
In het algemeen lijkt vandaag nog steeds te gelden
wat Guy Gypens (Kaaitheater) in 2006 ‘beleidstwijfel’
noemde: Budgettaire beperkingen spelen hier zeker een

rol maar ik heb de indruk dat ook bij het beleid het belang
van het internationale werk wordt gerelativeerd. 14 Zo
klonk het in 2006 en misschien is daar tot op vandaag wel
iets van waar. Ook de voorbije legislaturen waren er telkens
wel beleidsverklaringen aan het begin van een legislatuur
en voorzichtige stappen, maar het is lang geleden dat een
cultuurminister, of bij uitbreiding een Vlaamse Regering,
nog echt kon uitpakken met internationalisering als een
strategisch speerpunt in het kunstenbeleid dat zich kon
vertalen in ambitieuze initiatieven.
Kortom, de laatste vijftien jaar mat het beleid zich
een eerder voorzichtige houding aan op het vlak van internationaal kunstenbeleid. Is het moeilijker geworden om
beleidsmakers en andere belanghebbenden uit te leggen
waarom investeren in de internationalisering van de kunsten belangrijk en noodzakelijk is? Onze beleidsaanbevelingen en soms onweerlegbare uitspraken over het belang van
internationaal werken hebben niet kunnen verhinderen dat
er zwaar bespaard werd. Tegelijk nam het onbehagen op de
markt toe en nopen diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zowel economisch als geopolitiek, om een grondige
zelfreflectie omtrent de waarde en betekenis van internationaal werken. Dat zijn allemaal argumenten waarom we het
in (Re)framing the International anders hebben aangepakt
dan ten tijde van Joining the Dots (2010). Dit keer wilden we
de waarde en betekenis van internationaal werken vandaag
niet als vanzelfsprekend beschouwen en onmiddellijk naar
beleidsaanbevelingen springen. Het was nodig om eerst
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een stap terug te zetten. Laat ons om te beginnen kijken
naar de cijfers.
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een reeks van data-exploraties
In het debat over de kunsten en beleid is er een toenemende vraag om ‘cijfers’ en gegevens. Daarachter schuilen
soms verschillende wensen en verlangens. Beleidsmakers
zeggen dat ze hun politieke en ideologische keuzes op een
objectieve leest willen schoeien. Belangenbehartigers willen graag aan de stakeholders aantonen dat het werk van
hun achterban waardevol is en impact heeft. Kunstenaars,
professionals en organisaties willen dan weer weten waar
ze met hun werk mogelijk terecht kunnen, of meer zicht
krijgen op hun plek in een breder veld (benchmarking).
Als steunpunt willen wij die diversiteit aan spelers
graag helpen hun ambities en dromen waar te maken.
Tegelijk willen we met de cijfers ook zelfreflectie stimuleren en een dialoog tussen al die spelers op gang krijgen. 15
Dat hebben we bij Kunstenpunt de voorbije jaren over verschillende thema’s gedaan. In oktober 2018 verscheen een
cijferboek met analyses over de socio-economische positie
van kunstenaars, over de geografische spreiding van het
kunstenaanbod in Vlaanderen en Brussel, over financieeleconomische kwesties en dus ook over de internationale
dimensie van de kunsten in Vlaanderen en Brussel. In het
kader van (Re)framing the International ondernam Kunstenpunt de laatste twee jaar een reeks data-exploraties over
internationaal werken in de kunsten. Daarbij wilden we
graag verschillende aspecten aan bod laten komen: export
en marktwerking, jazeker, maar ook import, coproductie,
residenties en loopbaanontwikkeling.
Wat hebben we daaruit geleerd? Bij de start van het
project constateerden we dat er eigenlijk niet zoveel empirisch materiaal voorhanden was om uitspraken te doen
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over de internationalisering van de kunsten uit Vlaanderen
en Brussel. Voor de podiumkunsten hadden we wel wat materiaal, zoals hierboven al aangestipt, maar voor beeldende
kunst en muziek was er minder cijfermateriaal voorhanden.
De weinige bestaande analyses gingen vooral over export
of de inzet van overheidsmiddelen. Andere, minder zichtbare aspecten van internationaal werken waren onderbelicht (bijvoorbeeld prospectie, residenties of import).
Met (Re)framing the International hebben we die
lacune voor een stukje willen opvullen. ‘We’, dat zijn dan
vooral de Kunstenpuntcollega’s Tom Ruette (hoofd informatiebeheer) en Simon Leenknegt (onderzoeker). Met een
bewonderenswaardige mix van ernst en humor, van inhoudelijke en methodologische vakkennis, van inspiratie en
doorzettingsvermogen, hebben zij een reeks van innoverende data-experimenten opgezet. Hun missie: uitvissen
wat je uit bestaande datasets kunt leren over de internationale dimensie van de artistieke praktijk in Vlaanderen en
Brussel.
Want ondanks een gebrek aan goede analyses waren
er heel wat gegevens voorhanden die nog nooit echt onderzocht waren. Voor de data-exploraties putten Simon
en Tom uit onze eigen databases (over de podiumkunstenproducties en de cv’s van beeldend kunstenaars), maar
ook uit gegevensbronnen van partnerorganisaties (Publiq,
Departement Cultuur, Jeugd en Media). Last but not least
leidde een opmerkelijk data-experiment met webplatformen (Facebook, Bandsintown, Songkick, Setlist.fm) tot
een dataset met informatie over livemuziek van Belgische
bands in het buitenland. 16
Deze data-exploraties zijn maar een eerste stap
om een aantal aannames over ‘hoe we het doen in het buitenland’ ook empirisch te onderbouwen. Het is nog moeilijk om echt uitspraken te doen over evoluties, maar een
aantal contouren en verhoudingen worden wel voor het
eerst in kaart gebracht. Dat ging dan vooral over een eerste
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mapping van de internationale markt voor muziek, podiumkunsten en beeldende kunst, en hoe kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen en Brussel zich daarop oriënteren.
In het volle besef dat dit slechts de eerste puzzelstukjes
zijn van een veel grotere tekening, lijst ik uit de sectorale
analyses een aantal leerpunten op. Welke ontwikkelingen
zien we in de internationale praktijk? Waar zijn onze kunstenaars actief? Welke verschillende manieren van werken
kunnen we onderscheiden? Zien we die toegenomen druk
op het werk van kunstenaars, theatermakers en muzikanten
ook terug in de cijfers? En hoe gaan ze daarmee om?
the only way used to be ‘up’
Wat de podiumkunsten betreft zagen we in de periode 2000-2016 een opmerkelijke verschuiving op het vlak
van internationale spreiding en coproductie. Het aantal
voorstellingen in het buitenland nam sterk toe. Waar ze
werden opgevoerd veranderde sterk. Rond de millenniumwisseling was Nederland nog het meest evidente buitenland. Bij het begin van de metingen in seizoen 2000-2001
vond de helft van de Vlaamse voorstellingen in het buitenland daar plaats. Vandaag is dat nog maar een kwart. Ook
het aantal landen waar gespeeld werd groeide sterk. In
2000-2001 stonden Vlaamse producties in 28 verschillende
landen, vijftien jaar later maar liefst het dubbele daarvan.
We stipten al eerder aan dat die sterkere internationale spreiding verband houdt met de internationalisering
van de coproductie. Het toegenomen aantal producties

met minstens één buitenlandse partner stuwt de groei in
het aantal buitenlandse opvoeringen en de grotere verscheidenheid aan landen waarin deze spreiding wordt
gerealiseerd. 17
Achter die internationalisering en globalisering
gingen diverse manieren van werken schuil. Ooit was in
de podiumkunsten de ‘seizoenslogica’ dominant: je maakte elk seizoen één productie en ging daarmee op tournee.
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Hernemen bij succes was moeilijk, vaak omdat daar in de
planning geen rekening mee was gehouden. Er zijn nog
steeds gezelschappen die zo werken. Zij treden vooral op
in eigen land en soms ook wel Nederland (maar dat is dus
moeilijk geworden).
De cijfers legden bloot dat de gezelschappen en productiehuizen die zich richten op de internationale markt in
een heel ander werkmodel opereren. Twee vijfde van de
producties in onze database zijn internationale coproducties. Tegelijk zagen we dat de levensloop van een productie soms danig werd verlengd. Hoe dat werkt? Festivals en
kunstencentra die coproduceren bieden niet alleen een
financiële bijdrage in de productie. Ze vormen ook het circuit voor een eerste speelreeks. Die is vaak kort, maar daar
komen dan andere programmatoren, die – als ze het fijn vinden wat ze zien – de productie boeken voor het volgende
(of daaropvolgende) seizoen. Zo blijven succesproducties
soms tien jaar of langer op de planken. Producties die niet
aanslaan zijn natuurlijk een korter leven beschoren. Voor
internationaal georiënteerde gezelschappen is het dus een
economisch veiligheidsnet om een succesproductie op het
repertoire te zetten: het beperkt het risico wanneer een
nieuwe productie mogelijk niet aanslaat, en er zijn altijd
plekken waar je nog niet hebt gestaan. 18
In de inleiding gaven we al aan dat er op deze
manier van werken wel een toenemende druk staat. De
toenemende druk op internationaal werken in de podiumkunsten was dan ook een belangrijk aandachtspunt tijdens een rondetafel die we organiseerden en waar we
bovenstaande cijfers voorlegden aan de podiumspelers. 19
Een terugkerende verzuchting is dat festivals en podia
veel harder zijn gaan onderhandelen, over werkelijk alles. Veerle Kerckhoven (bronks) lijstte een aantal absurde
vragen op: ‘Kunnen jullie drie keer spelen voor de prijs

van één?’ ‘Kunnen jullie niet gratis komen spelen, want
het is hier heel mooi. Het is ook een beetje vakantie.’
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Coproductiebijdragen dalen en werden zelfs ‘belachelijk
laag’ genoemd. Er wordt meer met opties gewerkt, men
vraagt exclusiviteit en meer en meer worden ook randactiviteiten verwacht, zoals workshops en artist talks. Dat is
natuurlijk waardevol voor het uitdiepen van de relatie met
het publiek, maar het heeft ook een impact op de kosten.
Buitenlandse partners vallen weg door besparingen, of ‘bevriende’ programmatoren moeten vertrekken... Dat maakte het nodig om een steeds groeiend netwerk van partners
te mobiliseren. In toenemende mate werkt men daarvoor
buiten Europa, maar, zo gaf Quentin Legrand (Peeping Tom)
aan, daar zijn weer specifieke risico’s aan verbonden. Naast
de cultuurbarrière werk je samen met partners die je minder goed kent, wat een risico inhoudt omdat vertrouwen
groeit met de tijd.
Vóór de start van (Re)framing the International stelden we de vraag of de groei wel kon blijven duren. Onze
cijferupdate van 2017 leerde dat dat niet langer het geval
is. Vanaf seizoen 2015-2016 daalde het aantal buitenlandse
partners betrokken bij Vlaamse producties en daarmee ook
het aantal nieuwe creaties en het aantal opvoeringen. The
only way is up? Niet langer. De groei in het internationale
circuit voor productie en spreiding, die begon in de jaren
1980, lijkt achter de rug.
have love, will travel
Internationaliseren is van cruciaal belang voor de muzieksector in Vlaanderen en Brussel. Desondanks waren er
belangrijke hiaten in de kennis over internationaal werken.
Cijfers over de verkoop van opgenomen muziek waren er
wel 20, maar over het livecircuit bestonden geen goede analyses. Aan gegevens is er echter geen gebrek. Vele bands,
muzikanten, managers en podia voeren promotie via websites, waar fans zich informeren over concerten in de buurt
van bands die ze goed vinden. Op basis van deze info slaagden de collega’s erin om vanaf nul een dataset samen te
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stellen met 24.100 liveconcerten en dj-sets van Belgische
artiesten (hoofdzakelijk pop & rock) in de periode 20132017. De analyse ‘Have Love, Will Travel’ 21 heeft ons een
paar inzichten opgeleverd.
Zo kregen we ook voor muziek in het vizier welke
landen de belangrijkste afzetmarkten zijn voor Belgische
bands. Optredens vonden plaats in maar liefst 109 landen
(vijftig landen meer dan de podiumkunsten). 84% van de
optredens vond plaats in Europa en 11% in Noord-Amerika.
De landen met de meeste optredens waren Nederland
(5.147), Frankrijk (4.851), Duitsland (3.481), de Verenigde
Staten (2.177) en het Verenigd Koninkrijk (1.933). Het waren vooral de elektronische acts en dj’s die buiten Europa
optraden (allicht mede omdat ze vaak solo optreden).
Hoeveel artiesten speelden in het buitenland, en
welke? We zagen dat er heel veel Belgische bands in het
buitenland speelden, maar de meeste eerder incidenteel.
De helft van de Belgische bands in het buitenland speelde
vier buitenlandse concerten op vier jaar tijd. Drie procent
van de bands had meer dan honderd concerten op de internationale teller. Dat is maar deels een indicator voor succes,
gaven respondenten daarbij aan. Is veel touren ook goed
boeren? Dat hangt vooral af van waar je speelt, en op welk
moment.
Vooral de top tien vond ik een eyeopener. Daarin had
je niet alleen usual suspects zoals Dimitri Vegas & Like Mike,
Selah Sue of Triggerfinger, maar ook nicheacts als Aborted
en Evil Invaders. Dat zijn namen waarvan zelfs doorgewinterde muziekkenners nooit hebben gehoord (tenzij sommige metalheads). Maar Aborted hoort dus bij de drie actiefste bands in het buitenland, en dat verhaal gaat mee sinds
de nineties.
Achter die top tien gingen wel heel verschillende verhalen
schuil. Wat is dan het verhaal achter succesvolle muziekacts? Precies om bloot te leggen wat de cijfers niet zeggen,
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gingen de muziekcollega’s in gesprek met managers en
muzikanten. Een reeks casestudies op blog.kunsten.be
maakte diverse manieren van werken zichtbaar en bracht
beter in het vizier welke de succesfactoren zijn die het verschil kunnen maken bij een internationale doorbraak. 22
Het relaas van Oscar and the Wolf, Balthazar of Selah
Sue leest als een prototypisch groeiverhaal, from zero to
hero: meer shows, grotere zalen, meer publiek, een grotere crew, nieuwe markten (lees: landen), vaak een voor een.
Wat komt daar dan bij kijken? Naast dat artistieke je ne
sais quoi was er sprake van persoonlijke opofferingen (een
noodzakelijke voorwaarde) en stevig vernetwerkte managers, labels en agents (verbinders) die samen een ‘momentum’ creëren. Elke stap in dat groeiverhaal vergt een nieuwe investering. Manager Christian Pierre (Musickness) zei
dat, vergeleken met pakweg de nineties, de industrie zelf
een stuk minder investeert. 23 Het belang van financiële
overheidsondersteuning werd meermaals onderstreept.
Bij zulke meer op de mainstream en pop georiënteerde acts vindt een doorbraak inside out plaats. Je bouwt een
publiek op in eigen land, om vervolgens na te denken over
een verruiming van de markt via een internationale doorbraak. Binnen specifieke niches is de spoeling aan lokale
liefhebbers soms dun, maar die maken wel deel uit van globaal vertakte communities. Dat zie je bijvoorbeeld bij een
metalact als Aborted, maar ook bij elektronische niches
of in de jazz, waar het voornamelijk persoonlijke contacten tussen muzikanten zijn die internationale mobiliteit
mogelijk maken (naast het hierboven vermelde inside-outverhaal, dat tevens voorkomt).
de beeldende kunstenaar als reiziger
A Portrait of the Artist as a Traveller bracht de (internationale) distributie in kaart van de solo’s en residenties van enige honderden beeldende kunstenaars uit
Vlaanderen en Brussel. Daarvoor werden de gegevens ge-
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bruikt uit de cv-database, die Kunstenpunt gebruikt voor
zijn online who is who. 24
In de periode 2005-2016 vond ongeveer 60% van de
solo’s plaats in België en een derde in andere Europese
landen, vooral in de buurlanden Nederland, Frankrijk en
Duitsland. Solotentoonstellingen buiten Europa zijn eerder beperkt (7 à 8%). De laatste tien jaar zagen we geen
opvallende evolutie naar meer internationalisering of globalisering. Ook voor residenties gaat dit op. Sterker nog,
door de jaren heen rapporteren kunstenaars verhoudingsgewijs juist meer residenties in eigen land. Het residentieaanbod in Vlaanderen en Brussel werd in die tijd gestaag
uitgebouwd.
Was het daardoor minder nodig om internationaal te
werken? Misschien hadden kunstenaars vooral behoefte
aan een residentieplek en hoefde dat niet noodzakelijk in
het buitenland te zijn. Dat lees je natuurlijk niet in de cijfers.
De cijfers bevatten wel een andere interessante lead
die mogelijk iets zegt over de verschuivende noden van kunstenaars. Internationaal werken (via solo’s en residenties)
bleek namelijk leeftijdsgebonden: dertigers werken internationaler dan twintigers. Dat zou kunnen betekenen dat
ze daar op dat moment van hun loopbaan meer aan toe zijn.
Maar het zou ook kunnen dat ze op dat moment pas kansen krijgen, omdat het even duurt om het nodige kapitaal
op te bouwen (het uitbouwen van de nodige netwerken en
symbolisch kapitaal om de nodige middelen te genereren).
Misschien spelen de stijgende kosten en de teruglopende
subsidies voor individuele kunstenaars en kunstinstellingen wereldwijd een rol. Kunstenaars worden meer verondersteld om zelf financiering via subsidies, sponsoring en
financiële steun van een galerie mee te brengen.
Het onderzoek ‘De Vlaamse kunstmarkt: nationaal, internationaal en mondiaal’ bracht verder de vertegenwoordiging in kaart van beeldend kunstenaars uit Vlaanderen
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en Brussel door een promotiegalerie in binnen- en buitenland. 25 Het bleek dat de helft van de beeldend kunstenaars
zonder galerie werkt, óók kunstenaars met een internationale carrière. Soms is het een bewuste keuze, soms is hun
werk gewoon minder verkoopbaar en minder marktgericht.
Van het aandeel kunstenaars mét (een of meerdere) promotiegaleries werkt de helft met een galerie in België, gevolgd
door Duitsland, Nederland, Frankrijk en dan de Verenigde
Staten. Ongeveer 7% van die kunstenaars met een galerie
heeft een galerie in Azië, Zuid-Amerika of Afrika. Een deel
van die galeries heeft een ‘mondiaal’ bereik (ze nemen deel
aan kunstbeurzen op andere continenten).
Positief is dat een deel van de Vlaamse kunstenaars
zich omringt met galeries die over een sterk internationaal
netwerk beschikken. Maar internationaal onderzoek legde
dus ook de keerzijden bloot van die recente ontwikkeling in
de kunstmarkt: de groeiende macht van enkele megagaleries die de prijzen opdrijven, waar slechts een minderheid
van de kunstenaars van profiteert. Dat maakt het erg moeilijk werken voor de middelgrote en kleine galeries die de
meerderheid van de kunstenaars vertegenwoordigen.
trending countries
Trending Countries, ten slotte, was een data-experiment met een speelse invalshoek en een ernstige doch
onverwachte conclusie. Studies over internationalisering
gaan meestal over export. Maar we wilden graag ook iets
kunnen zeggen over internationale concerten, expo’s of
voorstellingen bij ons, in Vlaanderen en Brussel. Daarvoor
konden we misschien gebruikmaken van de gegevens van
www.uitinvlaanderen.be, een grote eventdatabase die het
hele culturele aanbod in Vlaanderen en Brussel publiceert
voor mogelijke liefhebbers.
Konden we daarin het internationale aanbod isoleren? Dat bleek niet zo gemakkelijk. De database bevatte
geen label of categorie ‘internationaal’. Al snel zaten we
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met de handen in het haar. Het bleek ondoenbaar om kunstenaars of hun werk in ‘nationale’ hokjes te steken. Wat
doe je bijvoorbeeld met samenwerking tussen dansers uit
de Democratische Republiek Congo en een choreografe
met Canadese (en Poolse) wortels die in Brussel woont en
werkt, als die samenwerking bovendien mogelijk werd gemaakt door een Vlaams kunsthuis in Brussel? Een Brusselse
band bleek samengesteld uit muzikanten uit Mauritanië,
Ghana, Frankrijk, Mali en Algerije. Hun album refereerde
aan een stuk Noord-Afrikaanse geschiedenis en bovendien
tourden ze samen met een Amerikaanse groep.
Artistieke creaties, ook in andere disciplines, zijn wel
vaker het samenspel van personen en instellingen met verschillende (nationale) achtergronden. Daarom besloten we
het over een andere boeg te gooien: we zouden geen expo’s of concerten in hokjes stoppen, maar tellen naar welke
landen en steden er verwezen werd in de begeleidende teksten. Zo breng je misschien geen ‘import’ in kaart, maar zeg
je wel iets over het internationale aanbod hier.
Wat hebben we daaruit geleerd? Om te beginnen
dat het artistieke aanbod bij ons eveneens sterk op de
buurlanden is georiënteerd. Weliswaar is de oriëntering
ook globaal: er werd in relatie tot het concert-, podiumen tentoonstellingsaanbod verwezen naar meer dan 150
verschillende landen. Opmerkelijk was dat er naar Turkije
het vaakst verwezen werd in Gent, naar Marokko vooral in
Antwerpen en naar Congo vooral in Brussel. Het artistieke
aanbod bleek te verschillen naar gelang de migratie-achtergrond van lokale gemeenschappen.
Een laatste eyeopener ging over het verband tussen
landsvermeldingen en genres. Zowel bij de concerten,
de voorstellingen als de expo’s was er één genre waarin niet-westerse landen opvallend vaker werden vermeld
dan bij andere. Bij tentoonstellingen was dit fotografie,
bij voorstellingen ging het om dans en bij concerten betrof het folk- en wereldmuziek. Zeker deze laatste wijst op
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het latente gevaar van stereotypering: hoewel het een
praktisch en wijd gebruikt label is, valt alvast in de
UiTdatabank op dat dit ook een hardnekkig etiket kan
zijn dat op niet-westerse muziek plakt en identificatie met
andere genres – bijvoorbeeld Braziliaanse bossanova met
jazz – belemmert. 26
de vlag versus de lading
Kortom, voor de verschillende sectoren kregen we de
contouren van de ‘export’ in het vizier: we weten nu welke
de voornaamste binnen- en buitenlanden zijn, soms ook op
het niveau van steden en gemeenten. In alle disciplines is
de ‘export’ nog steeds in sterke mate op de buurlanden georiënteerd. Toch zijn er heel grote verschillen: niet alleen
tussen de disciplines, maar ook daarbinnen.
In alle sectoren zagen we een diversiteit aan mogelijke werkmodellen en trajecten. Zo zagen we dat de internationale dimensie van loopbanen volgens heel verschillende
patronen kan verlopen. Sommige bands, gezelschappen of
beeldend kunstenaars starten met het ontwikkelen van een
lokale basis of een lokale praktijk, om vervolgens de stap
te zetten naar ‘het buitenland’. Denk bijvoorbeeld aan de
ambities van vele Belgische bands die Kunstenpunt meeneemt naar showcases, of de doorbraakvoorstelling van
een Vlaamse theatermaker die deuren opent in het buitenland. Denk aan de representatie van Belgische kunstenaars
op een biënnale. Er zijn echter trajecten die afwijken van
dit prototype. Nicheacts gaan onmiddellijk wereldwijd.
Soms verloopt het patroon zelfs van buiten naar binnen.
Amenra is een goed voorbeeld van een band die al jaren in
het buitenland ‘aan de weg timmert’, maar slechts recent in
eigen land doorbrak bij een breder publiek, buiten de postmetalniche. 27 Het lijkt overigens sterk op de doorbraak van
hedendaagse dans in Vlaanderen sinds de jaren tachtig, die
eveneens via het buitenland verliep.
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Zo werd tijdens het werken aan de cijfers ons soms stereotiepe denken over internationalisering danig op de proef
gesteld. Onze analyses vertrokken nog sterk vanuit het
idee dat een Vlaamse of Belgische artiest naar het buitenland zou willen. Voor velen is dat natuurlijk zo. Maar voor
andere praktijken is de binnen-buitenmetafoor niet zo relevant. Veel kunstenaars bouwen eerst in het buitenland
een reputatie op, om later (of zelfs nooit) in eigen land door
te breken. Verder is het voor veel werk moeilijk om het
nog in nationale hokjes te krijgen. Hoe ‘Vlaams’ zijn onze
muziekensembles waarin artiesten van verschillende nationaliteiten actief zijn? Of hoe ‘Vlaams’ zijn podiumproducties waarbij kunstenaars én (co)producenten uit soms tien
verschillende landen zijn betrokken? Hoeveel kunstenaars
van buitenlandse of gemengde origine zijn in Vlaanderen
en Brussel actief?
Dekt de nationale vlag nog de lading? Het zouden redenen kunnen zijn om kritisch te kijken naar ons taalgebruik
en de categorieën die we gebruiken. Internationale uitwisseling, zou je kunnen zeggen, gaat over de uitwisseling tussen ‘landen’, over import en export. Maar de relaties die we
zagen zijn complexer. Het onderzoek Trending Countries liet
dat goed zien: we hebben het echt geprobeerd, maar kregen die artiesten gewoon niet meer in de nationale hokjes.
Tegelijk blijven we gewoon databases samenstellen op basis van nationaliteit. Klopt dat nog? Om nog een
ander voorbeeld te geven: voor een ontmoeting tussen
Vlaamse en Nederlandse podiumprogrammatoren tijdens
het Theaterfestival in 2016 wilden we eens de ‘VlaamsNederlandse uitwisseling’ in kaart brengen. Daarvoor
vergeleken we onze gegevens met die van DutchCulture,
een Nederlandse partner. Onze datasets bleken voor tien
procent te overlappen. Er zijn dus heel veel makers van
wie ‘wij’ vonden dat ze Vlaams waren, maar ‘zij’ vonden
ze Nederlands. Waar vinden die theatermakers zelf dat ze
thuishoren? Is het nodig om te kiezen?
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Misschien moeten we die transnationale complexiteit durven te erkennen en zelfs omarmen. Misschien moeten we
eerder spreken over een ‘transnationale’ ruimte voor de
productie en presentatie van muziek, beeldende kunst en
podiumkunsten. In artistieke processen is het belang van
landsgrenzen doorgaans relatief. Bij een coproductie in die
ruimte is het niet relevant uit welk land je komt, wel wat
je op tafel legt. In een creatieproces gaat het erover wat je
meebrengt aan skills en perspectieven. It’s not where you’re
from, it’s where you’re at.
Toch zijn de nationale kaders in de praktijk soms erg
aanwezig. Soms zorgen grenzen voor administratieve besognes. Soms blijkt het nog steeds nodig om overheidsingrijpen (en subsidies) te legitimeren. Denk maar aan
de naamgeving en de missie van onze eigen organisatie
(Flanders Arts Institute) of van vergelijkbare instituten en
exportbureaus in het buitenland. Maar de nationale identiteit is minder dan ooit geschikt om iets te zeggen over wie
kunstenaars zijn of wat hun werk betekent.
Je kunt daar pragmatisch mee omgaan. We kennen artiesten die zowel door Vlaamse, Franstalige als Nederlandse
nationale instituten werden gepromoot (als zijnde een van
hen). Maar voor een groot aantal kunstenaars levert die nationale framing van het beleid ook reële problemen op.
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Z E S FR IC T IE S E N CO N T R A D I CT I E S

De cijfers zijn interessant, want ze geven een empirische
basis voor ons verhaal over internationaal werken in de
kunsten. Tegelijk zijn ze ook maar één stukje van een grotere puzzel. De cijfers suggereerden wel dat internationaal
werken belangrijk is voor de praktijk in de muziek, beeldende kunst en podiumkunsten. Maar dat belang mét cijfers vatten is moeilijk. Niet alleen komt vooral export in
het vizier. Bovendien bleek het onmogelijk om de waarde
van internationaal werken te kwantificeren. Meer is immers
niet noodzakelijk beter. Dat zeiden diverse muzikanten en
managers: het gaat er niet om hoeveel je in het buitenland
speelt, maar wel waar en op welk moment. Uit de podiumcijfers leerden we dan weer dat groei in de cijfers ook een
symptoom kan zijn van een toenemende druk.
Zowel over de waarde en betekenis als over de toenemende druk daarop hebben we veel geleerd uit de interviews en tekstopdrachten voor onze drie magazines,
uit de focusgroepen, workshops en symposia die we sinds
december 2016 hebben georganiseerd, en vooral ook uit
de gesprekken die medewerkers van Kunstenpunt op dagelijkse basis voeren met de sector. Daarbij komen sommige
aspecten vaak terug. Uiteraard ging het over economische
kwesties. Maar het ging ook vaak over de inspiratie en verrijking die internationaal werken met zich meebrengen. Het
ging ook over de interactie met het publiek en met lokale
scenes, over de menselijke kant van de zaak, over de ecologische impact en hoe daarmee om te gaan. Op elk van die
vlakken bleek er betekenisvolle winst te boeken via internationaal werken, maar tegelijk zit er op al die vlakken ook
druk op de ketel. Internationaal werken is omgeven met
een aantal fricties en contradicties.
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ongelijkheid op een groeiende markt
Ons onderzoek bevestigde dat het economische aspect erg belangrijk is als het gaat over internationaal werken in de kunsten. Voor sommigen zal het financiële een
doel zijn. Er zijn dan ook een heel beperkt aantal kunstenaars en muzikanten die erg rijk worden met hun werk.
Soms lees je in de krant een bericht over dj’s die de wereld
afschuimen met een privéjet of over een singer-songwriter
met passiefvilla’s op Venice Beach. Voor de meesten ligt het
waardenkader anders. Daar is het geld niet het doel, maar
een middel om iets anders mogelijk te maken. Je hebt iets
gemaakt en je wil dat datgene ook waargenomen wordt.
Hoe je het ook bekijkt, je komt er altijd op uit dat internationaal werken om een financiële investering vraagt.
Dat de markt groeit betekent niet noodzakelijk dat meer
kunstenaars kansen krijgen. Dat beeld doemt op zowel in
de podiumkunsten, de beeldende kunst als in de muziek. In
de muziek zorgden technologische ontwikkelingen ervoor
dat de verkoop van opgenomen muziek stijgt. In principe
openen zich voor muzikanten de mogelijkheden van een
globale markt. Maar voor artiesten betekent dit dat hun
verdienmodel onder druk komt te staan en dat de concurrentie toeneemt. In zo’n veranderde markt kan een kleine subsidie een groot verschil maken. Uit de eigen cijfers
bleek dat de overheidssteun voor tournees voor muzikanten in het buitenland sinds 2006 sterk terugliep en pas de
laatste jaren opnieuw werd opgekrikt. 28 Dat alles betekent
dat het doorgaans de artiesten zelf zijn, of hun vrienden en
familie, die investeren.
In de beeldende kunsten gaapt er, achter het optimisme van een booming kunstmarkt, een grote kloof ‘tussen

een relatief klein aantal megagaleries en topkunstenaars
die werken met een steeds groeiende groep (superrijke)
verzamelaars wereldwijd, en de overgrote meerderheid
van kunstenaars en middelgrote en kleine galeries die
internationaal werken maar het financieel moeilijk heb-
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ben’. 29 Ook in de podiumkunsten zie je een gelijksoortig
fenomeen: hier ontwikkelde zich een ‘transnationaal’ systeem voor de productie en presentatie van theater en dans.
Daarbinnen blijft de positie van de artiesten erg fragiel.
vrijheid en precariteit
Wat doet dat dan met kunstenaars? In ‘Freedom and
Frenzy’, zijn keynote op de kick-offconferentie van (Re)
framing the International in Brugge, gaf curator Ash Bulayev
het voorbeeld van een aantal kunstenaars met wie hij werkte, met name Maria Hassabi en Trajal Harral:

Dit zijn twee kunstenaars, actief binnen de hedendaagse dans, die je tot voor kort als kunstenaars uit New
York City kon beschouwen. Maar een paar jaar geleden
hebben ze er allebei voor gekozen New York te verlaten
en naar Europa te verhuizen. Die beslissing namen ze
niet licht. Met name voor Maria was New York meer dan
twintig jaar haar thuis en gemeenschap. Op dit moment
zijn Maria en Trajal in wezen kunstnomaden die België,
Frankrijk, Griekenland en de VS hun tijdelijke uitvalsbasis noemen.
Beide kunstenaars zijn succesvol, met grote opdrachten en presentaties over de hele wereld. Geen van
beiden heeft structurele subsidie in een van de net vermelde landen. Ze worden ook niet voor een langere periode gesteund door een instelling, theater of productiehuis. Hun
productiemodel is met een (hoogst succesvol) lappendeken van coproducties, opdrachten, residenties en private
en publieke projectfinanciering,... verspreid over meerdere
continenten. Als je het beschrijft aan een buitenstaander,
is het tempo van hun professionele leven echt hectisch,
maar het illustreert de manische levensstijl van freelance
kunstenaars. 30
Dat vergt persoonlijke opofferingen. De werkdruk is soms
uitputtend, de banden met je familie en sociale omgeving
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worden losser. Het risico is reëel dat je opgebrand raakt.
We noteerden verhalen over burn-outs en gebroken huwelijken. Uit ‘Loont passie?’, een onderzoek naar de sociaal-economische positie van kunstenaars, leren we dat
velen overwegen om ermee te stoppen. 31 We schreven
hierboven al dat de metalband Aborted al twintig jaar
aan de weg timmert en zich heeft ontpopt tot een van de
succesvolste Belgische metalbands in het buitenland. In de
realiteit is er slechts één bandlid, frontman Sven de Caluwé,
die er de volledige tijd bij was. In de twintigjarige geschiedenis van de band waren er vijfentwintig anderen die de
revue passeerden; gemiddeld was er jaarlijks één bandlid
dat roteerde.
Als je niet enorm gemotiveerd bent moet je er niet
aan beginnen, was het eerste wat een muziekmanager ons
vertelde tijdens een interview. 32 Dat geldt niet enkel voor
de have-nots, het geldt ook voor de have-a-lots. Zoals ook
het bekende dj-duo Dimitri Vegas en Like Mike het zegden
op de cover van de krant De Morgen, vanuit de privéjet die
hen op alweer een feestelijke zaterdagavond naar vier verschillende Europese steden bracht: ‘Dit houden we geen

tien jaar meer vol.’ 33
Wat vraagt dit transnationale systeem voor productie en
distributie wel niet van kunstenaars? In een interview voor
de tweede editie van het re/framing-magazine gebruikte
kunstenares Sarah Vanhee hiervoor de opvallende metafoor van de kunstenaar als een ‘uitgeknipt figuurtje’.

‘Ik ben ervan overtuigd dat kunstenaars zich een
voortrekkersrol hebben laten opsolferen in wat ik een negatieve internationalisering zou noemen. Je wordt verondersteld uiterst flexibel te zijn, liefst jong, altijd bereid om
te reizen, zonder familie en met niet te veel vaste engagementen. Kortom, je moet de illusie cultiveren dat je je kan
ontdoen van alle banden, dat je op elk moment alles los
kan knippen en een totaal uitgeknipt figuurtje kan zijn.
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Dat wordt vervolgens verkocht als ongebondenheid, maar
wat erachter zit is een ideologisch gemotiveerde eis tot
überflexibiliteit die je bestaan vooral kwetsbaar en precair
maakt. (...)
Ik denk dat het ons ontzettend veel zwakker maakt
omdat het ons tot een soort losgerukte, onthechte kosmopolieten maakt. We reizen eigenlijk niet zoveel anders dan
een economische migrant die gedreven wordt door noodzaak, in ons geval een economisch belang om ergens aanwezig te zijn. Het maakt alles heel vluchtig. Het onthecht
ons van onze eigen omgeving, aangezien het moeilijk is
om vriendschappen en vaste relaties te onderhouden op
de plek waar we wonen. Maar dat is ook niet mogelijk in
die andere plekken waar we komen. De internationalisering laat wel toe om relaties uit te bouwen, vriendschappen te sluiten en een discours te delen over de grenzen
heen, maar er schuilt tegelijk een groot gevaar in voor de
politieke dimensie van het kunstenaarschap.’ 34
inspiratie en sleur
Los van het economische aspect is het voor kunstenaars gewoon leuk om te reizen, gevraagd te worden, nieuwe plekken te zien en nieuwe mensen te ontmoeten en samen te werken en te creëren, kortom ervaringen op te doen
die je als mens en professional verrijken. Er is het prestige
en de erkenning als kunstenaar, die zeer motiverend werkt
en je marktpositie versterkt. Reizen is belangrijk voor artistieke ontwikkeling, onderzoek en prospectie. Het voedt
het werk en geeft inspiratie. Zoals Jeroen Peeters en Taru
Elfving aangaven in hun bijdragen voor het re/framing the
International magazine: internationaal werken draagt de
belofte in zich voor transformatie, ‘voorbij het toerisme en
de vluchtige consumptie van nieuwe ervaringen’. 35
Maar ook hier heeft de medaille een keerzijde. Precies de
manier waarop de markt is georganiseerd legt een toe-
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nemende druk op de kunstenaars. Reizen is in het begin
wel aantrekkelijk en leuk, maar op een bepaald moment is
dat ‘op’ en wordt het een sleur. Life on the road… De tijd en
ruimte die er nodig is voor verrijking, verdieping en transformatie is er ook vaak niet. Eerder zijn er hectische en
slopende tourschema’s, van bestelwagen naar concertzaal
en niets daartussenin. Ook in de beeldende kunst werd gezegd dat er voor het productieproces van tentoonstellingen soms te weinig tijd wordt ingebouwd, zowel voor het
onderzoek en de ontwikkeling als voor de valorisatie van
het ontwikkelde werk.
Productieprocessen zetten de belofte van persoonlijke en professionele ontwikkeling, die het reizen in zich
draagt, onder druk. Maar ook bij formats of werkvormen
die juist zijn gericht op ontwikkeling zijn er issues. Jeroen
Peeters:

‘Sommige contexten zijn gericht op uitwisseling of
onderzoek (denk aan festivals, congressen, laboratoria,
workshops, zomeracademies), maar ook daar rijst weer
de vraag naar de randvoorwaarden. Zijn er voldoende
tijd en ruimte, gemoedsrust en openheid die werkelijke (al
dan niet andere, onvoorziene) ontmoetingen toelaten? Die
bedenking laat zich maar moeizaam rijmen met de snelheid van het reizen en het efficiëntiedenken dat ook in de
kunstensector heeft postgevat.’ 36
Daarbij komt dan nog dat, om te bereiken wat residenties
moeten doen: de mogelijkheid om zich tijdelijk terug te
trekken en om zonder beslommeringen en al te veel afleidingen te kunnen werken, het strikt genomen eigenlijk niet
nodig zou moeten zijn om internationaal te reizen. ‘In de

praktijk fungeert produceren in residentie echter geregeld
als een economisch vangnet voor kunstenaars die werken
in precaire omstandigheden.’ 37
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geografie of demografie?
Wat Sarah Vanhee hierboven aandroeg ging verder
dan de druk op kunstenaars. Zij gaf aan dat de hypermobiliteit in de kunsten ook raakt aan de ‘politieke dimensie’ van
het kunstenaarschap. Voor een deel heeft dat te maken met
de relatie tot het publiek: Mijn werk kan gedijen binnen

het gegeven van kunstencentra en theaters die internationaal met elkaar verbonden zijn, heb ik ondervonden.
Maar dat zorgt er ook voor dat ik achtereenvolgens in
Brussel, Timisoara en Tallinn op het podium kan staan en
toch elke keer voor hetzelfde soort ‘bobo’-publiek zal spelen. De geografische ligging maakt niet zoveel uit. Het gaat
niet over geografie maar over demografie, de vraag welke
bevolkingsgroepen je wel of niet kunt aanspreken. In die
zin vind ik die dimensie van het internationale altijd te
generisch ingevuld worden. 38 Volgens Vanhee gaat participatie dieper dan publieksaantallen. Het gaat ook over
diversiteit. Dat is van groot belang voor internationaal werken. Anders dan wat soms beweert wordt, bereik je door te
reizen niet vanzelf ook een ander publiek.
Nu zijn de bedoelingen bij kunstenaars en instellingen op dit punt doorgaans wel vreedzaam. Vergeleken
met vroeger zijn er steeds meer aanvragen voor artist talks,
workshops, deelname aan debatten en lezingen en voor
andere formats om artistieke presentaties te omkaderen
en de relatie met het publiek uit te diepen. Kunstenaars en
gezelschappen gaven aan dat medewerking aan dit soort
van initiatieven wel wordt verwacht, maar dat er vaak geen
budgettaire ruimte voor is. Het perverse is dat dit soort van
vragen intussen soms deel gaat uitmaken van de financiële
onderhandelingen.
Tijd en ruimte nemen voor een betekenisvolle uitwisseling, waarbij een kunstenaar niet alleen de wereld rondreist met zijn werk, maar ook echt kan leren van de omgeving waar hij of zij terechtkomt… Ook daarvoor geldt: in de
manier waarop het systeem vandaag werkt is die tijd en die
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ruimte er eigenlijk heel weinig. In de woorden van de kunstenaar Hans Bryssinck:

‘Ik stel me vaak de vraag: wat is eigenlijk de relevantie van kunst uit Vlaanderen voor al die plekken waar wij
met z’n allen naartoe reizen? Louter nadenken over wat
wij daar willen gaan vertellen, is niet genoeg. Wat is eigenlijk de interactie als je een voorstelling opbouwt, speelt,
opbreekt en weer weg bent? Als je je echt engageert voor betekenisvolle connecties met de plek waar je naartoe reist,
dan zijn langdurige residenties fundamenteel. Vandaag
stap ik niet in een residentie voor een periode korter dan
drie maanden.’ 39
Echt engageren met de diversiteit in een lokale gemeenschap betekent vertragen en verdiepen. Enkel zo krijg je
een soort van betekenisvolle wederzijdsheid met een lokale
omgeving.
hypermobiliteit en privilege,
isolement en exotisme
Veel mobiliteit in de podium- en andere kunsten is
economisch gedreven. Het systeem dwingt kunstenaars
om internationaal te werken. Je zou kunnen spreken van
hypermobiliteit, wanneer kunstenaars meer moeten reizen
dan ze eigenlijk willen. Nu is dat voor velen in West-Europa
wel het geval, maar voor veel andere kunstenaars van over
de hele wereld is de realiteit helemaal anders. De toegang
tot die zogenaamd ‘transnationale’ ruimte voor productie en presentatie in de (podium)kunsten is erg ongelijk.
Kunstenaars hebben geen gelijke toegang tot mobiliteit.
Dat is niet alleen een kwestie van artistiek talent, ook herkomst speelt een determinerende rol. Waar je geboren
werd, bepaalt je kansen.
In april 2017 vond tijdens de plenaire ietm-meeting
(International network for contemporary performing arts)
in Boekarest een debat plaats over de mogelijkheden
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en drempels voor internationale mobiliteit. In de line-up
stonden artiesten uit verschillende landen: naast gastland
Roemenië ook uit Moldavië, Kazachstan en Indonesië. In dit
debat ging het niet over gedwongen hypermobiliteit, maar
over het gevoel van isolement dat al deze kunstenaars met
elkaar deelden. Daarbij ging het ook over het gebrek aan
financieringsmogelijkheden en administratieve sores. Maar
het ging in de eerste plaats over het identiteitsverlies en
het exotisme waarmee ze worden geconfronteerd als ze in
het buitenland proberen te werken. De kunstenaars hadden
het gevoel dat ze, om terrein te winnen in dit internationale
maar vooral westerse kunstsysteem, zich moesten aanpassen aan stereotiepe verwachtingen. Zoals een vrouwelijke
theatermaker uit Roemenië in het debat vermeldde, wordt
het een moeilijke reis, tenzij je bereid bent om een stuk over
sekshandel te maken. Ze had het gevoel dat een ‘identiteit’
niet iets was dat je ‘had’, of dat je jezelf kon toe-eigenen.
Het was iets wat je werd opgelegd door een extern systeem
van productie en presentatie, waarbinnen je als kunstenaar
moet voldoen aan exotisme en stereotiepe verwachtingen.
Bij dat isolement gaat het dus niet enkel om economisch protectionisme of politiek populisme. Het heeft ook
te maken met soms weinig zichtbare uitsluitingsmechanismen in de dagelijkse praktijk. Daarin spelen geopolitieke
machtsverhoudingen, historisch gegroeide ongelijkheid en
gewelddadige geschiedenissen door. Joachim Ben Yakoub
gaf in juni 2017 een keynote over valkuilen en mogelijkheden van internationaal samenwerken tussen actoren uit
België en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Hij bepleitte een ‘hoogdringende update van ons begrip van internationale samenwerking’. We denken soms stereotypen over
de Arabische wereld. Maar de grens tussen ‘hier’ en ‘daar’ is
niet meer zo gemakkelijk te trekken:

Lokale en globale soorten dynamiek geraken steeds
sterker met elkaar verweven en dagen ons huidig begrip
van artistiek werk en internationale samenwerking
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fundamenteel uit. Wereldconflicten intensifiëren en breken in in de veilige omgeving van het kunstencentrum en
stellen de autonomie en de verantwoordelijkheden van de
kunsten ter discussie. Hoe moeten de kunsten met deze
snel veranderende conflictueuze politieke werkelijkheid
omgaan? Wat zich op het eerste gezicht ver van mijn bed
lijkt af te spelen, blijkt dat bij nader inzien ook aan mijn
voordeur te doen. Conflicten worden in deze context niet
geïmporteerd, maar wereldwijd telkens opnieuw gereproduceerd op lokale schaal. 40 Het gebrek aan kansen voor
niet-westerse kunstenaars doet zich derhalve ook voor in
Vlaanderen en Brussel.
de kloof tussen denken en doen
En dan is er de ecologische kwestie. Daarbij doet
zich een kloof voor tussen denken en doen. Enerzijds is er
in de samenleving een groeiend ecologisch bewustzijn.
Anderzijds blijkt het moeilijk voor de kunstensector om
dat om te zetten in ecologisch verantwoord handelen. Dat
conflict tussen een toenemend knagen en de moeilijkheid
om dat te vertalen naar de praktijk keerde geregeld terug.
We weten wel dat het niet goed is, maar ‘uiteindelijk ga je
toch’. Hoe zou het ook anders kunnen? Tijdens een debat
over internationale mobiliteit in de muziek verontschuldigde de moderator zich voor het stellen van de vraag naar ecologische impact, nadat een muzikant en een manager daarop de wedervraag stelden over hoe het anders zou kunnen
als je nu eenmaal in de internationale touring business zit.
Anders en minder reizen wordt al snel een verlies op andere
vlakken. Daarbij gaat het niet alleen om het financiële, maar
eigenlijk over álle andere waarden en beloftes die internationaal werken in zich draagt. Het gaat dus niet enkel over
zakenmodellen. Het raakt aan die onuitgesproken kern van
het artistieke systeem: de ‘autonomie’ van de kunstenaar.
Jeroen Peeters probeerde dit kluwen te ontrafelen:
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‘Indien we de catastrofale opwarming van de aarde willen
inperken moet het dus anders en minder, want technologische mirakeloplossingen zijn wat betreft internationale
mobiliteit niet meer in zicht. Voor de huidige kunstensector leidt dat tot conflicten, omdat onderzoek, productie en
spreiding vandaag de dag zijn afgestemd op een internationale markt. Bovendien is internationale mobiliteit zogenaamd een belangrijke motor voor het verwerven van
symbolisch kapitaal, en is deze intiem verweven met een
bepaalde opvatting van vrijheid die efficiëntie, flexibiliteit,
bereikbaarheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel
draagt. De reizende, ‘autonome’ kunstenaar is niet zomaar een abstracte mascotte van dit mensbeeld, neen, internationale mobiliteit gaat over onszelf, over de waarden
en ervaringen die ons hebben gevormd. Daarvan afscheid
nemen – als mens, als kunstenaar of cultuurwerker, als
sector en als maatschappij – is dan ook allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe kunnen we de morele conflicten en identiteitscrises waarmee het klimaatvraagstuk ons opzadelt
overdenken en ombuigen in de zoektocht naar een andere,
duurzamere praktijk van internationale mobiliteit in de
kunsten?’ 41
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HET NIE U W E INT E R N AT I O N A L E W E R K E N

een balanceeroefening
De cijfers, gesprekken en essays wierpen licht op die
internationale ruimte waarin podiumkunsten, muziek en
beeldende kunst vandaag worden gemaakt. Mogelijkheden
plooiden open. De waarde en betekenis van internationaal
werken in de kunsten bleek veelzijdig. Het ging ook, maar
niet alleen over economische kwesties en ondernemerschap. Internationaal werken voedt de artistieke en persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor erkenning als kunstenaar. Het leidt tot een betekenisvolle uitwisseling met het
publiek, want kunstenaars van elders reiken een gemeenschap nieuwe perspectieven aan. Helaas wordt dat potentieel en die meerwaarde niet altijd waargemaakt. Zowel
binnen muziek, podiumkunsten en beeldende kunst is de
toenemende economische druk een issue, die precies al die
beloftes hypothekeert.
Het internationaal werken van vandaag is omgeven
door paradoxen, fricties en contradicties. Economische
groei betekent ook meer ongelijkheid. Een sterk competitief systeem plaatst mensen in een kwetsbare positie en leidt tot onzekerheid, sleur en isolement. Ook de
maatschappelijke meerwaarde die internationaal werken
belooft wordt niet altijd gerealiseerd. Tijd en ruimte zijn
schaarse goederen en dat maakt het niet gemakkelijk om
uit de spreekwoordelijke bubbel te komen van het typische kunstpubliek. De toegang tot mobiliteit is ongelijk
verdeeld. Last but not least is er het knagen van een zich
ontwikkelend ecologisch bewustzijn. Als internationaal
werken economisch, intellectueel, menselijk of maatschappelijk interessant is, dan brengt dat vanzelf een ecologische
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voetafdruk met zich mee. Maar anders of minder reizen betekent een verlies op vele vlakken…
Wat kun je dan doen? Tijdens (Re)framing the International hebben we niet alleen een diagnose gemaakt van
de problemen. We hebben ook in kaart gebracht welke antwoorden kunstenaars en professionals ontwikkelen. Dat
deden we tijdens drie ‘inspiratiesessies’ (muziek, beeldende kunst, podiumkunsten), waarbij mensen hun praktijkervaringen deelden. Dat leidde uiteindelijk tot een reeks
statements van kunstenaars, curatoren en programmatoren in het derde nummer van het tijdschrift re/framing the
International. Welke lijnen zie je daarin?
De antwoorden van kunstenaars en kunstwerkers
bleken divers. Omgaan met al die spanningen is een complexe balanceeroefening die iedereen voor zichzelf maakt.
Sommigen gaan daar op een heel pragmatische manier mee
om. Ze ontwikkelingen overlevingsmechanismen om zichtbaarheid en kansen te creëren in die competitieve internationale omgeving. Anderen ondernemen fundamentelere
pogingen om die verschillende aspecten van internationaal
werken meer in balans te brengen. Maar die voortrekkers
botsen vaak op een muur. Zelf veranderen is moeilijk. Je
persoonlijke engagement ‘opschalen’ naar het niveau van
je organisatie of je sector, dat is nog moeilijker.
Nochtans droomden vele gesprekspartners over een
radicale paradigmawissel, over een heel nieuw, meer gebalanceerd en duurzaam systeem voor internationale uitwisseling. ‘Pleisteroplossingen volstaan niet meer’, zei curator
Ash Bulayev naar aanleiding van de precaire situatie van
een aantal succesvolle performancekunstenaars met wie
hij samenwerkt. ‘We moeten het systeem radicaal herdenken.’ Maar hoe doe je dat dan? Hoe breng je immers een
paradigmawissel tot stand? Hoe moet die andere, meer
gebalanceerde ecologie voor muziek, beeldende kunst
of podiumkunsten er dan uitzien? Wie moet die tekening
maken? En hoe krijg je de mensen mee?
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een taai vraagstuk
‘Internationaal werken in de kunsten is een wicked problem’, verzuchtte moderator-kunstenaar Philippine Hoegen
op weg terug naar het station na een van die drie ‘inspiratiesessies’. In die zucht opende zich een nieuw perspectief.
Want niet alleen in de kunsten wordt nagedacht over wicked problems (in het Nederlands, ‘taai vraagstuk’) en hoe
die te benaderen. Daarachter schuilt een heel denken, en
er is een waaier aan methodes ontwikkeld. Zelf vond ik het
stappenplan van The School of System Change erg inspirerend. Met dat model worden mensen en organisaties begeleid die veranderingsprocessen willen ontwikkelen voor
een duurzamere toekomst. Het ziet er als volgt uit:

1
systemic
diagnosis

5
leadership
& learning

system
change

4
collaboration
& engagement

2
strategy
design

3
innovation
for impact

Bron: The School for System Change
www.forumforthefuture.org/school-system-change
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Hoe verander je een systeem? Een eerste stap is dat je een
systeemdiagnose maakt: je ontrafelt het systeem in zijn geheel. Een goede diagnose volstaat niet. De volgende stap
is dat je een strategie ontwikkelt, nadat je een reeks opties
hebt doorlopen. Alles tegelijk aanpakken lukt nooit. Een integrale aanpak is wenselijk, maar werkt verlammend. Men
raadt aan om weloverwogen te kiezen voor één invalshoek,
en dan incrementeel te werken. De derde stap is vervolgens
innoveren, het ontwerpen van nieuwe praktijken en nieuwe
werkmodellen. Wicked problems vragen niet zomaar om de
toepassing van bestaande, technische oplossingen. Ze vragen ook verandering op het vlak van waarden. Een cultuuromslag, zeg maar.
Ten vierde is samenwerken en doorzettingsvermogen
belangrijk. Een systemisch probleem los je nooit alleen op.
De omslag kan er uiteindelijk alleen komen als er een diversiteit van invalshoeken bestaat om het taaie probleem
aan te pakken. En persoonlijke veerkracht: als voortrekker
van verandering sta je in de voorhoede; samenwerken met
gelijkgestemden kan je daarin versterken. Ten slotte moet
wat je geleerd hebt ook breder gaan leven. Leiderschap en
leerprocessen zijn nodig om marginale experimenten op te
schalen, om kritische massa te krijgen en om écht een impact te hebben op het ‘systeem’ binnen muziek, beeldende
kunst of podiumkunsten.
25 pistes voor een duurzamere
internationale kunstpraktijk
Levert het iets op om door deze bril te kijken naar het
nieuwe internationale werken in de kunsten? Het blijkt dan
dat we al een paar stappen hebben gezet, maar dat we er
met onze cultuuromslag dus nog niet zijn. Maar tegelijk is
er heel wat in beweging, en dit al erg lang. ‘Hoe zouden de

nieuwe werkmodellen eruitzien? Wel, er zijn er al veel en
geen enkele is nieuw. Het zijn gewoon alternatieven.’ 42
(Pieter de Buysser)
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De ‘systeemdiagnose’ hebben we alvast gedeeltelijk gemaakt (stap 1). En dat het wicked was... Onze cijferoefeningen legden bloot dat zelfs onze taal en onze categorieën in
de weg zitten. Maar er is hoop. Kunstenaars, dramaturgen
en waarnemers legden niet alleen fricties en contradicties
bloot. Ze legden ook interessante strategische kaders op
tafel (stap 2). Zo schetste Joachim Ben Yakoub, voorbij alle
valkuilen, ook de contouren van de ‘gedroomde samenwerking’ met het Midden-Oosten en Noord-Afrika, Taru Elfving
sprak over ‘ecosensitiviteit’ die kunstenaars-in-residentie
aan de dag kunnen leggen en Sarah Vanhee over ‘kosmopolitisch burgerschap’. Jeroen Peeters schreef over ‘transitie-oefeningen naar een duurzamere mobiliteit’, Pieter De
Buysser bepleitte een ‘geëmancipeerd internationalisme’
en Hilde Teuchies een beleid voor de ‘Europese commons’.
Dat bleef niet bij strategisch denken. Het zijn kaders die zin
en richting geven aan innovatieve praktijkexperimenten
(stap drie).
Is die paradigmawissel dan al volop bezig? De bullet
lists met relevante praktijkvoorbeelden die we het laatste
anderhalf jaar bij Kunstenpunt hebben bijgehouden is alleszins al lang geworden. Zal de optelsom van al die pogingen uiteindelijk leiden tot een systeemverandering in de
muziek, de beeldende kunst of de podiumkunsten? Geen
idee. Aan de stappen 4 en 5 van het model van The School
of System Change zijn we nog niet toe. Vele experimenten
zijn nog niet matuur, ze zijn verspreid, nog niet echt verbonden en nog niet echt zichtbaar naar de bredere sector,
het beleid en de samenleving. Drie inspiratiesessies en drie
magazines zijn nog niet de collectieve leeromgeving die nodig is om experimenten te versterken en op te schalen. Daar
liggen voor Kunstenpunt dus zeker mogelijkheden voor (Re)
framing the International, part two.
In afwachting zou het alvast nuttig kunnen zijn om die
pogingen en experimenten die we onderweg ontmoetten
van iets naderbij te bekijken. Waarop vormen die dan een
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antwoord? Wat willen de initiatiefnemers daarmee bereiken? Wat zouden anderen daarvan leren? Hieronder bundelen we een aantal van de voorbeelden die we en cours de
route tegenkwamen. We clusteren ze aan de hand van die
vijf vormen van waarde of betekenis, waarvan we in het
vorige hoofdstukken hebben ontdekt dat ze het resultaat
kunnen zijn van internationale praktijken. Wat kun je doen
om die waarden, of noem ze: vormen van kapitaal, te vergroten? Voor elke vorm van kapitaal geven we vijf voorbeelden. Zo krijg je alvast 25 mogelijke pistes voor een meer
duurzame internationale praktijk in de muziek, beeldende
kunst en podiumkunsten.
economisch kapitaal
Internationaal werken vergt investeringen en middelen. Omgekeerd is internationaal werken voor vele kunstenaars en organisaties ook een noodzakelijke voorwaarde
om überhaupt hun praktijk of loopbaan te kunnen ontwikkelen. Maar de ‘markt’ wordt competitief en overheden
trekken zich terug, met precariteit en socio-economische
kwetsbaarheid tot gevolg. Hoe creëer je onder moeilijke
omstandigheden toch duurzame economische omstandigheden voor artistieke praktijken, om en door internationaal
te werken?
1 — Let yourself be guided.

Een degelijke professionele ondersteuning is wat je alle kunstenaars toewenst. Uit eerder
onderzoek bleek dit een ‘kritische succesfactor’ voor een
duurzame organisatie- of loopbaanontwikkeling. 43 Het belang daarvan werd gedurende het (Re)framing-traject meermaals aangestipt. Dit is natuurlijk niet echt een nieuw perspectief, maar het leek nuttig dit toch even te herhalen.
2 – Eendracht maakt macht.

Precies omdat velen zich
die professionele ondersteuning niet alleen kunnen permitteren, deed delen opgeld. De laatste jaren waren er een
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aantal artist-run experimenten met collectieve organisatiemodellen zoals L’Amicale de Production, spin, Manyone
en Jubilee. Dit soort van organisaties zijn om verschillende
redenen interessant: er zijn niet alleen de economische
solidariteitsmechanismen, ook contacten worden gedeeld
en zij stimuleren kritische reflecties over diverse onderwerpen, en dus ook over duurzaam internationaal werken.
3 — Voorsprong door techniek.

Vooral in de muziekinterviews waren er managers die aangaven dat ze op een
creatieve manier met big data omgingen: kijken waar je
band veel clicks en streams heeft en daar dan op inzetten
(Oscar and the Wolf). Op basis van de gegevens die het
plukte van diverse webplatformen bouwde Kunstenpunt
www.havelovewilltravel.be, een webtool waar muzikanten
en managers overzichtelijk kunnen zien waar er mogelijkheden zijn voor hun type muziek.
4 — Solidariteit voorbij de landsgrenzen.

Subsidiëring
van kunst gebeurt anno 2018 nog steeds primair vanuit nationale kaders. Sommige initiatieven zijn echter transnationaal. Afhankelijk van de vestigingsplaats heeft een kunstenaar of een instelling in meer of mindere mate toegang tot
publieke middelen. Hoe kun je transnationale solidariteit
praktisch organiseren? Al Mawred / The Culture Resource
is een transnationaal fonds dat beurzen van diverse publieke en private fondsen in de Mediterrane regio herverdeelt,
zodat Arabische kunstenaars daarvan beter gebruik kunnen
maken. Vanaf september 2018 start reshape, een CreativeEuropeproject waarin diverse nieuwe werkmodellen worden onderzocht, zoals ook een Europees transnationaal
fonds voor kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven.
5 — Van ‘projecten’ naar ‘trajecten’.

Kunstenpunt organiseerde in februari 2017 een expertmeeting rond internationale (co)producties in de beeldende kunst. Het gesprek
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evolueerde van het eerder technische onderwerp van ‘(co)
productie’ naar de kern van de zaak: de zorg voor duurzame
kunstenaarscarrières en fair practices, vanuit een langetermijnperspectief dus. 44 Ook voor de podiumkunsten leek
die switch van ‘project’ naar ‘traject’ een nuttige houding,
schreef ik in een blogpost. 45 Die kunstenaarsgerichte houding werd verderop in het traject belichaamd door galeriehouder Simon Delobel (Trampoline): Een commercieel

succesverhaal interesseert me niet onmiddellijk. Ik zou
liever de juiste condities creëren zodat inspirerende kunstenaars nieuwe projecten kunnen realiseren. 46
menselijk kapitaal
In een steeds competitiever systeem komen muzikanten, beeldend kunstenaars en theater- of dansmakers in
een steeds kwetsbaarder positie. Dat geldt overigens niet
alleen voor de artiesten, maar ook voor de kunstwerkers die
hun praktijk ondersteunen. Is de belofte van persoonlijke
voldoening en erkenning als kunstenaar, die internationaal
werken in zich draagt, niet vaak zoek? Vele artiesten spreken over de kloof tussen hun persoonlijke waardenkader,
en de context waarin ze moeten werken – vandaar soms met
burn-outs tot gevolg. Welke praktijken zijn daarop een antwoord? Hoe kan het menselijke fundament, nodig om (internationaal) te werken en te reizen, meer worden erkend
en gekoesterd?
6 — Definieer de contouren. Hoe dichten we de kloof tussen de manier waarop ‘het systeem’ functioneert en het
waardenkader van de artiesten? Terwijl sommigen in de
muziek het belang van een professioneel management onderstreepten, zwoor Colin H. Van Eeckhout (van de metalband Amenra) bij de DIY-aanpak: Niemand weet beter waar
Amenra naartoe wil dan wijzelf. 47 Ook Benjamin Verdonck
vertelde dat de manier waarop je jezelf organiseert het verlengde zou moeten zijn van je artistieke demarche: Ik ken
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weinig kunstenaars die zomaar wat doen. Het moet dan
ook mogelijk zijn dat door te trekken naar de manier waarop je je praktijk organiseert. De sterkte van een kunstwerk
ligt bij uitbreiding ook in de praktijk zelf, de manier waarop een werk tot leven komt en bestaat. 48
7 — Kunstenaars zijn ook maar mensen. We stootten op
een aantal initiatieven die rekening houden met of specifieke aandacht vragen voor het feit dat de balans tussen leven en werk voor internationaal werkende kunstenaars niet
eenvoudig is. In eigen land had de Brusselse kunstenwerkplaats FoAM enige tijd het programma Family in Residence.
In het buitenland is er de Sustainable Arts Foundation, die
beurzen uitreikt aan kunstenaars die ouders zijn: We offer

unrestricted cash awards to artists and writers with
children.
8 — Kill your darlings. Na een première, een lange tour
en bovendien nog een grote tentoonstelling in het buitenland vroeg het team van A Two Dogs Company om een pauze van een paar maanden, om samen na te denken hoe het
in de toekomst anders kan. Kris Verdonck: Hoe vind je een

gezond evenwicht tussen enerzijds deelnemen in het internationale circuit, om zichtbaar en geïnformeerd te blijven,
en anderzijds een gezond team en een verantwoorde ecologische voetafdruk? 49
9 — Een gelijke toegang tot mobiliteit.

Er waren en zijn
heel wat initiatieven die de mobiliteit willen verhogen van
kunstenaars met een moeilijke toegang tot mobiliteit. We
lichten hier twee recente internationale initiatieven uit.
Het initiatief Keychange is een antwoord op genderongelijkheid binnen muziek, met beurzen voor onder meer
deelname aan showcases, netwerkontwikkeling en investeringen. Kunstenaars, schrijvers, curatoren, critici en
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onderzoekers die het mikpunt zijn van politieke dreiging
en achtervolging kunnen terecht bij het platform Artists at
Risk, dat hen helpt om veilig het land van oorsprong te ontvluchten maar hen ook in contact brengt met deelnemende
residentieplekken.
10 — Connecting people. Diverse initiatieven zijn gericht op
het versterken van de peer space, die ruimte waar kunstenaars elkaar ontmoeten en uitwisselen zonder dat daar een
resultaat uit moet komen. Denk bijvoorbeeld aan de residentieplek van Jan Ritsema, het Performing Arts Forum, of
lokaal gevestigde kunstenaarsnetwerken zoals State of the
Arts in Brussel. Dit zijn omgevingen die een versterkend effect hebben op kunstenaars, omdat ervaringen worden uitgewisseld tussen gelijkgestemden in soortgelijke situaties.
intellectueel en artistiek kapitaal
Intellectueel en artistiek kapitaal gaat over de kennis van een individu, een organisatie of zelfs een gemeenschap. Het gaat over de perspectieven over geopolitieke
ontwikkelingen, internationale relaties of duurzaamheid
die kunstenaars aanreiken middels hun werk, of cultuurhuizen via hun programmering. Dat heeft dan effect op het
publiek, wanneer (internationaal) werk nieuwe perspectieven aanreikt en een impact op kennis, overtuigingen en hoe
dit publiek naar zichzelf en de wereld kijkt. Intellectueel
kapitaal is ook de kennis die kunstenaars en kunstwerkers
vergaren om hun werk te kunnen creëren en ontwikkelen.
Dat doen ze middels prospectie, (artistiek) onderzoek,
onderwijs, ontwikkeling van professionele vaardigheden
etc. Hoe kunnen kunstenaars en kunstarbeiders de nodige
kennis en vaardigheden opdoen om duurzaam internationaal te werken? Hoe kan internationaal werken een betekenisvolle uitwisseling betekenen voor en kritische reflectie
teweegbrengen binnen een gemeenschap?
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11 — Work local, share global.

Rósa Ómarsdóttirs project
Second Hand Knowledge was een manier om kennis, ervaringen en besognes die leven in dansgemeenschappen in
‘perifere’ gebieden te laten circuleren, naast mogelijke antwoorden op die kwesties. 50 Einat Tuchman, die de switch
maakte van het internationale danscircuit naar een meer lokale praktijk, heeft een grote nood aan internationale uitwisseling en kennisdeling over stedelijke kunstenaarsinitiatieven. 51 Verbinden van lokaal verankerde praktijken in een
Europees kader kan niet alleen die praktijken versterken,
het kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van een bredere
beweging, met impact op het beleid. Dat was het pleidooi
van Hilde Teuchies in haar driedelige essay ‘Reclaiming the
European Commons’: ‘Vele initiatieven zijn echte laborato-

ria waar wordt getest hoe een andere samenleving er zou
kunnen uitzien. Precies die optelsom van micro-initiatieven kan de broeihaard zijn van waaruit reële verandering
kan ontstaan: een over heel Europa groeiend rizoom.’ 52
12 — Noem de zaken bij hun naam.

‘Wie denkt dat kunstenaars de wereldproblemen kunnen oplossen, is even
idioot als de kip die over de soep vliegt waarin hij dadelijk
zal gekookt worden. Maar wat de kunsten niettemin kunnen doen, is de zaken bij hun naam noemen.’ Zo opende
Pieter De Buysser de startconferentie van (Re)framing the
International. En inderdaad, voor vele kunstenaars is hun
werk juist een plek om onderzoek te doen naar en het publieke debat te voeden over geopolitieke ontwikkelingen
en internationaal samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het
werk van Thomas Bellinck: in zijn fictieve museum van de
Europese geschiedenis Domo de Europea Historia en Ekzilo
(kvs) kwamen perspectieven aan bod die in het échte museum van de Europese geschiedenis niet aan bod zouden
kunnen komen. Bij sommige kunstenaars gaat het werk
zelf over de condities waarin het werk tot stand komt.
Denk aan Caveat!!! van Vermeir & Heiremans (over arbeids-
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contracten van kunstenaars) of Kobe Matthys / Agentschap
(over de juridische context waarin kunst wordt gemaakt en
gespreid).53
13 — De kunstenaar als ‘nar’ of ‘indringer’.

De podiumkunstenaars Hans Bryssinck en Pieter De Buysser merkten
op dat een kunstenaar, als buitenstaander, in een lokale gemeenschap zaken kan benoemen die niemand anders kan.
Beiden stipten aan dat tijd en ruimte nemen om je die lokale
context eigen te maken een noodzakelijke voorwaarde is. 54
De Buysser gebruikte de metafoor van de nar, Bryssinck die
van de indringer (verwijzing naar een boek van Jean-Luc
Nancy).
14 — Kunst als een intercultureel labo. Voor violist Wouter
Vandenabeele is muziek maken een manier om banden te
smeden met mensen met wie je anders nooit in contact
komt. 55 Voor Bára Sigfúsdóttir is reizen geen manier om
ver weg te zijn, wel om verschillende plekken met elkaar te
verbinden. Als choreografe onderzoekt ze of lichamen van
dansers daarvoor een medium kunnen zijn. 56
15 — Maak keuzes, graaf dieper.

Ils Huygens was erg
enthousiast over hoe kunstencentrum Z33 de verschuiving inzette van een snelle opeenvolging van thematische
expo’s naar een meer langetermijnbenadering. Ze zetten
nu langere trajecten op met partners uit verschillende sectoren en vele tussentijdse presentaties. ‘Als werkmethode

is dat meer duurzaam, want de partners, de kunstenaars
en het publiek kunnen hun visie beter uitwerken, en aan
verschillende evenementen deelnemen in verschillende fases van het project.’ 57
sociaal kapitaal
Ontmoetingen met andere en diverse publieken is een
andere belofte die internationaal werken in zich draagt. In
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de praktijk wordt die meerwaarde niet altijd gerealiseerd,
omwille van het feit dat je in het buitenland toch weer voor
een gelijksoortig publiek optreedt of omdat hectische
tourschema’s of productiedwang dat niet toelaten. Vaak is
de tijd en ruimte (en budget) niet aanwezig voor een betekenisvolle wisselwerking tussen kunstenaars en een divers
publiek. Hoe kan internationaal werken in de kunsten echt
meerwaarde creëren binnen een lokale gemeenschap? Hoe
kan internationaal werken bijdragen aan een democratische publieke ruimte?
16 — Herwaardeer het lokale. Nadat ze bewust uit het internationale danscircuit stapte, ging Einat Tuchman kijken
wat zij als kunstenaar kon betekenen in de arme, multiculturele wijk in Brussel waar ze woonde. Met Espacetous
stimuleert ze de uitwisseling van vaardigheden in een wijk
in Molenbeek, via scenografische en dramaturgische interventies. 58 Phillip Van den Bossche van Mu.ZEE wil meer
starten vanuit de omgeving (‘hyperlocaliteiten’) en de
collecties van het museum inzetten om de eigen bevooroordeelde blik te toetsen aan de diversiteit van lokale perspectieven. 59 Het buitenland is ook maar het buitenland,
vertelde de sopraan Lore Binon aan collega Nico Kennes.
Benjamin Verdonck plant in 2019 een wereldtournee in
Antwerpen. 60
17 — Breek uit de bubbel. Sarah Vanhee wees ons erop dat
demografie belangrijker is dan geografie wanneer je ‘nieuwe publieken’ claimt te bereiken. Haar project Lecture for
Everyone is een mooi voorbeeld van hoe je uit de bubbel
van de kunstinstellingen kan breken en tegelijk ‘binnen het
systeem’ kunt functioneren: een kunsthuis kon het project
boeken, maar alleen als ze tegelijk ook een reeks onverwachte lezingen programmeerden (bijvoorbeeld bij bedrijven of in auditoria).61
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18 — Flip the table.

Internationaal werken speelt zich af
in een ongelijke ruimte, waarin geopolitieke belangen en
soms gewelddadige geschiedenissen impliciet doorwerken. Hoe kunnen de kunsten omgaan met die spanning?
Vragen over de internationale artistieke samenwerking
worden alleszins ingewikkelder. Lees de special van het tijdschrift rekto:verso over dekolonisering, met ook tips voor
‘witte’ instellingen om te congoliseren en dekoloniseren. 62
Organisaties moeten zich bewust zijn van hun blinde vlekken. ‘Flip the table’, neem eens plaats aan de andere kant
van de tafel, dat was het advies van kunstenares Nedjma
Hadj tijdens een rondetafel over samenwerking tussen kunstenaars en curatoren uit België en het Midden-Oosten en
de Arabische regio. Boeiende praktijkvoorbeelden bleken
het Masarat Festival (bij de Hallen van Schaarbeek), aan de
stedencyclus van Moussem, de acties van voormalige ploeg
van kvs in Ramallah, s.m.a.k., aan met-x, Espace Magh en
aan de verschillende edities van Meeting Points, het transnationale kunstenfestival van Young Arab Theatre Fund en
de projecten van opvolger Mophradat.63
19 — Het nieuwe programmeren. Zowel Wim Wabbes
(Handelsbeurs) als Kurt Overbergh (ab) gaven aan dat het

programmeren van een internationale (minder bekende) band in Brussel of Gent ervoor kan zorgen dat je een
nieuw publiek naar je concertzaal kan brengen. Dat vergt
wel een aanpassing van de promotie, waarbij vooral het
engageren van de lokale gemeenschap als efficiënt wordt
ervaren. 64 Boeiend is wel de toenemende gevoeligheid
voor labels waarmee het werk van bands gepromoot wordt.
20 — Neem de tijd, maak plaats.

Voor alle vormen van
kapitaal (behalve de economische dan) is ‘tijd’ een kostbare
hulpbron. Zo ook voor het opbouwen van sociaal kapitaal en
netwerken. In het eerste re/framing-magazine ging Tom Van
Imschoots interview met het onafscheidelijke kunstenaars-
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duo Selma en Sofiane Ouissi vooral daarover. Als producerende kunstenaars en organisatoren van het festival Dream
City in de Medina van Tunis is de sociale verwevenheid en
impact van kunst cruciaal. ‘We hebben geen website en ma-

ken geen online promotie voor ons werk. (...) We zijn niet
geïnteresseerd in het economische systeem van de kunstmarkt, dat draait om marketing en consumentisme. Eerst
willen we mensen leren kennen, om te zien of we echt met
hen kunnen werken. Ons werk wordt mond-aan-mond
verspreid. We zijn geen product. We zoeken een dialoog die
zich kan verder zetten in de tijd’. 65 Mutatis mutandis zie je
die houding bij veel muzikanten en beeldend kunstenaars
in de underground en specifieke niches.
natuurlijk kapitaal
Natuurlijk (of ecologisch) kapitaal gaat over de natuurlijke hulpbronnen die nodig zijn om (internationaal) te
kunnen werken. Om internationaal te werken hebben we
materialen en energie nodig. Internationaal werken steunt
erg op dit soort van natuurlijke bronnen, die soms hernieuwbaar zijn en soms niet, en heeft dus onvermijdelijk een ecologische impact. Hoe kunnen we de natuurlijke bronnen die
nodig zijn om internationaal te werken meer koesteren en
erkennen? Welke processen kunnen kunstenaars en organisaties ontwikkelen om die negatieve impact in te perken? Is
het mogelijk om op een ecologisch verantwoorde manier te
produceren? Wat zijn mogelijke strategieën om de ecologische impact in te perken bij de distributie van ons werk? Is
het ook mogelijk om een positieve impact te hebben?
21 — Het ethos van de flexitariër. Ontwikkel een beslissingskader om anders en minder te reizen. Wanneer is internationaal reizen echt betekenisvol? Is vliegen vanzelfsprekend en onvermijdelijk? Als je je die vragen stelt, dan
kun je kritisch omgaan met uitnodigingen. Jeroen Peeters
schreef over zijn eigen ervaring: Minder en anders reizen
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betekent voor mij: steeds overwegen of een buitenlandse
trip wel de moeite waard is en actief uitnodigingen weigeren, en in principe de trein nemen voor internationale reizen en slechts per uitzondering vliegen. Verder zoek
ik naar manieren om een engagement ‘aan te dikken’ om
langer op een bepaalde plek te blijven en verschillende
interacties te kunnen aangaan (voorstelling, nagesprek,
workshop, rondhangen in een stad enzovoorts) of een
tournee uit te breiden met andere speelplekken. Volgens
Peeters maakt zo’n principiële houding wel degelijk een
verschil: de ecologische voetafdruk van mijn reizen is stel-

selmatig kleiner geworden en nu nog slechts een kwart van
tien jaar geleden. Ook Kris Verdonck lijstte criteria op voor
een beslissingskader: de ecologische voetafdruk, de menselijke inspanning van de kunstenaar en zijn/haar team,
de aard van een contract (langetermijn of one-shot), de
inspirerende feedback van de publiek, de internationale
erkenning die het oplevert, economische aspecten zoals
inkomen en de kans dat een optreden nieuwe professionele contacten genereert. 66
22 — Werk aan je voetafdruk. Er zijn al heel wat tools voor
een duurzamere mobiliteit in de cultuursector, en vele ervan zijn gebundeld op www.cultuurzaam.be. Je vindt er ook
rekenhulpen om je voetafdruk te berekenen en websites
waar je je CO₂-uitstoot kunt compenseren. Internationaal is
veel informatie gebundeld op www.juliesbicycle.com.
23 — Design global, manufacture local. Is dit adagium ook
toepasbaar in de kunsten, waar belichaamde ervaring zo
belangrijk is? Is anders, lichter en meer lokaal produceren
mogelijk? Benjamin Verdonck schakelde over van grootschalige naar kleinschalige projecten, waarmee hij op de
trein en de fiets kan.
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24 — Quality Time.

De beslissing om de trein te nemen
deed Wim Wabbes (Handelsbeurs) anders denken over tijd.

In onze zoektocht naar een meer duurzame mobiliteit, is
traagheid een cruciaal concept. De trein nemen als een
alternatief voor de auto of het vliegtuig, is niet alleen
duurzaam. Het verhoogt de kwaliteit van je tijd. Met de
trein reizen betekent vaak lange en rustgevende trajecten,
waarbij je kunt werken, lezen, slapen, je benen strekken,
eten en drinken. 67
25 — Geef het goede voorbeeld. Hoe kun je sensibiliseren
binnen een organisatie, binnen de sector en naar het publiek? Binnen steeds meer organisaties komt er een gesprek op gang over dit soort keuzes en gedrag. Ook onderling gaan organisaties erover in gesprek. Zo discussieert
spin zowel binnenshuis als met partners over een andere
benadering van het touren, en afficheert het inspanningen
omtrent duurzame mobiliteit op de website (bijvoorbeeld
Kunstenpunt).
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De laatste jaren
heeft de internationalisering van de artistieke praktijk een hoge vlucht genomen.
Dat opende mogelijkheden, maar tegelijk
ook een blik van fricties en contradicties.
De kloof wordt groter tussen wat kunstenaars inhoudelijk willen doen en wat er
allemaal nodig is om het ‘te maken’. Wat
dan te doen? Heel wat kunstenaars en
waarnemers hopen op een paradigmaverschuiving, op een radicaal nieuw systeem
waarin artistieke praktijken duurzamer
zullen zijn. Dat klinkt erg ingewikkeld.
Het is een kluwen van problemen en alles
hangt met alles samen. Alleen krijg je het
nooit opgelost.

en verder: gewoon doen —

Maar er is ook goed nieuws. Zoals een
podiumkunstenaar het zei tijdens een
van onze rondetafels: je kunt er allemaal
lang over nadenken, maar je kunt er
ook gewoon aan beginnen. Wie op zoek
is naar voorbeelden van kunstenaars
en organisaties die het anders willen
aanpakken, hoeft niet ver te zoeken.
Tijdens (Re)framing the International
kwamen heel wat van die praktijken
(r e)framing the international
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voor het voetlicht van wat ‘het nieuwe
internationale werken’ zou kunnen zijn.
Het zijn allemaal bescheiden voorbeelden,
maar precies dat maakt ze inspirerend.
Het ging niet om holle woorden van
zelfverklaarde wereldverbeteraars die
het systeem gaan omgooien. Het ging
om kleine maar precieze ingrepen van
kunstenaars en kunstwerkers die, na
soms scherpe analyses, concrete en
innovatieve antwoorden ontwikkelen
op complexe problemen. Iemand merkte
terecht op dat dit soort van initiatieven
ook niet echt ‘nieuw’ is. Het gaat gewoon
om alternatieve werkmodellen.
Kan de optelsom van dit soort
experimenten op termijn ook het verschil
maken en een kanteling teweegbrengen
in ‘het systeem’? Kan dit ook worden
vertaald naar beleid? Hoe kunnen die
praktijken die van onderuit ontstaan
stapsgewijs een ruimere beweging
vormen, waarbij ook andere kunstenaars
en organisaties en op termijn het beleid
betrokken kunnen worden? Tot nader
order is van een systeemswitch geen
66
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sprake. Maar de weak signals zijn er.
Er is vooral tijd nodig voor de kiemen
om te kunnen rijpen, voor de vruchten
om meer zichtbaar te worden, om
connecties te smeden tussen wie zich
engageert voor verandering, vooral ook
internationaal. Bovenstaande reflectie
vertrok vooral vanuit de situatie in
Vlaanderen en Brussel, maar, net zoals de
fricties en contradicties zich voordeden
in een transnationale omgeving, zullen
mogelijke antwoorden zich ook enkel
aandienen vanuit een ‘rizomatische’
verknoping van lokale en transnationale praktijken.
De toekomst zal uitwijzen of (Re)framing
the International daarbij een kleine
schakel kon zijn, door alvast te benoemen
wat er speelt, de bestaande kaders van
hun evidentie te ontdoen, relevante
experimenten zichtbaar maken en beter
proberen te begrijpen, mensen bij elkaar
te brengen en een aanzet te geven voor
een nieuw kader, een nieuwe taal en een
nieuw verhaal.
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De beelden in het kleurkatern zijn het werk
van kunstenaar Annabella Schwagten.
Zij werd door Kunstenpunt gevraagd om
een reeks collages te creëren als illustratie
bij het onderzoekstraject.

—
Meer info:
www.annabellaschwagten.com.
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Over (Re)framing the International.
Het nieuwe internationale werken in
de kunsten.
(Re)framing the International is een onderzoeksen ontwikkelingstraject over internationaal werken
in de kunsten in een snel veranderende samenleving.
Tussen december 2016 en september 2018 ontspon zich
een interactief traject met mensen uit de beeldende
kunst, podiumkunsten en muziek. Cijfers, getuigenissen
en inspirerende praktijkverhalen, gepresenteerd en
verzameld tijdens een reeks sectorontmoetingen, werden
online gepubliceerd en ook gebundeld in een reeks van
drie pop-upmagazines. In dit boekje vat Joris Janssens,
hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Kunstenpunt,
een aantal inzichten uit het hele traject samen.
De tekst is dan ook het werk van velen. Hij bundelt
de ervaringen, besognes, ambities en reflecties
van vele betrokkenen die een bijdrage leverden via
interviews, debatten, tekstopdrachten, focusgroepen,
sectormomenten en soms informele gesprekken met
Kunstenpuntmedewerkers… waarvoor onze oprechte
dank. Dit essay kon er enkel komen door hun
genereuze input.
Wie graag extra inzichten aanreikt, wie feedback,
commentaar, nuances of correcties wil aanleveren of met
open vizier wil meedenken over toekomstige initiatieven
omtrent anders internationaal werken, kan contact
opnemen met joris@kunsten.be.

(r e)framing the international

87

COLOFON
—
Auteur
Eindredactie
Coördinatie
Beelden
Ontwerp
Druk

Joris Janssens
Marjolein Geraedts
Laureline Soubry
Annabelle Schwagten
Princen + De Roy
Antilope - De Bie

—
Een publicatie van

Kunstenpunt
kunsten.be
September 2018

Met de steun van

—
isbn

9789074351515

—
Deze publicatie valt onder de Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License. —

88

—

kunstenpocket # 2

#
in t ernat iona l isering

kunstenpocket
#2
(Re)framing
the International.

Over het
nieuwe
internationale
werken in de
kunsten.

2018

Jarenlang was
internationaal werken
voor muzikanten, beeldend
kunstenaars en podiumkunstenaars
iets vanzelfsprekends.
Maar het onbehagen groeit.
Met de economische druk nemen
ongelijkheid en precariteit toe.
Geopolitieke turbulenties en
ecologische besognes
ontdoen onze evidenties
van hun onschuld. ¶ Hoe moeten we dit alles
begrijpen? Wat is de eigenlijke
waarde en betekenis van
—
internationaal werken, in een
In de reeks
verschuivende maatschappelijke
kunstenpockets
context? Welke fricties en
deelt Kunstenpunt
contradicties doen zich voor?
inzichten uit lopende
Welke antwoorden of alteronderzoekstrajecten.
Verscheen eerder:
natieven ontwikkelen artiesten
kunstenpocket#1
en organisaties? Hoe kan het
Brussel. Op zoek
toekomstige internationale
naar territoria van
werken in de kunsten
nieuwstedelijke
eruit zien?
creatie.
—
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In deze tweede kunstenpocket
brengt Kunstenpunt verslag uit
van (Re)framing the International,
een onderzoeks- en ontwikkelingstraject
omtrent het nieuwe internationale
werken in de kunsten.
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