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Centrale probleemstelling 

 

Een belangrijke voorwaarde voor een creatief beleid is het herbergen van 

creatieve geesten, zo stelt het College in haar nota Internationalisering. Bij 

ideeënvorming, die in een creatief proces centraal staat, is de ontmoeting 

met andere creatieve geesten cruciaal. Mede om die reden moet 

geïnvesteerd worden in een internationale kunstgemeenschap in Rotterdam. 

Kunstenaars uit de hele wereld moeten worden verleid om in en met de stad 

aan de slag te gaan. Daarbij moet niet alleen de stad als geheel 

aantrekkelijk zijn maar moet ook in de sfeer van randvoorwaarden het 

nodige gerealiseerd worden zoals betaalbare woon- en werkruimte en een 

solide culturele infrastructuur. Het beleid dat daarop betrekking heeft heet 

artist-in-residence beleid (a-i-r).  

 

Op 23 juni jl. zond de wethouder Participatie, Cultuur en Milieu een 

adviesaanvraag over het in de toekomst te voeren a-i-r beleid aan de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, citaat uit deze aanvraag “(…)ga ik 

ervan uit dat het stimuleren van a-i-r zowel voor stad, kunsteninstellingen 

en individuele kunstenaars een belangrijk inhoudelijk effect kan sorteren. De 

vraag is vervolgens in welke domeinen de gemeente zou moeten investeren 

om dat effect ook op de langere termijn te optimaliseren(…)”. Bij domeinen 

denkt de wethouder aan de fysieke infrastructuur, de programmering van de 

stad en het instellingsniveau.  

 

Er is nauwelijks sprake van een uitgeschreven a-i-r beleid. De dienst Kunst 

en Cultuur subsidieert incidenteel via zogenoemde seizoens- of jaarsubsidies 

programma’s en kosten verbonden met gastateliers. Het gaat daarbij om het 

afdekken van exploitatiekosten van kunstenaarsinitiatieven (ki’s) terwijl ook 

een vergoeding mag worden aangevraagd voor het vrijwilligerswerk dat met 

het in stand houden van a-i-r locaties is gemoeid. In 2009 werd in totaal een 

bedrag van € 83.000 toegekend. Een subsidie aan het nieuwe initiatief 

Rotterdam Artist in Residence (RAiR) (zie hierna) was daarbij inbegrepen. In 

de subsidiecriteria die de dienst Kunst en Cultuur hanteert, is te lezen dat 

de ki’s worden beoordeeld op grond van de kwaliteit van de gezamenlijk 

ondernomen activiteiten waaronder onder meer worden verstaan: 

tentoonstellingen, presentaties, manifestaties, lezingen en discussies. 

Speciaal wordt gevraagd zich “zo toegankelijk mogelijk” naar het publiek op 

te stellen. Ondanks deze voorwaarden worden er geen specifieke 

prestatieafspraken gemaakt. 

 

Centrum Beeldende Kunst hanteert een budget voor internationaal beleid 

van € 90.000 waarvan ongeveer de helft terecht komt bij gastateliers in het 

buitenland (momenteel ateliers in Basel en Paramaribo), de andere helft 

gaat naar ondersteuning van kunstenaars die meedoen aan belangrijke 

internationale groepspresentaties zoals Biënnale Venetië, Manifesta en 

Dokumenta. Voorts ondersteunt Centrum Beeldende Kunst als op belangrijke 

internationale podia beeldende kunst uit Rotterdam wordt gepresenteerd1. 

 

De wethouder is van mening dat a-i-r beleid verder moet reiken dan alleen 

de sector beeldende kunst. Voorts is hij van mening dat de internationale 

kunstgemeenschap in Rotterdam zichtbaar moet worden en vraagt daarvoor 

beleidssuggesties te doen met gebruikmaking van de huidige infrastructuur. 

(voor de adviesaanvraag zie bijlage 1)  

 

                                            
1 Zie verder: advies Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst 
en Vormgeving, 2009; p. 5 
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Beeldende kunst 

Gastateliers, zowel in Rotterdam als in het buitenland, werden tot 2002 

bekostigd uit de zogenaamde gemeentelijke gastatelierregeling. Deze werd 

in 2002 op advies van Centrum Beeldende Kunst en de Rotterdamse 

Kunststichting omgebogen tot een regeling die alleen nog maar via Centrum 

Beeldende Kunst kon worden toegepast. Aan het ombouwen van de regeling 

lag een complex van redenen ten grondslag: 

a het aantal aanvragen nam af  

b te weinig doorstroming in het bestand aanvragers 

c het budget bleek in de praktijk te krap voor verblijf in het buitenland 

(per plaats was per maand een bedrag van ongeveer € 1.200 beschikbaar) 

d het Fonds Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) had 

inmiddels een landelijke regeling waarmee de Rotterdamse toepassing 

zich zowel wat bedragen als kwaliteit betreft niet kon meten 

e een deel van het budget ging naar TENT. voor het zichtbaar maken van 

die activiteiten die Rotterdamse kunstenaars op internationaal plan 

ontwikkelen en het presenteren van internationale kunstenaars die in 

Rotterdam verbleven. 

Daarnaast was het nog in beperkte mate mogelijk individuele kunstenaars in 

de kosten van een gastverblijf te subsidiëren vanuit de Geldstroom 

Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV-geldstroom). Deze mogelijkheid verviel 

per 2005. Bij andere kunstvormen kan men terecht bij landelijke fondsen en 

sectorinstituten.  

 

De minister heeft inmiddels besloten de BKV-geldstroom te herijken. De 

huidige regeling is ontmanteld en vanaf 1 januari 2009 vervangen door een 

gedecentraliseerde geldstroom via de grote steden en de 

provinciehoofdsteden. Deze krijgen bij de uitvoering veel meer volmachten 

dan voorheen.  

 

Centraal in het nieuwe cultuurbeleid, waarvan de BKV-geldstroom een 

onderdeel is, staat het streven naar excellentie. Excellentie manifesteert 

zich in de ontmoeting van creatieve geesten op internationaal niveau. 

Steden zijn de knooppunten van het internationale cultureel leven. De 

middelen van de voormalige BKV-geldstroom worden daarom voortaan 

verdeeld via de steden. Rotterdam kan vanaf dit jaar rekenen op een bedrag 

van € 2.108.494. Het budget kan onder meer worden ingezet voor 

presentatie en versterking van de internationale positie van de stad. Het 

opnieuw inzetten van gelden voor een actief artist-in–residence beleid hoort 

daarbij. Ove Lucas, directeur van Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, is 

van mening dat een van de speerpunten van een nieuw BKV-beleid het  

artist-in–residence beleid moet zijn.2 

 

Andere sectoren 

We kunnen vaststellen dat op het gebied van de beeldende kunst het a-i-r 

beleid weinig gearticuleerd is, buiten de sfeer van de beeldende kunst is dat 

zo mogelijk nog minder het geval. Het idee bestond zelfs dat er buiten 

beeldende kunst op dat gebied in Rotterdam weinig was te beleven. Hoe 

anders blijkt de werkelijkheid. Het navolgende wijst uit dat ruim twintig 

procent van de instellingen die in het Rotterdams cultuurplan zitten artist-

in-residence hebben ‘rondlopen’ en een wezenlijke plek toekennen in hun 

programma’s. Van de instellingen die opteren voor de doelstelling 

internationalisering blijkt bijna de helft met het opvangen/plaatsen van  

a-i-r’s actief te zijn! We kunnen hier spreken van een van de best bewaarde 

geheimen van het culturele leven van Rotterdam. Jaarlijks gaat het om 

                                            
2 Interview in Fucking Good Art van januari 2009; nr 21 
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enkele tientallen personen die als a-i-r een bijdrage leveren aan het 

levendige Rotterdamse culturele leven. De wethouder kan tevreden 

vaststellen dat ook zonder een gerichte subsidiëring a-i-r’s hun weg vinden. 

Toch zou de constatering dat er dus niets extra’s nodig is om dit fenomeen 

te continueren te eenvoudig zijn. Hierna zal blijken dat elke instelling 

aanvullende wensen heeft of aandringt op een serieus fundament onder 

activiteiten die bij financieel zwaar weer snel zullen worden stopgezet. 

Artist-in-residence is een hecht onderdeel van het Rotterdamse culturele 

palet geworden en verdient een eigen beleid. A-i-r is niet alleen goed voor 

het beeld van de stad in het buitenland. A-i-r blijkt vooral ook te hebben 

bijgedragen aan het voor Rotterdam zo specifiek internationale en diverse 

beeld van het culturele klimaat. Naast het aanspreken van middelen uit de 

BKV-geldstroom is er alles voor te zeggen om voor dit beleid ook het 

programmageld voor internationalisering aan te spreken. 

 

De centrale vraag van de wethouder is nu: op welke manier kan binnen het 

thema internationalisering het fenomeen artist-in-residence (a-i-r) in 

Rotterdam in allerlei sectoren (nog) beter inhoud en gestalte krijgen. Aan de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur is gevraagd te analyseren in 

hoeverre het tot nu toe gevoerde a-i-r beleid de internationale 

kunstgemeenschap in Rotterdam voor een groter publiek beter zichtbaar 

heeft gemaakt en de bevindingen stevig heeft ingebed in de bestaande 

infrastructuur (collega-kunstenaars, instellingen, onderwijs en publiek). 

Gebeurt dat inzichtelijk maken van het werk van de internationale 

kunstgemeenschap op een artistiek-inhoudelijk interessante en 

veelbelovende manier? Is het wegvallen van de middelen uit de sinds 2005 

geherijkte BKV-regeling daarbij van essentiële betekenis geweest? Hebben er 

ten aanzien van het tonen van de resultaten van het functioneren van de 

artist-in-residence prestatie-eisen gegolden? Wat hebben de instellingen die 

in dat kader via de BKV-geldstroomgelden ontvingen daarmee in dat licht 

gedaan? 

 

 

Definitie 

 

In de praktijk wordt klaarblijkelijk aangenomen dat iedereen zo ongeveer 

wel weet wat onder a-i-r moet worden verstaan. Twee bekende 

informatiebronnen over a-i-r, Trans Artists, een landelijk onafhankelijke 

stichting die kunstenaars uit alle disciplines informeert over internationale 

a-i-r programma’s en de Europese organisatie “Pépinières Européennes pour 

jeunes artistes” hanteren geen duidelijke omschrijving. Het Fonds BKVB, dat 

stipendia regelt voor Nederlandse kunstenaars in het buitenland, zegt dat 

met behulp van een stipendium kunstenaars in de gelegenheid worden 

gesteld; om “in een andere omgeving en cultuur hun werk te verdiepen en 

daarop te reflecteren. Een verblijf schept tevens mogelijkheden om 

internationale contacten op te doen of deze uit te breiden en een (eerste) 

oriëntatie op het ontwikkelen van een nieuwe markt.” In deze omschrijving 

vallen op:  

- reflectie en verdieping in een andere omgeving 

- internationale contacten 

- ontwikkelen van een nieuwe markt. 

 

Opvallend in deze omschrijving is dat de effecten van het verblijf in het 

buitenland vooral op de kunstenaar zelf terugslaan. Er is geen 

noodzaak/verplichting of intentie om op enigerlei wijze de omgeving van de 

residentie in de vruchten van de artistieke arbeid te betrekken. Voor de 

wethouder is dit wel degelijk van belang, in zijn brief is een speciale 
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passage gewijd aan de outcome: “Het succes van a-i-r beleid wordt te vaak 

getoetst aan de hand van output en veel minder aan outcome”. Volgens hem 

gaat het bij het beoordelen van het effect en de betekenis van het werken 

in residentie niet alleen om het effect voor de kunstenaar maar ook voor de 

stad en de kunstinstelling. “Wat betekenen die internationale 

gastkunstenaars nu eigenlijk voor de stad? En andersom: wat betekent een 

verblijf van een Rotterdamse kunstenaar in het buitenland voor de thuisstad 

waarnaar hij terugkeert?”. “Wat kan een dergelijk instrument betekenen 

voor de kunstinstelling, dus voor de gastheer?”. “Ik ga er vanuit dat het 

stimuleren van a-i-r zowel voor stad, kunstinstellingen en individuele 

kunstenaars een belangrijke inhoudelijk effect kan sorteren”. De omgeving 

van de residentie speelt voor de wethouder dus net zo’n grote rol als de 

betekenis die het residentiële verblijf voor de kunstenaar zelf heeft.  

 

De wethouder komt op basis van zijn opvattingen tot de volgende definitie: 

“Het gaat mijns inziens om een tijdelijk verblijf van een professional uit de 

Rotterdamse culturele sector in het buitenland of vice versa met als doel het 

maken van een creatief eindproduct, dat ter plekke ontstaat. Dit product is 

daarmee direct gelieerd aan dat verblijf, een verblijf in het buitenland ‘for 

art’s sake’ …. Daarbij worden condities aangeboden die creativiteit in de 

hand werken en die wonen en werken goed mogelijk maken. Verder vind ik 

het een voorwaarde dat een a-i-r gelieerd is aan een netwerk van 

kunstenaars of kunstinstellingen of plaatsvindt binnen de context van een 

kunstinstelling”.  

 

Bovenstaande begrippen zijn door de wethouder gedeeltelijk onderstreept. 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meent daar het begrip gelieerd 

aan dat verblijf aan toegevoegd moet worden omdat dit een wezenlijk 

onderdeel is van de definitie.  

 

 

Het Rotterdams a-i-r landschap 

 

Cultuurplaninstellingen 

 

Enquête cultuurplaninstellingen 

Een eerste belangrijke vraag is of instellingen, die in het kader van het 

cultuurplan 2009-2012 een plaats hebben verworven in de Culturele 

basisinfrastructuur en die opteren voor het thema internationalisering, 

alleen al op grond daarvan gerekend moeten worden tot instellingen die 

vallen onder de definitie van a-i-r. Maar liefst 58 instellingen opteerden in 

hun aanvraag voor het cultuurplan 2009-2012 voor het thema 

internationalisering. Dat zegt echter nog niets over activiteiten op het 

gebied van a-i-r. Een instelling die internationaal opereert hoeft daarmee 

nog geen faciliteiten te bieden aan gastkunstenaars. Een voorbeeld daarvan 

is Poetry International, dat jaarlijks een festival organiseert en een 

internationale website onderhoudt, maar niet gestructureerd dichters enkele 

maanden in Rotterdam uitnodigt of Nederlandse dichters in het buitenland 

een gastverblijf biedt3. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur meende, 

voorafgaand aan dit advies, dat volgens de definitie van de wethouder 

betrekkelijk weinig instellingen in Rotterdam actief zijn op het gebied van  

a-i-r. 

Het is zeker niet de intentie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

om kort na het uitbrengen in mei 2008 van het cultuurplanadvies 2009-2012 

                                            
3 Poetry International heeft blijkens haar cultuurplanaanvraag wel plannen in die richting maar die 
tot op heden nog niet geconcretiseerd. 
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in dit advies opnieuw te oordelen over deze instellingen. Wel wordt nader 

bekeken of een aantal van deze instellingen specifieke activiteiten vervullen 

die vallen onder de definitie van a-i-r zoals hiervoor weergegeven.  

 

Om zeker te weten in hoeverre deze instellingen op dit gebied activiteiten 

ontwikkelen zijn alle instellingen die hebben aangegeven te kiezen voor de 

doelstelling internationalisering (52 in getal) geënquêteerd. De geënquêteerde 

instellingen konden op de volgende vragen, die afgeleid zijn van de in de 

definitie opgenomen elementen, met ja of nee antwoorden. 

1 Bood u de afgelopen jaren een of meerdere malen huisvesting, al dan niet 

betaald, aan een buitenlandse professionele kunstenaar? 

2 Stelde u professionele kunstenaars in staat te verblijven in het 

buitenland? 

3 Was het doel een creatief eindproduct te maken dat ter plekke ontstaat? 

4 Kan gesteld worden dat het product gelieerd was aan dat verblijf op die 

plaats? 

5 Werden er condities op het gebied van wonen en werken geboden die 

dergelijke creativiteit bevorderen? 

6 Waren deze condities opgenomen in een netwerk van kunstenaars of 

kunstinstellingen of vonden die plaats binnen de context van een 

kunstinstelling? 

7 Werd het eindresultaat op enigerlei wijze aan publiek gepresenteerd? 

8 Als u de afgelopen jaren dergelijke activiteiten niet verrichtte, bent u dan 

van plan op dit gebied de komende jaren wel activiteiten te gaan 

ontwikkelen? 

 

De enquête leverde het volgende resultaat: 

 

Activiteiten culturele instellingen m.b.t. artist in residence     air volgens 

         definitie 

  vragen      wethouder 

1= ja   0= geen antwoord niets=nee 1 2 3 4 5 6 7 8  

          

Conny Jansen Danst 1   1 1   0 1  4 

Danceworks 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Dansateliers 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

de Doelen 1  1 1 1 1 1 0 6 

Euro Songfestival     0 0 0 0 0  0 

International Filmfestival Rotterdam 1 1 1 1     1 0 5 

Internationale Architectuur Biënnale   0 0 0 0 0 0 0 

Jeugdtheater Hofplein         0 

Kulsan     0 0 0 0 0  0 

Kunsthal         0 

Las Palmas 1   1   1  3 

Laurenscantorij   1 1 1 1 1 1 1 6 

Luxor Theater    0 0  0  0 

MAMA 1 1   1 1 1 0 5 

Maritiem Museum               1 0 

Max.   0 1 1 1 1 1 1 5 

Metropolis festival          0 

Natuurhistorisch Museum     0 0 0 0 0  0 

Operadagen Rotterdam 1  1 1 1 1 1  6 

Poetry International        1 0 

Rotterdam Jazz Orchestra 1   1 0 1 1 1 0 5 

Rotterdams Jeugd Symphonie Orkest   1 1 1 1   1 0 5 

Rotterdams Wijktheater 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
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Rotterdamse Schouwburg 1   1 1 1 1 1 0 6 

Scapino 1  1 1 1 1 1 0 6 

Sinfonia Rotterdam 1        1 

Stichting Autoped 1 1 1 1   1 1 0 6 

Theater Maatwerk 1 1       1 1 1 4 

Theater Zuidplein   0 0 0 0 0  0 

V2_ 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

Vivid   0 0   0  0 

WATT         0 

Witte de With 1 1 1 1 1 1 1 0 7 

World Music and Dance Centre (WMDC) 1    1 1 1 1 0 5 

WORM 1  1 1 1 1 1 0 6 

                  

Totaal 18 11 16 18 16 17 21 6  

 

 

In totaal waren er 35 reacties; een respons van 75 procent. 

We hebben redenen om aan te nemen dat de instellingen die niet gereageerd 

hebben in meerderheid instellingen zijn die weinig of niets doen aan a-i-r. 

Met deze respons menen we dat de ‘harde kern’ van instellingen, die op a-i-r 

gebied wél actief zijn, in beeld hebben. 

 

Welnu: van de 97 instellingen die in het cultuurplan zitten geven 52 aan 

bezig te zijn met het thema internationalisering. Deze zijn allen 

geënquêteerd. Van deze 52 blijken er 21 (23 procent van het totale aantal 

instellingen in het cultuurplan; bijna de helft van de instellingen die kiest 

voor internationalisering) actief te werken met a-i-r’s (de vetgedrukte 

namen). Van deze 19 houden 11 zich ook bezig met het uitzenden van 

Rotterdamse kunstenaars naar ateliers of podia in het buitenland. Naar onze 

mening zijn dit bepaald geen lage aantallen. De rol van a-i-r in het 

Rotterdamse culturele leven kan als intensief worden betiteld.  

 

Opvallend is voorts dat van de instellingen die aangeven met a-i-r’s te 

werken het overgrote deel voldoet aan bijna alle elementen uit de definitie 

van de wethouder. Vrijwel alle instellingen presenteren het werk van a-i-r’s 

aan publiek. Het antwoord op dit onderdeel van de definitie scoorde het 

hoogst. Ook hoog was de score van huisvesting: vrijwel alle a-i-r instellingen 

bieden aan buitenlandse gasten huisvesting of zijn actief in het beschikbaar 

stellen van faciliteiten. Iets minder overeenstemming is er over de vraag in 

hoeverre het creatieve eindproduct van de a-i-r ter plekke moet ontstaan. 

15 van de 19 instellingen antwoorden daar positief op. De overige elementen 

worden door het overgrote deel van de betreffende instellingen 

onderschreven. Er is dus vrij algemene overeenstemming dat a-i-r moet 

voldoen aan de volgende kenmerken: 

- er moet huisvesting zijn geregeld 

- het creatieve eindproduct moet ter plekke ontstaan 

- het creatieve product moet gelieerd zijn aan de verblijfplaats 

- de geboden condities moeten de creativiteit bevorderen 

- er moet sprake zijn van een netwerk van kunstenaars 

- het eindresultaat moet publiek gepresenteerd worden. 

 

Er is geen vraag gesteld naar de tijdsduur van het verblijf van a-i-r’s. In de 

praktijk ziet men daarover uiteenlopende opvattingen. Opvallend is de 

scheiding tussen enerzijds de sector beeldende kunst en anderzijds de 

overige sectoren. In de beeldende kunst duurt een verblijf van een 

kunstenaar op een atelier alhier of in het buitenland al gauw een maand of 



8 

twee, drie. Er zijn voorbeelden van stages die nog langer duren. Voor dat 

laatste blijkt zelfs een markt getuige het initiatief van Galerie Hommes om 

twee ‘long-stay’ gastateliers te openen (zie bijlage 2). In de sector muziek 

wordt een verblijf van twee weken waarin betrokkene intensief een aantal 

masterclasses geeft al aangeduid als a-i-r. In de podiumkunsten zit de 

verblijfduur daar tussenin. 

 

Geënquêteerden kregen ook nog de volgende vraag voorgelegd: Als u op dit 

moment geen activiteiten op het gebied van a-i-r verricht en wel van plan 

bent op dit gebied in de toekomst wat te gaan doen; op welke wijze zou de 

gemeente daarbij kunnen ondersteunen? Een zestal instellingen kwam met 

suggesties: 

- financiële projectsubsidies 

- voorlichting m.b.t. fiscale aspecten 

- onderbrenging van makers tijdens festival 

- middelen t.b.v. arbeidsvoorwaarden van a-i-r’s die in economisch 

instabiele landen werken. 

 

Enquête onderwijsinstellingen 

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur vond het ter completering van 

het totaalbeeld ook zinvol om de onderwijsinstellingen op hbo-niveau en 

hoger te enquêteren. Bekend is dat bij een aantal onderwijsinstellingen 

kunstenaars gedurende een korte periode naar Rotterdam worden gehaald en 

ingezet worden voor masterclasses, zomercursussen, seminars e.d.. Zes 

onderwijsinstellingen zijn geënquêteerd. De respons was 50%.  

De instellingen kregen de volgende vragen voorgelegd: 

1 Bood u de afgelopen jaren een of meerdere malen huisvesting, al dan niet 

betaald, aan een buitenlandse professionele kunstenaar?  

2 Stelde u professionele kunstenaars in staat bij een onderwijsinstelling in 

het buitenland te verblijven? 

3 Was het doel een creatief eindproduct te maken dat ter plekke ontstaat? 

4 Kan gesteld worden dat het product gelieerd was aan dat verblijf op die 

plaats? 

5 Werden er condities op het gebied van wonen en werken geboden die 

dergelijke creativiteit bevorderen? 

6 Werd het eindresultaat op enigerlei wijze publiek gepresenteerd?  

 

De respons was als volgt 

 

Activiteiten m.b.t artist-in-residence      definitie 

Onderwijsinstellingen segmenten 1 2 3 4 5 6 wethouder 

         

Willem de Kooning 

master design, fine arts, 

bachelor algemeen 1 1 1 1  1 5 

Rotterdamse Academie van 

Bouwkunst    0 0 0 0 0 

Codarts dans, muziek, circus arts 1 1 1 1 1 1 6 

                

Totaal  2 2 2 2 1 2  

 

Twee instellingen werken met a-i-r’s. Aan vrijwel alle onderdelen van de 

definitie van de wethouder wordt voldaan.  

 

Op het gebied van ondersteuning door de gemeente hebben de instellingen 

de volgende wensen: 

- hulp bij het stationeren van een vertegenwoordiger in het buitenland 
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- bevordering dat in het kader van internationaliseringsdoelstelling 

uitwisseling van onderwijsinstellingen plaatsvindt. 

 

Voorafgaand aan dit advies heeft de wethouder laten doorschemeren dat er 

in het huidige cultuurbudget geen middelen zijn om activiteiten van 

onderwijsinstellingen, die kunnen worden aangeduid als a-i-r, te bekostigen. 

Hoewel de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur natuurlijk niet onbekend 

is met de budgettaire problemen van de wethouder betreurt hij toch de 

absolute scheiding die op dit punt wordt aangebracht tussen de kunst- en de 

onderwijssector. De laatste jaren is de band tussen onderwijsinstellingen en 

de kunstsector steeds inniger geworden; steeds meer onderwijsinstellingen 

in het voortgezet onderwijs kiezen een profiel waarin kunst en cultuur een 

belangrijke rol spelen4; steeds meer kunstenaars en kunstinstellingen weten 

een plaatst te verwerven in het curriculum. Bij de erkende 

kunstvakopleidingen op hbo-niveau bestaat de betrokkenheid van 

kunstenaars bij de inrichting van het onderwijsprogramma van oudsher. Ook 

hier blijkt de inbreng van a-i-r’s belangrijk. De verbetering van de kwaliteit 

van het onderwijs is gebaat bij een adequaat a-i-r beleid. Het advies bevat 

een aantal ‘best practices’ op dit punt. 

 

Een aantal instellingen is geïnterviewd. Hieronder de weerslag van de 

gevoerde gesprekken. 

 

Toelichting per instelling 

 

MAMA 

In het beleidsplan Seizing Glocal presenteert MAMA zich als presentatie-

instelling voor beeldende kunst. Het programma richt zich louter op de 

populaire, sub- en beeldcultuur van jongeren. De focus van MAMA is primair 

internationaal. MAMA trekt veel publiek, vooral ook vanuit het buitenland. 

MAMA heeft gedurende het jaar regelmatig buitenlandse gasten; als het 

project Art Fair wordt georganiseerd zijn het er wel honderd tegelijk, maar 

deze verblijven doorgaans niet langer dan 1of 2 weken in Rotterdam. Het is 

de bedoeling dat de gasten in korte tijd een goede impressie krijgen van de 

stad, van de kwaliteiten en atmosfeer, dat zij hier hun werk kunnen doen en 

via MAMA contacten kunnen leggen.  

MAMA exporteert ook veel tentoonstellingen en is regelmatige aanwezig op 

buitenlandse kunstbeurzen. MAMA doet voor projecten in de stad een beroep 

op middelen van de dienst Kunst en Cultuur, Centrum Beeldende Kunst en de 

afdeling BKOR (Beeldende Kunst en Openbare Ruimte). MAMA ontbeert een 

fysieke ruimte om kunstenaars onder te brengen en zou die graag 

gerealiseerd zien. 

 

Rotterdamse Schouwburg 

In het Productiehuis van de Rotterdamse Schouwburg, de Krijn Boonstudio, 

maken twee à drie theatermakers jaarlijks een productie al dan niet met 

inschakeling van Rotterdamse acteurs. In de afgelopen 8 jaar hebben aldus 

een kleine 20 makers een voorstelling gemaakt. Zo werkt dit jaar  

Michael Laub uit Berlijn gedurende drie weken aan een productie voor het 

volgend jaar in samenwerking met Lantaren/Venster met Rotterdamse 

acteurs. Toevallig is dit keer ook het onderwerp van de productie echt 

Rotterdams: Laub maakt portretten van in Rotterdam wonende en werkende 

kunstenaars. Enkele jaren geleden maakte choreograaf Meg Stuart 

(België/V.S.) vanuit het Productiehuis samen met dansers, musici en 

                                            
4 Zie Van de Straat; over Talentontwikkeling in Rotterdam advies van de Rotterdamse Raad voor 
Kunst en Cultuur; 2007 
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beeldend kunstenaars Highway 101 bij TENT.. Choreograaf Simone 

Aughterlony (Nieuw Zeeland) maakte in het kader van een dansproductie 

filmbeelden van de stad die via haar voorstelling inmiddels over de hele 

wereld vertoond zijn. Het gezelschap Garaj Instanbul maakte een 

voorstelling over het leven van de Turkse gemeenschap in grote steden. 

Daarnaast werd in samenwerking met Kosmopolis een community art-achtig 

project over Wonen in Rotterdam geproduceerd. 

 

De gelden hiervoor komen gedeeltelijk uit de reguliere exploitatie. OCW 

bekostigt nog slechts de talentontwikkeling. Voor zover een a-i-r wordt 

gerealiseerd dient dit betaald te worden uit de subsidie van de gemeente 

Rotterdam voor het Productiehuis. Gezien het bescheiden karakter daarvan 

wil de Rotterdamse Schouwburg in de toekomst graag een beroep doen op 

aanvullende middelen.  

 

V2_ Instituut voor de instabiele media 

Biedt zowel een plek aan professionele kunstenaars als aan pas 

afgestudeerde studenten. De in het beleidsplan aangekondigde reeks 

fellowships in samenwerking met universiteiten is vanwege het ontbreken 

van gelden tot nu toe niet van de grond gekomen.  

 

De residenties die V2_ heeft (waar tussen de vier en acht internationale, 

nationale en lokale kunstenaars per jaar ontvangen worden) zijn voor 50% 

onderdeel van de reguliere programmering en worden bekostigd vanuit de 

reguliere cultuurplansubsidie, de rest wordt projectmatig ingevuld. Er zijn in 

Nederland twee kunstinstellingen (De Waag en V2_) die participeren in 

landelijke innovatieprojecten van het Ministerie van Economische Zaken 

tezamen met universiteiten en bedrijfsleven, uitgevoerd door Senter Novum. 

In deze innovatieprojecten wordt steeds getracht a-i-r’s onder te brengen. 

De a-i-r’s opereren altijd in teamverband waarbij de kunstenaar 

ondersteuning van het V2_ team krijgt (hard- en software ontwikkelaars, 

interface ontwerpers) en waarbij kennisoverdracht en niet de 

eindpresentatie op de eerste plaats staat.  

 

De werkwijze is als volgt: V2_ plaatst een internationale call waarin zij het 

kader aangeeft waarbinnen belangstellenden voorstellen kunnen doen. Per 

call reageren telkenmale 50 tot 60 kunstenaars. V2_ selecteert de geschikte 

personen op basis van hun projectbeschrijving, CV en de voorstellen over 

samenwerking in V2_verband. Als onderdeel van het verblijf kan een 

presentatie in Test_Lab-verband verplicht gesteld worden. Via de Test_Lab-

presentaties wordt het werk in een thematische context met andere 

projecten geplaatst en daarmee onderdeel van de artistieke geschiedenis 

van V2_. Dit programma wordt bekostigd uit de reguliere subsidiegelden 

maar voor zover er a-i-r’s worden geplaatst moeten daarvoor extra middelen 

worden gezocht. In het werken ‘in residence’ is inbegrepen de ondersteuning 

vanuit V2_ door een curator, hulp van ontwikkelaars (Lab) en medewerking 

aan de presentatie.  

 

Naast deze vorm van a-i-r onderscheidt V2_ gastkunstenaars die meedoen 

aan grote programma’s (zoals onder andere het DEAF festival); deze a-i-r’s 

zijn productiegericht en dragen bij aan het ontwikkelen van meestal grote 

werken die door de wereld reizen (biënnales, festivals, grote exposities). 

Hiervoor gaat V2_ een klein agentschap opzetten en zet hierbij haar 

internationale netwerk in. V2_ organiseert in de aanvang van dit project een 

brainstormsessie met experts en collega-instellingen. Hieruit krijgt de 

kunstenaar feed back om een productie goed in beeld te krijgen en op een 

mogelijke spin-off te anticiperen (software tools bijvoorbeeld). Voor deze 
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vorm van begeleiding van kunstenaars in programmaverband moeten telkens 

incidentele middelen gevonden worden.  

 

Een derde vorm van a-i-r bestaat uit een vouchersysteem, dat is opgezet in 

samenwerking met Senter Novum dat V2_ intussen als kenniscentrum heeft 

gewaarmerkt. De middelen voor het vouchersysteem komen van het 

Ministerie van Economische Zaken en zijn gericht op innovatie. Kunstenaars 

verblijven gedurende een korte tijd in het V2_lab voor specifiek onderzoek 

of productie. Dit onderdeel is zeer succesvol, het loopt storm met aanvragen 

van kunstenaars. De werkwijze is als volgt: de kunstenaar wordt door een 

kleine V2_ commissie beoordeeld. Op basis van het oordeel van V2_ worden 

de aanvragen gecertificeerd door Senter Novum waardoor de kunstenaar 

aanspraak kan maken op een voucher van € 2500 tot € 7500 die bij V2_ 

ingewisseld kan worden voor ondersteuningswerkzaamheden.  

 

De outcome van al deze vormen van a-i-r is kennisverbreding, innovatie en 

productie. De presentaties in het Test_Lab zijn voorlopig nog gratis 

toegankelijk voor een geïnteresseerd, breed publiek. De belangstelling voor 

de presentaties neemt toe (tussen 75 en 125 bezoekers per Test_Lab van 

veelal jonge talentvolle ontwerpers, kunstenaars, architecten, mensen uit 

het bedrijfsleven en studenten van velerlei opleidingen). 

 

Wat buitenlandse projecten betreft kan gewezen worden op een onlangs 

opgezet a-i-r-uitwisselingsproject met de Tsinghua universiteit in Beijing. 

Een aantal internationaal opererende instellingen (Parsons School of Design, 

NY; EPFL_Lab van de TU Lausanne, CH; Tsinghua university, Beijing) op het 

gebied van electronic art, design and sciences gaan samenwerken. Het 

project is ontsproten aan een meerjarige samenwerking met o.a. het NAMOC 

(National Art Museum Of China) dat in 2004 is gestart. De onder andere in 

samenwerking met V2_ georganiseerde tentoonstelling met NAMOC werd in 

China uitgeroepen tot de meest invloedrijke internationale tentoonstelling 

van 2008 en trok 95.000 bezoekers. De afgelopen jaren zijn er vier 

tentoonstellingen geweest en volgend jaar is er een vervolgexpositie op die 

van 2008. Deze relatie met China, zo kunnen we vaststellen, is een concrete 

vertaling van de bij de wethouder levende behoefte om een relatie op te 

bouwen met de zogenaamde BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China, 

Turkije). Daarnaast wordt vanuit het door V2_ georganiseerde Dutch 

Electronic Art Festival DEAF al jaren met China samengewerkt op 

projectbasis, met name met Sjanghai (Tongji university, eArts Festival). 

 

Witte de With 

Jaarlijks biedt Witte de With een verblijf van enkele weken in Rotterdam 

aan internationaal gerenommeerde kunstenaars. In veel gevallen gaat het 

daarbij om kunstenaars die uitgenodigd worden vanwege hun internationale 

faam en in de gelegenheid gesteld worden hun werk hier te presenteren, al 

dan niet in een aan de lokale omstandigheden aangepaste vorm. In een 

aantal situaties wordt daarmee niet voldaan aan dat onderdeel van de 

hierboven weergegeven definitie waarin gesproken wordt over werk dat 

“gelieerd is aan het verblijf in Rotterdam” en “ter plekke ontstaat”. Om die 

reden zijn lang niet alle uitgenodigde kunstenaars te betitelen als a-i-r. Er 

zijn echter vele voorbeelden van kunstenaars die tijdens hun verblijf in 

Rotterdam de omgeving in hun kunstproductie betrekken. Onder het 

directoraat van Chris Dercon waren verscheidene kunstenaars actief in 

stadwijken. Shawn McLaren (V.S.) deed in 2003 een project samen met 

WORM op zoek naar het culturele klimaat in Rotterdam. Gareth Moore 

(Canada) werkte in 2008 aan een project over de geschiedenis van 

Rotterdam, uitmondend in een installatie. De geruchtmakende expositie 
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Body Politics werd omlijst met bijeenkomsten op diverse locaties. Vorig jaar 

was er een tentoonstelling met Geoffrey Farmer (V.S.) die hier verbleef.  

Hoewel maatschappelijke betrokkenheid geen selectiecriterium is, gebeurt 

er in de praktijk veel op dit gebied. Veel hedendaagse kunstenaars leveren 

werk dat ‘in situ’ tot stand komt.  

 

Witte de With regelt voor de kunstenaars een woonverblijf, meestal via 

particulieren. Omdat het hier allemaal om beeldende kunstenaars gaat is 

voorstelbaar dat aangeklopt zou worden bij de kunstenaarsinitiatieven (zie 

hierna). De woon- en atelierruimten bij de ki’s blijken vrijwel altijd volledig 

bezet, daarom wordt zelden of nooit een beroep op de ki’s gedaan. Eind 

jaren ’90 was er een officieel volwaardig a-i-r programma dat werd 

bekostigd door OCW, waarbij de afdeling Externe Betrekkingen van de 

gemeente een bijdrage leverde aan de huisvesting van de gasten. Er is 

destijds gebruik gemaakt van de short-stay appartementen van Stadswonen 

op de Wilhelminapier.  

 

Wat de outcome van a-i-r betreft kan worden vastgesteld dat het 

kunstenaarsklimaat er aanmerkelijk door verlevendigd wordt. Buitenlanders 

hebben vaak een katalyserende werking op hun omgeving. Niet alleen 

kunstenaars maar ook curatoren verblijven in de stad om er te werken. De 

avonden en andersoortige bijeenkomsten rondom artist-in-residence worden 

al vele jaren goed bezocht.  

 

World Music and Dance Centre 

Bij het World Music and Dance Centre (WMDC) werken buitenlandse musici 

veel met studenten naar een eindpresentatie in de vorm van een masterclass 

of workshop. Er zijn daarbij geen voorafgaande afspraken over een 

gedefinieerd eindproduct. De uitkomsten van die ontmoetingen zijn steeds 

anders. De verblijfsduur loopt uiteen van één tot drie maanden. Het proces 

om tot een eindproduct te komen is belangrijker dan de presentatie zelf. 

Voor het seizoen 2009-2010 wordt het project One Giant Leap ontwikkeld 

waarin op wijkniveau allerlei initiatieven worden verbonden met moderne 

media, muziek en dans. 

 

Wat de outcome betreft: gastdocenten uit voor Rotterdam relevante 

herkomstlanden treffen in Rotterdam een vruchtbare voedingsbodem waarop 

allerlei cross-overs kunnen gedijen. Voor zo’n aanpak bestaat belangstelling 

bij studenten ‘all over the World’. De naam van Rotterdam als stad met een 

florerende wereldmuziekcultuur wordt ermee versterkt, de muziekcultuur 

uit de herkomstlanden wordt voortdurend vernieuwd en versterkt. Het 

fenomeen a-i-r is in het WMDC-onderwijsprogramma structureel ingebouwd; 

a-i-r is voor het functioneren van deze onderwijsinstelling als het ware een 

conditio sine qua non. De financiële dekking is voor 100% geregeld via het  

Ministerie van OCW.  

 

Het WMDC is tot nu toe niet actief in het begeleiden van studenten naar het 

buitenland. Voor zover dat al plaats vindt moeten studenten dit zelf betalen 

of financiering elders regelen. Dit jaar zitten vier studenten in het 

buitenland met een stipendium van het Nederlands Fonds voor 

Podiumkunsten+ (NFPK+), dat betreft overigens ook studenten van de 

opleiding klassieke muziek. Bij incidentele projecten, zoals One Giant Leap 

zijn de kosten niet gedekt en moet bij de dienst Kunst en Cultuur worden 

aangeklopt. In dit project heeft ook de woningcorporatie Woonbron 

medewerking toegezegd vanwege de wijkgerichte opzet.  

 



13 

Naast de onderwijstaak heeft het WMDC een podiumfunctie. In dit kader 

worden er per jaar zo’n 6 gastdocenten uitgenodigd die te lkens voor een 

week overkomen met een eindpresentatie aan het eind van die week. Dit 

wordt betaald vanuit de programmasubsidie. Gelet op de korte verblijfsduur 

rekenen wij deze activiteiten niet onder a-i-r. 

 

WORM 

WORM heeft permanent acht verblijfplaatsen voor a-i-r’s in beheer. Het 

merendeel van de plaatsen wordt bezet door bandleden die meestal een 

rondtoer door Nederland maken. Er zijn drie ateliers waarin a-i-r’s actief 

zijn: de filmstudio, waarin super 8 en 16 mm films worden gemaakt; de 

geluidsstudio met zowel analoge als digitale apparatuur en het medialab, 

waar zowel soft- als hardware wordt ontwikkeld. In het afgelopen jaar 

gebruikten naar schatting 27 a-i-r’s van buiten Nederland (naast een groot 

aantal Nederlanders) de filmstudio; 16 a-i-r’s de geluidsstudio en 8 personen 

zijn dit jaar in het zojuist gestarte medialab actief geweest. Geconstateerd 

wordt dat de afgelopen drie jaar het aantal a-i-r’s fors is toegenomen.  

De activiteiten van de a-i-r’s zijn vaak niet begrensd binnen één discipline, 

film, geluid en beeld vloeien in elkaar over. De verblijfsduur van alle a-i-r’s 

is vaak niet langer dan twee weken. In de praktijk blijkt dat zo’n tijdsspanne 

voor producties voldoende is. Daarnaast kunnen mensen in de sector van 

deze activiteiten nauwelijks bestaan en hebben ze nevenfuncties met 

verplichtingen die een langer verblijf buitenslands moeilijk maken. De 

activiteiten liggen op het gebied van educatie (masterclasses en workshops), 

productie en vrij werk. 

De resultaten van de productie door a-i-r’s komen op verschillende manieren 

tot het Rotterdamse publiek en daarbuiten. De resultaten van het werken in 

de werkplaatsen wordt altijd meegenomen in de WORM-programmering. 

Iedereen die het wil kan er kennis van nemen. Bovendien worden 

filmproducties vaak gezonden aan internationale filmfestivals. Onlangs won 

een der a-i-r’s nog een prijs op het festival in Toronto. In Rotterdam zijn, 

naast vertoning bij WORM, producties vaak te zien bij het International Film 

Festival Rotterdam. 

De Webwinkel van WORM distribueert geluids- en beeldregistraties op cd en 

dvd. Alle WORM-producties worden uitgezonden op het webstation 

RadioWORM en geluidsproducties zijn vaak te beluisteren bij de VPRO op 

Radio 6 op zondagavond. Softwareproducties uit het medialab trekken soms 

wereldwijd de aandacht, zoals het geval was bij de lancering van het 

programma ‘Pirates of Amazone’: in het WORM-medialab ontwikkelde 

software stelde gebruikers in staat om op Amazone.com gratis boeken te 

downloaden. Dit bleek beslist niet de bedoeling! 

Vanaf eind dit jaar worden alle optredens bij WORM opgenomen en live 

uitgezonden. Daarna zijn ze permanent on demand oproepbaar.  

WORM wil verhuizen van Delfshaven naar de Witte de Withstraat. Daaraan 

gekoppeld wil men a-i-r’s in de directe omgeving gaan huisvesten. Dat 

brengt extra kosten met zich mee waarvoor WORM graag een beroep wil 

doen op een a-i-r budget. 

 

Poetry International 

In haar cultuurplanaanvraag lanceert Poetry International het idee om in 

plaats van de jaarlijks keuze van een lokale stadsdichter een Poet in 

Residence (of Poet in Transit) uit te nodigen. Dat zou een belangrijke 

internationale dichter uit een land moeten zijn dat een grote 

vertegenwoordiging in of betrokkenheid met Rotterdam kent. Binnen een 

afgesproken periode zou de dichter moeten reflecteren op de stad, moeten 

deelnemen aan het lokale culturele en politieke debat, betrokken moeten 

worden bij poëzieprojecten in het Rotterdamse onderwijs of binnen de 
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locale cultuurcentra en als bijzondere gast geprogrammeerd staan op het 

Poetry International Festival. Aan dit idee is tot op heden nog geen 

uitvoering gegeven. Poetry overweegt serieus om dit plan over anderhalf 

jaar, als de periode van de huidige stadsdichter afloopt, uit te gaan voeren. 

Daarvoor moeten dan wel aanvullende middelen beschikbaar komen. 

 

Architectuur Instituut Rotterdam 

In 2007 organiseerde het Architectuur Instituut Rotterdam het project 

Reviewing Rotterdam tijdens het Architectuurjaar; een geslaagd voorbeeld 

van a-i-r. Een aantal gerenommeerde architectuurcritici verbleven enkele 

weken in de stad en gaven hun mening over de stedenbouwkundige en 

architectorale ontwikkelingen in Rotterdam. Deze werden gebundeld en 

tijdens een symposium gepresenteerd; een volwaardige exposure met een 

grote impact. De bevindingen van de drie critici worden nog regelmatig 

aangehaald in publicaties, nota’s e.d..  

In september 2009 verbleef stadsplanner Larry Beasly uit Vancouver, een 

stad die in menig opzicht op Rotterdam lijkt, op uitnodiging van de Van der 

Leeuwkring een week in Rotterdam. Zijn bevindingen zijn neergelegd in een 

lezing voor deze kring van ondernemers in stadsontwikkeling. 

 

de Doelen 

In de komende jaren wil de Doelen in,een in toenemende mate 

globaliserende wereld, een belangrijke plaats gaan toekennen aan a-i-r’s. 

Neil Wallace (hoofd Programmeringafdeling) spreekt in dit verband van een 

belangrijke beleidsintensivering waarbij de Doelen zich niet beperkt tot een 

programma binnen de klassieke canon maar actief op zoek gaat naar allerlei 

‘communities’ in de stad. Dat is geen nieuw beleid, de Doelen programmeert 

al het nodige buiten het eigen bastion, maar de inspanningen worden 

verhevigd en a-i-r speelt daarbij een belangrijke rol. Helaas is in de 

cultuurplanaanvraag van de Doelen deze intensivering op het gebied van  

a-i-r wat ondergeschoven geraakt; de kritische toon van de Rotterdamse 

Raad voor Kunst en Cultuur hierover was terecht.  

Wallace onderscheidt twee typen a-i-r: één die zich beweegt binnen de 

kaders van de klassieke canon; in het ideale model van a-i-r binnen dat type 

is dat de musicus van internationale faam die enkele weken in de stad 

verblijft, intensief contact heeft met studenten van Codarts, masterclasses 

geeft en een of meerdere uitvoeringen leidt waarbij alle fasen van het 

artistieke productieproces voor het publiek toegankelijk zijn. Voorbeelden 

van dergelijke a-i-r’s waren en zijn: James McMillan (Gr. Br.), componist 

moderne muziek en vermaard dirigent die intensief werkte met de 

gecombineerde symfonieorkesten en koren van zowel Codarts en het 

Koninklijke Conservatorium Den Haag en een uitvoering ten beste gaf die de 

Volkskrant met 5 sterren waardeerde; Steve Reich die gedurende een verblijf 

van vier dagen in Rotterdam in 2008 een openbare repetitie met Nederlandse 

musici leidde en bij de uitvoering zelf aan de knoppen van de geluidsmixage 

zat en Philip Pickett (Gr. Br.), leider van het oude muziekgezelschap New 

Londen Consort die met Codartsstudenten de opera Dido and Aeneas van 

Purcell instudeerde.  

 

Daarnaast is er de a-i-r die actief groepen, wijken en scholen in de 

Rotterdamse samenleving opzoekt. Wallace fantaseert over de keuze van de 

‘creatiefste straat van Rotterdam’ waarbij een ‘animator’ met de winnende 

straat intensief aan de gang gaat. Een wijkgeoriënteerde a-i-r vanuit de 

Doelen kan daarin een rol spelen. Het gaat daarbij om andere soorten musici 

dan bij het eerste model. Voor deze meer community-gerichte aanpak 

moeten men denken aan blazers, slagwerkers, musici die werken met 

electronica, e.d.. Een voorbeeld is het plan dat het Nederlandse Blazers 



15 

Ensemble in Sao Paolo ontwikkelt samen met Codarts om met jongeren in 

achterstandswijken te werken. Er zijn plannen om de eindresultaten van dit 

project in de Doelen te presenteren. Een ander inspirerend voorbeeld is het 

El Sestema muziekeducatie-programma in Venezuela, waarmee meer dan 

250.000 jongeren bereikt worden, meest uit arme wijken. Met daaruit 

voortkomende orkesten heeft de Doelen contacten. 

 

Minder belang hecht Wallace aan de vraag of het muziekstuk daadwerkelijk 

in Rotterdam gecomponeerd is. “Of de noten reeds op papier staan of er 

tijdens het verblijf in Rotterdam worden neergezet, doet er betrekkelijk 

weinig toe”. Bij een muziekstuk is de wijze waarop een stuk wordt 

ingestudeerd relevant, welke aantallen Rotterdammers (studenten, 

wijkbewoners, muziekamateurs) daarbij betrokken zijn en in hoeverre de 

uitvoerenden zich het stuk onder leiding van de a-i-r hebben eigen gemaakt. 

Bovenal is duidelijk dat het gaat om een langdurig proces waarin door 

betrokken partijen veel energie gestoken moet worden; de Doelen wil 

hieraan meewerken en wil graag de (uit eigen middelen gefinancierde) 

ambities op dit gebied fors uitbreiden, mits vanuit het a-i-r beleid wat extra 

middelen beschikbaar komen. 

 

Scapino 

De komende cultuurplanperiode wordt aan een tweetal choreografen (Georg 

Reischl en Marco Goecke) de gelegenheid geboden gedurende langere tijd als 

gastchoreograaf actief te zijn. Marco Goecke is een kunstenaar van naam die 

vanuit zijn thuisbasis Stuttgart telkens enkele maanden in Rotterdam met 

Rotterdamse dansers aan een nieuwe productie werkt. Reischl heeft een 

aanstelling voor twee jaar waarin hij zich artistiek kan ontwikkelen. Hij 

creëert in die periode een aantal repertoirestukken en geeft workshops aan 

de dansers. 

In de opstelling van de begroting voor de komende jaren is rekening 

gehouden met het opnemen van beide makers in de organisatie. Dit is 

overigens geen vrijblijvende beslissing; de positie van een internationaal 

georiënteerd dansgezelschap verplicht Scapino zijn relatie met een 

internationaal gezelschap van makers in stand te houden. Een concreet 

gevolg van deze aanpak is dat de hoge kwaliteit van het gezelschap is 

gewaarborgd en dat de naam van Rotterdam als dansstad internationaal 

gevestigd is. Zo wordt Scapino in de artikelen in buitenlandse vakbladen 

vaak aangehaald en voorstellingen worden door internationale critici 

opgemerkt en verslagen.  

De relatie met Goecke en Reischl is niet alleen op dans gericht; in hun 

kielzog komen ook decorontwerpers en componisten naar Rotterdam. In die 

zin is er sprake van een disciplineoverstijgende ontwikkeling in het 

betrekken van a-i-r’s in de organisatie. 

Naast deze 2 ‘vaste’ artists-in-residence zijn per jaar 3 tot 5 beginnende 

makers gestationeerd, dit kunnen overigens zowel Nederlanders als 

buitenlanders zijn.  

De Scapino Productieprijs, die jaarlijks wordt uitgeloofd op het 

choreografencongres in Hannover, levert internationaal veel aandacht en 

prestige op. De winnaars komen 2 maanden naar Rotterdam om hier als a-i-r 

te werken. 

Ed Wubbe was enkele jaren geleden a-i-r in Zuid-Afrika. Binnenkort gaat hij 

naar Polen. De financiële middelen zijn eigenlijk ontoereikend om dit 

verblijf te bekostigen. Het zou mooi zijn als van een Rotterdams stipendium 

gebruik zou kunnen worden gemaakt. Overigens worden voor deze projecten 

ook landelijke fondsen benaderd. 
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De activiteiten van de kunstinstellingen getoetst aan de definitie van de 

wethouder 

 

- Tijdelijk verblijf 

Hieraan voldoen alle hierboven omschreven vormen van a-i-r. In een aantal 

gevallen is het verblijf aan de korte kant (MAMA, World Music and Dance 

Centre) en in een aantal andere gevallen vrij lang (Scapino). 

 

- Import/export 

Slechts weinig instellingen zijn ook echt actief in het daadwerkelijk 

uitzenden van kunstenaars. Alleen V2_ onderhoudt structureel relaties met 

ateliers/universiteiten in het buitenland. 

 

- Professional (selectiecriteria) 

In de gesprekken ging het in alle gevallen om professionele kunstenaars. Wel 

ging het soms (World Music and Dance Centre, de Doelen) om programma’s 

waarin professionals met leerlingen aan de slag gaan. 

 

- Inbedding in een netwerk 

Het onderbrengen van een a-i-r bij een culturele instelling is zonder meer 

een garantie dat de betreffende a-i-r in een netwerk van relevante 

kunstenaars terecht komt. Alle hierboven omschreven projecten voldoen 

hieraan. 

 

- Ter plekke ontstaand; gelieerd aan verblijf (‘in situ’)  

Opvallend was bij dit punt ook de relatief grote eensgezindheid. Alleen de 

hoofdprogrammeur van de Doelen gaf aan dat het samenwerken in repetities 

belangrijker is om het ‘in situ’ gehalte te beoordelen dan de vraag waar het 

in te studeren werk is ontstaan. 

 

- Condities 

MAMA ontbeert een fysieke ruimte om kunstenaars onder te brengen en wil 

deze graag gerealiseerd zien uit aanvullende middelen. 

 

Bij de Rotterdamse Schouwburg geschiedt de bekostiging gedeeltelijk uit de 

reguliere exploitatie. OCW subsidieert nog slechts de talentontwikkeling. 

Voor zover er a-i-r’s worden gerealiseerd dient dit betaald te worden uit het 

Rotterdamse aandeel van het Productiehuis. Gezien het bescheiden karakter 

hiervan zou de Rotterdamse Schouwburg in de toekomst graag een beroep 

doen op aanvullende middelen.  

 

V2_ biedt zowel een plek aan professionele kunstenaars als aan pas 

afgestudeerde studenten. De in het beleidsplan aangekondigde reeks 

fellowships in samenwerking met universiteiten is vanwege het ontbreken 

van middelen tot nu toe niet van de grond gekomen. Voor zover er a-i-r’s in 

het Test_Lab programma worden geplaatst moet daarvoor extra geld worden 

gezocht. In het werken ‘in residence’ is inbegrepen de ondersteuning vanuit 

V2_ door een curator, hulp van ontwikkelaars (Lab) en medewerking aan de 

presentatie. Voor a-i-r’s die meedoen in grote programma’s (bijvoorbeeld in 

het kader van DEAF festival) moet extra geld komen. 

 

World Music and Dance Centre moet voor incidentele projecten zoals One 

Giant Leap aankloppen bij de dienst Kunst en Cultuur omdat de kosten niet 

volledig gedekt zijn ondanks de participatie van een woningcorporatie. 

WORM wil eind dit jaar verhuizen van Delfshaven naar de Witte de 

Withstraat en wilde a-i-r’s in de directe omgeving gaan huisvesten. Dat 
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brengt extra kosten met zich mee waarvoor WORM graag een beroep wil 

doen op een a-i-r budget. 

 

Poetry International overweegt serieus het plan over anderhalf jaar, als de 

periode van de huidige stadsdichter afloopt, uit te voeren. Daarvoor moeten 

dan wel aanvullende middelen beschikbaar komen. 

 

de Doelen wil haar ambities op het gebied van op communities 

georiënteerde a-i-r uitbreiden mits vanuit het a-i-r beleid extra middelen 

beschikbaar komen. Het gaat om een langdurig proces waarin door betrokken 

partijen veel energie gestoken wordt 

 

Scapino heeft ontoereikende financiële middelen om een verblijf van 

artistieke leider Ed Wubbe als a-i-r in Polen te bekostigen. Enkele jaren 

geleden verbleef hij als a-i-r- in Zuid-Afrika. Het zou mooi zijn als in 

vergelijkbare situaties van een Rotterdams stipendium gebruik zou kunnen 

worden gemaakt. 

 

 

Kunstenaarsinitiatieven 

(voor een korte beschrijvingen van de hieronder ter sprake gebrachte 

kunstenaarsinitiatieven: zie bijlage) 

 

Geschiedenis 

In het midden van de jaren ’80 leeft het merendeel van de startende 

kunstenaars met een beeldende kunstopleiding van een uitkering en is zeer 

goedkope atelier- en woonruimte een basisvoorwaarde om een 

kunstenaarsbestaan te kunnen opbouwen. Rotterdam kende in die jaren veel 

leegstaande bedrijfsruimte als gevolg van de beweging van de havenindustrie 

naar het westen. In veel wijken staan oude schoolgebouwen leeg. Het zijn 

gunstige jaren voor het ontstaan van een typisch Rotterdams fenomeen: de 

kunstenaarsinitiatieven. In de jaren ’80 en begin ’90 vormen jaargroepen van 

kunstenaars, afkomstig van de Willem de Kooning Academie, collectieven die 

op zoek gaan naar gemeenschappelijke atelier- en woonruimte. Zij vinden 

die, meestal door leegstaande panden te kraken en die op te knappen, 

daarbij geholpen door een ruimhartige gemeente die zowel blij is dat een 

begin gemaakt wordt met het opbouwen van een cultuurprofiel als dat er 

iets gedaan wordt aan de massale leegstand. Er komt een stroom op gang 

van kunstenaars van zowel binnen als buiten Rotterdam die zich in 

Rotterdam willen vestigen. Decennia voordat de creatieve industrie wordt 

ontdekt als aanjager van stedelijke bedrijvigheid en verbetering van het 

imago van de stad biedt Rotterdam aan ruimte zoekende kunstenaars de 

helpende hand. In zo’n klimaat vormen zich kunstenaarsinitiatieven die zich 

een definitieve plaats in de stad verwerven.  

 

Ove Lucas, directeur van Centrum Beelden Kunst in Rotterdam zegt over die 

plotselinge aantrekkingskracht van Rotterdam het volgende: “Die bijzondere 

ontwikkeling heeft alles te maken met het nogal cultuurarme verleden van 

Rotterdam. Er is zeker geen sprake geweest van een vooraf beredeneerde 

ontwikkelingsgang. Het geheel is bottom-up vanuit de dagelijkse praktijk tot 

stand gekomen. Kunstenaars konden in Rotterdam makkelijk aan goedkope 

ruimte komen. In de jaren ’80 en ’90 is cultuur als nieuw te subsidiëren 

sector door de politiek ‘ontdekt’ en van bovenaf is er toen ineens relatief 

veel subsidie beschikbaar gekomen. Er waren nauwelijks galeries, weinig 

kopers. In zo’n setting kruipen beginnende kunstenaars bij elkaar, worden 

door de omgeving gesteund en ontstaat een gunstig broedplaatsenklimaat 

met nieuwe ideeën en programma’s. Het fenomeen a-i-r is er daar één van”. 
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De 5 kunstenaarsinitiatieven die wij voor deze inventarisatie hebben 

gesproken (Kunst & Complex, Kaus Australis, Duende, Het Wilde Weten, 

Stichting B.a.d.) bestaan alle minstens 20 jaar en zijn nog springlevend. 

Naast hun voornaamste taken zoals het bieden van goedkope atelier-, 

huisvesting- en expositieruimte aan kunstenaars, vaak afkomstig van 

Rotterdamse opleidingen, zijn deze initiatieven van meet af aan bezig 

geweest met het naar Rotterdam halen van buitenlandse collega-

kunstenaars, mede gestimuleerd door de van bovenaf beschikbaar gekomen 

subsidies, zoals de gastatelierregeling. Een aantal initiatieven ontwikkelde 

relaties met buitenlandse academies die soms tot op de dag van vandaag 

voortbestaan.  

 

Een optelling op basis van de gegevens uit de gesprekken leert dat de 5 

kunstenaarsinitiatieven jaarlijks 10 tot 15 plaatsen en daarmee gelegenheid 

tot a-i-r bieden aan 33 kunstenaars per jaar. Dat betekent terugredenerend 

dat vanaf 1981, toen Kunst & Complex begon, waarschijnlijk al meer dan 

1000 buitenlandse gastkunstenaars in Rotterdam verbleven.  

 

Het functioneren van de kunstenaarsinitiatieven op het gebied van a-i-r mag 

succesvol worden genoemd. De overkoepelende instelling Trans Artists 

spreekt van een voor Nederland, misschien zelfs welvoor de wereld, unieke 

situatie. Sinds ruim dertig jaar vindt een grote stroom buitenlandse 

kunstenaars zijn weg naar Rotterdam en daar ontwikkelt zich een alternatief 

“voor gevestigde kanalen van productie, presentatie en distributie”, aldus 

Trans Artists in een inventarisatie in 20055. Nergens in de wereld treft men 

zoveel gebundelde initiatieven op het gebied van het bieden van woon- en 

werkruimte aan buitenlandse kunstenaars door kunstenaarscollectieven. 

Nergens is het fenomeen a-i-r zo spontaan van onderaf tot stand gekomen. In 

Amsterdam zijn in totaal meer a-i-r plaatsen dan in Rotterdam, mede door 

een van gemeentewege gestimuleerd broedplaatsenbeleid. In Rotterdam 

bestond bij de overheid zeker een welwillende houding maar is van sturing 

veel minder sprake geweest. Een al aanwezige beweging werd versterkt; er 

is dus veel meer sprake van een bottom-up ontwikkeling. 

 

In Rotterdam wordt het buitenlandbeleid van Centrum Beeldende Kunst – 

sinds het opheffen van de gastatelierregeling – niet als bijzonder sturend 

ervaren6. Bestaande contacten met plaatsen als Basel en Istanbul werden 

overgenomen van kunstenaarsinitiatieven. Als eigen initiatief van Centrum 

Beeldende Kunst is eigenlijk alleen het project Paramaribospan aan te 

merken7. TENT. voert een redelijk actief buitenlands beleid, in de zin dat 

ruimte wordt geboden aan buitenlandse kunstenaars die in Rotterdam willen 

exposeren. De kunstenaarsinitiatieven ervaren dit beleid niet zonder meer 

als een verlengde van hun eigen inspanningen op het gebied van a-i-r, 

getuige het initiatief om zelf een organisatie op te tuigen die zich hiermee 

wil belasten (zie verderop in dit advies in de paragraaf over RAiR). TENT. 

van haar kant is ook kritisch ten opzichte van pogingen van de 

kunstenaarsinitiatieven om contact met de ‘erkende podia’ te zoeken. In 

december 2007 richtte de programmaleider van Centrum Beeldende Kunst 

afdeling TENT., Mariette Dölle zich in een publicatie van Trans Artists zeer 

kritisch tot de kunstenaarsinitiatieven onder de provocerende kop “Artists, 

Go Home”. 

 

                                            
5 Zie Trans Artists: Ronde Gastateliers 2005 door Hanna Sohier en Heidi Vogels. 
6 Zie hiervoor het recente advies: Evaluatie Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving, (p. 8 en  
p. 42) Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; 2009 
7 Momenteel zitten hier 10 Rotterdamse kunstenaars in. 
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Haar kritiek richt zich op: 

- de onzichtbaarheid van a-i-r in de stad 

- de houding van de overheid 

- de gebrekkige ontwikkeling van het artistieke programma van de 

residenties.  

 

Naar de mening van Dölle is er de afgelopen jaren in het culturele klimaat in 

Rotterdam ontzettend veel veranderd, er kwamen nieuwe artistieke leiders 

(Sjarel Ex, Nicolaus Schafhausen, nieuwe curatoren, Dölle zelf) met een 

andere visie op de stad en het te voeren beleid), de privatisering nam toe, 

er kwam een Raad voor Kunst en Cultuur, maar de gastateliers speelden in 

die veranderingen nauwelijks een rol. Deze kritiek wordt door de initiatieven 

onmiddellijk gepareerd: de suggestie dat de kunstenaarsinitiatieven zich 

onttrekken aan hun verantwoordelijkheden voor wat betreft presentatie en 

zichtbaarheid van residencies achten zij onterecht. Afgezien van het 

ontbreken van middelen waardoor een professionele marketing en PR 

onmogelijk is, vinden er wel degelijk regelmatig presentaties plaats. Deze 

worden vooraf via sites aangekondigd of rondgemaild. De presentaties vinden 

juist ook plaats buiten reguliere kantoortijden en plaatsen, bijvoorbeeld 

avondbijeenkomsten met een muzikant-in-residence én presentaties op 

Hyves enz.. Bovendien mag niet worden vergeten dat de meeste gastateliers 

en initiatieven in de periferie liggen en dat presentaties desondanks wel 

degelijk bezoekers trekken. Er wordt geconstateerd dat 50% van de 

programmering van TENT. gebaseerd is op kunstenaars in Rotterdam die er 

via de initiatieven een plek hebben gevonden, waaronder vijf kandidaten 

voor de Prix de Rome. 

 

Dölle stelt dat de kunstenaarsinitiatieven zich teveel presenteren als 

“vrijplaatsen voor onderzoek en proces” maar maken zich daar vervolgens, 

aldus Dölle, gemakkelijk van af door alles open te laten. “Grote thema’s als 

geschiedenis, politiek en maatschappelijke kwesties waren te weinig aan de 

orde in de programma’s van de kunstenaarsinitiatieven”. Vanuit één van de 

initiatieven wordt hierop gereageerd met: “Een typisch geval van horror 

vacui (angst voor oningevulde ruimte). Het begrip vrijplaats riekt 

klaarblijkelijk te veel naar anything-goes en gemakzucht. Deze in positieve 

zin waardevolle ruimte ligt nu voortdurend onder vuur en moet het liefst zo 

snel mogelijk worden opgevuld om risico’s te mijden, daar willen we nu juist 

niet naar toe”, aldus een van de geïnterviewden (voor een lijst met 

geïnterviewden, zie een van de bijlagen achterin). 

Ook de overheid komt er bij Dölle niet goed van af: deze omarmt weliswaar 

met woorden het a-i-r beleid maar stelt geen middelen (meer) beschikbaar, 

de gastatelierregeling werd immers afgeschaft zonder dat er iets voor terug 

kwam.  

 

De activiteiten van de kunstenaarsinitiatieven getoetst aan de definitie van 

de wethouder 

 

- Tijdelijk verblijf 

De kunstenaarsinitiatieven voldoen hier alle aan. Elke initiatief hanteert een 

termijn van minimaal 3 maanden tot soms zelfs een jaar.  

 

- Import/export 

Enkele collectieven hebben een innig samenwerkingsverband met 

organisaties in het buitenland, waarmee zowel plaatsing geschiedt van 

Rotterdamse kunstenaars in gastateliers in het buitenland als het uitnodigen 

van gastkunstenaars naar Rotterdam. Duende onderhoudt relaties met de 

Hessische Kulturstiftung en met Hangar in Barcelona. Kaus Australis heeft 
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stevige banden met de Kunststiftung in Basel, Los Angeles en Tokio. Er is een 

commissie waarin de programmaleider van TENT., iemand namens Kaus en 

iemand uit Basel zitting hebben die beslissen wie naar Basel uitgezonden 

wordt. Via Basel komt ook elk jaar iemand naar Kaus. Door deze activiteiten 

is in de loop der decennia het netwerk in Basel van Kaus erg groot geworden. 

Omdat Basel de stad is met de grootste kunstbeurs ter wereld, voor 

Rotterdamse kunstenaars ook economisch erg gunstig. Het Wilde Weten 

werkt samen met Springhill Institute, Birmingham en Sala Rekalde, Bilbao. 

Kunst & Complex onderhield in het verleden banden met Canada, Spanje en 

Duitsland (Düsseldorf). 

 

Een inventarisatie van de landen waaruit de kunstenaars afkomstig zijn 

bedekt vrijwel het gehele westelijk halfrond. Daarnaast komen er veel 

kunstenaars uit Japan, Australië, Korea en Zuid Amerika. Opvallend is dat 

juist vertegenwoordigers uit de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China 

en Turkije) ontbreken. Ook uit Arabische landen komen opvallend weinig 

kunstenaars naar Rotterdam. Desgevraagd werd gesteld dat het als een 

ongewenste vorm van inmenging wordt ervaren als de gemeente gaat 

voorschrijven uit welke landen a-i-r’s moeten komen. Dat komt anders te 

liggen als de gemeente de daarbij behorende financiering meelevert. 

 

- Professional (selectiecriteria) 

De stroom inkomende kunstenaars is veel groter dan de uitgaande. Dat heeft 

alles te maken met bekostiging; kunstenaars moeten daar (behoudens in die 

situaties waarin structurele relaties bestaan met kunstinstellingen (zie 

hierboven) zelf voor zorgen.  

 

Wat het type kunstenaar betreft hanteren kunstenaarsinitiatieven eigen 

opvattingen. 

Kaus Australis kiest voor kunstenaars die zelfstandig werken maar biedt wel 

een intensieve begeleiding. Criteria zijn kwaliteit en authenticiteit, niet: 

leeftijd, mate van succes, netwerkbezit noch soort van kunst of discipline. 

Kaus Australis vraagt subsidies aan bij onder andere dienst Kunst en Cultuur 

(seizoenssubsidie programma kunstenaarsinitiatieven), Centrum Beeldende 

Kunst, Volkskracht en ambassades. Gastkunstenaars ontvangen regelmatig 

subsidie uit eigen land ten behoeve van hun publieke presentaties bij Kaus 

Australis. 

 

Het Wilde Weten kent een zekere selectie bij a-i-r voor mensen met een 

outgoing interest. Men moet met een projectvoorstel komen waarin 

kunstenaars aangeven hoe zij met hun project willen inspelen op de 

omgeving, bijvoorbeeld werken met jongeren in de buurt, relaties leggen 

met specifieke groepen, etc.. In de praktijk blijkt dat de betrokken 

instellingen die eis ook vaak zelf stellen. Nadeel van dit selectiecriterium is 

dat omgevingsgerichte a-i-r’s veel ondersteuning vragen van het betrokken 

kunstenaarsinitiatief. 

Overigens hoeft er in de praktijk geen verschil te zijn tussen autonoom 

werkende kunstenaars en kunstenaars die de omgeving als inspiratiebron 

gebruiken. Ook sterk autonoom werkende kunstenaars kunnen voor een 

project kiezen dat in de omgeving wortelt. Ze worden hoe dan ook in het 

kunstenaarsnetwerk opgenomen en worden net zo zeer beïnvloed door de 

buitenwereld als deze hen beïnvloedt. 

 

- Inbedding in een netwerk 

Omdat a-i-r in Rotterdam in de beeldende kunst via kunstenaarsinitiatieven 

of aan groepen van kunstenaars gelieerde instellingen tot stand komt is de 

inbedding in een netwerk van kunstenaars in alle gevallen gegarandeerd. 
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Althans dat zou men denken. Inbedding in het netwerk van de 

kunstenaarsinitiatieven is nog geen garantie dat het bereik van de 

activiteiten van a-i-r daarmee optimaal is. Mariette Dölle zegt in haar kritiek 

dat “het verblijf van de gast ten dienst staat van het proces, niet van de 

presentatie. Daardoor ontbreekt het de gastateliers aan contacten en 

bouwen zij geen netwerk op met de presentatie-instellingen en 

opdrachtgevers”. Deze kritiek snijdt hout nu deze komt van de 

programmaleider van de instelling die door Centrum Beeldende Kunst juist is 

opgericht om ruimte te bieden aan kunstenaars uit Rotterdam of voor 

kunstenaars van buitenaf die Rotterdam als inspiratiebron of podium 

gebruiken. In de beginjaren werd van die gelegenheid veel gebruik gemaakt, 

de laatste jaren klaarblijkelijk minder.  

 

Ook de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt vast dat, althans waar 

het a-i-r’s betreft, geen of onvoldoende wisselwerking bestaat tussen de 

kunstenaarsinitiatieven en de in de stad aanwezige podia en instellingen. 

Met Witte de With zijn in het geheel geen contacten, TENT. klaagt over 

gebrek aan toestroom van exposanten en de galeries lijken geheel uit beeld 

te blijven. Anderzijds lijkt TENT. haar deuren ook mondjesmaat voor de 

kunstenaarsinitiatieven open te zetten getuige het RAiR initiatief. Dit kwam 

als geroepen, al kan men zich de vraag stellen of hetzelfde niet bereikt had 

kunnen worden via de bestaande podia. 

 

- Ter plekke ontstaand; gelieerd aan verblijf in situ; de output 

Er is vrij algemene consensus dat het accent niet zo sterk op de artistieke 

eindproductie (de output) gericht moet zijn. Anders ligt het als het gaat om 

de vraag in hoeverre de omgeving van de a-i-r in zijn werk moet worden 

betrokken. Er zijn kunstenaars die voor a-i-r kiezen vanwege behoefte aan 

concentratie (het kloostermodel). Bij hen staat de reflectie en bezinning 

voorop en is het eindresultaat minder belangrijk. Daarnaast heb je 

kunstenaars die zeer nadrukkelijk in relatie met de omgeving willen werken 

en dat resultaat aan de omgeving willen tonen.(het open model). Zowel het 

kloostermodel als het open model zijn bij alle initiatieven denkbaar. In het 

algemeen stelt men het wel op prijs als de kunstenaar aan het eind van het 

doorgelopen traject zijn werk exposeert, maar het wordt nergens verplicht 

gesteld.  

 

Op Het Wilde Weten na, dat de outgoing interest belangrijk vindt en 

Stichting B.a.d. dat in zijn activiteiten sterk aansluit bij ontwikkelingen in 

de buurt, laten de andere kunstenaarsinitiatieven open in hoeverre er per se 

sprake moet zijn van invloed van de omgeving op het kunstwerk. Tevens 

hoeft het niet altijd zo te zijn dat het kunstwerk ter plekke getoond moet 

worden aan een breder publiek. Bij Kaus wordt niemand gevraagd om het 

gerealiseerde werk te tonen. Als het al zover komt, is dat een initiatief van 

de kunstenaar zelf. Voorstelbaar is zelfs dat de kunstenaar zijn werk 

meeneemt en in het buitenland toont. Men kan zich iets voorstellen bij de 

kritiek van Dölle dat de kunstenaarsinitiatieven zich te veel “louter als 

vrijplaats van onderzoek en proces” afficheren. 

 

- Condities 

Op Kunst & Complex na, waar men vanwege eisen van bouw- en 

woningtoezicht niet permanent mag wonen, bieden alle 

kunstenaarsinitiatieven complete ateliers met woonfaciliteiten aan. 

Overigens is de kwaliteit van deze faciliteiten (verwarming, slaapvertrekken, 

wasruimte) niet altijd optimaal. De meeste initiatieven voelen wel wat voor 

het voorstel van een art hotel. Gelet op eigen faciliteiten lijken Stichting 

B.a.d. en Kaus Australis daar minder in geïnteresseerd.  
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Bij de kunstenaarsinitiatieven draait alles om vrijwilligerswerk. Per initiatief 

zijn 2 of 3 mensen permanent belast met het contact leggen met nieuwe 

gasten, de perikelen verbonden aan de huisvesting en het begeleiden van de 

gasten. 

 

Alle initiatieven melden dat ze de gasten minder kunnen bieden dan 

voorheen. Door het sinds 2002 ontbreken van financiële mogelijkheden is het 

aantal voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld workshops en 

expositiemogelijkheden sterk teruggelopen. Stichting B.a.d. heeft nu nog 4 

plaatsen (voorheen 5) maar gaat dat aantal verder terugbrengen bij 

ongewijzigd beleid. Over de hele linie dreigt een terugloop van beschikbare 

atelierruimten. Door de verandering in de beroepspraktijk hebben 

kunstenaars, die in vergelijking met het verleden veel meer als cultureel 

ondernemer bezig moeten zijn, hun vrije tijd zien verminderen. Er ontstaan 

ook problemen bij het vinden van vrijwilligers voor de aan a-i-r verbonden 

werkzaamheden. De animo om als vrijwilliger de schouders eronder te 

blijven zetten is tanende, zo constateert men bij Het Wilde Weten. 

Hetzelfde wordt gehoord bij Duende en Stichting B.a.d.. Het ontbreken van 

mogelijkheden het verblijf van kunstenaars te bekostiging leidt ertoe dat 

atelierruimtes sneller worden verhuurd aan instituten die een relatief hoge 

huur betalen; al met al leidend tot verschraling in het aanbod. Reden om in 

2005 met het voorstel van een Bureau Buitenland te komen. Op dit initiatief 

en het daaruit voortkomende Rotterdam Artist in Residence-initiatief (RAiR) 

komen we hieronder nader terug. 

 

Een nieuw initiatief: (RAiR) Rotterdam Artist in Residence 

Zoals gezegd zijn er op zijn minst drie redenen die bedreigend zijn voor de 

manier waarop de kunstinstelling gastateliers hebben opgezet. 

a In 2002 werd de gastatelierregeling die Centrum Beeldende Kunst in 

Rotterdam in staat stelde om initiatieven tegemoet te komen in de kosten 

van gastateliers aanzienlijk ingeperkt. 

b In 2005 verdween de mogelijkheid om activiteiten van individuele 

kunstenaars uit de BKV-regeling (exposities en flankerende activiteiten) 

te bekostigen.  

c Daarnaast veranderde de beroepspraktijk van kunstenaars zodanig dat het 

kunstenaarschap steeds moeilijker te verenigen was met allerlei 

nevenactiviteiten, zoals het op vrijwillige basis beheren van enkele 

gastateliers.  

 

In 2005 luidden de initiatieven op een constructieve manier de noodklok met 

het plan voor het instellen van een Bureau Buitenland (BB). Het BB was 

bedoeld om een aantal activiteiten op het gebied van a-i-r te bundelen. Als 

taken van het BB werden genoemd: 

- een gezamenlijke punt voor publiciteit en informatie inzake a-i-r 

- gezamenlijke werving voor financiële middelen 

- verbetering van samenwerking tussen instituten en Rotterdam 

- in het buitenland zoeken naar partners en investeerders 

- het optimaliseren van de presentaties van in Rotterdam verblijvende 

gastkunstenaars 

- het bevorderen van de integratie van kunstenaars in het veld. 

 

De jaarlijkse exploitatielasten voor een in te stellen bureau met 

bijbehorende activiteiten werden geraamd op € 150.000. Tot een 

daadwerkelijke uitvoering van de plannen van een BB is het niet gekomen. 

Gebrek aan middelen en overeenstemming bij de kunstenaarsinitiatieven 

over de precieze taakinhoud zijn de voornaamste redenen. Zo is er verschil 

van mening over de manier waarop BB taken van kunstenaarsinitiatieven kan 
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overnemen, de mate waarin BB kan coördineren zonder de vrijheid van de 

afzonderlijke initiatieven te beknotten en de mate waarin beschikbaar 

komende financiële middelen mogen worden aangewend voor het apparaat 

zelf, ten koste van uitvoerende kunstenaars. BB zelf moet volgens een aantal 

initiatieven niet meer zijn dan een ‘ijle laag’ over de bestaande instellingen. 

BB mag er ook niet toe leiden dat er voor vrijwilligers nog eens extra 

werkzaamheden bij komen. Qua werkwijze opereren de 

kunstenaarsinitiatieven ook niet identiek. Zo vragen Duende en Kaus 

Australis voor hun activiteiten met gasten subsidie aan, Kunst & Complex 

doet dat uit principiële overwegingen niet.  

 

In 2008 besluiten de kunstenaarsinitiatieven toch enkele van de in de notitie 

Bureau Buitenland aangekondigde activiteiten op te pakken zoals de 

organisatie van gezamenlijk debatten en gesprekken met kunstenaars en 

tentoonstellingen. Rotterdam Artist in Residence (RAiR) wordt opgericht. 

“Het is de bedoeling van RAiR om te functioneren als contactpunt voor 

gastkunstenaars, gastateliers en aan hen verwante organisaties in Nederland 

en daarbuiten”, aldus de site van RAiR. De werkzaamheden hoeven dus niet 

beperkt te blijven tot Rotterdam. In februari 2009 wordt RAiR #1, een eerste 

tentoonstelling, georganiseerd met werk van gastkunstenaars die in het 

recente verleden in Rotterdam verbleven. Zo’n 700 bezoekers bezochten 

deze tentoonstelling; een veelvoud van de bezoekers die in een jaar naar de 

afzonderlijk georganiseerde exposities komen. 

 

Er is consensus over het feit dat RAiR geen dominante positie moet krijgen. 

Het is niet de bedoeling, aldus Kaus Australis, dat de activiteiten van RAiR 

ertoe leiden dat de afzonderlijke instellingen hun identiteit opgeven. RAiR is 

hooguit op te vatten als een toevoeging aan datgene wat de afzonderlijke 

instellingen al doen. Het mag niet zo uitpakken dat RAiR een nieuwe laag 

bovenop de bestaande kunstenaarsinitiatieven wordt. Kaus is er voorstander 

van dat RAiR een keer per bijvoorbeeld 2 jaar een grote presentatie 

organiseert. Als RAiR via de gemeente geld weet te verwerven moet dat niet 

gestoken worden in een nieuwe infrastructuur maar naar de initiatieven 

gaan. RAiR zelf moet niet meer willen zijn dan een ‘dun vlies’ over de 

bestaande instellingen. RAiR mag er ook niet toe leiden dat er voor 

vrijwilligers nog eens extra werkzaamheden bij komen. Indachtig een 

uitspraak van Joseph Beuys moet het merendeel van de middelen naar de 

humuslaag toe gaan, niet naar de snijbloemen. Kunst & Complex hoopt dat 

de introductie van RAiR meer eenheid in de werkwijze tot gevolg heeft. Zo 

vragen Duende en Kaus Australis voor hun gasten subsidie aan en Kunst & 

Complex doet dat niet. 

 

Kunst & Complex vindt het zeer gewenst als er een art hotel-achtige 

ambiance zou komen. Dit zou in RAiR-verband kunnen worden aangepakt. De 

gastateliers zitten altijd vol. Er lijkt dus ruimte voor zo’n voorziening. Kunst 

& Complex is voorstander van samenwerking als het gaat om gezamenlijke 

presentaties en een betere planning van dit soort presentaties naast andere 

activiteiten in Rotterdam zoals een open atelierroute. Kortom een wat meer 

gestructureerde aanpak van a-i-r activiteiten. 

 

Stichting B.a.d. is, met het oog op de komende verbouwing, aan het 

nadenken over een nieuwe aanpak van de gastateliers. Daarover is nog geen 

definitief besluit genomen, maar er zijn ambities om de kwaliteit van het 

verblijf en het ‘programma’ rond het verblijf te verbeteren. Stichting B.a.d. 

geeft aan RAiR voor haar eigen a-i-r activiteiten niet echt nodig te hebben. 

RAiR kan wel een belangrijke rol spelen bij de communicatie over a-i-r 

tussen de initiatieven onderling. Een keer per jaar een grote tentoonstelling 
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is ook een taak voor RAiR. Als de overheid iets wil met a-i-r moet zij zich 

zeker niet beperken tot contacten met RAiR. Maar als RAiR met haar 

activiteiten het begrip en de belangstelling in de stad voor gastkunstenaars 

kan vergroten verdient RAiR een eigen plaats in de stad.  

 

Kamiel Verschuren, aangesloten bij B.a.d., maar in dit geval een 

persoonlijke reactie gevend, stelt dat er geen middelen vanuit de 

geherstructureerde BKV-geldstroom naar RAiR moet. De stichting RAiR zou 

dus met nieuw geld, bijvoorbeeld uit de programmagelden 

internationalisering, bekostigd moeten worden. Maar zelfs als er nieuwe 

geldstromen worden aangeboord kun je de vraag stellen of dat geld niet 

rechtstreeks naar de uitvoerende kunstenaars zou moeten, bijvoorbeeld in 

de vorm van opdrachten, of naar kwalitatief goede atelier- en 

verblijfruimtes, tentoonstellingsbudget, e.d.. Verschuren wordt bijgevallen 

door het Rotterdamse Platform Kunstenaars en het Platform 

ZonderKunstenaarsGeenKunst die op 1 april jl. in een petitie aan de 

wethouder, naar aanleiding van een discussie in de gemeenteraad over de 

decentralisatie van de BKV-geldstroom, signaleren dat er de laatste jaren 

een scheefgroei is ontstaan tussen de productie en de presentatie van kunst; 

er is te veel geld gegaan naar de presentatie terwijl er meer geld naar de 

makers van kunst, naar de productie moet. 

Kenmerkend voor de Rotterdamse ontwikkeling, ook in het geval van RAiR, is 

dat die altijd bottom-up is geweest, dat moet dus ook zo blijven als meer 

financiën beschikbaar komen. De humuslaag moet in stand gehouden 

worden, er moet geen verstikkende laag bovenop gecreëerd worden waarbij 

veel geld gaat naar direct zichtbaar eindresultaat van alle inspanningen. Het 

proces op weg naar het einddoel moet niet veronachtzaamd worden, aldus 

Verschuren. 

Kortom, men is het erover eens dat RAiR naast de activiteiten van de 

kunstenaarsinitiatieven moet bestaan en niet als een zware koepel 

daarboven moet hangen. Er moet vanuit RAiR zeker geen selectie van 

gastkunstenaars plaatsvinden, dat blijft voorbehouden aan de initiatieven 

zelf. Van gezamenlijk tentoonstellingen is iedereen voorstander, al moeten 

het er niet te veel worden. Het schommelt een beetje tussen één per jaar of 

een biënnale. 

 

 

Buitenlandse ateliers 

 

Naast de gestage stroom van kunstenaars die de afgelopen decennia naar 

Nederland zijn gekomen gaat ook een aantal kunstenaars vanuit Rotterdam 

naar een atelier in het buitenland. Buiten de contacten die verlopen via de 

reguliere kanalen zoals initiatieven, Centrum Beeldende Kunst en de beurzen 

van het Fonds BKVB is hierover niets bekend. 

Hierboven is al aangegeven welke kunstenaarsinitiatieven vaste relaties 

onderhouden met buitenlandse ateliers. Op dit moment zijn dat: 

 

Initiatief Vaste ateliers in buitenland  

Kunst & Complex Düsseldorf (opgeven) 

Duende Hessen, Barcelona 

Kaus Australis Basel, Los Angeles, Tokio 

Stichting B.a.d. op individuele basis o.a. met: Sapporo 

Japan, Casablanca Marokko, en Cairo 

Het Wilde Weten Birmingham, Bilbao 

Centrum Beeldende Kunst Basel (via Kaus Australis), Paramaribo 

V2_ Beijing, Sjanghai (via DEAF festival) 
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Vanuit Centrum Beeldende Kunst worden vaste relaties onderhouden met 

Basel (dat betreft de door Kaus Australis aangegane relaties waarvoor 

Centrum Beeldende Kunst de bekostiging regelt) en Suriname. 

In de periode 1999 t/m 2005 zijn vanuit Duende en B.a.d. langlopende 

uitwisselingsprogramma’s opgezet met initiatieven in Japan, Budapest, 

Berlijn en Barcelona waarvan ondermeer 4 grotere zogenoemde 

‘terugkoppelings’ tentoonstellingen door hen zijn geproduceerd in TENT. 

met de naam Foreign Affa-i-r’s. De daaruit voortgekomen onderlinge 

contacten lopen tot op heden door op individuele basis. 

 

Een grove telling over een periode van 9 jaar van de door het Fonds BKVB 

toegekende buitenland-ateliersubsidies levert een kleine dertig toewijzingen 

aan Rotterdamse kunstenaars op. Een aantal van hen maakte diverse malen 

gebruik van deze mogelijkheid, zodat het totaal aantal kunstenaars niet veel 

groter is dan 20. Daarnaast is er een onbekend aantal kunstenaars dat geheel 

voor eigen rekening tijdelijk in het buitenland verblijft. 

 

Uit een gesprek met een van hen, Jan Adriaans, die zowel in Buenos Aires 

(op eigen kosten) als in Cairo (met een Fonds BKVB beurs) verbleef blijkt 

dat, behoudens de verplichting tot het schrijven van een verslag, er vanuit 

het Fonds BKVB weinig eisen gesteld worden op het doorspelen van 

informatie over opgedane ervaringen. Dit stemt overeen met de definitie die 

het Fonds BKVB hanteert: het gaat vooral om het opdoen van ervaringen die 

voor de kunstenaar en zijn werk zelf van belang zijn. In sommige situaties 

wordt door het Fonds BKVB aan kunstenaars gevraagd over de opgedane 

ervaringen te publiceren, maar systematisch lijkt deze vraagstelling niet. De 

focus ligt daarmee dus minder of niet op de ‘spin-off’ van een verblijf van 

de kunstenaar in het buitenland. 

Adriaans geeft aan dat in zijn specifieke situatie ook geen directe invloeden 

van de gewijzigde werkomgeving op zijn (fotografisch en installatie-) werk 

zichtbaar zijn. Wel biedt het werken in het buitenland een nieuw kader van 

waaruit met een hernieuwd bewustzijn naar de thuissituatie gekeken kan 

worden. Er is dus veeleer sprake van interne reflectie dan van een groeiende 

behoefte om van de opgedane ervaringen ‘kond te doen’. Adriaans bevestigt 

dat er desondanks wel degelijk van een zekere ‘outcome’ sprake is, daar hij 

in genoemde steden als ambassadeur van Rotterdam heeft gefungeerd. Een 

frequent aantal in het buitenland verblijvende kunstenaars draagt bij aan 

het versterken van de naam van Rotterdam als knooppunt van internationale 

contacten. Adriaans geeft aan dat hij met een collega-kunstenaar, die 

eveneens verschillende malen als a-i-r in het buitenland heeft vertoefd, 

bezig is met de voorbereiding van een gezamenlijke event dat als resultaat 

van het verblijf buitenslands gezien kan worden. Hij weet van een collega 

kunstenaar (Dirk van Lieshout) die vanuit zijn Koreaanse ervaringen 

hetzelfde wil met Koreaanse en Japanse kunstenaars. Van een spin-off of 

outcome is dus zeker sprake, ook al zal dat niet door elke kunstenaar even 

manifest worden uitgedragen. 

Wel is duidelijk dat er in Rotterdam geen gestructureerde manier van 

‘terugrapportage’ bestaat hetzij in schriftelijke vorm hetzij in exposerende 

vorm. Voor zover er na het verblijf in het buitenland iets wordt 

georganiseerd is dat een initiatief van de betrokken kunstenaar. Ook de 

kunstenaarsinitiatieven spelen daarbij geen stimulerende of ondersteunende 

rol. Adriaans vindt het desgevraagd geen gek idee om RAiR daarin een rol te 

geven. Voorstelbaar is dat kunstenaars, die in een buitenlandatelier 

verbleven, terug in Rotterdam door middel van een expositie verslag doen. 

Gelet op de visie van Dölle, die vindt dat vanuit de initiatieven te weinig 

contact wordt gezocht met de erkende podia, zou ook TENT. daarvoor 

ingeschakeld kunnen worden. 
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Instellingen buiten de culturele sector 

 

Creative Factory 

In de Creative Factory (CrF) is het onderscheid tussen kunstenaar en 

ondernemer soms moeilijk te maken. Eigenlijk is er sprake van een vloeiende 

overgang tussen het ene en het andere type beroepsbeoefenaar. Blijkbaar 

voelt de wethouder dit ook zo en vraagt in zijn adviesaanvraag nadrukkelijk 

ook dit project in het kader van a-i-r mee te nemen. 

 

Het pand van de CrF (de Maassilo aan de Maashaven) heeft tot doel zoveel 

mogelijk verschillende partijen in een inspirerende omgeving bijeen te 

brengen in de hoop dat door deze clustering convergerende effecten 

ontstaan. Een internationale blik is bij Rotterdamse creatieve ondernemers 

geen vanzelfsprekende zaak, dus was er alles voor te zeggen om in de 

Creative Factory een aantal creatieve residenties te creëren. Er is veel 

belangstelling vanuit het buitenland. Van de 79 rondleidingen die tot nu toe 

hebben plaats gevonden waren er 30 voor buitenlandse gezelschappen.  

Volgend jaar is het Ruhrgebied met ongeveer 50 gemeenten Culturele 

Hoofdstad van Europa. Ruhr 2010 gaat Creative Awards uitreiken. De CrF wil 

graag toetreden tot het Europees netwerk van creatieve broedplaatsen. 

Tezamen met Culturele Hoofdstad Ruhr 2010 en Huddersfield wordt daartoe 

een aanvraag ingediend. De CrF heeft zich opgeworpen om in het Europese 

Netwerk als trekker te gaan fungeren. OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en de 

dienst Kunst en Cultuur hebben ondersteuning toegezegd. Die aanvraag 

beoogt een European Centre for Creative Economy waarmee Rotterdam het 

brandpunt van creatieve broedplaatsen in heel Europa zou kunnen worden. 

Wel is opvallend dat de CrF voor dit initiatief geen contact heeft opgenomen 

met de twee andere grote broedplaatsen voor creatieve ondernemers in de 

stad: de Creative Cube in Post CS en de av-sector in de Schiecentrale. 

 

Voor creatieven uit het Ruhrgebied worden in de CrF 2 plaatsen 

vrijgehouden. Ook in het Rijnhavengebied (Bloemfonteinbuurt) is er 

inmiddels een dependance gerealiseerd met plaats voor 4 ondernemers/ 

kunstenaars. 

Met Vestia, medestichter van de CrF, wordt op dit moment gebouwd aan 

bedrijfs- annex woonruimte op de Pretorialaan, een soort art hotel. 

Huisvesting is een belangrijke onderdeel van het bij de EU in te dienen plan; 

het verblijven van succesvolle Rotterdammers in het buitenland zou ook deel 

moeten uitmaken van dit plan. 

 

RDM Innovation Dock 

De Hogeschool Rotterdam zocht een plek voor nieuwe experimenten en vond 

de RDM werf die leeg stond. Besloten werd hier de praktijkopleiding van de 

Hogeschool te vestigen. De bedrijfsvakopleiding van het Albeda College 

heeft de leerwerkplaatsen op de RDM Werf overgenomen. De leerlingen van 

Albeda verblijven hele dagen op de RDM werf, de studenten van de 

Hogeschool slechts dagdelen. Het nieuwe in deze opzet is dat zich op deze 

plek, waar onderricht plaatsvindt, ook daadwerkelijk bedrijven gevestigd 

zijn. Selectiecriteria voor vestiging zijn creativiteit, innovatie en 

duurzaamheid met als leidende thema’s building, moving en powering. Het 

geheel wordt RDM Innovation Dock genoemd. Er zijn nu al bedrijfjes actief 

op het gebied van duurzame autotechniek en industrieel productontwerp. De 

duurzame dansvloer van WATT kwam hier vandaan evenals de hybride tuk-

tuk, voorzien van een motor op zonne-energie en de elektrische stadsbus. 

Binnenkort vestigt zich hier ook de Academie van Bouwkunst waarmee wordt 

samengewerkt. Het project Bouwen op Water is een project waarin de drie 
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onderwijsinstellingen gaan samenwerken. Ook de Architectuur Biënnale gaat 

zich er vestigen.  

 

Alle bedrijven die zich hier vestigen mogen dat voor bepaalde tijd. Het 

openstellen van werkplaatsen voor leerlingen is natuurlijk het vooropgezette 

doel. Daarnaast moet het geheel fungeren als een creatieve broedplaats, 

waarbij bedrijven elkaar inspireren bij het ontwikkelen van vernieuwende 

concepten, daar waar mogelijk samenwerken. Het bedrijfsplan werd in 

september 2009 operationeel. Per jaar worden 7 tot 8 nieuwe bedrijven 

verwacht, zodat de hal in 2 á 3 jaar vol is. In totaal gaat het om het plaatsen 

van 1000 leerlingen per jaar.  

 

De bekostiging geschiedt uit een combinatie van fondsen van de Europese 

Gemeenschap en de onderwijsinstellingen. 

 

Activiteiten buiten de culturele sector, getoetst aan de criteria van de 

wethouder 

 

- Tijdelijk verblijf 

Bij Creative Factory is de vraag interessant of een creatief ondernemer als 

professionele kunstenaar kan worden beschouwd. Voor een enkele 

ondernemer (bijvoorbeeld een vormgever) zal dat zeker opgaan. Voor andere 

ondernemers lijkt dit niet het geval. Op zich kunnen de creatieve 

broedplaatsen uitgroeien tot plekken waar creatieve ondernemers 

samenwerken met anderen, maar bij gebrek aan concrete voorbeelden 

kunnen daar in dit stadium nog geen uitspraken over worden gedaan. 

Bij RDM Innovation Dock lijkt creativiteit binnen het cluster creatief, 

innovatief en duurzaam niet dermate dominant dat de aan te trekken 

bedrijven primair op kunstproductie zijn gericht. Er lijkt zeker geen sprake 

van het binnenhalen van a-i-r. 

 

- Import/export 

Zowel bij Creative Factory als RDM Innovation Dock is geen sprake van 

gerichte import of export van kunstenaars 

 

- Professional (selectiecriteria) 

zie hierboven 

 

- Inbedding in een netwerk 

Creative Factory en RDM Innovation Dock bieden zonder meer een netwerk, 

zodat ingeval van plaatsing van een kunstenaar van buitenaf een relevant 

netwerk kan worden aangeboden. 

 

- Ter plekke ontstaand; gelieerd aan verblijf (in situ); de output 

Bij gebrek aan concrete voorbeelden kan hierover geen uitspraak worden 

gedaan.  

 

- Condities 

Creative Factory en RDM Innovation Dock bieden condities waaronder 

creatief ondernemerschap tot bloei kan komen. Gelet op het ontbreken van 

concrete voorbeelden luidt onze conclusie dat activiteiten op de RDM 

campus en in de Creative Factory beoordeeld op grond van de door de 

wethouder geformuleerde criteria vooralsnog niet onder de noemer van a-i-r 

te rangschikken zijn.  
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Outcome, effect, betekenis van artist-in-residence 

 

In de adviesaanvraag gaat de wethouder uitgebreid in op zijn wens meer te 

weten te komen van het effect op en de betekenis van de activiteiten van 

gastkunstenaars voor de stad, de betrokken kunstinstelling en de kunstenaar 

zelf. Hij stelt dat het succes van a-i-r beleid nog te veel wordt getoetst aan 

de hand van de output en niet aan de hand van de outcome. Hij stelt in dit 

verband drie vragen: 

- Wat betekenen die internationale gastkunstenaars nu eigenlijk voor de 

stad? 

- Wat betekent een verblijf van een Rotterdamse kunstenaar in het 

buitenland voor de thuisstad? 

- Heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur suggesties hoe de stad 

ervoor kan zorgen dat het werk dat kunstenaars maken als ze in het 

buitenland verblijven meer tentoongesteld wordt en daardoor niet tot 

een individuele ervaring beperkt blijft. 

 

We hebben deze vragen voorgelegd aan de betrokken instellingen. Hieronder 

volgt een samenvatting van de meest gehoorde antwoorden:  

 

- outcome voor de stad 

 door vrijwel alle geïnterviewden genoemd: de internationalisering van het 

kunstenaarsbestand in Rotterdam. Van alle Rotterdamse (beeldend) 

kunstenaars is 35% afkomstig uit het buitenland waarvan een groot deel 

als a-i-r is begonnen8 

 uitstraling naar het onderwijs (gewezen wordt op de jaarlijks ontmoeting 

tussen de a-i-r’s en leerlingen uit de Pabo). Vanuit die ontmoetingen 

sijpelen invloeden door naar de onderwijsinstellingen/leerlingen waar de 

toekomstige docenten terecht komen 

 docentschappen en gastlessen in het onderwijs, breder cultureel 

bewustzijn bij kinderen 

 projecten in buurten, vergroten identiteit en saamhorigheid 

 contacten met bedrijfsleven 

 de aanwezigheid van kunstenaars in Rotterdam met een brede culturele 

achtergrond, dragen bij aan het kosmopolitisch karakter van de stad 

 reguliere contacten van a-i-r’s met masterstudenten van het Piet Zwart 

Instituut 

 uitwisseling van creatieve geesten en stromingen leidt tot behoud en 

versterking van het vitale kunstleven in Rotterdam 

 kunstenaars die hier verbleven worden ambassadeurs van het culturele 

elan van Rotterdam in het buitenland 

 gunstig vestigingsklimaat voor kunstenaars en verwante bedrijvigheid 

 bekendheid van Rotterdamse instellingen in het buitenland, bekendheid 

met Rotterdamse kunstenaars elders (zie de hierboven genoemde 

voorbeelden van Kaus Australis in Basel, V2_ in Beijing en Sjanghai, Kunst 

& Complex in Düsseldorf) 

 gebundelde exposities van a-i-r bereiken een relatief groot publiek (RAiR) 

 aanwezigheid van zichtbaar grote concentraties (jonge) kunstenaars in de 

stad  

 verbetering van het leefklimaat van woonwijken (Charlois) 

- outcome voor de instelling 

 draagt bij aan de versterking en stabiliteit van de betrokken instelling 

(duurzaamheid). Kunstenaars rouleren langs meerdere 

kunstenaarsinitiatieven en krijgen een goed beeld van de stad; 

                                            
8 Zie Bureau Buitenland, 2005, p. 6 
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initiatieven op hun beurt profileren zich beter. De worteling van de 

kunstenaarsinitiatieven in Rotterdam is mede tot stand gebracht door  

a-i-r 

 bij een gezamenlijke presentatie van de output en communicatie over  

a-i-r is de publieke belangstelling aanzienlijk groter en neemt de 

waardering van de omgeving toe 

 ontmoeting met gastkunstenaars werkt voor het kunstenaarsinitiatief 

inspirerend 

 versterkt de internationale oriëntatie van Rotterdamse kunstenaars 

(enkele recent genomineerden voor de Prix de Rome komen uit 

Rotterdam) 

 versterkt positie van kunstenaarsinitiatieven in het internationale 

netwerk 

 een goede entree op buitenlandse kunstbeurzen versterkt de 

inkomenspositie van kunstenaars (Basel) 

 maakt ondernemers/creatieven alert (Creative Factory) 

 de aanpak van Stichting Nieuwe Ateliers Charlois (Stichting NAC) is 

duurzaam: de vergoeding voor het gebruik van woon-werkruimten wordt 

aangewend voor nieuwe opdrachten en werkt dus direct in het voordeel 

van kunstenaars en cultureel klimaat (zie bijlage 2) 

 

- zichtbaarheid van het effect op de kunstenaar in de stad 

 exposities met andere a-i-r’s  

 reflectie op het eigen werk 

 grotere externe oriëntatie (sommigen groeien uit tot erkende 

ambassadeurs van Rotterdam 

 terugrapportage in enigerlei vorm (eis van Fonds BKVB, niet in Rotterdam 

gepraktiseerd) 
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Conclusies 

 

a-i-r in de verdrukking 

De laatste jaren is het aantal a-i-r’s op het gebied van beeldende kunst in 

Nederland fors toegenomen. Hieronder de laatste stand, gepeild door  

Trans Artists in juli jl.. De voorsprong die Rotterdam enkele jaren geleden 

had wordt langzaam tenietgedaan.  

 

Groningen 2 (Groningen 2) 

Friesland 2 (Leeuwarden 2) 

Drente 3 (Nijeveen, Sleen, ?) 

Overijssel 3 (Enschede, Hengelo, Zwolle) 

Utrecht 5 (Utrecht 5) 

Gelderland 2 (Arnhem 2) 

Flevoland 0 

Noord Holland 25 (Amsterdam 21, Vijfhuizen, Den Helder, 

Zaandam, Hoorn) 

Zuid Holland 19 (Rotterdam 9, Den Haag 6, Delft, Dordrecht, 

Zoetermeer) 

Zeeland 1 (Vlissingen) 

Noord 

Brabant 

7 (Eindhoven 4, Den Bosch, Tilburg, ?) 

Limburg 0 

 

Toch kent Rotterdam een unieke structuur, althans wat de beeldende kunst 

betreft, door de koppeling van de meeste a-i-r’s aan kunstenaarsinitiatieven 

die alle minimaal 20 jaar bestaan. De a-i-r traditie in Rotterdam is daarmee 

veel ouder dan die in andere steden. 

Het moet het Rotterdamse gemeentebestuur wat waard zijn om deze 

infrastructuur overeind te houden. Zeker gezien de outcome die a-i-r 

veroorzaakt.  

Alle tekenen wijzen er echter op dat een impuls nodig is om datgene wat in 

het verleden bereikt is in stand te houden. Redenen waarom het allemaal 

moeizamer gaat dan enkele jaren geleden zijn: 

a het verdwijnen van de galerieregeling in 2002 

b het wegvallen van de mogelijkheid van bekostiging van individuele 

kunstenaars uit de oude BKV-regeling 

c de gewijzigde beroepspraktijk van kunstenaars (minder vrije tijd door het 

ondernemerschap).  

 

Mariette Dölle wijst er in een publicatie van Trans Artists Nieuw zicht op 

gastateliers op dat het beperkte budget van kunstenaarsinitiatieven ertoe 

leidt dat van gastkunstenaars een eigen bijdrage wordt gevraagd met als 

gevolg “dat alleen een bepaalde type kunstenaar naar Rotterdam komt”. 

Dölle: “Rotterdam biedt alleen een low budget gastvrijheid. Vergelijk dat 

met de Rijksacademie waar ‘internationale carrièrekunstenaars’ in de 

watten gelegd worden. Die gaan nu dus aan Rotterdam voorbij”. In 

gesprekken met anderen wordt die tendens bevestigd. Er is nu eenmaal een 

relatie tussen de kwaliteit van de geboden gastateliers en de kwaliteit van 

de kunstenaars. Wat dat betreft is er geen verschil met hoe het elders 

functioneert: op de beste plekken zie je de beste mensen. Er is dus alles 

voor te zeggen om te investeren in de kwaliteit van gastateliers. 

Kunstenaarsinitiatieven kunnen dat maar tot bepaalde hoogte. Daarboven 

zitten instellingen als Witte de With en Boijmans. Die vertonen geen 

enthousiasme om op enigerlei wijze zaken te doen met 
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kunstenaarsinitiatieven. In die zin moet men in Rotterdam vaststellen dat er 

gescheiden circuits zijn. 

Buiten de sector van de beeldende kunst is het fenomeen a-i-r ook in 

opmars. Bij V2_ was dit van meet af aan de orde. Bij onderwijsinstellingen 

rukt onder invloed van de toenemende globalisering de artist-in-residence op 

vooral voor het geven van masterclasses, op. Een instelling als de Doelen 

heeft grote ambities om a-i-r’s in te zetten, zowel bij het reguliere 

programma als bij meer op communities gebaseerde activiteiten. 

 

Programmering 

Ondanks de relatief grote stroom kunstenaars die vanuit het buitenland 

periodiek in Rotterdam verblijft zijn de resultaten van hun creatieve arbeid 

in de stad slechts betrekkelijk zichtbaar. Deels kunnen we in deze kritiek 

meegaan, deels ook niet. De kunstenaarsinitiatieven zijn op te vatten als 

een alternatief circuit voor het tonen van kunst, dat behoudens een kleine 

zeer geïnteresseerde groep weinig publiek trekt. Dit is niet verwonderlijk 

gelet op de beperkte middelen om bekendheid te geven aan exposities. De 

kunstenaarsinitiatieven hebben mede om die reden enkele jaren geleden het 

initiatief genomen met het voorstel voor een Bureau Buitenland. In 2008 

werd een nieuwe stichting opgericht, Rotterdam Artist in Residence (RAiR) 

met het concrete oogmerk een gezamenlijke expositie te organiseren onder 

de naam RAiR #1. Die eerste expositie heeft plaats gevonden met redelijk 

succes (700 bezoekers). Alleen al de benaming duidt erop dat men van zins is 

op de ingeslagen weg door te gaan.  

 

De oprichting van RAiR toont aan dat de kunstenaarsinitiatieven alerter zijn 

geworden. Daaraan moet onmiddellijk worden toegevoegd dat het idee van 

RAiR niet helemaal onomstreden is in eigen geledingen; per 

kunstenaarsinitiatief wordt anders tegen het RAiR-iniatief aangekeken. De 

wensen lopen uiteen van een relatief zwaar bureau met een eigen staf tot 

een pleidooi zoveel mogelijk middelen rechtstreeks naar de uitvoerende 

kunstenaars over te hevelen. 

 

Het streven van RAiR om geregeld grote, gebundelde exposities van a-i-r’s te 

organiseren past uitstekend bij de behoefte van de wethouder om de 

resultaten van a-i-r voor de stad meer zichtbaar en tastbaar te maken en is 

als toekomstige taak het minst omstreden. Met de eerste expositie heeft 

RAiR bewezen het niet bij woorden alleen te laten. Vanzelfsprekend kan op 

het gebied van communicatie en promotie nog veel verbeteren maar het 

begin van een nieuwe traditie, waarbij de stad goed kennis kan nemen van 

de wijze waarop kunstenaars uit het buitenland in Rotterdam werken, is 

gemaakt. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur stelt voor om RAiR 

specifiek met deze taak te belasten en daaromheen een niet al te zware 

organisatie op te tuigen. RAiR zou in staat gesteld moeten worden om 

minimaal een keer in de twee jaar een klinkende manifestatie te organiseren 

op een aansprekend podium in de stad. 

 

Het zelf organiseren van exposities is niet voldoende. Tussentijds kunnen  

a-i-r’s ook doorgeleid worden naar bestaande presentatieplekken zoals 

TENT. of galeries. Op dit punt zijn de initiatieven te passief en mag van hen 

meer inspanning in de sfeer van doorgeleiding naar het ‘erkende circuit’ 

verwacht worden. Anderzijds moet het erkende circuit zich daarvoor ook 

open willen stellen. 

 

Gastatelierregeling 

De kunstenaarsinitiatieven die al vele jaren enkele a-i-r plaatsen in stand 

houden (de in dit advies genoemde 5 ) bestaan nu reeds enkele decennia en 
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zijn sindsdien onlosmakelijk verbonden aan het Rotterdamse culturele 

landschap. Met gebruikmaking van incidentele financiering door de dienst 

Kunst en Cultuur en Centrum Beeldende Kunst en met veel inzet hebben zij 

aangetoond over een betrekkelijk groot zelforganiserend vermogen te 

beschikken. De tijd is gekomen om in plaats van de in 2002 ter ziele gegane 

gastatelierregeling een nieuwe structurele financiering te regelen. De vraag 

doet zich voor of er in vergelijking met 2002 wel zoveel veranderd is om 

deze stap te rechtvaardigen. 

De argumenten die toen golden (zie pagina 1) om de regeling op te heffen 

lijken niet langer opportuun.  

a Toen: er zat te weinig doorstroom in het bestand aanvragers; nu: we zijn 

inmiddels 7 jaar verder: er is een nieuwe generatie kunstenaars die graag 

van zo’n mogelijkheid gebruik zou maken. De voorgestelde 

stipendiumregeling betreft overigens maar kleine aantallen per jaar, lang 

niet allemaal uit de sector beeldende kunst. 

b Toen: het budget bleek in de praktijk te krap om in het buitenland te 

verblijven; nu: in de voorgestelde regeling gaat het om kleine aantallen 

kunstenaars (over alle disciplines maximaal 5 per jaar), die hetzij elders, 

hetzij in Rotterdam in een gastatelier vertoeven. De daarvoor 

beschikbare middelen zijn toereikend om kunstenaars van internationale 

faam te laten werken. De beperkte middelen dwingen overigens tot 

concentratie. Het is beter gericht te zijn op de instandhouding en 

verdieping van een relatie met enkele steden dan op het verspijkeren van 

geld aan steden waarmee men nauwelijks een inspirerende relatie heeft. 

c Toen: het Fonds BKVB had inmiddels een landelijke regeling waarmee de 

Rotterdamse toepassing zich zowel wat bedragen als kwaliteit betreft 

niet kon meten; Nu: zie de nieuwe onder b verwoorde situatie die qua 

hoogte vergelijkbaar is met die van het Fonds BKVB. 

d Toen: een deel van het budget ging naar TENT. voor het zichtbaar maken 

van activiteiten; nu: die situatie hoeft niet gewijzigd te worden: de 

huidige programmering van TENT. sluit een regelmatige presentatie van 

producties die door a-i-r’s zijn vervaardigd niet uit. Samenwerking tussen 

RAiR en TENT. wordt aanbevolen. 

 

Met tegemoetkoming kunnen de huren laag gehouden worden, hetgeen 

betrokken gastkunstenaars rechtstreeks als een bijdrage in hun woonlasten 

zullen ervaren. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens van de 

platforms van Rotterdamse kunstenaars en kan, om aan Dölles kritiek te 

refereren, wellicht ook eens een ‘ander type’ kunstenaar naar Rotterdam 

gehaald worden. Een deel van de vergoeding kan worden aangewend om 

vrijwilligers ten dele te compenseren voor de extra tijd die zij aan de 

instandhouding van deze plekken spenderen en voor andere bijkomende 

kosten. 

 

Nieuwe organisatievorm van kunstenaarsinitiatieven 

De vraag is of de regeling zich moet beperken tot die kunstenaarsinitiatieven 

die zich al decennia lang in Rotterdam manifesteren. Volgens de 

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur hoeven andere organisaties van 

kunstenaars niet te worden uitgesloten. Wij wezen al op een project als 

Stichting Nieuwe Ateliers Charlois (Stichting NAC) die via de 

woningcorporaties tijdelijk woningen annex atelierruimte aan kunstenaars 

ter beschikking stelt. Er is veel voor te zeggen om deze werkwijze in 

Rotterdam te propageren. De aanwezigheid van kunstenaars in een veelal 

oude woonwijk heeft een positieve uitstraling op de omgeving. In het eerder 

uitgebrachte advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 

Zuidvruchten kweken wezen wij al op de positieve effecten van de 

aanwezigheid van kunstenaars op het transformatieproces dat de gemeente 
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voor de probleemwijken tot stand wil brengen. Geredeneerd vanuit de door 

de wethouder zo gewenste outcome kan de fijnmazige verdeling van 

kunstenaars over een wijk wel eens groot effect op de omgeving hebben. Een 

bijkomend voordeel is dat allianties kunnen worden aangegaan met 

woningcorporaties die bij de vestiging van kunstenaars in de wijken gebaat 

zijn. Zo bezien kan een project als dat van de Stichting NAC als een 

eigentijdse variant van de alweer bijna drie decennia bestaande 

kunstenaarsinitiatieven beschouwd worden. In plaats van de 

concentratiegedachte die de kunstenaarsinitiatieven kenmerkt heeft de 

aanpak van de Stichting NAC meer het spreiden van kunstenaarshuisvesting 

in een wijk tot doel. In het voordeel van kunstenaarsinitiatieven pleit dat 

wijkgerichte initiatieven kunstinhoudelijk minder interessant zijn. Bij de 

community art gelden andere normen dan bij meer autonoom georiënteerde 

werkwijzen. 

 

Sectorbrede invulling  

We noemden in het voorafgaande V2_ al, die wat a-i-r activiteiten betreft op 

één lijn te plaatsen is met de kunstenaarsinitiatieven in de beeldende kunst. 

Te constateren valt dat a-i-r’s ook voorkomen in de sfeer van nieuwe media 

(V2_), muziek (Rotterdams Philharmonisch, de Doelen, World Music and 

Dance Centre), ook de creatieve industrie doet pogingen een internationaal 

netwerk voor creatieve bedrijven in de kunstzinnige sfeer; (ontwerp, 

vormgeving, design and gaming: Creative Factory) te vormen. De 

ontwikkelingen op de RDM campus zijn in allerlei opzichten interessant maar 

staan te ver van het fenomeen a-i-r af om in dit verband meegenomen te 

worden, tenzij het gaat om bedrijven die evenals bij de Creative Factory 

toegespitst zijn op een kunstzinnig waardevolle productie. Productie in de 

sfeer van duurzaamheid, hoe wenselijk ook uit maatschappelijk oogpunt, 

hoort daar niet bij. 

 

Om te bevorderen dat ook in andere sectoren a-i-r initiatieven ontstaan of 

weer opnieuw worden opgepakt (opvallend is dat de sector letteren in 

vergelijking met het verleden helemaal geen initiatieven meer kent; niet bij 

Poetry International en niet bij de Bibliotheek Rotterdam die in het verleden 

wel een writer-in-residence kende) is het voorstel om opnieuw een 

gastatelierregeling te ontwerpen die in principe voor alle sectoren open 

staat.  

Onderdeel van deze regeling is: 

a een taakstelling inzake het per jaar te huisvesten aantal a-i-r’s 

b de verplichting een of meer aan gemeentelijke eisen voldoende werk- en 

woonruimte(n) beschikbaar te hebben 

c relaties aan te gaan met soortgelijke instellingen in het buitenland om 

daar mensen uit Rotterdam geplaatst te krijgen 

d de verplichting minimaal één maal per 2 jaar de artistieke productie van 

a-i-r’s op enigerlei wijze te tonen. 

 

De Creative Factory claimt een centrale rol bij het op Europees niveau 

aankaarten van de mogelijkheid van residenties voor creatieve ondernemers. 

De Creative Factory zou daarbij ook de andere clusters als de Creative Cube 

in Post CS en de av-sector in de Schiecentrale moeten betrekken. Indien 

Europees geld beschikbaar komt is beroep op de gastatelierregeling niet 

(meer) nodig. 

 

Stipendium 

Om het plaatsen van Rotterdamse kunstenaars in ateliers in het buitenland 

te bevorderen moet een stipendium in het leven geroepen worden. Een van 

de wensen van de wethouder is het situeren van gastateliers in een netwerk 
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dat mogelijk maakt dat kunstenaars de noodzakelijke contacten leggen. Aan 

de instelling die een kunstenaar onderdak biedt moet de eis gesteld worden 

dat het werk van de kunstenaar zo breed mogelijk vertoond wordt. 

 

Centrum Beeldende Kunst kent zo’n regeling al maar past deze beperkt toe, 

namelijk alleen voor plaatsing in Suriname terwijl ook de activiteiten van 

Kaus Australis in Basel worden gesteund. Daarnaast wordt incidenteel 

bijgesprongen door het Fonds BKVB in financiering bij uitzending naar 

belangrijke internationale groepspresentaties zoals Biënnale, Manifesta en 

Dokumenta. Ook wordt soms meebetaald wanneer de beeldende kunst in 

Rotterdam op een internationaal podium wordt gepresenteerd. Dit moet 

ruimhartiger en meer in het verlengde van het gemeentelijk beleid 

gebeuren. Er valt iets voor te zeggen de regeling nadrukkelijk te verleggen 

naar de BRICT landen en ook anderen buiten Kaus Australis hiervan te laten 

profiteren. Een evaluatie van het Surinameproject dient uit te wijzen of dit 

project moet worden gecontinueerd. Uitgaande van de tarieven die het 

Fonds BKVB hanteert en een 5-tal kunstenaars per jaar die van de regeling 

gebruik maken gaat het hier om een bedrag van 5 kunstenaars x 3 maanden x 

€ 5.000 = € 75.000. 

 

Tijdelijk verblijf 

Het binnenhalen van buitenlandse kunstenaars in Rotterdam voor een 

periode van diverse weken tot enkele maanden wordt op redelijk grote 

schaal gepraktiseerd. Per sector zijn er soms aanzienlijke verschillen tussen 

wat onder een redelijke verblijfsduur wordt verstaan. 

 

Kunstenaars afkomstig uit het buitenland die langdurig hier verbli jven 

(bijvoorbeeld een jaar of langer) vallen niet meer onder de definitie van 

a-i-r. Zij zijn als het ware deel van hun omgeving geworden; van een 

daadwerkelijke beïnvloeding van buiten af kan niet meer worden gesproken; 

ze zijn onderdeel geworden van de Rotterdamse scene. Bij verblijven van 

korte duur, bijvoorbeeld twee weken, ligt het anders. Bij het World Music 

and Dance Centre en de Doelen stuitten wij op gerenommeerde musici die 

enkele weken met leerlingen/musici aan de slag gingen met het 

voorbereiden van een masterclass. Er vindt intensieve overdracht van kennis 

en kunde plaats en Rotterdams talent of talent van elders wordt versterkt. 

Hier vindt het tegenovergestelde plaats van wat het Fonds BKBV beoogt: het 

rendement voor de omgeving, de leerlingen, is maximaal maar de momenten 

van interne reflectie en verdieping bij de kunstenaar zelf, ook onderdeel van 

de definitie, zijn beperkt. Ondanks de in vergelijking met de beeldende 

kunst betrekkelijke korte verblijfsduur kan hier wel degelijk van effectieve 

vormen van a-i-r gesproken worden. 

 

Theatergezelschappen en theatermakers die in het kader van de 

Internationale Keuze van de Schouwburg enkele weken in Rotterdam 

verblijven om hun productie, die elders is ontwikkeld af te monteren en te 

presenteren, vallen niet onder de definitie van a-i-r. 

 

Ook in de wereld van de beeldende kunst heeft het langdurige verblijf 

inmiddels niet meer het alleenrecht. In een aantal situaties kiezen 

kunstenaars liever voor een repeterend geheel van korte stages buitengaats 

dan voor één aaneengesloten geheel van drie of vier maanden. Het is niet de 

intentie van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur hier een finaal 

oordeel over uit te spreken. Het is aan de kunstenaar en de huisvesting 

biedende instantie om onderling te bepalen hoe een a-i-r uiteindelijk 

gestalte krijgt. 
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Outcome 

De vraag van de wethouder naar de outcome is door de geïnterviewden in 

het algemeen als redelijk en begrijpelijk ervaren maar leidde niet altijd tot 

spontane antwoorden. Soms was enig doorvragen noodzakelijk om te komen 

tot de hierna volgende inventarisatie. Het bewustzijn dat de gemeenschap 

steeds nadrukkelijker inzage wil in het profijt van buitenlands verblijf van 

kunstenaars is vooral in de sector beeldende kunst nog niet bij iedereen 

aanwezig. Op een bijeenkomst in de sector, die voorafgaand aan deze 

adviesaanvraag werd georganiseerd, kon de stelling dat a-i-r beleid toch 

vooral moest worden beoordeeld vanuit het belang van de individuele 

kunstenaar op vrij veel aanhang rekenen. Een standpunt dat niet alleen hier 

werd aangehangen maar zoals eerder is opgemerkt ook wordt uitgedragen 

door bijvoorbeeld het Fonds BKVB. Het Fonds staat daarin niet alleen. In de 

petitie van het Rotterdamse Platform Kunstenaars, dat dit voorjaar aan de 

wethouder werd gezonden in verband met de herziening van de BKV-regeling 

troffen we de volgende passage aan:  

“Engagement met cultuur moet van twee kanten komen en niet alleen 

van de kant van kunstenaars. De maatschappij moet zich realiseren dat 

zij zich beter kan informeren over het rijke en interessante gedachtegoed 

dat de hedendaagse kunst biedt. Bijvoorbeeld door meer begrip via 

onderwijs, media-aandacht en promotie van en door kunstenaars te 

genereren”.  

 

“De maatschappij wordt nog één keer vriendelijk gewaarschuwd” lijkt het 

Platform Kunstenaars de samenleving voor te houden. Enigszins chargerend 

gezegd is de houding van menig kunstenaar ten aanzien van a-i-r nog steeds: 

Don’t ask what I can do for the country but what the country can do for me. 

De vraag naar het rendement van a-i-r voor de omgeving wordt vanuit die 

optiek door menigeen nog steeds als tamelijk incorrect ervaren.  

 

In de keuze van thema’s, voor zover daar al sprake van is, klinkt 

betrokkenheid bij maatschappelijke problemen in de samenleving maar 

beperkt door, zo is de indruk van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur; wellicht bewerkstelligd door het tijdelijk verblijf in die omgeving. 

Een opvallende uitzondering vormt in dat opzicht Witte de With waar 

desgevraagd moeiteloos een lijst kan worden aangelegd van a-i-r’s die de 

omgeving tot onderwerp van inspiratie en reflectie had genomen. Ook bij 

Stichting B.a.d. lijkt een wat grotere betrokkenheid van het collectief bij de 

situatie in de wijk (Charlois) aan de orde. Mariette Dölle spreekt over dit 

onderwerp haar zorg uit in het blad van Trans Artists. Zij vindt de huidige 

praktijk van kunstenaarsinitiatieven te veel leiden tot “vrijplaatsen voor 

onderzoek en proces”. “Dat is te gemakkelijk” is haar conclusie. “Alles blijft 

afhankelijk van de kunstenaar. En dat terwijl de hedendaagse kunst zich 

bezighoudt met de grote thema’s als geschiedenis, politiek en 

maatschappelijke kwesties”. Dölle hecht wat dat betreft meer waarde aan 

community arts projecten, die zich jarenlang in een wijk voltrekken, dan 

aan kunstenaars uit het buitenland die voor enkele maanden worden 

ingevlogen. Dölle chargeert hier, meent de Rotterdamse Raad voor Kunst en 

Cultuur. Uit de lijst met outcome zoals hierboven weergegeven, zoals 

bijvoorbeeld de a-i-r’s bij het World Music and Dance Centre en de Doelen 

die hier maar kort verblijven maar wel degelijk worden ingeschakeld bij 

processen die zich op wijkniveau afspelen, blijkt dat a-i-r’s zich bezig willen 

houden met hun omgeving. Daarnaast is community arts niet 

noodzakelijkerwijs het domein van ‘localo’s’ zoals het jaarlijks Rotterdamse 

Community Art Festival van het Rotterdams Wijktheater bewijst. Bovendien 
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is in de activiteiten van de afdeling BKOR van Centrum Beeldende Kunst ook 

plaats voor kunstenaars van buitenaf.  
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Aanbevelingen 

 

 In de afgelopen decennia heeft een grote stoet buitenlandse beeldend 

kunstenaars (meer dan duizend) Rotterdam aangedaan die in belangrijke 

mate mede bepalend is geweest voor het metropole karakter van het 

artistieke leven in de stad. Dat is relatief onbekend en onzichtbaar. Er 

moet daarom meer energie gestoken worden in het verzilveren van deze 

continue stroom van talent richting Rotterdam. De opbrengst hiervan voor 

de stad kan worden vergroot. 

 

 A-i-r blijkt ook buiten de sfeer van de beeldende kunst bij veel 

instellingen een wezenlijk deel van de activiteiten. Er bestaat in 

Rotterdam op alle fronten een levendige praktijk van het binnenhalen en 

betrekken van collega’s uit het buitenland bij producties en 

programma’s. Daarnaast leveren a-i-r’s een belangrijke bijdrage aan het 

op peil houden van opleidingen in de stad. In vrijwel alle gevallen blijkt 

de reguliere subsidie niet afdoende om alle ambities op het gebied van a-

i-r te realiseren. Een aanvullende regeling op het gebied van a-i-r is 

wenselijk. 

 

 De afgelopen 30 jaar, waarvan de laatste 5 met beperkte financiële 

steun, hebben kunstenaarsinitiatieven in de beeldende kunst een 

essentiële rol vervuld in de realisatie van ateliers voor a-i-r’s. Om de 

organisatorische infrastructuur op peil te houden en om instroom en 

uitplaatsing van voldoende artistiek niveau te waarborgen is een meer 

structurele vorm van financiering nodig. De regeling moet niet alleen 

gelden voor de kunstenaarsinitiatieven maar ook voor het mogelijk maken 

van het spreiden van ateliers in de wijk. De laatste jaren is juist deze 

vorm van huisvesting van jonge kunstenaars aan de orde. Een bijdrage in 

de kosten kan afhankelijk gesteld worden van de bereidheid van 

woningcorporaties om in het geheel te participeren. 

 

 Het beleid van Centrum Beeldende Kunst moet beter aansluiten op het 

internationaliseringsbeleid van de gemeente. Daarvoor is een nieuwe 

regeling op het gebied van a-i-r nodig en moet de regierol van Centrum 

Beeldende Kunst duidelijk zijn. Er waren indertijd diverse redenen om in 

2002 de gastatelierregeling op te doeken die nu geen opgeld meer doen.  

De programmering van TENT. en de activiteiten van de 

kunstenaarsinitiatieven op het gebied van RAiR dienen goed op elkaar 

afgestemd te zijn. 

 

 Een budget waarmee jaarlijks enkele kunstenaars uit diverse sectoren 

met een stipendium in het buitenland geplaatst en enkele kunstenaars uit 

het buitenland naar Rotterdam gehaald worden is wenselijk. De selectie 

kan geschieden door een breed samengestelde commissie van deskundigen 

uit alle betrokken cultuursectoren. In het algemeen is er niet veel animo 

om deze kunstenaars alleen uit de zogeheten BRICT landen te rekruteren 

of om kunstenaars alleen naar een van deze landen uit te zenden. 

 

 Van Centrum Beeldende Kunst kan worden gevraagd de regie in handen te 

nemen van de hiervoor genoemde commissie, deze in te stellen en voor te 

zitten en daarmee te bewerkstelligen dat kunstenaars van naam ervoor 

kiezen tijdelijk in Rotterdam of vanuit Rotterdam in het buitenland te 

werken onder het motto: kwalitatief goede plekken trekken kwalitatief 

goede kunstenaars. 



38 

Redenen om Centrum Beeldende Kunst deze regierol te geven zijn: 

- het is niet wenselijk om de wethouder rechtstreeks inhoudelijk 

verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van het a-i-r beleid 

- de regie hoort niet in handen van kunstenaars zelf, verenigd in RAiR, 

 de kunstenaars zien voor RAiR een lichte functie weggelegd 

- CBK is vanwege de ‘zware’ inbreng van beeldende kunst in het      

 a-i-r beleid zonder meer lid van de commissie 

- CBK heeft nu al een aansturende rol in de gedecentraliseerde BKV-

regeling. 

 

 Er zijn redenen om voor RAiR gelden te reserveren. RAiR speelt in op de 

behoefte van het college van Burgemeester en Wethouders om de 

resultaten van a-i-r zichtbaar te maken voor een groter publiek. De taken 

van RAiR dienen overigens niet verder te gaan dan het organiseren van 

exposities en promotionele en communicatieve activiteiten. Uitgaande 

van deze in vergelijking met eerder gepresenteerde plannen minder 

ambitieuze opzet zou een bedrag van € 90.000 per jaar ruim voldoende 

moeten zijn (in de bijlage treft men een globale exploitatieopzet). 

RAiR moet zich sectorbreed opstellen. Ook de spin-off van a-i-r’s in 

andere sectoren (letteren, nieuwe media en muziek) moet in RAiR 

exposities een plaats kunnen krijgen. 

 

 Met de totale regeling is een bedrag gemoeid van naar schatting  

€ 270.000 (voor onderbouwing, zie bijlage). In tegenstelling tot het 

verleden moet de in het leven te roepen a-i-r regeling niet beperkt 

blijven tot de sector beeldende kunst. Na 4 jaar dient de nieuwe a-i-r 

regeling geëvalueerd te worden waarbij zowel gekeken wordt naar de 

outcome als naar de positie van de geplaatste kunstenaars in het 

internationale kunstcircuit. De bekostiging van de regeling moet breder 

zijn dan de BKV-regeling willen ook andere sectoren kunnen profiteren. 

Hiervoor moet een beroep gedaan worden op het programmageld voor de 

doelstelling internationalisering. 

 

 Naast een structureel bedrag is behoefte aan een eenmalige investering 

in het onderhoud van de bestaande a-i-r locaties, met name bij de 

kunstenaarsinitiatieven. De raming van de hiermee gemoeide bedragen 

komt neer op € 150.000, een bedrag dat niet noodzakelijkerwijs op het 

cultuurbudget moet drukken. De gedachten gaan eerder uit naar het 

OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR).  

 

 De behoefte aan een art hotel wordt in de sector beeldende kunst slechts 

door weinigen gevoeld; daarbuiten lijkt die wens wat meer te leven al is 

het beeld niet eenduidig. In de beeldende kunst is de verblijfsplaats zeer 

nadrukkelijk gekoppeld aan de kunstproductie, in andere sectoren is er 

vaker een scheiding tussen speelplek en verblijfplaats. Een art hotel biedt 

kunstenaars van verschillende disciplines de mogelijkheid met elkaar in 

contact te treden. Omdat – behoudens de kunstenaarsinitiatieven – de 

kunstinstellingen in staat blijken met bestaande middelen ook in 

verblijfsplekken te voorzien is hiervoor in de voorgestelde regeling 

vooralsnog geen post opgenomen.  

 

 Het vouchersysteem zoals toegepast door V2_, ondersteund door het 

Ministerie van Economische Zaken, blijkt opvallend succesvol. Te 

overwegen valt om deze werkwijze in samenspraak met het Ministerie van 

OCW op zijn haalbaarheid in de gehele cultuursector te testen.  
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Het advies is mede gebaseerd op gesprekken met 

 

 

 

Jan Adriaans, gastateliers Buenos Aires en Cairo 

Alex Adriaansens, V2_ 

Kim Bouvy, Het Wilde Weten 

Ellen Dijkstra, Kunst & Complex  

Marianne Fontein, Kunst & Complex 

Mike van Gaasbeek, WORM  

Paul van Gennip, Witte de With 

Roderick Hietbrink, Stichting B.a.d. 

Dineke van Huizen, Kaus Australis, 

Leo van Loon, Creative Factory 

Ove Lucas, Centrum Beeldende Kunst 

Thomas Meijer zu Slochtern, Centrum Beeldende Kunst 

Harald Moes, Scapino 

Chris van Mulligen, Kaus Australis  

Kiki Pentreath van RDM Werf/Hogeschool Rotterdam 

Oscar van der Pluijm, World Music and Dance Centre 

Karin Trenkel, Duende 

Kamiel Verschuren, Stichting Nieuwe Ateliers Charlois  

Neil Wallace, de Doelen 

Ed Wubbe, Scapino 

Jan Zoet, Rotterdamse Schouwburg 
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Bijlage 2 Beschrijving kunstenaarsinitiatieven en aanverwante instellingen 

 

 

Kunst & Complex 

In 1981 voortgekomen uit de lichting 1977 van de Willem de Kooning Academie, 

aanvankelijk gehuisvest in een huishoudschool en sinds 1988 in een oud fabriekspand 

aan de Keileweg, voor een ton aangeboden door de gemeente. Er zijn 25 vaste 

ateliers. Daarnaast zijn er 3 gastateliers waar jaarlijks ongeveer 6 kunstenaars 

gebruik van maken. Deze kunnen niet meer zoals voorheen in de fabriek overnachten 

en krijgen elders verblijfsaccommodatie aangeboden. Kunst & Complex zou het erg 

op prijs stellen als er een art hotelachtige ambiance zou komen. 

 

Duende 

Is in 1984 opgericht en sinds 1993 gehuisvest in een voormalige technische school in 

Crooswijk. Een interne verbouwing leverde 42 ateliers op. Er zijn 3 gastateliers waar 

jaarlijks 9 kunstenaars verblijven. Het complex staat op de nominatie om te gaan 

verdwijnen. Er zijn nog geen concrete plannen voor nieuwe huisvesting. 

 

Kaus Australis 

Kaus Australis, opgericht in 1985, was de eerste en vooralsnog enige groep van 

kunstenaars die zelf een onderkomen bouwde aan de rand van 

Hilligersberg/Schiebroek. Kaus zat aanvankelijk in het Vierhavengebied in een oude 

havenloods aan de Keileweg maar moest in 1993 plaatsmaken voor de tippelzone. 

Kaus Australis draait het concept van kunstenaars-in-tijdelijk-beschikbare-panden om 

en vroeg de gemeente langdurig grond ter beschikking te stellen om zelf 

gefinancierde nieuwbouw te realiseren. Dit vanuit de wens een gebouw neer te 

zetten dat met het oogmerk op het scheppen van kunst en presentatie volledig 

functioneel was en niet langer bedreigd werd door tijdelijke contracten. Men heeft 6 

vaste ateliers en 4 gastateliers waarin per jaar ongeveer 17-20 gasten verblijven. 

A-i-r’s worden door de organisatoren van Kaus Australis intensief begeleid, facilitair, 

technisch en artistiek-inhoudelijk. De organisatoren nemen als individuele 

kunstenaars uit principe niet deel aan de presentaties van de gastkunstenaars, zoals 

dat bij andere initiatieven wel gebruikelijk is. A-i-r wordt bij Kaus Australis 

beschouwd als een voorstadium bij de totstandkoming van werk; zowel wat betreft 

de kunstwerken zelf alsook de try-out presentaties/tentoonstellingen -met publiek- 

in die zin heeft het werken bij Kaus Australis het karakter van een laboratorium en 

bieden de artist-presentations een goede gelegenheid aan kunstscouts. 

 

Stichting B.a.d. 

Is in 1987 opgericht en sinds 1991 gevestigd in een schoolgebouw uit 1956 in 

Charlois. Er zijn momenteel 3 gastateliers (waren er 5) waar gemiddeld 16 gasten per 

jaar voor een periode langer dan 3 maanden verblijven. Verder komen veel tijdelijke 

gasten gebruikmaken van de hotelkamer voor short-stay. Met woningcorporatie 

Vestia is overeenstemming bereikt over de definitieve bestemming van het gebouw 

als ateliercomplex. Over de huurprijs wordt nog onderhandeld.  

 

B.a.d. runt geen artist-in-residence programma, maar faciliteert. De enige eis die 

gesteld wordt aan de geselecteerde kunstenaar (op basis van ingestuurde 

documentatie) is dat hij zich bewust is van het vrijwilligerskarakter. Alle (openbare) 

gastgerelateerde activiteiten ontstaan ter plekke, zoals presentaties, performances, 

lezingen en workshops dankzij een subsidie van de dienst Kunst en Cultuur. Met 

papieren uitnodigingen, emailing, website, facebook, e.d. worden geïnteresseerden 

uitgenodigd voor de activiteiten. 

 

Het Wilde Weten 

Is in 1990 opgericht en sinds 1991 gehuisvest in een oud klooster in de Robert 

Fruinstraat in het Oude Westen. Men heeft 1 gastatelier en ontvangt daar 4 gasten 
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per jaar. Iedere gast houdt aan het begin van verblijf een presentatie (lezing) en aan 

het einde een korte tentoonstelling in de projectruimte. Verder zijn er regelmatig 

atelierbezoeken van curatoren uit binnen- en buitenland en wordt samengewerkt 

met collega-instellingen en instituten uit binnen- en buitenland. Een aantal daarvan 

komen voort uit residencies die de Wilde Weters hebben gedaan. Ook zijn er kortere 

uitwisselingen, de activiteiten zijn terug te vinden op de website. De gast wordt 

gekozen aan de hand van de kwaliteit van het werk, een ‘open call’ wordt verspreid 

via de website. Aanmeldingen komen overal vandaan. 

 

Andere initiatieven in de beeldende kunst  

 

Stichting Nieuwe Ateliers Charlois (Stichting NAC) 

Heeft contracten met Vestia, WOM en Woonstad en beheert de leegstand in Charlois. 

Zij heeft via deze partijen inmiddels meer dan 100 panden tijdelijk in beheer 

gekregen voor gemiddelde perioden van 3 tot 10 jaar voor zo'n 150 kunstenaars. Er 

zijn onder meer 2 gastverblijven gerealiseerd en verschillende collectieve 

presentatie en projectruimten. Het merendeel van deze, veelal buitenlandse, 

kunstenaars zou zich niet kunnen vestigen vanwege de Rotterdamwet, die de 

gemeente toestaat nieuwkomers beneden 120% van het minimum inkomensniveau als 

inwoner te weigeren. Ook zijn er woningen waarin zogenaamde ‘shortstays’ plaats 

vinden, bijvoorbeeld musici die optreden bij WORM. Normaal gaat het om een 

verblijf van 2 tot 3 maanden. NAC biedt aan buitenlandse kunstenaars vaak de enige 

mogelijkheid om hier zonder woonvergunning langere tijd te verblijven. Zo komen 

veel studenten van het Piet Zwart Instituut tijdelijk aan een woning die nodig is voor 

inschrijving aan de masteropleidingen in Nederland. De Stichting NAC is daarmee een 

belangrijke schakel in het huisvesten van veelal buitenlandse studenten, hetgeen op 

den duur vaak leidt tot definitieve huisvesting in de stad. Maar ook voor kunstenaars 

uit andere delen van Nederland is Rotterdam zo een aantrekkelijke plaats om zich te 

vestigen. Goedkope woningen en ateliers zijn de basis voor een florerend 

kunstenaarsklimaat. Stichting NAC biedt daarnaast een heleboel andere zaken zoals 

een eigen cultuurfonds, taallessen en projectruimten. Van de op zich zeer 

bescheiden vergoeding voor het gebruik van woonwerkruimte gaat een deel naar de 

corporatie voor het noodzakelijke beheer. NAC doet zelf onderhoud en het deel van 

het jaarlijkse budget dat overblijft komt ten goede aan het NAC fonds. Dat fonds 

heeft per jaar een bedrag van ongeveer € 40.000 beschikbaar. Kunstenaars kunnen  

een beroep doen op het fonds voor eigen of gezamenlijke projecten. De Stichting 

NAC werkt dus niet alleen facilitair maar draagt ook, op een duurzame manier, aan 

de dynamiek van het kunstklimaat bij. 

Men zou kunnen stellen dat de stichting een nieuwe sterk buurtgebonden 

ontwikkeling is naast de kunstenaarsinitiatieven. 

 

Galerie Hommes 

Eveneens in Charlois bevindt zich Galerie Hommes. Deze constateert dat behoefte is 

aan ‘long stay’ plaatsen voor kunstenaars die er na een eerste kort verblijf nog 

enkele maanden aan vast willen plakken. Zulke voorzieningen realiseert Galerie 

Hommes in een pand aan de Charloisse Kerksingel. In deze nieuwe voorziening 

bestaat de mogelijkheid om een half tot een jaar in een gastatelier te wonen en te 

werken, onder de voorwaarde dat de residerende kunstenaar een connectie aangaat 

met de wijk en de stad Rotterdam.  

Gekozen worden buitenlandse kunstenaars die gedurende een half jaar tot een jaar 

in Oud–Charlois willen wonen en werken. Dat kan een kunstenaar zijn die een korte 

residentie in een van de andere gastateliers heeft voltooid. Maar het kan ook een 

kunstenaar zijn die rechtstreeks uit het buitenland komt.  

In de aanmelding vermeldt de kunstenaar waarom hij of zij kiest voor Rotterdam en 

aan welk project hij/zij wil gaan werken. 
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In tegenstelling tot het beleid van de kunstenaarsinitiatieven hanteert Galerie 

Hommes hier een duidelijke eis ten aanzien van de betrokkenheid met de plaats van 

verblijf.  

De verbouwingskosten zijn voor rekening van de gezamenlijke corporaties verenigd in 

Woonstad Rotterdam en de inrichtingskosten worden betaald door Galerie Hommes. 

Aan Pact op Zuid is een eenmalige bijdrage gevraagd.  
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Bijlage 3 Voorgestelde financiële regelingen artist-in-residence 

 

 

A-i-r regeling 

 

De nieuwe a-i-r regeling moet niet beperkt blijven tot de sector beeldende kunst. De 

regeling voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van verhuur (huur, 

energiekosten) en in de instandhoudingskosten (vrijwilligersvergoeding) van een 

gastatelier. De regeling moet sectorbreed worden toegepast. Hiermee is naar 

schatting een bedrag van 15 plaatsen per jaar gemoeid (voor 33 kunstenaars) x 1200 

(huur) + 1800 (energie)) = 45.000 

 

 

Algemene deel 

Verbetering en instandhouding gastateliers (sectorbreed)   45.000 

Vrijwilligersvergoeding bestaande kunstenaarsinitiatieven   35.000 

Programmering a-i-r biedende instellingen        25.000 

(beide laatste bedragen uit begroting Bureau Buitenland)  ______ 

 

Totaal                  105.000 

 

Exploitatieopzet RAiR (mede gebaseerd op begroting Bureau Buitenland 2007) 

Coördinator                 25.000 

Medewerker                 15.000 

Poolmedewerker                10.000 

Kantoor                    5.000 

Tentoonstellingen               25.000 

Diversen                  10.000 

_______ 

Totaal                   90.000 

 

Stipendium artist-in-residence (import en export, sectorbreed) 

5 personen per jaar (2 import, 3 export of andersom); telkens 3 maanden verblijf 

5 x 3 x 5.000 (inclusief honorarium en sejour)       75.000 

 

a-i-r budget per jaar 

Gastatelierregeling              105.000 

Exploitatie RAiR                 90.000 

Stipendium                 75.000 

                   _______ 

Totaal                  270.000 
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Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Aan de voorzitter van de
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
Mevrouw M. Post van Ophem
Postbus 2800
3000 CV ROTTERDAM

Rlh Gruhoff

Wethouder Participate. Cultuur en Milieu

Bezo«kadre«: Stadhuis Cootsmgel 40 3011
AD Rotterdam
PostadrM: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl

E-mail: dimiSibsd.rotterdam.nl

InllehtJngtn: drs.LJ.de Wit
Tolefoon: 010 -267 1918

On* kenmtrk: 09dkc274 - 312789

Datum: 23 juni 2009

Geachte Raad,

Zoals u weet heeft het college het thema 'internationalisering' aangemerkt als prioriteit in net
cultuurbeleid van de komende vierjaren. Niet alleen door middel van structurele
subsidieverlening in het cultuurplan wordt hier extra op ingezet, maar ook door middel van een
vierjarig Prog ram ma Internationalisering. Dit prog ram ma kent verschillende onderdelen die in
samenhang met elkaar een positieve bijdrage moeten leveren aan de artistieke ontwikkeling
van de Rotterdamse kunstsector, aan de versterking van de culturele basisinfrastructuur en
aan de verbreding van het cultureel aanbod. Daarnaast wil dit programme een bijdrage
leveren aan breder internationaal (cultuur)beleid van de gemeente, gericht op diplomatieke
betrekkingen, het verstevigen van stedelijke economische en handelsrelaties en het
aantrekken van toeristisch bezoek en creatieve bedrijvigheid. Wij voelen ons in deze
benadering gesterkt door uw advies 'De transnationale stad. Over een Rotterdams
internationaal cultuurbeleid'. Uw Raad adviseerde ons daarmee actie te ondememen om meer
winst te halen uit de koppeling tussen de kunstsector enerzijds en economische en
diplomatieke belangen anderzijds.

Binnen dit programme is een belangrijke rol weggelegd voor de 'creatieve stad'. Het
maatschappelijk en economisch succes van een moderne stad zit 'm in een gezond creatief en
innovatief klimaat. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het herbergen van creatieve
geesten. leder innovatief product, iedere kunstuiting, begint immers met een idee en de
ideevorming is daarmee een cruciale fase in de totstandkoming van een kunstwerk en van
andere creatieve producten. Dit proces is een sociaal proces en interactie met anderen is
daarbij van groot belang. Wij vinden het voorts belangrijk te investeren in het 'human creative
capital1 in Rotterdam en willen hiertoe een op maat gesneden artists-in-residence beleid
ontwikkelen. Bij het beschrijven van de uitgangspunten van deze beleidsontwikkeling zie ik
een inhoudelijke rol weggelegd voor de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Deflnltiebopallng
Alvorens ik u een aantal concrete vragen stel, wil ik eerst met u de definitie van 'artists-in-
residence' bepalen. Immers, de termen 'mobiliteit', Internationale samenwerking' en
'gastatertiers' worden vaak door elkaar heen gebruikt. Dat is niet vreemd - ze hebben veel met
elkaar te maken - maar om deze adviesaanvraag en mogelijke beleidsontwikkelingen zo
doelgericht en efficient mogelijk in te zetten, wil ik eerst scherpstellen wat we onder 'artists-in-
residence' verstaan. Het gaat mijns inziens om een tiideliik verbliif van een professional uit de
Rotterdamse culturele sector in het buitenland of vice versa met als doel het maken van een
creatief eindproduct. dat ter plekke ontstaat. Dit product is daarmee direct gelieerd aan dat
verblijf; een verblijf in het buitenland 'for art's sake1 zoals Transartists dat beschrijft1. Daarbij
worden condities aangeboden die creativiteit in de hand werken en die wonen en werken goed
mogelijk maken. Verder vind ik het een voorwaarde dat een artist in residence gelieerd is aan

1 http://www-lransarti3la.nl/. Transartists is een landelijke onafhankelijke stichting die kunstenaare uit allo disciplines

inform eort over internationale artists-in-residence programma's.



een netwerk van kunstenaars2 of kunstinstellingen of plaatsvindt binnen de context van een
kunstinstelling.

Ook geef ik alvast aan dat het hier een relatief nieuw onderwerp binnen het Rotterdamse
cultuurbeleid betreft. Dit vereist nog enige gedachtevorming, waardoor mijn vragen aan uw
raad nogal uitgebreid geformuleerd zijn. Dit betekent echter niet dat ik van u een evenzo
uitgebreid advies verwacht. Mede omwille van de korte tijd die u ter beschikking staat voor het
formuleren van het advies, kunt u volstaan met een kernachtige reactie. Houdt u er in (de
omvang van) uw aanbevelingen ook rekening mee dat het budget voor beleidsontwikkelingen
op dit thema beperkt is.

Graag vraag ik uw advies over het volgende:

Landschapstokenlng
Hoe ziet het landschap van artists-in-residence er nu uit in Rotterdam en welke plannen,
wen sen en ambities bestaan er? Ik vraag daarbij uw speciale aandacht voor kunstzinnige
domeinen buiten de beetdende kunst, alsmede voor clusters van ondememers uit de creatieve
bedrijvensector zoals bijvoorbeeld de Creative Factory en de RDM Campus.

Outcome, effect en betekenla
- voorde stad: Artists-in-residence zijn belangnjk voor de stad (netwerk, aandacht van
internationale curatoren etc.). Toch wordt het succes van artists-in-residence beleid al te vaak
getoetst aan de hand van output en veel minder aan outcome3. Omdat ik die inhoudetijke
effecten net zo belangrijk vind, vraag ik u: wat betekenen die internationale gastkunstenaars
nu eigenlijk voor de stad? En andersom: wat betekent een verblijf van een Rotterdamse
kunstenaar in het buitenland voor de thuisstad waamaar hij na terugkeert? Hoe kan Rotterdam
dit creatieve kapitaal optimaal verzilveren?

- voor een kunstinstelling: Zoals ik in mijn definitie van artist-in-resedence al verwoordde, vind
ik het belangrijk dat ook kunstinstellingen betrokken raken bij dit fenomeen. Inbedding in een
bred ere structuur zoals die van een kunstorganisatie komt mijns inziens de kwaliteit van het
uiteindelijke product van een artists-in-residence ten goede. In Rotterdam spelen artist-in-
residencies zich vooral af binnen de vijf grote kunstenaarsinitiatieven en zij hebben de
gastateliers wel eens beschreven als 'het kloppend hart van de organisatie'. Kan dit ook
gelden voor andersoortige kunstinstellingen?

- voor individuele kunstenaars: Het kunnen beleven van een Artists-in-residency is belangrijk
voor een kunstenaar. Het biedt de gelegenheid inspiratie op te doen, te reflecteren op het
eigen werk en om nun netwerk en afzetmarkt uit te breiden. Dat belang voor de persoonlijke
en professionele ontwikkeling van de kunstenaar onderschrijf ik veiledig, maar heeft uw Raad
ook suggesties hoe de stad ervoor kan zorgen dat deze 'winst' meer tentoongespreid wordt en
daarmee niet alleen een individuele ervaring blijft, maar een die bijdraagt aan bredere
stedelijke ontwikkeling?

Ingrepen en Instrumenten met duurzaam effect
Zoals uit bovenstaande blijkt, ga ik ervan uit dat het stimuleren van artist-in-resedencies zowel
voor stad, kunstinstellingen en individuele kunstenaars een belangrijk inhoudelijk effect kan
sorteren. De vraag is vervolgens in welke domeinen de gemeente zou moeten investeren om
dat effect ook op de langere termijn te optimaliseren; is dat in de fysteke infrastructuur, de
programmering van de stad, of zijn dat ingrepen op instellingsniveau? Kortom: welke
inspanningen op het gebied van artist-in-residence beleid stelt u voor die een duurzaam effect
kunnen sorteren voor stad, instellingen en individuele kunstenaars?

In het kader van het zoeken naar geschikte instrumenten, breng ik u bij wijze van voorbeeld de
plannen van RAiR onder de aandacht. Dit is een gezamenlijk initiatief van de vijf grootste
kunstenaarsinitiatieven in Rotterdam, die sinds de laatste 25 jaar in totaal 15 gastateliers
aanbieden. Zij hebben het plan opgevat een gezamenlijk een aritsts-in-residence platform te

3 Ik benadruk nogmaals dat ik in deze adviesaanvraag met het woord '(gast)kunstenaars' professionals uit alle

cuKurele disciplines bedoel, dus ook van buiten de beeklende kunst.
3 'Mobility Incentives for Cultural Professionals in Europe'. Onderzoek van de European Institute for Comparative

Cultural Research {ERICarts Institute) in opdracht van de Europese Commisste, oktober 2008.



crefiren: een bureau dat op lokaal niveau onder andere de coOrdinerende taken van de
gastatellers van deze vijf initiatieven op zich neemt, activiteiten op elkaar afstemt en als
aanspreekpunt fungeert. Volgens de initiatiefnemers kan het gastatelierbeleid op die manier
professioneler worden opgepakt, waardoor het meer rendement oplevert voor de kunstenaars
en voor de stad.

Ook wijs ik u ter illustratie op de planner van de Creative Factory in de Maassilo waar het
voomemen bestaat om een Europees netwerk van Creative Factories op te zetten en
daarbinnen te komen tot afspraken voor zogenaamde 'creative residencies'. Dit zijn plekken
waar geleefd, gewerkt en 'gepromoot' kan worden door creatief ondernemers gedurende een
korte periode en die kunnen fungeren als platform van of springplank naar de locale
afzetmarkt.

Proces
Op dit moment ondersteunt de gemeente kunstenaarsinitiatieven met een bescheiden
subsidie. Kunstenaarsinitiatieven kunnen zelf bepalen ten behoeve van welke activiteit zij deze
subsidie in zetten, maar vaak wordt het besteed aan de gastateliers. Het subsidiebudget
waaruit deze financiering afkomstig is, bestaat uit rijksmiddelen uit de geldstroom Beeldende
Kunst en Vormgeving. In navolging van gewijzigd rijksbeleid wordt deze regeling dit jaar
herzien: in de vorm van een 'decentralisatieregeling' krijgt de gemeente Rotterdam meer te
zeggen over de verdeling van deze middelen ten behoeve van kunstenaarsbeleid, landelijke
voorwaarden komen te vervallen. U ziet dat hier een schamierpunt bestaat tussen de herijking
van deze geldstroom en de ontwikkeling van het aritsts-in-residence beleid. Omdat ik uw Raad
ook om advies heb gevraagd over de herijking van de BKV regeling, vraag ik u vriendelijk
beide adviezen niet zozeer te integreren (het advies over artists-in-residence moet juist gaan
over alle disciplines), maar we) op elkaar af te stemmen.

Verder vind ik het belangrijk dat de kunstsector nauw bij de beleidsontwikkeling op het gebied
van artists-in-residence wordt betrokken. Ik stel dan ook voor dat u gedurende het proces een
of twee sessies organiseert waarbij kunstin stel I'm gen de gelegenheid krijgen over dit
onderwerp mee te praten.

Tljdsplannlng
Ik heb de gemeenteraad toegezegd in oktober 2009 met een voorstel te zullen komen ten
aanzien van artists-in-residence beleid. Ik vraag u daarom mij begin September 2009 uw
advies te doen toekomen.

Met vriendelijke groet

Rik Grashoff
Wethouder Participate, Cultuur en Milieu
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