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Wat kunnen galeries doen om de kunst weer op het podium te krijgen  ?

Het galerie/wezen is op het moment verdeeld in een hoog en middellaag segment [beurzen, 
worldwide web, veilingen]. Het begon in Amerika en na de grote crash van 2008 volgenden China, 
Rusland en het Midden-Oosten. Dit hoge segment is niet geïnteresseerd in de eigen generatie maar 
in de Top100 van de wereld en van die kunstenaars de beste werken.
Toch gaat er veel aandacht naar juist dit segment, bijv. door de pers om ons in te peperen hoe duur 
beeldende kunst wel niet is.  Het gaat niet over kunst, over het scheppen, het verdiepen en genieten 
ervan maar om het opgeblazen vertoon van geld en macht.

We willen het vanmiddag hebben over het middensegment, de galerie waar iedereen heen kan gaan. 
Ik wil wel even in vogelvlucht schetsen hoe het galerie-wezen zich sinds de jaren '80 ontwikkelde.

In de tweede helft van de jaren '80 ontstaat er een bloeiend galeriewezen, bijv in Amsterdam 
uitgroeiend van eerst zo'n 30tal naar zo'n 100-150 stuks.
De galerie had toen een visie, met vaste klanten en vaste kunstenaars. Mensen verzamelden werken 
van één kunstenaar  en volgden die ook, waren nieuwsgierig naar zijn/haar ontwikkeling en 
verdiepten zich in hun werk. De galerie was een inspiratiebron, een ontdekkingsreis en een 
ontmoetingsplaats voor toch een tamelijk kleine groep.
De jaren  '90 met zijn voorspoedige economie, opkomst van websites, reizen en beurzen, het kon 
niet op!     

Dan komt de grote economische klap van 2008. De wereld verandert drastisch. Grote bezuinigingen
en politieke verschuivingen. Ieder voor zich, de economie/handel zal en moet gesteund worden met 
groot gevolg voor kunst en wetenschap, en dus de Beschaving. Het geld krijgt de macht. Met als 
gevolg dat we op weg zijn naar een kantelmoment van de democratie  met alle gevolgen van dien. 

Heel rijk aan de ene kant, die alles naar zich toe trekkken, waar beschaving uit geld bestaat en de 
rest arm of onbemiddeld is. 'Weg met die kunsthobbbies van die linksen' (indirect: niet-werkenden, 
niet wezenlijk bijdragenden). Er moet gewerkt worden om te consumeren, kwaliteit is niet 
belangrijk maar snel en vlug naar meer en meer, gesteund door de techniek.

Damien Hirst toonde zijn tentoonstelling Treasures from the Wreck of the Unbelievable in Venetië 
afgelopen zomer. Ik neem de bespreking hiervan door Ilja Leonard Pfeijffer omdat het deze tijd 
goed aangeeft en hoe belangrijk de rol van de kunstenaar is :

A. omdat ie aangeeft waarom kunst inspirerend is;
B. de ogen kan openen, de angst kan tonen;
C. maar ook hoop kan geven of tot nadenken stemt, met als gevolg hopelijk daden.

Hirst stelt in zijn tentoonstelling de vergankelijkheid van onze beschaving ter discusie. 
Alles wat tegenwoordig wordt gemaakt, is gemaakt om kapot te gaan. Het grootste bouwwerk dat 
we maken, is het wereld wijde web. Dit is het monument van onze generatie, maar het web is ook 
vluchtig. Één druk op de verkeerde knop en het is weg. Ons hele geheugen is zo vergankelijk als een
stroompje electronen op een micro-chip. Het maatschappelijk geheugen bestaat niet meer uit 
materie. 

We hebben niet eens meer verhalen, mythen of helden om over te leveren aan de toekomst. Hirst 
toont ons Mickey Mouse en Pluto als enig overgebleven universeel referentie-punt van onze cultuur,
in tegenstelling tot de helden en goden van vroeger tijden, terwijl notabene de prullen van Mickey 
Mouse en Pluto ook nog eens van goedkoop materiaal zijn gemaakt.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/20/alles-is-gemaakt-om-kapot-te-gaan
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Hirst wil ons tonen dat we oog in oog staan met de dood van onze cultuur en beschaving.

Waarom vertel ik U dit, om te onderstrepen hoe belangrijk de kunstenaar is voor onze maatschappij.
De kunstenaar is en moet in staat gesteld worden vrij te kunen werken, door vorm, inhoud en studie.
Hij/zij leert ons kijken, twijfelen, delen, genieten en bewonderen.

Hier ligt de samenwerking van de galerie als podium van de kunstenaar. Kortom een plek waar je 
vriendelijk en informatief wordt ontvangen. Een vertegenwootrdiger van de kunstenaar, een galerist 
die visie heeft, die zich bezig houdt met de maatschappij  en de vernaderingen daarin, gericht op 
leren en nieuwsgierig om het gebodene door te geven, de juiste persoon op de juiste plek.

En de juiste plek is belangrijk. Hiervoor hebben we de politiek nodig. We komen hierbij terug op de
attitude-verandering, op weg naar een kantelfase van one democratie. Het is nu een belangrijke tijd 
om eraan te werken dat een deel van de macht naar de kunst toe wordt getrokken.

Hierbij zal het zelf-organiserend vermogen van groepen belangrijk zijn omdat de overheid geen 
helpende hand meer is maar een vragende partij  en die daarmeeookstuurt.
Nu het gesprek voeren (het is 1 voor twaalf) en tot punten komen  (Je niet meer voor hobbyist laten 
uitmaken), samen sterk, desnoods de straat op !

Het Fonds, bonden, galeries zullen samen moeten werken om te bepalen wat er nodig is, wat 
belangrijk is en waarom en hoe, door zelf te bepalen wat het beleid moet zijn en de daatuit 
voortvloeiende bestedingen nodig om de kunsten weer op het podium te krijgen. Je niet te laten 
gebruiken voor het upgraden van buurten, waar je kunt opdonderen zodra de makelaar zijn kans ziet
gekomen.

Een goede plek is belangrijk, in het centrum of in buurten waar de nodige voorzieningen reeds zijn.
De samenwerkende organisaties voor de kunst zullen kunnen en moeten vechten en eisen dat zulke 
plekken er komen en daar subsidie voor zien los te krijgen.
Vroeger hadden we Fodor, kunstuitlenen e.d., van dat weggehaalde geld zal een deel terug moeten 
komen.

De galerie kan daar een kernpunt in zijn, met goede gebouwen (beschermd door de overheid) kan er 
een plek komen waar je elkaar kunt ontmoeten.
Een plek, gedreven door een of meerdere galeries, meerdere zalen, bijv. een platform om kunst te 
tonen, waar oudere (geschiedenis), mid-career en jongere kunst wordt geserveerd.. Je kunt dan leer-
momenten inbouwen - elkaars technieken, ambachten leren.

Zelf heb ik hier ervaring mee opgedaan en op dit moment werk ik samen met Vriend van Bavink en 
Ten Haaft Projects. Samen in een gebouw, is in de tijd met hoge kosten een oplossing,
Je deelt het werk /de tijd en interesses en hebt meerdere inzet om publiek te trekken. (Je ziet het in 
vele steden in het buuitenland al gebeuren).

De  galerie zal weer een ontmoetingsplek moeten zijn/ worden waar je langere tijd wilt 
doorbrengen. De ruimte zal flink moeten zijn :  ruimtes voor video en film; een bibliotheek (boeken 
verkoop = inkomsten); een zitje/kleine catering (inkomsten); documentatie ; verhuur-plek voor 
leingen of andere gast-galeries (inkomsten); ateliers voor kunstenaars, residences. Ook een plek 
voor sociale media, tegenwoordig belangrijk, je bindt er de bezoeker mee, maar de galerie is 'the 
place to be'.  Voor- en tegenstanders zouden er samen in kontakt moeten kunnen gaan.
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Natuurlijk hoort hier ook een duidelijk galerie-beleid voor de kijker/bezoeker bij. De leider/galerist 
is een belangrijk persoon, een publiek persoon bijna, die uitnodigend, vriendelijk is met overzicht.

De galerie moet er weer zijn voor ons en beurzen kunnen veel minder. Beursen werken de 
vluchtigheid in de hand en 1 à 2 beurzen  is genoeg voor Nederland.

Het zal de verhouding galerie - kunstenaar goed doen dat ze bij een galerie horen en dat daar ook 
dingen tegenover staan ('Galerie neemt 50% en doet niks' klopt niet).
Een ander punt is de betrouwbaarheid. Er zijn nogal eens strubbelingen over uitbetalingen. Het zou 
goed zijn als bijv. de NGA een plek zou inruimen waar kunstenaars kunnen aangeven dat ze niet 
uitbetaald krijgen en zo een zwarte lijst bijhouden.

De kunstenaar en de galerie zullen respect voor elkaars en ieders werk moeten hebben. Dus de 
kunstenaar ook uitbetalen.  De kunstenaar heeft het vermogen de ons omringende werkelijkheid te 
tonen, te laten herkennen, iets nieuws te tonen uit wat al bestond. De galerist zal de bezoeker leren 
kijken en te leren de kunst te delen. Hij heeft daarin een belangrijke taak.  De digitale wereld en de 
beurzen hebben de vluchtigheid doen toenemen, dus  even rustig is dan fijn, om een bezoek tot een 
sociale gebeurtenis te laten worden. [Stedelijk Base vs. De Pont].

Een ander  belangrijk punt is goede documentatie. Een leesbaar magazine maken, met bijv. de 
exposities in de galerie of artikelen over kunst in de ons omringende steden/landen. Hier ligt ook 
een punt voor extra subsidie. Tenslotte er is geen Openbaar Kunstbezit meer dat minstens twee 
generaties voorlichting gaf.

Weer een publiekspersoon zoeken, zoals vroeger Pierre Janssen die de interesse voor de kunst nieuw
leven inblaast.

De galerie zal evenementen moeten organiseren. het gaat om het scheppen, verdiepen en genieten 
als tegenwicht voor het opgeblazen vertoon van geld.

De overheid en politiek moet de kunst, onze beschaving ter harte nemen. Niet om 
commercialisering rond bepaalde kunstenaars en prijsopdrijving maar om de overlevering waarvan 
de gemeenschap kan leren en genieten. Het is tenslotte toekomstig erfgoed. 
Dit kan door samen doelstellingen te ontwikkelen en door  een deel van de macht en het geld op te 
eisen, om zo de beschaving te laten groeien.

Wie krijgt het geld en hoe het te verdelen ? Het Mondriaanfonds lijkt daarvoor heel geschikt en de 
galerie zal aan eisen moeten voldoen, om te tonen waar het geld heen gaat.

Zoek medestanders in de politiek, of richt een platform op. [Bijv. Felix Rottenberg, kent de politiek 
en is zeer betrokken bij de kunst], maar vooral Sta Op! en onderneem aktie voordat het te laat is.

Hopelijk heeft u nog vele andere ideeën om de kunst weer zijn plek in de wereld te geven.

Dank.


