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Artistiek-inhoudelijk beleidsplan BAM 2013-2016
1.1.

Wat is BAM

1.1.1. Mission Statement
Missie
BAM is het Vlaamse steunpunt voor de beeldende kunst en het audiovisuele vertonerveld1.
BAM is een intermediaire structuur die kunst en kunstenaars proactief ondersteunt in een
veranderende samenleving. Het steunpunt verspreidt informatie, voert onderzoek uit,
ondersteunt visieontwikkeling en neemt standpunten in, jaagt de professionalisering van functies
aan en ijvert voor meer zichtbaarheid en een groter maatschappelijk draagvlak.
Rond thema’s die ook andere kunsten en aanverwante sectoren aanbelangen, werkt BAM
samen met hun steunpunten. Een geïntegreerde aanpak en kennisdeling zijn daarbij de
uitgangspunten.
Visie
De sociaal, politiek, demografisch en economisch snel evoluerende samenleving heeft nood aan
betekenisgeving, verbeelding en verdieping. Er ligt voor kunst dan ook een belangrijk potentieel
te grijp. Creativiteit is een stuwende factor voor innovatie binnen de kennis- en
informatiemaatschappij. Symbolische waarden en verbeelding winnen aan belang in een
omgeving van interculturele dialoog en levenslang of levensbreed leren. De toenemende
democratisering en actieve betrokkenheid van mensen bieden kansen voor cultuurparticipatie.
De verbeeldingskracht van cultuur kan veranderingsprocessen en transities stimuleren. Kortom,
ontwikkeling brengt kansen mee voor kunst. Kunst moet voor zichzelf dan ook een
maatschappelijke positie veroveren, en wel door opties op lange termijn, die gebaseerd zijn op
een krachtige visie en duurzame samenwerking op alle niveaus.
Tegelijk werpen die maatschappelijke veranderingen ook vragen op. Hoe duurzaam artistiek
werken onder precaire arbeidsvoorwaarden? Welke rol wil en kan de overheid spelen in de
ontwikkeling van cultuur? Hoe een evenwicht vinden tussen vaste waarden en continuïteit
enerzijds en vernieuwing en experiment anderzijds? Waar ligt de balans tussen het lokale en het
internationale, tussen marktbelangen die alsmaar groter worden en publieke belangen? Hoe
omgaan met massamedia en populisme?
BAM wil deze uitdagingen alert en met zin voor urgentie opnemen, samen met de sectoren, om
zo de positie en impact van kunst en kunstenaar te versterken door professionalisering,
ondernemerschap, opleiding, praktijkontwikkeling en cultureel leiderschap. Op dat vlak is
ondersteuning voor ons niet louter een technische zaak van professionalisering.
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  Onder	
  het	
  audiovisuele	
  vertonerveld	
  verstaan	
  wij	
  in	
  dit	
  beleidsplan:	
  distributie;	
  presentatie	
  (bioscoop,	
  festivals,	
  
VOD,	
  bibliotheken,	
  televisie);	
  audiovisuele	
  educatie;	
  kritiek,	
  reflectie	
  en	
  theorie;	
  archivering	
  en	
  ontsluiting.	
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1.1.2. Schets van de voorbije en huidige werking (2010-2012)
Hier volgt een lijst van acties en trajecten die BAM in de voorbije beleidsperiode afwerkte. Ze
zijn gegroepeerd volgens de thema’s van het beleidsplan 2010-2012.
Informatie, cijfers en gegevens
•

•

•
•

•

De opzet van een online adressengids over personen en organisaties uit de beeldende en
audiovisuele kunst is afgerond. Deze gids van kernspelers in de profit en non-profit bevat,
behalve adressen, ook extra informatievelden.
KWARTS, de gemeenschappelijke databank met cijfers en gegevens over het kunstenveld,
een gemeenschappelijk initiatief van de kunstensteunpunten in samenwerking met
agentschap Kunsten en Erfgoed, omvat alle statistische gegevens sinds 2007 over
gesubsidieerde organisaties (nog geen personen) in audiovisuele en beeldende kunst.
Systematische overzichten geven een beeld van beleidskaders (vanaf 1995) en subsidies in
beeldende kunst (vanaf 1986) en vertoners van audiovisuele kunst (vanaf 1971).
De UiTdatabank wordt vervolledigd met activiteiten rond audiovisuele en beeldende kunst.
CultuurNet geeft deze gegevens vrij voor een digitale agenda actuele beeldende kunst en
voor onderzoeksdoeleinden.
De BAM-website is een belangrijk instrument voor het online documenteren van de eigen
werking.

Praktijkgericht onderzoek voor veldanalyse en veldopbouw
Onderzoeksprojecten beeldende kunst:
• distributie van tijdschriften en publicaties (BAM);
• bevraging en enquête rond publieksbemiddeling (BAM);
• bevraging rond relatie kunsteducatie en onderwijs (BAM en CANON Cultuurcel);
• onderzoek naar functies in beeldende kunst (BAM);
• onderzoek naar good practices in kunstenaarsarchieven (BAM);
• collectievorming en aankoopbeleid musea en archieven (partner in onderzoek met
agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO);
• voorgeschiedenis, cijfers en scenario's van het beeldendekunstveld ('Frisse lucht - lange
adem’);
• onderzoek naar nieuwe organisatiemodellen (BAM, Muziekcentrum, Cera en departement
CJSM);
• kunst in publieke ruimte (partner in onderzoek met agentschap Kunsten en Erfgoed);
• onderzoek naar residentiebeleid (partner in onderzoek met agentschap Kunsten en Erfgoed,
uitgevoerd door UA).
Werkgroepen en praktijkontwikkeling beeldende kunst:
• werkgroep werkplaatsen en kunstenaars beeldende kunst;
• werkgroepen lokaal beleid beeldende kunst en lokale clustering (Antwerpen, Gent, Brussel);
• werkgroep kunstkritiek;
• werkgroep kunstenaarsarchieven;
• werkgroep cultuurcentra en beeldende kunst;
• werkgroep promotiegaleries;
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•
•

werkgroep communicatie;
werkgroep publieksbemiddeling.

Onderzoeksprojecten audiovisuele kunst:
• veldanalyse audiovisueel vertonerveld ‘Voorbij de vertoning’ (BAM);
• onderzoek digitale cinema (opdracht departement CJSM);
• nieuwe financieringsmodellen voor filmtijdschriften (partner in onderzoek met Open Doek);
mediawijsheid (partner in onderzoek van CANON Cultuurcel).
Werkgroepen en praktijkontwikkeling audiovisuele kunst:
• werkgroep arthousebioscopen;
• werkgroep digitale cinema 2K (partner in werkgroep op initiatief van Departement CJSM);
• werkgroep digitale cinema voor cultuurcentra (i.s.m. LOCUS);
• werkgroep filmfestivals;
• werkgroep audiovisuele educatie;
• werkgroep filmkritiek;
• werkgroepen lokaal audiovisueel beleid en lokale clustering (Brugge, Gent, Antwerpen,
Brussel, Leuven, Hasselt/Limburg).
Internationaliseren
• internationaal bezoekersprogramma voor buitenlandse curatoren en critici;
• werkbezoeken in Eurozone (Wallonië, Noord-Frankrijk, Zuid-Nederland, NordrheinWestfalen, Luxemburg);
• oriëntatiereis naar andere continenten;
• oprichting Europees netwerk beeldende kunst ‘Visual Art Platform’;
• internationale clustercampagne ‘Visual Arts Flanders 2012’;
• promotionele publicaties.
Kunst en erfgoed
• onderzoeksprojecten BOM-Vlaanderen en Archipel;
• onderzoek kunstenaarsarchieven;
• bevraging collecties en aankoopbeleid.
Relaties met andere domeinen
Onderzoeksprojecten transversale thema’s:
• residenties voor kunstenaars (partner in onderzoek van UAMS in opdracht van agentschap
Kunsten en Erfgoed);
• kunst in publieke ruimte (BAM, opdracht agentschap Kunsten en Erfgoed);
• creatieve industrie (partner in onderzoek Overleg Creatieve Industrie);
• uitstroom kunstonderwijs (partner in onderzoek Fontys Gielen/Van Winckel);
• nieuwe vormen van financiering en organisatiestructuur (partner in onderzoek met Cera,
Muziekcentrum en departement CJSM);
• behoud en ontsluiting multimedia Vlaanderen (BOM-VL) en Archipel (partner in consortium
met cultuur, media en onderwijs);
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werkvormen en good practices in cross-overprojecten (partner in onderzoek met Liesbeth
Huybrechts).

Werkgroepen en praktijkontwikkeling transversale thema’s:
• werkgroep eco-cultuur en werkgroep transitie en duurzaamheid (met andere partijen uit
cultuur);
• werkgroep kunstkritiek (BAM en VTi);
• werkgroep interculturaliseren (kunstensteunpunten en Demos);
• werkgroep cultuureducatie (ACCE, steunpunten cultuur en CANON);
• overleg creatieve industrie (OCI);
• werkgroep atelier 8 (BAM, VTi en belangenbehartigers kunsten);
• werkgroep interne staatshervorming (partner in werkgroep op initiatief van agentschap
Kunsten en Erfgoed);
Draagvlak en zichtbaarheid
• gids organisaties beeldende kunst;
• mediacampagne beeldende kunst 2011;
• voorbereiding Dag van de Beeldende Kunst;
• Canvascollectie;
• traject kunstkritiek BK en AK.
Publicaties (zie bijlagen)
Samenvatting
Eind 2012 zal BAM enkele trajecten hebben afgelegd of een basis hebben gelegd voor verdere
verdieping in de volgende beleidsperiode:
• basisinformatie van sectoren: spelers, adressen, events en output, zakelijke informatie;
• databank waarvan de open data gekoppeld kunnen worden aan andere steunpunten: BAMadresgids, BAM databank van personen en organisaties, KWARTS-databank, UiTdatabank;
• de sectoren zijn kwantitatief en kwalitatief in kaart gebracht (veldanalyses en specifieke
onderzoeksprojecten) en toekomstscenario’s zijn opgesteld (bouwstenenplannen);
• overlegstructuren zijn opgezet binnen sectoren, in samenwerking met andere sectoren en
domeinen en met (kunsten)steunpunten;
• relaties met andere domeinen op het niveau van praktijk en beleid zijn in kaart gebracht:
creatieve industrie, wetenschap en innovatie, publieke ruimte, cultuureducatie en onderwijs,
toerisme en diplomatie enz.;
• de basis is gelegd voor nauwe samenwerking tussen Kunsten en Erfgoed.

1.1.3.

Verhouding tot het kunstenveld

Als intermediaire organisatie komt BAM in contact met zeer veel partijen. Die contacten variëren
van speler tot speler.
Relatie met de kernactoren
• BAM richt zich tot een breed veld van profit- en non-profitspelers die direct of indirect
betrokken zijn bij kunst in de samenleving.
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BAM brengt het veld in kaart en stelt die gegevens ter beschikking.
BAM kijkt kritisch, bevragend en onderzoekend naar de sectoren, vanuit diverse
maatschappelijke vraagstukken rond kunst.
BAM start overleg en trajecten die voortvloeien uit onderzoek.
BAM stimuleert visieontwikkeling, methodiek en vernieuwende praktijken.
BAM coacht rond bepaalde thema’s en functies.

Relatie met de bovenbouw
De werking van BAM is complementair aan die van andere spelers in de bovenbouw:
kenniscentra, bemiddelaars en belangenbehartigers. BAM maakt afspraken over taken, verbindt,
deelt en werkt samen.
• Rond twee transversale thema’s (cijfers en onderzoek, internationaal werken) werkt BAM
structureel samen met de drie andere kunstensteunpunten en de twee fondsen. Naargelang
het thema worden ook andere steunpunten betrokken zoals FARO, LOCUS, Demos e.a. .
Daarnaast zet dit samenwerkingsverband langetermijntrajecten uit over gemeenschappelijke
thema’s, zoals creatieve industrie, ondernemerschap, culturele diversiteit, ecologie, erfgoed,
kunsteducatie en onderwijs, digitaliseren en e-cultuur, kunstkritiek en publicaties.
• In de volgende beleidsperiode zullen BAM en VTi samensmelten. Deze fusie brengt de
synergie tussen de vier kunstensteunpunten niet in gevaar. Hoewel de interdisciplinaire
werking toeneemt, is er nog steeds sprake van verschillende sectoren. Die sectoren
koesteren echter gelijklopende verwachtingen tegenover hun steunpunt. Daardoor komen de
werkvormen en strategieën van VTi en BAM grotendeels overeen. Het fusieproces start in
2012 en wordt uiterlijk op 1 januari 2015 afgerond. De bestaande werkingen rond
podiumkunsten, beeldende kunst en het audiovisuele vertonerveld (3 sectorteams) zullen
worden voortgezet binnen één organisatie. Daarnaast kunnen beide structuren elkaar
versterken bij de ondersteuning van kunstenaars en in enkele transversale thema’s zoals
kunsteducatie en de relatie met onderwijs. Na de fusie zullen VTi en BAM ook efficiënter
kunnen omgaan met logistiek, zakelijke aspecten en ICT-toepassingen (adressengids en
databank). Samen kunnen BAM en VTi beter aansturen op meer samenwerking in de
bovenbouw.
• BAM streeft naar meer samenwerking tussen de steunpunten voor Kunsten, Cultuur en
andere domeinen.
• BAM organiseert of neemt deel aan overleg en samenwerking rond transversale thema’s.
Doel is kennis en informatie uitwisselen, onderzoek en coördinatie van agenda’s. Het
overleg kan informeel of formeel zijn en in sommige gevallen de vorm aannemen van
bijvoorbeeld een consortium of platform.
• BAM werkt samen met belangenbehartigers: informatie delen, elkaars missie bewaken en
aanscherpen, afstemmen rond thema’s.
• BAM stimuleert overleg tussen belangenbehartigers, binnen en tussen sectoren, zonder
daar zelf een actieve rol in te spelen.
Relatie met overheden
Het gaat hier over lokale, Vlaamse en Europese overheden voor Cultuur en andere domeinen.
• BAM laat informatie doorstromen van overheid naar sector en omgekeerd.
• BAM werkt samen met de overheid bij het verzamelen van gegevens over de sectoren: de
overheid beschikt over cijfers die steunpunten kunnen gebruiken voor het overzien en
bewaken van processen en voor onderzoek.
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BAM en de overheid (agentschap, departement en kabinet) beschouwen elkaar als eerste
gesprekspartner. BAM overlegt met overheden rond beleidsvraagstukken en strategische
toekomstplanning. De overheid toetst beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -uitvoering
eerst af met BAM.
BAM werkt samen met lokale overheden rond de netwerking tussen organisaties beeldende
kunst en audiovisuele vertoners, en rond hun relatie met het brede lokale veld van kunst en
cultuur.
BAM volgt beleidsvoorbereidende fora en denktanks over kunst en maatschappij op
Europees niveau.

1.1.4. Een uitzonderlijke positie
BAM neemt een unieke positie in:
• Het steunpunt is een informatieknooppunt tussen sector, beleid en bovenbouw: BAM
verzamelt adressen, nieuws, betrouwbare cijfers en gegevens, zowel nationaal als
internationaal.
• Het steunpunt is neutraal en voor iedereen bestemd. Daardoor kan het overleg, trajecten en
processen (helpen) organiseren waar iedereen bij betrokken wordt.
• BAM staat dicht bij de praktijk en doet praktijkgericht onderzoek. Deze veldkennis kan
gebruikt worden door belangenbehartigers, overheden (beleidsvoorbereiding) en het
steunpunt zelf (praktijkontwikkeling).
• Het steunpunt neemt het op voor de kunst in de maatschappij, en dat vanuit een
toekomstgerichte strategie. Het verschilt van de belangenbehartigers omdat zij de belangen
verdedigen van een welbepaalde groep terwijl het steunpunt steeds het geheel van de
sector en van de maatschappij in overweging neemt.

1.2.

Artistieke en inhoudelijke plannen

1.2.1. Omgevingsanalyse
Onze maatschappij is doordrongen van beeldcultuur en multimedia. Toch was er lange tijd
weinig aandacht voor ‘beeldkunsten’. Vanuit het beleid werden ze ondergefinancierd, terwijl
onze regio, van in de middeleeuwen tot vandaag, wereldberoemde beeldenmakers heeft
voortgebracht. Het is van groot gemeenschappelijk belang dat de beeldende en de audiovisuele
kunsten zich verder kunnen ontwikkelen en alle kansen krijgen om zich diep in de samenleving
te verankeren.
Pas recent ontstond geleidelijk een beleid rond het audiovisuele vertonerveld en de beeldende
kunst. Het veld is zich intussen volop aan het ontwikkelen en heeft nood aan structuur en
duurzame inbedding. Beleid en praktijk lopen de achterstand trager in dan gepland: na een
eerste inhaalbeweging in 2006, met het Kunstendecreet, gaan de beeldende kunst en het
audiovisuele vertonerveld erop achteruit in de beleidsperiode 2010-13 (zie veldanalyses BAM,
april 2011). Deze sectoren zijn zich vandaag meer dan ooit bewust van de richting die ze uit
willen en tonen zich klaar voor die ontwikkeling. Overheden, steunpunt en de sectoren zelf
moeten, verspreid over enkele jaren, alles in het werk stellen om dit waar te maken. Een goed
voorbeeld is de oprichting van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Door die oprichting
ontstond een beleidskader voor de audiovisuele creatiesector, dat de ontwikkeling van nieuw
talent en diverse creatievormen mogelijk maakte. Aanvankelijk liep dit niet van een leien dakje,
maar de overheid, het VAF én de creatiesector volhardden. Na tien jaar kunnen we spreken van
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een enorme ommekeer en vandaag plukt men daar de vruchten van. Eenzelfde inspanning van
langdurige aard en van diverse partijen is noodzakelijk voor de beeldende kunst en de
audiovisuele vertoners.
Audiovisueel vertonerveld
Het Vlaamse audiovisuele vertonerveld was altijd al zeer rijk en divers, ondanks het ontbreken
van een toegespitst beleid. De meeste distributeurs en exploitanten uit de jaren 1980 waren
profitinitiatieven, sommige daarvan groeiden uit tot sterke ondernemingen. Daarnaast
ontstonden filmclubs, filmvertoningen in cultuurcentra, culturele vertonerinitiatieven, tijdschriften
en festivals die een cinefiel profiel nastreefden. In de jaren 1980 en 1990 kwam er echter nooit
een initiatief dat de culturele vertoning kon ontwikkelen en versterken, zoals een sterk landelijk
netwerk (denk aan de Nederlandse Filmhuizen), een filmmuseum of filminstituut dat een
voortrekkersrol speelt (denk aan het British Film Institute), of een filmfestival dat een heel veld
op sleeptouw neemt (zie de impact van het International Film Festival Rotterdam op het
Nederlandse vertonerveld). Door dat gebrek aan beleidssteun en samenhorigheid raakten
sommige geëngageerde en toegewijde initiatieven en mensen geleidelijk geïsoleerd. Deze
initiatieven, die in hoofdzaak cultureel werk verrichtten (profit en non-profit), probeerden vooral
te overleven. Inzetten op de uitdagingen voor de toekomst was er nauwelijks bij.
Eind jaren 1990 en 2000 tekenden zich enkele belangrijke bijkomende ontwikkelingen af: de
filmwerking van sommige kunstencentra kreeg vleugels, een nieuwe generatie startte
filmfestivals die het veld een nieuwe dynamiek gaven, er ontstonden vertoningsinitiatieven op
het grensvlak met beeldende kunst en vele grote kunstinstellingen en kunstfestivals vertoonden
ook films.
Vandaag, ten slotte, komt er ook meer aandacht voor audiovisuele vorming en mediawijsheid
vanuit het onderwijs en de samenleving in het algemeen. De sector staat bovendien voor een
grote digitale revolutie. De impact van deze ontwikkeling op zalen en thuisconsumptie brengt
zowel kansen (groter publieksbereik) als uitdagingen mee.
Onder leiding van BAM-onderzoekster Ann Overbergh, bracht BAM in 2009 en 2010 alle
aspecten van dit vertonerveld in beeld. Dit resulteerde in de publicatie Voorbij de vertoning, die
enkele conclusies trok: de Vlaamse vertonersector wordt gekenmerkt door een sterke diversiteit
aan profielen, een belangrijke marktonevenwichtigheid en een historisch gegroeide werking
vanuit culturele passie die voor sommige spelers te precair is geworden om duurzaam te zijn.
Bovendien ontbreekt het de sector aan samenhorigheid en overleg.
Op basis van deze mapping ontwikkelde BAM, samen met de sector, het plan Bouwstenen voor
een Vlaams audiovisueel vertonerveld, dat de belangrijkste toekomstige ‘werven’ opsomt (zie
bijlagen). Dit plan pleit voor een landelijk netwerk van publieksgerichte culturele vertoners
(vuurtorens), festivals als kenniscentra en aanjagers, lokale netwerking, een gidsplatform,
digitalisering en ontsluiting van erfgoed, publiekswerking, onderzoek en mediawijsheid.
Het Kunstendecreet biedt zeker kansen. De sector moet toekomstige uitdagingen strategisch en
geïntegreerd benaderen. Het beleid kan accenten en prioriteiten aangeven. Er moet een
oplossing komen voor gemengde initiatieven (profit en non-profit) en er moet ten gronde
bekeken worden welke spelers en functies op welk overheidsniveau worden gesteund.
Beeldende kunst
Vlaanderen heeft een eeuwenlange traditie van sterke kunstenaars met een internationale
carrière en geëngageerde individuen die als curator, theoreticus, galeriehouder of verzamelaar
deze kunstenaars ondersteunden. De initiatieven die actuele kunst publiek maken,
ondersteunen en omkaderen zijn jong en het beleid ervoor is recent. Musea voor actuele kunst
dateren uit de jaren 1970 en 1980. Eind jaren 1990 werd een ontwikkelingsgericht beleid
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gevoerd. Door maatwerk in de vorm van diverse beurzen voor kunstenaars, aankopen door de
Vlaamse Gemeenschap - via de commissie beeldende kunst - jaarwerkingen en
projectsubsidies voor organisaties, kregen kunstenaars en organisaties sterke impulsen. In 2006
bracht het Kunstendecreet een noodzakelijke budgetverhoging. De specifieke aandacht en
zorg, waar een sector die zich nog volop moet ontwikkelen en structureren nood aan heeft, ging
echter deels verloren in het grotere geheel van het kunstenlandschap. Andere sectoren, die al
een ontwikkelingsproces van meer dan 30 jaar achter de rug hebben, hebben ondertussen wel
die aangepaste vormen van ondersteuning.
Het aantal organisaties groeide in tien jaar uit tot een divers palet, wat schaal, functies en profiel
betrof. Stapsgewijs bleven ze hun werking professionaliseren. Vandaag ontstaat een beeld van
organisaties beeldende kunst die hun profiel en functies ten opzichte van elkaar hebben
afgetekend. Samen kunnen ze een vruchtbare biotoop vormen. Ze verlaten hun besloten sfeer,
worden maatschappelijk zichtbaar en gaan diverse relaties aan met de samenleving. Deze
ontwikkelingen worden echter gehypothekeerd door de slabakkende ondersteuning.
De voorbije tien jaar diende zich ook een nieuwe generatie kunstenaars aan die hun oeuvre en
carrière op een professionele wijze ontwikkelden. Dat was het resultaat van een sterke inzet op
beurzen aan kunstenaars, vanaf 2000. Sinds 2010 gaan de kunstenaarsbeurzen er echter op
achteruit (een teruggang met 30%). Dit dreigt het oeuvre en de carrières van de jongere
generatie kunstenaars af te remmen.
Veldanalyses en kritische beschouwingen zijn noodzakelijk voor veldopbouw en
professionalisering. Nog voor het Kunstendecreet in werking trad werd een eerste veldanalyse
gemaakt door Rudi Laermans en Pascal Gielen: Een omgeving voor actuele kunst (2004). De
onderzoekers vonden een versnipperd veld van gedreven initiatieven die naast elkaar werkten
en hun functies nog niet hadden uitgeklaard. Zij pleitten voor een veld dat zich zowel op
ontwikkeling richt als op het publiek, en voor betere (internationale) netwerken en een sterke
verwevenheid met de samenleving op diverse niveaus.
In 2010, 2011 en 2012 lanceerde en lanceert BAM hierop een vervolg met een aantal
vaststellingen:
-‐ de functies van organisaties die werken rond productie, presentatie, omkadering en
publiekswerking missen profiel en positionering. Dit schept verwarring over de rol van
musea, kunsthallen, kleinere presentatieruimtes, werkplaatsen en tijdschriften;
-‐ enerzijds is de positie van kunstenaars en curatoren precair en geïsoleerd en anderzijds
zijn er veel mogelijkheden voor onderzoek en productie. Kunstenaars ontwikkelen
modellen van productie, organisatie en financiering, en ze trachten de organisaties
daarbij te betrekken;
-‐ de onderzoeks- en archiefwereld is versnipperd en mist een internationaal profiel en
impact;
-‐ de onderlinge verstandhouding en uitwisseling van (internationale) contacten tussen
kunstenaars, organisaties en private actoren is vertroebeld tijdens het voorbije
decennium. Momenteel worden de banden weer aangehaald;
-‐ de kunstkritiek zoekt naar nieuwe formats en aanwezigheid in de grote publieke media;
-‐ de musea klaren hun maatschappelijke rol uit en ontwikkelen zich tot instituten van
kennis en geheugen;
-‐ de sector zoekt naar een sterker internationaal profiel en zichtbaarheid. De
aantrekkingskracht van Brussel als plek voor (internationale) ontmoeting kan daarbij
sterker worden uitgespeeld.
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Kunsten
Ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in de kunsten. Hun impact
verdient geanalyseerd te worden.
In de beleidsperiode 2006-2010 lag de focus van sector, steunpunten en beleid op enkele
technologische ontwikkelingen met een grote impact op de culturele productie en verspreiding,
op de rollen en onderlinge verhoudingen in het werkveld. Interdisciplinariteit, hybridisering,
cross-over en actieve participatie waren de nieuwe termen. In deze geest van
netwerksamenleving, actief burgerschap en cultuurdemocratisering paste een toenemende
aandacht voor publieken. Dit alles wierp een nieuw licht op cultuurparticipatie. Ook culturele
diversiteit en de nood aan interculturele dialoog zorgden voor nieuwe visies en praktijken in de
kunsten.
Ook in de periode 2010-2013 staat de groeiende creatieve industrie en haar relatie tot kunsten
en het cultureel ondernemerschap centraal. Daarmee verbonden ook de zorg voor de precaire
individuele loopbanen van kunstenaars, curatoren en critici. Last but not least, de zorg voor onze
planeet, waardoor ook kunsten aangezet worden tot meer duurzame praktijken en tot nadenken
hoe we samen onze gewoontes kunnen veranderen.
In de periode 2013-16 verwachten we dat volgende maatschappelijke thema’s een belangrijke
invloed zullen hebben op het kunstenveld:
-‐ de impact van de wereldwijde financiële crisis, de besparingen op de overheidsuitgaven
die ermee gepaard gaan en de noodzaak om duurzame modellen van financiering en
organisatiestructuren te ontwikkelen;
-‐ de internationalisering en daarbij de nood aan duurzame relaties en zin voor
interculturele dialoog;
-‐ de natuurlijke rijkdommen van de planeet die in gevaar zijn en hoe we onze levenswijze
moeten herzien - ook in de kunsten;
-‐ de laagdrempeligheid van het aanbod, die ‘oude’ lineaire en hiërarchische modellen
doorbroken heeft onder invloed van de netwerksamenleving;
-‐ de versteviging van de nieuwe vernetwerkte massamedia en nieuwe vormen van
massaculturen.

1.2.2. Beleidsuitdagingen voor het veld
Kunstenaars
Kunstenaars vormen de kern van het kunstenveld maar zijn kwetsbaar als individu wat betreft
hun sociaaleconomische positie en hun relaties met organisaties, private actoren en overheid.
Het is een uitdaging om hun positie te versterken.
Praktijkontwikkeling
Kunst beschikt vandaag over meer mogelijkheden om de dialoog met de samenleving aan te
gaan maar de beschikbare middelen en werkvormen evolueren even snel als de samenleving
zelf. Het is een uitdaging voor organisaties en kunstenaars om hun visie, methoden en
competenties in dit verband voortdurend te actualiseren. Denken we maar aan de groeiende
complexiteit van creaties, de kunstcreaties buiten de muren, het gebruik van digitale media in
communicatie, publieksbemiddeling en archivering, nieuwe financierings- en organisatievormen,
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het streven naar duurzaam werken op alle niveaus en de internationalisering en
interculturalisering.
Veldopbouw
De functies die organisaties opnemen worden alsmaar diverser en er ontstaan meer
dwarsverbanden met andere sectoren en domeinen. De bovenbouw is complex en de nood aan
specifieke expertise groot. Het is een uitdaging om het besloten karakter van organisaties,
kennisinstituten en de sectoren zelf open te breken, zodat kennis en functies over de grenzen
van organisaties en sectoren heen een waardeketen gaan vormen - ook wel ‘netwerk van
betekenis’ genoemd. Deze onderlinge afhankelijkheid en samenhang kan de vorm aannemen
van clusters, koepels, fusies, netwerken en/of consortia.
Onderzoek en toekomstscenario’s
Het is een uitdaging voor kunsten om betekenisgeving, innovatie en transitie in een
veranderende maatschappij te blijven stimuleren. Daarom zijn er instrumenten nodig voor
zelfreflectie in de vorm van veldanalyses, toekomstscenario’s en evaluatie van de
beleidsinstrumenten. Ook recente maatschappelijke tendensen en hun invloed op kunst moet
voortdurend in kaart worden gebracht.

1.2.3.

Beleidskeuzes van BAM: doelstellingen en acties

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: CIJFERS EN ONDERZOEK
BAM VERZAMELT CIJFERS EN GEGEVENS VOOR MONITORING EN ONDERZOEK
WAARMEE DIVERSE ONTWIKKELINGSPROCESSEN IN DE SECTOREN WORDEN
GESTUURD EN BEGELEID.
Situering
BAM heeft in de voorbije beleidsperiode de technische en inhoudelijke basis gelegd om de beide
sectoren kwantitatief in kaart te brengen (zie: 1.1.2 Voorbije en huidige werking). In de volgende
beleidsperiode wordt deze informatie vervolledigd.
De kunstensteunpunten beschouwen KWARTS als centrale verzamelplaats voor de meeste
gegevens. Dit veronderstelt een stapsgewijze verdere ontwikkeling van KWARTS, afhankelijk
van de gegevens die elk steunpunt in zijn sector verzamelt. Leesbaarheid en hanteerbaarheid
staan hierbij voorop. Voor zover mogelijk moet deze informatie openbaar zijn.
Cijfers en gegevens verzamelen is geen doel op zich. Het is een instrument om transparantie te
creëren in de kunsten. Het biedt onze sectoren mogelijkheden om hun eigen functioneren in
beeld te brengen. Cijfers moeten ook altijd in een breder perspectief van maatschappelijke
veranderingen en trends worden geplaatst. Een degelijke basis is een absolute voorwaarde voor
wie aan relevant zelfonderzoek wil doen dat verder gaat dan de evidente vragen rond
management en efficiëntie.
Operationele doelstelling 1
Het veld van de audiovisuele en beeldende kunst permanent in kaart brengen, in nauwe
samenwerking met andere spelers uit de bovenbouw, door nieuwe en bestaande
informatie- en documentatiebronnen te gebruiken en te verfijnen.
Actielijn 1: organisaties in de BAM-databank
Gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde spelers uit het veld van de audiovisuele vertoning en de
beeldende kunsten correct in de databank opnemen.
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•
•

•

2013-16: follow-up van diverse bioscopen, cultuurcentra, bibliotheken, VOD-platformen
(video on demand), derde partijen van digitale cinema, distributeurs enz.
2013-16: follow-up van musea, organisaties beeldende kunst, werkplaatsen, tijdschriften en
promotiegaleries, maar ook diverse lokale tentoonstellingsinitiatieven en cultuurcentra,
spelers uit de profitsector zoals kunstbeurzen, private verzamelingen die publiek toegankelijk
zijn, producenten, uitgevers en distributeurs, depots…
2013-16: publiceren van deze databank als open data, geschikt voor hergebruik door
partners in het veld en daarbuiten.

Actielijn 2: beeldend kunstenaars in de BAM-databank
Gericht data verzamelen over kunstenaarscarrières. De criteria voor opname in de databank zijn
in 2011-12 herzien.
• 2013-16: blijvend actualiseren van gegevens over kunstenaars (residenties, soloexpo’s,
publicaties).
• 2013-14: nieuwe velden toevoegen in overleg met kunstenaars, onder meer om
andersoortige creaties en opdrachtwerk in kaart te brengen (kunst in publieke ruimte,
residenties in scholen en bedrijven…), ook discursieve artistieke activiteiten zoals artist talks,
gevolgde opleidingen enz.
• 2013-14: de kunstbeurzen waaraan galeries deelnemen en de Vlaamse kunstenaars die er
gepresenteerd worden, opnemen in de databank.
• 2014-15: aankoop en aanwinsten van actuele Vlaamse kunst in Vlaamse musea in kaart
brengen door eigen invoer van BAM en door het putten van gegevens uit bestaande
databanken.
• 2013-16: publiceren van deze databank als open data, geschikt voor hergebruik.
Actielijn 3: onderzoek naar het publieksaanbod
Het profit- en non-profitaanbod van beeldende kunst en het audiovisueel vertonerveld in fysieke
vertoningsplaatsen worden volledig gecoverd door de UiTdatabank, die vanaf 2012 een OLAPonderzoeksinterface aanbiedt. BAM heeft detailafspraken gemaakt om de UiTdatabank te
vervolledigen, zodat het aanbod van beeldende kunst en audiovisuele vertoning volledig in kaart
wordt gebracht.
• 2013: analyse van het aanbod om de typologie van presentatieplekken voor beeldende
kunst verbeteren, verfijnen en eventueel ter discussie stellen.
• 2014: het aanbod en aankoopbudget en de aankoopstrategie van audiovisuele content in
bibliotheken in kaart brengen, in samenwerking met LOCUS en Bibnet.
• 2015: het aanbod van de VOD-platformen in kaart brengen, de mogelijkheid aftoetsen om
daarover een IBBT-onderzoeksproject op te zetten2.
Actielijn 4: publiekscijfers
Publiekscijfers worden op jaarbasis doorgegeven aan de administratie en zo ingebracht in
KWARTS. De cijfers per tentoonstelling of filmvertoning zijn niet centraal beschikbaar.
Voor het audiovisuele aanbod worden de boxofficecijfers niet vrijgegeven. Daardoor zijn de
bestaande overzichten voor de hele sector van vertoners en distributeurs niet betrouwbaar. De
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Vlaamse en Franse Gemeenschap overleggen al enkele jaren met de federale wetgever over
inzage in die cijfers.
• 2013: studie en conferentie over het inhoudelijk gebruik van publiekscijfers aan de hand van
enkele buitenlandse best practices: wat leren cijfers ons, wat zijn de gevaren...
• 2013: vrijgeven van boxofficecijfers van het audiovisueel vertonerveld blijft een agendapunt
op het overleg tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.
• 2014: in afwachting kunnen al staalkaarten worden opgemaakt over participatie, op basis
van individuele films waarvoor distributeurs de bezoekerscijfers wel vrijgeven. Deze cijfers
geven aanleiding tot onderzoek naar distributeursstrategieën en de publiekswerking van
vertoners.
• 2015: mogelijkheden onderzoeken om uitleengedrag en profielen van bibliotheekgebruikers
in kaart te brengen, rekening houdend met privacyregels, in samenwerking met LOCUS en
Bibnet.
• 2015: voor de delicate opdracht om gebruikers en opbrengsten van VOD-platformen in kaart
te brengen - dit zijn profitspelers - kan een IBBT-onderzoeksproject (zie hierboven) een
uitweg bieden.
• 2013-14: Gegevens over werkgelegenheid en financiële kaders inzamelen bij profit- en nonprofitspelers. Dat kan gebeuren via rondvragen in samenwerking met OCI, aansluitend bij de
onderzoeken die zij voeren.
Operationele doelstelling 2: KWARTS
Een gemeenschappelijk instrument ontwikkelen voor het verzamelen van gegevens over
kunsten (een samenwerking van de kunstensteunpunten en het Agentschap Kunsten en
Erfgoed) en een onderzoeksconsortium opzetten met derden, waarbij een gezamenlijke
onderzoeksagenda wordt opgesteld rond relevante onderzoeksvragen.
Structurele samenwerking met andere steunpunten in nauw overleg met IVA Kunsten
en Erfgoed en CultuurNet
Gegevensverzameling en onderzoek zijn speerpunten in de toekomstige samenwerking tussen
de kunstensteunpunten. Onder de noemer KWARTS ontwikkelen VTi, BAM, Muziekcentrum
Vlaanderen en VAi samen een ‘onderzoeksagenda’ voor de kunsten in Vlaanderen. KWARTS
verzamelt en analyseert op een structurele manier gegevens over de artistieke praktijk. Dit biedt
aanknopingspunten voor de verdere ontwikkeling van het beleid en de praktijk van kunstenaars
en organisaties. Inhoudelijk wordt gefocust op een beschrijving van de artistieke praktijken in
een bredere maatschappelijke context. Er wordt ook rekening gehouden met de specificiteit van
diverse subdisciplines en interdisciplinaire initiatieven, de positie van individuele kunstenaars en
organisaties, van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde initiatieven.
Het verhaal van de kunsten is breder dan de sectoren die (deels) onder het Kunstendecreet
vallen. De kunstensteunpunten willen de inspanningen om de artistieke praktijk in Vlaanderen in
kaart te brengen beter op elkaar afstemmen en brengen daarom de verschillende spelers rond
één tafel.
Actielijn 1: structurele samenwerking van steunpunten rond gegevensverzameling en
veldanalyses
Om tot veldanalyses te komen, worden de volgende onderzoeksvragen gezamenlijk ontwikkeld
en/of gecoördineerd uitgewerkt.
1. Financieel-economische gegevens
Analyse van opbrengsten en uitgaven van organisaties, voortbouwend op gegevens van het
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Agentschap Kunsten en Erfgoed en - waar mogelijk - verbreding van het perspectief tot
buiten het Kunstendecreet (aan de hand van gegevens van het Agentschap over projecten
en individuele kunstenaars, subsidiepretendenten, subsidies van andere overheden,
steekproefsgewijs documenteren van nieuwe organisatievormen en diverse
beleidsinstrumenten, voortbouwen op impactanalyse van Overleg Creatieve Industrie ...)
2. Activiteiten van kunstenaars en organisaties
Gezamenlijke analyse van activiteiten in verschillende artistieke sectoren (breder dan het
Kunstendecreet), met aandacht voor kunstenaarsloopbanen en organisatieontwikkeling.
3. Publiek en spreiding
Overkoepelende analyse van het Vlaamse kunstenaanbod in binnen- en buitenland, op
basis van gegevens in de UiTdatabank en Arts Flanders: distributie van het aanbod via
verschillende ‘circuits’ waar het werk getoond wordt en segmentering van het aanbod (bv.
binnenland/buitenland, gesubsidieerd/niet-gesubsidieerd).
4. Reflectie over organisatievormen en beleidsinstrumentarium
De steunpunten stimuleren de reflectie over nieuwe organisatievormen die ontwikkeld
worden in de praktijk en over beleidsinstrumenten die daarop kunnen inspelen (analyse van
de beslissingen in het kader van het Kunstendecreet, bijdrage tot de reflectie over de
herziening van het Kunstendecreet en verbreding van het bestaande
beleidsinstrumentarium, onder meer door het zichtbaar maken van nieuwe manieren van
werken en samenwerken en het stimuleren van reflectie over diverse beleidsinstrumenten
die kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen).
Op basis van deze onderzoeksvragen en gegevens ontwikkelen de steunpunten jaarlijks een
gezamenlijke veldanalyse. Elk steunpunt verfijnt deze analyse om maximaal in te spelen op de
specificiteit van de eigen sector.
•

•

In 2012 plannen we een update van de financieel-economische analyse in het
onderzoeksartikel De ins & outs van het Kunstendecreet. Hierbij peilen we de impact van de
financieel-economische crisis (uitbreiding data t/m 2010) en maken we de scope breder dan
het Kunstendecreet (aan de hand van beschikbare bronnen).
In 2013 komt een overkoepelende analyse van de spreiding van het kunstenaanbod. De
gegevens van CultuurNet Vlaanderen vormen hiervoor de basis.

Om dit te realiseren is een structurele samenwerking nodig rond gegevensverzameling:
afstemming en verdieping van de sectorspecifieke gegevensverzamelingen bij de vier
kunstensteunpunten en uitwisseling van gegevens met in de eerste plaats het IVA3 Kunsten en
Erfgoed, maar ook met partners als CultuurNet Vlaanderen en Overleg Creatieve Industrie.
Actielijn 2: ontwikkeling van een breder ‘onderzoeksplatform’ voor de kunsten in
Vlaanderen
In korte tijd hebben zeer diverse partners - steunpunten, overheden, universiteiten,
kenniscentra, fondsen... - initiatieven ontwikkeld om cijfers te verzamelen over de kunsten in
Vlaanderen. Deze initiatieven werken momenteel vooral ad hoc samen, maar belangrijke vragen
blijven onbeantwoord. De steunpunten willen deze actoren beter op elkaar afstemmen en
nagaan wie mee wil intekenen op een gezamenlijke ‘onderzoeksagenda’, binnen een nieuw
onderzoeksplatform. Dit samenwerkingsverband kan uitgroeien tot een gedeeld kader van
afspraken tussen diverse instituties die autonoom functioneren. Wij zien dit evolueren tot een
‘onderzoeksconsortium’, waarbij de partners engagementen op zich nemen voor de
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verzameling, ontsluiting of analyse van bepaalde gegevens. Die afstemming kan leiden tot een
meer omvattend en coherent beeld van de artistieke praktijk.
Sinds het najaar van 2011 is een overleg gestart met: het Agentschap Kunsten en Erfgoed, het
Departement CJSM, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Vlaams Audiovisueel Fonds,
Cultuurnet Vlaanderen, Demos, Flanders DC / Overleg Creatieve Industrie, Steunpunt
Beleidsrelevant Onderzoek CJSM, het Sociaal Fonds Podiumkunsten, Mediarte enz. Ook de
universiteiten zijn uitgenodigd (UAMS, SMIT, Erasmus, Economie KU Leuven, UGent).
Dankzij de internationale contacten van de steunpunten kan deze onderzoeksagenda ook
internationaal ingebed worden.
KWARTS is een structureel samenwerkingsverband van de vier steunpunten en de IVA Kunsten
en Erfgoed. De gegevensverzameling wordt gecoördineerd door BAM; het onderzoek vanuit VTi.
Na de fusie van beide zal het eengemaakte steunpunt de coördinatie verzorgen.
Operationele doelstelling 3
Reflectie rond ontwikkelingen op sociaaleconomisch, cultureel, ecologisch en politiek
gebied, waarmee de veldanalyses en het KWARTS-onderzoek worden geduid.
Samenwerking tussen BAM en VTi
Het is de taak van een steunpunt verbanden bloot te leggen tussen het werkveld en bredere
maatschappelijke trends. De verzamelde cijfers en gegevens, de veldanalyses en het onderzoek
dat plaatsvindt binnen KWARTS worden zo gesitueerd in een bredere context van analyse en
reflectie. Omgekeerd roepen maatschappelijke ontwikkelingen ook vragen op die relevant zijn
voor een onderzoek naar de kunsten.
In de omgevingsanalyse werden de belangrijke maatschappelijke thema’s en vraagstukken voor
de volgende beleidsperiode al opgesomd. Deze veranderingsprocessen nopen tot meer
duurzaamheid op alle niveaus.
• Duurzame vormen van financiering en minder afhankelijkheid van de overheid en van de
markt. Zoeken naar evenwicht tussen de rol en betrokkenheid van de overheid en nieuwe
vormen van zelforganisatie en financiering. De burgermaatschappij kan hierin een rol spelen
(de derde weg).
• Duurzaam internationaal werken. Inzetten op duurzame relaties van uitwisseling en
interculturele dialoog, als antwoord op de excessen van globaal werken en als reactie op
nationalisme en regionalisme.
• Duurzame vormen van publiekswerking. Streven naar verbreding en verdieping, ingebed in
langetermijnvisies op media en onderwijs.
• Ecologisch verantwoord werken. Duurzaam omspringen met de natuurlijke rijkdommen die
we gebruiken in artistieke praktijken.
BAM en VTi doen zelf geen onderzoek naar deze brede maatschappelijke ontwikkelingen maar
volgen die op de voet. Ze sensibiliseren de sectoren en koppelen de vragen en voorstellen uit
het overleg terug naar onderzoek dat de sector kan ondersteunen bij deze
veranderingsprocessen.
Actielijnen:
• sensibiliseren via tekstopdrachten, publicaties, conferenties en werkgroepen;
• onderzoek naar collectieve en coöperatieve modellen voor kunstenaars en organisaties, in
het bredere kader van het maatschappelijk onderzoek naar veranderingsmodellen die
streven naar duurzaamheid;
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•
•
•

onderzoek naar de ecologische impact van artistieke praktijken en naar duurzame
alternatieven;
onderzoek naar de relatie tussen kunst, media en creatieve industrie;
onderzoek naar een duurzame relatie tussen cultuur en onderwijs.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
DE KWALITATIEVE ONTWIKKELING IN BEELDENDE KUNST EN IN HET
AUDIOVISUELE VERTONERVELD ONDERSTEUNEN.
Situering
•

•

•

BAM is het steunpunt voor de beeldende kunst en het audiovisuele vertonerveld. De
audiovisuele creatie wordt ondersteund door het VAF en Flanders Image, waarmee BAM
geregeld overleg pleegt.
Mediakunst is sinds 2003 een apart aandachtspunt om die nieuwe kunstvormen een plaats
te geven in het kunstenveld. Media en technologie maken nu deel uit van de werkomgeving
van elke kunstenaar. Bovendien werken de kunstdisciplines meer samen zodat deze nieuwe
expressievormen niet meer apart aan bod komen bij BAM. Ze worden opgevangen door de
samenwerking tussen de kunstensteunpunten.
De communicatie-instrumenten van BAM en de werking rond duurzaamheid dienen zowel
beeldende als audiovisuele kunst (operationele doelstelling 1 en 2). De overige operationele
doelstellingen worden gegroepeerd onder beeldende kunst of onder het audiovisuele
vertonerveld.

Operationele doelstelling 1
De communicatie-instrumenten actualiseren die BAM inzet in zijn relatie met de
beeldende kunst en het audiovisuele vertonerveld.
Actielijn 1: een uniforme adressengids realiseren in afstemming met de andere
steunpunten
BAM realiseerde een adressengids voor beeldende en audiovisuele kunst. Dit gebeurde met
dezelfde software als VTi.
• 2013: voortdurend actualiseren van de adressengids audiovisuele en beeldende kunst.
• 2014-15: verdere afstemming van de adressengids tussen de steunpunten, dit op technisch
en beheersmatig vlak (gemeenschappelijke adressen en beheersafspraken), in eerste
instantie met VTi, later eventueel ook Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams
Architectuurinstituut.
Actielijn 2: nieuwsbrief BAM
•

	
  

2013: één maandelijkse nieuwsbrief over audiovisuele én beeldende kunst, louter gericht op
professionelen. (De digitale agenda neemt een groot deel van de items uit de wekelijkse
BAM-nieuwsbrief beeldende kunst over. Sectornieuws wordt verzorgd door de tijdschriften
<H>ART en De Witte Raaf.)
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Actielijn 3: de structuur en vormgeving van de BAM-website vernieuwen, op basis van
een evaluatie
•

2013-14: structuur en vormgeving van de website aanpassen, zodat die beter geschikt is
voor het ontsluiten van zeer veel informatie en documentatie rond thema’s en trajecten.

Actielijn 4: publicaties waarmee trajecten van visieontwikkeling of praktijkontwikkeling
worden gebundeld en ontsloten
•

2013-16: geplande publicaties: twee Jaarboeken Beeldende Kunst (2013 en 2015),
programma Dag van de Beeldende Kunst (2013 en 2015), handleiding voor gebruik van het
gemeenschappelijk digitaal depot ‘Archipel’, toekomstperspectieven voor de sector
beeldende kunst (2014), rapport over communicatie en internationale promotie in de
beeldende kunst (2013) ...

Operationele doelstelling 2
Werken rond duurzaamheid in de kunsten.
Rond kunst en duurzaamheid plannen wij in de periode 2013-2016 acties op twee niveaus, waar
BAM reeds aan werkte in 2010-12, in overleg met andere steunpunten en kenniscentra.
Actielijn 1: voortbouwen op projecten als ‘Jonge Sla’ (een samenwerking van BAM, VTi,
MCV, Ecolife, BASTT en Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten) en trajecten zoals
‘reductie milieu-impact naar klimaatdoelstellingen 2020’, die BAM opzette met partijen
in audiovisuele en beeldende kunst
•

2013-16: een sensibiliserend webplatform oprichten voor de hele kunstensector, dat later
uitgebreid kan worden naar de hele cultuursector, met good practices, blog/nieuwsfunctie,
leestips, links naar belangrijke informatiebronnen.
Praktijkontwikkeling rond energiezuinige investeringen in infrastructuur, gebruik van
duurzaam materiaal en bewuster omgaan met reizen (minder vliegen, trager reizen met trein
of boot, langer verblijven ...). Maatschappelijk debat over duurzaamheid voortzetten.

Actielijn 2: ontwikkeling van het ‘Transitienetwerk Cultuur en Ecologie’
De fundamenten van het transitienetwerk worden gelegd in 2012 en 2013.
• 2013-14: BAM speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een cultuurbrede
samenwerking rond ‘Transitienetwerk Cultuur en Ecologie’: in een participatief proces
doorbraken en acties Cultuurforum 2020 ontwikkelen, deelsectoren verbinden,
samenwerking stimuleren, diverse initiatieven verbinden binnen dit transitienetwerk,
bestaande netwerken versterken binnen dit grotere geheel.
• 2015-16: via het Transitienetwerk Cultuur en Ecologie bruggen bouwen naar andere
transitiearena’s, zoals DuWoBo, Plan C, Middenveld, Landbouw & Voeding. Interactie
stimuleren tussen kunstenaars en professionelen uit de culturele sector en andere
transitiearena’s.
• 2015: beleidsplan 2017-2020 voorbereiden in het kader van de EU doelstelling 2020.
Specifiek voor BEELDENDE KUNST:
De beeldendekunstsector ontwikkelen tot een leefbare en wendbare biotoop van kunsten kennisproductie, die diep en breed in de maatschappij verweven is.
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De kunstenaars vormen de kern van het beeldendekunstenveld en hun artistieke praktijk beperkt
zich niet tot het maken van werk en het samenstellen van tentoonstellingen. Ze leggen
verbanden met andere kennisdomeinen en zoeken samenwerkingsverbanden op met
wetenschappers, bedrijven of scholen. Ze werken internationaal en bouwen duurzame
internationale relaties op met verzamelaars, instituten, universiteiten en collega-kunstenaars. Ze
zijn een onderdeel van de kunstscène in steden en regio’s en spelen een belangrijke rol in de
dynamiek ervan. Ze zijn actief betrokken bij het valoriseren van hun werk en meer algemeen
rond vraagstukken over kunst in de samenleving. Ze spelen een sleutelrol in het kunstonderwijs
en zijn betrokken bij de jongere generatie kunstenaars. Kunstenaars zoeken nieuwe vormen van
organisatie en productie, als antwoord op nieuwe kunstenaarspraktijken en veranderende
arbeidscondities in de maatschappij.
Het beleid heeft de voorbije jaren sterk gefocust op organisaties. Naar de kunstenaars ging
minder aandacht uit. Bovendien heeft steun aan kunstenaars door overheid en organisaties
soms een bevoogdend karakter; de kunstenaar wordt gereduceerd tot een leverancier van
kunstwerken en tentoonstellingen.
Steun kan het best gezien worden als een divers palet van stimulerende maatregelen die de
kwalitatieve ontwikkeling van diverse praktijken en het bedenken van nieuwe vormen van
inkomsten en organisatiemodellen ondersteunen. De positie van kunstenaars versterken heeft
betrekking op de opleiding, het overheidsbeleid, de rol van de organisaties, de residenties en de
zelforganisatie van kunstenaars. Behalve aan kunstenaars besteedt BAM ook aandacht aan
andere individuen, zoals curatoren en critici/theoretici.
Dit wordt uitgewerkt in operationele doelstelling 3: de positie van beeldend kunstenaars
versterken.
Beeldendekunstorganisaties in Vlaanderen zijn jong en werden vaak van onderuit opgericht door
individuen - een enkele keer door een museum. In deze beleidsperiode moet verder worden
uitgeklaard wie welke functies degelijk kan opnemen. Hoe kunnen functies en organisaties beter
op elkaar inspelen om samen een ‘netwerk van betekenis’ of waardeketen te vormen? Hoe
kunnen bepaalde functies professioneler en sterker opgepakt worden, via clusters en koepels (of
fusies)? De kwalitatieve veldanalyses en het cijfermateriaal vormen een belangrijke basis om dat
gesprek samen aan te gaan. Daarnaast is er voor bepaalde functies een dringende nood aan
verdere professionalisering via opleiding. Deze oefening in het herclusteren en
professionaliseren van functies wordt pas efficiënt in een toekomstperspectief. Waar wil deze
sector staan in 2020? Wie neemt welke rol daarin op? Dit stimuleert ‘out of the box’-denken en
discussie over de huidige constellatie en werkvormen. Deze oefeningen rond
gemeenschappelijke veldopbouw en toekomstperspectieven vormen de basis voor een
sectorbreed overlegplatform, dat BAM mee zal helpen ontwikkelen.
Dit wordt verder uitgewerkt in operationele doelstellingen 4, 5 en 6.
Operationele doelstelling 3
De positie van beeldend kunstenaars versterken
Actielijn 1: opleiding
Kunsthogescholen ondersteunen bij het afstemmen van het curriculum op zakelijke en
productieaspecten van de kunstenaarspraktijk. Via onderzoek bijdragen tot de discussie over
finaliteit en uitstroom van het hoger kunstonderwijs.
• 2013-14: kunsthogescholen, Kunstenloket, Overleg Creatieve Industrie (OCI) en
steunpunten werken samen om de zakelijke en productionele kennis over de
kunstenaarspraktijk beter te verankeren in het curriculum van kunsthogescholen. BAM zal
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•
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•

•

samen met hogescholen beeldende kunst en audiovisuele kunst werken aan een
basiscursus over de zakelijke aspecten van het werkveld.
2013-14: aftoetsen met Kunstenloket, hogescholen en kunstenaars of een specifieke
summerschool rond productie in beeldende kunst, bedoeld voor producenten en
kunstenaars, wenselijk is.
2013-16: jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep Onderwijscoördinatoren Beeldende Kunst,
die de veranderingen in de kunstenaarspraktijk volgt en aftoetst met het aanbod in het
onderwijs.
2013-16: samenstellen van een les (twee uur) over de structuur van het beeldendekunstveld
in binnen- en buitenland, die BAM op aanvraag zal geven in diverse hogescholen.
2013-16: jaarlijkse infosessie over residenties die BAM op aanvraag geeft in diverse
hogescholen.
2013-16: jaarlijkse meet & greet voor alle kunstenaars die afstuderen, met de belangrijkste
organisaties die kunstenaars ondersteunen, zoals Kunstenloket, agentschap Kunsten en
Erfgoed, CultuurInvest, belangenbehartigers (VOBK, NICC, BUP...), steunpunten, ResArtis
enz.
2013-14: stimuleren van de discussie over uitstroom en finaliteit van hoger kunstonderwijs
(auteurschap of toegepaste vaardigheden in de creatieve industrie) aan de hand van het
onderzoek van Pascal Gielen en Camiel Van Winkel (Fontys hogeschool, 2010-12). Dit
onderzoek werd uitgevoerd in diverse hogescholen in Vlaanderen, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Noorwegen.

Actielijn 2: jong oeuvre
Eerstelijnshulp voor kunstenaars en onafhankelijke curatoren/theoretici, complementair aan het
aanbod van het Kunstenloket.
• 2013-16: jaarlijkse infosessie over subsidies voor kunstenaars, in samenwerking met
agentschap Kunsten en Erfgoed en de beoordelingscommissie beeldende kunst en
audiovisuele kunst, bedoeld voor kunstenaars beeldende kunst en experimentele
mediakunst.
• 2013-16: individuele bijstand bij het opmaken van een dossier, bedoeld voor kunstenaars en
curatoren.
• 2013-16: individuele bijstand bij de eerste stappen in oeuvre- en carrièreplanning van
kunstenaars en curatoren, bestaande uit feedback, advies en kritische dialoog; in
samenwerking met de managementbureaus beeldende kunst. (aanvullend bij het aanbod
van het Kunstenloket)
• 2013-16: permanent aanspreekpunt over het samenstellen van een kunstenaarsarchief
(basisprincipes), bedoeld voor kunstenaars en hun medewerkers, voor curatoren en voor
galeries.
• 2013-14: werkgroep van presentatieplatformen die zich richten op jonge kunstenaars en/of
eerste tentoonstellingen, om ze dichter te betrekken bij veld en onderwijs.
Actielijn 3: oeuvre verdiepen
Residenties en werkplaatsen
• 2013-16: informatieknooppunt rond onderzoek en productie voor kunstenaars en curatoren
in residenties en werkplaatsen in binnen- en buitenland. (zie ook SD 3 internationaal).
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2013-16: jaarlijkse infosessie over residentiemogelijkheden in binnen- en buitenland voor
werkende kunstenaars, in samenwerking met TransArtists en On Air Platform. Ook aandacht
voor kunstenaarsresidenties in bedrijven en scholen.

Zelforganisatie en ondernemerschap
• 2013: kwalitatief onderzoek naar de huidige inkomsten- en organisatiestructuren van
kunstenaars, bevragen hoe die modellen zich verhouden tot de steeds wijzigende
kunstenaarspraktijken en de bevindingen aftoetsen met Kunstenloket en
onderzoeksprojecten van OCI. Op basis hiervan gemeenschappelijke en sectorspecifieke
noden oplijsten in nauw overleg met andere kunstensteunpunten. De resultaten
terugkoppelen naar de adviesmomenten die BAM organiseert en ze delen met andere
steunpunten en met Kunstenloket.
• 2014-16: permanent overleg met Kunstenloket, in samenwerking met kunstensteunpunten
en OCI, over hun aanbod van opleidingen/workshops en over hun kennis in verband met
ontwikkelingen, noden en good practices in het veld. Thema’s: productieproblematieken,
organisatievormen, financieringsmodellen, leiderschap …
Onderzoek in de kunsten
• 2013-16: BAM onderhoudt contacten met onderzoekscoördinatoren van hogescholen met
het oog op de totstandkoming van relaties tussen onderzoeksprojecten enerzijds en de
praktijken van kunstenaars en organisaties anderzijds.
Internationaal werken
• Zie strategische doelstelling 3: internationaal bezoekersprogramma voor buitenlandse
curatoren, uitnodigen van pers en curatoren bij solotentoonstellingen, jaarboek beeldend
kunstenaars enz.
Actielijn 4: culturele diversiteit in artistieke praktijken
De samenleving ‘verkleurt’ en wordt cultureel diverser. Is de kunstenaarspraktijk voor iedereen
wel zo toegankelijk? Hoe kunnen problemen verholpen worden? Hoe verandert die diversiteit de
kunstenaarspraktijk?
• BAM sluit aan bij een traject dat VTi en Demos in 2012 starten, rond het documenteren van
innovatieve praktijken, vaak onzichtbare ervaringen en de inhoudelijke reflectie daarop. Dit
traject mondt uit in een publicatie in 2013, waarin BAM de beeldendekunstpraktijken voor
zijn rekening zal nemen. Deze publicatie kan aanleiding geven tot een vervolgtraject in 201415.
Operationele doelstelling 4
De samenleving sterker betrekken bij de beeldende kunst door de publiekswerking te
verruimen en te verdiepen.
Het contact en de dialoog met publieken is cruciaal voor de actuele beeldende kunst. Daarom
zijn functies als communicatie, publieksbemiddeling en kunsteducatie zo belangrijk. Onderling
overleg schept een beter beeld van de manieren waarop organisaties met verschillend profiel en
schaal inzetten op diverse publieken en van de specifieke methodes die ze daarvoor gebruiken.
Een museum heeft een andere publieksmissie dan een kunsthal, een experimentele
presentatieplek, een biënnale, een kunsteducatief of sociaalartistiek initiatief. Publiekswerkingen
van organisaties en projecten zijn dus complementair. Samen versterken ze elkaar in hun
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verscheidenheid. Ten slotte spelen media een cruciale rol in de dialoog met het publiek: zowel
grote publieksmedia als sociale media en sectorspecifieke media - die meestal gesubsidieerd
zijn.
Actielijn 1: gemeenschappelijke communicatie en beeldvorming
In 2011 en 2012 organiseerde (en organiseert) BAM gemeenschappelijke
communicatieprojecten die de communicatiemedewerkers van grote en kleine instellingen én
cultuurcentra dichter bij elkaar brengen. Er werd en wordt geëxperimenteerd met
gemeenschappelijk communiceren: de mediacampagne rond de seizoensopening beeldende
kunst in De Standaard (september 2011) en de internationale campagne Visual Arts Flanders
2012. Kennis delen, meer samenwerking tussen de organisaties, en gemeenschappelijke acties
opzetten op stedelijk, landelijk en internationaal niveau zijn de belangrijkste doelstellingen voor
de volgende beleidsperiode.
Werkgroep communicatiemedewerkers (musea, kunsthallen, festivals, presentatieinitiatieven en cultuurcentra)
• 2013-16: de werkgroep komt geregeld samen rond uitwisseling van expertise, good
practices en cases, initieert communicatieacties in binnen- en buitenland en organiseert
professionele stages rond communicatie in het buitenland (zie strategische doelstelling 3 internationaal werken).
• 2014: uitwisseling met buitenlandse instellingen beeldende kunst rond communicatie, in de
vorm van professionele stages. (zie ook strategische doelstelling 3 - internationaal werken)
Digitale agenda beeldende kunst in Vlaanderen, samen met <H>ART en CultuurNet
Vlaanderen
• 2013-16: de digitale agenda wordt gecontinueerd en de filter (selectie) wordt geregeld
herzien.
Dag van de Beeldende Kunst:
• 2014, 2016: tweejaarlijkse Dag van de Beeldende Kunst met parcours in steden en
gemeenten, met aandacht voor publieksbemiddeling: tentoonstellingen, kunstenaarsateliers
en kunst in publieke ruimte. Ook aandacht voor contextprogramma’s, lezingen, radio- en
televisie-uitzendingen een week voor en na het evenement. De mediasponsoring door De
Standaard, met een bijlage van 24 pagina’s (krantenformaat), is reeds bevestigd. Deze Dag
van de Beeldende Kunst zal alterneren met de Dag van de Architectuur, waarmee hij te
vergelijken is wat betreft schaal en media-impact. Dit is een samenwerking van BAM, steden
en gemeenten, De Standaard en alle organisaties beeldende kunst. Met de middelen die
deze partners samenbrengen worden een coördinator, een assistent en een persattaché
aangetrokken.
Canvascollectie:
• 2013, 2015: tweejaarlijkse samenwerking van de beeldendekunstsector (amateurkunsten,
professionele kunsten en DKO) met de VRT. Een ruim publiek wordt bekend gemaakt met
de diverse vormen en praktijken in beeldende kunst. Dit gebeurt via televisieprogramma’s,
een website, een tentoonstelling en een wedstrijd. BAM maakt deel uit van de stuurgroep en
de werkgroepen.
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Actielijn 2: netwerken bouwen rond publieksbemiddeling en kunsteducatie
Het veld van publieksbemiddeling en kunsteducatie is zeer divers. Het ligt verspreid over de
domeinen kunst, cultuur, jeugd en onderwijs en wordt aangestuurd op landelijk en lokaal
beleidsniveau. Het gaat om beeldendekunstorganisaties met publieksbemiddeling,
kunsteducatieve organisaties die zich richten op vrije tijd en/of het onderwijs, socioculturele
initiatieven die ook werken rond kunsteducatie, sociaalartistieke initiatieven en de initiatieven
rond kunsteducatie in het onderwijs. Dit vraagt afstemming en samenwerking tussen diverse
spelers op diverse niveaus. BAM zal inzetten op de netwerken rond kunsteducatie en op verdere
praktijkontwikkeling.
Netwerken ondersteunen
• 2013-14: BAM werkt op lokaal en landelijk niveau samen met de steunpunten kunst en
cultuur, Ambtelijke Coördinatie CultuurEducatie (ACCE) en CANON Cultuurcel aan de
ontwikkeling van netwerken cultuureducatie (waar kunsteducatie een onderdeel van is).
Hiermee zal worden voortgebouwd op de onderzoeken en werkgroepen van 2011 en 2012:
het onderzoek cultuureducatie, in opdracht van het departement CJSM, de werkgroep
opleidingen voor cultuureducatoren, de werkgroep competentieprofielen en de werkgroep
rond netwerken in cultuureducatie.
• 2013: een landelijk netwerk bemiddeling en educatie in beeldende kunst ontwikkelen en
educatieve initiatieven in beeldende kunst stimuleren aan te sluiten bij de lokale netwerken
rond cultuureducatie.
• 2013-16: BAM en VTi bundelen hun krachten om de relatie en toenadering tussen cultuur en
onderwijs op beleidsniveau te volgen: met de onderzoeken rond cultuureducatie en de
onderzoeken rond de plaats van cultuur in het onderwijs als basis. Het doel is vanuit een
sterke dossierkennis de sectoren beeldende en audiovisuele kunst en podiumkunsten beter
te betrekken bij de introductie van cultuur in onderwijs, en de afstemming tussen kunsten en
onderwijs op het werkterrein te verstevigen. Dit alles in nauw overleg met CANON
Cultuurcel.
Praktijkontwikkeling ondersteunen
Er is een grote behoefte om nieuwe visies in verband met dialoog en interactie in
publieksbemiddeling te vertalen naar nieuwe methodes; ook wel de ‘minder aanbodgerichte
werkvormen’ genoemd.
• 2013-16: BAM sluit aan bij het overleg van FARO met de bestaande opleidingen in
hogescholen en universiteiten, en de naschoolse opleiding rond publieksbemiddeling. Dit
overleg focust op de relatie tussen enerzijds de noden en vragen vanuit het veld en
anderzijds opleiding. Dit kan aanleiding geven tot actualisering van curricula en tot nieuwe
cursusinitiatieven.
• BAM zal in nauw overleg met FARO en aanvullend op het bestaande aanbod, eigen
initiatieven opzetten rond praktijkontwikkeling. Deze initiatieven kunnen later structureel
worden opgepikt door bestaande opleidings- en vormingsinitiatieven. In 2012 wordt een
opleiding aangeboden over het schrijven van publieksteksten. Tijdens de volgende
beleidsperiode komen twee thema’s aan bod:
- een workshop rond werken met specifieke doelgroepen
- een workshop rond het inzetten van online tools in publieksbemiddeling.
Actielijn 3: Kunstkritiek
Kunstkritiek wordt ernstig bedreigd. Er is geen specifieke opleiding kunstkritiek en de bestaande
grote publieksmedia bieden nog nauwelijks ontwikkelings- en doorgroeikansen voor jong talent.
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De kleinere gespecialiseerde media hebben te weinig middelen om schrijvers voor langere tijd te
engageren. Carrières van critici zijn uiterst precair en daardoor kort: goede critici gaan op termijn
elders aan de slag. Er is nood aan een nieuwe generatie critici die in staat zijn om op hoog
niveau te schrijven over kunst en maatschappij, vanuit een diepe historische én actuele kennis.
Ook moeten zij nieuwe mediaformats en formules kunnen bedenken om stand te houden binnen
een zeer toegankelijk cultuuraanbod en een brede participatieve cultuurbeleving, waarin
massamedia voortdurend veranderen van strategie.
• 2013-16: BAM en VTi zetten tweejaarlijks een masterclass kunstkritiek op, bedoeld voor
jonge schrijvers die hun talent reeds hebben bewezen.
• 2013: overleggen met de bestaande media, tijdschriften beeldende kunst en betrokken
kunstinstellingen over nieuwe strategieën of initiatieven die een antwoord bieden op
ontwikkelingen in de kunsten, in de media en bij de gebruikers van vandaag.
• 2014: overleggen met een kerngroep van critici en kunstinstellingen over hoe en waar een
professioneel en kortlopend opleidingsinitiatief kan opgezet worden rond kunstkritiek,
eventueel in een breder kader van kunsttheorie en curating.
Operationele doelstelling 5
Bouwen aan een actief geheugen voor de actuele beeldende kunst
Actielijn 1: een (digitaal) documentatie- en onderzoeksnetwerk beeldende kunst
opbouwen
Dit netwerk wordt opgebouwd door documentatie van diverse instellingen te koppelen via
digitale media en door overleg over onderzoeksprojecten. Het bestaat uit musea, tijdschriften,
archieven, kunstbibliotheken, universiteiten en hogescholen, kenniscentra en private spelers.
Digitale media
De 21ste eeuw is digitaal en de Vlaamse kunstensector wil die trein niet missen. BAM wil een
belangrijke rol spelen in duurzaam digitaliseren en duurzame technieken, het gebruiksvriendelijk
opzoeken en terugvinden, de mogelijkheid om gedigitaliseerd materiaal te hergebruiken in
bijvoorbeeld een klaslokaal of tentoonstelling, het koppelen van digitale collecties aan andere
collecties, het verrijken van collecties met contextmateriaal, het in kaart brengen van juridische
struikelblokken en het zoeken naar oplossingen.
In 2010 en 2011 onderzochten enkele partijen uit het brede cultuur- en onderwijsveld deze
vragen in het onderzoeksproject Archipel, een vervolg op het onderzoek BOM-Vlaanderen. Er
werd een prototype ontwikkeld van een genetwerkte, digitale infrastructuur voor de archivering
en ontsluiting van multimediale content uit de cultuur- en erfgoedsector. Daarnaast werkte
Archipel een langetermijnvisie uit voor digitaal archiveren en voor het digitaliseren van
bewegend beeld en geluid en werden de mogelijkheden van Creative Commons onderzocht, als
antwoord op de juridische problemen. Tijdens de onderzoeksperiode konden diverse
organisaties (archieven, podiumkunsten, cultureel erfgoedorganisaties, bibliotheken, musea)
aan de slag met het prototype en er hun archieven op aansluiten.
De kunstensteunpunten willen vanaf januari 2012 de cruciale elementen van dit prototype in
gebruik nemen als gedeeld digitaal depot, zowel voor eigen materiaal als voor digitale collecties
van organisaties in de sector. Dit is een open partnerschap, waar ook archiefinstellingen en
erfgoedorganisaties gebruik van kunnen maken omdat alle geldende standaarden toegepast
zijn. In de volgende beleidsperiode wordt dit instrument verder gebruikt en ontwikkeld.
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Onderzoeksplatform
Dit netwerk van actoren die beschikken over archieven en aan onderzoek doen, ging van start in
2011 en 2012. Partijen hebben elkaar beter leren kennen, noden gedetecteerd en acties
geformuleerd. Daarna wordt overleg gestimuleerd over lopende onderzoeksprojecten en
mogelijke vormen van samenwerking en uitwisseling. Het samen opzetten van een meer
permanent onderzoeksconsortium waar structureel wordt samengewerkt rond onderzoek, kan
een einddoel zijn van dit traject. Binnen zo’n consortium worden onderzoeksprojecten en
vormen van ontsluiting besproken en waar nodig gecoördineerd. Er kan gezamenlijk onderzoek
worden opgezet en er kan een onderzoeksagenda op lange termijn worden opgesteld, die
richtinggevend is voor diverse partijen.
• 2013: archief- en onderzoekspartijen stimuleren om de gedeelde basisinfrastructuur te
gebruiken. (cf. digitaal depot ontwikkeld in Archipel 2010-2011).
• 2013-14: opleiding en workshops aanbieden rond digitaliseren en nieuwe vormen van
ontsluiting.
• 2014: een kunstdocumentatienetwerk opbouwen met voorbeeldprojecten, gebaseerd op
bestaande bibliotheekcatalogi en collectiedocumentatie.
• 2015: een overlegstructuur rond onderzoeksprojecten opzetten, de haalbaarheid aftoetsen
van een onderzoeksconsortium.
• 2013-2016: bijdragen tot het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de gedeelde
basisinfrastructuur, in samenwerking met partners uit cultuur en onderwijs.
Actielijn 2: overleg en visieontwikkeling rond collectievorming en aankoopbeleid, samen
met FARO en CAHF
Een coherente maatschappelijke visie uitwerken op collecties en aankoopbeleid van onze
Vlaamse musea voor actuele kunst, met respect voor onderlinge diversiteit. Een
gemeenschappelijke strategie ontwikkelen om de private verzamelaars te betrekken bij de
Vlaamse musea. Hiermee wordt voortgebouwd op het traject met musea en erfgoedinstellingen
dat BAM, FARO en het agentschap Kunsten en Erfgoed in 2010 startten. De internationale
positionering van en communicatie rond collecties is een doelstelling van CAHF, in
samenwerking met de Vlaamse Kunstcollectie (VKC).
Operationele doelstelling 6
Werken aan toekomstperspectieven, sectoropbouw en overleg in de beeldende kunst
De werkgroepen die zich in 2012 op landelijk en stedelijk niveau bezighouden met functies en
afstemming, zullen in 2013 enkele toekomstscenario’s uitwerken: waar wil de
beeldendekunstsector staan in 2020? Niet alleen de relaties en onderlinge afhankelijkheid
tussen musea, kunsthallen, tentoonstellingsinitiatieven, tijdschriften, festivals, werkplaatsen en
hogescholen zijn onderwerp van discussie, maar ook de relatie met culturele en
erfgoedinstellingen, hogescholen, cultuurcentra, bibliotheken, bedrijven enz. Deze uitwerking
van toekomstscenario’s geeft mee richting aan netwerken rond functies.
• 2013: een kerngroep van 8 deelnemers maakt een round-up van de veldanalyse en
formuleert enkele krachtige uitdagingen. De werkgroepen per functie vertalen deze
uitdagingen naar hun praktijk en formuleren voorstellen.
• 2014: publicatie van het materiaal van de werkgroepen.
• 2015: volgend op de veldbeschrijvingen en de oefening rond toekomstscenario’s wordt
gestart met een sectoroverleg beeldende kunst, waarbij steunpunt en belangenbehartigers
van kunstenaars (NICC), organisaties (VOBK) en galeries (BUP) elkaar geregeld ontmoeten.
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Ook wordt afgetoetst hoe de kunstendisciplines met hun sectorspecifieke overlegstructuren
kunstenbreed overleg kunnen plegen.
Specifiek voor audiovisuele kunst: Versterken van een eigentijdse filmcultuur in
Vlaanderen, waaraan iedereen kan deelnemen, die ingebed is in diverse domeinen van de
maatschappij en die impulsen geeft aan een diverse Vlaamse audiovisuele productie.
Operationele doelstelling 7
Beschikbaar maken van diverse audiovisuele creaties via presentatieplekken met een
eigentijdse, innovatieve werking, in een goed gespreid netwerk
Vertonerinitiatieven zijn noodzakelijke aanjagers van de filmcultuur, op voorwaarde dat zij alert
inspelen op nieuwe producties en (digitale) expressievormen wereldwijd, dat zij actief en
vernieuwend met publieken werken en dat ze sterke netwerken vormen met andere spelers in
film en cultuur. Het gaat zowel om bioscopen en fysieke presentatieplatformen als om online
platformen, educatie-initiatieven enz.
Er is behoefte aan een goede mix van profitspelers die ook cultureel waardevolle films vertonen
(ketens en wijkbioscopen), culturele spelers die sterk publieksgericht werken (arthouse
bioscopen en art house werkingen binnen kunstencentra) en non-profit initiatieven die een
artistieke en verdiepende werking en en/of een culturele en sociale missie om filmcultuur
beschikbaar te maken voor een locaal publiek (culturele bioscopen met een regelmatige
programmatie, bibliotheken en CC’s). Deze mix moet bovendien goed gespreid zijn over de
grote agglomeraties, de centrumsteden en de gemeenten.
De vermelde initiatieven moeten financieel gezond zijn, dankzij een samenspel van degelijk
cultureel ondernemerschap, alertheid voor nieuwe ontwikkelingen en steunmaatregelen vanuit
de overheid.
Actielijn 1: een actieve publiekswerking stimuleren door praktijkontwikkeling en vanuit
inspirerende modellen in binnen- en buitenland.
•

•

•

2013-16: BAM volgt de ontwikkelingen in patronen van cultuurparticipatie bij diverse
publieksgroepen, de ontwikkeling van digitale en sociale media en ontwikkelingen op
sociaaldemografisch vlak en gebruikt dit als basis voor praktijkontwikkeling rond
publiekswerking: informeren over good practices, workshops, werkbezoeken en
infosessies.
2013: BAM voorziet in coaching rond nieuwe vertonermodellen en publiekswerking. Die
richt zich tot cultuurcentra en bibliotheken en wordt georganiseerd in samenwerking met
LOCUS (zowel collegagroepen als individuele coaching).
2013: BAM stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van proefprojecten in
publiekswerking: formuleren van het project, ondersteuningsmogelijkheden in kaart
brengen, relevante partners vinden.

Actielijn 2: nieuwe modellen van financiering en huisvesting stimuleren voor
uiteenlopende audiovisuele presentatieplekken en platformen.
•

•

	
  

2013 en 2014: implementatie van modellen voor financiering en huisvesting in binnen- en
buitenland (onderzocht door BAM in 2012). Deze introductie gebeurt via proefprojecten
en workshops met distributeurs en exploitanten, in overleg met internationale spelers.
2013-16: BAM volgt op de voet de technische ontwikkelingen van digitale media in
productie, distributie, presentatie en terbeschikkingstelling; BAM analyseert de impact op
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financiering en infrastructuur en informeert het veld hierover.
Actielijn 3: aandacht voor de beschikbaarheid van audiovisueel erfgoed en voor nieuwe
vormen van ontsluiting.
•

•

2014: digitale beschikbaarheid van het patrimonium van Vlaamse filmproducties
stimuleren, in nauw overleg met de Vlaamse producenten, het VAF en het Vlaams
Instituut voor Audiovisuele Archieven (dat BAM heeft helpen oprichten tijdens de voorbije
beleidsperiode, samen met partners uit de cultuur- en mediasector).
Nieuwe vormen van ontsluiting en hergebruik van audiovisuele archieven stimuleren via
proefprojecten van kunstenaars en organisaties, in overleg met VIAA.

Actielijn 5: structureel overleg stimuleren binnen en tussen de subgroepen in het
audiovisuele vertonerveld.
De veldanalyse maakt duidelijk dat overlegstructuren beter kunnen functioneren en dat overleg
noodzakelijk is om samen te werken, over de grenzen van organisaties, bedrijven en functies
heen.
•

•

2013-16: de kwaliteit van het overleg verbeteren. Transparante formele overlegstructuren
stimuleren. Elkaar beter leren kennen op informeel niveau. Focussen op het
complementaire karakter van functies, organisaties en bedrijven. De sector
ondersteunen bij het opzetten van structuren voor overleg tussen diverse
belangenbehartigers in distributie en exploitatie onderling, die op hun beurt overleg
plegen met de belangenbehartigers uit de creatie- en productiesector. Overleg op
Vlaams en op federaal niveau.
2013-16: Dag van filmberoep en filmprijzen: jaarlijkse conferentie rond één thema uit de
audiovisuele kunsten; een samenwerking van BAM, VAF/FI en MediaDesk Vlaanderen,
georganiseerd naar aanleiding van het Internationaal Filmfestival Gent.

Operationele doelstelling 8
De filmcultuur verbreden en verdiepen door het ontwikkelen van gidsfuncties
voor diverse gebruikers en door in te zetten op filmeducatie en mediawijsheid in
onderwijs en vrije tijd.
Actielijn 1: stimuleren van visie- en talentontwikkeling rond filmkritiek
Filmkritiek is een cruciale bemiddelaar tussen de audiovisuele creatie die alsmaar diverser wordt
en een even divers als groot publiek. Omdat de filmpers sterk geëvolueerd is naar
consumentenadvies, reikt BAM, samen met de culturele vertoners en tijdschriften, stimulansen
aan aan een generatie filmcritici die inhoud, theorie en reflectie rond de actuele producties
kunnen vertalen naar die publieken, via al even diverse media (grote publieksmedia, sociale
platformen en gespecialiseerde media).
2013: jaarlijkse workshop en masterclass filmkritiek in samenwerking met hogescholen en
universiteiten.
2013-16: film meenemen in het sectorbrede opleidingsvraagstuk rond filmkritiek en filmtheorie.
(zie ook operationele doelstelling 2, beeldende kunst)
Actielijn 2: een nieuw digitaal platform ondersteunen dat informatie bundelt over
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audiovisuele creaties en van waaruit belangrijke impulsen vertrekken om het grote
publiek te gidsen in het totale aanbod.
Het audiovisuele aanbod zal in de toekomst sterk toenemen onder invloed van digitale media.
Digitale apparatuur zal cultuurgerichte cinema’s in staat stellen diverser te programmeren. Ook
via de uiteenlopende VOD-platformen wordt het aanbod van vroeger en nu diverser. Dit creëert
een nood aan gidsen die de gebruiker wegwijs maken en hem minder zichtbare
kwaliteitsproducties voorstellen. Daarnaast hebben gebruikers nood aan contextmateriaal om
producties te duiden en naar waarde te schatten. Diverse spelers genereren informatie over
films: distributeurs, vertoners, VOD platformen en online filmcommunities. Andere spelers tijdschriften, kranten, omroepen, vertoners, producenten - bespreken en omkaderen films in de
vorm van tekst, fragmenten en andere multimediale content. Er ontstaat een behoefte aan een
platform waar die informatie online verbonden kan worden, met respect voor de eigenheid van
die verschillende spelers.
• 2013-14 verbinden en doorzoekbaar maken van digitale informatie en contextmateriaal
uit archieven en media (dag- en weekbladen, tijdschriften, omroepen, agenda’s) ten
behoeve van gebruikers en cultuurbemiddelaars zoals bibliotheken, audiovisuele
educatie, onderwijs enz. 2013 en 2014 zijn de opbouwjaren: alle spelers die materiaal
aanbieden en alle mogelijke gebruikers en afnemers van dit gidsplatform worden in kaart
gebracht. Daarna worden afspraken gemaakt over hoe metadata gemeenschappelijk
kunnen worden gebruikt om informatie en contextmateriaal te verbinden, welk materiaal
digitaal beschikbaar is, hoe en welk materiaal op termijn kan worden gedigitaliseerd, hoe
gebruiksvriendelijk kan worden opgezocht en teruggevonden enz. Daarnaast worden
mogelijkheden onderzocht om gedigitaliseerd materiaal te hergebruiken in bijvoorbeeld
een klaslokaal of filmzaal, wat de juridische struikelblokken zijn en welke oplossingen
daarvoor bedacht kunnen worden. Het project Archipel, een vervolg op het onderzoek
BOM-Vlaanderen, heeft basisonderzoek verricht en basisinfrastructuur opgezet waarop
kan worden voortgebouwd. BAM zal bemiddelen bij het zoeken naar extra
onderzoeksmiddelen in de vorm van kortlopend onderzoek en proefprojecten.
• 2015-16: implementeren van onderzoek en kleine proefprojecten in een platform dat een
samenwerking vormt tussen vertoners, diverse media en intermediairs zoals Bibnet,
CultuurNet en partners binnen het onderwijs.
Actielijn 3: onderzoek rond audiovisuele cultuur stimuleren door archieven te verbinden
en open te stellen.
•

2013-14 : Audiovisuele archiefinstellingen betrekken bij het Vlaams Instituut voor
Audiovisuele Archieven (VIAA), zodat hun materiaal gearchiveerd en ontsloten wordt op
een gestandaardiseerde en doorzoekbare manier. En koppelingen maken met andere
archieven. Een belangrijk instrument hierbij is het in gebruik nemen van het gedeelde
digitale depot dat ontwikkeld werd tijdens de onderzoeksprojecten BOM-Vlaanderen en
Archipel.

•

2013: stimuleren van sterkere banden tussen het praktijkgericht audiovisueel onderzoek
van de hogescholen enerzijds, en het theoretisch onderzoek van universiteiten en
organisaties (zoals het Filmmuseum, Argos) anderzijds. De Vlaamse Dienst voor
Filmcultuur kan hierin een belangrijke rol spelen.

Actielijn 4: aandacht voor audiovisuele educatie en mediawijsheid
Audiovisuele educatie draagt bij tot de zorg voor mediawijsheid in onderwijs en cultuur. Daarom
is aandacht noodzakelijk voor de ontwikkeling van visie en praktijken, de netwerking tussen
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audiovisuele educatieve initiatieven en hun verhouding tot het onderwijs.
• 2013: de ontwikkeling stimuleren van visie en methodologie, dit in de vorm van een
workshop en een rondetafelgesprek; met aandacht voor aanbod- zowel als
dialooggericht werken tussen aanbieders en de zeer diverse gebruikers.
• 2013: stimuleren van expertisevorming rond audiovisuele educatie op landelijk niveau,
met zorg voor de doorstroming van deze expertise naar lokale spelers.
• 2013-14: BAM werkt samen met de steunpunten Cultuur (steunpunten kunsten, erfgoed,
locaal cultuurbeleid, socio-cultureel werk en jeugd), Ambtelijke Coördinatie
CultuurEducatie (ACCE) en CANON Cultuurcel aan de ontwikkeling van netwerken
cultuureducatie (waar kunsteducatie en dus ook audiovisuele educatie een onderdeel
van is) op lokaal en landelijk niveau.
• 2013-16: BAM en VTi bundelen hun krachten om de relatie en toenadering tussen cultuur
en onderwijs op beleidsniveau te volgen (zie dezelfde actie bij beeldende kunst).
• 2013-14: meewerken met CANON Cultuurcel aan de verdere ontwikkeling en
implementatie van het Crossmediaal Platform rond Mediawijsheid in het onderwijs, dat
werd opgezet in opdracht van CANON Cultuurcel en de VRT. Het is de rol van BAM om
de relatie tussen dit platform en de audiovisuele cultuur in Vlaanderen te faciliteren. Met
dit platform wordt de audiovisuele multimediale taal - als middel om te leren, te
communiceren en jezelf uit te drukken - geïntroduceerd in het onderwijs. Uitgangspunt is
het feit dat we in een multimediale cultuur leven, waardoor ons begrip van geletterdheid
verschuift naar een ‘multigeletterdheid’ die een sterk partcipatief karakter heeft onder
invloed van de netwerkomgeving.
Operationele doelstelling 9
Stimuleren van duurzame internationale relaties in de sector: rond kennis en good
practices, rond theorie en kritiek en rond de uitwisseling van programma’s.
Het aanbod in Vlaamse presentatieplekken is per definitie internationaal, zeker sinds de komst
van wereldfilmfestivals die dat aanbod in de tweede helft van vorige eeuw opentrokken naar
producties van alle continenten. De publiekswerking van de meeste Vlaamse vertoners is
veeleer lokaal en landelijk gericht - met uitzondering van enkele festivals die een internationale
uitstraling en betekenis hebben. Toch kan het buitenland meer betekenen: het uitwisselen en
stimuleren van nieuwe werkvormen en praktijken, het samenwerken rond programma’s en rond
theorie of kritiek. Tot voor kort waren filmcultuur en -theorie vooral westers georiënteerd, maar
vandaag moeten we verder kijken; de dynamieken van vernieuwing in distributie, presentatie,
contextualisering en kritiek bevinden zich niet langer enkel in het westen.
Om relevante evoluties op de voet te blijven volgen, wil BAM in de komende beleidsperiode
werken aan een gericht, gefocust en goed gepland traject voor verdergaande
internationalisering. Dit zullen we doen met gelijkgestemde partners in vergelijkbare Europese
landen en in overleg met Flanders Image. Flanders Image is hét promotie- en exportagentschap
voor Vlaamse audiovisuele producties. Ook Flanders Image tast de mogelijkheden van een
verdere internationalisering af. Terwijl zij dit doen vanuit een missie die Vlaams werk een plaats
wil geven in nieuwe markten, is het onze opdracht op zoek te gaan naar vernieuwende
dynamieken in de wereld op het gebied van presentatiemodellen, financiering, distributie,
technologie en partnerships. Zowel BAM als Flanders Image staat aan het prille begin van een
traject. We zullen op geregelde tijdstippen kennis, informatie en contacten uitwisselen en waar
mogelijk samenwerken.
Actielijn 1: een informeel Europees netwerk opzetten van vertoners met interesse in
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nieuwe werk- en financieringsmodellen.
•
•

2013: stapsgewijs partijen verzamelen die interesse hebben in de uitwisseling van kennis
en informatie over vernieuwing van presentatiemodellen. Starten met een kleine groep.
2014: uitgroeien tot een informeel Europees netwerk van kenniscentra, festivals en
andere relevante partners om samen in te zetten op kennisopbouw over te bepalen
regio’s in de wereld, met focus op innovatieve presentatiepraktijken

Actielijn 2: activiteiten opzetten, gericht op internationale kennisuitwisseling rond
nieuwe modellen voor audiovisuele vertoners.
•

•

2015: gezamenlijk kennis opbouwen via netwerkinitiatieven, conferenties en
oriëntatiereizen (met een kleine groep gedurende een week enkele innovatieve
initiatieven in een land of regio bezoeken). BAM blijft hierover voortdurend in contact met
Flanders Image, om waar mogelijk en relevant samen te werken: mikken op
landen/regio’s die belangrijk kunnen zijn voor marktontwikkeling én voor uitwisseling van
good practices en programma’s.
2015-16: samen met de Vlaamse sector onderzoeken of een belangrijke internationale
conferentie rond filmcultuur kan worden georganiseerd in Vlaanderen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: INTERNATIONAAL WERKEN
meer internationale zichtbaarheid, samenwerking en uitwisseling voor beeldende kunst
enerzijds en kunst in het algemeen anderzijds
Situering
•

•

•

BAM ondersteunt het internationaal werken in de hele beeldendekunstscène. Samen met
de sector streven we naar een actievere internationale rol en meer zichtbaarheid. Ook
werken we aan duurzame internationale relaties met aandacht voor interculturele
dialoog. Dit wordt hier besproken onder operationele doelstelling 1 en 2.
Daarnaast ondersteunt BAM het internationaal werken van het Vlaams audiovisueel
vertonerveld. Dat wordt besproken bij de strategische doelstellingen 2, luik audiovisuele
kunst, operationele doelstelling 9.
BAM werkt samen met de kunstensteunpunten (VTi, MCV en VAi), de twee fondsen
(VAF en FFL) en het steunpunt voor cultureel erfgoed FARO rond gemeenschappelijke
internationale promotie onder het label 'Arts Flanders' en rond de planning van
gemeenschappelijke internationale promotieacties voor de Vlaamse kunsten. Dit wordt
hier besproken onder operationele doelstelling 3.

Operationele doelstelling 1
De Vlaamse beeldendekunstscène sterker internationaal zichtbaar maken en
positioneren.
De beeldendekunstscène is per definitie internationaal. Vlaanderen is klein, zodat de
inhoudelijke voedingsbodem voor oeuvreontwikkeling en de kansen voor marktontwikkeling van
kunstenaars beperkt zijn. Kunstenaars werken daarom vrij snel internationaal: ze maken gebruik
van residenties in het buitenland en bouwen zelf een internationaal netwerk op, al dan niet in
samenwerking met hun galerie of peers en met relatief weinig steun van de instellingen en de
overheid.
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Die Vlaamse kunst is wereldvermaard maar wordt nog te weinig gevaloriseerd in Vlaanderen
zelf door onderzoek en reflectie, door toonaangevende presentaties en door de publieke
collecties. Op zijn beurt kan dat onderzoek, presentatie en collecties nog beter betrokken
worden op de internationale scène van de beeldende kunst. Internationalisering wordt soms
gezien als internationale promotie of als strategie voor lokale erkenning en positionering, terwijl
internationaal werken vooral gaat over de rol die men internationaal speelt en de internationale
erkenning van kwaliteit en expertise. Kunstwerken, tentoonstellingen en publicaties kunnen nog
beter internationaal gecoproduceerd en verspreid worden en de - overigens zeer degelijke programma’s worden in het buitenland te weinig beschouwd als toonaangevend. Er werd ook
lange tijd individueel gewerkt: contacten werden zelden gedeeld en men ondersteunde elkaar
weinig op internationaal vlak.
Tijdens de voorbije beleidsperiode kwam er meer aandacht voor internationaal werken en
internationaal communiceren in de sector. Daartoe behoren ook de positieve ontwikkelingen in
Brussel. Ondanks het gebrek aan een actief onthaalbeleid ontwikkelt Brussel zich tot een
internationale aantrekkingspool voor buitenlandse kunstenaars, curatoren en theoretici, mede
aangejaagd door een vruchtbare omgeving van galeries, verzamelaars, residenties,
werkplaatsen en instellingen met een sterk internationaal profiel. Dat straalt af op de hele sector.
Ook steden als Antwerpen en Gent ontwikkelen hun internationaal profiel en beschouwen de
beeldendekunstinstellingen daarin als belangrijke spelers.
Ten slotte schenkt BAM aandacht aan duurzame internationale relaties. De voorbije 10 jaar
kwamen er meer kansen voor internationaal werken in een beeldendekunstscène die zich
uitstrekt over de hele wereld: tentoonstellingen, residenties, opdrachten en internationale
netwerken, maar ook de alomtegenwoordige en sterke markt - zowel de kunstmarkt als
marketing en toerisme, gekoppeld aan grote instellingen en tentoonstellingen. Daarnaast lijkt
een deel van de internationale beeldendekunstscène te functioneren in een wereldwijd
niemandsland van biënnales, kunstbeurzen, residenties en managementnetwerken die op elkaar
lijken en waar alle relaties met de buitenwereld verloren lijken. Een gezonder kritische houding is
hier op zijn plaats. In deze omgeving van mogelijkheden én valkuilen zal elke actor zich moeten
afvragen wat de waarde, de betekenis en de duurzaamheid is van internationaal werken duurzaam op intellectueel en professioneel gebied, op het gebied van langdurige relaties, maar
ook in termen van het duurzame gebruik van de schaarse middelen.
Actielijn 1: internationaal bezoekersprogramma curatoren
Vlaamse kunstenaars en curatoren in contact brengen met buitenlandse curatoren en instituten
via het internationaal bezoekersprogramma van BAM.
• 2013-16: jaarlijks een 12-tal buitenlandse curatoren en theoretici uitnodigen om Vlaamse
kunstenaars en curatoren te leren kennen. BAM zorgt voor een programma van
atelierbezoeken en ontmoetingen op maat. BAM nodigt uit op eigen initiatief, op
voordracht van een Vlaamse kunstenaar of organisatie of omdat de bezoeker zich
kandidaat heeft gesteld. Bij de bezoekers streven we een mix na van curatoren en
theoretici die onafhankelijk werken of binnen een organisatie, van opkomend talent en
gereputeerde namen en van westerse en niet-westerse deelnemers. Voor de bezoekers
uit andere continenten werkt BAM samen met het Mondriaan Fonds om vervoerskosten
te delen.
• Buitenlandse bezoekers krijgen, als ze dat wensen, ook een publiek podium in de vorm
van gastcolleges of lezingen of in de vorm van informele netwerkmomenten.
Actielijn 2: internationaal bezoekersprogramma onderzoekers
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BAM nodigt ook buitenlandse onderzoekers uit die gedurende één of twee weken grondiger
willen ingaan op een aspect van de Vlaamse kunstscène. BAM betrekt daar altijd een museum,
archief, universiteit of kunsthal bij.
2013-16: BAM nodigt twee onderzoekers per jaar uit.
Actielijn 3: internationaal bezoekersprogramma pers en promotie
BAM ondersteunt de ontwikkeling van het internationaal netwerk van kunstenaars en
organisaties door belangrijke critici en curatoren uit te nodigen voor een solotentoonstelling van
een Vlaamse kunstenaar of voor een grote tentoonstelling van een Vlaamse organisatie.
• 2013-16: BAM nodigt - in overleg met kunstenaar, galerie en organisator van de
solotentoonstelling - belangrijke critici of curatoren uit die kunnen bijdragen tot de
verdere internationale oeuvre- en carrièreontwikkeling van de kunstenaar in kwestie.
Daarnaast verzendt BAM catalogi van deze solotentoonstellingen naar belangrijke
curatoren, pers en potentiële partners in het buitenland.
• 2013-16: In samenwerking met Toerisme Vlaanderen worden specifieke
bezoekersprogramma's opgesteld voor buitenlandse vakjournalisten, naar aanleiding van
een clustering van belangrijke tentoonstellingen en events in Vlaanderen.
Actielijn 4: informatieknooppunt buitenlandse bezoekers
Vlaamse organisaties, galeries en verzamelaars ontvangen dikwijls belangrijke buitenlandse
gasten (kunstenaars, curatoren, theoretici). Zo’n bezoek wordt niet altijd voldoende benut. Niet
alle buitenlandse bezoekers kunnen ‘gedeeld’ worden, maar toch kunnen organisaties elkaar
beter op de hoogte houden van die bezoeken.
2013-16: BAM zal zich sterker opwerpen als informatieknooppunt voor eventuele uitwisseling
van bezoekers. Eerdere pogingen om deze informatie te delen via een besloten webtool
mislukten. BAM zet dit werk voort via persoonlijke contacten.
Actielijn 5 : gemeenschappelijke databank met internationale adressen
•

•
•

Alle organisaties beeldende kunst verzamelen internationale contactgegevens van
belangrijke media en instituten. Ook BAM doet dat. De kernadressen kunnen binnen de
beeldendekunstscène gedeeld worden. BAM zet zich in voor het gemeenschappelijk
adressenbeheer van de belangrijkste professionelen en pers. Dit project ging van start
naar aanleiding van het gemeenschappelijk internationaal communicatietraject Visual
Arts Flanders 2012 (Beaufort 04, Track, Middelheimmuseum 2012, Manifesta9 en
Newtopia).
2013: gemeenschappelijke internationale databank uitbreiden naar alle grote en
middelgrote instellingen.
2014-16: verder onderhoud en ontwikkeling van de databank.

Actielijn 6: jaarboek actuele beeldende kunst in Vlaanderen
Tweejaarlijks brengt BAM een publicatie uit rond de nieuwe generatie beeldend kunstenaars in
Vlaanderen en gericht op professionelen in het buitenland. De publicatie toont een overzicht van
mid-carrière Vlaamse kunstenaars met internationale zichtbaarheid. De publicatie bestaat uit
informatiefiches en een verdiepend essay per kunstenaar, maar vooral uit enkele omkaderende
en beschouwende teksten over het werk van de nieuwe generatie kunstenaars. De
selectiecriteria en procedure worden vastgelegd door een jury, die ook advies zal geven over de
krachtlijnen van de omkaderende teksten. Dit Engelstalige jaarboek is vooral bedoeld voor
internationale promotie en verspreiding. In 2012 zal BAM partners en sponsors zoeken voor de
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eerste editie van 2013.
• 2013: eerste editie van het jaarboek
• 2015: tweede editie van het jaarboek
Actielijn 7: de sector ondersteunen om samen gemeenschappelijke communicatieinstrumenten te ontwikkelen, gericht op buitenlandse beeldendekunstpublieken
•

•

•

2013: het gemeenschappelijk internationaal communicatieproject Visual Arts Flanders
2012 grondig evalueren en aanbevelingen uit dit experiment formuleren, bedoeld voor
praktijk en beleid (cultuur, toerisme, diplomatie).
2013-16: op zeer lange termijn in kaart brengen van geplande grote tentoonstellingen
met internationale uitstraling, opgezet door Vlaamse organisaties. Op basis van die
planagenda tentoonstellingen clusteren voor gemeenschappelijke internationale
communicatie. BAM treedt hier op als bemiddelaar, stimuleert het clusteren als daar
inhoudelijke of praktische argumenten voor zijn, faciliteert de contacten met
beleidsdomeinen als toerisme en diplomatie en ondersteunt concrete
gemeenschappelijke communicatieacties die ontwikkeld worden door de betrokken
organisaties.
2013-14: stimuleren van gemeenschappelijke communicatie-instrumenten die gericht zijn
op buurregio’s en buurlanden, zoals Noord-Frankrijk, Zuid-Engeland, Nederland,
Luxemburg, Nordrhein-Westfalen, Lotharingen en Duitsland. De Eurozone groeit uit tot
één gebied waar het beeldendekunstpubliek dagtrips maakt om tentoonstellingen te
bezoeken. BAM stimuleert de uitwisseling van promotie van Vlaamse organisaties in
aangrenzende regio’s en omgekeerd, het ontwikkelen en clusteren van
gemeenschappelijke communicatiemiddelen en het koppelen van de digitale agenda
beeldende kunst aan digitale agenda’ van aangrenzende regio’s.

Actielijn 8: de Vlaamse beeldende kunstscène internationaal promoten onder
professionelen, naar aanleiding van grote internationale beeldende kunstevents
Vlaamse organisaties stimuleren om meer samen te werken rond internationale promotie van
Vlaamse kunstenaars en organisaties, dit naar aanleiding van de grote biënnales of
tentoonstellingen met een uitzonderlijk karakter waar ook Vlaamse kunstenaars en organisaties
bij betrokken zijn. De promotieacties beogen positieve beeldvorming en informatie rond Vlaamse
beeldende kunst, op lange termijn en voor buitenlandse professionelen. In het verleden heeft
BAM samen met de sector promotieacties ontwikkeld voor de Vlaamse beeldendekunstscène:
tijdens de biënnale van Venetië, Manifesta, biënnales van Istanbul en Lyon en Art Basel.
2013-16: BAM maakt een kalender van de grote beeldendekunstevenementen in het buitenland.
Deze planningskalender is de basis voor het plannen van promotieacties.
Actielijn 9 : Vlaamse residenties promoten in het buitenland.
BAM verspreidt internationaal informatie over residenties in Vlaanderen en onderzoekt hoe de
Vlaamse residenties samen beter internationaal zichtbaar worden, hetzij binnen de
internationale informatieplatformen voor residenties, hetzij via eigen informatieacties - in
samenwerking met Trans Artists en AIR Platform.
Actielijn 10: de internationale acties rond promotie en zichtbaarheid ondersteunen via
nieuwsbrief, website en print.
BAM wil zich sterker positioneren als een referentiepunt voor informatie over de Vlaamse
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beeldendekunstscène en zelf op zoek gaan naar interessante contacten, in het belang van het
veld. BAM zal zijn eigen internationale communicatie-instrumenten, zoals internationale
nieuwsbrieven, website en folders, beter afstemmen op de doelgebruikers.
• 2013-16: informatie over de Vlaamse beeldendekunstscène invoeren in Arts Flanders
website.
• 2013: de internationale nieuwsbrief beeldende kunst en de Engelstalige website van
BAM evalueren op hun effectiviteit.
• 2014-16: internationale communicatie-instrumenten van BAM, zoals folders, nieuwsbrief
en website, evalueren en hervormen om de doelstellingen en doelgroepen beter te
bereiken.
Actielijn 11: kennis verzamelen over internationale uitgevers en distributeurs
Publicaties zijn zeer belangrijk voor kunstenaars, omdat ze hun werk internationaal laten
circuleren. Daarvoor zijn uitgevers nodig die internationaal werken en via distributeurs een
goede spreiding kunnen garanderen. De meeste Vlaamse uitgevers werken niet internationaal
en uitgeven in eigen beheer is arbeidsintensief. Kunstenaarsboeken en tentoonstellingscatalogi
kunnen aan impact winnen door uitgaven of coproducties met een buitenlandse uitgever.
• 2013-16: BAM verzamelt informatie over buitenlandse uitgevers om kunstenaars en
organisaties die willen uitgeven te adviseren. BAM kan op termijn ook bemiddelen tussen
meerdere Vlaamse organisaties en een buitenlandse uitgever.
Operationele doelstelling 2
Duurzame internationale relaties ontwikkelen met aandacht voor samenwerking,
uitwisseling en interculturele dialoog.
In de volgende beleidsperiode zal BAM duurzame vormen van uitwisseling en samenwerking
stimuleren met oog voor interculturele dialoog. Uitwisseling kan gericht zijn op residenties, op
coproduceren van tentoonstellingen en op uitwisseling van personeel en expertise. Er worden
uitwisselingen gepland op verschillende niveaus: met buurlanden, verder binnen Europa en met
landen uit andere continenten. Opzetten van uitwisselingsprogramma’s is zeer arbeidsintensief
en wordt gerealiseerd in partnerschap. Uitwisseling met buurlanden doen we in overleg met de
grote Vlaamse instellingen. Uitwisseling binnen Europa stemmen we graag af met het VTi en - in
het vooruitzicht van belangrijke internationale evenementen - ook met de Vlaamse overheid.
Voor de uitwisseling met landen uit andere continenten werken we samen met de instituten van
het Visual Arts Platform, een netwerk rond internationale samenwerking tussen BAM, Mondriaan
Fonds, Danish Arts Agency, Arts Council England, Pro Helvetia en Frame Finland.
Actielijn 1: samenwerking en uitwisseling versterken met de buurlanden door
werkbezoeken en professionele stages.
Werkbezoeken en uitwisselingsmomenten organiseren om de contacten, de samenwerking en
kennisdeling tussen organisaties en andere partijen in buurlanden en aangrenzende regio's te
versterken.
Elk jaar organiseert BAM in een buurregio of -land een thematisch werkbezoek rond de
uitwisseling van expertise. De werkbezoeken zijn bestemd voor medewerkers van de
beeldendekunstorganisaties. In 2009 en 2010 koos BAM voor Noord-Frankrijk en Wallonië.
Daarbij werkte BAM samen met soortgelijke bemiddelaars zoals de Service des Arts Plastiques
de la Communauté française en 50° Nord uit Noord-Frankrijk. In 2011 en 2012 werd gefocust op
Luxemburg, Saarland en Lotharingen. Bij die contacten werd bemiddeld door het Centre
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Pompidou Metz.
• 2013: vervolg focus op Luxemburg-Saarland-Lotharingen, in samenwerking met Mudam
Luxembourg en Centre Pompidou Metz.
• 2014: focus op Nordrhein-Westfalen in samenwerking met het NRW Kultursekretariat.
• 2015: focus op Engeland in samenwerking met Arts Council Engand.
BAM faciliteert professionele stages waarbij personeelsleden van een organisatie enkele weken
meedraaien in een andere organisatie. Dergelijke korte uitwisselingen stimuleren langdurige
samenwerkingsrelaties tussen individuen en organisaties. Zo’n uitwisseling van personeel kan in
alle functies plaatsvinden: curating, publiekswerking, personeelsbeleid, communicatie,
kunsteducatie, behoud en beheer enz. Dit project is een logisch vervolg op de
kennismakingsmomenten en de verdieping via de thematische werkbezoeken.
Actielijn 2: uitwisselingsprogramma’s op lange termijn opzetten met partners in minder
bekende regio’s van Europa en daarbuiten.
Uitwisselingsprogramma’s duren minstens twee jaar en kunnen focussen op uitwisseling en
samenwerking tussen kunstenaars en curatoren of tussen instellingen. Dit kan de vorm
aannemen van een gezamenlijke workshop of project, altijd in samenwerking met lokale partijen.
Met het oog op duurzame relaties en samenwerkingsverbanden ontwikkelt en onderhoudt BAM
contacten met partijen die ontmoet werden tijdens het uitwisselingsprogramma.
Samen met het VTi (en eventueel met andere kunstensteunpunten) werkt BAM een
uitwisselingsprogramma uit binnen Europa. Het land of de regio en de vorm van de uitwisseling
worden bepaald in 2012.
De uitwisselingsprogramma’s met andere continenten worden opgesteld in samenwerking met
het Mondriaan Fonds, Danish Arts Agency en Pro Helvetia. Samen beslissen de partners om
voor minstens twee jaar op een regio in een ander continent te focussen. Het programma wordt
georganiseerd met de steun van lokale partners en met andere spelers uit het veld.
BAM organiseert een jaarlijkse oriëntatiereis van twee weken naar een land op een ander
continent, in samenwerking met het Mondriaan Fonds, Danish Arts Agency en Pro Helvetia.
BAM stuurt telkens twee Vlaamse curatoren mee die gekozen worden op basis van een
motivatiebrief en met de steun van een kleine jury. De oriëntatiereis beoogt duurzame relaties
tussen mensen en instellingen van hier en van het bezochte land. Op die manier willen we de
westerse oriëntatie van de beeldende kunst openbreken naar kunstenaars en visies uit andere
continenten. Bij elke reis worden enkele contacten van een vorige oriëntatiereis uitgenodigd deel
te nemen, zodat de groep niet enkel bestaat uit West-Europeanen. De sterke contacten uit een
vorige reis worden zo ook onderhouden. Om dieper door te werken op een bepaalde regio , zal
de oriëntatiereis gedurende twee opeenvolgende jaren focussen op eenzelfde gebied. In 2012
worden de reizen van 2013 en 2014 gekozen, in 2014 die van 2015 en 2016.
Actielijn 3: verder ontwikkelen van het Europese netwerk voor beeldende kunst ‘Visual
Arts Platform’ (VAP).
Samen met het Mondriaan Fonds, Arts Council England, Danish Arts Agency en Pro Helvetia
werkt BAM aan intensievere samenwerking tussen steunpunten en agentschappen uit andere
Europese landen, dit in de vorm van een Europees netwerk voor internationaal
beeldendekunstbeleid (Visual Arts Platform).
2013-2016: focus op de volgende thema’s: dataverzameling rond residenties, subsidies en
kunstenaarshonoraria; de impact van het internationale kunstbeleid op de carrièreontwikkeling
van kunstenaars.
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Actielijn 4: stimuleren van het internationaal residentiebeleid bij de Vlaamse
Gemeenschap.
BAM speelt een belangrijke rol in het aanmoedigen van evaluatie en vernieuwing binnen het
internationaal residentiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Dit gebeurt door zelf informatie
te verzamelen en te verspreiden over interessante residentieprogramma's in het buitenland en
over best practices met betrekking tot residentiebeleid in andere landen. In samenwerking met
Transartists, Res Artis en de partners van het Visual Arts Platform.
Operationele doelstelling 3
‘Arts Flanders. Wegwijs in de kunsten in Vlaanderen’: samen met andere steunpunten de
Vlaamse kunsten internationaal positioneren, verbanden leggen met toerisme en
diplomatie, en proactief kansen detecteren in het buitenland.
Structurele samenwerking tussen kunstensteunpunten BAM, MCV, VAi en VTi, en de
fondsen VAF en VFL en het steunpunt voor cultureel erfgoed FARO.
De erkenning van de Vlaamse kunstscène in het buitenland is van onschatbare waarde voor de
bekendheid van Vlaanderen op internationale schaal en draagt bij tot de wereldwijde promotie
van Vlaanderen. Om Vlaanderen doeltreffend te promoten als prominente kunstenregio moet
men sectoroverschrijdend nadenken en opereren. Gezamenlijk kunnen de steunpunten
Vlaanderen en Brussel in het buitenland op de kaart zetten als internationale kunstenlandschap.
Arts Flanders wordt de overkoepelende benaming voor deze samenwerking: een referentiepunt
voor wie in het buitenland op zoek is naar meer informatie over kunst in Vlaanderen en over
Vlaamse kunstenaars in het buitenland. Hiervoor willen de steunpunten samenwerken met o.a.
de Vlaamse Vertegenwoordiging, Flanders Investment & Trade, Toerisme Vlaanderen en de
Europese instellingen.
Alle steunpunten hebben voor hun eigen disciplines al een internationale werking ontwikkeld en
acties ondernomen op het gebied van communicatie, promotie en netwerking. Wat de
steunpunten internationaal gemeenschappelijk willen doen, is daaraan complementair en gericht
op afnemers, kanalen en events die disciplineoverstijgend werken.
Deze gemeenschappelijke actie van de kunstensteunpunten kan ook bijdragen tot de realisatie
van een efficiënt internationaal cultuurbeleid, door een betere afstemming met het beleid van de
bevoegde minister en met de betrokken diensten in binnen- en buitenland. De steunpunten
zullen hiervoor samenwerken met het departement CJSM, het agentschap Kunsten & Erfgoed,
het departement Internationaal Vlaanderen, het departement Ontwikkelingssamenwerking,
Toerisme Vlaanderen enz. Met organisaties uit andere sectoren zoals Flanders Image, Flanders
DC, Design Flanders, Flanders Fashion, zal de samenwerking worden versterkt vanuit het
Overleg Creatieve Industrie (OCI). Via deze cel kunnen concrete acties met betrekking tot
residenties, presentatieplekken, bezoekersprogramma’s, imagocampagnes enz. beter afgetoetst
en afgestemd worden op het internationale (cultuur)beleid van de Vlaamse Gemeenschap.
Actielijn 1: Arts Flanders Website & Arts Flanders Newsletter
Informatie over het aanbod en een agenda van Vlaamse kunst in het buitenland, plus een
tweemaandelijkse multidisciplinaire nieuwsbrief voor professionals in het buitenland.
Actielijn 2: Arts Flanders Producten
Promotiemateriaal om de kunsten in het buitenland te promoten (boek, cd, Arts Flanders Box
enz.).
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Actielijn 3: Arts Flanders Events Calendar
Een kalender van culturele en niet-culturele activiteiten met uitstraling in binnen- en buitenland:
belangrijke sectorspecifieke evenementen (biënnales, festivals, beurzen...) en
sectoroverschrijdende evenementen (wereldtentoonstellingen, Olympische Spelen...) in
prioritaire landen. Deze kalender dient als intern werkinstrument voor strategische planning.
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