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Geen kansen op
kunstopdrachten

TE GAST

‘Niet piepen, naar bui-
ten!’, staat er boven
het opiniestuk van

Gitte Brugman in de LC van 16
december. Dat is een opmerking
die wel heel kort door de bocht
is. Natuurlijk ben je als kunste-
naar ook ondernemer en pro-
beer je kansen te benutten die
zich aandienen en die passen in
je beroepsactiviteiten. Ik heb
ook niet het gevoel dat Friese
kunstenaars op een stoel in het
atelier zitten te wachten op
opdrachtgevers.

Als ik naar mezelf kijk, ben ik
als een in Friesland wonend en
werkend kunstenaar meer bui-
ten de provincie actief dan in
Friesland zelf. Dat is geen keuze,
maar een gevolg van uitnodigin-
gen en mogelijkheden die zich
aandienen.

Zo zijn werken van mij regel-
matig te zien op tentoonstellin-
gen in binnen- en buitenland.
Dit geldt ook voor uitgevoerde

Doe eens onderzoek
naar procedures
opdrachten in de openbare
ruimte en bij particuliere op-
drachtgevers.

In mijn reactie op de opdracht
voor het Stephensonviaduct in
Leeuwarden gaat het er niet om
dat ik van mening ben dat er bij
kunstopdrachten in Friesland
een voorkeur moet zijn voor
Friese kunstenaars, maar wel dat
zij bij gelijkwaardigheid de kans
zouden moeten krijgen hun
interesse kenbaar te maken en
zo de mogelijkheden hebben om
hun kwaliteiten te ontwikkelen.

Uit niets blijkt dat je als kun-
stenaar je interesse kenbaar kon
maken voor de kunstopdrachten
die de laatste jaren onder andere
in het kader van Leeuwarden
Vrij-Baan in Friesland zijn gerea-
liseerd. En dat is jammer. Deze
zijn allemaal zonder openbare
inschrijvingen verstrekt, dus
geen kansen voor iedereen. Lees
hiervoor het masterplan Kunst
geeft de stad nieuw gezicht
(Leeuwarden Vrij-Baan 2014).

We weten inmiddels dat in
het kader van Leeuwarden 2018
voor de elf fonteinen om ondui-
delijke reden bewust gekozen is
voor buitenlandse kunstenaars.

Voor de duidelijkheid: ik ben
geen uitgesproken voorstander
van positieve discriminatie of
zelfs protectionisme, maar wel
een voorstander van kansen
benutten. Ik merk regelmatig
dat gehanteerde procedures dit
onmogelijk maken en dat je
daarnaast als kunstenaar al
helemaal een lange adem moet
hebben als je zelf initiatieven
onderneemt om iets van de
grond te krijgen.

Als de redactie van de LC
vindt dat kunstenaars niet moe-
ten piepen maar kansen moeten
benutten, zou de krant eens
onderzoek kunnen doen naar de
procedures die gehanteerd wor-
den bij het verlenen van kunst-
opdrachten in Friesland. Als dan
blijkt dat kansen niet benut
worden, dan kun je pas stellen:
‘Niet piepen, naar buiten, blin-
der!’
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Beelden kunstenaar teBeelden kunstenaar te
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Voor de opdracht voor het Stephensonviaduct zouden Friese kunstenaars
een kans moeten krijgen. FOTO LC


