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INLEIDING 

Het Stedelijk Museum en onderzoekspartner Ammodo deden in 
2016 onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden voor 
een nieuwe instelling voor hedendaagse kunst in Amsterdam 
als herpositionering van het Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op de ‘legitimiteit 
van een nieuwe instelling, de integratie van de lokale en 
internationale kunstproductie en de reflectie van kunst op 
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen’.1  

In mei 2016 werd een onderzoeksteam aangesteld, met daarin 
een drietal internationale curatoren: Sophie Goltz 
(Singapore), Eungie Joo (San Franciso) en Emily Pethick 
(Londen/Amsterdam). Zij werkten samen met drie 
vertegenwoordigers van het Stedelijk Museum en Ammodo: Bart 
van der Heide (Stedelijk Museum), Martijn van Nieuwenhuyzen 
(Stedelijk Museum) en Milou van Vlijmen (Ammodo). 

Op 19 juni 2016 vond in het Stedelijk Museum onder de 
noemer ‘SMBA and Beyond’ een publieke kick-off van het 
onderzoek plaats. In deze bijeenkomst verkenden twee panels 
thema’s die in de Amsterdamse kunstwereld leven.  
De onderzoekers waren hierbij toehoorders en maakten, deels 
voor het eerst, kennis met het Amsterdamse kunstenveld.  
Het eerste panel richtte zich op ‘het Amsterdamse veld’  
en bestond uit vertegenwoordigers van culturele 
instellingen op het gebied van de hedendaagse kunst in 
Amsterdam. Het tweede panel richtte zich op ‘Kunstenaar en 
context’. Tijdens het evenement werd gediscussieerd over  
de manier waarop de nieuwe instelling zich tot het 
bestaande aanbod van presentatie-instellingen en culturele 
initiatieven zou kunnen verhouden. Er werd besproken wat  
de veranderingen zijn in de culturele en maatschappelijke 
context en infrastructuur op zowel lokaal, nationaal en 
internationaal niveau. 

WERKWIJZE 
De onderzoekers gingen na deze kick-off aan de slag en 
kregen van de stuurgroep de volgende reeks vragen mee  
om hun onderzoek richting te geven: 

• What kind of institution is Amsterdam currently 
 lacking, what could be the relevance of a new art 
 institution in Amsterdam? 

• What type of institutional models could be envisioned 
 (instead of copying institutional models that already 
 exist)? 

                                                             
1 Persbericht Stedelijk Museum Amsterdam en Ammodo, 17 mei 2016: 
http://www.stedelijk.nl/persberichten/onderzoek-nieuwe-instelling  
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• What functions should be embedded in the new 
 institution in order to be relevant (what art 
 institution do we need in terms of function, 
 sustainability, local and global fabric)? 

• How can we define ‘global’ today and how would an  
 institution based in Amsterdam be able to contribute 
 to the global art debate (position in relation to 
 other initiatives, possible focus)? 

• What would be relevant international partner 
 institutions and models for collaborating 
 internationally? 

• What important creative practices in- and outside the 
 art world should be considered by the new institution 
 (including specific organizations and artists). 

Rond deze vragen werden in de zomer en herfst van 2016 
individuele gesprekken met sleutelfiguren uit het 
(Amsterdamse) kunstenveld gevoerd, onder wie kunstenaars, 
curatoren, critici, galeriehouders en vertegenwoordigers 
van kunstinstellingen. Deze verkennende gesprekken leidden 
tot aangescherpte onderzoeksvragen. Deze werden in een 
aantal besloten workshops in het Stedelijk Museum 
voorgelegd aan een brede en diverse groep van kunstenaars 
en specialisten. Er waren in totaal vijf workshops met als 
thema’s ‘Experiment’, ‘Global Models’, ‘New Forms of 
Learning’, ‘New Subjectivities’ en ‘Opening Up 
Institutions.’ 

Daarnaast werden diverse locatiebezoeken afgelegd, 
waaronder aan Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord. 
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HET VERSLAG 

In februari, maart en april 2017 kwamen de drie ‘research 
reports’ van de onderzoekers binnen. Hieronder volgt een 
door het Stedelijk Museum Amsterdam gemaakte synthese van 
deze drie verslagen, waarin de hoofdzaken uit de 
beantwoording van de onderzoeksvragen naar voren komen.  

 

DE RELEVANTIE VAN EEN NIEUWE KUNSTINSTELLING IN AMSTERDAM 

De onderzoekers constateren dat het Amsterdamse kunstenveld 
een speler in het middenveld ontbeert. Het landschap van 
Amsterdamse kunstinstellingen wordt veelal door kleine 
initiatieven bepaald. Doorgaans hebben deze initiatieven 
weinig of geen invloed op het internationale kunstdiscours 
en hebben ze weinig lokale aanwezigheid buiten het 
kunstcircuit zelf. De noodzaak van een kunstinstelling in 
het middenveld met een brede lokale en internationale 
weerklank wordt in Amsterdam sterk gevoeld. 
Kunstraadvoorzitter Felix Rottenberg verklaarde op 15 juni 
2016 in Het Parool: ‘De Kunstraad mist bij de beeldende 
kunst een noodzakelijke schakel in de keten, de afstand 
tussen het Stedelijk Museum en de ontwikkelingsinstellingen 
dreigt te groot te worden.’2 Rotterdam heeft Witte de With, 
Utrecht heeft BAK, maar bij aanvang van de nieuwe 
kunstenplanperiode in 2017 waren er niet langer instituten 
van dit midden formaat in Amsterdam. Concluderend kan 
worden gesteld dat op dit moment een schakel in het 
artistieke ecosysteem van Amsterdam ontbreekt. Het 
onderzoek toont aan dat er ruimte is voor een nieuwe 
middelgrote instelling met een ambitieus programma die de 
schakel vormt tussen de presentatie-instellingen en de 
grote musea. Een tentoonstellingsruimte en ontmoetingsplek 
die duurzame relaties opbouwt met het internationale 
kunstdiscours en ook een lokale aanwezigheid buiten het 
kunstenveld heeft. 

 

Mogelijke functies van de nieuwe instelling 

De onderzoekers geven aan dat de nieuwe instelling niet 
alles kan zijn en niet iedereen kan bedienen. Uit het 
onderzoek komen onderstaande mogelijke functies van de 
nieuwe instelling naar voren. Daarbij benadrukken de 
onderzoekers dat de nieuwe instelling zowel in de 
Amsterdamse als in de internationale kunstenaarsgemeenschap 
verankerd moet zijn.  

                                                             
2 Het Parool, 15 juni 2016 
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De onderzoekers noemen een aantal mogelijke functies voor 
de nieuwe instelling, die niet per definitie allemaal te 
verenigen of te realiseren te zijn: 

▪ Tentoonstellingen. Er is behoefte aan een 
tentoonstellingsplatform dat ruimte geeft aan zowel 
nationale als internationale kunstenaars. De stad kent 
slechts een beperkt aantal instellingen die artistieke 
productie mogelijk maken en opkomende praktijken tonen.  
Het tentoonstellingsprogramma zou kunnen voorzien in 
opdrachten voor nieuw werk, dat getoond wordt in de context 
van een programma waarin lokaal en internationaal talent 
elkaar ontmoeten. In dit programma is plaats voor 
solotentoonstellingen, thematische tentoonstellingen, 
onderzoeksprojecten en samenwerkings- en uitwisselings-
verbanden met binnen- en buitenlandse partners. 

▪ Ontwikkeling kunstenaars. De onderzoekers geven aan 
dat er meer ruimte zou kunnen zijn voor jonge, ‘emerging’ 
kunst die in Amsterdam gemaakt wordt. De nieuwe instelling 
moet met de kunstenaar meedenken en investeren in talent, 
zoals bijvoorbeeld in afgestudeerden van de post-MA 
programma’s van instituten als de Rijksakademie, de 
Ateliers en het Sandberg Instituut. Dit is onder meer 
mogelijk door als sparring partner en opdrachtgever te 
fungeren bij het ontwikkelen van werken, projecten en 
tentoonstellingsconcepten. 

▪ Er is behoefte aan een ontmoetingsplek voor 
(Amsterdamse) kunstenaars, curatoren, critici, maar ook 
voor partnerinstellingen en belangstellenden van buiten de 
traditionele kunstwereld. Een informele plek voor 
uitwisseling met een zekere mate van intimiteit en 
flexibiliteit. Een restaurant/café/bar, wifi en eventueel 
een boekwinkel en digitaal platform zijn voor deze functie 
van groot belang. De tentoonstellingsruimte functioneert 
als een hybride plek voor workshops, kunstproductie, 
performances, discussies. Een goed voorbeeld van wat met 
zo’n ‘social space’ mogelijk is, was het project Bell 
Invites van SMBA (2016), waarbij SMBA samenwerkte met een 
gastcurator en partners als het HipHopHuis en University of 
Colour.  

▪ Associate Artists Program. Een educatief mentorship-
programma waarbij meer ervaren kunstenaars jonge 
kunstenaars in de stad onder hun hoede nemen. Het 
buitenland kent diverse van dit soort initiatieven waarbij 
mogelijk aangesloten zou kunnen worden. 

▪ Discursieve programma’s. Debatten over hedendaagse 
kunst, cultuur en theorie in de lijn van het publieks-
programma dat tussen 2010 en 2014 op de donderdagavonden  
in het Stedelijk Museum werd georganiseerd. 
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▪ Digitaal platform. In deze digitale wereld hoort bij 
een kunstinstelling een aantrekkelijk, actueel digitaal 
platform waarop verslag wordt gedaan van de activiteiten, 
en die tegelijkertijd functioneert als een archief voor 
onderzoekers en kunstenaars wereldwijd. De website kan de 
fysieke locatie complementeren door middel van het 
publiceren van beschouwende en artistieke bijdragen die 
reflectie bieden op de programmering. 

 

FUNCTIONEREN IN EEN ‘GLOBAL’ KUNSTENVELD 

Het onderzoek van de drie curatoren speelde zich af binnen 
het perspectief van een ‘global’ kunstenveld. De geografie 
van de hedendaagse kunst strekt zich in tegenstelling tot 
pakweg 25 jaar geleden uit over alle werelddelen. Een 
nieuwe instelling zal zich hier expliciet toe moeten 
verhouden. Global partnerships kunnen internationaal 
gevonden worden in kleine tot mid-scale organisaties die 
opereren als ‘connective hubs’ binnen hun regio’s en die 
pioniers zijn op het terrein van het ontwikkelen van nieuwe 
institutionele vormen en modellen die aansluiten bij de 
specifieke lokale contexten. Deze partners kunnen 
bijvoorbeeld voor een residency bij de Amsterdamse 
instelling uitgenodigd worden waaruit tentoonstellingen, 
publieksprogramma’s of educatieprojecten kunnen voortkomen. 
Daarbij moet geleerd worden van voorbeelden die reeds 
opgezet en uitgeprobeerd zijn in het global kunstenveld, 
zoals Arts Collaboratory3 (een samenwerking van Hivos, 
Stichting DOEN en Casco), de Sharjah Biennale 13 (2017) en 
het Gwangju Biennale Fellows Forum (2016). Wat we van deze 
voorbeelden kunnen leren is dat global samenwerkingen een 
grote investering in tijd, onderzoek en toewijding vergen, 
ook om los te breken van de geijkte kaders, en dat de 

                                                             
3 “Arts Collaboratory is a translocal network consisting of over 23 diverse organizations across the globe 
focused on art practices, processes of social change, and working with broader communities beyond the 
field of art. Functioning as a meeting point, Arts Collaboratory is where these organizations can share 
knowledge, collaborate on projects, and build emotional and financial support together. As an ecosystem 
it is a process of collective study and practice on the self-sustainability, self-determination and 
interdependence through radical imagination. (…) Arts Collaboratory was founded in 2007 by two Dutch 
foundations DOEN and Hivos as both a funding program and a platform for knowledge sharing amongst 
visual artists’ initiatives in Africa, Asia, Latin America, and the Middle East. Its aim was to support the 
growing movement of artists initiatives that provide alternatives to the often lacking or inflexible 
established arts scenes in their local context, and to strengthen the south-south connections between 
these organisations. Soon after its beginnings the Mondriaan Fund joined, supporting the exchange 
between Arts Collaboratory linked organisations and the Dutch arts field. After a long consultation process 
in 2012, the program of Arts Collaboratory was re-designed in 2013. The new mission of Arts Collaboratory 
is to promote sustainable, collaborative and open visual arts practices that contribute to social innovation. 
Also, more emphasis is put on building a translocal community amongst the participants. In 2013, 23 
participating organizations were selected to constitute the core of the community. In order to better 
facilitate the knowledge sharing and relation building process within the network, in 2013 Hivos and DOEN 
started a collaboration with Casco – Office for Art, Design and Theory, in Utrecht, the Netherlands.” 
(www.artscollaboratory.org). 
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dialoog voortdurend gevoerd moet blijven worden. Deze 
manier van denken moet verankerd zijn in beide 
organisaties. Alleen op deze manier kan een samenwerking 
ontstijgen aan symbolische representatie en kan een 
gelijkwaardige uitwisseling tot stand komen. Het Global 
Collaborations-programma dat SMBA de afgelopen jaren heeft 
gepresenteerd, heeft aangetoond dat bij dergelijke 
allianties het cruciaal is om te beseffen dat het ook gaat 
om machtsongelijkheid tussen de institutionele partners. 
Zij hebben, afkomstig uit verschillende regio’s, 
verschillende referentiekaders voor hun 
uitvoeringspraktijk. Er moet daarom op basis van 
gelijkwaardigheid naar een kader voor de 
samenwerkingsvormen gezocht worden. De onderzoekers 
adviseren om tijdelijke samenwerkingen uit de weg te gaan, 
en specifiek te focussen op wederkerigheid wat betreft 
samenwerking en impact. 
 

INCLUSIVITEIT EN REPRESENTATIE 

In de workshops en individuele gesprekken stonden 
discussies over globalisering en inclusiviteit vaak op de 
voorgrond. De stad Amsterdam is gevormd door migratie-
geschiedenissen, met name door haar geschiedenis met 
voormalige koloniën en door de arbeidsmigratie in de jaren 
1960 en 1970. De stad kent grote gemeenschappen met een 
Marokkaanse, Turkse, Indonesische, Surinaamse en 
Antilliaanse achtergrond. Op deze manier is de stad op 
vanzelfsprekende wijze onderdeel van de ‘global’ discussie. 
Een nieuwe kunstinstelling zou een belangrijke en positieve 
rol kunnen spelen in een uitgebalanceerde representatie van 
de stad in kunstinstellingen in Amsterdam. De instelling 
kan zich onderscheiden door een divers publiek aan te 
spreken. Het instituut opereert immers in een diverse 
omgeving, met mensen van verschillende culturele en 
sociaaleconomische achtergrond, religie, beperkingen/ 
mogelijkheden, etnische afkomst, seksuele voorkeur, 
leeftijd en andere karakteristieken die hun rol in de 
samenleving bepaalt. Dit betekent ook een grotere 
diversiteit in de bemensing van het instituut (staf) en de 
aanwezigheid van diversiteit in de programmering. De nieuwe 
instelling kan zich onderscheiden door een positieve 
benadering van diversiteit op een volledig geïntegreerde 
manier, zowel qua organisatie als programma. Het doel moet 
zijn de diversiteit van de hedendaagse Amsterdamse 
samenleving op alle niveaus te reflecteren, op het terrein 
van inhoud, methode, structuur en bereik. Deze benadering 
zal over de volledige breedte van het instituut moeten 
doorklinken. 
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LOCATIE 

Wat betreft de locatie zijn verschillende denksporen 
mogelijk. Enerzijds kan het belang van een locatie in het 
centrum van de stad worden benadrukt, vanuit het oogpunt 
van de goede bereikbaarheid van het centrum. Bovendien kent 
dit deel van Amsterdam nauwelijks plekken waar een 
cultureel divers publiek bediend wordt: deze initiatieven 
zijn merendeels buiten het centrum gelokaliseerd. Een 
artistiek podium in het hart van de stad kan bijdragen aan 
een evenwichtige representatie van de Amsterdamse 
gemeenschap en de nieuwe instelling kan zich zo profileren 
ten opzichte van een breed publiek. Een andere benadering 
is om naar de marginale plekken in de stad te kijken, omdat 
dit de plekken zijn waar kunstenaars wonen en werken. Juist 
op deze locaties is het voor de instelling mogelijk om een 
signaal uit te zenden dat het geïnteresseerd is in 
experiment, informele uitwisseling en ‘artist-centered’ 
kunstproductie. 

 

RELATIE NIEUWE INSTELLING – STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM 

Het is cruciaal dat de nieuwe instelling een zelfstandig 
profiel ontwikkelt wat betreft een eigen identiteit en 
programmering. Echter, een verbinding met het museum wordt 
aanbevolen. Juist de relatie tot het gevestigde, 
internationale instituut is een uniek element dat met 
voorganger SMBA al op vele niveaus werd uitgewerkt.  
De nieuwe instelling kan gebruik maken van het netwerk van 
het museum, maar er kan tevens een structurele uitwisseling 
van ideeën plaatsvinden tussen de medewerkers van de twee 
instellingen.  

 

ARTISTIEK DIRECTEUR 

De onderzoekers menen dat de toon die de eerste artistiek 
directeur zet cruciaal is voor de ontwikkeling en 
profilering van een nieuwe instelling. Iemand met visie, 
goed op de hoogte van het internationale discours, met een 
breed netwerk en substantiële kennis van kunst en 
organisaties buiten Europa en de Verenigde Staten.  

 

PUBLIEK 

Het Amsterdamse kunstenveld is relatief klein en verspreid. 
Er zijn verschillende initiatieven waarvan het publiek 
deels niet overlapt. Opmerkelijk is dat in een zeer diverse 
stad als Amsterdam het publiek dat beeldende kunstinstel-
lingen bezoekt zeer weinig divers is. De uitdaging is hoe 
een nieuwe instelling een brede lokale achterban kan 
aanspreken en tegelijkertijd een programma kan ontwikkelen  
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dat aanzien geniet door zijn kritische en vernieuwende 
bijdragen aan het veld van de hedendaagse kunst en cultuur. 
Hiertoe zal een innovatief hedendaags programma ontwikkeld 
moeten worden dat zich verbindt met een breed en 
verscheiden publiek.  

 

ETHIEK 
Een nieuwe instelling zal zich aan de algemene ethische 
codes moeten houden, bijvoorbeeld geen commerciële belangen 
hebben en een weerspiegeling moeten zijn van de diverse 
Amsterdamse samenleving. 

 

 

	  



 

10 

 

SAMENVATTING, CONCLUSIES, AANBEVELINGEN 
 

In het Amsterdamse veld van hedendaagse kunstinstellingen 
ontbreekt een speler in het middenveld: een schakel tussen 
het Stedelijk Museum en de presentatie-instellingen. Er is 
behoefte aan een plek voor een nieuwe instelling van 
middelgroot formaat die ruimte geeft aan kunstenaars en 
curatoren om te werken aan tentoonstellingen en 
kunstproductie en daarnaast ook voorziet in een 
ontmoetingsplek. Een instelling met een sterk eigen 
profiel, die een programmering neerzet die lokaal, 
nationaal en internationaal inspireert binnen het 
kunstenveld en daarbuiten, op afstand van het Stedelijk 
Museum. Op een locatie in het centrum of in de nabijheid 
van de plekken waar kunstenaars wonen en werken. 
Kernbegrippen voor het profiel van een nieuwe instelling 
zouden kunnen zijn: gastvrij, hybride, flexibel, 
experimenteel, ‘artist-driven’, kritisch, innovatief, 
sociaal betrokken, ontmoetingsplek, samenwerking, 
opdrachtgeverschap, inclusief, global. De nieuwe instelling 
kan ruimte bieden aan tentoonstellingen, productie, 
presentaties, events, publieksprogramma’s en sociale 
activiteiten. De instelling is een plek waar ideeën kunnen 
worden getest en projecten mogen mislukken. Een instelling 
divers qua staf en programmering. 

Een instelling die vanuit het global karakter van Amsterdam 
een sterke basis legt voor uitwisseling met kunstenaars en 
instellingen over de hele wereld en die door middel van 
zijn activiteiten en relaties samenwerkingsverbanden smeedt 
met specifieke lokale en internationale gemeenschappen. 

Van cruciaal belang is een artistiek directeur met een 
uitgesproken visie en een breed netwerk, die goed op de 
hoogte is van het internationale discours zodat de 
instelling zich hier op een constructieve manier toe kan 
verhouden. Zo wordt een duurzame betrokkenheid van 
kunstenaars en medewerkers mogelijk gemaakt waarvan de 
nieuwe instelling en zijn publiek, en in het verlengde 
daarvan het Stedelijk Museum, de vruchten kunnen plukken.  
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