
Hoge
leeftijd
geen
bezwaar
Lang leekdekunstwereldvooral gericht op
jong talent.Voor ouderekunstenaarswas er
weinig aandacht. Langzaamverandert dat.
Musea engaleries ziendewaardevankunst
die inde loopder jaren is gerijpt endie verder
gaat dandewaanvandedag.

DoorMischaAndriessen

RobvanKoningsbruggen
werdbekendmet zijn
‘schuif-schilderijen’.
‘Zonder titel’, 2017.

‘I
nNederlandbestaan
drie soortenkunste-
naars: jonge, dooie en
buitenlandse.’ Eenen-
twintig jaar geleden
wierpdeNederlandse

kunstenaarRob vanKoningsbrug-
gendeknuppel inhethoenderhok
door eenansichtkaart rond te
sturenmetbovenstaande tekst.
VanKoningsbruggenbekritiseer-
dehet toenmalige tentoonstel-
lingsbeleid vandeNederlandse
musea vooral vanwegehet gebrek
aanaandacht enwaardering voor
kunstenaarsdie al langere tijd
werkzaamwaren.
Sindsdienheeft VanKonings-

bruggensklacht vaker geklonken.

EmoVerkerkheeft
zich toegelegdop
portretten.Dit is
componistCharles
Ives (2018).

‘Die aandacht kwamonverwacht, doordat
we daar helemaal nietmee bezigwaren’

Dekunstwereld zouenkel oog
hebbenvoor jong talent enweinig
interesse tonen voordeontwikke-
lingdiedeze talenten vervolgens
doormaken.Keer opkeerworden
debeloftes van vandaag ingeruild
voordie vanmorgen.Galeriehou-
der enkenner vandekunstmarkt
WillemBaars stelt onomwonden
datVanKoningsbruggendestijds
gelijkhad.
Baars: ‘Ronddemillennium-

wisselwerddemarktdoorde
toenemende focusop jongere
kunstenaars impulsief en ruste-
loos. Telkensmoestnieuw talent
wordenontdekt.’ VeelNeder-
landsemuseaengaleries zijndaar
volgensBaars inmeegegaan. ‘Die

opstellingheeft grote gevolgenge-
had. Indeeersteplaatswerdmet
dat eenzijdigebeleid eengeneratie
geweldigekunstenaarsdecennia-
lang veronachtzaamd.’Datheeft
demarkt verzwakt, vindthij. ‘Veel
jong talentheeft debelofteniet
waargemaakt. Verzamelaars en
musea zagen tothun leedwezen
hoegekochtewerkendaardoor
snel inwaardedaalden.Datheeft
het vertrouwen indemarkt onder-
mijndenhet is daarombegrijpe-
lijkdat ernumeer aandacht is voor
kunstdie zichover een langere
periodebewezenheeft.’
InBaars’ eigengalerie kwam

denadrukgeleidelijk opoudere
kunstenaars te liggen.Hij bedacht

het concept vande follow-upgal-
lery, waarinhetdraait omrijke,
inde loopder jarengegroeide
oeuvres.Door, andersdan in veel
galeries gebruikelijk,werkuit
verschillendeperiodes te tonen,
krijgt het publiekbij Baars zicht
opdeontwikkeling vanervaren
kunstenaars alsEmoVerkerk en
RobBirza.

Hijgerig
OokBennoTempel, directeur
vanKunstmuseumDenHaag
(voorheenhetGemeentemuseum),
vindt dat dekunstmarkt vaak
tehijgerig achter dewaan van
dedag aan loopt. ‘Natuurlijk is
de kunst diewij tentoonstellen
gekozen vanwegedekwaliteit en
niet bijwijze van commentaar,
maar ik juichhet zeker toe als er
meer belangstelling komt voor
kunstenaars die langermeegaan
eneenontwikkelinghebben
doorgemaakt.’
KunstenaarHenkVischheeft

juist eendeel van zijnwerk enzijn
privéverzamelingondergebracht
inde stichtingHuisHenkVisch,
die jaarlijks vier exposities organi-
seert. Inde jaren tachtig stonden
Vischenandereopkomende
kunstenaarsplotseling inhet
brandpunt vandeaandacht. Visch:
‘Dat kwamonverwacht, doordat
wedaarhelemaalnietmeebezig
waren. Ikwachtte relatief lang
met exposeren.Enniet alleen ik,
ook iemandalsRenéDaniëls.We
hieldenonsnauwelijksmetdie
hele kunstwereldbezig.Maarhet
ging snel.Mijn eerste tentoonstel-
lingwasomdehoek inEindhoven,
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maar al twee jaardaarnaexpo-
seerde ik inNewYork.’
Visch isnu68enheeft tot de

dag van vandaagals kunstenaar
kunnenbestaan. Indie tijdheeft
hij dekunstwereld enormzien ver-
anderen. ‘Als jongekunstenaars
nueen tentoonstellinghebben,
zijn zenerveusof erwel verza-
melaars komen, ofmensendie
goed zijn voorhunnetwerk.Ons
ginghet alleenomdekunst zelf.
Bij openingen vroegenweelkaar
nooit of er ietswas verkocht,maar
discussieerdenweoverde inhoud.’
Visch lacht. ‘Vaakwarendatheel
felle discussies.Ruzies eigenlijk.
IkherinnermenogdatMarina

Abramovic in eencafé eenkeer
ingreep: “Okay, let’s disagree.”’
SindshetmomentdatVan
Koningsbruggen zijnbrandbrief
rondstuurde, is dewereld ingrij-
pend veranderd.Het feit alleenal
dathij eenansichtkaart gebruikte
omzijnongenoegen teuiten, doet
nubijnaonwerkelijk aan. Internet,
destijdsnogeennieuw fenomeen,
heeft inkorte tijddebeeldcultuur
ingrijpend veranderd. Volgens
WillemBaars zouookdat kun-
nen verklarenwaaromoudere
kunstenaars een tijdlanguit zicht
raakten. ‘Hunwerk slootminder
dandat van jongerekunstenaars
aanbij dedigitalebeeldtaal.’

Vrouwelijke kunstenaars
Belangrijkernog: dekunstwereld
bestaatnu juist uit veelmeerdan
drie soortenkunstenaars.Het
onderscheidenenerkennenvande
diversiteit leidt ook tot eenander

beleid. Zo is er onder andere veel
meer aandacht voor vrouwelijke
kunstenaars.Het StedelijkMuse-
uminAmsterdammaakte vrouwe-
lijkekunstenaars innavolging van
anderemusea tothoofdthema in
zijnprogramma,met recentelijk
ondermeer een tentoonstelling
vande tachtigjarige Jacqueline
de Jong.
Onafhankelijk curatorTrudi

vanZadelhoffmaakte voorhet
StedelijkMuseumSchiedam
desuccesvolle tentoonstelling
‘Meesterlijke vrouwen’,waar-
mee ze eenaantal niet altijdop
waardegeschatte kunstenares-
senopnieuwonderdeaandacht
bracht. Juist doorhunkunst te
tonen in combinatiemetwerk van
jonge vrouwelijkekunstenaars,
konVanZadelhoff de actualiteit
vandieoudereoeuvresbenadruk-
ken. Ze ziet verschillende redenen
waaromdatwerk eertijdsniet al-

tijdwerdopgemerkt of opwaarde
geschat. ‘Natuurlijkdoordat de
nadrukmeestal opmannelijke
kunstenaars lag,maar somshad
het ookeenprozaïsche reden.’ Als
voorbeeldnoemt zeNolaHatter-
man (1899-1984), die eengroot
deel vanhaar leven inSuriname
woondeenhiermededaarom
niet zobekendwas. En Jacoba van
Heemskerck (1826-1923),wierwerk
indeNederlandsekunstwereldop
afkeer stuitte, terwijl ze inDuits-
landwel geliefdwas.

Brug tussen generaties
PurewinstwasdatVanZadelhoff
merktehoegoedhetwerk van
oudeen jongekunstenaars op
elkaar aansloot, en vooral hoe
jongerekunstenaressenwerden
geïnspireerddoor voorgangers
die ze vaakhelemaalniet kenden.
‘MarjoleinWittewist nauwelijks
wieLouLoeber (1894-1983)was,

HenkVisch, ‘Cosmic
Dance#2’. Eenwerk

uit 2018, gemaakt van
brons,metaal en

aluminium.

RobBirzamaakt
de laatste jaren veel
compositiesmet
cirkels. ‘Floating
Circles II’, 2018.

‘VanKoningsbruggenheeft lef. Niemand in
Nederland durftmet kleur te doenwat hij doet’
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maar ze zagdirect hoeverLoeber
durfde te gaan inhaar vormtaal
enkleurgebruik endatheeftWitte
zelfweer in eenkrachtige sculp-
tuur tot uitdrukkinggebracht.’
HenkVisch ziet ookfinanciële
gronden voordeontkenningof
afwezigheid vanouderekunste-
naars: ‘VoorNederlandsemusea
is veel kunstmomenteel onbetaal-
baar, dus zemoetenopzoeknaar
ietswatbudgettairwelhaalbaar
is, al danniet op instigatie van
anderepartijendiedaarbelang
bij hebben.’Dat vindthij betreu-
renswaardig vanwegede sleutel-

functiediehetwerk vanoudere
kunstenaarswathembetreft
heeft. ‘Kunstmoet eenbrug tussen
generaties slaan, anders raakt zij
inde vergetelheid.Dekunstwereld
magzichniet latenuitspelendoor
liberalemarktmechanismen,die
vankunstenaars concurrenten
maken.’Hij juichthet daarom
toedatdeouderekunstenaar een
nieuweniche indemarkt is. ‘Van-
uitmijnkunstenaarschapmaak
ikmetHuisHenkVischeeneigen
collectiemet jongekunstenaars,
maar zeker ookmetoude.’

Eenverademing
VolgensBaars is het nietmeer
dan terecht dat oudere kun-
stenaarsmeer erkenning en
aandacht krijgen. ‘Dit is het
werkdatme raakt endat komt
doordat kunstenaars als Lucas-

sen,RobBirza enBobBonies
een eigen taal hebbenkunnen
ontwikkelen. Je ziet dat ze lang en
diepgaandoplossingenhebben
gezocht en vaak gevonden voor
schilderkunstigeproblemen,
oplossingendieheel eigen zijn en
tegelijk relevant en actueel.’
Kunstmuseum-directeurBenno

Tempel raakt zichtbaar enthou-
siastwanneerhij vertelt over zijn
gesprekkenmet– jawel –Robvan
Koningsbruggen,dieditnajaar
eengrootoverzicht inhetKunst-
museumDenHaagkrijgt. Tempel:
‘Het is eenverademing iemand te
sprekendie zo langen intensief
overkunstheeftnagedacht.Van
Koningsbruggenheeft enormveel
lef.Niemand inNederlanddurft
bijvoorbeeldmetkleur tedoen
wathij doet.Het is eervol,maar
volgensmijookeen taakvanhet

Boven: ‘Off
Season’, 1986, is
een sleutelwerk
uit het oeuvre van
Jacquelinede Jong.

Lotti vander
Gaagmaakte veel
fantasiefigurenen
oerwezens, zoals
‘Bosgod’, uit 1966.

EXPOSITIESVAN
OUDEREKUNSTENAARS
●RobBirza ‘FloatingCircles’,
t/m12okt,baars-projects.com
●RobvanKoningsbruggen
9november t/m23februari,
kunstmuseum.nl
●Tentoonstellingsprogramma
HuisHenkVisch,
huishenkvisch.eu

museumzo’noeuvreuitgebreid te
tonen.Eendeel vanons tentoon-
stellingsprogrammaisal langer
gerichtopouderekunst,wantdie
isookeenvoorbeeld voorandere
kunstenaars.Wewillen latenzien
hoe rijk,maarookweerbarstig zo’n
oeuvre is endathet tijdnodigheeft
omzo tekunnenworden.Dathet
niet ineenweekjeklaar is.’o

‘Als jonge kunstenaars nu exposeren, zijn
ze nerveus of erwel verzamelaars komen’
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