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0. Inleiding
Na een nomadisch bestaan van bijna vijfentwintig jaar besloot Fundament in 2015 om te kiezen voor
een permanente locatie, een ‘eigen huis’, park De Oude Warande in Tilburg. Deze beslissing houdt in
dat er op deze locatie voortaan jaarlijks beeldende kunstprojecten plaats zullen vinden. De
vierjaarlijkse edities van Lustwarande blijven gehandhaafd. In de ertussen liggende jaren vinden er
kleinere exposities en projecten plaats met een striktere thematische opzet.
Luster – Clay in Sculpture Today vormde de eerste manifestatie van dit nieuwe beleid. Deze expositie,
die plaatsvond van 17 september tot en met 30 oktober 2016, sloot aan bij de hernieuwde
belangstelling voor het gebruik van klei en keramiek in de hedendaagse kunst maar ging aanzienlijk
verder door kunstenaars uit te dagen nieuwe werken te maken voor de natuurlijke, openbare ruimte
van De Oude Warande.
Aan de expositie namen elf kunstenaars deel uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Tien van hen maakten nieuw werk, dat toegespitst was op de specifieke aard van de locatie. Voor deze
nieuwe werken werden er productiebudgetten beschikbaar gesteld. De expositie stelde uiteindelijk
van bewerkingsprocessen, de esthetiek van kleur en glans en de functies van ordening, het aardse, het
ritueel en de mythe.
Voor Luster werd er opnieuw samengewerkt met andere partijen. Een aantal werken kwamen geheel
of gedeeltelijk tot stand in samenwerking met Sundaymorning@ekwc, het voormalige Europees
Keramisch Werk Centrum, in Oisterwijk. In samenspraak met De Pont Museum vonden er onder de
titel Luster Live interviews met deelnemende kunstenaars plaats in het auditorium van het museum.
En met het Theresialyceum in Tilburg werd het educatieve product Down to Earth ontwikkeld.
Door omstandigheden ging de expositie drie weken later open dan gepland. Dit had tot gevolg dat
Luster slechts zes weken kon duren in plaats van de geplande zeven weken. Gedurende die periode
trok de expositie rond de 40.000 bezoekers, mede het gevolg van de positieve persreacties en
aandacht op landelijke en provinciale tv.
Voor het eerst werd er geëxperimenteerd met het expliciete verzoek om entree te betalen. Van het
totale aantal bezoekers voldeden 2000 onder hen aan dit verzoek. Ondanks dit geringe aantal bleken
publieksinkomsten gestegen te zijn ten opzichte van voorgaande jaren.
Pas in een zeer laat stadium kon er vastgesteld worden dat er voldoende fondsen geworven waren.
Twee fondsen vielen af door gewijzigd beleid, Fonds 21, of doordat de expositie uiteindelijk toch niet
binnen de criteria bleek te passen, BankGiro Loterij Fonds. De toegekende investeringssubsidie van
Brabant C bleek uiteindelijk cruciaal. Voor het eerst werden er ook inkomsten gegenereerd uit
crowdfunding.
Luster sloot uiteindelijk af met een tekort van 13.000 € (4,6 % van de bijgestelde begroting). Dit tekort
werd uitsluitend veroorzaakt door het feit dat er minder betalende bezoekers waren dan geraamd.
In het najaar was het beleidsplan voor de komende vier jaar gereed, Warande Forward 2017-2020 –
naar een internationaal podium voor hedendaagse sculptuur. Vervolgens werden er aanvragen voor
meerjarige financiële ondersteuning ingediend bij de drie overheden, gemeente, provincie en het
landelijke Mondriaan Fonds. In december volgden de beschikkingen. Alle drie de aanvragen werden
volledig of voor het merendeel gehonoreerd. De financiële basis voor 2017 -2020 was daarmee een
feit.
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1. Permanente locatie
Na ruim twintig jaar internationale beeldende kunstprojecten in zeer uiteenlopende segmenten van
de openbare ruimte georganiseerd te hebben, besloot Fundament einde 2015 om een punt te zetten
achter dit nomadische bestaan en te kiezen voor een vaste locatie, een ‘eigen huis’: park De Oude
Warande in Tilburg. Dit culturele erfgoed, aan het begin van de achttiende eeuw ontworpen, is door
zijn doolhofachtige karakter bijzonder geschikt voor de presentatie van hedendaagse sculptuur. De
stichting kent de waarde van deze locatie als podium voor hedendaagse sculptuur als geen ander
omdat zij er sinds 2000 om de vier jaar een editie van de internationale sculptuurexpositie
Lustwarande georganiseerd heeft. Lustwarande trekt door de hoogstaande kwaliteit van de
gepresenteerde werken, het ontbreken van drempels en de rust van een natuurlijke omgeving een
uiterst breed en zeer omvangrijk publiek. Ook heeft Lustwarande bij iedere editie lovende persreacties
ontvangen in binnen- en buitenlandse media.

Centrum van De Oude Warande

De scherpere en duurzame focus op De Oude Warande betekent dat er naast edities van Lustwarande,
die om de vier jaar blijven plaatsvinden, in de tussenliggende jaren andere exposities en projecten in
het park georganiseerd worden. Deze zullen aansluiten bij de kwaliteit van Lustwarande maar zich er
tegelijkertijd van onderscheiden door hun geringere omvang, hun overwegend Europese oriëntatie en
door hun striktere thematische opzet, waarbij er een actueel aspect binnen de hedendaagse kunst
voor het voetlicht geplaatst wordt.
Door nog uitsluitend te opereren in park De Oude Warande kan er met de combinatie van exposities
en projecten, public programs en educatieve projecten een grotere bekendheid en zichtbaarheid
gegenereerd worden, waardoor dit culturele erfgoed in enkele jaren tijd ontwikkeld kan worden tot
internationaal podium voor hedendaagse sculptuur.
Luster - Clay in Sculpture Today vormde de eerste manifestatie van dit nieuwe beleid. Deze expositie,
die plaatsvond van 17 september tot en met 30 oktober 2016, sloot aan bij de hernieuwde
belangstelling voor het gebruik van klei en keramiek in de hedendaagse kunst maar ging aanzienlijk
verder door kunstenaars uit te dagen nieuwe werken te maken voor de natuurlijke, openbare ruimte
van De Oude Warande.
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2. Concept Luster – Clay in Sculpture Today
Het aantal exposities dat de laatste jaren uitsluitend gewijd is aan het gebruik van keramiek in de
hedendaagse kunst is opmerkelijk te noemen. Dat er sprake zou zijn van een zogenaamde “ceramic
turn”, een revolutie in het gebruik van keramiek in de hedendaagse kunst (Metropolis M), valt te
betwijfelen. Desondanks kan er geconstateerd worden dat er een hernieuwde aandacht is voor deze
zeer oude en wijdverbreide kunstvorm, getuige het grote aantal jonge kunstenaars dat keramiek
begint te gebruiken, zij het niet exclusief maar als opvallende aanvulling op hun veelal post-mediale
kunstpraktijk.
Deze hernieuwde belangstelling kan verklaard worden in het licht van de terugkeer naar het
kleinschalige, het collectieve en naar de natuur, de herontdekking van wat ‘oer’ is, het streven naar
duurzaamheid, de bio- en paleo-trends, guerrilla-tuinieren en urban farming, dat alles, in een breder
kader, als actieve bijdrage aan een betere leefwereld en omgang met de aarde. Het gaat om een pas
op de plaats, een herbezinning op onze ethische waarden vanuit het besef dat de aarde niet
onuitputtelijk is. De hernieuwde aandacht voor het klassieke ambacht, een associatie die
onlosmakelijk met klei verbonden is, sluit hier naadloos bij aan.

Gert & Uwe Tobias – Ohne Titel (2016)
Foto’s Gert Jan van Rooij

Johan Tahon – Apollon (2016)

Vanuit een filosofisch-sociologisch perspectief, meer specifiek, vanuit het gedachtegoed van Bruno
Latour, kan er een genuanceerdere verklaring geformuleerd worden. Latour breekt met de
denkkaders van de Verlichting en de Moderniteit, waarin de mens centraal staat en de wereld door de
mens beschouwd, bestudeerd, geanalyseerd, kortom verklaard wordt. Volgens Latour is er geen
objectieve wereld maar slechts een geconstrueerde werkelijkheid, waarin mens en aarde niet twee
gescheiden entiteiten zijn maar eenheden die in complexe relaties en systemen met elkaar verbonden
zijn. Het menselijk handelen heeft invloed op de gesteldheid van de aarde en, omgekeerd, de
veranderende aarde laat zijn sporen na op het wezen van de mensheid. Sinds het nieuwe millennium
is er dan ook een nieuw tijdperk voorgesteld, waarin gedachtegoed als dat van Latour expliciet erkend
wordt, het zogeheten Antropoceen.
Met de erkenning van dergelijke nieuwe inzichten werken steeds meer onderzoekers, onder wie
kunstenaars, vanuit diverse invalshoeken aan een herdefiniëring van het begrip natuur, waar mens en
techniek gezamenlijk deel van uit maken. Dit heeft tot gevolg dat de tegenstelling cultuur versus
natuur niet langer opgaat. Dit besef leidt de ontwikkeling van nieuwe vormen van kennis, waaruit
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geleidelijk een nieuwe wereldvisie voortvloeit. De samenwerking tussen natuur- en
geesteswetenschappen, waaronder de kunsten, staat in het centrum van deze ontwikkeling.
Het is de kwaliteit van kunst als een sensitieve, esthetische, narratieve en performatieve vorm van
kennis die ons kan leren hoe we met deze nieuwe inzichten om kunnen gaan. Kunst die van klei
gemaakt is neemt daarbij een speciale positie in. Klei als materiaal dat door de kunstenaar met de
blote hand bewerkt wordt, verbindt het lichaam direct met de aarde, zowel in de betekenis van globe
als van grond, modder en land. Keramische werken revitaliseren in zekere zin de relatie tussen de
mens en het hem omringende, een besef dat grotendeels verloren gegaan is als gevolg van
technologische processen en toenemende verstedelijking.
Luster – Clay in Sculpture Today sloot aan bij de hernieuwde belangstelling voor het gebruik van klei en
keramiek in de hedendaagse kunst maar ging een stap verder door kunstenaars opdrachten te
verstrekken om werken in klei en keramiek te maken voor de openbare ruimte. Op twee verschillende
manieren werden de werken daardoor dichter bij hun oorsprong gebracht. Enerzijds vloeit het
ontstaan van keramische kunst immers voort uit toepassingen van keramiek in de openbare ruimte,
namelijk gevelbekleding zoals die aan het einde van de 19e eeuw in nieuwe architectuur werd
toegepast. Anderzijds werden de nieuwe werken in klei en keramiek direct verbonden met de aarde,
waar hun materialiteit aan onttrokken is, doordat ze gepresenteerd werden in de natuurlijke context
van De Oude Warande. De kunstenaars werden daarbij uitgedaagd om hun gangbare praktijk in te
passen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van die publieke, natuurlijke omgeving.

Daniel Dewar & Gregory Gicquel – Stoneware mural with sinks (2016) foto Gert Jan van Rooij

Luster was in eerste instantie gepland van 27 augustus tot en met 16 oktober 2016. Doordat de
begroting in een veel later stadium gedekt bleek dan voorzien en kunstenaars daardoor later konden
starten met de productie van nieuw werk, moest de openingsdatum de expositie drie weken
verschoven worden naar 17 september. Aangezien 1 november de absolute grens is voor
buitententoonstellingen in Nederland en Luster daarom op 30 oktober afgesloten diende te worden,
had dit tot gevolg dat de expositie uiteindelijk zes in plaats van zeven weken duurde.
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3. Deelnemende kunstenaars
Luster focuste op een selectie van kunstenaars bij wie klei al lang of zelfs altijd al een vooraanstaande
positie in hun oeuvres heeft ingenomen, vanuit de vraagstelling wat hun nieuwe, voor de openbare
ruimte gemaakte werken konden betekenen in het licht van de veranderende inzichten omtrent de
relatie tussen mens en aarde. Met deze selectie konden verschillende aspecten van hedendaagse
keramische sculptuur aan de orde gesteld worden: de betekenis van schaal (van miniatuur tot
monumentaal), van bewerkingsprocessen (van ruw tot geglazuurd en ready-made), de esthetiek van
kleur en glans (die van het materiaal versus de toevoeging van pigmenten en lusters) en de functies
van ordening, het aardse, ritueel en mythe.
In januari 2016 werden de volgende kunstenaars uitgenodigd om nieuw werk te maken:
Miquel Barceló
Caroline Coolen
Dewar & Gicquel
Alexandra Engelfriet
Guido Geelen
Cameron Jamie
Markus Karstieβ
Marien Schouten
Johan Tahon
Gert & Uwe Tobias
Anne Wenzel
Jesse Wine

1957, Felanitx, Mallorca (ES), woont en werkt op Mallorca en in Mali
1975, Bree (BE), woont en werkt in St. Truiden
1976, Daniel Dewar, Forest Dean (GB), woont en werkt in Brussel
1975, Grégory Gicquel , St. Brieuc (FR), woont en werkt in Parijs
1959, Leiden, woont en werkt in Amsterdam en St. Martin de Salencey (FR)
1961, Thorn, woont en werkt in Tilburg
1969, Los Angeles, woont en werkt in Parijs
1971, Haan (Rheinland, DE), woont en werkt in Düsseldorf
1956, Andel, woont en werkt in Amsterdam
1965, Menen (BE), woont en werkt in Munkzwalm (BE) en Istanbul
1973, Brasov (RO), wonen en werken in Keulen
1972, Schüttorf (DE), woont en werkt in Rotterdam
1983, Chester (GB), woont en werkt in New York

Binnen enkele weken tijd hadden alle kunstenaars deelname toegezegd, op Miquel Barceló na, die de
uitnodiging wegens een te drukke agenda moest afslaan. Van de elf deelnemende kunstenaars
maakten er tien nieuw, speciaal voor de tentoonstelling ontworpen werk. Omdat Jesse Wine op het
punt stond naar New York te verhuizen, waar hij nog geen atelier had, stelde hij voor om voor Luster
een werk uit 2015 te tonen, dat slechts vier dagen te zien was geweest tijdens Frieze Londen.

Jesse Wine – Let Me Entertain You (2015) foto Gert Jan van Rooij
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4. Financiële voorzieningen
Voor het maken van nieuw werk werd een productiebudget van gemiddeld 5000 € per kunstenaar
gereserveerd (inclusief btw en verkratting). De vier Nederlandse deelnemende kunstenaars ontvingen
bovendien ieder 1500 € van Stichting Stokroos.
Alle overige kosten, zoals transport, installatie, verzekering, demontage, reis- en verblijfkosten,
werden additioneel vergoed. Waar nodig assisteerde Fundament actief in de productie van de nieuwe
werken. Dat was het geval bij de werken van Dewar & Gicquel, Cameron Jamie, Marien Schouten en
Johan Tahon.
Een aantal werken kwam geheel of gedeeltelijk tot stand met behulp van diensten en faciliteiten van
Sundaymorning@ekwc, het voormalige Europees Keramische Werk Centrum, in Oisterwijk. Het ging
daarbij om het stoken van werk (Caroline Coolen), het leveren van speciale glazuren en het stoken van
werk (Guido Geelen en Markus Karstiess), tot de volledige productie van het nieuwe werk (Cameron
Jamie). In het kader van de samenwerking met Fundament leverde Sundaymorning@ekwc deze
diensten en faciliteiten tegen gereduceerde (interne) tarieven.

Guido Geelen – Zonder Titel (Beeld voor LUSTER) (2016) foto Gert Jan van Rooij

Het nieuwe werk van Cameron Jamie was een coproductie met Gladstone Gallery, New York en
Brussel, waarbij de galerie het merendeel van de kosten voor haar rekening nam.
Het werk van Marien Schouten kon alleen geproduceerd worden als Fundament extra financiering
beschikbaar kon stellen. Doordat Jesse Wine geen nieuw werk maakte, was dit mogelijk. Voor het
bestaande werk van Wine werden transport, installatie, verzekering, en demontage vergoed.

Cameron Jamie – Titanica C. & Staxx Flora Maria (2016)
foto’s Gert Jan van Rooij

Marien Schouten – Green Room/Vault (2016)
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5. Samenwerkingen
Fundament spant zich altijd in om exposities en public program het resultaat te laten zijn van
gezamenlijke inspanningen. De stichting werkt daarom zoveel mogelijk samen met andere partijen in
en buiten Tilburg. Die samenwerkingen wisselen per project.
Galeries
Er wordt altijd samengewerkt met galeries in binnen- en buitenland. In nauwe samenspraak vindt
communicatie met de kunstenaars plaats, worden voorstellen voor nieuw werk begeleid en worden
transporten voorbereid. Waar mogelijk brengt Fundament (internationale) coproducties tot stand.
Galeries dragen bij coproducties financieel bij aan de productie van een specifiek werk.
Voor Luster werkte Fundament samen met de volgende galeries:
Akinci, Amsterdam
Andriesse-Eyck Galerie, Amsterdam
CFA, Berlijn
Gladstone Gallery, New York/Brussel
Gerhard Hofland, Amsterdam
Loevenbruck, Parijs
Mary Mary, Glasgow
The White House Gallery, Lovenjoel
Van Horn, Düsseldorf

Carline Coolen – Chum (2016)
Foto’s Gert Jan van Rooij

Markus Karstiess – Der Goldtümpel / The Golden Pool (2016)

De Pont Museum
Sinds 2004 werkt Fundament bij edities van Lustwarande samen met De Pont Museum. De Pont
Museum stelt daarbij een van de deelnemende kunstenaars in de gelegenheid additioneel werk te
presenteren. In verband met de oplevering van de nieuwbouw bij het museum was er in het kader van
Luster geen aanvullende presentatie mogelijk. Wel werd er door beide partijen gewezen op de link
tussen de permanente installatie Green Room/Snake (2002) in het museum en de tijdelijke nieuwe
installatie Green Room/Vault (2016) in De Oude Warande, als ook op de werken van Guido Geelen in
de museumcollectie – die helaas niet op zaal konden – en de nieuwe installatie van deze kunstenaar in
het park.
Daarnaast vond in het auditorium van het museum op twee zondagen Luster Live plaats, interviews
met kunstenaars die aan Luster deelnemen. Luster Live was onderdeel van het public program (zie
Public program).
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Theresialyceum Tilburg
Sinds 2004 ontwikkelt Fundament samen met docenten en leerlingen van het Theresialyceum in
Tilburg bij iedere expositie educatieve producten voor het voortgezet onderwijs. In het kader van
Luster werd het product Down to Earth ontwikkeld (zie Kunsteducatie).
Academie voor Beeldende Vorming Tilburg
De in het kader van Luster geplande masterclasses aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg
door kunstenaars die aan de expositie deelnemen, werden op het laatste moment helaas afgelast
door gebrek aan financiële middelen bij de academie.
Sundaymorning@ekwc
Voor Luster lag het voor de hand dat er samengewerkt zou worden met Sundaymorning@ekwc (het
voormalige EKWC) in Oisterwijk. De samenwerking bestond uit het faciliteren van kunstenaars in de
productie van hun nieuwe werken: het geven van technisch advies, begeleiding en het ter beschikking
stellen van werkplaatsen en ovens.

6. Public Program
In het kader van Luster werd er een public program georganiseerd. Dit public program, dat bestond uit
rondleidingen en een aantal interviews met deelnemende kunstenaars in het auditorium van De Pont
Museum, heeft tot doel om het publiek verdieping aan te reiken, meer publiek te genereren en
nieuwe publieksgroepen aan te trekken.
Rondleidingen
Tijdens de expositieperiode werden er op drie zondagen rondleidingen georganiseerd. Deze
rondleidingen, negen groepen in totaal, kenden steeds een maximum aantal deelnemers (20 per
groep). De rondleidingen werden verzorgd door drie professionele gidsen. Een rondleiding duurde een
uur en betrof een selectie van de geëxposeerde werken. Deelnemers werden aangespoord om hun
bevindingen via social media te delen. De groepen waren zeer gevarieerd in samenstelling.
Daarnaast konden er rondleidingen op aanvraag geboekt worden. De prijs voor alle rondleidingen
bedroeg 5 € voor volwassenen, 4 € voor studenten. In de periode 17 september – 30 oktober werden
er in totaal 16 rondleidingen georganiseerd waaraan in totaal 309 personen deelnamen.
Luster Live
Tijdens de expositie organiseerde Fundament onder de titel Luster Live op twee zondagmiddagen een
interviews in het auditorium van De Pont Museum met kunstenaars die deelnamen aan Luster:
Marien Schouten en Anne Wenzel. De interviews, die een uur duurden, werden afgenomen door
kunsthistorica Rebecca Nelemans. Schouten trok dertig toehoorders, Wenzel zeventig.
Een voorwaarde van het museum voor het gratis ter beschikking stellen van het auditorium was dat de
interviews gratis toegankelijk moesten zijn voor museumbezoekers. De geraamde inkomsten van
5 € per toehoorder kwamen hierdoor te vervallen.

Rebecca Nelemans in gesprek met Marien Schouten
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7. Kunsteducatie
Bij iedere expositie ontwikkelt Fundament in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen van
het Theresialyceum in Tilburg een educatief product voor het voortgezet onderwijs, dat bij de
expositie aansluit. Door de input van leerlingen worden deze producten optimaal op de leefwereld van
de doelgroep toegesneden. Deze producten zijn geschikt voor Onderbouw, CKV en Bovenbouw
Beeldend. In ieder product is er voor de individuele leerling een actieve rol weggelegd. De producten
zijn ook los van of na een expositie te gebruiken.
De laatste jaren Fundament gaf deze producten online uit. Ze konden, na registratie, gratis
gedownload worden. Deze producten worden inmiddels in het hele Nederlandse taalgebied afgezet
en hebben een enorme toeloop van schoolbezoek aan de exposities tot gevolg.
In het kader van Luster werd het product Down to Earth ontwikkeld, waarbij de begrippen ‘aarde’ en
‘aards’ uitgangspunt vormen. Down to Earth gaat heel concreet in op de nieuwe benadering van de
aarde door te onderzoeken wat er verstaan wordt onder ambacht en ambachtelijkheid. Vervolgens
wordt er gefocust op het materiaal klei, vanuit het perspectief van de hedendaagse keramische
sculptuur. Toegepaste keramische kunst blijft buiten beschouwing. Uiteindelijk gaan leerlingen op een
originele manier met klei aan de slag.
Down to Earth heeft de vorm van een meervoudig full colour vouwblad (8 A3 pagina’s, gevouwen naar
A4) met een gratis te downloaden docentenhandleiding en een logboek voor de leerlingen. Het
product is geschikt voor leerlingen in onder- en bovenbouw, voor leerlingen van vmbo, havo, vwo en
mbo en voor het vak CKV (nieuwe stijl) en Kunst Beeldend.
Een pakket met 15 exemplaren van het vouwblad kost 35,00 € (incl. verzendkosten).

Via het mailingbestand van Fundament (135 scholen) en via een nieuwsbrief van het Landelijk
Expertisecentrum Kunsttheorie (700 abonnees) werd het product onder de aandacht gebracht van
docenten, educatiemedewerkers van instellingen en beleidsmedewerkers.
Een zeer groot aantal middelbare scholen hebben de expositie bezocht. Een exact aantal is echter niet
te noemen, omdat niet iedere school het bezoek aankondigde. De bezoeken die wel aangekondigd
werden, waren samen goed voor ca. 1.800 leerlingen.
Op 31 december 2016 waren er XX pakketten verkocht.
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8. Publiciteit en publieksbereik
Doordat De Oude Warande acht verschillende ingangen kent, zijn er letterlijk geen drempels. Mede
hierdoor, maar uiteraard ook door de getoonde kwaliteit van de kunstwerken, de grote variëteit, de
heldere informatie en het samenbrengen van zeer gerenommeerde kunstenaars en jongere talenten,
trekken edities van Lustwarande zeer hoge aantallen bezoekers, met ruim 100.000 gedurende drie
maanden tijd in 2008 en 2011 en ruim 65.000 gedurende twee maanden in 2015. Deze
bezoekersaantallen zijn gebaseerd op steekproefsgewijze hoofdelijke telling en daarop toegepaste
extrapolatie. Te verwachten viel dat Luster in zes weken tijd een vergelijkbaar aantal zou trekken.
Aangezien De Oude Warande openbare ruimte is kan er tegelijk geen entree geheven worden. Tijdens
Luster werd er voor het eerst geëxperimenteerd met het publiek te verzoeken entree te betalen. De
voorgestelde toegangsprijs bedroeg 5 € voor volwassenen en 4 € voor studenten. Dit gebeurde door in
publicitaire middelen (website, digitale en gedrukte uitnodigingen, nieuwsbrieven, persberichten,
flyers en affiches) te communiceren dat toegang niet gratis was. Ook werd er een billboard bij de
hoofdingang geplaatst, waarop bezoekers van de expositie nadrukkelijk verzocht werden om een
bijdrage te leveren in de vorm van entree, indien zij het wenselijk achtten dat er ook in de toekomst
nog exposities op deze locatie kunnen plaatsvinden.
Dit voorstel is afgeleid van het Amerikaanse model bij diverse musea, waar het de bezoeker vrij staat
te betalen voor entree wat hij wil, maar waar er bij de kassa’s wel duidelijk een voorgesteld bedrag
gecommuniceerd wordt. Het merendeel van de bezoekers betaalt dat voorgestelde bedrag.
Doelgroepen
- Het brede publiek van 4 - 90 jaar uit binnen- en buitenland.
- Het professionele veld en publiek uit binnen- en buitenland.
- Architecten, landschapsarchitecten en beleidsmedewerkers op het gebied van
landschapsarchitectuur en cultureel erfgoed uit binnen- en buitenland.
- Verzamelaars van hedendaagse kunst en het hedendaagse mecenaat dat geïnteresseerd is in
hedendaagse beeldende kunst.
- Studenten en docenten van het professionele kunstonderwijs in binnen- en buitenland;
- Leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs in Nederland en België.
- Leerlingen en docenten uit het basisonderwijs in de regio Tilburg
Pers
- persmailing: Fundament verzond ca. 2.500 persberichten (NL/E) naar buitenlandse,
landelijke en regionale dagbladen, media op het gebied van beeldende kunst en
(landschaps)architectuur, huis-aan-huis bladen, radio & tv, leisure en lifestyle magazines en
toeristische media. Er vonden drie persberichtrondes plaats.
- website: persinformatie werd online beschikbaar gesteld op de website van Fundament;
- perspreview: voor Luster organiseerde Fundament een dag voor de opening een perspreview.
Algemene en professioneel kunstenpubliek
- website: Luster werd aangekondigd en naderhand gearchiveerd op de site van Fundament. Voor
Luster werd tevens een tijdelijke domeinnaam gecreëerd (www.luster16.nl).
- elektronische nieuwsbrieven: Luster werd aangekondigd in nieuwsbrieven. Deelnemende
kunstenaars en samenwerkende partijen zetten hierbij ook hun eigen netwerken in.
- social media: Luster was tijdens de inrichting tot aan de sluiting te volgen op Facebook.
- direct mailing: gedrukte uitnodigingen werden in een kleine oplage verstuurd naar relaties in
Nederland en België.
- digitale mailing: voor Luster werd een digitale uitnodiging verzonden naar het (inter)nationale
bestand van Fundament (4.000). Deelnemende kunstenaars en samenwerkende partijen zetten hierbij
ook hun eigen netwerken in.
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- digitale mailing: voor iedere vaststaande rondleiding en ieder interview, beiden in het kader van het
public program, werd er een persbericht verzonden naar het regionale persbestand en werden er
nieuwsbrieven verzonden naar het algemene ledenbestand.
Professionele kunstonderwijs
- digitale mailing: voor Luster werd een nieuwsbrief verzonden via het netwerk van Fontys Hogeschool
voor de Kunsten en naar de overige academies in Nederland en Belgie.
Voortgezet onderwijs: CKV & Beeldend
- via het mailingbestand van Fundament (135 scholen) en het bestand van het Landelijk
Expertisecentrum Kunsttheorie (700 abonnees) werd het educatieve product Down to Earth onder de
aandacht van docenten in het voortgezet onderwijs gebracht.
Zichtbaarheid
Door het uitblijven van sponsorgelden en het missen van de bijdrage door twee belangrijke
cultuurfondsen én als gevolg van het feit dat de bijgestelde begroting pas in een heel laat stadium
gedekt was, kon er slechts met een beperkt budget zichtbaarheid voor Luster gegenereerd worden.
- website: Luster werd aangekondigd en naderhand gearchiveerd op de site van Fundament.
- in samenwerking met Tilburg Marketing werd er gedurende de gehele expositieperiode een Online
Display Advertising campagne ingezet (data-gedreven online adverteren) met het bedrijf Marqeting.
Dit bedrijf is aangesloten op alle nationale en internationale Real Time Bidding (RTB) exchanges, waar
alle grote uitgevers als Sanoma, Telegraaf, RTL en De Persgroep onder vallen. Daardoor is het bedrijf
netwerk onafhankelijk en bereikt het 95% van de internetpopulatie. De campagne draaide over het
totale RTB-netwerk op de mooist zichtbare posities, waarbij het op zoek ging naar het best
presterende profiel en kanaal (op zowel desktop, tablet als mobiel). Naast het bereiken van nieuwe
doelgroepen (Prospecting) werd er een poule gecreëerd van bezoekers die de website van Fundament
eerder bezocht hadden. Deze doelgroep werd in een vervolgstadium nogmaals bereikt (Retargeting).
Voor de campagne werd er in een straal van 50 km buiten Tilburg op Prospecting ingezet, landelijk op
Retargeting. Tilburg Marketing financierde deze campagne (2500 €).
- Luster werd aangekondigd bij digitale platforms en blogs voor hedendaagse kunst, zoals E-Art, EFluxus, Artnet.com en Sculpture Network.
- banners: voor Luster plaatste Fundament banners op de websites van Metropolis M, (H)Art,
Trendbeheer en de Exhibitionist.
- advertenties: door het beperkte budget en de late dekking van de bijgestelde begroting werden een
aantal deadlines gemist voor advertenties in vaktijdschriften. Uiteindelijk kon er enkel in (H)Art
geadverteerd worden.
- affiche en flyer: Fundament beschikt over een (inter-)nationaal affiche- en flyerbestand van 600
adressen. Dit betreft beeldende kunstinstellingen. Daarnaast werd in samenwerking met Cubiss
eenzelfde mailing verspreid over alle bibliotheken en Uitpunten in Brabant (270 stuks). In totaal
werden er 18.000 flyers verspreid.
- banieren: voor Luster werden er bij de tentoonstellingslocatie banieren geplaatst.
- sponsorzuil: bij de hoofdingang werd een sponsorzuil geplaatst met het beeldmerk van Luster.
Informatie
- website: Luster werd aangekondigd en naderhand gearchiveerd op de site van Fundament.
- vouwblad: er werd een vouwblad (NL/E) met plattegrond en uitgebreide achtergrondinformatie over
de deelnemende kunstenaars en hun werk uitgegeven, uitgereikt aan betalende bezoekers.
- rondleidingen: op drie zondagen werden er rondleidingen voor het algemene publiek georganiseerd.
Daarnaast waren er rondleidingen op verzoek mogelijk. Deelnemers aan rondleidingen werden
aangespoord om hun bevindingen via social media te delen.
- Luster Live: tijdens de expositie organiseerde Fundament tweemaal een interview met deelnemende
kunstenaars in het auditorium van De Pont Museum.
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Vrije publiciteit
Luster genoot minder vrije publiciteit dan edities van Lustwarande, wat wellicht het gevolg was van de
geringere omvang van de expositie als ook van de relatief korte duur. De vrije publiciteit die
gegenereerd werd was echter zeer lovend. Enkele citaten uit recensies:
De beste werken op Luster zijn die welke de uiterste grenzen van keramiek verkennen.
NRC
Moeder fucking aarde. Een tentoonstelling rechtstreeks afkomstig uit de diepere lagen van het
bestaan.
Metropolis M
Het is verbazingwekkend om te zien hoe fraai de sculpturen opgaan in de natuurpracht van het park.
Kunstenaars bespelen de ruimte als nooit tevoren. Cameron Jamies monsterlijke waternimfen stijgen
als spookgestalten op uit het vijverwater. Op een grote open vlakte plaatste Guido Geelen acht
kolkende toverputten waar de regenboogkleuren in dikke lavastromen uitgutsen. Een indringend beeld
vol poëtische zeggingskracht. Nog grondiger pakt Alexandra Engelfriet het aan. Haar kolossale wal van
kleihompen komt bijna letterlijk uit de aarde gerezen.
Brabants Dagblad
Ondanks een sterke aanspraak op fantasy vanwege dit sprookjesachtige bos dat in de toekomst als
vaste locatie voor de tentoonstellingen van Fundament zal dienen, stond Luster midden in de
hedendaagse problematiek van anarchie, geweld, volatiliteit en op losse schroeven. En dat alles
breekbaar als keramiek. Het kon niet beter.
Beelden
Als altijd bij de tentoonstellingen van Fundament zijn de werken supergoed geïnstalleerd en krijgen ze
alle ruimte....Waar ik bij keramiek toch altijd moet denken aan de olifant en een porseleinkast staan
alle beelden er na anderhalve maand nog prachtig bij......Een feest voor het oog.
Trendbeheer
Kunstenaars bespelen het zachte en vormbare karakter van de klei waarmee zij pogen nieuwe vormen
toe te voegen aan de wereld. Opmerkelijk is dat de gebakken, of door tijd uitgeharde, fragiele beelden
in deze tentoonstelling weer worden toevertrouwd aan de natuur; de grond waaruit zij ooit zijn
vervaardigd dient nu als sokkel. Tegelijkertijd worden de kunstwerken blootgesteld aan de mens, die
zich een stuk vrijer lijkt te bewegen buiten de witte museummuren.
Mister Motley

Alexandra Engelfriet aan het werk
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TV
Ten behoeve van het RTL4 programma Mijn Stad werden er op 22 september tv opnamen gemaakt
van Luster. Het programma werd driemaal uitgezonden, de eerste keer op 23 oktober.
Publieksbereik
Luster werd in zes weken tijd door een zeer omvangrijk publiek uit binnen- en buitenland bezocht.
Aan de hand van steekproefsgewijze tellingen van bezoekers door het publieksinformatieteam en met
behulp van een hiervan afgeleide extrapolatie, kon uiteindelijk een schatting vastgesteld worden van
ruim 40.000 bezoekers. Dit kwam overeen met de prognoses, die uitgingen van een expositieduur van
acht in plaats van zes weken.
Helaas betrof dit aantal niet allemaal betalende bezoekers. Het merendeel van het publiek liet zich
nog niet verleiden om de verzochte entree te betalen. Groepen variërend van 4 tot 20 bezoekers
kochten met gemak één vouwblad. Beheerders constateerden ook dat vouwbladen circuleerden en/of
gekopieerd werden. Een toenemend aantal bezoekers bezocht de expositie met behulp van een
gefotografeerde plattegrond op smartphone en een navigatieapp. Bovendien waren er ook veel
bezoekers die de expositie dwalend bezochten.
Betalende bezoekers
In totaal waren er 2000 betalende bezoekers. Dat was 66 % minder dan begroot. Het aantal betalende
bezoekers was op 6000 geraamd (5000 volwassenen à 5,00 € en 1000 studenten à 4,00 €).
Luster genereerde in zes weken tijd, 10.118 € aan inkomsten uit verzochte entrée. Ter vergelijking: bij
edities van Lustwarande realiseerde Fundament in drie maanden tijd ca. 15.000 € aan eigen
inkomsten uit de verkoop van publieksinformatie, die voor 10 € werd aangeboden.
Hieruit volgt dat het aantal betalende bezoekers ten opzichte van andere exposities op deze locatie
met ongeveer 75 % is toegenomen. Het is echter niet te achterhalen of dit gelegen heeft aan het
expliciete verzoek entree te betalen, aan de specifieke aard van de expositie, aan het uitmuntende
nazomerweer of aan een combinatie van deze factoren.

Publiek bij het werk van Anne Wenzel
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9. Beleidsplan 2017-2020
Tijdens de zomer werd het meerjarenbeleid voor de periode 2017-2020 geformuleerd in de nota
Warande Forward 2017-2020 – naar een internationaal podium voor hedendaagse sculptuur.
In de loop naar 2019, wanneer de zesde editie van Lustwarande plaatsvindt, wil Fundament het
nieuwe beleid geleidelijk naar een hoger plan tillen en consolideren. Dit dient te worden
bewerkstelligd door een hogere mate van internationalisering na te streven. Deze verdere
internationalisering zal vooral gelegen zijn in het uitbreiden van het aantal kunstenaars (voor edities
van Lustwarande) en in het ruimer financieel faciliteren van kunstenaars, in het aangaan van nieuwe
provinciale en Euregionale samenwerkingen en het blijven focussen op talentontwikkeling, in het
uitbreiden van de educatieve functie door ook voortaan producten en projecten te ontwikkelen voor
het wetenschappelijk en het basisonderwijs en in het uitbreiden en verder internationaliseren van de
communicatie- en marketingcampagne. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de organisatie
geleidelijk aan uitgebreid dienen te worden en dient er gewerkt te worden aan het vergroten van de
eigen inkomsten, zodat jaarprogramma’s uiteindelijk minder fondsafhankelijk zullen zijn.
Deze ontwikkeling en consolidatie zullen plaatsvinden in twee fasen: fase 1 loopt van 1 januari tot en
met 31 december 2017. Na analyse en evaluatie van fase 1 kan er in januari 2018 gestart worden met
fase 2, die loopt tot en met 31 december 2020.
Voor 2017 en 2018 werden concrete inhoudelijke plannen geformuleerd en beoogde deelnemende
kunstenaars voor de projecten in 2017 – de start van Brief Encounters, een doorlopende serie event
sculptures, en de groepsexpositie Disruption - Remapping Nature – werden in september uitgenodigd.
Einde december hadden vrijwel alle geselecteerde kunstenaars de uitnodiging aangenomen.
Voor de groepsexpositie in 2018 werd er tevens een co-curator uitgenodigd, de Duitse in Nederland
woonachtige kunstenaar David Jablonowski, tevens werkzaam als begeleider bij onafhankelijk
kunstenaarsinstituut De Ateliers in Amsterdam. Jablonowski nam deze uitnodiging zeer enthousiast
aan. In augustus stelden Driessen en Jablonowski een longlist op.
Bij de drie overheden werden vanaf einde augustus aanvragen ingediend voor meerjarige
ondersteuning. Bij stad en provincie betrof het een aanvrage voor vier jaar, bij het landelijke
Mondriaan Fonds kon er maximaal voor twee jaar aangevraagd worden.
In december werden de drie beschikkingen ontvangen. Alle drie de aanvragen werden gehonoreerd.
De stad diende bij gebrek aan voldoende middelen de hoogte van het aangevraagde bedrag bij te
stellen op € 300.000 voor vier jaar. Voor het Mondriaan Fonds gold dat de aanvrage van Fundament
slechts in tweede instantie gehonoreerd kon worden en – om zoveel mogelijk aanvragen in die tweede
ronde te kunnen honoreren – slechts voor één jaar. Deze bijdrage bedraagt € 65.000. Op basis van
deze landelijke bijdrage werd de aanvrage bij de provincie volledig gehonoreerd, te weten € 420.000
voor vier jaar.
Als gevolg van de erg late besluitvorming bij de drie overheden zag Fundament zich genoodzaakt om
tevens een aanvrage in te dienen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, teneinde de hoofdexpositie
voor 2017 zoveel mogelijk te waarborgen.
Ook werd er een eerste opzet geformuleerd van een vervolgaanvrage bij Brabant C. Deze werd ter
commentaar toegestuurd aan de door Brabant C aangestelde coaches, Hendrik Driessen (directeur De
Pont Museum) en Martijn Sanders (o.a. voorzitter Holland Festival).

Fundament – jaarverslag 2016 17

10. Organisatie
Op 31.12.2016 kende het bestuur van Fundament de volgende samenstelling:
- Huub Hannen (voorzitter, galeriehouder Maastricht)
- Ton Horn (secretaris, oprichter en eigenaar Horn Consultancy)
- John Stokmans (penningmeester, fiscaal jurist, Tilburg)
In de staf traden geen wijzigingen op:
- Chris Driessen, artistiek leider;
- Heidi van Mierlo, zakelijk leider.
Voor Luster werkte Fundament met een relatief klein team. Naast de vaste medewerkers, die zorg
droegen voor algemene organisatie, inhoudelijke begeleiding, fondswerving en publiciteit, was er een
klein productieteam, dat geleid werd door Wiseguys – Urban Art Projects. Samen met de kunstenaars
droeg dit team zorg voor de volledige productieaspecten in situ.
Voor het produceren van de publieksinformatie werden de diensten van twee kunsthistorici en een
vertaler ingehuurd.
Voor het beheren van social media werd een tijdelijke medewerker aangesteld.
Voor publieksontvangst en informatie in situ werden er tijdelijk vier beheerders aangesteld. De infounit bij de hoofdingang van de expositie was dagelijks bemand van 11.30 u. tot 16.30u. De
publieksinformatie was tevens verkrijgbaar bij paviljoen Grotto.
Voor de rondleidingen werden er drie ervaren gidsen ingehuurd.
Voor het onderdeel Luster Live werd een kunsthistoricus ingehuurd, die ervaring had met het
interviewen van beeldend kunstenaars.
Voor dagelijkse controle en onderhoud van de kunstwerken werd de voormalig boswachter tijdelijk
aangesteld.

Guido Geelen installeert zijn werk
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11. Financiën
Door late en tegenvallende toezeggingen van projectsubsidies zag Fundament zich begin augustus
2016 genoodzaakt de begroting naar beneden bij te stellen, teneinde Luster doorgang te kunnen laten
vinden.
Korte toelichting op de posten
Uitgaven
Organisatiekosten:
- de secretariaatskosten vielen hoger uit dan geraamd, omdat er onvoorzien nieuwe apparatuur
aangeschaft diende te worden.
De realisatie van de organisatiekosten was uiteindelijk 1.042 € lager dan geraamd.
Programmakosten
- De productie- en materiaalkosten vielen uiteindelijk door verscheidene redenen lager uit dan
geraamd. In goed overleg met de deelnemend kunstenaars was er in een eerder stadium overeen
gekomen dat bij tegenvallende fondswerving een aantal ambitieuze projecten geen doorgang zouden
kunnen vinden dan wel aangepast moesten worden. Hierdoor verschoven ook de ramingen van de
inrichtings- en transportkosten.
De realisatie van de programmakosten was uiteindelijk 2.819 € lager dan geraamd.
Publiciteitskosten
Zoals reeds eerder vermeld werden er door het late tijdstip dat er groen licht gegeven kon worden
een aantal advertentiedeadlines niet gehaald.
De realisatie van de publiciteitskosten was uiteindelijk 6.080 € lager dan geraamd.
Educatie en public program
Educatie
Het vormgeven van het product Down to Earth was een veel grotere en gecompliceerdere opdracht
dan gedacht. Dit resulteerde in een overschrijding van deze post met 1.406 €
Public program
- De kosten voor de rondleidingen en de interviews waren hoger dan geraamd. Deze post werd met
461 € overschreden.
Uiteindelijk liet de post Public Program & Educatie een overschrijding zien van 1.340 €.
Uiteindelijk werd er 8.601 € minder uitgegeven dan geraamd.
Inkomsten
Zoals eerder gezegd kon er pas in een zeer laat stadium beslist worden dat de Luster door kon gaan.
Een aantal fondsen kon door gewijzigd beleid de aanvraag van Fundament niet honoreren. Kunstbalie
heeft haar ondersteuningsmogelijkheden voor educatie per 1 april 2016 geschrapt. De Vlaamse
Overheid heeft een grote bezuinigingsoperatie doorgevoerd. Dat is de reden dat er nog minder dan
50% van het bescheiden aangevraagde bedrag ter beschikking werd gesteld.
Zoals hierboven geschetst is Fundament redelijk tevreden met de inkomsten uit de verzochte entree.
Voor het eerst werd er geprobeerd om inkomsten te genereren met crowdfunding. Hiertoe werkte
Fundament samen met Cultuurfonds Tilburg. Dit fonds verdubbelt – na aftrek van de kosten –de
geworven donaties. Door omstandigheden bij het Fonds kon er pas vrij laat gestart worden met de
campagne (einde augustus) die op de dag van de opening (17 september) reglementair moest

Fundament – jaarverslag 2016 19

eindigen. Ondanks de korte loopperiode slaagde Fundament erin om binnen drie weken met behulp
van 53 donateurs 9.025 € te genereren (dit was 81,9 % van de beoogde donaties). Na aftrek van de
kosten en de verdubbeling levert dit Fundament een bijdrage op van 8.800 €.
Afgezien van een aantal bedrijven die individuele kunstenaars in natura sponsorden, was het als
gevolg van het late go-no go-moment niet meer haalbaar sponsors te werven die een geldbedrag ter
beschikking stelden. Dit leverde aan de inkomstenkant een tekort op van 21.458 €.
Zoals uit de realisatie blijkt is het uiteindelijke tekort van 4,5 % van de begroting (12.857 €) geheel te
wijten aan de niet-gerealiseerde verzochte entree.
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Jaarrekening

2. Winst- en verliesrekening
2016

Opbrengsten
Overheidssubsidies
Investeringssubsidies
Projectsubsidies
Eigen inkomsten

Organisatiekosten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten

Kosten activiteiten
Programmakosten
Publiciteitskosten
Public Program & Educatie

Bedrijfsresultaat
Financiële resultaten
Buitengewone resultaten
Resultaat

2015

137.555
65.000
34.760
24.042
261.357

131.939
0
134.097
18.333
284.369

119.440
5.646
8.797
133.883

71.173
6.574
13.193
90.940

109.711
22.218
5.939
137.868

163.662
23.779
11.484
198.925

-10.394

-5.496

-246
-426

-1.652
-5.122

-11.066

-12.270

