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Cijfers spelen een belangrijke rol in de kunstwereld. Kwaliteit

wordt steeds vaker gekwantificeerd in bezoekersaantallen of

veilingopbrengsten. Maar laat kunst zich wel meten? Met

correspondent Sanne Blauw bezocht ik een tentoonstelling

waar kunst en statistiek samenkomen.
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E en portret van Beatrix. Een video-installatie. Een brievenbus. Wie lukraak deze

galerie binnenstapt, zal niet snel een patroon ontdekken in de tentoongestelde

werken. Het gaat hier dan ook niet om de losse stukken. Het gaat om wat ze samen

vormen: een conceptuele tentoonstelling. En die is niet door mensen gemaakt, maar door

statistiek.

Alix de Massiac en Vincent van Velsen, de curatoren van de tentoonstelling, leiden ons rond.

Van Velsen is een lange man met baard en een rustige stem. De Massiac een kleine vrouw

met een knotje die soms bijna niet bij te houden is. Statistisch gezien zouden ze niet verder

uit elkaar kunnen liggen.

Samen analyseerden ze 29 kunstcollecties van uiteenlopende organisaties als AkzoNobel, de

Erasmus Universiteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Telkens kozen ze - puur op

basis van data - het meest gemiddelde en het meest afwijkende werk uit de bedrijfscollecties.

De Massiac: ‘Eerlijk gezegd zit er niets tussen dat ik zelf zou kiezen om tentoon te stellen.’

Maar om de schoonheid van de kunst draait deze tentoonstelling ook niet. Met deze

verzameling willen de twee de cijferobsessie van de kunstwereld aan de kaak stellen. Want is

een museum werkelijk beter als het veel bezoekers trekt? Is een dure Rembrandt echt

interessanter dan een werk van een beginnend lichtkunstenaar? En als je dan de cijfers

totaal de tentoonstelling laat bepalen, wat zie je dan?
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De tentoonstelling VBCN 10 jaar jong  is onderdeel van het tienjarig jubileum van de

Vereniging Bedrijfscollecties Nederland. Van Velsen en De Massiac wonnen de

curatorenprijs van de VBCN met hun idee om statistiek te laten beslissen over de inhoud van

de tentoonstelling.

Waarom kozen ze voor de combinatie tussen kunst en statistiek?

Allereerst wilden ze de dominantie van cijfers in de kunstsector aan

de kaak stellen. Net als in andere sectoren in de samenleving - denk

aan de zorg en het onderwijs - wordt kwantiteit steeds vaker

verward met kwaliteit. Het meestbezochte museum is het best, het

duurste kunstwerk het interessantst. Was 2015 een ‘goed jaar voor

musea,’ dan gaat het puur om bezoekersaantallen.

Die obsessie met cijfers heeft soms nare gevolgen, legt Van Velsen uit: ‘Door de focus op

bezoekersaantallen krijgen grote musea steeds meer aandacht, terwijl kleinere

kunstinstellingen verdwijnen. Ze trekken minder bezoekers waardoor de subsidie wegvalt,

wat leidt tot nog minder bezoekers.’ De Massiac valt hem bij: ‘Terwijl lage

bezoekersaantallen niet hoeven te betekenen dat het geen goede instelling is.’

Maar waarom een tentoonstelling maken op basis van statistiek, als je juist tegen de macht

van cijfers wilt ageren? ‘Zo laten we zien dat het cijferdenken ook op een positieve manier

kan worden ingezet,’ zegt De Massiac. ‘Voor de inhoud van de kunst.’

Gaan kunst en statistiek wel samen?

Waarom een
tentoonstelling maken op
basis van statistiek, als je
juist tegen de macht van
cijfers wilt ageren?
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Een jaar lang waren ze bezig met het verzamelen van gegevens. Over het kunstwerk -

afmeting, soort, jaar van vervaardiging en aankoop. En over de kunstenaar -

geboortedatum, opleiding, afkomst en geslacht van de maker. Bij elke categorie bepaalden

ze op basis van die data: is het kunststuk gemiddeld of juist niet? Het werk dat het vaakst als

gemiddeld werd aangestipt, werd als ‘meest gemiddeld’ betiteld. Het stuk dat het laagst

scoorde, werd het ‘meest afwijkend.’

De obstakels die de curatoren tegenkwamen, zullen iedere dataonderzoeker bekend

voorkomen. Zo moesten ze tal van keuzes maken. De Massiac: ‘De selectie van de parameters

bijvoorbeeld. Geslacht is nog eenvoudig te definiëren, maar bij afmetingen van de

kunstwerken is het al gecompliceerder. Je hebt twee- en driedimensionaal werk, maar ook

video’s.’

Bovendien waren niet alle datasets volledig en foutloos. Van Velsen: ‘Dat zorgde voor

verrassingen toen we de kunstwerken voor het eerst zagen. We kenden ze alleen uit

databases, maar in het echt bleken ze vaak anders dan we dachten.’ Hij wijst naar een

portret van een hond door kunstenaar Peter Keizer. ‘Het stond in de database als heel klein,

maar er bleken twee extra lijsten omheen te zitten. Daardoor was het opeens veel groter.’ In

een andere hoek staat een lichtblauwe brievenbus. ‘Uit de inventaris leek het een heel

gemiddeld kunstwerk, een project met brieven. Maar wat niet geregistreerd stond, was dat

de brievenbus ook onderdeel van het kunstwerk was. Dat was wel de grootste verrassing.'

Ook waren de collectie-inventarissen niet altijd op orde. De Massiac: ‘Een van de

kunstwerken die we aanvroegen, bleek al jaren kwijt.’

En net als met veel andere data, geldt ook hier: statistiek is politiek. Slechts 29 van de 50 bij

de VBCN aangesloten collecties verleenden hun medewerking aan de tentoonstelling. Van

Velsen: ‘Soms vond het bestuur het geselecteerde werk geen goed visitekaartje voor hun

bedrijf. Ze hadden niets te winnen met het tonen van een middelmatig werk, dus weigerden

ze het uit te lenen.’ Ook de waarde van kunstwerken is een gevoelig punt. ‘Het Leids

Universitair Medisch Centrum bezit bijvoorbeeld een werk van Marlene Dumas. Als je dat

zou veilen, levert het een enorm bedrag op voor het ziekenhuis.’

Hoe de twee data verzamelden...



Wat rolde er uit de dataverzameling van de curatoren? ‘Het gemiddelde kunstwerk is

tweedimensionaal en zo’n 90 bij 90 centimeter,’ vertelt Van Velsen. ‘Het is gemaakt door een

man die heeft gestudeerd aan de Rijksakademie, geboren tussen 1950 en 1960.'

Verder viel op dat bedrijven maar weinig werken van niet-westerse kunstenaars aankopen.

‘Grappig genoeg zitten die kunstwerken ook weer niet bij de uitzonderlijkste werken.

Wanneer bedrijven iets van niet-westerse kunstenaars aanschaffen, kiezen ze voor een

kunstwerk dat qua esthetiek weer heel gemiddeld scoort.’

De werken zeggen veel over de betreffende organisaties. Van Velsen wijst naar een portret

van Beatrix. ‘Dit is het gemiddelde werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze

hebben er heel veel van.’ Even verderop hangt een zeefdruk van een blauw huis met een

hondje. ‘Het gemiddelde van het LUMC: grafiek. Dat werkt goed op ziekenhuiskamers.

Chemiebedrijf DSM koopt veel lokaal, van kunstenaars van de Jan van Eyck Academie.

Rabobank verzamelt juist heel internationaal, dat past goed bij hun imago.’

Gemiddeld of niet, de analyse levert een behoorlijke warboel op. Er

hangt veel kleurrijke, figuratieve kunst, maar inhoudelijk is er geen

lijn in de tentoonstelling te ontdekken.

Er zijn ook vier nieuwe kunstwerken te zien, speciaal gemaakt voor

de tentoonstelling. Zo maakte kunstenaar Jonas Lund op basis van

de data awards voor de deelnemende collecties. Het leverde prijzen op als ‘meeste vrienden

van Jonas Lund,' ‘meeste kunstwerken getiteld Ongetiteld’ en 'meest mysterieuze collectie.'

Kunstenaar Céline Manz vergrootte een aantal van de meest gemiddelde werken uit op

reclamebanners. Van dichtbij zie je dat de afbeelding volledig is opgebouwd uit het

bedrijfslogo van de betreffende collectie, als een commentaar op de wijze waarop bedrijven

kunst als uithangbord gebruiken.
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Het staat buiten kijf dat statistiek hier heeft gezorgd voor een boeiende tentoonstelling.

Maar is het eigenlijk ook mooi? ‘Het is echt een conceptuele tentoonstelling. De kunstwerken

dienen ter illustratie van de uitkomst van het onderzoek. Als je hier binnenloopt zonder onze

introductie te lezen is het wel een vreemde tentoonstelling,’ aldus Van Velsen.

Je kunt van Excel geen goede smaak verwachten.

‘VBCN 10 jaar jong’ is nog tot en met 17 januari te bezoeken bij de VBCN Open Space,

Konijnenstraat 16A, Amsterdam. Geopend dinsdag t/m zaterdag, 12.00 - 18.00 uur.
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Verder lezen?

Je las de pdf-v ersie v an dit v erhaal. Voor het v olledige artikel met links, infocards, ev entuele v ideos en

ledenbijdragen, ga naar: https://decorrespondent.nl/3838/Dit-gebeurt-er-als-je-data-een-kunsttentoonstelling-laat-

inrichten/201614929824-99b4c391

De Correspondent is een dageli jks, advertentievri j medium met als belangrijkste doelstell ing om de wereld van meer

context te voorzien. Door het nieuws in een breder perspectief of in een ander l icht te plaatsen, wil len wij het begrip

'actualiteit' herdefiniëren: niet om je aandacht te trekken, maar om je inzicht te bieden in hoe de wereld werkt.

Alle v erhalen lezen? Dat kan v oor €6 per maand op: decorrespondent.nldecorrespondent.nl


