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1. INLEIDING
Op woensdag 5 mei 2004 raakten nogal wat toevallige passanten op Piazza XXIV Maggio in Milaan
lichtelijk van slag. Een ongewoon aanzicht op dit plein had hen doen opschrikken uit hun alledaagse
beslommeringen. In de grote eikenboom leken er namelijk op drie meter hoogte drie jongetjes, in
alledaagse kleding en met blote voeten, aan een touw rond hun nek te bungelen. Alle drie hadden ze
wijd opengesperde ogen die schuin naar beneden waren gericht. De voorbijgangers werden als het
ware indringend door hen aangestaard (afb. 1).
Van een afstand bezien had de gehele enscenering aanvankelijk een nogal onheilspellende en
lugubere aanblik. Bij een nadere inspectie zou men echter van de schrik kunnen bedaren. Van
dichtbij kon men ontdekken dat het in feite wassen beelden waren. Daarnaast kon men via de gratis
mee te nemen tentoonstellingsbrochures op een zuiltje bij de boom lezen dat het ging om een
naamloze installatie van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan (Padua 1960). 1 Hij had dit werk
bedacht en door wassenbeeldenmaker Daniel Druet laten fabriceren.
In de brochure komt aan het licht dat de aanleiding om de installatie te realiseren en de keuze voor
Piazza XXIV Maggio als tentoonstellingsplek in eerste instantie niet bepaald waren door Cattelan,
maar door een stichting van een commercieel bedrijf. Zo is te lezen dat de installatie in opdracht aan
hem was gegeven en ondersteund werd, ‘commissioned and produced’, door ‘Fondazione Nicola
Trussardi’, de ‘non-profit’ kunststichting van het welbekend Italiaans luxegoederenconcern Trussardi.
Tot 6 juni 2004 had dit modebedrijf onder auspiciën van de stad Milaan, de provincie van Milaan en
de regio van Lombardije het plein tijdelijk in beheer gekregen om Cattelans werk te exposeren.
Het aanzicht ter plekke van de opgeknoopte jongetjes op Piazza XXIV Maggio, alsmede het bijgaand
Italiaans- en Engelstalig persbericht met prikkelende woorden en zinnen als ‘popular fable’, ‘horrors
of our contemporary present’, ‘magician’, ‘childhood seen as a territory of freedom and fantasy’ en
‘collective hallucination’ zorgden de dag na de vernissage direct voor veel publieke commotie en
grote belangstelling in kranten als Corriere della Sera, Il Giornale, Il Giorno en La Repubblica (afb. 2).2
Een straatprotest van burgers tegen het werk resulteerde uiteindelijk in de situatie dat één pop
beschadigd raakte, waarna op 7 mei uit voorzorg de twee andere poppen door de brandweer uit de
boom werden gehaald. Dit leidde weer tot nieuwe reacties en protesten van voor- en tegenstanders
op straat en in de media. Tegen de achtergrond van de aanhoudende mediabelangstelling voor al
deze gebeurtenissen werd op 10 mei op last van de plaatselijke autoriteiten besloten de
tentoonstelling niet meer voort te zetten.
De gebeurtenissen rond de tentoonstelling van Cattelans installatie en de verscheidene, destijds op
straat en in de media daarover verschenen berichten en reacties, werden zes jaar later voor het eerst
in een chronologisch overzicht samengevat, gebundeld en beschreven (afb. 3). Dit werd gedaan door
kunsthistorica Roberta Tenconi. Zij was indertijd bij Fondazione Nicola Trussardi in functie als ‘Special
Projects Manager’ en werkte in die hoedanigheid als assistent van Fondazione’s vaste curator
Massimiliano Gioni. 3 Het overzicht van negen pagina’s maakte zij voor de bestands- annex
tentoonstellingscatalogus What Good is the Moon? The Exhibitions of the Trussardi Foundation
(2010). Dit boekwerk is in naam van het modebedrijf gepubliceerd (afb. 4). Het geeft een beschrijving
van alle openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingen en andere kunstinitiatieven, waaronder de

1

De brochuretekst is integraal opgenomen in de bestandscatalogus van Fondazione Nicola Trussardi.
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 90-91.
2 Persbericht Fondazione Nicola Trussardi, 5 mei 2004; Aspesi, 6 mei 2004; Cirillo, 6 mei 2004; Mazzi, 6 mei
2004; Principe, 6 mei 2004; Santucci, 6 mei 2004.
3 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 368. Zie ook het LinkedIn profiel van Tenconi,
https://it.linkedin.com/in/roberta-tenconi-86301210.
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opdracht aan kunstenaars om een kerstkaart te ontwerpen, die het bedrijf via zijn stichting van
december 2002 tot en met januari 2010 elk jaar georganiseerd en ondernomen heeft.4
Met specifieke referentie aan Cattelans installatie wordt in de catalogus, waarover Massimiliano
Gioni de redactie voerde, door Gioni, evenals door gerenommeerde kunstcurator Hans Ulrich Obrist
‒lid van de zogeheten ‘Scientific Committee’ (kunstadviescommissie) van Fondazione Nicola
Trussardi‒ beweerd dat de in naam van Trussardi gehouden tentoonstellingen van grote educatieve
waarde zijn geweest en een bijdrage hebben geleverd aan een internationaal publiek debat over
kunst.5 In het door Tenconi gemaakt overzicht blijken de motieven achter de burgerprotesten tegen
het werk evenwel minder aandacht te krijgen dan de toejuichingen en apologieën van kunstcritici en
cultuurprofessionals uit binnen- en buitenland. Uit het overzicht valt af te leiden dat Cattelans
installatie juist door die steun uit de lokale, nationale en internationale professionele kunstscene dan
ook beschouwd dient te worden als één van de belangrijkste uitvoeringen, bij wijze van spreken een
‘pièce de résistance’, van de namens luxegoederenconcern Trussardi georganiseerde
tentoonstellingen. Als argument hiervoor worden in het overzicht een aantal zaken aangedragen.
Zo staat vermeld dat de installatie en gebeurtenissen daaromheen voor curator Harald Szeemann
aanleiding vormden om het werk in oktober 2004 tentoon te stell en op de Bienal Internacional de
Arte Contemporáneo de Sevilla. Daarnaast wordt aangestipt dat de installatie staat genoemd in
diverse teksten, zoals in een artikel van bekende kunstcriticus Calvin Tomkins in het magazine The
New Yorker (oktober 2004), in Encyclopaedia Britannica’s Book of the Year (2005), evenals in het
zesde deel van het door Mondadori Electa uitgegeven Italiaanstalig naslagwerk Arte Contemporanea
(2007).6 Verder is in de catalogus een opinieartikel van vooraanstaande kunstcritica Roberta Smith in
The New York Times van 13 mei 2004 in zijn geheel afgedrukt (afb. 3a).7 In dit artikel houdt Smith
naar aanleiding van het voortijdig afbreken van de tentoonstelling een pleidooi voor het werk.
De kunstinstallatie van Cattelan in Milaan voor Trussardi en het ontstane discours daarover vormt,
naast het dadelijk nader te introduceren kunstwerk van Clegg & Guttmann voor de Duitse DG BANK
en het kunstwerk van Andrea Fraser voor de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij EA-Generali, één
van de drie casestudies in het voorliggend onderzoek. In dit onderzoek ligt de focus op kunstwerken
die in bedrijfsopdracht gerealiseerd zijn en die in de beeldvorming via publicaties, die in naam van
bedrijven gemaakt zijn, bij wijze van spreken zijn opgevoerd als pièce de résistance van de
kunstpraktijken van die bedrijven. Daarbij is aandacht voor zowel de rol van kunstprofessionals bij
die beeldvorming via zulke bedrijfspublicaties, als ook tegenstrijdige belangen die met de naar buiten
toe gecommuniceerde informatie over kunst in bedrijfsopdracht tussen kunstprofessionals,
bedrijfsdirecties en publiek gepaard gaan.
In de casestudie naar het ontstaan van het discours rond Cattelans installatie zal ik onder andere
verduidelijken dat het overzicht van Tenconi tot op heden nog steeds de enige tekst blijkt te zijn
waarin een poging is ondernomen om een meer uitgebreide beschrijving van deze installatie en
tentoonstelling te geven. Zo zal ik demonstreren dat in het artikel van Smith en in dat van Tomkins,
evenals in de bovengenoemde naslagwerken uit 2005 en 2007, op basis van Trussardi’s persbericht
en op basis van de berichtgeving in de media ‒die weer op uitspraken van curator Gioni, kunstenaar
4

De kunstenaars die in de periode van 2003 tot 2010 met hulp van Fondazione Nicola Trussardi een tijdelijk
kunstproject hebben mogen realiseren zijn: Michael Elmgreen & Ingar Dragset in 2003; Darren Almond in 2003;
Maurizio Cattelan in 2004; John Bock in 2004; Urs Fischer in 2005; Anri Sala i n 2005; Martin Creed in 2006;
Paola Pivi in 2006; Pawel Althamer in 2007; Peter Fischli and David Weiss in 2008; Tino Sehgal in 2008;
Tarantula in 2008; Tacita Dean in 2009; Paul McCarthy in 2010 .
5 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 7, pp. 11-17. In de bestandscatalogus wordt de ‘Scientific
Committee’ omschreven als een kunstadviescommissie. Op de webpagina van Fondazione Nicola Trussardi is
deze commissie ook wel aangeduid met de naam ‘Advisory Board’. Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi
2010, p. 368; Fondazione Nicola Trussardi webpagina
http://www.fondazionenicolatrussardi.com/the_foundation/board_members.html.
6 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 97-99.
7 Ibidem.
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Cattelan en directrice van het modebedrijf Beatrice Trussardi is gefundeerd‒ louter kort staat
samengevat dat het kunstwerk in Milaan veel controverse had veroorzaakt en tot ‘media icon ’ met
voor- en tegenstanders was uitgegroeid. Eenzelfde soort beknopte samenvatting, zo zal ik dadelijk
laten zien, is tevens te vinden in de door auteurs Francesco Bonami en Francesco Manacorda
voortgebrachte Cattelan monografie uit 2006 ‒die verder niet in de bestandscatalogus wordt
genoemd‒ en in de door curator Nancy Spector geschreven tentoonstellingscatalogus uit 2011,
welke zij voor de Cattelan retrospectief in het Guggenheim Museum samenstelde.
In de casestudie zal ik onder andere aantonen dat, met behulp van de in naam van Trussardi
voortgebrachte teksten, uitspraken en catalogus met Tenconi’s overzicht, door de jaren heen een
dominante stempel is gedrukt op de kennisdeling en wijdere verspreiding van informatie over
Cattelans kunstwerk op Piazza XXIV Maggio. In de casestudie zal ik inzichtelijk maken dat op die
manier in de beeldvorming over Trussardi’s kunstpraktijken een zekere nuancering is gaan
ontbreken. En wel doordat in teksten, uitspraken en publicaties over die praktijken bepaalde
bedrijfsmatige aspecten, die ten aanzien van het tentoonstellen van de kunstinstallatie meegespeeld
hebben, versluierd, dan wel verborgen op de achtergrond zijn gebleven. In mijn optiek heeft dit
uiteindelijk geleid tot een receptie en algemeen beeld van deze installatie dat niet recht doet aan
hoe dit werk op die plek gefunctioneerd heeft.
In de casestudie zal ik tevens demonstreren dat Trussardi’s kunstadviescommissielid Obrist,
Trussardi’s curator Gioni en kunstcritica Smith de kunstinstallatie van Cattelan hoofdzakelijk als een
op zichzelf staand werk hebben benaderd. Ze hebben daarbij geen enkele keer de vraag gesteld of dit
werk misschien wel strategisch onderdeel was van Trussardi’s buitenreclame gericht op het trekken
van aandacht van consumenten en het wegkapen van hun interesse voor concurrerende
modebedrijven. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat ze weinig aandrang hebben gevoeld om zich
over die vraag te buigen. Want benevens dat er van hen als kunstprofessionals sowieso te
verwachten viel dat ze het inhoudelijk gezien eerder over kunst dan over marketing zouden gaan
hebben, is het belangrijk om op te merken dat met name Obrist en Gioni dus ten dienste van het
modebedrijf schreven. In het licht van het gezegde ‘wiens brood men eet, diens woord men spreek t’
lijkt het daarom niet meer dan logisch dat ze het stellen van die vraag ontweken hebben. Ee n
bevestigend antwoord daarop, waaruit zou blijken dat de kunstinstallatie voor een instrumenteel
marketingdoeleinde was ingezet, had bovendien ook flinke afbreuk kunnen doen aan hun verhaal dat
Cattelans installatie in het bijzonder een belangrijke publieke functie heeft vervuld.
Deze interessante kwestie leidt in elk geval tot de meer gewichtige vraag hoe een discours over kunst
in bedrijfscontext gelezen moet worden, wanneer duidelijk is dat de narratieven waaruit dit discours
bestaat hoofdzakelijk gemaakt zijn door kunstprofessionals die dat in dienst van het desbetreffend
bedrijf deden? Hoe verhouden zulke kunstprofessionals zich ten opzichte van de instrumentalisering
van kunst voor bepaalde bedrijfsdoeleinden en welke weerslag heeft dat op de narratie ven die ze
over kunst in bedrijfscontext construeren? In hoeverre leidt dit ertoe dat in deze narratieven
bepaalde informatie en kennis over het functioneren van kunst in bedrijfscontext onbedoeld wordt
weggelaten, dan wel moedwillig wordt verzwegen?
Met andere woorden, wanneer men nu als buitenstaander wil kennisnemen van Cattelans installatie
kan men welbeschouwd haast niet zonder teksten die geschreven zijn door kunstprofessionals die
door Trussardi betaald zijn. Immers voor mensen uit het publiek die di t werk indertijd niet op het
plein hebben gezien, vormen de in naam van het modebedrijf gemaakte brochure en het persbericht,
maar ook de bestandscatalogus met Tenconi’s uitgebreid overzicht de belangrijkste bronnen van
informatie over het werk. 8 Weliswaar geven de verschenen krantenberichten evengoed informatie,
maar, zoals ik in de casestudie zal laten zien, blijkt de inhoud hiervan uiteindelijk toch weer
gebaseerd te zijn op de brochure, het persbericht en de uitspraken in de media van curator Gioni,

8

Persbericht Fondazione Nicola Trussardi, 5 mei 2004.
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kunstenaar Cattelan en de directrice Beatrice Trussardi die allen in hoge mate aan het
luxegoederenconcern dienstbaar waren.9
In hoeverre behielden directrice Beatrice Trussardi, curator Gioni, kunstadviescommissielid Obrist,
projectmanager Tenconi en kunstenaar Cattelan bij het maken van hun teksten en doen van
uitspraken over de installatie een zekere afstand ten opzichte van de bedrijfseconomische
doeleinden van het luxegoederenconcern? In welke mate komt hetgeen zij in hun teksten en
uitspraken beweren overeen met hoe de installatie ten tijde van de tentoonstelling daadwerkelijk
binnen die context van het tijdelijk onder bedrijfsbeheer staande plein heeft gefunctioneerd? En
welke implicaties hebben hun teksten en uitspraken weer gehad voor het daarna door anderen en
door henzelf voortgezette discours over dit werk? Hoe heeft dat uiteindelijk de wijze beïnvloed
waarop het werk in een groter kunsthistorisch vertoog is opgenomen?
Op basis van mijn uitgebreide verkenning van het veld rond bedrijven en kunst, die ik gedaan heb via
bezoeken aan diverse firma’s in West-Europa, gesprekken met de aldaar betrokken personen bij
kunst, bezoeken aan bijeenkomsten van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN), bestudering
van voorgaande onderzoeken die vanuit diverse disciplines gedaan zijn naar kunst en bedrijven, en
grondige studie van artikelen en andere publicaties over kunst en bedrijven, heb ik geconstateerd dat
het soort bovengenoemde vragen, met betrekking tot het in naam van een commerciële
onderneming, via een bedrijfspublicatie ontstane discours over kunst in bedrijfscontext, tot op heden
nog niet gesteld en niet beantwoord is.10
Zo zijn zulke vragen niet aan bod gekomen in studies vanuit kunstsociologisch en kunsthistorisch
perspectief als Rosanne Martorella’s Corporate Art (1990), het onder haar redactie verschenen Art
and Business. An International Perspective on Sponsorship (1996), Werner Lipperts Corporate
Collecting. Manager ― Die Neuen Medici? (1990), Marjory Jacobsons Art and Business: New
Strategies for Corporate Collecting (1993) 11, Bettina Beckers Motive, Chancen und Grenzen
unternehmerischen Kunstengagements (1994), het onder redactie van Doris Rothauer en Harald
Krämer verschenen Struktur & Strategie im Kunstbetrieb: Tendenzen der Professionalisierung (1996),
Christoph Behnkes ‘Corporate Art Collecting. A Survey of German-Speaking Companies’ (2007) en
Christina Lebers Kunstsammlungen in deutschen Wirtschaftsunternehmen im Zeitraum zwischen 1965
und 2000 (2008).
Evenmin zijn zulke vragen ter sprake gekomen in studies vanuit cultuurwetenschappelijke insteek als
Chin-Tao Wu’s Privatising Culture. Corporate Art Intervention since the 1980s (2002) en Mark
Rectanus’ Culture Incorporated: Museums, Artists, and Corporate Sponsorships (2002).
Verder blijken deze vragen niet gesteld te zijn in studies vanuit een meer bedrijfs- en
informatiekundige, dan wel -economische invalshoek als Mark LeClair en Kathy Doornboschs
‘Corporate Acquisitions of Fine Art. Measuring the Underlying Motivations’ (1995), Hans Hoeken en
Neeltje Kuijpers’ ‘Kunst omdat het moet? De functie van kunstcollecties voor corporate
communicatie van bedrijven’ (2002) en het onder redactie van Felix Zdenek, Beate Hentschel en Dirk
Luckow verschenen Art & Economy (2002).
In deze en andere voorgaande studies naar kunst en bedrijven van auteurs uit diverse disciplines is
kortom niet gekeken naar het via bedrijfspublicaties ontstane discours over kunst in

9

Vergelijk het persbericht bijvoorbeeld met: Vagheggi, 3 mei 2004; Povoledo, 6 mei 2004.
Zie achterin voorliggend onderzoek bij het bronnenmateriaal mijn geraadpleegde studies, artikelen en andere
publicaties met betrekking tot het onderwerp bedrijven en kunst. Zie daarbij ook een lijst van de niet
gepubliceerde interviews die ik bij diverse kunstprofessionals heb afgenomen over kunst in bedrijfscontext. Ee n
deel van deze kunstprofessionals was toen als curator of als kunstadviescommissielid in dienst van een
commerciële onderneming. In deze lijst staan eveneens mijn afgelegde bezoeken aan VBCN bijeenkomsten.
11 Het boek van Jacobson had in de Verenigde Staten van Amerika de titel Art for Work: The New Renaissance in
Corporate Collecting (1993) en werd in Europa uitgegeven als Art and Business: New Strategies for Corporate
Collecting (1993).
10
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bedrijfscontext.12 In het voorliggend onderzoek wordt dat via drie casestudies naar kunstwerken die
via een bedrijfsopdracht zijn ontstaan wel gedaan. En wel aan de hand van de door
kunstprofessionals geschreven teksten en gedane uitspraken in gepubliceerde interviews, waarmee
zij namens respectievelijk DG BANK, EA-Generali en Trussardi waarvoor zij werkten naar een publiek
toe gecommuniceerd hebben over het resultaat van de desbetreffende namens elk bedrijf verleende
opdracht aan Clegg & Guttmann, Andrea Fraser en Maurizio Cattelan. Het onderzoeksmateriaal
bestaat verder uit teksten van derden, die, naar aanleiding van die eerder gemaakte teksten en
gedane uitspraken, op hun beurt weer over deze bedrijfsopdrachten als kunst in bedrijfscontext
hebben geschreven. Kortom, voorliggend onderzoek is naar het ontstaansproces van het beeld over
kunst in bedrijfscontext via bedrijfspublicaties en de uitwerking hiervan in andere teksten.
Alvorens bovenstaande vragen te beantwoorden, zal ik eerst het feit inleiden dat exploitatie van
kunstwerken in naam van bedrijven ten behoeve van de eigen afzetmarkt een reeds veel langer
bestaand verschijnsel is. Daarbij schets ik een kort historisch overzicht van de wijze waarop kunst in
gebruik door bedrijven is geweest in de twintigste en eenentwintigste eeuw in het Westen. Tevens
geef ik een beknopte introductie op de in naam van bedrijven, mede met behulp van
kunstprofessionals gemaakte publicaties en andere teksten over kunst in bedrijfscontext. Vervolgens
plaats ik bovenstaande vragen in breder perspectief, waarbij ik nader inga op hun wetenschappelijke
en maatschappelijke relevantie. Daartoe stip ik lacunes aan van eerdere studies naar kunst en
bedrijven, introduceer ik de in bedrijfsopdracht gerealiseerde kunstwerken van Clegg & Guttmann en
Andrea Fraser, en geef ik uitleg van mijn methode van aanpak.

12

Zie bijvoorbeeld ook andere studies, onderzoeken en publicaties van uit verschillende disciplines naar kunst en
bedrijven, waarin dit evenmin aan bod komt: Stichting Onderneming & Kunst, Hermida et.al. 1988; Douglas 1995;
Mikus 1997; Grasskamp 1998; Hoeken et.al. 2005; Skipwith 2005; Kottasz et.al. 2007; Behnke 2007; Kottasz
et.al. 2008; VBCN 2009.
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1.0. Kunst in gebruik door bedrijven: een historisch overzicht
Manipulatie van publieke opinie
Het is geen nieuw of onbekend fenomeen dat in naam van commerciële ondernemingen als Trussardi
de artistieke en communicatieve uitingen van een selecte groep voorlopers en opinieleiders direct
dan wel indirect met hun eigen instemming gebruikt worden om bij een grotere groep mensen een
afzetmarkt te creëren of te vergroten. Één van de eersten in de twintigste eeuw die zulke
communicatiestrategieën onderzocht, beschreef en ook zelf bedacht was Edward L. Bernays (18911995). Hij kwam hiertoe doordat hij zeer goed ingevoerd was in het werk van zijn oom, de befaamd e
psycholoog Sigmund Freud. Bernays gebruikte een interpretatie van diens theorie van de
psychoanalyse om diverse bedrijven, waaronder American Tobacco Company, Aluminum Company of
America (Alcoa) en General Motors, maar ook Amerikaanse overheidsinstanties als Committee on
Public Information van het Ministerie van Oorlog te adviseren over hoe een boodschap te
communiceren om een bepaald doel te behalen. 1 Door zijn onderzoek naar, en zijn experimenten
met het manipuleren van consumenten- en kiezersgedrag wordt hij tegenwoordig door moderne
marketing en public relationswetenschappers en -specialisten beschouwd als de vader van de ‘spin’. 2
Zo hielp Bernays in de jaren veertig van de twintigste eeuw Alcoa met een campagne die erop gericht
was om de publieke opinie te beïnvloeden en de verwerking van het chemisch restproduct fluoride,
destijds bekend als insecten- en rattengif, in drinkwater (fluoridering genoemd) als veilig te
bestempelen. Dit deed hij door Alcoa te instrueren om hun boodschap aan burgers via
gezaghebbende en meewerkende artsen te laten verkondigen.3
Ruim een decennium daar voor schreef Bernays al over bedrijven die voor hun winstdoel op zijn
advies vooraanstaande personen en instellingen uit de kunst en cultuur hadden ingezet om de
beeldvorming over een product een bepaalde richting op te sturen. In zijn artikel met de
veelzeggende titel ‘Manipulating Public Opinion: The Why and The How’ (1928) refereerde hij
bijvoorbeeld aan het feit dat een consortium van vier bedrijven (Westinghouse, General Electric,
Radio Corporation en Brunswick-Balke-Collender companies) een afzetmarkt voor hun nieuw
ontwikkelde dubbele 78 toeren platenspeler (panatrope) wilde creëren. 4 Hij adviseerde dit
consortium om het product in de New Yorkse Aeolian Hall te laten promoten door een kleine groep
van mensen die gold als toonaangevend en opinieleidend op muzikaal en akoestisch gebied. 5
Daarnaast verleende Bernays bijvoorbeeld zijn medewerking aan leverancier van huishoudelijke en
verzorgingsproducten Procter & Gamble Co. die in 1923 de afzetmarkt van Ivory zeep wilde
vergroten.6 Hij bedacht hiervoor een marketingcampagne waarin zeep werd verbonden aan het
verlangen naar schoonheid. Dit werd bewerkstelligd door zeep aan te bevelen als materiaal voor het
hobby beeldhouwen en bij beeldhouwlessen op scholen (afb. 5). Daarbij hoorde ook een namens
Procter & Gamble Co. georganiseerde beeldhouwwedstrijd die enkele jaren achtereen in de in 1920
opgerichte The Art Center in New York werd gehouden en waaraan zowel gerenommeerde als ook
amateur kunstenaars meededen. De genomineerde werken van die wedstrijd waren tevens in

1

Zie voor een overzicht van enkele bedrijven en overheidsinstanties die door Bernays geadviseerd werden
bijvoorbeeld de pagina die aan hem gewijd is op de webpagina van The Museum of Public Relations
http://prvisionaries.com/bernays/bernays_1915.html.
2 Tye 2002.
3 Rothbard 1993.
4 Het innovatieve van de panatrope was het mechanisme waa rbij de naald op de juiste plek neergelaten kon
worden -de ‘cue bar’.
5
Hiervoor werden onder andere tenor Beniamino Gigli van Metropolitan Opera Company, geluidsingenieur Alfred
N. Goldsmith en filantroop John Hays Hammond bereid gevonden. Bernays, mei 1928, pp. 968-969.
6 Bernays 1928, pp. 57-58; Bernays, mei 1928, pp. 970-971; Winter, 10 augustus 2012. Zie ook een video waarin
Bernays zelf over de campagne vertelt op de webpagina van The Museum of Public Relations
http://prvisionaries.com/bernays/bernays _video_ivory.html.
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andere musea en kunstgalerieën door heel het land te zien, zoals in de American-Anderson Galleries
te New York en in The Milwaukee Art Institute te Milwaukee. 7
Verder riep bijvoorbeeld de voor zijdeproducent Cheney Brothers Silk Manufacturing Company
werkende art director Henry Creange in 1924 de hulp in van Bernays bij het ontwikkelen van een
modieus en eigentijds stijlimago voor dit bedrijf. 8 Bernays bedacht hiervoor verschillende dingen,
zoals de ‘Cheney Style Service’ een kostenloze nieuwsvoorziening over de laatste Franse mode die
verstuurd werd aan 300 kleine kranten en verschillende modebulletins gericht op verkopers van
warenhuizen. Daarnaast adviseerde hij om het werk van kunstenaar en metaalbewerker Edgar
Brandt met Cheney Brothers’ zijde te omhullen en te exposeren. Ook was hij de bedenker van de
Cheney Brothers’ zijde tentoonstelling in het Louvre Museum te Parijs. 9 In het bijzonder werd op zijn
instigatie kunstenares Georgia O’Keeffe de opdracht gegeven om schilderijen te maken gebaseerd op
de kleuren van Cheney Brothers’ zijde, waarvan replica’s werden gemaakt voor posters, brochures en
ansichtkaarten. De originelen werden in de etalageruiten van luxe warenhuizen als B. Altman and
Company in New York en Marshall Field & Company in Chicago getoond. 10
Voor Bernays liep het geven van strategisch communicatieadvies aan bedrijven en de overheid in
elkaar over, waarbij hij speelruimte voor open en vrije communicatie als cruciale voorwaarde zag
voor het manipuleren van publieke opinie en gedrag. Zo schreef hij in 1947 voor The Annals of the
American Academy of Political and Social Sciences een essay getiteld 'The Engineering of Consent’.
Daarin stelde hij dat het ‘ontwikkelen van instemming’ de ware essentie vormt van het ‘democratisch
proces, [ofwel] de vrijheid om te overreden en te suggereren’. 11 In 1949 werd hij voor zijn onderzoeken advieswerk gehuldigd door de gezaghebbende American Psychological Association, de
Amerikaanse beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. 12
Hoewel Bernays dus al vroeg in de twintigste eeuw beschreef en zelf adviseerde hoe commerciële
ondernemingen gebruik kunnen maken van kunst en kunstprofessionals als communicatiekanalen
om bij een breed publiek een afzetmarkt voor producten en diensten te creëren, te behouden en te
vergroten, is in studies van kunst- en cultuurwetenschappers pas veel later aandacht aan dit
fenomeen gegeven, zonder dat daarbij naar hem of naar zijn voorbeelden is verwezen.
Met betrekking tot het gebruik van kunst door bedrijven voor promotieactiviteiten haalde
bijvoorbeeld kunsthistoricus Werner Lippert in 1990, in één van de eerste overzichtsboeken over
kunst en bedrijven, de Atchison, Topeka and Sante Fé Railway firma aan. In datzelfde jaar deed ook
kunstsocioloog Rosanne Martorella dat. In naam van deze spoorwegmaatschappij werden rond 1900
honderden kunstwerken met afbeeldingen van landschappen en mensen uit het westen van Am erika
gemaakt voor op posters en in kalenders om het harde en gevaarlijke imago van de ‘frontier’ te
polijsten, waarmee getracht werd meer treinreizigers aan zich te binden (afb. 6).13 In 2002 refereerde
cultuurwetenschapper Chin-Tao Wu eveneens aan de kunstpraktijken van deze onderneming.
Daarnaast stipte zij in haar boek kort twee andere bedrijven aan ‒Container Corporation of America

7

Milwaukee Art Institute Bulletin, 1 januari 1931.
Blaszczyk 2006, p. 228.
9 Zie de webpagina van The Museum of Public Relations http://prvisionaries.com/bernays/bernays_1924.html.
10
Blaszczyk 2006, p. 228.
11 Bernays 1947, p. 114: ‘We reject government authoritarianism or regimentation, but we are willing to take
action suggested to us by the written or spoken word. The engineering of consent is the very essence of the
democratic process, the freedom to persuade and suggest.’
12 In datzelfde jaar schreef de redactie van het tijdschrift Fortune naar aanleiding van Bernays : ‘[…] It is as
impossible to imagine a genuine democracy without the science of persuasion [i.e. propa ganda] as it is to think of
a totalitarian state without coercion. The daily tonnage output of propaganda and publicity... has become an
important force in American life. Nearly half of the contents of the best newspapers is derived from publicity
releases; nearly all the the contents of the lesser papers... are directly or i ndirectly the work of PR departments’:
Lazere 1987, p. 39.
13 Wat betreft het jaartal waarin kunstenaars van de firma opdracht kregen om werk te maken, noteert Lippert het
jaar 1903 (1990, p. 14) terwijl Martorella (1990, p. 21) het jaar 1896 noemt.
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en De Beers Consolidated Mines‒ die gelijkerwijs al heel vroeg in de twintigste eeuw kunst voor hun
corporate doeleinden hadden ingezet.14
Op een vergelijkbare manier gebruikte ook het technologiebedrijf IBM (International Business
Machines) kunst voor zijn promotieactiviteiten. Deze onderneming wordt door Wu gezien als het
eerste bedrijf in naam waarvan op een meer professionele wijze kunst werd verzameld ten behoeve
van een positief bedrijfsimago en het vergroten van de afzetmarkt. 15 Zo werden onder de vlag van
IBM in de eerste helft van de twintigste eeuw twee aparte verzamelingen van contemporaine kunst
aangelegd, waarmee het bedrijf uiteindelijk welwillendheid probeerde te kweken voor zijn
toekomstvisie waarin producten en diensten van IBM onmisbaar zouden zijn. 16 De ene verzameling
‘Contemporary Art of 79 Countries’ was in 1939 te zien op de World Fair te New York City en ti jdens
de Golden Gate International Exposition in San Francisco (afb. 7). De andere ‘Contemporary Art of
the Unites States’ was tussen 1941 en 1945 onderdeel van een reizende tentoonstelling door Noord
en Zuid-Amerika. Het publiek dat informatie over de kunstwerken in deze collecties wilde weten, kon
de bijbehorende tentoonstellingscatalogi raadplegen die in naam van IBM gepubliceerd waren. 17
Het verstrekken van een kunstopdracht, zoals dat in naam van bijvoorbeeld Trussardi en Atchison,
Topeka and Sante Fé Railway is gedaan, evenals het verzamelen en tentoonstellen van kunst, zoals
dat in naam van onder andere IBM is gedaan, is ‒buiten het sponsoren van kunst‒ één van de vele op
kunst betrekking hebbende praktijken, die grotendeels in de tweede helft van de twintigste eeuw op
mondiaal niveau ontplooid zijn in naam van commerciële ondernemingen die kunst niet als zakelijke
kernactiviteit hebben, zoals banken, oliemaatschappijen, automotive bedrijven, chemieconcerns,
advocatenkantoren, kledingproducenten enzovoorts. 18
In Nederland had bijvoorbeeld het voormalig Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
(PTT) al in 1945 zijn ‘Dienst voor Esthetische Vormgeving’ met dergelijke praktijken belast. 19 Twee
andere voorbeelden van ondernemingen waarbij de zakelijke kernactiviteit evenmin om kunst
draaide, maar in naam waarvan wel kunst verzameld is, zijn het Australisch chemieconcern ICI
Australia en het Zuidkoreaans electronicaconglomeraat Samsung. Bij de ene werd onder leiding van
directeur Ken Begg in de jaren vijftig een kunstcollectie aangelegd en bij de ander gebeurde dat
onder leiding van directeur Byung-Chull Lee, die in 1965 ‘The Samsung Foundation of Culture’
oprichtte om kunst en andere culturele artefacten uit Zuid-Korea te verzamelen. 20
Zulke en andere op kunst betrekking hebbende praktijken, zoals he t documenteren van kunstwerken
en publiceren daarover, die in naam van commerciële ondernemingen door bijvoorbeeld IBM, ICI
Australia, Samsung en Trussardi wereldwijd zijn ontplooid, zal ik hierna aanduiden met de
overkoepelende term ‘kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten’ c.q. ‘bedrijfsmatige kunstpraktijken’
(corporate kunstpraktijken) ‒activiteiten en praktijken die dus in het kader van de uitoefening van
het bedrijf worden ontplooid. Met deze term wil ik aangeven dat ik zulke activiteiten en praktijken
die in naam van bedrijven zijn ontplooid dan ook onderscheid van kunst- en cultuurpraktijken die
door rijke particulieren in de privé-sfeer los van een bedrijf, weliswaar met behulp van een uit een
(familie)bedrijf verkregen vermogen, zijn ontplooid. Zoals erfgenamen uit onder andere de

14

Wu 2002, p. 222. Wu noemt geen specifiek jaartal waarin de kunstpraktijken van de treinmaatschappij van start
zijn gegaan.
15 Wu 2002, p. 222.
16 Barbrook 2007; Harwood 2011.
17 Tent.cat. IBM 1939; 1940. Één van deze publicaties verscheen ook in het Spaans: Tent.cat. IBM 1941.
18 Er bestaan ook ondernemingen die kunst wel als zakelijke kernactiviteit hebben, zoals veilinghuizen,
kunstadviesbureaus, kunstinvesteringsfondsen, kunstgalerieën , enzovoorts. In voorliggend onderzoek beperk ik
mij echter uitsluitend tot het bestuderen van narratieven over kunst in publicaties en teksten, die gemaakt zijn in
naam van ondernemingen die voor hun winst niet direct van kunst afhankelijk zijn, maar dus wel allerlei
kunstpraktijken hebben ontplooid.
19 Stichting Onderneming & Kunst, Hermida et.al. 1988, p. 102.
20 Bosch 1996; Appleyard & Salzmann 2012.
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Amerikaanse Rockefeller-dynastie en de Mellon-familie deden via hun vermogen uit respectievelijk
oliemaatschappij Standard Oil en Mellon Bank. 21
In het voorliggend onderzoek worden met kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmatige
kunstpraktijken dus activiteiten en praktijken bedoeld die betrekking hebben op kunst en die
ontplooid zijn ten behoeve van een zeker bedrijfsdoel, zowel in naam van commerciële
ondernemingen die kunst niet als zakelijke kernactiviteit hebben, als ook met geld van deze
ondernemingen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijfsactiviteiten die te maken hebben met het in eigen
beheer verzamelen, in opdracht geven en tentoonstellen van kunst, alsmede het in eigen beheer
laten maken van publicaties en teksten over die activiteiten gericht aan een geïnteresseerd publiek. 22
Het fenomeen van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten was in het Westen, naast de eerder
genoemde voorbeelden van Procter & Gamble Co. en IBM uit de jaren twintig, dertig en veertig, ook
waarneembaar in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de twintigste eeuw. De eerder genoemde ICI
Australia collectie is hiervan een voorbeeld, evenals de verschillende in naam van bedrijven
aangelegde kunstverzamelingen waarvan de inventarissen onder andere staan beschreven in een
boek van David Praeger en David Solinger uit 1960 en in een boek van Gideon Chagy uit 1972. Het
blijkt dat kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten pas echt in de jaren tachtig en negentig tot volle bloei
zijn gekomen en sindsdien een meer algemeen bekend fenomeen zijn geworden.

Bloei in de jaren tachtig en negentig
Naar aanleiding van de dissertatie van kunstsociologe Becker uit 1994 over het kunstengagement van
Duitse ondernemingen, de publicatie van Wu uit 2002 met statistische informatie over in naam van
bedrijven aangelegde kunstverzamelingen in de Verenigde Staten van Amerika en in Groot-Brittannië
gedurende vier decennia, alsmede naar aanleiding van een artikel van cultuurwetenschapper Behnke
uit 2007 en de dissertatie van kunsthistorica Leber uit 2008 ‒beide waarin kunstpraktijken van
firma’s in Duitstalige landen zijn onderzocht‒ is die bloei van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten
eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de twintigste eeuw in het Westen als ontwikkeling te
zien die een redelijk causaal proces volgt. 23
Zo hangt deze bloei samen met de vermeerdering van het aantal beursgenoteerde bedrijven, de
privatseringsgolf onder staatsbedrijven en de algehele groei van de economie in het algemeen en die
van de financiële sector in het bijzonder. 24 Aan deze expansie lagen diverse sociaal-politieke en
sociaal-economische factoren ten grondslag. Één van die factoren was bijvoorbeeld het loslaten van
de wereldwijde gouden standaard in 1971 ‒het ‘Bretton Woods systeem’ waarin de Amerikaanse
dollar inwisselbaar was voor goud tegen een vaste prijs en de valuta van overige landen een vaste
wisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar hadden‒ wat een enorme creatie van fiduciair
geld op gang bracht die tot nieuwe bedrijfsfinancierings- en investeringsmogelijkheden leidde. 25
Andere factoren waren bijvoorbeeld een lage lonenbeleid en minder overheidsregulering van
financiële kapitaalmarkten, welke onder aanvoering van de regeringen van Margaret Thatcher,
21

Lorant 1999; Garber 2008; Sawaya 2014.
Hoewel onder de noemer kunstgerelateerde bedrijfsactiviteit ook het fenomeen te scharen is van
bedrijfssponsoring van kunst en kunsttentoonstellingen van derden ‒zoals bedrijfssponsoring van publieke
musea, commerciële kunstbeurzen en andere kunstinstellingen, waarbij het gesponsorde niet onder direct beheer
van de desbetreffende bedrijfssponsor valt‒ zal ik deze specifieke kunstgerelateerde bedrijfsactiviteit in
voorliggend onderzoek verder niet aan bod laten komen.
23 Becker 1994, pp. 153-155; Wu 2002, pp. 221-231; Behnke 2007, p. 228; Leber 2008, pp. 287-292.
24 Deze bloei wordt bijvoorbeeld door Wu (2002, p. 28) gerelateerd aan de toenmalige groei in de financ iële
sector: ‘The high percentage of financial firms engaged in art collecting [by the 80s] should, however, come as no
surprise. […] This can be explained in at least two ways. [..] First […] the dominant trend has been the increased
concentration of share ownership in institutional investors, that is, financial houses including insurance
companies, pension funds, investment companies and bank trust departments. […] Second, by virtue of
occupying a central position in the control and circulation of capital , financial firms are the locus of power in the
contemporary British and American economies.’
25 Epstein 2005.
22
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Ronald Reagan en Helmut Kohl politiek-ideologisch in gang waren gezet. Ook speelden innovaties op
het gebied van informatie- en communicatietechnologie een grote rol in de aanwas van nieuwe
firma’s. Verder zorgde het einde van de Koude Oorlog ervoor dat westerse ondernemingen zich
vanaf de jaren negentig steeds mondialer hebben kunnen profileren en zich zijn gaan uitbreiden en
vertakken.26
Al deze ontwikkelingen tezamen hebben in het algemeen bij bedrijven voor hogere winstmarges
gezorgd. Hierdoor is er binnen ondernemingen meer geld beschikbaar gekomen voor allerlei nietessentieel zakelijke bedrijfsactiviteiten, ofwel praktijken die niet direct de afzet van het eigen aanbod
van producten en diensten tot gevolg hebben. 27 Volgens Behnke gaf dit bij menig firma bijvoorbeeld
vaak aanleiding tot grootschalige renovatiewerkzaamheden aan het hoofdkantoor en soms ook tot
het bouwen van een compleet nieuwe zetel. 28 Becker en Leber stellen dat op die manier er binnen
vele bedrijven in fysiek ruimtelijke zin meer plek vrijgekomen is om kunst tentoon te stellen. 29 In
combinatie met financieel ruimere mogelijkheden heeft dit binnen firma’s mede geleid tot oprichting
van kunstafdelingen dan wel -stichtingen belast met de speciale taak om verzamel- en
tentoonstellingspraktijken te beheren. Hierdoor zijn tevens openbaar toegankelijke
kunsttentoonstellingsruimten in (hoofd)kantoorgebouwen van bedrijven en ook in bedrijfspanden
afzonderlijk van werkkantoren gaan ontstaan.30
Kunsthistorica Jacobson wijst in haar boek uit 1993 over kunstcollecties van bedrijven bijvoorbeeld
op het feit dat het Japans ingenieusbureau Nihon Tochisanrin Company in 1979 het vrijstaand ‘Hara
Museum of Contemporary Art’ in Tokio had geopend (afb. 8). Een ander voorbeeld waaraan zij
refereert was de toen gratis te betreden en meer dan 1000m² grote ‘Gallery of Science and Art’ van
IBM, die sinds 1983 in een wolkenkrabber van dit bedrijf op de hoek van Madison Avenue en East
57th Street in New York City gehuisvest was (afb. 9).31 Verder haalt zij aan dat onder beheer van het
Frans luxegoederenconcern Cartier in 1984 de deuren opengingen van een openbaar toegankelijke
kunsttentoonstellingsruimte in een château te Jouy-en-Josas in Parijs (afb. 10).32 Naast de door
Jacobson beschreven voorbeelden blijkt bijvoorbeeld ook dat in een land als Zuid -Afrika dergelijke
openbaar toegankelijke bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen werden geopend. Zo stichtte
The Standard Bank of South Africa in 1990 de vrijstaande ‘Standard Bank Gallery‘ te Johannesburg
(afb. 11) en was chemiebedrijf Sasol Limited in 1991 op het terrein van Universiteit Stellenbosch in
een koloniaal neoklassiek gebouw het ‘Sasol Art Museum’ gestart (afb. 12).33
Tegelijkertijd werden eind jaren tachtig en begin jaren negentig in het Westen in naam van
ondernemingen ook steeds vaker allerlei publicaties over de verzamelde en tentoongestelde kunst
uitgebracht. Daar voor was dit slechts sporadisch het geval, zoals in naam van IBM was gebeurd en
bijvoorbeeld in naam van het Amerikaans uitgeversbedrijf Playboy Enterprises werd gedaan wat in
Beyond Illustration. The Art of Playboy (1971) resulteerde (afb. 13). Met name eind jaren tachtig en
26

Goldstein 2008; Streeck 2011; Streeck 2013.
Zo schrijft Becker (1994, p. 66): ‘Seit diesem Zeitpunkt [Mitte der 80er Jahre] werden unternehme rische
Aktivitäten im Bereich der Bildenden Kunst oft als Objektivationen der Unternehmenskultur bezeichnet.’ Verder
stelt Behnke (2007, p. 239): ‘Corporate culture and changes thereof are only one possible explanation for the
stronger appearance of corporate collections in the 1990s.’
28
Behnke 2007, p. 228: ‘Most current corporate art collections in Germany, Austria, and Switzerland began in the
1990s. Forty-three percent of the corporate collections in the survey started after 1990. Two factors may have
contributed to this boom. At that time, the German economy was strong and many corporate headquarters were
relocated to newer buildings.’
29 Becker 1994, pp. 153-155; Leber 2008, p. 20.
30 Behnke 2007, pp. 228-229.
31 Deze openbaar toegankelijke bedrijfsruimte voor kunsttentoonstellingen werd in 1994 weer gesloten.
32
Jacobson 1993, pp. 68-72, 12, 34-35.
33 Deze voorbeelden staan niet in het boek van Jacobson beschreven, mogelijk vanwege gevoeligheden rond
Apartheid en de bijbehorende culturele boycot van destij ds. Zie de webpagina Standard Bank Corporate
Collection https://sponsorships.standardbank.com/groupsponsorship/Arts -&-culture/Standard-Bank-Gallery en die
van Sasol http://www.sun.ac.za/Home.aspx.
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begin jaren negentig verschenen meer van dit soort publicaties me t opsommingen van de
gecollectioneerde kunst en omschrijvingen van de verzamelpraktijken.
Zo werd in Nederland in naam van een aantal bedrijven samen de publicatie Kunstzaken. 23
Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld (1988) uitgebracht met inventarisbeschrijvingen van
de verzamelingen die in naam van onder andere AEGON, NMB Bank, PTT Post, VNU Media Partners
en Volvo Car waren aangelegd (afb. 14). Enkele andere van zulke destijds verschenen
bestandscatalogi zijn bijvoorbeeld The First Bank Art Collection (1985) van de Amerikaanse First Bank
System, The Refco Collection (1990) van de Amerikaanse financiële dienstverlener Refco (afb. 15),
South African Reserve Bank Art Collection (1991) van de South African Reserve Bank (afb. 16) en A
Story of Australian Painting (1994) van ICI Australia. 34
In een studie van socioloog Pierre Bourdieu en kunstenaar Hans Haacke uit 1995, maar ook in een
studie van kunstsocioloog Walter Grasskamp uit 1998 en in die van Wu uit 2002 is beschreven dat
het ontplooien van kunstpraktijken bij veel ondernemingen in westerse landen nog eens extra werd
aangewakkerd door een versoepeld belastingklimaat in de jaren tachtig en negentig, waarmee
overheden het voor ondernemingen gunstiger maakten om kunst aan te kopen. Geconclud eerd is dat
overheden dit deden om een geschikte legitimatie te hebben om zich meer te distantiëren van
financiële steun van de culturele sector. 35
Volgens kunstsocioloog Olav Velthuis werden en worden kunstaankopen die in naam van bedrijven
zijn gedaan weliswaar als financiële investeringen aangewend ‒zoals eerder ook door Martorella en
Wu was vastgesteld‒ maar niet zozeer om direct rendement te behalen, doch ee rder om in het kader
van risicospreiding een zekere diversificatie van de kapitaalgoederen te he bben.36 Kunsthistoricus
Julian Stallabrass concludeert dat deze aankopen mede hebben bijgedragen aan de expansie van de
commerciële kunstmarkten in de jaren tachtig en negentig.37
De ontwikkeling van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten was op dat moment ook in lijn met de
trend van algehele verzakelijking in de kunstscene, die door bijvoorbeeld Wu en Stallabrass
beschreven is en door cultuurcriticus Mark C. Taylor ‘corporatization of art’ is genoemd. 38 Zo
beschrijft Wu dat in die jaren sommige kunstinstellingen als het Guggenheim en Whitney Museum of
American Art in navolging van de wijze waarop multinationale ondernemingen opereerden allerlei
internationale filialen zijn gaan opzetten. 39 Enkele dependances van het Whitney waren zowaar in
kantoorgebouwen van bedrijven gehuisvest, zoals eentje die tussen 1983 en 2007 in het
hoofdkantoor gevestigd was van sigarettenfabrikant Philip Morris Companies op de hoek van Park
Avenue en East 41st Street in New York City (afb. 17).40 Parallel aan deze ontwikkeling zijn
verscheidene kunstenaars hun artistieke praktijken op organisatorisch vlak zakelijker gaan inrichten
naar voorbeeld van de bedrijfsvoering van commerciële ondernemingen. 41
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Zie de literatuurlijst voor diverse andere voorbeelden van corporate kunstcatalogi.
Bourdieu & Haacke 1995, p. 18; Grasskamp 1998, p. 31; Wu 2002, pp. 215 -221. Zie ook: Haacke 1984;
Grasskamp 1992.
36 Velthuis 2012, pp. 26-27. Zie ook: Martorella 1990; Wu 2002.
37 Sallabrass 2004, p. 128.
38 Taylor 2012, pp. 1-5; Wu 2002; Stallabrass 2004.
39 Wu 2002, p. 189.
40 Vogel, 12 oktober 2007.
41
Volgens Taylor (2012, pp. 2-5) hebben kunstenaars als Jeff Koons en Takashi Murakami het gepresteerd om
van kunst een commercieel vehikel te maken dat nauwelijks tot niet te onderscheiden valt van artefacten gemaakt
door hedendaagse reclamebureaus en andere op marketing gerichte bedrijven. De kunstenaars die ook Velthuis
(2012, p. 19) hiermee in verband brengt zijn naast Koons en Murakami onder meer Maurizio Cattelan, Damien
Hirst en Richard Prince.
35
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In het algemeen hebben kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten sinds de jaren negentig, mede door
de openbaar toegankelijke bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen en de in naam van bedrijven
uitgegeven publicaties over de verzamelde en tentoongestelde kunst, een meer publieksgericht
karakter gekregen. Deze ontwikkeling houdt verder in sterke mate verband met de destijds groter
groeiende focus van firma’s op het zogeheten maatschappelijk verantwoord ondernemen ―in het
Engels ‘corporate social responsibility’ (CSR) genoemd en tegenwoordig ook vaak aangeduid met
‘corporate citizenship’ en ‘sustainability’. 42
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw waren de bedrijfsactiviteiten die onder de vlag
van CSR werden uitgevoerd aanvankelijk overwegend gericht op armoedebestrijding en het
bevorderen en naleven van milieumaatregelen. 43 Econoom Milton Friedman, wiens ideeën later
onder meer van grote invloed waren op neoliberale beleidsmakers, was indertijd tamelijk sceptisch
over CSR. Het maken van winst zag hij immers als de enige fundamenteel maatschappelijke
verantwoordelijkheid van een bedrijf. Een indirecte manier om winst te genereren vond hij
ineffectief. Daarnaast geloofde hij niet dat bedrijfsdirecties de kennis bezaten om te weten wat het
maatschappelijk belang zou zijn. 44
Wat Friedman echter toen nog niet kon bevroeden is dat veel ondernemingen vanaf de jaren
negentig, mede anticiperend op terugtrekkende overheden op allerlei gebieden, juist naar buiten toe
expres zijn gaan communiceren dat ze het hoegenaamd jegens hun stakeholders als een plicht zien
om naast hun zakelijke kernactiviteit ook bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheden te
vervullen.45
Geleidelijk aan zijn bedrijven steeds meer belang gaan hechten aan het onderhouden van een go ede
relatie met diverse groepen stakeholders in plaats van dan alleen met aandeelhouders als belangrijke
groep.46 De zogeheten multi-stakeholders zijn van essentieel belang omdat ze een bedrijf
maatschappelijke legitimiteit verlenen, ofwel het vertrouwen schenken dat een bedrijf nodig heeft
voor het verkrijgen van toegang tot arbeid, kapitaal en grondstoffen. Hoe meer legitimiteit een
bedrijf van stakeholders in de samenleving verkrijgt, des te gunstiger zijn uitgangspositie. Deze trend
van de doelmatige focus op multi-stakeholder wordt ook wel de omslag van ‘investor capitalism’ naar
‘socially responsible eco-capitalism’ genoemd. 47
Verscheidene bedrijfscommunicatie- en informatiewetenschappers en managementonderzoekers
hebben aangetoond dat het ondersteunen van kunst en cultuur gaandeweg één van die
zelfgeproclameerde maatschappelijke verantwoordelijkheden van firma’s is gaan worden. 48 Zo zijn
ondernemingen gaan merken dat niet-essentieel zakelijke bedrijfsactiviteiten, die vanuit een
esthetisch dan wel ethisch programma worden uitgevoerd, makkelijker toegang bieden tot multistakeholders en daarmee voor meer welwillendheid uit de samenleving kunnen zorgen. 49
42

De term CSR is in jaren vijftig van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten van Amerika ontstaan en was
toen vooral bekend als ‘social responsibility’. Bowen 1953; Carroll 1999, p. 269-270; Snider et.al. 2003, pp. 175176.
43 Henderson 2001.
44 Friedman 1962, p. 133; Friedman, 13 september 1970.
45 Weissman 1985; Žižek 1997, pp. 34-36; Henderson 2001, p. 8; Žižek 2009, pp. 34-35. De noemer stakeholders
omvat alle groepen mensen, wier belangen door een onderneming in potentie beïnvloed kunnen worden. Dit zijn
niet alleen aandeelhouders, maar bijvoorbeeld ook medewerkers, klanten, leveranciers en omwonenden.
46 Carroll 1999, pp. 291-292; Maignan & Ralston 2002, pp. 498-499; Snider et.al. 2003, p. 176; Žižek 2009, pp.
51-56
47 Henderson 2001, p. 8; Žižek 2009, pp. 34-35.
48 LeClair & Doornbosch 1995, p. 8; Maignan & Ralston 2002, p. 503; Hoeken & Kuipers 2002, pp. 107-108;
Hoeken & Ruikes 2005, pp. 234-235.
49
David, Kline, Dai 2005, pp. 310-311; Hoeken & Ruikes 2005, p. 235: ‘Hooghiemstra (2000) has pointed out that
reporting on a company’s social responsibility activities can be regarded as a form of corporate communication
that aims at improving the company’s public image. Companies with a positive image are more successful in
attracting consumers, shareholders, and talented employees (Argenti, 1998; Argenti & Forman , 2002). Especially
in markets where products of different competitors are functionally equivalent, a positive image may provide an
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Verder hebben economen aangetoond dat het sinds de jaren nul van de eenentwintigste eeuw voor
commerciële ondernemingen, met betrekking tot het krijgen van een financiële investering van
private equityfirma’s, vaak gunstig is om allerlei niet-essentieel zakelijke bedrijfsactiviteiten onder de
vlag van maatschappelijk verantwoord ondernemen te ontplooien, omdat dit in veel gevallen een
mede voorwaarde betreft die door zulke investeringsfirma’s aan ondernemingen wordt gesteld
alvorens tot financiële participatie over te gaan. 50

Marketingdoeleinden: corporate cultuurbeleid
Voor het vergaren van maatschappelijke legitimiteit die multi-stakeholders verlenen, heeft elk bedrijf
normaliter zijn eigen specifieke richtlijnen. Deze bepalend zijn voor het beheer en de implementatie
van de eigen ‘corporate cultuur’ bestaande uit het geheel van op het bedrijf betrekking hebbende
kernwaarden, filosofie, personeelszaken, producten, diensten, marketing- en andere
bedrijfscommunicatieve promotie en public relationsactiviteiten. Tezamen vormen deze richtlijnen
het zogeheten ‘corporate cultuurbeleid’ van een onderneming, dat voor stakeholders vaak kenbaar
wordt gemaakt en wordt samengevat in een ‘mission statement’, ofwel verklaring van missie en
visie.51
In essentie is corporate cultuurbeleid, waartoe dus ook CSR-activiteiten als het verzamelen en
tentoonstellen van en publiceren over kunst behoren, flexibel en aanbodgestuurd. Want dit beleid
moet idealiter binnen een context van telkens veranderende economische omstandigheden voor een
bepaalde corporate cultuur zorgen, waarmee zo adequaat mogelijk een afzetmarkt voor het eigen
specifieke aanbod van producten en diensten gecreëerd, in stand gehouden en vergroot wordt.
In studies van onder andere bedrijfswetenschappers komt naar voren dat sinds de jaren negentig in
Europa vanuit menig corporate cultuurbeleid er steeds scherper op aangestuurd is om
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in dienst te stellen van marketingdoeleinden rond het aanbod
van producten en diensten. 52 Op basis van onderzoek van economen is te stellen dat dit weer
verband houdt met het feit dat van toen af in het algemeen veel bedrijven hun marketingstrategie
zijn gaan intensiveren. 53
Zo is gewezen op het feit dat ondernemingen hun productieproces in steeds kleinere onderdelen zijn
gaan opsplitsen. Daarbij zijn allerlei niet-essentieel zakelijke procesonderdelen (als database
verwerking, archiefbewaking, technische ondersteuning, klantencontactservice, enzovoorts) door
verbeterde informatie- en communicatietechnologie uitbesteed en verplaatst naar landen met lage
lonen (‘offshore outsourcing’). Dit heeft ervoor gezorgd dat de toegevoegde waarde van westerse
firma’s in zowel de eerste fase van het productieproces —ontwerp en ontwikkeling— als ook de
laatste fase —verkoop en marketing— is gaan zitten. Want precies in deze fasen ligt voor westerse
firma’s nog de meeste mogelijkheid om zich van niet-westerse concurrenten te onderscheiden. 54

important competitive advantage. As a result, companies often attempt to create a positive image.’ Er wordt
verwezen naar: Hooghiemstra, R. ‘Corporate communication and impression management: ‘New perspectives
why companies engage in corporate social reporting.’ In: Journal of Business Ethics, 27, 2000, pp. 55-68; Argenti,
P. A. Corporate Communication. McGraw-Hill Education, Boston 1998; Argenti, P. A. & Forman. The Power of
Corporate Communication. McGraw-Hill Education, Boston 2002.
50 Ligterink & Martin 2017; Walle, 30 augustus 2017. Private equityfirma’s participeren financieel, omwille van
winst, buiten de aandelenbeurs om in geldbehoevende ondernemingen, waarbij ondernemingen worden
opgekocht, uitgebouwd en weer afgestoten.
51 Keunig & Eppink 1993. Overigens spreekt Rectanus (2000, p. 5) in plaats van ‘corporate cultuurbeleid’ eerder
over ‘corporate cultural politics’, maar bedoelt in feite hetzelfde: ‘Corporate cultural politics not only attempt to
maintain social legitimation, but they also respond to dynamic social forces and public policies (e.g., alcohol and
tobacco legislation, environmental issues) that the corporation can partially defuse or strategically redirect but not
completely control.’
52 Klein 2000; McNicholas 2004.
53 Garretsen & Brakman 2012; Dholakia 2012.
54 Oberndorff & Alberts, 22 juli 2014.
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Voortbouwend op studies van marketingonderzoekers is te betogen dat die intensivering van
marketingstrategie tevens in relatie staat tot de trend waarbij consumenten steeds vaker de neiging
gekregen hebben om een unieke persoonlijke beleving bij een product, dienst of merknaam te
verwachten.55 Afgaande op sociaal-culturele commentaren en maatschappijstudies die vanuit het
oogpunt van de psychiatrie geschreven zijn, is te beredeneren dat die neiging een gevolg is van een
generatie die alle, van oudsher aanwezige, collectieve sociaal-culturele gebruiken radicaal overboord
heeft gezet en daardoor een soort leegte is gaan ervaren die men is gaan opvullen met het najagen
van allerlei hyperindividuele consumptieve ervaringen. 56
Uit onderzoek van marketingonderzoekers en sociologen is gebleken dat met name bedrijven uit de
retailsector, de automotive branche en de voedingsindustrie ten aanzien van hun marketingstrategie
vaak een grote waarde zijn gaan hechten aan het scheppen van passieve ervaringen bij
consumenten.57 Dit heeft te maken met de aard van hun productaanbod. Zo produceren deze
bedrijven massagoederen (kleding, auto’s, levensmiddelen) waarvan de verkoop grotendeels afhan gt
van de mate waarin de consument de verwachting ziet ingelost dat deze goederen zijn afgestemd op
(of beter gezegd, gediversificeerd zijn naar) zijn of haar hoogst individuele voorkeuren.
Hierop anticiperend zijn veel bedrijven ten aanzien van hun zogeheten ‘customer relationship
management’ dus allerlei voorbedachte programma’s en events rond hun producten en diensten
gaan ontwikkelen, die idealiter consumenten verlokken tot het beleven van een bepaalde ervaring
die met hun verwachtingen overeenkomt. 58 Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn onder de vlag van
CSR in deze programma’s dus ook kunst en cultuur ingezet. Want doordat kunst en cultuur al van
oudsher door individuen uit de hogere sociaal-economische en heersende klasse zijn benut om zich
te kunnen onderscheiden in de samenleving, maakt de gebruikmaking hi ervan het voor bedrijven
weer gemakkelijker om maatschappelijke legitimeit verkrijgen.59
Een voorbeeld van een publicatie waarin heel openlijk wordt gesproken over de inzet van kunst om
bepaalde marketingdoeleinden te bereiken, is de door Mondriaan Stichting en het bedrijf
Amsterdam Airport Schiphol (van de N.V. Luchthaven Schiphol) gezamenlijk uitgegeven
Tegenbeelden. Marketingstrategie en kunstopdrachten (1998) (afb. 18). Op de eerste pagina staat
dat Schiphol een voorbeeld is van een corporate opdrachtgever die ‘kunstenaars inzet om in grote
vrijheid een werk te realiseren, en daarmee de kwaliteit van het bedrijf en haar dienstverlening wil
bevorderen’.60 Dit wordt herhaald door de toenmalig directeur van de Mondriaan Stichting Melle
Daamen. Hij benadrukt dat bij commerciële ondernemingen een actief kunstbeleid bijdraagt aan ‘de
beeldvorming van een bedrijf en haar dialoog met de buitenwereld’ en dat nu in het bijzonder
‘Amsterdam Airport Schiphol heeft laten zien welke rol kunst kan spelen in de strategie van een
bedrijf.’61
Bedrijfscommunicatie en -informatiewetenschappers Hans Hoeken en Lenneke Ruikes concluderen in
hun studie uit 2005 dat kunstverzamelingen van bedrijven als public relationsinstrument worden
ingezet.62 Volgens hen zien bedrijven die kunstcollecties bezitten deze collecties als ‘visuele blijk van
hun sociale engagement en verantwoordelijkheid’. Mede voortbouwend op bevindingen van Hoeken
en Ruikes, maar ook op die van Wu en anderen, zijn eveneens cultuur- en
communicatieonderzoekers Rita Kottasz, Roger Bennett, Shamila Savani en Rehnuma Ali-Choudhury
55
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58 Reinartz & Venkatesan 2008; Rus 2008.
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61 Ibidem.
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in 2008 tot de conclusie gekomen dat kunstverzamelingen van bedrijven worden ingezet bij het
communiceren naar en instemming verkrijgen van stakeholders in de samenleving. 63 Deze
onderzoekers hadden al in 2007 met de Deutsche Bank als casestudie aangetoond dat de ‘Deutsche
Bank Kunstsammlung’ als hulpmiddel wordt gebruikt ter ondersteuning van de externe
communicatie van de bank, die erop gericht is om een positieve indruk in de samenleving achter te
laten.64
Vanuit de kunstscene was daar ook al op gewezen door curator Gérard A. Goodrow in 2002. In een
publicatie over kunst en economie memoreerde hij aan het feit dat directievoorzitter Hil mar Kopper
van de Deutsche Bank in 1999 heel openlijk en expliciet de doelgerichte marketingfunctie ter sprake
bracht van ‘Deutsche Guggenheim’, de door museumarchitect Richard Gluckman ontworpen
openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van 350m² die de bank in 1997 samen met
Guggenheim Foundation in Berlijn had geopend. 65 In een door Guggenheim Foundation uitgegeven
publicatie vertelde Kopper namelijk onomwonden dat deze ruimte ‘de beste reclame’ was voor
datgene wat hij zag als ‘de mondiale expertise en kwaliteit, alsmede het innovatief potentieel van de
bank’.66
Vergelijkbaar aan Kopper wees bijvoorbeeld ook de directeur van Cartier, Alain-Dominique Perrin,
heel openlijk op de marketingfunctie van de kunstpraktijken van het sieradenhuis waaraan invulling
werd gegeven via ‘Fondation Cartier pour l’art contemporain’.67 Op basis van Perrins uitspraken
concludeerde kunstjournalist Susan Moore in het artikel ‘Fondation Cartier. Cultural Philanthropy or
Corporate Image’ (1990) dat Perrin de stichting van Cartier hoofdzakelijk als ‘commercieel
instrument’ zag en daarom deze in de eerste plaats benutte als ‘image vehicle for the company’. 68
Via een kritische analyse van de kunstpraktijken die in naam van de Duitse automotive gigant
Bayerische Motoren Werke (BMW) uit München waren ontplooid, kwam eveneens Rectanus tot de
slotsom dat kunstpraktijken van bedrijven marketingdoeleinden vervullen. 69 Hij keek daarbij naar de
zogeheten ‘BMW Art Car Collection’. 70 Deze collectie bestaat uit BMW auto’s die sinds 1975
63

Kottasz et.al. 2008.
Kottasz et.al. 2007. De Deutsche Bank Kunstsammlung was op instigatie van toenmalige Deutsche Bank
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66 Kopper 1999, p. 61.
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beschilderd zijn door kunstenaars als David Hockney, Jenny Holzer, Roy Lichtenstein, A.R. Penck,
Robert Rauschenberg, Frank Stella en Andy Warhol (afb. 19).71 Volgens Rectanus heeft BMW via de
inzet van deze kunstenaars, die elk in hun tijd algemeen bekend waren, getracht te demonstreren
dat BMW in hoge mate geaccepteerd is in het cultureel maatschappelijk veld. Dit heeft, aldus
Rectanus, enerzijds voor BMW symbolisch kapitaal opgeleverd en anderzijds voor de betrokken
kunstenaars economisch kapitaal in de vorm van een financiële vergoeding voor de beschilderingen.
Rectanus refereert daarbij aan Bourdieus begrip van symbolisch kapitaal als de accumulatie van
sociale prestige en maatschappelijke autoriteit die niet in meetbare geldwaarde is uit te drukken en
aan Bourdieus begrip van economisch kapitaal als de accumulatie van financiële middelen om macht
en invloed te bewerkstelligen.72 Rectanus beredeneert dat BMW zijn verkregen symbolisch kapitaal
vervolgens weer indirect heeft kunnen omzetten in economisch kapitaal, doordat het aura van de
beschilderde auto’s positief heeft afgestraald op het publieke bedrijfsimago van BMW, waardoor het
bedrijf zodoende meer maatschappelijke legitimiteit van consumenten, handelspartners,
beleidsmakers en politici heeft kunnen vergaren ten gunste van zijn uitgangspositie op de
afzetmarkt.

Alibi-functie en de kredietcrisis
De inzet van CSR-activiteiten door ondernemingen en de implicaties die deze voor een samenleving
hebben, zijn, ondanks positieve connotaties, met name na 2008 scherpe kritiek ten deel gevallen. Zo
stelt filosoof Slavoj Žižek dat de algemene hang bij bedrijven naar ‘global responsibility’ en hun
invulling hiervan ervoor gezorgd heeft dat men sinds de jaren ne gentig kapitalisme als het meest
efficiënte instrument ter bevordering van het maatschappelijk belang is gaan zien. 73 Hij vindt dit
tamelijk ondoordacht. Want volgens hem wordt daardoor de basale ideologische keerzijde van het
kapitalisme ‒zoals technologische exploitatie en individuele hebzucht‒ gescheiden van sociaal economische voorwaarden die tot de productie en distributie van goederen en diensten leiden. Op
die manier ontstaat bij bedrijven de schijn idee dat deze keerzijde een losstaand gegeven is, di e
bedwongen kan en moet worden door een meer ‘spirituele’ koers in het corporate cultuurbeleid, wat
er uiteindelijk toe leidt dat de daadwerkelijke voorwaarden achter deze keerzijde verder evenwel
compleet intact blijven.74
Op basis van vergelijkbare argumentatie en met verwijzing naar Žižek hebben bijvoorbeeld ook
bedrijfskundigen Peter Fleming en Marc T. Jones een kritische blik op maatschappelijk verantwoord
ondernemen geworpen in hun boek The End of Corporate Social Responsibility: Crisis & Critique
(2013):

‘Given the intrinsic violence of neocorporate regulation, it must bar any meaningful
adherence to the ethical protocols announced by business ethics pundits. For such
adherence would be tantamount to a major transformation of the current status
quo, in which the corporation would cease to exist. In this sense, CSR is particularly
problematic because it conceals the very source of the ills it claims to address. That is
to say, CSR is frequently a tokenistic gesture when one observes the broad structures
of the global capitalist system, providing yet another alibi for business as usual,
extending market forces even deeper into a social body that is already in seizure.’75
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Volgens Žižek heeft de alibi-functie van CSR vanaf de jaren negentig tot 2008 met het uiteenspatten
van Francis Fukuyama’s droom van een neoliberale democratische wereldorde, waarin grote
multinationale ondernemingen vanwege hun ‘socially responsible eco-capitalism’ een niet
onbelangrijke rol zouden spelen, in zekere zin altijd kunnen overtuigen. 76 Maar in zijn ogen valt deze
functie na de globale financieel-economische ineenstorting, waarbij het moreel failliet in de
‘corporate scene’ meer publieke zichtbaarheid heeft gekregen, niet meer vanuit een vergoelijkend
standpunt te verdedigen. Ter voorbeeld van dit moreel failliet wijst Žižek op de ponzifraude door
investeerder en filantroop Bernard Madoff, waardoor eind 2008 vele ondernemingen en daarmee
tevens consumenten gedupeerd raakten. 77
In lijn hiermee is bijvoorbeeld ook te wijzen op het feit dat na 2008 naar boven is gekomen dat
verscheidene banken en ondernemingen, in naam waarvan onder de vlag van CSR allerlei
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten ontplooid zijn, grote maatschappelijke schade hebben
berokkend via deelname aan abstracte maar desastreuze praktijken als het schaduwbankieren en de
internationale Libor-fraude.78 Aan dit laatstgenoemde blijken vele financiële grootgewichten debet te
zijn geweest, waaronder de Amerikaanse Bank of America, de Britse Barclays, Deutsche Bank, de
Britse HSBC, de Amerikaanse JPMorgan Chase, de Nederlandse Rabobank, de Schotse Royal Bank of
Scotland en de Zwitserse UBS bank.
Om hun pernicieuze verrichtingen te maskeren zijn deze banken mede hun visueel zichtbare
publieksgerichte kunstpraktijken gaan inzetten. Zo wordt in het licht van het Libor-schandaal helder
dat de ‘De Grote Kunstshow’, een anderhalf uur lange voorstelling waarbij de Rabobank op vrijdag 29
november 2013 stukken uit haar kunstcollectie in de grote zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam
presenteerde, kennelijk als achterliggende strategie had om welwillendheid van stakeholders te
verkrijgen en het vertrouwen van het publiek terug te winnen (afb. 20). Want hoewel in het
persbericht van de ‘Rabo Kunstcollectie’ tot het uiterste werd getracht om deze kunstshow als een
uniek event te promoten, door middel van zinnen waarin staat dat het theater zou worden benut om
‘beeldende kunst op een andere, aansprekende manier voor het voetlicht te brengen’ via ‘licht en
geluid, drama en verstilling, gesprek en monoloog’, was duidelijk dat het imago van de bank dringend
een hernieuwde stimulans nodig had. 79
Zo zond het televisieprogramma KRO Brandpunt eerder die maand op 3 november het item ‘Belazerd
door de bank’ uit, waarin een gedupeerde ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf vertelde over
de giftige derivaten die hij van Rabobank had gekocht. 80 Daarnaast stuurde de minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem op 8 november een kamerbrief naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal met
de titel ‘Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR’, waarin
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stond dat de zeer ernstige fraude het vertrouwen in de financiële sector opnieuw had geschaad. 81
Verder waren in de maanden en jaren daar voor al diverse artikelen in de media verschenen, die niet
alleen de Libor-perikelen van Rabobank hekelden maar ook de extreme woekerpolissen die in de
jaren negentig waren verkocht.82 Op zaterdag 30 november 2013, een dag na de presentatie van de
Rabo Kunstcollectie in de Stadsschouwburg, stond in NRC Handelsblad een dito uitgebreid verslag
over Rabobanks frauduleuze Libor-praktijken.83
De Rabobank is niet de enige bank die in de media de schaduwzijden van haar bedrijfsvoering en
grote verliezen geëtaleerd heeft zien worden en daarop is gaan anticiperen met een geïntensiveerde
inzet van bepaalde visueel zichtbare, publieksgerichte kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten om het
vertrouwen van consumenten terug te winnen. Ook Deutsche Bank, Royal Bank of Scotlan d, UBS en
het voormalige Dexia (sinds 2012 Belfius) zijn dit bijvoorbeeld gaan doen.84
Zo werd bij het Belgische Dexia op 17 september 2009, ten behoeve van het verkrijgen van
hernieuwd publiek vertrouwen, het beleid rond de toegankelijkheid van de ‘Dexia Art Gallery’
drastisch gewijzigd. Deze in 2003 geopende kunsttentoonstellingsruimte op de twee hoogste etages
van Dexia’s hoofdkantoorgebouw aan de Pachecolaan 33 in Brussel (afb. 21), waar tevens de
bestuurskamers waren gehuisvest, was aanvankelijk alleen fysiek toegankelijk voor de leden uit het
hoger managementkader en hun clientèle. De overige werknemers, klanten en buitenstaanders
hadden enkel de mogelijkheid de collectie online te bekijken via Dexia’s ‘virtual Galerie’. 85 Op 17
september 2009 liet de bank echter weten dat de Dexia Art Gallery voortaan op iedere derde
zaterdag van de maand op afspraak voor alle geïnteresseerden open zou zijn en dat alle werknemers
bij de collectie betrokken zouden worden. 86 In het persbericht werd het motief hiervoor uitgelegd:

‘"Het nieuwe beleid inzake cultureel mecenaat van de groep Dexia wordt
gerationaliseerd en geconcentreerd rond cultuur en solidariteit, en is eveneens veel
opener geworden" zo zei [gedelegeerd bestuurder van Dexia] Pierre Mariani. "Nadat
wij konden rekenen op het onwankelbaar vertrouwen van onze aandeelhouders en
klanten, wilden wij ook zo veel mogelijk mensen laten genieten van de mooiste
stukken uit onze verzameling."’87
Het was op dat moment niet geheel toevallig dat Mariani de buitenwacht ervan probeerde te
overtuigen dat de bank nog steeds het vertrouwen van haar stakeholders genoot. Destijds bevond
Dexia zich namelijk in een uiterst penibele financieel-economische situatie en daarnaast stond de
bank publiekelijk al tijden in een kwaad daglicht —wat uiteraard niet werd vermeld in het
persbericht. Zo werd in oktober 2008, daags na melding van Dexia’s verlies van 1,54 miljard euro,
onthuld dat de bank een feest ter ere van de opening van het eerste filiaal van Dexia Private Banking
in Monaco had gegeven in het meest luxueuze en duurste hotel in Monaco, het Louis XV. Deze avond
voor tweehonderd genodigden kostte 200.000 euro. In de maanden daarna kwam naar boven dat
Madoffs ponzifraude Dexia een verlies van 78 miljoen euro had bezorgd. Voorts kondigde de bank
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Kamerbrief Dijsselbloem, 8 november 2013.
Smit, 27 december 2011; Smit, 9 april 2013; Strop, 15 juli 2013; Strop 16 augustus 2013.
83 Hensen & Kleijwegt, 30 november 2013a.
84 Carrell, 11 oktober 2009; Clark, 31 oktober 2009; M2 Presswire, 22 februari 2012; Gerlis, 13 juni 2012. Om van
het slechte imago af te komen is Dexia zelfs helemaal van naam veranderd: De Standaard, 29 februari 2012;
Persbericht Dexia Bank, 1 maart 2012.
85 Deze online galerie is sinds de naamsverandering en splitsing van de bank in 2012 gesloten .
86 Persbericht Dexia Bank, 17 september 2009: ‘Pierre Mariani, gedelegeerd bestuurder van Dexia, gaf op 16
september toelichting bij het nieuwe programma van de groep op het vla k van het cultureel mecenaat, dat luistert
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der jaren heeft opgebouwd, vooral dan in België, Italië en Luxemburg, open te stellen voor het grote publiek. Het
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87 Ibidem.
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vanwege het verlies van 3 miljard euro in januari 2009 het slechte nieuws aan van een sanering die
900 banen zou gaan kosten.88
Het blijkt dat de geloofwaardigheid van CSR niet alleen ter discussie is gesteld door academici als
Žižek en Fleming en Jones, maar dat men dat na 2008 soms ook vanuit de goegemeente is gaan doen.
Zo vestigden actievoerders met betrekking tot de CSR-sponsoring van de Tate musea door het Brits
olie- en energiebedrijf BP in 2010 de aandacht op de door BP veroorzaakte milieuschandalen (afb.
22).89 In gelijke trant protesteerde men in 2011 tegen de Italiaanse defensie- en wapenfabrikant
Finmeccanica (sinds 2016 Leonardo) (afb. 23).90 Deze firma sponsorde vanuit CSR de Londense
National Gallery met geld dat verkregen was door handel met enerzijds het Syrisch seculier regime
van Bashar al-Assad en anderzijds met het oorlogszuchtig Amerikaans Pentagon. 91
Uit diverse CSR-verslagen van verschillende ondernemingen valt evenwel af te leiden dat de in naam
van firma’s ontplooide kunstpraktijken voor, tijdens en na de kredietcrisis op trotse wijze gepromoot
zijn gebleven als belangrijk onderdeel van CSR. In BAWAG P.S.K. AG CSR Report 2008 van de
Oostenrijkse BAWAG P.S.K. bank staat bijvoorbeeld dat de in 1974 opgerichte BAWAG Foundation
van waaruit kunst wordt verzameld, alsmede de openbaar toegankelijke bedrijfsruimte voor
kunsttentoonstellingen ‘BAWAG Contemporary Gallery’ van 200m² aan de Barnabitengasse 11-13 in
Wenen, ‘twee belangrijke componenten zijn van de publieksgerichte CSR-strategie om een positief
bedrijfsimago naar buiten toe uit te stralen’. 92 Wat niet wordt vermeld, is dat die kunstpraktijken
destijds voor perfecte afleiding zorgden van wat minder positieve berichtgeving over de bank. Op dat
moment werd namelijk in de internationale pers, naast het nieuws over de mondiale bankencrisis,
ook de celstraf die negen hoge BAWAG P.S.K. functionarissen kregen vanwege een grote fraudezaak
in 2005 breed uitgemeten, waardoor de bank in een uiterst beroerd daglicht kwam te staan.93
Dergelijke teksten waarin kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten als belangrijk onderdeel van het
maatschappelijk verantwoord ondernemen worden bestempeld, zijn en waren sinds een aantal jaar
ook te vinden in CSR-verslagen van banken als de Portugese Banco Espírito Santo (BES sinds 2014
Novo Banco), de Zwitserse Credit Suisse, de Deutsche Bank, de Duitse DZ BANK, de Spaanse La Caixa
en de Italiaanse UniCredit, maar ook in die van het Oostenrijks energiebedrijf EVN, de Oostenrijkse
verzekeringsmaatschappij Generali en de Zwitserse supermarktketen Migros. 94
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De Morgen, 11 oktober 2008; Het Financieele Dagblad, 13 oktober 2008; ANP, 14 november 2008; Bloomberg,
25 december 2008; Het Financieele Dagblad, 31 januari 2009.
89 Vidal, 24 juni 2010; The Guardian, 28 juni 2010; Jones, 29 juni 2010; Jordan, 1 juli 2010.
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The Guardian, 30 maart 2012; Persbericht Finmeccanica, 20 juli 2010; Roston, 9 juli 2012; Malik, 10 oktober
2012.
91 Ook Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben via investeringen in Finmeccanica indirect meebetaald
aan Assads wapentuig, zoals Aegon, Delta Lloyd, ING en ABN Amro en pensioenfondsen ABP, bp fBOUW,
Medische Specialisten, Metaal en Techniek (PMT), PNO Media, Metalektro (PME), Grafische Bedrijven (PGB),
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Schramade, 17 januari 2013.
92 BAWAG P.S.K. AG CSR Report 2008, p. 73, 76. De BAWAG Contemporary Gallery bestond van 3 december
2008 tot 4 januari 2009 en had als jaarprogrammatitel ‘Young & Reckless‘.
93 The International Herald Tribune, 5 juli 2008.
94 Zie de literatuurlijst voor diverse CSR-verslagen waarin kunstpraktijken als CSR-onderdeel staan genoemd.
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1.1. Ontstaan van een discours over kunst van bedrijven
‘Ideologie van esthetische autonomie’: een veelgebruikte bedrijfsstrategie
Uit de teksten waarmee bedrijven naar buiten toe communiceren over hun kunstpraktijken, blijkt dat
dit communiceren op een retorisch zeer strategische manier gebeurt. Iemand als Alain-Dominique
Perrin, voormalig directeur van Cartier, was daar heel duidelijk over. Zo is in het boek van Jacobson
uit 1993 een citaat van hem opgenomen waarbij hij in 1986 in een interview met het Franse Galeries
Magazine zei:

‘From now on a company may choose between patronage and sponsoring, like
between public relations and publicity. It is solely a problem of strategy. I think that
for a company patronage is a better means of communication than sponsoring, being
more intellectual and qualitative since it is linked to culture just by semantics.’ 95
Perrins strategische woordkeuze om naar buiten toe, in relatie tot het verzamelen en tentoonstellen
van kunst, het eerder over patronage dan sponsoring te hebben, is door kunstenaar Hans Haacke
gesignaleerd als een bepaalde retoriek die door veel ondernemingen is gebruikt om de publieke
opinie te bespelen. Om dit te verhelderen heeft Haacke in de publicatie die hij samen met Bourdieu
schreef allereerst een scherp onderscheid gemaakt tussen datgene wat hij als ‘de traditionele vorm
van patronage’ ziet en datgene wat hij ‒refererende aan Perrin‒ bestempelt als ‘het public relations
gemanoeuvreer dat vandaag de dag patronage wordt genoemd’. 96 Het gebruik van het woord
‘patronage’, wat Haacke tussen rechte haakjes ‘le mécénat’ noemt, is volgens Haacke strategisch
onderdeel van dit gemanoeuvreer waarmee bedrijven zich in zijn ogen ostentatief maar valse lijk een
‘aura van altruïsme’ aanmeten.97 Daarentegen vindt hij de Amerikaanse term ‘sponsoring’ een meer
accurate reflectie geven van hetgeen hij meent dat werkelijk gebeurt, namelijk een uitwisseling van
kapitaal: economisch kapitaal aan de kant van de sponsor, en symbolisch kapitaal aan de kant van de
gesponsorde.
Vanuit een soortgelijk perspectief meent ook Bettina Becker een duidelijk verschil te ontwaren, en
wel tussen de propositie achter mecenaat en die achter sponsoring. 98 In haar dissertatie stelt zij dat
sponsoring gebaseerd is op ‘het principe van prestatie en tegenprestatie’ en daarmee betrekking
heeft op de situatie waarbij ‘geld, middelen of diensten beschikbaar worden gesteld voor
kunstprojecten om een bepaald bedrijfsdoel te halen’. Daarentegen is het mecenaat in haar ogen
‘nauw verweven met de bevrediging van persoonlijke interesses’ en heeft mecenaat betrekking op
de ‘ondersteuning van kunst, kunstprojecten en kunstenaars zonder dat daar directe commerciële
belangen of andere tegenprestaties aan verbonden zijn’.
Volgens Haacke is patronage ‘[le mécénat]’ meer dan alleen een communicatie-instrument voor
bedrijven. Zo wordt het in zijn ogen met name ook door commerciële ondernemingen ingezet als
instrument voor verleiding van de publieke opinie. En wel om de buitenwacht, ofwel de
belastingbetalende burgers, ertoe te verleiden de aan de kunstpraktijken gerelateerde
achterliggende financiële en economische voordelen voor bedrijven, waar diezelfde buitenwacht
substantieel aan bijdraagt, over het hoofd te zien. 99 Zo lukte het Perrin door te lobbyen bij de Franse
Jacobson 1993, p. 18. Dit citaat komt uit: d’Aboville, Sandra, ‘Interview: Alain-Domique Perrin, le mécénat
français,’ in Galeries Magazine, october/november 1986, p.75.
96 Bourdieu & Haacke 1995, pp. 17-18.
97 Ibidem. Haacke maakt daarbij geen onderscheid tussen patronage en mecenaat, zoals gedaan wordt in de
uitleg van het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002) van Bork et.al.: patronage als bescherming van
kunsten en wetenschappen door gezag en autoriteit zonder financiële bijdragen zoals dat met het mecenaat het
geval is. Mecenaat als aanduiding voor de bescherming en financiële begunstiging van kunsten en
wetenschappen. Het begrip is afgeleid van de Romeinse patriciër Maecenas (65 -8 v.Chr.) die de mecenas was
van onder andere Horatius en Vergilius.
98 Becker 1994, p. 15.
99 Bourdieu & Haacke 1995, pp. 17-18.
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regering om in 1987 een wet aangenomen te krijgen die commerciële ondernemingen in staat stelt
belasting af te trekken indien kunst wordt gesponsord.100 Over dit voordeel en andere zakelijke
doeleinden zei Haacke:

‘It is, in fact, the taxpayers who cover what corporations save through tax deductions
on their “generous contributions.” In the end, we are the ones who wind up
subsidizing the corporate propaganda. Seduction expenses not only serve the
marketing of products like watches and jewelry, as would be the case with Cartier. It
is actually more important for the sponsors to create a favorable political climate for
their interests, particularly when it comes to matters, like taxes, labor and health
regulations, ecological constraints, export rules, etc. […] To quote Monsieur Perrin:
the strategic goal is to “neutralize critics.”’ 101
Voor firma’s blijkt het verzamelen en tentoonstellen van kunst onder de vlag van patronage c.q.
mecenaat en maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit marketingstrategisch oogpunt dus
zeer effectief te werken. Want door juist deze activiteiten nadrukkelijk in de bedrijfscommunicatie
naar buiten toe mede visueel zichtbaar op de voorgrond te plaatsen en als sociaal en
maatschappelijk verantwoord te bestempelen, worden mogelijke schaduwzijden en negatieve
implicaties ten aanzien van de meer abstracte en niet tastbare bedrijfsvoering idealiter toegedekt of
op zijn minst naar de achtergrond verdrongen.
Als voorbeeld hiervan wijst Rectanus op de beschilderde BMW auto’s die volgens hem een fetisjering
van BMW bolides als visuele representaties van uniciteit, snelheid, kracht en schoonheid
teweegbrengen. Dit stelt BMW zodoende in staat om de buitenwacht ertoe te verleiden zich enkel op
precies die representaties te concentreren, waardoor hen het zicht wordt afgeleid van mogelijke
kritische noties die te maken zijn met betrekking tot de bedrijfsvoering, marketing en geschiedenis
die aan deze koopwaar kleven. Bijvoorbeeld het hoge aantal verkeersslachtoffers door BMW auto’s,
de lobby van BMW bij het Duits parlement voor meer snelwegen, flexibele CO2-normen en het
loslaten van snelheidsbegrenzingen op de ‘Autobahn’.102 Maar bijvoorbeeld ook de besmette
historische banden van BMW met het nazistisch Derde Rijk aangaande dwangarbeid. 103
Naar aanleiding van een tekst uit een ongedateerde publicatie die in naam van BMW geschreven is
over de eigen kunstpraktijken, constateert Rectanus dat daarin bepaalde informatie ontbreekt, wat
volgens hem ertoe geleid heeft dat de beeldvorming rond deze praktijken danig is beïnvloed. Hij
schrijft:

‘The designations “art” and “collection” [in the name BMW Art Car Collection]
attempt to establish the works as auratic rather than interchangeable, mass produced products. In addition to its own BMW Museum at corporate headquarters
in Munich and an extensive sponsorship program, BMW established BMW Galleries
and Pavilions in key urban centers (Munich, The Hague, New York, Toronto) in order
to project its corporate image through art ‒including displays of the latest “Art Cars.”
BMW defines the role of the Galleries and Pavilions:
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Wat Rectanus in 2002 nog niet kon weten ‒overigens wel van één geval uit 1996‒ is dat sommige bedrijven
weliswaar ook zelf hun eigen besmette nazi-verleden zijn gaan onderzoeken. Zo refereert bedrijfshistoricus
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Again and again, at these sites it is a matter of working with art to risk something
new. Artists situate the conditions of life in our world. Thus we too act, as we are
called upon, to also improve our world in the sense of mobility. (BMW, “Kultur und
Wirtschaft”, p. 4)
What is not mentioned here, however, is that the BMW Pavilions and galleries were
also promotional spaces for marketing new automobiles, located in highdensityurban markets. The Munich gallery, for example, displayed cars upstairs and
artworks (including art cars) on the lower level, and it is listed in the local telephone
directory under “exhibition, sales, gallery.” The pavilions were also transformed into
sales areas for extensive BMW merchandising of its own clothing, luggage,
accessories, and miniatures ‒all of which was sold in its own catalog, BMW
Lifestyle.’104
Door het bovenal belangrijk maken van, en het geven van aandacht aan esthetische, kunstzinnige en
kunsteducatieve kanten van publieksgerichte kunstpraktijken van bedrijven zonder het winstgericht
corporate cultuurbeleid dat hiermee gemoeid is daarbij te betrekken, ontstaat iets wat gelijkt op
hetgeen kunsthistoricus Travis English verwijzend naar Haackes visie op bedrijfssponsoring van
musea een ‘ideologie van esthetische autonomie’ noemt. 105
Voortbouwend op Haacke stelt English dat zowel het museum, als ook het bedrijf dat dit museum
sponsort, beide een groot belang hebben om het publiek ertoe te bewegen de tentoongestelde kunst
enkel vanuit een esthetisch, kunsthistorisch en kunstzinnig gerichte invalshoek te benaderen, waarbij
elke associatie met marketingdoeleinden of andere winstgerichte bedrijfsbelangen idealiter wordt
vermeden.106 Het bedrijf dat sponsort kan zich op die manier ten behoeve van zijn publieke
bedrijfsimago voordoen als een compleet onbaatzuchtige, cultureel geëngageerde onderneming.
Tegelijkertijd kan het museum daarmee voorkomen dat de gesponsorde expositie in een kwaad
daglicht komt te staan via eventueel naar boven drijvende schandvlekken en controverses die aan
het bedrijf kunnen vastzitten.
In het verleden heeft Haacke via zijn kunst herhaaldelijk schandvlekken naar boven gehaald. In
diverse studies wordt hij samen met onder andere Daniel Buren, Robert Smithshon en Marcel
Broodthaers gezien als de eerste golf van institutioneel kritische kunstenaars. In hun ogen opereerde
het museum en de kunstscene in haar geheel als een instituut dat kritisch onder de loep moest
worden genomen. Via hun kunst probeerden ze aan te tonen dat tentoonstellingsruimten geen
neutrale ruimten zijn, maar in verband staan met bepaalde sociaal -politieke, sociaal-economische
machtsfactoren, alsmede bepaalde bedrijfsbelangen. Zo gaf Haacke met zijn werk Die Fahne Hoch
(1991) kritiek op Duitse bedrijven (waaronder Daimler-Benz, AEG, Siemens, MBB, Ruhrgas en
Thyssen) die kunsttentoonstellingen sponsorden en kunst verzamelden, terwijl deze op hetzelfde
moment met hun producten en diensten bijdroegen aan het wapenarsenaal van de toen zittende
Irakese dictator Sadam Hoessein en in het verleden ook Hitlers oorlogsindustrie draaiende hielden. 107
Tegenwoordig blijken musea nog steeds de esthetische en artistiek inhoudelijke kanten van hun
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106 Ibidem.
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Irak’ met daarbij de namen van Duitse bedrijven die zich onder andere bezighielden met het sponsoren en
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jaar later de tentoonstelling ‘1990 Vincent van Gogh und die Moderne 1890 – 1914’: Bourdieu & Haacke 1995,
pp. 25-27.
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exposities voorop te stellen en trachten liever geen directe publieke discussie over de bedrijfsvoering
en belangen van hun privé- en bedrijfssponsoren aan te gaan. 108
In het voorliggend onderzoek zal ik demonstreren dat eenzelfde soort ideologie van esthetische
autonomie dat bij bedrijfssponsoring van musea van kracht is, ook wordt opgeworpen ten aanzien
van publieksgerichte kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten. Deze ideologie helpt dus ondernemingen
om op een vrij subtiele manier te veinzen dat hun kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten een zekere
autonomie ten opzichte van het corporate cultuurbeleid bezitten en als losstaande praktijken zonder
winstoogmerk louter een l’art pour l’art functie, dan wel puur kunsteducatieve functie vervullen. Wat
uiteindelijk in beeldvorming een sympathiek bedrijfsimago genereert.
Dus toen bijvoorbeeld BMW en Guggenheim Foundation onder het mom van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in 2013 hun verplaatsbare BMW Guggenheim Lab ‒een ruimte waar
allerlei culturele events werden georganiseerd‒ in de stad Mumbai lieten neerstrijken, was dit niet
zozeer naar aanleiding van een vraag hiernaar uit de Indiase samenleving en cultuursector (afb.
24).109 Maar werd dit eerder gedaan omdat India en Mumbai in het bijzonder, vanuit he t
aanbodgestuurd corporate cultuurbeleid van BMW bezien, een groeimarkt was voor de verkoop van
BMW-producten waar weer aandeelhouders baat bij hadden. 110
Zo liet BMW-marketingchef Uwe Ellinghaus zich in 2011 in het Duitse Manager Magazin ontvallen
dat het bedrijf ‘van doen heeft met een geïnteresseerd en ontvankelijk publiek van potentiële
consumenten, dat steeds minder vaak via traditionele marketing en communicatiekanalen te
bereiken is’. En dat BMW daarom diegenen die geen automagazine lezen, probeert te bereiken via
een ‘experiential branding strategy’ waarbij dus het BMW Guggenheim Lab wordt ingezet om juist
diegenen aan te spreken die nog geen bijzondere affiniteit met de merknaam BMW hebben en die
mogelijk ambivalent tegen autogebruik staan. 111
Een dergelijk beïnvloeden en sturen van publieke opinie met behulp van kunst en cultuur om per slot
van rekening indirect een hoger rendement te behalen was dus al ooit eerder uitgebreid beschreven
door Edward Bernays.112 Hij is niettemin door veel auteurs over het hoofd gezien, terwijl juist
massacommunicatie en psychologische technieken van sociale beïnvloeding ‒die met name in de
jaren twintig en dertig (toen propaganda nog een gangbaar woord was) door technologie en mede
door Bernays’ strategieën grote ontwikkelingen doormaakten‒ tegenwoordig nog steeds in sterke
mate worden toegepast en wijd verbreid zijn bij het manipuleren van consumenten- en
kiezersgedrag.113 In dat opzicht werd Bernays daarom niet voor niets in 1999 door tijdschrift Life
uitgeroepen tot 'one of the 100 most influential Americans of the 20th century’.

Komst van kunstprofessionals
In het algemeen werden kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten, waaronder de interne en externe
communicatie over deze activiteiten, tot begin jaren negentig nog grotendeels overzien en
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Zo werden de vraagtekens die ik in 2014 in een opinieartikel in Trouw en in een radiouitzending van VPRO bij
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aangestuurd door iemand uit de bedrijfsdirectie. Dit betrof meestal een directeur c.q. ‘Chief
Executive Officer’ (CEO) of een ander directielid, die zich binnen een bedrijf doorgaans uit
persoonlijke affiniteit, prestige en eigenbelang met kunst bezighield. De voormalige CEO van Duitse
automotive gigant Daimler-Benz (sinds 2007 Daimler) Edzard Reuter en mede directielid Hans J.
Baumgart waren hiervan een voorbeeld, evenals Ken Begg van ICI Australia en Byung-Chull Lee van
Samsung dat waren.114
Cultuurwetenschapper Christoph Behnke noemt een dergelijk persoon als Baumgart een ‘corporatetrained management administrator’, ofwel een hooggeplaatst managementlid met een juridische of
bedrijfseconomische achtergrond. 115 Volgens Behnke heerste deze management administrator
normaliter, al dan niet met steun van andere directieleden of met tijdelijke hulp van afgezanten van
commerciële kunstadviesbureaus, kunstgalerieën en musea, op tamelijk idiosyncratische wijze over
de kunstpraktijken. 116 Hij stelt dat dit in menig geval tot een tamelijk incoherente collectie leidde, die
verder weinig tot geen aansluiting vond bij ontwikkelingen in de bredere kunstscene buiten de
bedrijfsmuren en ook niet echt publieksgericht was. 117
Een voorbeeld van een incoherente en niet publieksgerichte collectie ‒die overigens niet specifiek
door Behnke wordt aangehaald‒ is de oorspronkelijke verzameling van de Duitse DG BANK ( sinds
2001 DZ BANK). Sinds 1983 had deze bank een bonte collectie van incidenteel verzamelde
schilderijen en kleine sculpturen. Deze stonden tentoongesteld in een bescheiden expositeruimte in
het Frankfurter hoofdkantoor, waar enkel de directieleden die onderling het beheer ervan
coördineerden fysiek toegang toe hadden. 118
Behnke beschrijft dat in het algemeen de idiosyncratische manier waarop kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten werden overzien en ingericht geleidelijk aan is verdwenen. Vanaf de jaren
negentig is het kunstminnend directielid steeds vaker de dagelijkse leiding daarover uit handen gaan
geven aan personen die in de kunst zijn opgeleid of werkzaam zijn geweest. Hij noemt deze personen
‘art-educated new professionals’.119 Velen van hen waren namelijk, voordat zij in vaste dienst bij
bedrijven kwamen, reeds actief in de kunstscene als kunsthistoricus, kunstcriticus,
tentoonstellingsmaker of museumdirecteur. Behnke geeft verder geen expliciete voorbeelden van
new professionals. De biografieën van de bij kunstpraktijken betrokken personen in diverse bestandsen tentoonstellingscatalogi van bedrijven, persberichten en andersoortig drukwerk over
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten geven hiervan wel een illustratie.
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Zo koos de directie van DG BANK in de herfst van 1992 ervoor om in het jaar daarop de van
oorsprong Roemeense kunsthistorica Luminita A. Sabau aan te trekken.120 Zij was even daar voor als
extern adviseur betrokken geweest bij de totstandkoming van de publiek beschikbare publicatie
‘Kunst am Bau’ omtrent kunst in de nieuwbouw van de toen nog in 1993 te voltooien DG BANK toren. Vanwege deze samenwerking, maar ook op grond van haar eerdere functies in Duitse
presentatie-instellingen werd zij benaderd om de vaste kunstcurator van de bank te worden. Voordat
Sabau bij de bank kwam, was zij van 1984 tot 1991 curator bij het DAM (Deutsches ArchitekturMuseum) te Frankfurt en bekleedde zij van 1991 tot 1993 een curatorfunctie bij het ZKM (Zentrum
für Kunst- und Medientechnologie) in Karlsruhe.121 Met de komst van Sabau is de verzamelpraktijk
geprofessionaliseerd en is er een gerichte collectiefocus op hedendaagse fotografie gekomen.
Drie andere voorbeelden van de vele andere art-educated new professionals ‒die eveneens niet als
zodanig door Behnke expliciet staan vermeld, maar die rond 2000 in vaste dienst bij bedrijven
kwamen‒ zijn onder andere kunsthistorica dr. Renate Wiehager bij Daimler, kunsthistorica Heike
Maier-Rieper bij EVN en kunsthistorica Heike Munder bij Migros. Zo verving Wiehager in 2000
Baumgart in het dagelijks beheer over Daimlers kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en de ‘Daimler
Art Collection’. Zij was toen afkomstig van het Museum Villa Merkel/Bahnwärterhaus te Esslingen,
waaraan zij van 1991 tot 2000 als directeur verbonden was. 122 Maier-Rieper was, tot haar aantreden
in 2002 als curator bij de ‘evn sammlung’, van 1994 tot 2001 medewerker van de Neue Galerie am
Landesmuseum Joanneum in Graz en werkte van 1992 tot 1994 als assistant bij de Grazer
Kunstverein.123 Munder was voorafgaand aan haar positie als directrice van het ‘migros museum für
gegenwartskunst’ van 1995 tot 2001 medeoprichter en bestuurder van Halle für Kunst Lüneburg.124
Ofschoon Behnke zich beperkt heeft tot het verkennen van kunstpraktijken die door firma’s in
Duitstalige landen zijn ontplooid, wordt uit verschillende teksten over kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten duidelijk dat in de jaren negentig bij ondernemingen in andere West-Europese
landen eveneens new professionals de dagelijkse leiding over bedrijfsmatige kunstpraktijken zijn
gaan voeren. Voorbeelden van kunstprofessionals die als kunstcurator van een bedrijf werkten, zijn
ondere andere Patricia Jaspers van de Belgische Dexia, Rebecca May Marston van het Brits
retailconcern Monsoon Accessorize, Alexandra F. Pinho van het Portugese Banco Espírito Santo en
İpek Yeğinsü van het Turks industrieconglomeraat Borusan Group.125
De overdracht van de dagelijkse leiding over bedrijfsmatige kunstpraktijken van directieleden naar
kunstprofessionals betekent echter geenszins dat directieleden zich niet meer uit persoonlijke
affiniteit, prestige en eigenbelang tot deze praktijken hebben verhouden. Zo heeft cultuureconoom
Michael Hutter in het artikel ‘Art Shows Power’ (2002), evenals curator Raimund Beck in ‘Art as a
Status Symbol: The Art of Executive Portraiture’ (2002) laten zien dat directieleden van hun
desbetreffende corporate kunstverzamelingen gebruikmaken om in de media hun exclusieve
klassepositie in de maatschappij te benadrukken. 126 Hutter demonstreert dit aan de hand van onder
andere een fotoportret in de krant Die Zeit van 4 oktober 2001 van Rolf-Ernst Breuer, die van 1997
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E-Flux, 20 juni 2011.
122 Daimler Kunstsammlung 2007, p. 7.
123
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tot 2002 bestuursvoorzitter was van Deutsche Bank (afb. 25). In dit portret staat Breuer voor een
kunstwerk van Günther Förg, waarbij Hutter schrijft:

‘Breuer is associated with an artwork owned by Deutsche Bank and which here
symbolizes all of the other artworks in the company’s own art collection. Breuer thus
factually reigns over the artwork as well. It is difficult for viewers to identify the
painting, and even more difficult to interpret it, because only one small section of the
painting is visible in the photograph, but the photo’s composition nonetheless serves
its purpose because it enables viewers to assign the picture to an art world from
which they are excluded, but to which the portrayed banker surely does have
access.’127
Volgens Beck is kunst traditioneel gezien altijd al opgevat als individueel statussymbool en versterkt
moderne en hedendaagse kunst dit des te meer, daar hiermee in de context van commerciële
ondernemingen wordt aangetoond dat de eigenaren van die kunst het plezierig vinden en bereid zijn
om risico’s te nemen, waarmee ze succes en zelfverzekerdheid over hun zakelijke besluitvormingen
willen uitstralen. 128
De komst van kunstprofessionals bij bedrijven en de daarmee samenhangende geleidelijke
professionalisering van veel kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten heeft in organisatorische en
artistiek inhoudelijke zin ook een zekere implicatie met betrekking tot de instrumentalisering van
deze activiteiten. Want naarmate deze professionalisering toeneemt, lijkt het instrumentaliseren van
de kunstpraktijken voor marketingdoeleinden namelijk lastiger te worden, aangezien
kunstprofessionals dit ogenschijnlijk ten behoeve van het waarborgen van een zekere artistieke
integriteit minder snel zullen toelaten. In de publicatie van Behnke en in andere studies naar kunst en
bedrijven is deze crux niet besproken. Dadelijk bij de uitwerking van het onderzoeksdoel van
voorliggend onderzoek zal ik hier meer aandacht aan geven.

Bedrijfspublicaties over kunst
In eerdere studies naar kunst en bedrijven blijkt, afgezien van Behnkes onderzoek en een enkele
opmerking in twee andere teksten, vrijwel geen aandacht geschonken te zijn aan de komst van de
new professional als kunstcurator van een bedrijf.129 In voorliggend onderzoek zal ik aantonen dat
hierdoor goeddeels onzichtbaar is gebleven dat deze komst in het algemeen grote implicaties tot
gevolg heeft gehad met betrekking tot de beeldvorming over kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten
en bijbehorende kunst. Behnke heeft terecht op het feit gewezen dat new professionals een aantal
veranderingen bij menig bedrijf teweeg hebben gebracht. Bijvoorbeeld herziening van het
collectiebeleid door het te omkaderen met een intellectueel profiel, het vormen van een
kunstafdeling dan wel het oprichten van een kunststichting, alsmede het openen van openbaar
toegankelijke bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen.130 Maar opmerkelijk genoeg komt in zijn
artikel niet naar voren dat de professionalisering van bedrijfsmatige kunstpraktijken in het bijzonder
ook heeft geleid tot, zoals ik dadelijk middels casestudies zal laten zien, het ontstaan van een
discours over kunst in bedrijfscontext via diverse publicaties over kunst die in naam van bedrijven zijn
gemaakt.
Bedrijfspublicaties over kunst die de bouwstenen van een discours over kunst in bedrijfscontext
vormen, bestaan naast allerlei brochures en persberichten veelal uit bestands- en
tentoonstellingscatalogi, waarin verzamelde en tentoongestelde kunst gedocumenteerd en
beschreven is.131 In eerdere studies naar kunst en bedrijven zijn besprekingen en analyses van zulk
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soort catalogi tot op heden nog niet aan bod gekomen. Drie van zulke publicaties, die zodadelijk
worden besproken, vormen het materiaal van waaruit ik de casestudies in het voorliggend onderzoek
aanvlieg.
Als fysieke objecten zijn in naam van bedrijven gemaakte bestandscatalogi, die tegelijkertijd ook vaak
tentoonstellingscatalogi zijn van overzichtsexposities waarin een bedrijfscollectie wordt
gepresenteerd, meestal lijvige boekwerken van minstens 300 pagina’s (afb. 26).132 Dit komt doordat
er doorgaans voor elk verzameld kunstwerk twee pagina’s zijn ingeruimd. Eentje waarop e en
fotoafbeelding van het werk is te zien en de ander met een beschrijvende tekst over het werk.
Hoewel de catalogi van diverse bedrijven tekstueel en inhoudelijk van elkaar verschillen, hebben
deze qua indelingsstructuur in veel gevallen grotendeels dezelfde formele opbouw. Zo komen in
catalogi, nog vóór de beschrijvingen van de verzamelde kunstwerken, vaak op volgorde van
afdalende rang de CEO of een ander directielid, de kunstcurator dan wel kunstadviescommissieleden
van een bedrijf, en vervolgens gastauteurs aan het woord, waarmee de hiërarchisch organisatorisch
bestuurlijke verhoudingen met betrekking tot de bedrijfsmatige kunstpraktijken worden
geaccentueerd.
Door deze opbouw ontstaat dikwijls een dynamiek die leidt tot iets wat Bourdieu ‒en met hem ook
Rectanus en Wu‒ als uitwisseling van kapitaal zouden bestempelen tussen directie met hun
economisch kapitaal en kunstprofessionals met hun symbolisch kapitaal. Zo beginnen catalogi vaak
met een voorwoord waarin een CEO of ander directielid benadrukt dat één of meerdere
gerenommeerde kunstprofessionals bij de verzamel- en tentoonstellingspraktijken betrokken zijn.
Waarna veelal een inleidende tekst op de verzameling van een betrokken kunstprofessional volgt ‒
meestal de kunstcurator die in vaste dienst bij het bedrijf is‒ waarin deze op zijn beurt weer de CEO
roemt vanwege zijn culturele interesse en de schijnbaar exceptionele kans die hij van hem gekregen
heeft om zijn expertise op het gebied van kunst in te zetten voor het desbetreffe nd bedrijf.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de bestandscatalogus evn sammlung 95-05 (2005) van EVN
(Energie Versorgung Niederösterreich) (afb. 27) en in de bestandscatalogus Monsoon Art Collection
(2008) van Monsoon Accessorize (afb. 28).
In het voorwoord van de EVN catalogus worden leden uit de ‘EVN ART Advisory Board’ ‒ofwel
kunstadviescommissie bestaande uit Brigitte Huck, Georg Kargl, Paul Katzenberger, Wolfgang Kos en
Hans Ulrich Obrist‒ uitvoerig geprezen door Burkhard Hofer, voorlichter van de Executive Board van
EVN.133 Na dit voorwoord volgt een inleidende tekst van de gezamelijke adviescommissie, waarin op
impliciete wijze naar het symbolisch kapitaal van de CEO van EVN, dr. Rolf Gruber, wordt verwezen.
Zo noemt de commissie hem de ‘mentor of the collection’ die ‒zo stellen zij‒ immer verstandige
uitspraken doet over kunst. Bijvoorbeeld dat kunst gezien moet worden als een belangrijk
‘instrument of analysis for the present with a link to the future’. 134
In het voorwoord van de Monsoon catalogus roemt ‘Sir Nicholas Serota, Director Tate’ —zoals hij op
plechtstatige wijze wordt aangeduid— de beslissing van Monsoon directeur Peter Simon om in het
jaar 2000 ‘art from the developing world’ als collectiefocus te nemen, iets wat tot dan toe nog geen
ander bedrijf had gedaan aldus Serota. In de tekst die daarop volgt laat Simon het vermelden van de
achternaam van Nicholas Serota achterwege en benadrukt hij dat ‘Nick’ een belangrijke rol heeft
gespeeld bij het tot stand komen van de collectie. Door die amicale benaming van Serota blijkt Simon
dus in de tekst de impressie te willen geven geen onbekende voor insiders als Serota te zijn,
waardoor het oogt alsof Simon veel symbolisch kapitaal bezit.
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In menig catalogus volgt aansluitend op een dusdanig spel van wederzijds bewieroken tussen directie
en kunstprofessionals soms een tekst van een kunstprofessional, die dan vaak speciaal extern is
aangetrokken om op een meer reflectieve en beschouwelijke wijze over de collectie en de verzamelen tentoonstellingspraktijken te schrijven.
Zo heeft de Oostenrijkse kunstprofessional Edelbert Köb een dergelijke tekst voor de EVN catalogus
geschreven. De reden hiervan was dat hij in 2005 als gastheer van de evn sammlung optrad in zijn
toenmalige directeursfunctie van het Weense MUMOK, toen daar van 3 juli tot 18 september het
tienjarig bestaan van deze collectie werd gevierd met de tentoonstelling ‘Nach Rokytník ―Die
Sammlung der EVN‘. 135 Na de tekst van Köb is in de catalogus een langere, meer academische tekst
van gastauteur Thomas Trummer opgenomen, getiteld ‘Art and Discourse before and after
Rokytník’.136 Aansluitend op deze tekst zijn in de catalogus een aantal pagina’s ingeruimd voor een
getranscribeerd gesprek over de collectie tussen Obrist, Katzberger, Kos en Huck.
In de meeste catalogi wordt dus na zulke teksten aandacht besteed aan de verzamelde kunstwerken
met een beschrijving en fotoafbeelding. Zo staan er in de EVN catalogus beschrijvingen waarin
telkens één van de commissieleden of corporate curator Maier-Rieper aan het woord komt over één
van de verzamelde kunstwerken.
In de catalogus van Monsoon zijn afbeeldingen van de verzamelde kunstwerken ingedeeld aan de
hand van een vijftal teksten van telkens één pagina groot, waarin verschillende aspecten van de
collectie door onder andere kunstcurator Victoria Brooks en kunsthandelaar François Chantala
worden besproken. Dit zijn teksten over het ontstaan van de collectie, over Mexico en Brazilië, de
focus op documentaire-achtig werk, werken op papier, en over ‘identity politics’.
In veel catalogi worden achterin ter afsluiting bijna altijd zeer uitgebreid de curriculi vitae beschreven
van de kunstprofessionals die hebben meegewerkt aan de publicatie dan wel betrokken zijn geweest
bij de verzamel- en tentoonstellingspraktijken, wat zeker niet ten nadele van het tonen van het
symbolisch kapitaal komt.
Zo wordt kunstadviescommissielid Huck in de EVN catalogus omschreven als kunstcritica en freelance
curator uit Wenen. Bij Kargl staat vermeld dat hij een kunsthandelaar is, ge specialiseerd in
kunstenaars van de Weense Secession en de Wiener Werkstätte. Over Katzenberger wordt gezegd
dat hij architect is en Kos wordt omschreven als historicus, journalist, tentoonstellingsmaker en sinds
2003 directeur van het Weens Museum. Bij Obrist staat dat hij kunstcriticus is, curator bij Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris en professor aan de Universiteit van Venetië.
Een saillant detail is dat Obrists welbekende functie als lid van Fondazione Nicola Trussardi’s
‘Advisory Board’, die hij sinds 2003 vervult, niet wordt aangestipt. 137 Dit staat evenmin vermeld op de
webpagina van evn sammlung. 138 Hierdoor lijkt het net alsof kunstprofessional Obrist wat betreft zijn
werkzaamheden voor het bedrijfsleven uitsluitend aan EVN verbonden is en verder geen andere
ondernemingen adviseert. In die zin zijn firma’s er ook alles aan gelegen om naar buiten toe de
exclusiviteit van het eigen vergaard symbolisch kapitaal te tonen.
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Een algemeen terugkerend inhoudelijk aspect van bedrijfspublicaties over kunst is dat er vaak in
clichés wordt gesproken over de positieve werking die de collectie heeft met betrekking tot het
prikkelen van de geest van medewerkers en het stimuleren van hun productiviteit.
In de bestandscatalogus Deutsche Bank Kunstsammlung. Auf Papier. Kunst des 20 Jahrhunderts aus
der Deutschen Bank (1995) van de gelijknamige bank is bijvoorbeeld te lezen dat de collectie is
opgezet met de gedachte om het ‘creatief potentieel’ van kunst ook in een alledaagse werkomgeving
van kracht te laten zijn (afb. 29).139
Een dergelijke strekking is tevens te vinden in de publicatie Daimler Art Collection, Targets, Tasks,
Projects, Concepts (2007) (afb. 30). Daarbij wordt op idealistische toon gesteld dat de medewerkers
zich niet geremd voelen om tijdens een gewone werkdag ‘culturele, sociale, politieke en esthetische
concepten die met hedendaagse kunst kunnen worden geassocieerd’ te berde te brengen. 140
In wat minder pretentieuze bewoordingen wordt in Dexia Art: 5e editie, 50 geselecteerde werken
(2009) van de voormalige Belgische bank Dexia benadrukt dat de kunstcollectie van de bank in de
eerste plaats bestemd is voor de clientèle en het personeel (afb. 31). Want ‒zo wordt ferm
gedicteerd‒ ‘het contact met kunstwerken zet aan tot reflectie en verruimt de bl ik’.141
Vergelijkbaar aan deze boodschap wordt in Art at Swiss Re Catalogue (2008), de bestandscatalogus
van de Zwitserse herverzekeraar Swiss Reinsurance (Swiss Re), geclaimd dat kunst kan ‘inspireren,
stimuleren, een sfeer creëren en in sommige gevallen zelfs kan provoceren’ (afb. 32). Er wordt
gesteld dat een kunstwerk in relatie tot zijn fysieke en culturele omgeving bevorderend is voor
reflectie en dialoog. Met vooral dit laatste in gedachte ‒zo staat geschreven‒ is er vanuit Swiss Re
meer dan een dozijn internationale kunstenaars gevraagd om werk te maken dat ‘resoneert met de
architectonische stijl van de plekken in Swiss Re’s bedrijfspanden’ waar die kunst tentoongesteld
wordt.142
Ofschoon diverse bestuurs- en organisatiewetenschappers hebben gedetecteerd dat kunst steeds
vaker in naam van bedrijven mede gebruikt wordt om bepaalde interne bedrijfsveranderingen,
ontwikkelingen en leermodellen te ondersteunen, blijkt een structureel en grootschalig kwantitatief
en kwalitatief sociologisch onderzoek over meerdere jaren naar het effect dat kunst op werknemers
heeft en de waardering die zij voor kunst in hun werkomgeving hebben tot op heden te ontbreken. 143
In het voorliggend onderzoek ga ik daar verder niet op in, maar zal dadelijk in een case studie wel
demonstreren dat het soort beweringen ten aanzien van de werking die de collectie op medewerkers
heeft, vooralsnog een veruiterlijking is te noemen van een wensdenken dat voortkomt uit het
corporate cultuurbeleid, waarmee gepoogd wordt een positief bedrijfsimago voor de buitenwacht te
creëren.
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Bestandscat. Deutsche Bank Kunstsammlung 1995, p. 8.
Daimler Kunstsammlung 2007, p. 11. In dit boekje staat verder beschreven dat de collectie gefocust is op
‘content relating to abstract-constructive, conceptual and minimalist positions’. In 2007 omvatte de verzameling
meer dan 1.800 kunstwerken van ongeveer 600 internationale kunstenaars, waaronder: John M. Armleder, Josef
Alber, Max Bill, Daniel Buren, Tony Cragg, Peter Halley, Keith Haring, Jan Henderikse, Sylvie Fleury, Imi
Knoebel, Jeff Koons, Joseph Kosuth, Robert Longo, Heinz Mack, Sarah Morris, Olivier Mo sset, Nam June Paik,
Philippe Parreno, Peter Roehr, Ugo Rondinone, Robert Ryman, David Salle, Oskar Schlemmer, Santiago Sierra,
Frank Stella, Jean Tinguely, Andy Warhol, Fritz Winter en Andrea Zittel.
141 Tent.cat. Dexia bank 2009, p. 10. In 2003 had Dexia ruim 5.000 kunstwerken met een waarde van in totaal 17
miljoen euro in bezit van kunstenaars als James Ensor, Paul Delvaux, René Magritte, Marcel Broodthaers, Luc
Tuymans en Jan Fabre.
142 Bestandscat. Art at Swiss Re 2008, p.7. Het bedrijf heeft sinds 1986 een kunstcollectie die ruim 3.500 werken
omvat van onder andere: Carl Andre, Nobuyoshi Araki, John M. Armleder, Ross Bleckner, Louise Bourgeois,
Angela Bulloch, Jean-Marc Bustamante, Peter Doig, Olafur Eliasson, Urs Fischer, Fischli & Weiss, Sylvie Fleury,
Günther Förg, Liam Gillick, Andreas Gursky, Damien Hirst, Gary Hume, Sol LeWitt, Richard Long, Beatriz
Milhazes, Tatsumo Miyajima, Sarah Morris, Olivier Mosset, Meret Oppenheim, Jorge Pardo, Lari Pittman, Anselm
Reyle, Gerwald Rockenschaub, Ugo Rondinone, Dieter Roth, Eva Rothschild, Ed Ruscha, Thomas Struth,
Wolfgang Tillmans, Christopher Wool, Cerith Wyn Evans.
143 Darsø 2004; Adler 2006; Schiuma 2011; Schiuma & Lerro 2014.
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In voorgaande studies naar kunst en bedrijven hebben diverse kunstsociologen, kunsthistorici,
marketingonderzoekers en bedrijfswetenschappers dus over het ontstaan, de inhoud en het doel van
kunstcollecties van bedrijven geschreven. Daarbij heeft men echter geen diepgaande aandacht
geschonken aan het feit dat er vanuit ondernemingen via publicaties in de vorm van catalogi,
boekjes, brochures en interviews ook zelf gecommuniceerd is over de eigen kunstpraktijken en
bijbehorende kunst, waaraan kunstprofessionals doorgaans hun medewerking hebben verleend.
In voorliggend onderzoek zal ik laten zien dat deze publicaties over kunst, zoals elk ander
bedrijfscommunicatiemiddel, als retorisch instrument ingezet worden door de desbetreffende
firma’s in naam waarvan deze publicaties zijn uitgegeven om de beeldvorming over hun
desbetreffende kunstpraktijken idealiter te sturen. In de ogen van Bernays is bedrijfscommunicatie
altijd inherent aan de manipulatie van publieke opinie, ofwel de ‘engineering of consent’. 144 Hoewel
deze manipulatie van publieke opinie ten aanzien van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten vanuit
het perspectief van een aanbodgestuurd corporate cultuurbeleid zeer vanzelfsprekend en ook nog
eens volstrekt legitiem is, daar bedrijven zelf mogen bepalen wat er met hun kunst wordt gedaan en
hoe hierover naar buiten toe wordt gecommuniceerd, zal ik bewijzen dat deze sturing toch in sterke
mate een heldere blik op het functioneren van kunstpraktijken en bijbehorende kunst weet te
vertroebelen. Dit is uiteindelijk hinderlijk voor het aanbrengen van nuances in de beeldvorming
daarover.
Indien buitenstaanders immers een adequaat inzicht in zulke kunstpraktijken en aanv erwante kunst
willen krijgen en deze bijvoorbeeld binnen een breder kunstdiscours beogen te plaatsen, kan hun blik
vaak niet anders dan in sterke mate geleid worden via de in naam van het desbetreffend bedrijf
gemaakte teksten over die praktijken en kunst. Dit geldt in het bijzonder voor het soort kunstwerken
als dat van Cattelan dat vanuit een, namens een bedrijf verstrekte, kunstenaarsopdracht voortkomt
en dus regelrecht vanuit een bepaald corporate cultuurbeleid ontstaan is.
In het voorliggend onderzoek beoog ik inzichtelijk te maken en te begrijpen hoe de in naam van
Trussardi gegeven bedrijfsopdracht aan Cattelan, net als de in naam van DG BANK gegeven
bedrijfsopdracht aan Clegg & Guttmann en de in naam van EA-Generali gegeven bedrijfsopdracht aan
Andrea Fraser (die dadelijk als casestudies nader geïntroduceerd worden), geleid heeft tot
kunstwerken die in een discours over kunst in bedrijfscontext als pièce de résistance van
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten zijn gaan gelden. Uitgangspunt voor dit onderzoek vormen
zowel de in naam van Trussardi, DG BANK en EA-Generali gemaakte teksten door kunstprofessionals
in bedrijfspublicaties, als ook achtergrondinformatie over de desbetreffende toenmalige zakelijke
bedrijfscontext waarbinnen de bedrijfsopdrachten verstrekt werden en de daarmee samenhangende
belangen.
Ervan uitgaande dat bedrijven via de inzet van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en kunst een
achterliggend bedrijfseconomisch doeleinde nastreven, is de vraag hoe openhartig hiermee naar
buiten toe is omgegaan in teksten die in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi verschenen
zijn. Bedoeling is niet om de precieze motivaties die deze firma’s voor hun instrumentalisering
hebben direct te achterhalen ‒in zoverre dat sowieso al mogelijk is. Doel is om te analyseren in
hoeverre hetgeen gezegd wordt in hun teksten over datgene wat men vindt dat hun kunstpraktijken
en kunst uitdragen, overeenkomt met hetgeen ten aanzien van hun praktijken en kunst in de
desbetreffende bedrijfscontext daadwerkelijk is gebeurd.
Door op die manier de in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi ontstane narratieven over
kunst in bedrijfsopdracht kritisch te bestuderen, is meer helderheid te verschaffen hoe er namens
ondernemingen in de maatschappij op cultureel vlak bepaalde waarden zijn gecreëerd. Zodoende
kan inzichtelijk worden op welke manier commerciële ondernemingen zich ten opzichte van kunst in
hun eigen beheer hebben verhouden en welke precedenten voor de bredere kunstscene daarbij
geschapen zijn.
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1.2. Implicaties van een discours over kunst van bedrijven
Tegenstrijdige belangen
Doel van voorliggend onderzoek is om te analyseren hoe de in naam van DG BANK, EA-Generali en
Trussardi gebezigde narratieven ten aanzien van respectievelijk het werk van Clegg & Guttmann,
Andrea Fraser en Maurizio Cattelan in hun desbetreffende bedrijfscontext vorm en inhoud hebben
gekregen. Het gaat daarbij om het blootleggen van de mechanismen waarmee dit proces gebeurd is
en te onderzoeken welke impact dat weer heeft gehad op het bredere vertoog over kunst en
commerciële ondernemingen.
In het licht van de in eerdere studies vastgestelde en overduidelijke instrumentalisering blijkt dat er
een reële mogelijkheid bestaat dat hetgeen namens bedrijven over de eigen publieksgerichte
kunstpraktijken en bijbehorende kunstwerken gecommuniceerd is, niet geheel overeenkomt met het
achterliggend bedrijfseconomisch doel waarvoor deze praktijken en kunst vanuit corporate
cultuurbeleid zijn ingezet.
In het voorliggend onderzoek wordt daarom de vraag gesteld in hoeverre het via bedrijfspublicaties
ontstane discours over corporate kunstpraktijken en bijbehorende kunstwerken eigenlijk een
adequaat beeld geeft van zowel het functioneren van deze praktijken, als ook van de manier waarop
de door deze praktijken voortgebrachte kunst binnen de desbetreffende bedrijfscontext
communiceert?
Hoe hebben kunstprofessionals ‒als de kunstenaar die werk i n opdracht voor een firma maakt, de
kunstcurator die namens een onderneming invulling aan de kunstpraktijken geeft, alsmede de
professional uit de kunstscene die als kunstadviescommissielid optreedt‒ zich nu verhouden tot de,
uit corporate cultuurbeleid voortkomende, instrumentalisering? Zoals uit voorgaande studies blijkt,
vormen deze kunstprofessionals als dragers van symbolisch kapitaal een belangrijke schakel v oor
bedrijven om weer indirect economisch kapitaal te vergaren.
In hoeverre hebben de in dienst van ondernemingen werkzame kunstprofessionals, in hun teksten
over de door hen ontplooide publieksgerichte kunstpraktijken en bijbehorende getoonde kunst ,
rekening gehouden met hoe men vanuit het desbetreffend corporate cultuurbeleid hoopte dat die
praktijken en kunst voor het voetlicht zouden worden gebracht? Het gaat daarbij niet zozeer om het
expliciet opsporen en vaststellen ‒voor zo ver dat überhaupt al moge lijk is‒ van vermeende
richtlijnen die men hiervoor had en in welke mate kunstprofessionals in dienst van bedrijven zich
daartoe hebben verhouden, maar eerder om het analyseren hoe er, vanaf het moment dat het in
opdracht gemaakt kunstwerk binnenshuis werd gerealiseerd, naar buiten toe gecommuniceerd is
over dit werk, alsmede over de kunstpraktijken waaruit dit werk is voortgekomen. Welke weerslag
heeft deze communicatie, die door kunstprofessionals is opgezet, uiteindelijk weer gehad op het
door hen gestart breder discours over deze praktijken en kunst?
In het voorliggend onderzoek wordt kortom een beeld geschetst van het spanningsveld met
tegenstrijdige belangen rond het discours over kunst in bedrijfscontext. Op die manier moet helder
worden in hoeverre men in de namens DG BANK, EA-Generali en Trussardi gemaakte teksten over de
in opdracht gerealiseerde kunstwerken recht heeft gedaan aan hoe die kunst daadwerkelijk binnen
elke bedrijfscontext is ingezet en heeft gefunctioneerd.

Ontbrekende nuance
Mijn hypothese is dat het voor buitenstaanders moeilijker zal worden om een genuanceerd en zo
volledig mogelijk begrip van het functioneren van kunst in bedrijfsopdracht in het bijzonder en
publieksgerichte kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in het algemeen te verkrijgen, naarmate de
bron van informatie over dit functioneren sterker afgestemd is op het desbetreffend corporate
35

cultuurbeleid. Dit geldt ten aanzien van verschillende bedrijfstypen uit verschillende West-Europese
landen in even gelijke mate, waarbij het mijns inziens dus niet uitmaakt of kunst in bedrijfsopdracht
verstrekt is en kunstpraktijken ontplooid worden in naam van een Noors olie- en gasconcern, een
Franse bank, of een Duitse autofabrikant.
Met de woorden ‘een zo volledig mogelijk begrip’ wil ik hoofdzakelijk aangeven dat ik met mijn
onderzoek in die zin eerder meer van de door mij veronderstelde onvolledigheid in de informatie
over het functioneren van kunst in bedrijfsopdracht in het bijzonder en publieksgerichte
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in het algemeen beoog weg te nemen.
Dus wanneer er bepaalde aspecten van kunst in bedrijfsopdracht en kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten zijn die naar buiten toe liever niet gecommuniceerd worden omdat deze
inhoudelijk niet dienend zijn aan het desbetreffend corporate cultuurbeleid ‒bijvoorbeeld dat een
kunstshow eigenlijk als afleidingsmanoeuvre fungeert waarmee idealiter de schadelijke kanten van
de bedrijfsvoering naar de achtergrond moeten worden gedrukt‒ dan is mijn verwachting dat deze
aspecten in het namens het desbetreffend bedrijf gestart kunstdiscours uiteindelijk toch minder snel
aan bod zullen komen, waardoor het vervolgens moeilijker wordt een zo volledig en genuanceerd
mogelijk begrip van die activiteiten en kunst te krijgen. Dat klinkt minder logisch dan het is. Want
met de komst van new professionals lijkt er juist wat meer ruimte te ontstaan voor het sterker aan
bod laten komen van alle aspecten van het functioneren van kunst in bedrijfscontext. Dus ook
aspecten die mogelijk inhoudelijk schuren met het corporate cultuurbeleid. Temeer doordat deze
kunstprofessionals ogenschijnlijk op wat grotere op afstand van corporate cultuurbeleid staan en
bijvoorbeeld via bepaalde artistiek inhoudelijke keuzes al teveel instrumentalisering zouden kunnen
afremmen ten gunste van het waarborgen van een zekere artistieke integriteit.
Zo kan het doen toeschijnen dat Massimiliano Gioni met zijn specifieke curatoriale keuze voor de aan
hun nek opgeknoopte jongetjes in staat is om instrumentalisering van Cattelans werk tegen te gaan.
Omdat het schrik aanjagend effect en de controversiële beeldtaal van het werk ogenschijnlijk in de
weg staan bij het creëren van een positief bedrijfsimago voor Trussardi. Het trachten af te wenden,
of in te dammen van instrumentalisering lijkt men ook via andersoortige curatoriale keuzes te
kunnen bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de keuze voor het geven van een opdracht aan een kunstenaar
om inhoudelijk kritisch op de kunstpraktijken en kunst in het bedrijf te reflecteren, waardoor de
inherente corporate instrumentalisering schijnbaar meer bloot komt te liggen. Op die manier kan de
idee ontstaan dat kunstprofessionals via bepaalde artistiek inhoudelijke strategi eën zich toch de
mogelijkheid kunnen verschaffen om instrumentalisering van kunst door bedrijven in verregaande
mate te weerstaan, dan wel af te zwakken.
Echter, mijn verwachting is dat zelfs dergelijke keuzes en opdrachten niet tot kunstwerken kunnen
leiden die weerstand bieden aan bedrijfsmatige inkapseling, dan wel deze incorporatie op zijn minst
in zekere mate weten te beteugelen. Dat is op zichzelf niet erg, maar heeft pas gevolgen wanneer bij
de buitenwacht de suggestie wordt gewekt dat een dergelijke opdracht en het daaruit voortkomend
kunstwerk daartoe wel in staat zijn. Mijn verwachting is dat zulke opdrachten eerder voor nog meer
verwarring over de inzet van bedrijfsmatige kunstpraktijken en kunst kunnen zorgen. Hierdoor zal
het voor de buitenwacht uiteindelijk nog weer moeilijker worden om een zo volledig en genuanceerd
mogelijk beeld te verkrijgen van het functioneren van kunst in bedrijfsopdracht in het bijzonder en
publieksgerichte kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en de daarmee verweven kunst in het
algemeen.
Voorts is mijn hypothese dat bij derden het beeld van dit functioneren nog ongenuanceerder zal zijn,
naarmate binnen het corporate cultuurbeleid de invulling en richting van de bedrijfsopdracht in het
bijzonder sterk worden beïnvloed door enerzijds de marketingstrategie van een bedrijf en anderzijds
bepaalde belangen die de curator, dan wel kunstenaar heeft in relatie tot privéverzamelaars en de
kunstmarkt. Want indien zulke private en bedrijfsbelangen een grotere rol ten aanzien van het
corporate cultuurbeleid gaan spelen, wordt het voor een onderneming steeds lastiger om naar buiten
toe te verkondigen dat het kunstwerk hoofdzakelijk ten behoeve van een zeker publiek belang in
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opdracht is gegeven. Op die manier zal informatie over het functioneren van kunst in
bedrijfsopdracht naar verwachting in nog sterkere mate onvolledig en ongenuanceerd zijn. Dat is
wederom dus op zichzelf niet erg, maar heeft pas consequenties wanneer derden dit onvolledig
beeld als leidend nemen in breder vertoog over kunst en bedrijven. Want op die manier baseert de
beeldvorming zich hoofdzakelijk op bedrijfspublicaties over kunst waarin bepaalde informatie, met
name die aangaande de instrumentalisering van kunstpraktijken en aanverwante kunst door
bedrijven, niet tot nauwelijks aan bod komt. In voorliggend onderzoek zal ik beschrijven hoe dit in
elkaar steekt en wat de implicaties hiervan zijn.
Voor sommigen kan voorliggend onderzoek hier en daar allicht wat bitter van aard proeven, of
polemisch van toon klinken jegens mensen die bij kunstgerelateerde bedrijfsactviteiten waaronder
kunst in bedrijfsopdracht betrokken zijn of zijn geweest, maar dat is in het geheel niet de intentie.
Mijn bedoeling is vooral te laten zien dat de namens commerciële ondernemingen
gecommuniceerde informatie over zulke activiteiten en bijbehorende kunst nog kan worden
aangevuld met andere relevante informatie, waardoor een scherper, genuanceerder en meer
compleet beeld te krijgen is van het functioneren van kunst in bedrijfsopdracht in het bijzonder en
publieksgerichte kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en de daarmee verweven kunst in het
algemeen, en hoe het discours daarover vorm en inhoud heeft gekregen. En dat kan mijns inziens het
beste via het maken van heldere, mogelijk oneerbiedig lijkende tegenwerpingen, waarmee datgene
wat in de reeds bestaande informatie niet aan bod is gekomen beter in beeld is te krijgen. Deze
tegenwerpingen fungeren in die zin eerder als relativerende aanvulling op die bestaande informatie
dan als absolute ondermijning hiervan, net als de Amerikaanse politicus J. William Fulbright het
gebruik van ‘dissent’ (onenigheid) als gezonde aanvulling binnen een democratie zag en waarover hij
in The Arrogance of Power (1967) schreef: ‘[…] dissent is an act of faith. Like medicine, the test of its
value is not its taste, but its effect...’ 145 Op basis van hetgeen door middel van die tegenwerpingen
nog meer zichtbaar wordt en naar boven komt, kunnen dus uiteindelijk nuances worden aangebracht
in de reeds bestaande informatie over kunst in bedrijfscontext.

Maatschappelijk debat en achtergrondfeiten
Het is vandaag de dag relevant om helder inzicht te verkrijgen in de manier waarop er namens
bedrijven gecommuniceerd is naar een publiek toe over kunst in eigen bedrijfscontext en hoe dit
vervolgens in een breder vertoog over kunst en bedrijven is opgenomen. Grote multinationale
commerciële ondernemingen ‒en dan met name banken en in het bijzonder de zogeheten ‘global
systemically important banks’ (G-SIBs)‒ zijn tegenwoordig namelijk mondiaal zeer invloedrijke
spelers in de culturele sector.146 Een kwantitatieve studie van kunsthistorica Shirley Reiff Howarth uit
2016 laat bijvoorbeeld zien dat 49 procent van de 100 ondernemingen, uit de 400 die op hun
kunstpraktijken zijn onderzocht, als een G-SIB te kenmerken is.147 Elf van de twaalf grootste
kunstcollecties van bedrijven ter wereld zijn in naam van banken aangelegd. De kleinste van deze
twaalf met 7.000 kunstwerken is die van National Bank of Canada en de grootste met 60.000
kunstwerken is die van de Italiaanse UniCredit. 148 Andere omvangrijke collecties zijn die van Europese
G-SIBs als Deutsche Bank (56.000 kunstwerken) en La Caixa (51.000 kunstwerken) en van
Amerikaanse banken als Citigroup (35.000 kunstwerken) en JPMorgan Chase (30.000 kunstwerken).
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Met 59 pocent blijken de meeste commerciële ondernemingen in naam waarvan kunstcollecties
worden aangelegd in Europa gevestigd te zijn. 149
In het licht van deze statistieken biedt een beter begrip van de manier waarop er namens bedrijven
gecommuniceerd is over kunst in bedrijfscontext belangrijke aanknopingspunten voor het, op
nationaal en internationaal niveau, breder gevoerd maatschappelijk debat over de huidige uitdijende
invloed en groeiende betekenis van zowel kapitaalkrachtige commerciële ondernemingen, als ook
vermogende particulieren ten aanzien van het bepalen en creëren, dan wel hinderen en afbreken
van sociaal-culturele waarden in de samenleving.
Een voorbeeld van deze discussie over de invloed van het grote geld van particulieren en bedrijven is
dat er in het najaar van 2017 in binnen- en buitenland twee weken lang artikelen verschenen over de
situatie rond het ontslag van artistiek directeur Beatrix Ruf bij het Stedelijk Museum in
Amsterdam.150 Zij werd ervan beschuldigd niet transparant te zijn over zowel haar persoonlijke
zakenrelaties met belangrijke welgestelde schenkers van het Stedelijk, als ook haar commerciële
werkzaamheden als goedbetaalde kunstadviseur voor bedrijven naast haar baan als Stedelijk directeur, wat belangenverstrengelingen in de hand zou werken.
Een ander voorbeeld is dat er in Nederland in 2018 in de media vragen zijn gesteld ten aanzien van
de ethiek rond de geldconstructie waarmee ondernemer en miljonair Joop van den Ende als
particuliere donor zijn belastingaftrekbare giften via zijn liefdadigheidsstichting, die de status van een
algemeen nut beogende instelling (ANBI) draagt, heeft ingezet om weer culturele instellingen
financieel te spekken waar hij zelf, zijn familie of zakenpartners bij betrokken zijn en baat bij
hebben.151
Een laatste voorbeeld is dat er in 2018 een advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) verscheen, waarin onder andere werd gesignaleerd dat het toegenomen
belang van private projectfinanciering kan leiden tot onwenselijke beïnvloeding door de financier.
Hierdoor kunnen de onafhankelijkheid en academische vrijheid worden belemmerd als de
onderzoeker een grote bemoeienis toelaat van de opdrachtgever met de werkwijze, interpretatie en
publicatie van de resultaten. 152
Het debat over de uitdijende invloed van bedrijven op de samenleving en op de culturele sector en
de kunstscene in het bijzonder is al langer gaande. Zo werd in de studie van Stallabrass, maar ook in
die van Behnke en van Taylor reeds vermeld dat bedrijven hun actieve rol als kopers op de
commerciële kunstmarkten in de jaren tachtig en negentig ook in de jaren nul hebben kunnen
voortzetten, waarover weer kritische bespiegelingen ontstonden. 153 Daarbij is in veel gevallen
gebleken dat men zich vanuit ondernemingen steeds vaker is gaan concentreren op het aankopen,
dan wel financieel ondersteunen van werk van enkel commercieel succesvolle kunstenaars,
waardoor de prijzen op de kunstmarkten zijn blijven stijgen.
Een voorbeeld hiervan is dat Trussardi, evenals concurrerend Italiaans luxegoederenconcern Prada,
elk afzonderlijk via hun gelijknamige kunststichtingen niet willekeurig zomaar wat kunstenaars in de
mogelijkheid hebben gesteld om nieuw werk te creëren, doch dit alleen hebben gegund aan het
soort kunstenaars dat al een plek binnen het topsegment van de kunstmarkt had veroverd ‒
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waaronder Darren Almond, John Bock, Tacita Dean, Peter Fischli & David Weiss, Paola Pivi, Anri Sala
en Tino Sehgal. 154
De reden dat voornamelijk ondernemingen uit de retailsector, automotive branche en
voedingsindustrie zich in hun kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten vaak enkel op commercieel
succesvolle kunstenaars richten, heeft ‒naast de hoge mate van symbolisch kapi taal dat zulke
kunstenaars meebrengen‒ mede te maken met de marketing van het productaanbod van deze
ondernemingen dat grotendeels uit alledaagse items bestaat. Om tussen dit enorm aanbod ervoor te
zorgen dat de eigen merknaam bij de consument opvalt, is het verkrijgen van grote zichtbaarheid en
maximale exposure dus steeds belangrijker geworden.
Ondernemingen hebben geconstateerd dat met name ook in het hogere marktsegment van kunst
alles draait om zichtbaarheid en het creëren van een zakelijke afzetmarkt voor de kunstenaar en zijn
product. Zo is dit segment volgens kunsteconoom Don Thompson zeer ‘brand- and event-driven’,
waarbij kostbare en opzienbarende internationale events, die kunstenaars als heuse beroemdheden
presenteren, idealiter ervoor moeten zorgen dat de marktwaarde van hun kunst wordt beschermd,
in stand gehouden en omhoog gestuwd. 155
Deze branding van een kunstenaar en zijn werk is in Thompsons ogen te vergelijken met de branding
van consumentenproducten. Hij stelt dat een kunstenaarsnaam door middel van branding verwordt
tot een merknaam, die een koper van een kunstwerk in staat stelt om te kunnen zeggen dat hij
bijvoorbeeld een echte ‘Koons’ in huis heeft. 156 Gelijkerwijs zorgen ondernemingen via het
tentoonstellen van commercieel succesvolle kunstenaars ervoor dat consumenten kunnen zeggen
dat ze een bepaalde ervaring met kunst van een bekende kunstenaar hebben beleefd ‒zoals de
experiential branding strategy die door BMW is toegepast.
Volgens kunstcritica Isabelle Graw hebben ondernemingen in hun rol als belangrijke afnemers van
zogeheten ‘blue chip’ kunstgaleriën en veilinghuizen, die het topsegment vertegenwoordigen, mede
eraan bijgedragen dat in de kunstscene hetgeen in de jaren zestig via kunstsociologen Harrison C.
White en Cynthia A. White als ‘dealer-critic’ systeem bekend is komen te staan, geleidelijk is
vervangen door hetgeen Graw het ‘dealer-collector’ systeem noemt. 157 Hiermee doelt zij op een
paradigmawisseling waarbij niet zozeer meer de handelingen en acties van critici en schrijvers in
relatie tot verkopers van kunst (ofwel galeristen, galeriehouders en kunsthandelaren) maatgevend
zijn voor ontwikkelingen in die scene, maar dus eerder die van deze ‘kunstverkopers’ in relatie tot
verzamelaars ‒ofwel musea maar met name ook de vaak rijkere commerciële ondernemingen en
vermogende individuen. 158
Volgens Graw is het dealer-collector systeem synoniem aan een pervers samenlevingsmodel dat
extreme ongelijkheid voorstaat. In haar ogen heeft dit model zich al geopenbaard in de kunstscene,
waar meedogenloze marktcompetitie een gigantische kloof geslagen heeft tussen aan de ene kant
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commercieel succesvolle en aan de andere kant commercieel minder succesvolle kunstenaars, met
slechts een handjevol superrijken dat hiervan profiteert ‒zowel verzamelaars, als ook kunstenaars.159
Zij lijkt geen ongelijk te hebben, daar gebleken is dat stijgende prijzen op de kunstmarkt geen
correlatie hebben met stijgende welvaart van een samenleving in haar geheel. In tegendeel zelfs, zo
hebben kunsteconomen aangetoond dat hoe hoger de prijzen op de kunstmarkt van een land zijn,
des te groter daar de Gini-coëfficiënt is, welke als waardecijfer de inkomensongelijkheid van een land
bepaalt. 160
Net als Graw hebben ook cultuurcritici Suhail Malik en Andrea Phillips vanaf de jaren nul een
verschuiving in de institutionele infrastructuur van de kunstscene gedetecteerd. Daarbij is volgens
hen het zwaartepunt verlegd van ‘publiek kunstbeheer’ naar ‘geprivatiseerde kunstliefde’.161 Dat wil
dus zeggen dat de focus in die infrastructuur is komen te liggen op het faciliteren van diegenen die
kunst in bezit hebben, of willen hebben.
In lijn hiermee stelt kunstwetenschapper Victoria Ivanova dat het bepalen van kunst op basis van
esthetische en artistieke kwaliteiten aan overwicht heeft verloren. Zo meent zij dat in plaats daarvan
dit eerder is gaan geschieden op basis van het financieel vermogen ‒van verzamelaars, bedrijven,
kunsthandelaren, veilinghuizen en andere private en bedrijfsentiteiten‒ dat op kunst van invloed
is.162
De kredietcrisis van 2008 heeft de uitdijende invloed en groeiende betekenis van commerciële
bedrijven in de culturele sector niet doen verminderen. Sterker nog, deze inmenging van firma’s
heeft hierdoor zelfs een extra impuls gekregen. Van toen af zijn namelij k veel publieke instellingen en
organisaties vanwege grootscheepse bezuinigingen zich, al dan niet gewild, genoodzaakt gaan voelen
om een minder financieel afhankelijke positie ten opzichte van hun overheden in te nemen. Dit heeft
ertoe geleid dat de belangstelling voor private partijen als vermogende individuen en met name
ondernemingen is gegroeid en de roep om hun steun in de vorm van bijvoorbeeld sponsoring,
mecenaat en publiek-private samenwerking, ondanks hun soms verminderde geldstroom hiervoor,
groter is geworden. 163
Zo komt deze roep aan de orde in verschillende verslagen van internationale museum- en
cultuurcongressen als die van ICOM en UNESCO. 164 Daarnaast is deze ook te vinden in diverse
opinieartikelen in kranten en tijdschriften. 165 Verder hebben sommige auteurs op deze trend
ingespeeld door boeken te schrijven waarin ze een pleidooi houden, dan wel handleiding geven, hoe
private partijen tot steun kunnen zijn voor de culturele sector. 166
De vraag naar meer marktwerking en publiek-private samenwerking vindt niet alleen in de culturele
sector haar weerklank, maar bijvoorbeeld in Nederland ook in de journalistiek, het gevangeniswezen
en de veiligheidszorg. 167 In Europa zijn overheden in het algemeen hierop gaan anticiperen door
bepaalde belastingwetten door te voeren met als doel particuliere en bedrijfssponsoring, alsmede
publiek-private samenwerking te bevorderen, zodat het snijden in overheidsbestedingen op den
159

Graw 2009, p. 114.
Goetzmann et.al. 2011. De Gini-coëfficiënt werd door de Italiaanse statisticus Corrado Gini ontwikkeld.
161 Malik & Phillips 2012, pp. 210-212.
162 Ivanova 2016, pp.130-133.
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duur voor hen makkelijker te verantwoorden valt. 168 In Nederland lanceerde bijvoorbeeld het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tussen oktober en december 2013 de
campagne ‘Cultuur, daar geef je om’, waarmee particulieren en bedrijven werden gewezen op de
fiscale voordelen van het doneren aan kunst en cultuur. 169
Een soortgelijke neoliberale agendakeuze om uiteindelijk de publieke uitgaven aan kunst en cultuur
te kunnen doen minderen bleek reeds eerder in de Verenigde Staten van Amerika en in Groot Brittannië een strategisch beproefd concept, al werd het verkleinen van het overheidsapparaat in die
landen daarmee echter niet bereikt.170 Zo werd in Amerika in 1967 de Business Committee for the
Arts door de toenmalig CEO van Chase Manhattan Bank David Rockefeller opgericht en in navolging
daarvan ontstond in Groot-Brittannië in 1976 de Association for Business Sponsorship of the Arts,
welke als overheidsorganen zijn ingezet ‒en nog steeds worden ingezet‒ om bedrijven en rijke
particulieren over te halen om kunst en cultuur te sponsoren.
Na de kredietcrisis van 2008 hebben diverse kunstcritici en kunstsociologen in publicaties kritisch
gereageerd op de aanhoudende inmenging van commerciële ondernemingen en de intrede van het
grote geld van particulieren en bedrijven in de culturele sector. 171 Daarnaast zijn er op nationaal en
internationaal niveau allerlei essays en opiniestukken verschenen in dagbladen als De Volkskrant, The
Guardian en Trouw, en in kunsttijdschriften als Metropolis M en Texte zur Kunst met de terugkerende
vraag in welke mate de culturele sector in het algemeen en de kunstscene in het bijzonder nu door
verstrengelingen met kapitaalkrachtige particulieren en bedrijven op intellectueel en artistiek
inhoudelijk vlak worden uitgehold?172
De uiting van zulke kritische reacties was én is zeker niet onterecht bezien vanuit het perspectief van
de aanhoudende financialisering van de schuldeneconomie, waarin virtuele waarden zich steeds
verder verwijderen van fysiek tastbare onderpanden.173 Zo blijkt het collectief van G-SIBs, waarvan
alle dus kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten ontplooien, na 2008 in diverse verslagen van
internationale toezichthouders in de financiële wereld aangemerkt te zijn als financieel verre van
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gezond.174 Het wereldwijd bankensysteem is van toen af zelfs een nog grotere mate van instabiliteit
is gaan vertonen dan voorheen het geval was. 175 Dit kan hoogst alarmerend genoemd worden,
aangezien de huidige mondiale economie draaiende wordt gehouden door de zogeheten
‘corporation finance’, welke staat voor de vervlechting van G-SIBs met de vijftig grootste
multinationale ondernemingen plus de fiscaal juridische partijen uit de ‘magic circle’ van
advocatenkantoren en de ‘big four’ uit de accountancy. 176
Het is dan ook gebleken dat naast Amerikaanse banken als Bank of America, Citigroup, Goldman
Sachs, Morgan Stanley en Wells Fargo, ook Europese banken als ABN Amro, Deutsche Bank, Dexia,
ING, Rabobank, Royal Bank of Scotland en UBS ‒in naam waarvan, onder de vlag van maatschappelijk
verantwoord ondernemen, kunst en cultuur ondersteund is‒ na 2008 niet of nauwelijks in staat zijn
geweest om op eigen kracht zonder staatssteun overeind te blijven.177 Zo werd Deutsche Bank in
2012 door de Financial Stability Board zelfs uitgeroepen tot één van de potentieel meest gevaarlijke
banken voor de wereldeconomie.178 In opiniestukken hebben analisten en economen erop gewezen
dat ernstige problemen zullen blijven bestaan, zolang retail banking niet van investment banking
wordt gescheiden en strengere reguleringswetten ontbreken.179
Het was eigenlijk al veel eerder, zelfs nog voor het omvallen van Amerikaanse investeringsbank
Lehman Brothers, bekend dat grote banken en multinationale ondernemingen niet financieel
onfeilbaar zijn. Ofschoon dit op zichzelf al problematisch is voor deze corporate entiteiten en hun
directe financieel-economische omgeving, is dat met name ook vaak voor de culturele sector niet
zonder zorgwekkende gevolgen gebleven. Dit liet bijvoorbeeld het faillissement van Amerikaans
energieconcern Enron in Houston wel zien. Door dit faillissement viel niet alleen de met 20 miljoen
dollar zorgvuldig opgebouwde Enron kunstcollectie compleet uiteen, maar kwamen ook diverse
culturele instellingen in Houston, die grotendeels financieel afhankelijk van Enron waren, in ernstige
problemen, zoals Houston Museum of Fine Arts, Houston Holocaust Museum, Houston Ballet, Alley
Theater en Houston Symphony. 180
Tot dan toe was Enrons ineenstorting op mondiaal niveau het grootste faillissement (65,5 miljard
Amerikaanse dollar) van een commerciële onderneming ooit. Maar sinds de ondergang van Lehman
Brothers (691,1 miljard dollar) in 2008 zijn er firma’s voor grotere bedragen dan die van Enron
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bankroet gegaan, welke eveneens voor heftige rimpelingen in de culturele sector en de kunstscene in
het bijzonder hebben gezorgd.
Zo gingen ook automotive gigant General Motors (91 miljard dollar) en de bank Washington Mutual
(327,9 miljard dollar) ten onder. 181 Eerstgenoemde had in 2000 nog ‘GM Center for African American
Art’ geopend in het Detroit Institute of Art, dat zwaar op sponsoring van de autofabrikant leunde en
dat na het faillissement van GM uiteindelijk door Ford Foundation van verdwijnen werd gered.182 De
kunstcollectie van Washington Mutual kwam in 2008 via overname door JPMorgan Chase in handen
van deze bank. Deze voegde de meest waardevolle stukken aan de eigen collectie toe en doneerde
andere stukken aan kunstinstellingen als Seattle Art Museum, Tacoma Art Museum en Henry Art
Gallery van University of Washington. 183
In het licht van deze verstrengelingen tussen aan de ene kant commerciële ondernemingen en
kapitaalkrachtige particulieren, en aan de andere kant de cultuursector, blijkt men ook mogelijke
oplossingen te hebben aangedragen. Zo beweert cultuurcriticus en religiewetenschapper Taylor ter
introductie van zijn oplossing dat veel hedendaagse kunst voor de commerciële kunstmarkt wordt
gemaakt en door ‘processen van commodificering, corporatisering en financialisering’ haar ‘kritisch
humanistische kant’ verliest. Hij heeft echter nog wel hoop in werk als dat van Joseph Beuys.
Matthew Barney, James Turrell en Andy Goldsworthy. Afgezien van de vraag hoe realistisch zijn
oplossing is, acht Taylor namelijk dit soort kunst, waaraan volgens hem een ‘transformatieve praktijk’
gebaseerd op westerse en oosterse vormen van spiritualiteit ten grondslag ligt, in staat om
weerstand te kunnen bieden aan die processen.184
Daarentegen meent Ivanova dat het naïef is om te denken dat de aan de economie gerelateerde
problemen ten aanzien van kunst en cultuur opgelost of weerstaan kunnen worden via hetgeen zij
‘contemporary art’s critical gestures, be these discursive or as artworks’ noemt. 185 Zij verwijst onder
andere naar overdenkingen van kunstenares Hito Steyerl ten aanzien van de slagkracht van kritische
kunst binnen de winstgedreven ‘art industry’. 186 Ivanova oppert niettemin dat wanneer men deze
problemen zou erkennen als sociaal-cultureel fenomeen, welke zich manifesteert in hedendaagse
kunst en bijbehorende praktijken, men makkelijker tot inzicht komt dat men de organisatorische
logica van het kunstveld zelf als experimentele ruimte kan nemen om innovatieve oplossingen voor
deze problemen te vinden, die verder reiken dan bestaande kritisch artistieke praktijken in woord en
beeld.187
Het maatschappelijk doel van voorliggend onderzoek is om bij te dragen aan kennis over hoe er
namens commerciële ondernemingen via hun publieksgerichte kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten
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‒waaronder kunst in bedrijfsopdracht‒ op sociaal-cultureel vlak bepaalde waarden zijn gecreëerd in
de samenleving. Op basis van deze inzichten kan bijvoorbeeld uiteindelijk in meer praktische zin
gekeken worden hoe bedrijven op een nog meer duurzaam en ethisch verantwoorde manier kunnen
blijven bijdragen aan de culturele sector.
Want hierin klinkt steeds harder en herhaaldelijker de roep om bedrijfssteun in de vorm van onder
andere publiek-private samenwerking. In het algemeen wordt deze samenwerking vooralsnog
gedomineerd door een unilaterale logica, waarbij de publieke partij het probleem vormt (lees: geen
geld) en de private partij de oplossing biedt (lees: geld). 188 Op die manier krijgt de private partij met
haar grotere financiële slagkracht maar al te vaak de overhand in deze samenwerking, wat ertoe leidt
dat de private partij de samenwerking met de publieke partij ‒evenals de communicatie daarover‒
voor haar eigen gewin kan instrumentaliseren.189 Hierdoor raakt het vermeend gezamenlijk,
algemeen groter doel vaak ondergesneeuwd.
Naar aanleiding van de financieel wankele basis van G-SIBs (virtuele schulden) en tegelijkertijd groter
wordende afhankelijkheid van, dan wel in elk geval politieke vraag naar, bedrijfssteun voor de
culturele sector, is met recht is af te vragen of huidige modellen van publiek-private samenwerking in
de culturele sector uiteindelijk niet tot maximale verergering van het probleem leiden? Zo zei Oscar
Wilde ooit: ‘The worst slave owners were those who were kind to their slaves’. 190
Aan de hand van resultaten uit voorliggend onderzoek zouden daarom ten dienste van
beleidsmakers van zowel overheden als bedrijven bepaalde scenario’s ontworpen en ontwikkeld
moeten worden, die de inhoudelijke lijnen uitzetten waarlangs publiek-private samenwerking
idealiter zou kunnen verlopen om integriteit van de publieke partij in publiek-private samenwerking
zoveel mogelijk te blijven waarborgen.191

Lacunes in voorgaande studies
Met betrekking tot voorgaande studies van wetenschappelijke en niet wetenschappelijke aard naar
kunst en bedrijven is er een aantal lacunes en opvallendheden waar te nemen.
Ten eerste is er dus vrijwel geen aandacht en diepgaande interesse geweest voor zowel hetgeen in
naam van private ondernemingen geschreven en gepubliceerd is over de in naam van deze
ondernemingen verzamelde en tentoongestelde kunst en andere kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten, als ook de implicaties die deze teksten weer hebben gehad met betrekking tot de
beeldvorming rond het functioneren van die activiteiten en bijbehorende kunst.
In Europa blijkt dat met name in de jaren nul, maar dus ook al daar voor en daarna, menig bestands en tentoonstellingscatalogus gepubliceerd is, zoals die van La Caixa in 2002, Generali in 2003, Swiss
Re in 2005, EVN in 2005, ING in 2006, Daimler in 2007, De Nederlandsche Bank in 2007, Banco
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Ventura et.al. 2016.
Toen bijvoorbeeld Deutsche Bank en DZ BANK in 2008 elk apart een publiek-private samenwerking met het
Städel Museum in Frankfurt aangingen voor de in 2012 voltooide nieuwbouw van de vleugel voor hedendaagse
kunst, hebben beide banken die samenwerking tegelijkertijd aangegrepen om hiermee naar buiten toe uit te
stralen dat ze als grote begunstigers van kuns t en cultuur zeer maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo
heeft Deutsche Bank in de media herhaaldelijk kunnen verkondigen dat het voor haar eigen gede elte in deze
vleugel 60 schilderijen en sculpturen, 161 werken op papier en 379 prenten uit haar eigen bedrijfscollectie in
permanente bruikleen heeft gegeven. Idem bij DZ BANK, die volle ruchtbaarheid heeft gegeven aan het feit dat
het voor haar specifieke gedeelte in de vleugel van het Städel 220 fotowerken uit de DZ BANK Kunstsammnlung
beschikbaar heeft gesteld. Briegleb, 1 juli 2009; Cohrs, 1 juni 2010. Zie ook de webpagina
http://art.db.com/en/staedel.html; en de webpagina http://www.dzbank-kunstsammlung.de/en/collection/staedelmuseum/.
190 Wilde, februari 1891, p. 292.
191
Een speculatief model voor een andersoortige publiek-private samenwerking in de culturele sector heb ik in
2016 beschreven in 'Innovative Public-Private Partnership Models in the Cultural Sector' voor de Amsterdam
Science & Innovation Award 2016. En een theoretische aanzet hiertoe heb ik in 2017 geformuleerd in het essay
‘Máximo Esfuerzo, Mínimo Resultado' voor het Across the Board programma van Witte de With Center for
Contemporary Art in Rotterdam.
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Espírito Santo in 2008, Migros in 2008, Monsoon in 2008, StatoilHydro (sinds 2018 Equinor) in 2008,
Daimler in 2009, Dexia in 2009, Prada in 2009 en Trussardi in 2010.
In voorgaande en tevens weinige kunstsociologische, kunsthistorische en bedrijfseconomische en communicatieve onderzoeken naar kunst en bedrijven zijn geen kritische analyses gemaakt van de
manier waarop er in deze en andere ‒in naam van bedrijven gemaakte‒ teksten over
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten gecommuniceerd is, door wie, waarom, en vanuit welke
context in relatie tot welk desbetreffend corporate cultuurbeleid. In voorliggend onderzoek komt dit
dus voor het eerst op meer grondige wijze aan de orde.
Ten tweede blijken er onder bestaande studies naar kunst en bedrijven, die niet zozeer vanuit het
oogpunt van bedrijfscommunicatie of managementwetenschappen geschreven zijn maar eerder
vanuit de invalshoek van kunst, slechts weinige te bestaan die niet door een zekere bemiddeling door
bedrijven gekleurd zijn.192 In tegenstelling tot voorliggend onderzoek is namelijk een groot deel van
bestaande publicaties over kunst en bedrijven ‒waarbij de direct in naam van een bedrijf gemaakte
bestands- en tentoonstellingscatalogi niet meegeteld zijn‒ gemaakt door auteurs, die niet geheel
financieel belangeloos ten opzichte van een bedrijf of een groep bedrijven stonden van wie ze de
collectie en verzamelpraktijken beschreven hebben. Deze auteurs maakten hun publicaties
bijvoorbeeld in naam van hun eigen commerciële kunstadviesbureaus, maar ook vaak op freelance
basis in rechtstreekse opdracht van een firma, of een groep commerciële ondernemingen bij elkaar,
in het kader van een overzichtsexpositie.
Zo maakten David Praeger en David Solinger namens 51 Amerikaanse bedrijven de
tentoonstellingscatalogus Business Buys American Art (1960) voor het Whitney Museum of American
Art, waar van 17 maart tot 24 april 1960 de gelijknamige expositie van de aangekochte en
verzamelde kunst van die bedrijven was te zien. 193
Ongeveer vergelijkbaar had Erik Hermida als eigenaar van kunstadviesbureau Stichting Onderneming
& Kunst samen met medewerkers Liesbeth Hemelrijk en Macha Roesink de tentoonstellingscatalogus
Kunstzaken. 23 Nederlandse bedrijfscollecties in woord en beeld (1988) samengesteld, horende bij de
gelijknamige expositie ‘Kunst Zaken’ van ruim 300 werken van 23 Nederlandse bedrijven in de Beurs
van Berlage. In deze catalogus, die door de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij was
gesponsord, zijn twee essays over kunst en bedrijven opgenomen en worden beknopte
geschiedenissen van de verzamelpraktijken en inventarisbeschrijvingen van de participerende
bedrijven gegeven.
Ook Gideon Chagy, Werner Lippert en Marjory Jacobson, die ‒respectievelijk in The New Patrons of
the Arts (1972), Corporate Collecting. Manager ― Die Neuen Medici? (1990) en Art for Work: The
New Renaissance in Corporate Collecting (1993)‒ inventarisbeschrijvingen hebben gemaakt, alsmede
interviews met directeuren en kunstbeheerders van bedrijven hebben gehouden, bezaten destijds

Een niet door corporate bemiddeling gekleurde studie ‒naast die van Rosanne Martorella, die van Mark
Rectanus en die van Chin-Tao Wu‒ is bijvoorbeeld ‘Citizens and Subjects in the Bank. Corporate Visions of
Modern Art and Moroccan Idenitity’ (2003) van Katarzyna Pieprzak gepubliceerd in The Journal of North African
Studies. Hierin wordt geanalyseerd hoe de Marokkaanse Wafabank zich door middel van haar openbaar
toegankelijke bedrijfsruimte voor kunstentoonstellingen, ‘Wafabank Space’, op internationaal niveau wilde
spiegelen aan westerse bedrijven. Vanuit het corporate cultuurb eleid van de bank werd bedacht dat de
verzamelpraktijken van de bank daarbij hetzelfde soort sociaal -culturele waarden moest gaan uitstralen als dat
van overzeese bedrijven. De crux was echter dat sommige van die westerse waarden incongr uent bleken te zijn
met bepaalde hiërarchische waarden in de Marokkaanse samenleving. Zo zouden de afbeeldingen van de
kunstwerken niet belangrijker mogen zijn dan afbeeldingen van koning Hassan II en zijn twee zonen. Daarom
werden de kunstwerken doelbewust een paar centim eter lager gehangen dan de koninklijke fotoportretten.
193 In de publicaties wordt gemeld dat er in 1960 al 109 bedrijven waren die hedendaagse Amerikaanse kunst
hadden aangekocht en verzameld, waaronder bijvoorbeeld Alcoa, Chase Manhattan B ank, General Electric
Company, General Motors Corporation, Hallmark Cards, Parkway Triangle Construction Company en Standard
Oil Company.
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zelf een kunstadviesbureau waarmee ze tegen betaling commerciële ondernemingen te raad
stonden.
Zo was Chagy eigenaar van Gideon Chagy & Associates, een consultancy bedrijf gespecialiseerd in
ondersteuning aan kunstorganisaties en bedrijven, en bekleedde hij onder andere de functie van
vice-president van de Business Committee for the Arts. 194 Jacobson staat op de binnenflap van haar
boek omschreven als ‘founder and managing principal of Marjory Jacobson + Associates, based in
Boston, Massachusetts’, waarbij dit bedrijf wordt aangeprezen als hebbende meer dan twintig jaar
ervaring in het ontwikkelen en managen van ‘art programs for business’ voor onder andere IBM en
AT&T.195 In het boek van Lippert staat dat hij onder meer uitgever is van kunsttijdschrift Extra en
eigenaar is van reclame- en adviesbureau Lippert Wilkens Partner.
De voor veilinghuis Sotheby’s werkende Christoph Graf Douglas maakte in opdracht van DG BANK,
International Bankers Forum, SFB Service für Banken und Industrie, Art Frankfurt, Schröder,
Münchmeyer, Hengst & Co en Grunelius KG Privatbankiers de publicatie Corporate Collecting und
Corporate Sponsoring: Dokumentation des Symposiums zur Art Frankfurt 1994 (1995). Zoals de titel
vermeldt, staat in dit boek een verslag van een symposium dat door deze bedrijven in het kader van
de kunstbeurs Art Frankfurt in maart 1994 werd gehouden.
Namens de van oudsher Schotse investeringsbank Robert Fleming & Co. schreef Selina Skipwith de
tentoonstellingscatalogus Corporate Culture. A History of Corporate Art Collecting (2005) voor de
gelijknamige expositie in de tentoonstellingsruimte van The Fleming Collection aan Berkeley Street in
Londen. Hierin staan beknopte geschiedenissen van de verzamelpraktijken en
inventarisbeschrijvingen van een aantal participerende bedrijven, zoals Clifford Chance, Deutsche
Bank, Drambuie, Hiscox, ING, JPMorgan Chase, Monsoon en Unilever.
In opdracht van Vereniging Bedrijfscollecties Nederland werd onder redactie van Jenny Barendregt
en Sabrina Kamstra de publicatie Bedrijfscollecties in Nederland (2009) gemaakt. De VBCN omschrijft
zichzelf als een door ondernemingen en banken ‒zoals Ahold, De Nederlandsche Bank, Gasunie, ING,
Leaseplan, Theodoor Gilissen Bankiers en andere bedrijven‒ ‘gefinancierd platform, waar
conservatoren en kunstadviseurs van bedrijfscollecties kennis en ervaring uitwisselen’.196 In deze
publicatie staan drie essays, een column, een serie van interviews met diverse personen die bij kunst
van bedrijven betrokken zijn, en drie teksten over ‘de geschiedenis van bedrijfscollecties in
Nederland, de werking van kunst binnen bedrijven en de internationale context van
bedrijfscollecties’.197 Deze drie teksten worden ‘wetenschappelijke verhandelingen’ genoemd, terwijl
deze niet echt specifieke onderzoeksvragen behandelen, dan wel dieper op bepaalde zaken ingaan,
maar eerder beschrijvingen geven, die in veel gevallen enkel gebaseerd zij n op zowel
krantenartikelen, waarin de bij bedrijven betrokken kunstprofessionals vaak aan het woord zijn, als
ook bepaalde publicaties over kunst en bedrijven, zoals die van Jacobson uit 1993, die geschreven
zijn vanuit een zekere commerciële agenda. 198
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The New York Times, 24 februari 1994.
Jacobson 1993.
196 Enkele andere bij de VBCN aangesloten ondernemingen ‒en soms ook universiteiten, ziekenhuizen,
hogescholen en een ministerie‒ zijn: ABN AMRO, Amphia Ziekenhuis , Erasmus Universiteit, Houthoff, Ministerie
van Buitenlandse Zaken, Rabo Vastgoedgroep, Saxion Hogescholen en VU Medisch Centrum. Zie voor een
overzicht van alle aangesloten bedrijven de webpagina http://www.vbcn.nl/NL/vereniging/over-vbcn.
197 De drie teksten zijn geschreven door Arnold Witte die in de kunstgeschiedenis gepromovee rd is op patronage
van kardinaal Odoardo Farnese (1573-1626). De interviews zijn afgenomen door Edo Dijksterhuis. De overige
teksten (essays en column) in de publicatie zijn van Lex ter Braak, Hans den Hartog Jager, Riemer Knoop en
Pietje Tegenbosch.
198 VBCN 2009, p. 21. In de tekst wordt bijvoorbeeld niet scherp naar de ‘Controversy Corridor’ uit 1981 van
Amerikaanse First Bank System (het latere U.S. Bancorp) gekeken, die dadelijk in de tweede casestudie van
voorliggend onderzoek nader aan bod zal komen. Doordat in de tekst, enkel op basis van een catalogus van First
Bank System uit 1985 en het boek van Jacobson uit 1993 (waarin aan de publicaties van First Bank System zelf
wordt gerefereerd) wordt gesteld dat deze Corridor bedoeld was om medewerkers bij kunst te betrekken, komt
het daadwerkelijk doel waarvoor de bedrijfsdirectie deze Corridor binnen haar corporate cultuurb eleid inzette
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Aan de meer wetenschappelijke publicaties als de dissertaties Unternehmen zwischen Sponsoring
und Mäzenatentum. Motive, Chancen und Grenzen unternehmerischen Kunstengagements (1994) en
Kunstsammlungen in deutschen Wirtschaftsunternehmen im Zeitraum zwischen 1965 und 2000
(2008) van respectievelijk Bettina Becker en Christina Leber, blijkt eveneens een corporate tintje te
zitten. Zo werd Beckers dissertatie, waarin onder andere de collectie van Daimler staat beschreven,
gedeeltelijk ondersteund door Daimler. 199 Verder schreef Leber bijvoorbeeld over de kunstpraktijken
van DZ BANK en was daar zelf van 1996 tot 1999 (toen het nog DG BANK heette) en van 2004 tot
2007 reeds werkzaam geweest als assistent kunstcurator en zou daar later in 2011 nog hoofdcurator
worden.200
Auteurs Peter Harris en Shirley Reiff Howarth van The Celebration of Corporate Art Programmes
(2013) en auteurs Charlotte Appleyard en James Salzmann van Corporate Art Collections. A Handbook
to Corporate Buying (2012) hebben elk als duo in samenwerking met een veilinghuis de
kunstpraktijken van firma’s geportretteerd. Eerstgenoemden deden dat in samenwerking met
Bonhams Fine Art Auctioneers & Valuers en laatsgenoemden hebben met Sotheby's Institute of Art
ter inspiratie voor ondernemingen die willen gaan verzamelen op een soortgelijke manier als Lippert,
Jacobson, Skipwith en anderen een beschrijvend overzicht gemaakt van hetgeen verschillende
bedrijven collectioneren.
Ook het vierjarig Nederlands onderzoeksproject ‘Corporate collections as eme rging heritage: Art
market dynamics, corporate strategies, and public support for the arts’, dat door de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gehonoreerd is (looptijd van juli 2015 tot
2019), is mede indirect met financiële steun van bedrijven ondersteund. 201 Zo is het sinds de start
gedragen door de VBCN samen met de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed
en het Stedelijk Museum Amsterdam. De VBCN schrijft dat het project zich richt op ‘de effecten van
Nederlandse bedrijfscollecties op de kunstmarkt, bedrijfsreputaties, kunstenaarscarrières en de
invloed op het draagvlak voor de kunsten in Nederland’.202
Een eerste resultaat op basis van onderzoek naar 32 Nederlandse ondernemingen die bij de VBCN
zijn aangesloten, is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op kunstbeurs Art Rotterdam in januari
2017.203 Daar werd geconcludeerd dat in Nederland ‘de kunstmarkt sinds 2010 meer is geslonken dan
het totaalbudget van de VBCN leden en dat er vooral een duidelijke constante li jn is in de
kwantitatieve impact van de bedrijfscollecties op de primaire kunstmarkt in Nederland’. 204 Verder
stelt men dat ‘het fenomeen bedrijfscollecties een constante en belangrijke invloed heeft op de
markt voor contemporaine kunst in NL - en dat de waarnemingen van galeristen dat zij het aandeel
van bedrijfscollecties zien afnemen is gebaseerd op incidentele waarnemingen die niet stroken met
waarnemingen uit ons onderzoek’. 205 Als belangrijkste bevinding wordt genoemd dat er ‘geen sprake
is van een afnemend aantal bedrijfscollecties dat actief aankoopbeleid heeft, noch van een
significante daling van het aankoopbudget bij alle collecties.’ 206
Naast dit onderzoek naar kunstcollecties van de bij VBCN aangesloten bedrijven ‒dat dus indirect via
de VBCN mede door bedrijven zelf wordt ondersteund en dat in elk geval op dit moment bewijs vindt
voor de in de titel van het onderzoeksproject gemaakte stelling dat bedrijfscollecties in Nederland
samen met de belangrijkste conclusies die een onafhankelijke kunstjournalist in 1990 ten aanzien van deze
Corridor had getrokken niet aan het licht ‒waarover dus dadelijk in de casestudie meer. VBCN 2009, pp. 158-159.
199
Becker 1994, p.4. De dissertatie werd naast Daimler ook ondersteund door Industrie- und Handelskammer
Kassel, Martha-Helberling-Stiftung (Essen) en Stadtsparkasse Kassel.
200 e-flux, 20 juni 2011.
201 Initiatoren van het onderzoeksproject zijn dr. Arnold Witte, Universitair Hoofddocent bij Algemene
Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, en prof. dr. Nachoem Wijnberg, hoogleraar Cultural
Entrepreneurship and Management aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam.
Promovendi zijn Jan de Groot en Monika Kackovic.
202
Persbericht VBCN, 25 juni 2015.
203 Persbericht VBCN, 25 januari 2017.
204 Persbericht VBCN, 16 februari 2017.
205 Ibidem.
206 ibidem.
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een opkomend erfgoed zijn‒ wordt er sinds 2011 ook academisch onderzoek naar kunst en bedrijven
gedaan door professor Giovanni Schiuma. Hij is onder andere verbonden aan de afdeling Innovation
Management van Università degli Studi della Basilicata en het Centre for Business Performance van
Cranfield School of Management, waarvoor hij in samenwerking met bedrijven als Natuzzi, Ducati,
Soges Group, Accenture, Shell, Lloyds TSB en McDonald's toegepast onderzoek doet n aar hoe kunst,
cultuur en creatieve processen ingezet kunnen worden bij het bevorderen van innovatie binnen
organisaties.207 Met dit doel heeft hij in mei 2015 de Innovation Insights Hub aan de University of the
Arts in Londen (UAL) opgericht 208 Zijn onderzoeksonderwerp introduceerde hij in de publicatie The
Value of Arts in Business (2011). Naar aanleiding hiervan schreef hij samen met
bedrijfswetenschapper Antonio Lerro diverse wetenschappelijke artikelen, die onder andere zijn
gepubliceerd in International Journal of Knowledge-Based Development en Journal of Intellectual
Capital.209
Ten derde is het met betrekking tot voorgaande studies naar bedrijven en kunst opvallend dat er
nauwelijks tot geen uitgebreide en diepgaande onderzoeken zijn geweest naar kunstwerken die in
bedrijfsopdracht zijn gemaakt. Terwijl precies een opdrachtsituatie veel meer inzicht kan bieden hoe
er vanuit ondernemingen gecommuniceerd is over kunst. Een opdracht tot een kunstwerk impliceert
immers dat vanuit het corporate cultuurbeleid, ten behoeve van de financiële kostenverantwoording,
er een zekere weloverwogen vraag moet zijn geweest om iets door i emand te laten maken voor een
bepaald doeleinde.
Door de jaren heen blijken er in naam van diverse bedrijven opdrachten aan kunstenaars te zijn
verstrekt. In de jaren zestig en zeventig is dat bijvoorbeeld in naam van Playboy gebeurd en maakten
in opdracht van ‘Art Director’ Arthur Paul, die zelf opgeleid was als kunstschilder en illustrator, onder
andere Frank Gallo, Larry Rivers, James Rosenquist, George Segal, Andy Warhol en Tom Wesselman
werk dat gebruikt werd ter illustratie van het tijdschrift.210
In de jaren tachtig zijn bijvoorbeeld ook in naam van Daimler opdrachten aan kunstenaars gegeven.
Zo maakten onder andere Max Bill, Heinz Mack en Walter De Maria grote sculpturen voor in het
hoofdkantoor te Stuttgart en voor op het terrein daaromheen. 211 In naam van de autofabrikant zijn
er ook kunstenaarsopdrachten rond het thema van de auto verstrekt aan bijvoorbeeld Andy Warhol,
Robert Longo en Sylvie Fleury.212
Voor de openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van Cartier in het château te Jouy -enJosas werden bijvoorbeeld kunstenaarsopdrachten verstrekt aan Jean-Michel Othoniel in 1989, aan
Absolon, Fabrice Hybert, Huang Yong Ping en Chéri Samba in 1990, en aan Tatsuo Miyajima en Cai
Guo-Qiang in 1993.213
Sinds de jaren negentig is het geven van kunstenaarsopdrachten, mede door de komst van de
kunstprofessional in de rol van kunstcurator en kunstadviescommissielid van een bedrijf, bij menig
firma een vrij gangbare praktijk geworden. Zo werden in naam van de Deutsche Bank van 1997 tot
2012 kunstwerken in opdracht gemaakt speciaal voor Deutsche Guggenheim door onder meer Pawel
Althamer, John Baldessari, Jeff Koons, Bill Viola en Jeff Wall. 214
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Zie zijn LinkedIn profiel https://it.linkedin.com/in/giovannischiuma, en zie de webpagina van Cranfield School of
Management https://www.som.cranfield.ac.uk/som/p1978/People/Faculty/Visiting -Fellows/GiovanninbspSchiuma.
208 Zie de webpagina van Innovation Insights Hub http://www.arts.ac.uk/research/ual-research-centres/innovationinsights-hub/.
209 Zie de literatuurlijst.
210 Tent.cat. Playboy 1971.
211 Daimler Kunstsammlung 2007, p. 10; Bestandscat. Daimler Kunstsammlung 2009.
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Zie ook de webpagina Daimler Art Collection Commissions
http://art.daimler.com /en/collection/profile/commissions/.
213 Moore 1990, p. 171; Persbericht Fondation Cartier pour l’art contemporain, z.d.
214 Zie de webpagina Deutsche Guggenheim Commissions
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Daarnaast zijn eveneens in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw werken in opdracht
gemaakt voor bijvoorbeeld Swiss Re en Trussardi, waarover respectievelijk de publicatie
Commissioned art at Swiss Re (2005) en What Good is the Moon? The Exhibitions of the Trussardi
Foundation (2010) is verschenen. 215 Na de jaren nul is werk in opdracht gemaakt voor bijvoorbeeld
Monsoon, waarbij in 2013 op de webpagina stond dat in 2012 een eerste ‘piece of public art’ in
opdracht was gegeven aan kunstenaar Alexandre da Cunha voor op het terrein rond Monsoons
Londense hoofdkantoor en dat er daarna nog vele opdrachten aan anderen zouden volgen.216
Tenslotte ontbreekt het in voorgaande studies aan een kritische reflectie op het functioneren van
bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen ‒ofwel ruimten die dus volledig onder beheer van
bedrijven staan, dan wel direct of indirect geheel financieel afhankelijk zijn van bedrijven via een
bedrijfsstichting of bedrijfsverenging‒ in relatie tot de bedrijfseconomische context van de
desbetreffende moederbedrijven. In sommige publicaties, zoals in het boek van Jacobson, staan
incidenteel wel de uiterlijke architectonische kenmerken en geschiedenissen van zulk soort
bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen beschreven. Maar vaak blijkt dan weer geen specifieke
aandacht te zijn geschonken aan datgene wat gecommuniceerd is over hoe deze ruimten
functioneren, welke verwachtingen daarbij zijn uitgesproken en in hoeverre hieraan daadwerkelijk in
realiteit voldaan werd. In voorliggend onderzoek komt niet zozeer de specifieke architectuur en
architectuurgeschiedenis van deze ruimten aan bod en hoe deze zich bijvoorbeeld ten opzichte van
museumarchitectuur verhouden, maar ligt de focus eerder op hoe over deze ruimten
gecommuniceerd is in de in naam van bedrijven uitgegeven publicaties over hun kunst en
kunstpraktijken.
In de publicatie van VBCN uit 2009 wordt bijvoorbeeld een poging gedaan om te formuleren wat het
in 1996 opgerichte migros museum für gegenwartskunst precies is. Maar hoe deze openbaar
toegankelijke bedrijfsruimte voor kunsttentoonstellingen beoogd werd te functioneren binnen het
desbetreffend corporate cultuurbeleid komt niet ter sprake. Zo wordt in de publicatie via uitspraken
van de eerste directeur van migros museum für gegenwartskunst, Rein Wolfs, opgevoerd dat dit
‘museum’ als ‘een zelfstandige bedrijfscollectie’ is ontstaan uit de door Migros opgezette
‘zelfstandige stichting die de opbouw van de collectie ter hand heeft genomen’. 217 Naar aanleiding
van uitspraken die de Migros bedrijfsdirectie in de pers heeft gedaan, wordt tevens gesteld dat het
‘impliciet doel’ van stichting Kulturprozent ‒welke het museum financieel ondersteunt met geld
afkomstig van een door Migros supermarkten afgestaan winstpercentage‒ het ‘waarborgen van de
autonomie van kunst’ is. 218 Vervolgens staat geschreven dat die ‘onafhankelijkheid nog extra
verzekerd’ wordt, doordat men de aankoop van de werken laat ‘uitvoeren door de stichting, en niet
binnen het bedrijf’. 219 Waarna enigszins verwarrend wordt geconcludeerd dat er bij de Migros dus
‘geen sprake van een verzelfstandigde bedrijfscollectie’ is, maar van ‘een collectie als gevolg van een
zelfstandige stichting’. 220
Doordat het mechanisme achter het functioneren van Migros’ ‘museum’ niet wordt afgezet tegen
het mechanisme achter het functioneren van bijvoorbeeld tentoonstellingsruimten die grotendeel s
met publiek geld worden ondersteund, zorgt de beschrijving van deze tentoonstellingsruimte eerder
voor onduidelijkheid dan dat helder wordt wat men vanuit Migros’ corporate cultuurbeleid met de
inzet van deze ruimte nu werkelijk heeft beoogd. Ten aanzien van deze ruimte is het sowieso al de
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Swiss Re Insurance Company 2005; Bestands.cat. Fondazione Nicola Trussardi 2010.
Zie de webpagina Monsoon Art Collection http://monsoonartcollection.com/about/collection/.
217 VBCN 2009, p. 163. In de publicatie van VBCN wordt de naam ‘migros museum für ge genwartskunst’
abusievelijk met hoofdletters gespeld. Zo blijkt deze naam in de b estandscatalogus migros museum für
gegenwartskunst. Sammlung / Collection migros museum für gegenwartskunst Zürich 1978 -2008 (2008), die
onder redactie van Heike Munder verscheen, telkens met kleine letters gespeld te zijn.
218 Ibidem.
219 Ibidem. De beweringen in de tekst worden mede gedaan op basis van uitspraken van de bij Migros betrokken
kunstprofessionals, als Rein Wolfs, Heike Munder, Susanne Kübler en Tobi Müller.
220 Ibidem.
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vraag of het zinvol is om het te hebben over het ‘impliciet doel’ van de stichting om de autonomie
van kunst te waarborgen, aangezien verder geen uitsluitsel is gegeven over hoe dan precies het
onderscheid is te zien tussen migros museum für gegenwartskunst en een andere
kunsttentoonstellingsruimte die niet onder corporate bemiddeling staat en waar ook getracht wordt
die autonomie te waarborgen.
Aan het functioneren van bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen en hoe kunstprofessionals
werkend in dienst van bedrijven daarover geschreven hebben, blijkt evenmin echt aandacht te zijn
besteed in algemene studies en onderzoeken naar presentatieruimten en -instellingen voor kunst.221
Het is plausibel dat de reden hiervoor mede samenhangt met het feit dat veel van deze ruimten als
cultureel fenomeen geen lange levensduur hebben gehad, dan wel nauwelijks tot niet door kunst - en
museumwetenschappers zijn opgemerkt, wat in zekere zin weer komt doordat deze ruimten
onderdeel uitmaken van een corporate wereld die vaak buiten de blik van deze wetenschappers valt.
Voorbeelden van openbaar toegankelijke bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen met een ‒in
vergelijking met publieke musea‒ relatief korte levensduur zijn IBMs Gallery of Science and Art, die
dus van 1983 tot 1994 in New York bestond, en Cartiers kunsttentoonstellingsruimte in het château
te Jouy-en-Josas, waarvan de deuren van 1984 tot 1994 geopend waren. In 1994 verhuisde
Fondation Cartier naar het door architect Jean Nouvel ontworpen gebouw aan Boulevard Raspail 261
in Parijs (afb. 33).
Andere voorbeelden zijn de door Jacobson beschreven en in 1985 door de Spaanse bank Caixa
d'Estalvis i Pensions de Barcelona (sinds 1990 La Caixa) geopende ‘Sala de Exposiciones de la
Fundación Caja de Pensiones’ in Madrid en ‘Sala Montcada’ in Barcelona. Deze zijn inmiddels
gesloten en vervangen door de ‘CaixaForum’ gebouwen. 222 Zo werd in 2001 aan Avinguda de
Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8 het CaixaForum Barcelona geopend, deze is fysiek gescheiden van La
Caixa’s hoofdkantoor aan Avinguda Diagonal 621-629 in diezelde stad. CaixaForum Barcelona is
3.000m² groot en is gehuisvest in een fabrieksgebouw uit 1911, dat oorspronkelijk door architect
Josep Puig i Cadafallch was ontworpen (afb. 34). De Japanse architect Arata Isozaki ontwierp de
hoofdingang van het gerenoveerde fabrieksgebouw. 223 Nadien opende La Caixa ook in andere
Spaanse steden openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimten, zoals in Palma de Mallorca,
Tarragona, Lleida en Madrid. 224
Een ander voorbeeld van een openbaar toegankelijke bedrijfsruimte voor kunsttentoonstellingen die
maar kort heeft bestaan is het ‘Trussardi Art Center’ dat in 1996 in het Palazzo Trussardi Marino alla
Scala aan Piazza della Scala in het centrum van Milaan werd geopend en in 2002 weer werd gesloten.
Daarnaast zijn er nog talloze andere voorbeelden van kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven die
inmiddels zijn verdwenen. Een willekeurige greep hieruit laat zien dat bijvoorbeeld de Borusan Group
van 1997 tot april 2006 de openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte ‘Borusan Art Gallery’
aan Istiklal Caddesi 421 te Istanboel bestierde. In diezelfde stad beheerde het bedrijf van 2008 tot
2013 aan de Ayhan Işık in de wijk Beyoğlu het zogeheten ‘Borusan ArtCenter/Istanbul’, waarin tien
kunstenaarsateliers waren gevestigd die men op afspraak kon bezoeken. Sinds 2010 is Borusan
tentoonstellingen gaan houden in het openbaar toegankelijke ‘Borusan Music House’ (afb. 35).225
Verder is de eerder genoemde BAWAG Foundation van de Oostenrijkse bank BAWAG P.S.K. sinds
1997 op verschillende locaties in Wenen gesitueerd geweest. De eerste locatie aan Tuchlauben 7a in
het centrum van Wenen die in 2007 werd gesloten, betrof een openbaar toegankelijke
kunsttentoonstellingsruimte die fysiek gescheiden was van het hoofdkantoor aan de Seitzergasse. 226
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Bennett 1995; Knell 2004; Preziosi & Farago 2004; Wall 2006; Buskirk 2012.
Jacobson 1993, pp. 22-26.
223 Bestandscat. Fundación la Caixa 2002, p. 11.
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Zie de webpagina http://obrasocial.lacaixa.es/laCaixaFoundation/culture_en.html.
225 Tent.cat. Borusan ArtCenter/Istanbul 2010. p. 2: ‘The first, fifth and sixth floors designed as exhibition spaces
have accommodated five major contemporary art exhibitions. Especially “Matter-Light” curated by Richard Castelli
attracted some 30.000 people during summer 2010.’
226 art Das Kunstmagazin 2001.
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Vervolgens runde de bank van 3 december tot 4 januari 2009 haar ‘BAWAG Contemporary’,
eveneens een openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van 200m² aan de
Barnabitengasse 11-13.227 Op 6 mei 2010 opende BAWAG P.S.K. opnieuw een dergelijke ruimte,
welke wederom BAWAG Contemporary werd genoemd. 228 Deze tentoonstellingsruimte van 650m²
werd in een historisch gebouw aan de Franz-Josefs-Kai 3 gevestigd vlakbij het nieuwe hoofdkantoor
van BAWAG P.S.K. aan de Georg-Coch-Platz in Wenen (afb. 36).229 Deze ruimte werd na drie jaar
open te zijn geweest op 31 december 2013 gesloten. De bank heeft daarna haar kunstpraktijken
weer laten plaatsvinden in het hoofdkantoor van BAWAG P.S.K. aan de Georg-Coch-Platz.230
Twee laatste voorbeelden van de talloze verdwenen openbaar toegankelijke bedrijfsruimten voor
kunsttentoonstellingen zijn de in 1997 geopende Deutsche Guggenheim (afb. 37) in het Berlijns
hoofdfiliaal van de bank aan de straat Unter den Linden die in 2012 werd beëindigd en de in 2011
geopende ‘Rabo Kunstzone’ (afb. 38) in het hoofdkantoorgebouw van de Rabobank aan de
Croeselaan 18 in Utrecht die in 2014 weer werd ontmanteld.231
Het bijna dan wel geheel verdwijnen van sommige bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen en
kunstcollecties van commerciële ondernemingen blijkt in voorgaande studies naar kunst en bedrijven
eigenlijk nauwelijks tot niet te zijn bestudeerd. Ondertussen zijn er veel van de door kunstsociologen
en kunsthistorici beschreven kunstverzamelingen van bedrijven uit de jaren zeventig, tachtig en
negentig ten gevolge van faillissementen en bedrijfsovernames van hun desbetreffende
ondernemingen allang van naam veranderd, (deels) verkocht of zelfs helemaal uiteengevallen. 232
Hoewel relevant kan zijn om de oorzaken van hun teloorgang te achterhalen, omdat d eze mogelijk
minstens even zoveel vertellen over de reden van het bestaan van collecties als de naar buiten toe
gecommuniceerde motieven voor het ontstaan ervan, zal in voorliggend onderzoek daar slechts
zijdelings aandacht aan worden besteed.
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229 Feßler, 7 mei 2010; Spiegler, 7 mei 2010.
230 Zie webpagina BAWAG Foundation, http://www.bawagfoundation.at/index.php?id=120.
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1.3. Casestudies en methode van aanpak
Drie in bedrijfsopdracht gemaakte kunstwerken
In het voorliggend onderzoek zal ik aan de hand van drie casestudies laten zien hoe narratieven over
kunst, die in bedrijfsopdracht gerealiseerd is, tot stand zijn gekomen via in naam van bedrijven, mede
door kunstprofessionals, gemaakte publicaties en teksten, en hoe deze narratieven hebben
bijgedragen tot een bepaalde beeldvorming over kunst in bedrijfscontext. Het onderzoek naar de
achtergrond en context van deze opdrachten stelt mij in staat om een meer compleet beeld van die
kunst en het daarover ontstane discours te schetsen. Hiervoor concentreer ik mij op de naratieven
rond drie in opdracht gemaakte kunstwerken, waarvan Cattelans naamloze installatie in Milaan in
2004 er één is. De twee andere werken betreffen Museum for the Workplace: Portrait of a Working
Community (1995) van kunstenaarsduo Clegg & Guttmann en A Project in Two Phases (1994-1995)
van Andrea Fraser. Dadelijk zal ik beargumenteren waarom ik uiteindelijk voor deze drie werken
gekozen heb na mijn uitgebreide, aan voorliggend onderzoek voorafgaande studie naar soortgelijke
kunstprojecten in bedrijfscontext via artikelen, boeken en bezoeken aan bedrijven.
Het werk van Clegg & Guttmann is in naam van DG BANK als opdracht gemaakt met als doel om
medewerkers in het hoofdkantoor meer bij de collectie te betrekken. Het werk staat beschreven en
afgebeeld in het Duitstalig boekje Alltägliches: Kunst am Arbeitsplatz. Museum for the Workplace.
Clegg & Guttmann (1998). Deze bedrijfspublicatie verscheen onder redactie van Luminita Sabau, de
toenmalig kunstbeheerder van de bank (afb. 39).
Het werk bestaat uit vier grote kleurenfoto’s (Cibachrome) achter plexiglas op hout, die van I tot en
met IV genummerd zijn (afb. 40).233 Op de foto’s zijn diverse, speciaal aan Clegg & Guttmann
uitgeleende, privéobjecten van het bankpersoneel te zien, die de werknemers ‒zo staat in de
publicatie beschreven‒ het liefst in hun dagelijkse werkomgeving tentoongesteld zouden willen
hebben.234 In elk fotowerk zijn een aantal van deze objecten (rond de zeven en acht, zoals een
poster, tafellamp, schilderij, kindertekening en kleine sculptuur) op een rij naast elkaar afgebeeld,
hangend aan het plafond of staand op cilindervormige sokkels voor grote glazen ramen met zicht
naar buiten.
Het werk van Andrea Fraser is in naam van Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij EA -Generali (sinds
1998 Generali) als opdracht gemaakt voor EA-Generali Foundation ‒de in naam van dit bedrijf
opgezette organisatie van waaruit alle kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten werden geregeld.235 Het
werk heeft geresulteerd in een tekstueel verslag en een tijdelijke installatie, waarmee Fraser naar
eigen zeggen als dienstverlening aan de verzekeringsmaatschappij haar artistiek onderzoek, naar de
wijze waarop de kunstpraktijken van de verzekeringsmaatschappij georganiseerd werden,
afrondde.236
In 1993 had Fraser in een eerder artistiek onderzoek naar kunst en bedrijven in de Verenigde Staten
van Amerika gedetecteerd dat er rond kunstverzamelingen van bedrijven vaak spanningen heersen.
Spanningen tussen enerzijds de kunstadviseur of kunstbeheerder van de col lectie en anderzijds de
directieleden, maar ook spanningen naar aanleiding van de situatie waarbij medewerkers zich tegen
de van bovenaf gedirigeerde plaatsing van kunst in hun werkomgeving keren, en spanningen rond de
omstandigheid dat klanten zich geïntimideerd voelen wanneer ze bij een bedrijf in aanraking komen
met kunstwerken die buiten hun referentiekader vallen. Volgens Fraser werd zij vanwege dit eerder
onderzoek en naar aanleiding van de door EA-Generali’s toenmalige ‘Artistic Director’ Sabine

Elk van de vier foto’s heeft een ander formaat, zo is de afmeting van Museum for the Workplace I 280 x
122cm, van II 268 x 122cm, van III 264 x 122 cm en van IV 250 x 122cm.
234 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 7.
235 De afkorting Erste Allgemeine is het bedrijf sinds 1998 vanwege marketingtechnische redenen niet meer gaan
gebruiken. Stefan, 4 juni 1998.
236 Fraser 1995, p. 72.
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Breitwieser bemerkte spanningen rond de kunstcollectie bij de verzekeringsmaatschappij gevraagd
een werk te maken. 237
In de eerste fase van haar project van 1 april tot en met 12 mei 1995 heeft Fraser interviews
gehouden met verschillende mensen die bij de oprichting en invulling van de kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten van de verzekeringsmaatschappij betrokken waren geweest.238 Citaten uit deze
interviews staan samen met haar eigen bevindingen in haar verslag, welke als titel heeft Report. The
EA-Generali Foundation (1995) (afb. 41).
In de tweede fase heeft Fraser alle kunstwerken uit het besloten hoofdkantoor van de
verzekeringsmaatschappij aan de Landskrongasse 1-3 in Wenen weggehaald. Van 14 mei tot en met
30 juli 1995 is zij deze werken in een strakke opstelling aan de muur, met de kleine sculpturen op de
vloer, zonder bijschriften tentoon gaan stellen in de toen nieuwe expositieruimte van het bedrijf aan
de Wiedner Hauptstraße 15 in Wenen, die gelijktijdig met de tentoonstelling werd geopend en voor
iedereen met entreeticket te betreden was (afb. 42). Deze plek met 900m² aan
tentoonstellingsruimte was gesitueerd in een voormalige Weense hoedenfabiek. Frasers installatie
was daarmee de eerste tentoonstelling van de EA-Generali Foundation in het eigen gebouw.
Vervolgens heeft Fraser zwart-wit foto’s gemaakt van de van kunst gestripte werkvertrekken en
wandelgangen in het hoofdkantoor, ofwel van datgene wat zij in haar verslag de ‘negatieve’
installatie noemt. 239 Deze lege wanden aan de Landskrongasse 1-3 kon men gedurende de looptijd
van de tentoonstelling bezichtigen. De foto’s van het hoofdkantoorinterieur zonder kunstwerken
heeft Fraser opgenomen in haar verslag (afb. 43).
Mijn keuze om casestudies te maken van de narratieven rond bovengenoemde drie werken, komt
voort uit de observatie ‒waarvan in de volgende paragrafen een nadere uiteenzetting volgt‒ dat
binnen het ontstane kunstdiscours rond elk werk, er sprake is van een extreme verknoping tussen
kunst, opdracht, bedrijf, tentoonstellingsruimte en bredere contemporaine ontwikkelingen op het
gebied van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten. Bij elk werk verschilt deze verknoping op het
niveau van tijd, locatie, fysiek ruimtelijke plek en op het niveau van de wijze waarop de kunstenaars
zichzelf ten opzichte van het werk hebben geprobeerd te positioneren.
Kort samengevat zal ik in het voorliggend onderzoek aantonen dat alle drie de werken, middels de in
naam van de desbetreffende bedrijven gemaakte publicaties en andere naar buiten toe
gecommuniceerde teksten, zijn opgevoerd en bekend geworden als pièce de résistance van de eigen
kunstpraktijken. Bij elk van de drie werken heeft dit weer een andere invulling gekregen.
In de casestudies zal ik laten zien dat over elk van de drie werken anders gecommuniceerd i s wat
betreft hoe de kunstenaar zich tot het desbetreffend werk heeft verhouden. Zo is over het werk van
Clegg & Guttmann gecommuniceerd dat zij als kunstenaars zich in een ondergeschikte rol ten
opzichte van het werk en de daaraan participerende bedrijfsmedewerkers hebben gevoegd.
Daarentegen is over Frasers project gecommuniceerd dat Fraser juist het kunstwerk ondergeschikt
heeft gemaakt aan haar weloverwogen boodschap die zij ermee heeft willen uitdragen. Terwijl over
Cattelans installatie gecommuniceerd is dat hij hoofdzakelijk op zijn intuïtie de installatie had
bedacht en dat hij daar niet echt een eenduidige uitleg over kon geven, maar wat uiteindelijk toch
ertoe geleid heeft dat het werk heeft bijgedragen aan een internationaal publiek debat over kun st.
Een andere reden waarom ik voor deze casestudies heb gekozen, is dat elk van de drie werken voor
telkens een andere fysiek ruimtelijke bedrijfscontext, op een andere West-Europese locatie is
gemaakt. Deze context werd bij het werk van Clegg & Guttmann gevormd door een Frankfurter
hoofdkantoor van een bank, bij dat van Fraser door een Weens hoofdkantoor van een
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238

53

verzekeringsmaatschappij incluis de openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van dit
bedrijf, en bij dat van Cattelan door een voor iedereen vrij te betreden Milanees stadsplein dat dus
tijdelijk onder beheer van luxegoederenconcern Trussardi stond.
Verder heeft de keuze voor bovenstaande drie casestudies te maken met de observatie dat de
kunstpraktijken waaruit de drie werken zijn voortgekomen, samen met de communicaties over die
werken, als exemplarisch zijn te zien voor hetgeen in het algemeen met betrekking tot
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en communicaties daarover midden jaren negentig en midden
jaren nul in het Westen gebeurde.
Kortom, het zijn precies deze sterk uitvergrote verhoudingen op verschillende niveaus ‒waarvan
dadelijk nog meer details‒ die de uitgelezen kans bieden om een genuanceerder en scherper beeld
te krijgen van hoe een discours over kunst in bedrijfscontext tot stand komt en welke implicaties dat
weer heeft gehad in de beeldvorming over die kunst. Het is aannemelijk dat dit minder goed zou
lukken bij een mildere vorm van die verhoudingen, bijvoorbeeld wanneer een kunstwerk gewoon
door een directielid is aangekocht ter decoratie van het hoofdkantoor en waarover verder geen
publicatie is gemaakt.

‘Pièce de résistance’
Mijn keuze om het discours over Museum for the Workplace: Portrait of a Working Community
(1995), A Project in Two Phases (1994-1995) en Cattelans ongetitelde installatie uit 2004 in Milaan als
vertrekpunt voor mijn onderzoek te nemen, is dus mede sterk gemotiveerd door het feit dat alle drie
de werken het resultaat zijn van een opdracht, die namens respectievelijk DG BANK, EA -Generali en
Trussardi aan respectievelijk Clegg & Guttmann, Fraser en Cattelan is verstrekt. Precies dit gegeven
van een opdracht impliceert dat vanuit elk desbetreffend corporate cultuurbeleid er een bepaalde
reden moet zijn geweest om elk respectievelijk werk gerealisee rd te krijgen, want anders was hier
geen geld aan uitgegeven.
Het blijkt dat Hoeken en Ruikes in hun studie hebben gedetecteerd dat commerciële ondernemingen
met betrekking tot communicatie over hun kunstpraktijken naar buiten toe doorgaans meer waarde
hechten aan het communiceren over de eigen kunstverzameling als geheel , dan aan het
communiceren over de symbolische functie van elk afzonderlijk werk binnen die verzameling. 240
Afgezien daarvan is echter nog niet onderzocht hoe in naam van firma’s gecommuniceerd is over
werk dat speciaal in opdracht is gemaakt en zodoende inherent een bepaalde, vanuit het
desbetreffend corporate cultuurbeleid ingegeven, boodschap met zich meedraagt. In elk geval is dus
wel duidelijk dat rond de kunstenaarsopdracht die aan respectievelijk Clegg & Guttmann, Fraser en
Cattelan werd verstrekt relatief veel informatie beschikbaar is, die speciaal werd samengesteld voor
de communicatie naar buiten toe. Sterker nog, in de desbetreffende bedrijfspublicaties blijken
Museum for the Workplace: Portrait of a Working Community (1995), A Project in Two Phases (19941995) en Cattelans ongetitelde installatie zowaar naar voren geschoven te worden als één van de
belangrijkste voorbeelden, ofwel pièce de résistance dus, van de kunstpraktijk van elk desbetreffend
bedrijf.
Zo is het werk van Clegg & Guttmann het enige kunstwerk, uit de tot dan toe aangelegde
kunstverzameling met ruim 500 werken, dat in het bijzonder wordt genoemd in de door Luminita
Sabau geschreven introductietekst van The Promise of Photography.The DG BANK Collection (1998)
(afb. 44). In deze bestands- annex tentoonstellingscatalogus van de bank schrijft Sabau dat het werk
van het kunstenaarsduo zich vooral onderscheidt, doordat het zich ‘op het snijvlak van het publieke
en private’ begeeft en met medewerking van bankemployees tot stand is gekomen, ‘wat anders
Hoeken & Ruikes 2005, p. 244: ‘Companies owning corporate art collections regard these collections as visible
tokens of their social involvement and responsibility. The fact that they collect works of art is more important than
the values represented in these works. From a corporate identity perspective, this implies that collecting art is
related to the company’s behavior. The symbolic function of specific works of art does not enter the equation.’
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onmogelijk was geweest in een publiek museum’ ‒in de casestudie zal ik nader uitleggen wat zij daar
eigenlijk mee wil zeggen. 241
Verder valt ook uit de speciaal in naam van de bank gemaakte publicatie over dit werk, Alltägliches:
Kunst am Arbeitsplatz. Museum for the Workplace. Clegg & Guttmann (1998), af te leiden dat de
bank het werk als belangrijk voorbeeld meent te zien van haar eigen kunstpraktijken. Het feit dat dit
boekje drie jaar na de voltooiing van het werk pas uitkwam, geeft aan dat dit werk voor de bank nog
steeds aanleiding gaf om er een uitspraak mee te doen. Zo staat dan ook in de tekst op de achterflap
van het boekje dat deze publicatie ‘de aftrap vormt voor een reeks andere boekjes over
gerealiseerde fotografieprojecten die in opdracht namens de bank tot stand zijn gekomen’. 242
Het project van Andrea Fraser is eveneens als een pièce de résistance opgevoerd. Allereerst heeft het
een prominente rol toegedicht gekregen in de introductietekst van Sabine Breitwieser in de door
Generali uitgegeven bestands- annex tentoonstellingscatalogus Occupying Space – The Generali
Foundation Collection (2003) (afb. 45). In de tekst stelt Breitwieser dat de presentatie van het project
naar buiten toe via de expositie in de openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van EAGenerali Foundation ‘de belangrijke markering vormde van de transitie in het verzamel- en
tentoonstellingsbeleid van sculpturen en werk op papier naar conceptuele kunst’ ‒waar ik in de
casestudie nader op zal ingaan‒ en dat deze expositie ‘het begin was van een serie tentoonstellingen
die tegenwoordig hoog staat aangeschreven’. 243
Enkele jaren later in december 2007 vestigde Breitwieser opnieuw speciaal de aandacht op het
project. Ditmaal in het kader van haar veelbesproken ontslag bij de Generali Foundation dat zij toen
net had ingediend ‒waarover in de casestudie dadelijk meer. Zo schreef zij in ‘Statement, vom
Anfang und vom Ende: Warum ich gehe’ in het Duits kunsttijdschrift Texte zur Kunst dat het project
van Fraser kenmerkend is voor hetgeen is voortgekomen uit datgene wat zij bestempelt als ‘de
unieke, onderzoekende werkwijze van de Generali Foundation’.244
Ook de installatie van Cattelan blijkt in het bijzonder te zijn uitgelicht. Zo spreekt Hans Ulrich Obrist
in het voorwoord van de bestandscatalogus What Good is the Moon? The Exhibitions of the Trussardi
(2010) zich hier lovend over uit. In zijn ogen geeft dit werk ‘de beste illustratie van de wijze waarop
Trussardi in staat is om via haar Fondazione een publiek debat over kunst aan te zwe ngelen’. Volgens
hem roept dit werk namelijk ‘een pijnlijke herinnering op aan het Italiaans verleden’, die ‒althans zo
beweert Obrist‒ ‘uitnodigt om dit verleden onder ogen te komen en die mogelijkheden schept om
verzoening in het heden te vinden’. 245 In de casestudie zal ik nader analyseren in hoeverre de
installatie daartoe eigenlijk wel in staat was.
In de bovengenoemde publicaties blijkt elk werk dus gepresenteerd te zijn als het toonbeeld par
excellence van de wijze waarop er vanuit het desbetreffend be drijf met de rol, positie en het gebruik
van kunst is omgegaan. Het is hierdoor aannemelijk dat precies in deze publicaties de meest
volledige informatie staat, die men in naam van elk bedrijf over de desbetreffende kunstpraktijken
en aanverwante kunst ter beschikking aan de buitenwacht wilde stellen.

De bedrijfsopdrachten als exemplarisch voor hun tijd
Mijn keuze voor bovengenoemde werken als casestudies komt dus verder voort uit de observatie dat
hetgeen in de jaren negentig bij DG BANK en EA-Generali, en hetgeen in de jaren nul bij Trussardi op
het gebied van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten is gebeurd, overeenkomt met wat in deze twee
perioden in West-Europa ook elders bij andere ondernemingen in zwang was.
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(2000). Het project van Barry waarover dat boekje gaat, was al in 1997 gerealiseerd.
243 Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 23.
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In de jaren negentig was het in naam van een bedrijf door een kunstprofessional verstrekken van een
opdracht aan een kunstenaar en het publiceren daarover een verschijnsel dat bijvoorbeeld naast DG
BANK en EA-Generali ook waarneembaar was bij Cartier, Daimler en Deutsche Bank. Deze trend kon
onder commerciële ondernemingen ontstaan, doordat er dus in het algemeen simpelweg meer geld
beschikbaar kwam om aan niet-essentieel zakelijke bedrijfsactiviteiten te spenderen. Zo behaalden
eveneens DG BANK en EA-Generali midden jaren negentig hogere winstmarges.
De DG BANK had bijvoorbeeld in het jaar dat het werk van Clegg & Guttmann tot stand kwam een
transactievolume van 155,9 miljard Duitse mark met een totale omzet van 245,6 miljard Duitse
mark.246 Het financieel groeivermogen van de bank uitte zich onder andere in de mondiale
expansiedrift.247 Zo werd destijds het plan uitgerold om acht nieuwe steunpunten buiten Europa op
te richten. Naast de reeds bestaande hoofdfilialen in de financiële centra van Londen, New York,
Tokio en Hong Kong, ontstonden er nieuwe in Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Bejing, Seoul, Sydney,
Taipei en Mexico-Stad.248
Ook bij EA-Generali, de Oostenrijkse tak van de wereldwijde verzekeraar en financiële dienstverlener
Assicurazione Generali, ging het midden jaren negentig in financiële zi n bergopwaarts. 249 Zo had de
verzekeringsmaatschappij in 1995 haar positie ten opzichte van het jaar daar voor versterkt en kende
het een jaaromzet van 71,1 miljoen Oostenrijkse schilling. 250 Daarnaast speelde het strategisch in op
de val van het IJzeren Gordijn met de uitbreiding van de zakelijke activiteiten in landen als Hongarije
en Tsjechië.251
Mede vanwege de nieuwe winsten in de jaren negentig kon dus bij veel bedrijven geïnvesteerd
worden in kunstpraktijken. In Behnkes studie komt naar voren dat het aantrekken van
kunstprofessionals, die deze praktijken verder ontwikkelden, de eerste stap daartoe vormde. Een
voorbeeld hiervan is dus de bij DG BANK indienstneming van Sabau in 1992, evenals de bij de
verzekeringsmaatschappij om de twee jaar wisselende installatie van leden in de zogeheten ‘Advisory
Board’ ofwel kunstadviescommissie. Sinds 1989 hebben in die commissie bijvoorbeeld de directeur
van Wiener Secession, Edelbert Köb, curator en kunsthistoricus Helmut Draxler, maar ook directeur
van kunstbeurzen en kunstinstellingen Kasper König zitting genomen.252
Door die komst van kunstprofessionals kregen tevens kunstenaars opdrachten om werk voor
ondernemingen te maken. In veel gevallen hebben deze geresulteerd in werk dat thematisch is
toegespitst op het bedrijf en vaak voor het ex- dan wel interieur van een bedrijf is ingezet. Een
voorbeeld hiervan ‒die toegegeven niet uit een door een kunstprofessional gegeven opdracht is
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AFX News, 26 juni 1995; AFX News, 6 december 1995. Omgerekend is 245,6 miljard Duitse mark om en nabij
125 miljard euro.
247 Op 1 oktober 1895 begon de geschiedenis van de huidige DZ BANK AG. Op die dag stichtte de parlementariër
Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) de eerste vestiging van de Pruissische Central-Genossenschafts -Kasse
in Berlijn, toen nog gelegen in Duitse Rijk. Dit vormde het begin van een netwerk van rurale coöperatieve
leenbanken in wat later Duitsland zou gaan worden. Deze leenbanken zijn in de negentiende eeuw opgericht met
het specifieke doel om leningen te verstrekken aan handwerklieden en agrariërs die deze niet bij private of
spaarbanken konden krijgen. Na 1949 werd de Central-Genossenschafts -Kasse hernoemd tot Deutsche
Genossenschatfskasse en in 1975 ontstond de naam DG BANK.
248 Börsen Zeitung, 10 oktober 1995.
249 In 1994 bestond de multinationale Generali Group uit 86 verzekeringsbedrijven gevestigd in 40 landen, met 28
holding- en financebedrijven, 21 vastgoedbedrijven en 3 bedrijven in de agrarische sector. Op 26 december 1831
werd Assicurazione Generali in Triëst opgericht, destijds nog gelegen in de dubbelmonarchie OostenrijkHongarije. In 1832 werd de eerste Generali branch in Wenen geopend. In 1882 ging deze als
verzekeringsmaatschappij opereren onder de naam Unfallsversicherungsannstalt. In 1977 werd deze bran ch van
Generali opgesplitst in twee maatschappijen op aandelen: Generali Allgemeine Lebensversicherung AG als
levensverzekeraar en Generali Allgemeine Rückversicherung AG als herverzekeraar. Deze twee maatschappijen
planden de bouw van een nieuw gezamenlijk hoofdkantoor in Wenen. In 1986 vormden Generali Allgemeine
Lebensversicherung en Erste Allgemeine-Generali AG samen Erste Allgemeine-Generali AG. In 1988 betrok EAGenerali haar nieuwe behuizing aan de Landskrongasse 1 -3 in het centrum van Wenen.
250 CTK Business News, 2 februari 1995; Börsen Zeitung, 21 april 1995; Fraser 1995, p. 12. Omgerekend is 71,1
miljoen Oostenrijkse schilling om en nabij 5 miljoen euro.
251 Stefan, 4 juni 1998.
252 Fraser 1995, p. 91; Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 10.
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voortgekomen, maar waarbij wel een kunstprofessional, de toenmalige directeur van Staatsgalerie
Stuttgart Peter Beye, betrokken was‒ is de voor Daimler-Benz door Heinz Mack gemaakte 42 meter
hoge sculptuur Große Stele (1990), waarvan het grondplan gebaseerd is op de Mercedes ster en
welke een permanente plaats heeft op het Untertürkheim fabrieksterrein van Daimler aan de
Mercedesstraße 120 in Stuttgart (afb. 46).253
In sommige gevallen hebben deze bedrijfsopdrachten geresulteerd in werk waarbij kunstenaars met
opzet heel gericht de sociale verhoudingen tussen verschillende actoren op een specifieke plek in de
desbetreffende bedrijfscontext als onderwerp en inhoud gingen nemen. Dit hebben dus Clegg &
Guttmann en Fraser gedaan, maar bijvoorbeeld ook Robert Barry en Sinje Dillenkofer ‒waarover in
de eerste casestudie later meer.
Er bestond op dat moment onder kunstprofessionals werkend voor bedrijven in Duitstalige landen in
die zin een soort sensibiliteit voor het type kunstenaar dat zich concentreerde op de
randvoorwaarden van de artistieke praktijk, zowel de als ‘kunsteigen’ beschouwde structuren
(tentoonstellingen, musea, kunsthistorische modellen) als ook de inherent aan kunst verbonden
economische, ideologische en maatschappelijke context. Het werk van zulke kunstenaars werd in die
tijd omschreven als ‘context-kunst’.254
De kunstinstallatie van Cattelan en de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten van Trussardi waaruit
deze installatie is voortgekomen, zijn eveneens als exemplarisch voor hun tijd te zien. Zo hebben met
name firma’s uit de retailsector als Trussardi en Prada, maar ook bedrijven uit de automotive
branche als Daimler, alsmede ondernemingen uit de voedingsindustrie als Unilever, via opdrachten
dan wel via financiële ondersteuning allerlei reeds commercieel succesvolle kunstenaars in staat
gesteld om fysiek grootschalige kunstwerken met figuratieve beeldtaal te realiseren. 255
De sinds 2003 namens Trussardi gemaakte werken zijn voorbeelden van dit soort kunst. Zo bestond
het werk Short Cut (2003) van kunstenaarsduo Elmgreen & Dragset uit een Fiat Uno die met caravan
en al uit de grond omhoog leek te komen in de overdekte winkelgalerij Gal leria Vittorio Emanuele II
(afb. 47). Dit was de allereerste kunstinstallatie waarmee het modebedrijf tijdelijk een plek in de
Milanese stedelijke ruimte bezette.
Een ander voorbeeld is het werk My Religion is Kindness. Thank you, See You In the Future (2006) van
kunstenares Paola Pivi. Dit betrof een installatie van een omgekeerd Fiat G-91 jachtvliegtuig, van 10
meter lang en 4 meter hoog met een spanwijdte van 9 meter, tussen allerlei levende, van nature wit
gekleurde dieren op de vloer in de Vecchi Magazzini van Stazione di Porta Genova (afb. 48).
Het jaar daarop liet kunstenaar Pawel Althamer onder de titel One of Many (2007) een meer dan
twintig meter lange luchtballon in de vorm van een ongeschoren naakte man boven de Arena Civica
zweven (afb. 49).
Een laatste voorbeeld is de opblaasbare, 15 x 4 x 4 meter grote ketchupfles Daddies Tomato Ketchup
Inflatable (2001) van kunstenaar Paul McCarthy, die hij in 2010 speciaal voor Trussardi tijdelijk op de
binnenplaats van Palazzo Citterio plaatste (afb. 50).
Vergelijkbare werken met forse afmetingen en visueel aanlokkende beeldtaal met nauwelijks tot
geen inhoudelijke verwijzingen naar de desbetreffende koopwaar en bedrijfsvoering van bedrijven in
naam waarvan deze werken zijn gerealiseerd en tentoongesteld, zijn sinds de jaren nul bijvoorbeeld
ook in naam van de Brits-Nederlandse voedings-, verzorgings- en schoonmaakmiddelengigant
Unilever en in naam van Trussardi’s rivaal Prada gemaakt.
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Zo verstrekte ‘The Unilever Series annual commission’ tussen 2000 en 2012 elk jaar een
kunstenaarsopdracht, waarvan het resultaat getoond werd in de kolossale Turbine Hall van de
Londense Tate Modern. Voor deze plek van 3.300m² en 35 meter hoog maakte bijvoorbeeld
kunstenares Louise Bourgeois het werk I Do, I Undo, I Redo (2002) bestaande uit drie gigantische
stalen torens van elk negen meter hoog waar bezoekers via trappen toegang tot hadden (afb. 51).
In de openbaar toegankelijke tentoonstellingsruimte van Fondazione Prada waren in 2006 enorme
kunstinstallaties van kunstenaar Tom Sachs te zien, waaronder The Island (2006) een reconstructie
met een schaal van 1:7 van de brug van een Amerikaans vliegdekschip (afb. 52), maar ook
Balaenoptera Musculus (2006) een levensgrote reconstructie van een blauwe vinvis geïnspireerd op
die in de hal van het American Museum of Natural History in New York (afb. 53).
Bedrijven konden en kunnen zulke grootschalige werken betalen mede door de vergevorderde
financialisering van de economie sinds de jaren nul. Hierdoor is er veel geld in omloop gekomen dat
onder andere aan allerlei niet-essentieel zakelijke bedrijfsactiviteiten is gespendeerd. De
ontwikkeling van financialisering is bijvoorbeeld af te lezen aan de opgezwollen globale omvang van
uitstaande derivaten. Zo bedroeg deze in juni 2004, net na de tentoonstelling van Cattelans werk in
Milaan, meer dan 200 miljard Amerikaanse dollar. 256 Terwijl dit virtueel kapitaal negen jaar daar voor
in 1995 stukken kleiner was en toen slechts iets meer dan 579 miljoen dollar bedroeg. 257 Zelfs na het
ineenstorten van Lehman Brothers bleef die omvang groot. In december 2010 had Bank of
International Settlements (BIS) deze berekend op meer dan 601 miljard dollar, in december 2011 op
meer dan 647 miljard dollar en in december 2012 op meer dan 632 miljard. 258
Het blijkt dan ook dat bedrijven na de kredietcrisis van 2008 het ondersteunen van dergelijk
indrukwekkend en figuratief werk van commercieel succesvolle kunstenaars zijn blijven continueren.
Zo maakte kunstenaar Philippe Parreno in opdracht van de ‘Hyundai Commission’ van ZuidKoreaanse automotive firma Hyundai Motor een ruimtevullende installatie voor de Turbine Hall,
getiteld Anywhen (2016).259 Deze bestond uit continu bewegende elementen ‒zoals met helium
gevulde ballonnen in de vorm van vissen‒ en licht en gelui d configuraties waarin bezoekers werden
ondergedompeld (afb. 54). In het persbericht van Hyundai was te lezen dat de Hyundai Commission
tot doel heeft hedendaagse kunstenaars in de gelegenheid te stellen om ‘dramatic experiences’ te
leveren aan ‘an audience of millions through site-specific installations for Tate Modern’s unique
Turbine Hall’.260
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258 BIS, juni 2013, p. A141. De keerzijde van deze enorme toename in virtueel kapitaal is volgens filosoof
Maurizio Lazzarato (2012) de grote groei van schuld, die de schuldenaar in een onevenredige relatie tot de
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speculanten is komen te liggen. Dit was nog niet het geval in de industriële, ofwel fordistische, samenleving toen
de economie nog stevige inbedding had in een tastbare gemeenschap. Maar doordat met name corporate
lobbygroepen minder strakke wet- en regelgeving van de financiële kapitaalmarkten hebben b edongen bij de
politieke top, is die inbedding op den duur gaan verdwijnen (Arrighi 2002). Hierdoor is het sinds de late jaren
negentig voor schuldeisers mogelijk geworden om bijvoorbeeld verschillende soorten hypotheken op te splitsen,
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het onroerend goed) van de schuldenaar. Zodoende is in de westerse maatschappij de fordistische regeling die
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de schuldeiser (crediteur).
259 Deze Hyundai Commission bestond in 2016 uit kunstprofe ssionals Andrea Lissoni en Vassilis
Oikonomopoulos. Zij waren op dat moment naast hun betrekking bij de Hyundai Commission werkzaam als
respectieveljk ‘Senior Curator, International Art (Film)’ van Tate Modern en ‘Assistant Curator’ van Tate Modern:
Persbericht Hyundai, 4 oktober 2016.
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Ibidem. Over de kunstenaarsopdracht aan Parreno zei Wonhong Cho, de ‘Executive Vice President’ van
Hyundai Motor Company: ‘In this latest commission Philippe Parreno re -imagines the Turbine Hall by establishing
an environment that challenges the audiences’ minds. For us, the Hyundai Commission is a way to propose new
perspectives on art and offer fascinating experiences. We hope to share our vision with millions of visitors
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Deze ontwikkeling onder bedrijven om fysiek kolossale en herkenbare kunstwerken helpen te
realiseren, valt samen met de door kunsthistorica Karen van den Berg en sociologe Ursula Pasero in
de bredere kunstscene waargenomen trend van grootschalige, ‘increasingly sophisticated and
technically astonishing’ kunstinstallaties.261 Volgens hen zijn de voornaamste vier actoren waardoor
dit soort werk met name sinds de jaren nul kon ontstaan ‘galleries’, ‘curators’, ‘art fabricators’ en
‘large studios’. 262
Zonder hieraan afbreuk te doen, lijken Van den Berg en Pasero echter twee andere belangrijke
actoren over het hoofd te zien die zulk werk mede mogelijk hebben gemaakt. Aan de ene kant zijn
dat kapitaalkrachtige commerciële ondernemingen en aan de andere kant zijn dat rijke individuen,
zoals Björgólfur Guðmundsson, de voormalig eigenaar van de IJslandse Landsbanki, die voordat hij
bankroet ging financieel bijdroeg aan de totstandkoming van het werk van kunstenaar Ólafur
Elíasson waaronder Elíassons watervallen. 263 Evenals bijvoorbeeld de Franse zakenmagnaat François
Pinault die onder andere het grote Hollywood bord bekostigde dat Cattelan voor de Biënnale van
Venetië in 2001 op een verlaten heuvelachtig terrein in Palermo had neergeplant, en die
bijvoorbeeld ook Damien Hirsts serie Treasures From the Wreck of the Unbelievable (2017)
financierde waarin Hirst de opgedoken kostbaarheden van een fictief verloren gegaan schip uit de
eerste eeuw na Christus toont, zoals een gigantisch 25 meter hoog beeld. 264
In de casestudie naar Cattelans installatie zal ik nader ingaan op de motieven van retail bedrijven,
automotive firma’s en levensmiddelenproducenten ‒en die van Trussardi in het bijzonder‒ om zulke
grootschalige en makkelijk herkenbare kunst, waarbij vaak inhoudelijk geen toespelingen worden
gemaakt op de eigen producten en bedrijfsvoering, in opdracht aan commercieel succesvolle
kunstenaars te geven en financieel mogelijk te maken.

Historische reconstructie van toenmalige bedrijfscontext
Mijn onderzoeksaanpak is geïnspireerd op de wijze waarop kunstonderzoeker Rosalyn Deutsche te
werk is gegaan bij haar bestudering van kunst in de openbaar stedelijke ruimte. Zo waarschuwt zij in
Evictions. Art and Spatial Politics (1996) dat wanneer kunstwerken in de stedelijke ruimte enkel
worden geanalyseerd als esthetisch autonome artefacten, deze in de beschrijvingen het gevaar lopen
te veel te worden gemythologiseerd. Om dit te voorkomen benadert zij kunst in de stedelijke ruimte
daarom niet vanuit een louter esthetisch discours, maar vanuit datgene wat zij een ‘critical urban
discourse’ noemt. 265 Zij bestudeert zodoende eerder de bredere context waarbinnen kunst in de
openbare ruimte tot stand is gekomen. Dit doet zij door kritisch te kijken naar wie over de stedelijke
ruimte, waarbinnen die kunst staat, controle heeft, welke belangenmotieven daarbij spelen en op
welke wijze die controle ten opzichte van de kunst wordt uitgeoefend.
In de casestudies van voorliggend onderzoek beoog ik een vergelijkbare invalshoek te hanteren. Deze
stelt mij in staat om een eventuele, in naam van bedrijven voortgebrachte, ideologie van esthetische
autonomie te kunnen pareren. Tegelijkertijd geeft mij deze invalshoek de mogelijkheid om een
kritische analyse te maken van de beeldvorming over het werk van Clegg & Guttmann, Fraser en
Cattelan. Wie waren daarbij betrokken, waarom en wat heeft dit opgeleverd? Hieronder zal ik mijn
aanpak nader toelichten. Doel is uiteindelijk om mede met behulp van de, via mijn aanpak verkregen,
aanvullende informatie, die vanwege dominante sturing van het desbetreffend corporate
cultuurbeleid onbedoeld weggelaten, dan wel moedwillig verzwegen is, nuance aan te brengen in de
bestaande receptie van de werken.
Het nuanceren van een bestaande geschiedschrijving over een bepaald onderwerp vanuit een niet
eerder ingenomen of alternatief perspectief, is een aanpak die vooral in de geschiedwetenschappen
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ten aanzien van koloniale geschiedenis gehanteerd wordt.266 In westerse kunstgeschiedschrijving zijn
er eveneens onderzoeken geweest, waarin bepaalde bestaande gezichtspunten vanuit andere
perspectieven in heroverweging zijn genomen.
Bijvoorbeeld studies met zogeheten ‘identity politics’ als uitgangspunt, met daarin centraal de relatie
tot de positie van de ‘ander’, zoals de vrouw en de niet-blanke immigrant. Dit komt onder andere aan
de orde in het boek The Art of Art History: A Critical Anthology (1998) waarover kunsthistoricus
Donald Preziosi de redactie voerde. Hierin staan diverse artikelen die het ontstaan van
kunstgeschiedenissen reconstrueren en vanuit een ander perspectief belichten en nuanceren. 267
Verder heeft bijvoorbeeld ook kunsthistorica Hannah Feldman in From a Nation Torn: Decolonizing
Art and Representation in France, 1945-1962 (2014) een deel van de westerse
kunstgeschiedschrijving kritisch onder de loep genomen. Met een blik op de tot nu toe, volge ns haar,
vaak vergeten historische omstandigheden als de koloniale oorlogen in Frans Indo-China en Algerije,
werpt zij een ander licht op de productie en receptie van het Frans modernisme.
Een laatste voorbeeld van een originele en andere benadering van be staande
kunstgeschiedschrijving is dat kunsthistoricus T.J. Demos in Decolonizing Nature. Contemporary Art
and the Politics of Ecology (2016) aandacht geeft aan zaken betreffende het milieu en de ecologie,
die vooralsnog nauwelijks tot niet in de belangstelling van de existerende kunsthistorie hebben
gestaan.
Tussen de verschillende kritische studies waarin bepaalde bestaande kunstgeschiedschrijvingen
genuanceerd en in heroverweging genomen worden, is er tot op heden nog geen enkele verschenen
die als onderzoeksonderwerp het bestaand discours over kunst in bedrijfscontext heeft. Dat is
opmerkelijk aangezien gebleken is dat hetgeen over kunst in bedrijfscontext geschreven is, veelal
mede afkomstig is uit publicaties, interviews en andere teksten die in naam van, of voor bedrijven
zijn gemaakt. Waarbij op basis van de, in eerdere studies aangetoonde, instrumentalisering van kunst
voor interne en externe bedrijfsdoeleinden de relevante vraag kan worden gesteld in hoeverre het
ontstane discours over kunst in bedrijfscontext, waaraan kunstprofessionals hebben bijgedragen,
dermate corporate gekleurd is, dat ruimte voor nuances binnen dit discours ten aanzien van het
functioneren van die kunst belemmerd wordt?
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Zo heeft antropoloog Michel-Rolph Trouillot in Silence The Past. Power and the Production of History (1995)
het ontstaan van de historische narratieven over de Haïtiaanse Revolutie (1791 -1804) op kritische wijze
blootgelegd en op bepaalde hiaten daarin gewezen.
Vanuit een soortgelijke gedachte heeft bijvoorbeeld journal ist Madhusree Mukerjee in Churchill's Secret War:
The British Empire and the Ravaging of India during World War II (2011) een andere blik geworpen op de
geldende historie ten aanzien van de rol van Sir Winston Churchill bij de drie miljoen doden in de ‘gefabriceerde’
hongersnood van 1943 in India.
Gelijkerwijs ‒zij het niet zozeer koloniale, maar wel geschiedenis van knevelarij en uitbuiting betreffend‒ heeft
bijvoorbeeld historicus Edward Baptist in The Half Has Never Been Told. Slavery and the Rise of American
Capitalism (2014) de bestaande geschiedschrijving rond het Amerikaans industrieel kapitalisme vanuit een an der
perspectief benaderd. Zo heeft hij aan de hand krantenartikelen, plantage -archieven en getuigenissen van politici,
tot slaaf gemaakte mensen, industriëlen en katoenhandelaren laten zien dat dit kapitalisme in het noorden
onlosmakelijk verbonden was met, en gebaseerd was op, de katoenproductie- en handel in het zuiden van dat
land.
Een voorbeeld uit Nederland van bezinning op voorhanden zijnde koloniale historie is het vierjarig groot schalig
onderzoeksprogramma ‘Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indone sië 1945-1950’ dat in 2017 werd gestart en op
4,1 miljoen euro begroot is . Daarbij zijn het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs -, Holocaust en
Genocidestudies namens het kabinet een onderzoek begonnen om de rol die Nederland in Indonesië in 1945 -’50
speelde te heroverwegen. Indonesische historici die voor dit programma benaderd zijn, hebben evenwel reeds te
kennen gegeven dat het verschil in vis ie op het verleden tussen Nederland en Indonesië zo groot is, dat het
programma gedoemd is te mislukken (persbericht Reporter Radio, 1 oktober 2017).
Verder heeft journalist Piet Hagen in Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde
overheersing (2018) bestaande westerse geschiedschrijving over Indonesië aangevuld, alsmede genuanceerd via
een gedetailleerd overzicht van de meer dan 500 grote en kleinere oorlogen die buitenlandse mogendheden,
Nederland voorop, tussen 1510 en 1970 voerden in wat nu Indonesië is en waarbij naar schatting 3 tot 4 miljoen
Indonesiërs het leven lieten.
267 Preziosi 1998, p. 4.
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In de casestudies zal ik laten zien dat het ontstane discours over respectievelijk het werk van Clegg &
Guttmann, Fraser en Cattelan gevormd wordt door: teksten uit bestands- en tentoonstellingscatalogi
en uit speciale publicaties die in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi uitgebracht zijn en
waarin de bedrijfsmatige kunstpraktijken en het werk beschreven staan; teksten uit brochures,
persberichten en gepubliceerde uitspraken in de media die in naam van deze ondernemingen rond
die kunstpraktijken en de tentoonstelling van elk werk zijn gemaakt; en teksten uit publicaties van
derden, ofwel auteurs die niet in dienst van bovenstaande bedrijven hebben geschreven, maar wel
over deze praktijken en kunst hebben bericht. Om een beeld te schetsen van de mate waarin de in
naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi vervaardigde teksten in het discours van sturende
invloed zijn geweest op de beschrijvingen van derden, zal ik in de casestudies allereerst deze teksten
met die beschrijvingen vergelijken.
In analogie met Deutsche beoog ik dit discours als het ware te ‘ontideologiseren’ van eventuele
claims dat het werk en de kunstpraktijken niet beïnvloed zijn door bedri jfsmatige aspecten, maar
louter zijn voortgekomen vanuit een esthetische autonomie. In die zin heeft mijn wijze van aanpak
theoretisch gezien raakvlakken met de discipline van de kritische discoursanalyse, die mede door
taalwetenschapper Norman Fairclough in 1995 is ontwikkeld, waarbij taalwetenschap en sociologie
met elkaar verbonden worden. In het algemeen wordt met behulp van deze discipline onderzocht
hoe machtsrelaties zich binnen de maatschappij, binnen organisaties en binnen familieverbanden via
taal voltrekken.268 In voorliggend onderzoek zal ik deze discipline niet als zodanig hanteren, maar
eerder geïnspireerd hierdoor vanuit een meer historische benadering kritisch bestuderen hoe het
discours rond het werk van Clegg & Guttmann, rond het werk van Fraser en rond het werk van
Cattelan tot stand gekomen is. Welk narratief werd vanuit de firma’s verteld, door wie en binnen
welke context, hoe is daarop gereageerd, door wie en met welke reden?
Hiervoor zal ik de in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi gemaakte publicaties, interviews
en andere teksten over het in opdracht gemaakt werk van respectievelijk Clegg & Guttmann, Fraser
en Cattelan aan een minitieuze tekstanalyse onderwerpen. Want op basis van het feit dat de drie
werken als pièce de résistance naar voren zijn geschoven, ga ik ervan uit dat deze teksten niet zonder
reden geschreven zijn en daarom de meest volledige informatie bevatten die men vanuit DG BANK,
EA-Generali en Trussardi elk over zijn eigen kunstpraktijken en over het werk in opdracht aan een
publiek heeft willen toevertrouwen. Met andere woorden, de veronderstelling is dat men via deze
teksten geprobeerd heeft concrete inhoud te geven aan datgene wat men vanuit het bedrijf ‒het
corporate cultuurbeleid‒ vindt dat de buitenwacht absoluut moet weten van de desbetreffende
kunstpraktijken en het werk. In het licht hiervan zal ik deze teksten kritisch analyseren om tot een
beter begrip te komen van de manier waarop het narratief, dat in naam van elk bedrijf over de
kunstpraktijken is gemaakt, vorm en inhoud heeft gekregen.
Via deze analyse wordt echter alleen precies datgene zichtbaar wat men in naam van DG BANK, EA Generali en Trussardi met reden naar buiten toe heeft willen communiceren. De kans bestaat dat
zodoende allerlei informatie over zaken onbelicht blijft, die men vanuit deze bedrijven liever niet in
het openbaar geassocieerd met, of gekoppeld aan de desbetreffende kunstpraktijken en
bijbehorende werken in opdracht wil zien. In dat opzicht had Stallabrass er reeds in 2004 op gewezen
dat de personen die namens bedrijven kunst beheren, weinig geneigd zijn om informatie over de
mechanismen achter kunstpraktijken prijs te geven.269 In elk geval ben ikzelf uit de gesprekken die ik
met de, in dienst van ondernemingen zijnde, kunstprofessionals heb gevoerd, sowieso niet veel meer
te weten gekomen dan wat er al in de publicaties van hun bedrijven over de kunstpraktijken en kunst
geschreven stond.
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Fairclough 1995.
Stallabrass 2004, p.132. De gesprekken die ik met kunstprofessionals in hoofdkantoren en op plekken
horende bij de openbaar toegankelijke bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen had, gaven in elk geval een
idee van de sfeer en entourage van de fysiek ruimtelijke bedrijfscontext waarin zij opereer den.
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In de casestudies gaat het mij in die zin ook niet zozeer om het achterhalen van specifieke
bedrijfsrichtlijnen of corporate beleidskaders ‒voor zover deze er waren en strikt nageleefd werden‒
waartoe kunstprofessionals zich moesten verhouden bij het invulling geven en uitvoeren van de
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten. Het gaat mij eerder om mechanismen van corporate
cultuurbeleid bloot te leggen en tegelijkertijd om datgene wat in de naar buiten toe
gecommuniceerde teksten ‒in catalogi, publicaties, persberichten, brochures, gepubliceerde
interviews en andere teksten‒ geschreven staat, tegen het licht houden van de niet gegeven en niet
vermelde informatie over de desbetreffende, spatio-temporele bedrijfsmatige aspecten, die de
feitelijke context vormden waarbinnen de kunstpraktijken en aanverwante kunstenaarsopdracht
indertijd ontstaan zijn. Ofwel, precies dat soort bedrijfsmatige aspecten, zoals marketingstrategie en
intern personeelsbeleid, dat mede deel uitmaakte van het toen vigerend corporate cultuurbeleid van
DG BANK, EA-Generali en Trussardi. Aan de hand van informatie over die aspecten is namelijk een
aanvullende historische reconstructie te maken van de toenmalige bedrijfscontext, van waaruit men
in naam van elk bedrijf, nadat het kunstwerk gerealiseerd was, naar buiten toe communiceerde over
dit werk en de kunstpraktijken. Op die manier kunnen onvermelde factoren aan het licht komen die
mede bijgedragen hebben aan deze communicatie, waardoor uiteindelijk meer nuance is aan te
brengen in de beeldvorming over die praktijken en kunst.
Om de toenmalige bedrijfscontext te reconstrueren die op dat moment binnen DG BANK, EAGenerali en Trussardi een zekere uitwerking op de desbetreffende kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten en de kunstenaarsopdracht in het bijzonder had, zal ik mij ‒naast het in naam van
deze firma’s gemaakt discours over die activiteiten en opdracht‒ op een viertal zaken focussen.
Ten eerste zal ik analyseren hoe en wat er geschreven is over de rol die ‒voor zover hier sprake van
was‒ de bedrijfsdirectie, kunstcurator, kunstadviescommissieleden en kunstenaar binnen die setting
bij DG BANK, EA-Generali en Trussardi in relatie tot de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteite n daar
hebben gespeeld en binnen welke netwerken ze opereerden. Dit zal ik mede doen aan de hand van
Andrea Frasers studie voor A Project in Two Phases (1994-1995). Zij was namelijk ook geïnteresseerd
in de relatie tussen kunstprofessionals en bedrijfsdirectie. Bij haar analyse hiervan gebruikte zij Pierre
Bourdieus theorie over symbolisch en economisch kapitaal. Zonder hieraan afbreuk te doen, zal ik als
aanvulling daarop en in lijn daarmee zowel verwijzen naar inzichten uit ‘The Cultural Apparatus’
(1959) van Amerikaans socioloog Charles Wright Mills, waarin hij duiding geeft aan het belang van
establishment voor diegenen in machtsposities en voor cultuurprofessionals, als ook refereren aan
het denken van Franse filosoof Michel Foucault over organisatorische mechanismen achter kennis en
macht, die hij onder andere in de jaren zeventig en tachtig in essays en lezingen uiteen heeft gezet.270
De keuze om mede via de blik van Foucault kritisch naar de toenmalige bedrijfscontext en haar
spelers en hun netwerken te kijken, heeft te maken met zijn standpunt dat een discours controle
uitoefent over hetgeen men kan ‘kennen’, waarbij hij stelt dat die controle door systemen van
institutionele macht wordt toegepast, wat impliceert dat kennis een direct resultaat van macht is.271
Zo maakte hij onder andere een studie van de wijze waarop een natiestaat door middel van diverse
disciplinaire maatregelen de macht over haar individuen uitoefent. Volgens hem bewerkstelligt een
staat dat niet via controle van bovenaf, maar via een machtstechniek die hij ‘governmentality’, ofwel
het principe van bestuurlijkheid, noemt. Dat wil zeggen, de internalisering van bepaalde kennis (een
discours) die burgers ermee laat instemmen een zekere zelfdisciplinering aan de dag leggen, die hen
in de pas doet lopen met hetgeen de staat voor ogen heeft. 272 Het doel van zijn studie was om de
ruimte voor manipulaties en mystificaties ten aanzien van staatsmacht te verkleinen. In analogie met
de natiestaat kan ook het bedrijf als een machtsuitoefenend orgaan worden gezien, welke als
disciplinair apparaat zijn eigen specifieke corporate cultuurbeleid heeft, waartoe een kunstcurator en
270

Foucault 1980; 1997a; 1997b; 1999.
Foucault 1970, p. 183: ‘In any given culture and at any given moment, there is always only one episteme that
defines the conditions of possibility of all knowledge, whether expressed in theory or silently investe d in a
practice.’
272 Foucault 1997b, p. 28.
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een kunstadviescommissielid, evenals een kunstenaar bij een kunstenaarsopdracht, zich allen op een
bepaalde manier moeten verhouden. In de casestudie naar Frasers werk zal ik hier nader op ingaan
en een uitleg geven van datgene wat ik zie als ‘corporate governmentality’, ofwel het principe van
zakelijke bestuurlijkheid, en hoe dit zich verhoudt tot kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten.
Een tweede focus om die toenmalige bedrijfscontext te reconstrueren, is gericht op het analyseren
van de mate van instrumentalisering van bedrijfsmatige kunstpraktijken, die indertijd ten behoeve
van de marketingdoeleinden bij respectievelijk DG BANK, EA-Generali en Trussardi van kracht was, en
welke doeleinden deze instrumentalisering dan specifiek betrof. Om deze, samen met het
marketingbeleid van elke onderneming, in beeld te krijgen, zal ik de bedrijfseconomische positie van
deze firma’s in relatie tot hun publieke bedrijfsimago van destijds bestuderen aan de hand van
ondere andere krantenartikelen en teksten die daarover berichten. Met name in de casestud ie naar
Cattelans installatie zal ik hier nader op ingaan en in het bijzonder wetenschappelij ke literatuur over
marketingstrategieën en buitenreclame ter hand nemen. 273
De keuze om mij mede hierop te focussen om die toenmalige bedrijfscontext scherper in beeld te
krijgen, heeft te maken met inzichten van onder andere politicoloog Benjamin Barber, e conoom
Henk van Tuinen en socioloog Wolfgang Streeck. Afzonderlijk van elkaar hebben ze erop gewezen dat
juist alledaagse manipulatie van voorkeuren door bedrijven ‒ofwel reclame‒ een niet onbelangrijke
rol in de samenleving speelt en veel serieuzer genomen dient te worden dan tot nu toe is gedaan. 274
In hun ogen heeft deze manipulatie namelijk een meer geïndividualiseerde maatschappelijke blik tot
gevolg, die op systematische wijze de aandacht van het collectieve belang in een samenleving neigt
weg te voeren. In feite komen ze hiermee tot dezelfde conclusie die Bernays reeds ooit begin
twintigste eeuw getrokken had toen hij in Propaganda (1928) beschreef dat de invloed van bedrijven
op individuele levens steeds groter is geworden, waardoor het publieke domein dat uit de som van
die levens bestaat, ook steeds meer in de macht van bedrijven is komen te liggen. 275 Via theorie en
praktijk wees hij er dan ook op dat communicatiestrategieën om een publieke opinie te manipuleren
voor politieke en economische machthebbers inwisselbaar zijn. 276 Door middel van het analyseren
van de aan de bedrijfsmatige kunstpraktijken gekoppelde marketingdoeleinden is dus een licht te
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Deze literatuur betreft onder andere: Kaikati & Kaikati 2004; Cronin 2006; Simmons & Becker-Olsen 2006; Roy
& Chattopadhyay 2010.
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Barber 2007; Tuinen 2011; Streeck 2012.
275 Bernays 1928, p. 9: ‘The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the
masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society
constitute an invisible government which is the true ruling power of our cou ntry. We are governed, our minds are
molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of.’
276 Bernays 1947, p. 114. Een voorbeeld waarbij Bernays zijn communicatiestrategieën voor zowel politieke als
economische machthebbers inzette, is toen hij in de jaren vijftig achter de schermen een groot aandeel had in de
destijds geheime operatie van United Fruit Company en Amerikaanse Central Intelligence Agency (CIA) bij het
omverwerpen van de democratisch gekozen regering van presi dent Jacobo Árbenz Guzmán in Guatemala. In
1951 was Árbenz daar aan de macht gekomen en voerde onder andere verstrekkende landhervormingen door en
legaliseerde de communistische partij. Dat was destijds met name een doorn in het oog van de Amerikaanse
United Fruit Company, die in Guatemala met talrijke bananenplantages de grootste landeigenaar en werkgever
was. De directeur van United Fruit Company drong bij de opeenvolgende Amerikaanse presidenten Harry Truman
en Dwight Eisenhower aan op ‘regime change’. Wat daarbij hielp was dat Minister van Buitenlandse Zaken, John
Foster Dulles, destijds namens United Fruit Company via zijn advocatenkantoor Sullivan & Cromwell met de
overheden in Guatemala en Honduras had onderhandeld over het verkrijgen van land, en dat John Fosters broer,
Allen Dulles, de directeur van de CIA was en daarnaast in de Raad van Bestuur van United Fruit Company zat.
Tegelijkertijd huurde het bedrijf Bernays in om het positieve beeld dat de Amerikanen van de regering in
Guatemala hadden te veranderen. Zij moesten vooral gaan geloven dat Árbenz een communistische bedreiging
voor Amerika vormde. Om dit te bewerkstelligen organiseerde Bernays dat invloedrijke journalisten naar
Guatemala gingen om negatieve berichtgeving over Árbenz op te tekenen. Daarnaast richtte hij het Middle
America Information Bureau op waarmeeUnited Fruit Company in staat werd gesteld allerlei imago bevorderende
‘facts and figures’ onder Amerikaanse en Latijns -Amerikaanse journalisten te verspreiden. Na de, mede met
behulp van psychologische oorlogsvoering, gelukte staatsgreep in 1954, onder leiding van de door CIA getrainde
troepen van Carlos Castillo Armas, zorgde Bernays ten gunste van United Fruit Company ervoor dat de
Amerikaanse bevolking ging geloven dat Guatemala door strijders voor de democratie was bevrijd. CIA
memorandum, 12 mei 1975; Cohen 2012; Schlesinger & Kinzer 1999.

63

werpen op de reikwijdte en implicaties van deze praktijken en bijbehorende kunst binnen de
samenleving en bredere kunstscene.
Ten derde zal ik, in het verlengde hiervan, in de casestudie naar Cattelans installatie in het bijzonder
de focus leggen op belangen vanuit de kunstmarkt die rond de tentoonstelling van dit werk in Milaan
ertoe deden. Om de samenhang tussen publieke controverse in de media en private belangen v an
verzamelaars van Cattelans werk en bedrijfsbelangen van het luxegoederenconcern te analyseren,
zal ik de berichtgeving over zowel de toenmalige verkopen van Cattelans werken raadplegen, als ook
zijn persoonlijke band met privéverzamelaars belichten. Verder zal ik daarbij dieper ingaan op de
implicaties die deze belangen met zich hebben meegebracht ten aanzien van de Milanese kunstscene
en de bredere culturele sector in Italië.
Tenslotte zal ik in alle drie de casestudies een historische reconstructie van het functioneren en
communiceren van elk kunstwerk in zijn bedrijfscontext te maken. Om dit te bewerkstelligen en
zodoende een ander ‒en een vooral niet door bedrijfsbelangen bemiddeld‒ perspectief te bieden op
teksten die in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi zijn gemaakt, zal ik in de casestudies
zowel vergelijkingen maken met andere kunstwerken die in een, bij benadering, gelijksoortige
context tot stand zijn gekomen, als ook analyses maken van de werking van eerdere werken van
Clegg & Guttmann, Fraser en Cattelan. Op die manier beoog ik meer nuance te kunnen aanbrengen
in datgene wat in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi over die kunstwerken geschreven is.
Door bovengenoemde zaken in de casestudies dus kritisch te analyseren en door de toenmalige
bedrijfscontext waarin de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten die het werk van respectievelijk
Clegg & Guttmann, Fraser en Cattelan hebben voortgebracht te reconstrueren, beoog ik aanvullende
informatie te leveren ter nuancering van bestaande beeldvorming over die activiteiten en
kunstwerken. En wel informatie die als het ware ‘geontideoligiseerd’ is van eventuele claims op
esthetische autonomie en die een beeld schets dat verder reikt dan het reeds existerend beeld dat
vanuit een louter kunsthistorische of esthetische invalshoek geschapen is.
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2. OP DE WERKVLOER BIJ FRANKFURTER DG BANK: MUSEUM FOR THE
WORKPLACE (1995) - CLEGG & GUTTMANN
‘Das ist mir zu privat, das hat eigentlich am Arbeitsplatz nichts zu suchen.’ 1

1

Anonieme DG BANK medewerker in 1998.
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2.0. Medewerker als gedroomde curator
Bedrijfsportretten
Het kunstenaarsduo Clegg & Guttmann dat het werk Museum for the Workplace: Portrait of a
Working Community (1995) heeft gemaakt, bestaat uit Michael Clegg (Dublin 1957) en Martin
Guttmann (Jeruzalem 1957). Beiden zijn in 1978 opgeleid aan de School of Visual Arts in New York
City en hebben daar onder andere les gehad van kunstenaar Joseph Kosuth. Clegg en Guttmann zijn
eind jaren zeventig gaan samenwerken, toen ze foto’s van directiebesturen ‒bedrijfsportretten‒
verzamelden uit jaarverslagen van grote bedrijven. Ze waren in deze foto’s geïnteresseerd, omdat ‒
zo zeggen ze in een interview uit 1986‒ daarin ‘[…] jedes formale Element sofort im Sinne von
Macht, Hierarchie, etc., thematisiert war’. 2 Het eerste werk dat zij als kunstenaarsduo in opdracht
maakten ‒waarvan ze de titel en het jaartal niet noemen‒ betrof een groepsportret van senior
managers van IBM.3 Ze schoten daarnaast ook individuele portretten van hen, waarvan ze een
collage maakten die ze weer fotografeerden.
In de jaren tachtig namen Clegg & Guttmann de corporate scene als uitgangspunt voor een serie
fotowerken bestaande uit drie verschillende typen bedrijfsportretten, die ze ‘fictieven’, ‘opdrachten’
en ‘samenwerkingen’ noemden. In het type van de ‘fictieven’ gebruikten ze acteurs om ‒zoals zijzelf
in het interview uit 1986 zeiden‒ de ‘machtsrelaties tussen kunstenaars en maecenassen vast te
leggen’.4 In het type van de ‘opdrachten’ fotografeerden ze daadwerkelijke directiebesturen,
managers en zakenlieden. Bij het maken van dit type vonden Clegg & Guttmann dat ze zichzelf
onderwierpen aan een ‘heuse confrontatie met de macht’. 5 In het type van de ‘samenwerkingen’
overlegden ze met de te fotograferen entrepreneurs en bestuurders welke stilistische ke uze het
portret zou gaan krijgen.
Op deze serie foto’s zijn veelal tegen een dramatische clair-obscur achtergrond in stemmige
kostuums gestoken mannen, vrouwen en soms ook kinderen te zien. Werken uit deze serie dragen
titels die verwijzen naar de wereld van business, netwerken, vrijmetselarij, commercie en kunst,
zoals Et in Arcadia, Ego & Co. (1982), An Allegory of Corporate Mobility (1982), The Secret Allegiance
(1982), Grand Master (1985) (afb. 55), The Art Consultants (1986), A Corporation of Children (1987)
en The Financiers (1987) (afb. 56). De serie was te zien in de expositie ‘Clegg & Guttmann. Collected
Portraits’ die de Württembergischer Kunstverein Stuttgart van 20 juli tot 4 september 1988 had
georganiseerd.
Toen Clegg & Guttmann in 1995 de uitgeleende voorwerpen van de DG BANK medewerkers gingen
fotograferen waren zij dus niet onbekend met het bedrijfsleven. In tegenstelling tot hetgeen zij in
hun portretserie uit de jaren tachtig deden, namen zij in het vierdelig fotowerk Museum for the
Workplace. Portrait of a Working Community (1995) nu niet fictieve en echte figuren uit
directiebesturen, raad van commissarissen en andere hoogvliegers uit de zakenwereld en
bestuurstop als onderwerp, maar concentreerden zij zich op de van huis meegenomen voorw erpen
die gewone bankmedewerkers als kunst benoemden en in hun kantooromgeving zoud en willen zien.
Met de titel ‘Portrait of a Working Community’ wijzen Clegg & Guttmann op hun bedoeling dat elk
object op de foto, dat in de bankfoyer voor het raam naast e en ander object dat aan het plafond
hangt of op een cilindervormige sokkel van chroom staat, als het ware gezien moet worden als
representatie van de desbetreffende bankmedewerker die het object heeft uitgeleend (afb. 40). In
die zin vormen deze objecten gezamenlijk het ‘portret’ van de uit employees bestaande
bankgemeenschap.
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4 Ibidem.
5 Ibidem.
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In fotowerk I bestaan de objecten uit een glaspiramide, een poster, een videosculptuur, een kleurige
natuurstudie en een kinderschoen. In fotowerk II zijn dit een tekening, een foto, een sculptuur uit
speksteen, een schilderij, een bril, twee kleurenfoto’s, een bierdoos en een Afrikaanse sculptuur. Een
tafellamp in de vorm van een vliegtuig, een kindertekening een wereldbol, een DG BANK T-shirt, een
flessenstop, een schilderij en een sculptuur van speksteen zijn de gefotografeerde voorwerpen in
foto III. In IV zijn dit een sculptuur van speksteen, een landschapsfoto, een fotoportret, een tekening,
een postkaart en een beschilderde vaas.

Publieke aandacht
Hoewel het vierdelig fotowerk in één van de gangen tussen de werkruimten en de foyer op de
begane grond van het hoofdkantoor van DG BANK aan de Platz der Republik in Frankfurt am Main
werd gehangen, waar doorgaans alleen bankmedewerkers en hun bezoeke nde clientèle rondlopen, is
het voor buitenstaanders met geen dagelijks toegang tot dit gebouw niet onbekend gebleven. In het
licht van de weinig beschikbare literatuur over kunst en bedrijven blijkt namelijk relatief toch veel
naar dit werk te zijn verwezen in diverse publicaties die hieronder ter sprake komen. Hierdoor
hebben met name diegenen die in het algemeen in het fenomeen van kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten geïnteresseerd zijn en diegenen die in het bijzonder de berichtgeving over zulke
activiteiten van DG BANK (DZ BANK) in de loop der jaren hebben bijgehouden, kennis kunnen nemen
van dit werk.
Afgezet tegen de geringe mate van speciale aandacht die in bestaande, publiek beschikbare
publicaties is besteed aan afzonderlijke kunstwerken in bedrijfscontext ‒zo beschrijft Rectanus onder
andere Walter De Maria’s Five Continents (1989) in het Daimler-Benz hoofdkantoor, waarover later
meer‒ is de mate van aandacht die het vierdelig fotowerk in zulke publicaties heeft gekregen vrij
uitzonderlijk te noemen. Zo blijkt het werk op verschillende momenten over een tijdspanne van
ongeveer dertien jaar aan bod te komen, vanaf de allereerste referentie hieraan in 1995 tot en met
de dissertatie van Christina Leber in 2008 ‒welke tot nu toe de laatst bekende publicatie is waarin
het werk wordt genoemd.

Museum am Arbeitsplatz
Het werk kon voor de eerste keer op publieke belangstelling van buiten het hoofdkantoor rekenen
toen het op 7 juli 1995 werd aangestipt in Horizont, een Duitstalig wekelijks vakblad voor marketing,
reclame en media gericht op professionals uit de communicatiewereld.6 In een kort artikel (241
woorden) met de titel ‘Museum am Arbeitsplatz’ zijn in dit blad de kunstpraktijken van DG BANK
door een niet aanwijsbare auteur belicht, waarbij speciaal gerefereerd is aan het vierdelig fotowerk
van Clegg & Guttmann op de begane grond. De beschrijving die op dat mome nt in 1995 van het
fotowerk werd gegeven is er één die, terugblikkend met de andere toen nog te verschijnen
publicaties over het werk in ogenschouw, de toon heeft gezet voor het verhaal dat in de loop der
jaren (tot en met in elk geval 2008) telkens blijkt terug te keren over dit fotowerk.
In het artikel wordt onderstreept dat het hoofdkantoor van de bank een heus ‘museum voor
hedendaagse fotografie’ voor medewerkers is. Via een citaat van directiemedewerker Ortrud Mittler
van de afdeling ‘Kommunikation und Events’ wordt benadrukt dat de bankemployees in het
middelpunt van de kunstpraktijken van de bank staan. Hierbij refereert Mittler in het bijzonder aan
het fotowerk van Clegg & Guttmann dat met bijdragen van het personeel tot stand gekomen is en
beklemtoont dat dit werk als voorbeeld geldt van hoe de bank met kunst omgaat. Het in opdracht
gemaakt project van Clegg & Guttmann demonstreert volgens haar dat de bank op slimme wijze in
staat is om de interesse bij de medewerkers in de fotografiecollectie aan te wakkeren. Daarnaast
stelt zij in het algemeen dat kunst de sfeer op de werkvloer kan veraangenamen. Verder laat zij
weten dat de bank zeer ambitieus is ten aanzien van de kunstpraktijken. Zo vertelt zij dat de door de
6

Dit blad verscheen op dat moment wekelijks op een oplage van rond de 20.000 exemplaren.
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bank verzamelde fotokunst op tien van de vijftig etages van het hoofdkantoor voor het
bankpersoneel te aanschouwen is en dat de bank van plan is om uiteindelijk heel het gebouw van
kunst te voorzien.
De titel van het artikel ‘Museum am Arbeitsplatz’ ‒ofwel de Duitstalige vertaling van de Enge lstalige
titel van het fotowerk‒ lijkt de lezer erop te wijzen dat DG BANK eenzelfde maatschappelijke waarde
als een museum kan voorstaan, in de zin dat het nu dus ook ruimte aan individuele zelfontplooiing
via kunst biedt. Het artikel zet op die manier de beeldvorming in gang dat de in naam van DG BANK
ontplooide kunstpraktijken blijkbaar ten goede van de ‘Bildung’ van individuele bankmedewerkers
komen, wat uiteindelijk weer een positief effect heeft op de bredere samenleving.
In het artikel wordt verder niet verhelderd waarom de bank zoveel waarde hecht aan het betrekken
van de bankmedewerkers bij de verzamelde kunst en welke achterliggende motieven daaraan ten
grondslag liggen. Voor het bedrijfsimago van de bank is het ontbreken van die informatie in elk geval
niet nadelig. Want doordat hier geen aandacht aan is besteed, blijft de beeldvorming dat de
kunstpraktijken van de bank van positieve waarde voor de medewerkers zijn gewoon behouden.

Beeldvorming via DG BANK boekje en catalogus
Na het artikel in Horizont kwam het fotowerk drie jaar niet in de publiciteit. Dit veranderde in juli
1998 met de verschijning van de volledig aan het werk gewijde Duitstalige publicatie Alltägliches:
Kunst am Arbeitsplatz. Museum for the Workplace. Clegg & Guttmann (1998). Dit boekje van 92
pagina’s was samengesteld door Luminita Sabau, het toenmalig hoofd kunstbeheer van DG BANK.
Het bevat teksten van Luminita Sabau en van kunstcurator Claus Friede, kunstenaar en
kunsttheoreticus Michael Lingner en kunstpedagoge en -historica Iris Cramer.
Op de achterflaptekst van het boekje staat dus vermeld dat deze publicatie de eerste is in een reeks
waarin speciale fotografieprojecten, die vanuit DG BANK als kunstenaarsopdracht geïnititeerd zijn,
gedocumenteerd worden. In retrospectief blijkt echter dat in deze reeks naast het boekje over het
werk van Clegg & Guttmann slechts één andere, soortgelijke publicatie is uitgegeven. Namelijk het
boekje Alltägliches: Kunst am Arbeitsplatz. It’s all about communication. Robert Barry (2000) over het
kunstproject dat Robert Barry reeds in 1997 in opdracht van de bank had gerealiseerd ‒waarover
later meer (afb. 57).
Uit het speciale boekje over het werk van Clegg & Guttmann valt niet af te leiden waarom DG BANK
deze publicatie drie jaar na de voltooiing van het werk van Clegg & Guttmann pas liet verschijnen. De
tekst op de achterflap, in combinatie met het feit dat de bank van oktober 1998 tot maart 2001 een
internationaal reizende tentoonstelling The Promise of Photography. The DG BANK Collection had
georganiseerd en waarvoor dus de vuistdikke catalogus van 390 pagina’s was gemaakt ‒met teksten
van bezoldigde auteurs als kunstcriticus Boris Groys, kunsttheoretica Rosalind Krauss, kunsthistoricus
Klaus Honnef en fotografiecriticus Christian Caujolle‒ doet in elk geval vermoeden dat de bank op dat
moment extra geld opzij had gelegd om de eigen kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten aan e en
breed publiek buiten het hoofdkantoor te presenteren. 7
De reizende tentoonstelling ‒met werk van onder andere Gilbert & George, Nan Goldin, Dan
Graham, Sherrie Levine, Tracey Mofatt, Rainer Arnulf, Cindy Sherman, Lorna Simpson en Wolfgang
Tillmans‒ en de bijbehorende catalogus brachten het fotowerk van Clegg & Guttmann dus eveneens
onder de aandacht van mensen buiten de bank. In de door Sabau geschreven introductietekst van de

De tentoonstelling was te zien in het Hara Museum of Contemporary Art in Tokyo (oktober 1998 – januari 1999),
Kestner-Gesellschaft in Hannover (maart – mei 1999), Centre National dela Photographie in Parijs (juni –
augustus 1999), P.S.1 Contemporary Art Center in New York City (september – oktober 1999), Akademie der
Künste in Berlin (januari – maart 2000) en de Schirn Kunsthalle Frankfurt in Frankfurt am Main (januari –maart
2001). Per tentoonstelling verschilde het aantal getoonde werken, zo was er in Japan een selectie van 120
werken van 21 kunstenaars te zien en betrof dit in New York een selectie van 300 werken van 32 kunstenaars:
The Yomiuri Shimbun/Daily Yomiuri 10 november 1998; DiPietro, 12 november 1998; Smith, 10 september 1999.
7
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catalogus wordt het werk kort uitgelicht. 8 Daarnaast is bij de bladzijden waarin de werken in de
tentoonstelling staan beschreven een omschrijving van het werk te vinden. Deze omschrijving is op
één volledige pagina afgedrukt (afb. 58).9 De tekst is geschreven door Iris Cramer, die dus ook een
tekst over het werk had gemaakt voor in het speciale boekje. Op de pagina naast deze omschrijving
staat een fotoafbeelding van slechts één van de vier fotowerken. Deze betreft Museum for the
Workplace II (268 x 122cm) die als enige in de reizende tentoonstelling was opgenomen.10 Het valt
niet te achterhalen welke tekstuele informatie over het werk tijdens de tentoonstelling voor
bezoekers beschikbaar was. Het is evenwel aannemelijk dat voor hen op dat moment de meest
volledige beschrijving van het werk te vinden was in het speciaal gemaakte boekje en de teksten in
de catalogus.

Focus op artistiek inhoudelijke oorsprong
In het boekje en in de catalogus wordt in sterke mate de idee gevoed dat de reden voor het ontstaan
van Clegg & Guttmanns werk bij de bank te maken heeft met hun eerder gemaakte serie van
bedrijfsportretten en met een bepaalde artistieke werkwijze en visie die zij voor hun werk Die Offene
Bibliothek (1991) hanteerden. Hoewel daartussen tot op zekere hoogte wel degelijk een samenhang
is te vinden ‒wat ik dadelijk zal uitleggen‒ ligt in deze publicaties daar nogal exclusief de focus op. Dit
zorgt ervoor dat de lezer ertoe wordt verleid om in elk geval geen aandacht te schenken aan de vraag
in hoeverre het vierdelig fotowerk nu eigenlijk via een door een corporate cultuurbeleid ingegeven
motief is voortgekomen? Het boekje en de catalogus zijn voorbeelden van teksten waarin ten
aanzien van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten een ideologie van esthetische autonomie wordt
voortgebracht.
De idee dat de totstandkoming van het werk bovenal berust op grond van artistiek inhoudelijke
overwegingen wordt meteen al in de inleiding van het boekje gevoed. Zo schrijft Sabau dat Clegg &
Guttmann in 1995 vanwege hun eerdere werk één van de eerste kunstenaars waren die in naam van
de bank waren uitgenodigd om op artistieke wijze een directe dialoog tussen de bankmedewerkers
en de fotografiecollectie te bewerkstelligen. 11 Destijds bestond deze collectie al uit meer dan 500
fotowerken van rond de 100 verschillende kunstenaars. Naast eerder genoemde kunstenaars was
ook werk verzameld van onder andere Nobuyoshi Araki, John Baldessari, Candida Höfer, Richard
Prince, Thomas Ruff en Andy Warhol. 12 Hoewel Sabau laat weten dat het doel van de
kunstenaarsopdracht aan Clegg & Guttmann was om ervoor te zorgen dat het bankpersoneel een
bijzondere beleving bij kunst zou gaan ervaren, die uiteindelijk hun dagelijkse interactie de collectie
zou moeten bevorderen ‒wat weliswaar impliciet duidt op een zekere functionele inzet van kunst ten
gunste van het corporate cultuurbeleid‒ blijkt de lezer met name door de tekst ‘Museum for the
Workplace. Claus Friede in Gespräch mit Clegg & Guttmann’, die na Sabaus inleidende tekst komt,
duidelijk te worden gemaakt dat dit doel hoofdzakelijk is voortgekomen op basis van een louter
artistiek inhoudelijke keuze naar aanleiding van Clegg & Guttmanns eerdere kuntwerken. 13
De tekst van Friede behelst een uitgeschreven interview dat hij met Michae l Clegg en Martin
Guttmann heeft afgenomen. 14 Uit het boekje wordt niet helder wanneer hij hen heeft geïnterviewd.
In het interview richt Friede zich uitsluitend op de motivaties van Clegg & Guttmann om het werk te
8

Bestandscat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 10.
Bestandscat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 92.
10 Deze foto laat de gefotografeerde compositie zien van de door de bankmedewerkers uitgeleende tekening,
foto, sculptuur van speksteen, schilderij, bril, twee kleurenfoto’s, bierdoos en een Afrikaanse sculptuur.
11 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 7.
12
Bestandscat. DG BANK Kunstsammlung 1998.
13 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, pp. 7-9: ‘So gelang unserer Meinung nach ein Experiment, das
neben vielen theoretischen und praxisbezogenen Überlegungen und Analysen ein Hauptziel verfolgte: vielen
Kolleginnen und Kollegen Kunst auf eine neue und besondere Weise näher zu bringen.’
14 Ibidem, pp. 10-17.
9
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maken. Hij staat verder niet stil bij de manier waarop de bank toen als bedrijfscontext, als fysiek
ruimtelijke setting waarbinnen het werk gerealiseerd werd, in bedrijfseconomische zin
functioneerde. Zodoende komt in zijn tekst dus niet aan de orde in hoeverre deze bedrijfscontext een
zekere invloed heeft gehad op de opdracht aan Clegg & Guttmann. Het is goed mogelijk dat Friede,
die op dat moment in het dagelijks leven als kunstcurator werkte, ook niet gevraagd was dit
nauwkeurig uit te gaan zoeken, daar hij waarschijnlijk eerder ingehuurd en betaald werd om juist
enkel vanuit een kunstzinnig gerichte blik het fotowerk te benaderen. Daarnaast zou het kunnen dat
hij destijds zelf weinig tot niet geïnteresseerd was, dan wel de noodzakelijke kennis ontbeerde, om in
zijn tekst het kunstwerk te relateren aan zaken van niet artistiek inhoudelijke waarde, zoals de
marketingpositie van de bank en andere zaken betreffende het corporate cultuurbeleid.
Zo blijkt Friede in zijn openingsvraag aan Clegg & Guttmann louter gefocust te zijn op het achterhalen
van hun artistieke drijfveren om het werk te maken:

‘Wie ist die Idee entstanden, die Mitarbeiter der DG BANK darum zu bitten,
Kunstobjekte aus ihrem Besitz auszuwählen, um sie dann zu fotografieren?’ 15
Michael Clegg antwoordt dat het voor hem en Guttmann eigenlijk vanzelfsprekend is dat zij zich op
basis van hun eerdere artistieke onderzoekspraktijk rond het thema kunst en bedrijven daarmee
zouden gaan bezighouden. 16 Hij verwijst daarbij niet expliciet naar hun serie bedrijfsportretten uit de
jaren tachtig, maar voor de lezer is wel duidelijk dat hij deze serie bedoelt, aangezien deze in de
inleiding van het boekje wordt vermeld. 17 Volgens Clegg is de ‘grundsätzliche’ vraag waarop hij en
Guttmann ten aanzien van dit thema gefocust zijn, of werknemers van een bedrijf echt begrepen
kunnen worden als een publiek dat de kunstcollectie van een bedrijf aanschouwt, omdat
ondernemingen zich in de regel weinig aantrekken van enige feedback van werknemers op de
verzamelde kunst ‒aldus Clegg. Deze vraag is volgens hem dan ook de reden geweest om het werk bij
DG BANK te maken:

‘Wir wollten ein Kunstwerk schaffen, das die Mitarbeiter von Anfang an mit
einbeziehen sollte.’18
In aanvulling hierop stelt Martin Guttmann dat hij en Clegg in het bijzonder geïnteresseerd waren om
de rol die kunstenaars bij bedrijven kunnen spelen nader te gaan onderzoeken bij DG BANK. Daarbij
spreekt hij zich positief uit over kunstenaars die met bedrijven samenwerken. Hij laat expliciet weten
dat hij hen niet bij voorbaat als gecorrumpeerd bestempelt, zoals dat volgens hem wel door Hans
Haacke is gedaan, die ‒aldus Guttmann‒ zei dat bedrijven louter kunst kopen om hun imago te
verbeteren.19 Het is niet duidelijk op welke bron Guttmann zich bij zijn uitspraak over Haacke
baseert.20

15

Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 11.
Ibidem.
17
Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 7: ‘Die vier Großfotos für die DG BANK rücken frühere,
international berühmt gewordene “Corporate Portraits” in Beziehung zum heutigen Anliegen der Künstler, das
Publikum in eine neue Verantwortung zu nehmen (wie das Projekt “Die Offene Bibliothek”).’
18 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 11.
19 Ibidem.
20
Voor de lezer van Friedes tekst blijft het daardoor gissen of dit bijvoorbeeld de Engelstalige publicatie van
Bourdieu en Haacke uit 1995 was, die oorspronkelijk in 1994 in het Frans (Lib re-Échange) was verschenen, of
misschien wel één van Haackes kunstwerken betrof, zoals Les Must de Remb randt (1986) en Die Fahne Hoch
(1991). In de kunstinstallatie Les Must de Remb randt (1986) uitte Haacke kritiek op sieradenhuis Cartier, dat
volgens hem met behulp van Fondation Cartier een manier had gevonden om de aandacht af te leiden van de
schaduwkanten van Cartiers letterlijk en figuurlijk bloedige bedrijfsvoering met betrek king tot de mijnbouw in het
door het Apartheidsregime geleide Zuid-Afrika. De installatie bestond uit een kubusconstructie van hout waar men
naar binnen kon lopen. Aan weerszijden van de ingang was het bedrijfslogo van Cartier te zien. Boven de ingang
hing een bolvormige overkapping gelijk aan die bij juwelierszaken met de tekst ‘Les Must de Rembrandt’. Op de
gehele achterwand in de kubus was een fotowerk met begeleidende teksten geplaatst, waarop stakende
mijnwerkers waren te zien. In de teksten werd uitgelegd dat de mijnen in verband stonden met Cartier. Ook was
te lezen dat een staking van gekleurde mijnwerkers, die in 1985 betere werkvoorzieningen eisten, werd
16
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In de tekst van Friede benadrukt Guttmann dat hij van mening is dat de afkeer van kunst die
medewerkers van een bedrijf kunnen hebben niet in hun conservatieve houding ten aanzien van
moderne kunst ligt, maar in de eerste plaats gezocht moet worden bij het feit dat kunst hen
doorgaans van bovenaf, vanuit een bedrijfsdirectie, wordt opgedrongen. 21 Hoe Guttmann precies tot
dit inzicht is gekomen, blijft onduidelijk in de tekst. Clegg & Guttmann claimen in elk geval dat zij met
hun project bij DG BANK een nieuw model en nieuwe richtlijnen proberen te vinden om de relatie
tussen de rol van kunstenaars en werknemers binnen bedrijven te herijken en aan de hand daarvan
een kunstwerk creëren. 22 Terwijl zij dit zeggen, stippen zij ook kort hun kunstproject Die Offene
Bibliothek (1991) aan, welke zij verder niet nader toelichten. Met deze terloopse verwijzing willen ze
kennelijk demonstreren dat ze al eerder bezig waren geweest om mensen bij kunst te betrekken.
Het blijkt dat Friede dus nergens in het gehele interview aan Clegg & Guttmann vraagt om uitleg te
geven waarom zij vinden of denken dat er bij DG BANK destijds behoefte was om medewerkers bij de
collectie te betrekken via een kunstwerk. Friedes openingsvraag in combinatie met de repliek die
Clegg & Guttmann geven, suggereert dat louter artistiek inhoudelijke motieven van het
kunstenaarsduo zelf aan de basis van het werk hebben gelegen. Hierdoor wordt de denkbare
redenering dat drijfveren van niet kunstzinnige aard, buiten Clegg & Guttmann om, evengoed een rol
gespeeld kunnen hebben, volkomen genegeerd.
In de door Sabau geschreven inleidende tekst van het boekje wordt dus zijdelings aan Die Offene
Bibliothek gerefereerd:

‘Die vier Großfotos für die DG BANK rücken frühere, international berühmt
gewordene “Corporate Portraits” in Beziehung zum heutigen Anliegen der Künstler,
das Publikum in eine neue Verantwortung zu nehmen (wie das Projekt “Die Offene
Bibliothek”).’23
In het gehele boekje blijkt sowieso spaarzaam met informatie over Die Offene Bibliothek en de serie
corporate portretten te zijn omgegaan. Zo komt deze serie slechts beknopt ter sprake in Iris Cramers
tekst ‘Das Vertraute als Fremdes. Interviews zum “Museum for the Workplace”’. Zij schrijft dat Clegg
& Guttmann in de jaren tachtig bekend werden door hun ‘großformatigen Gruppenporträts’, […]
während sie heute Porträts in einem übertragenen Sinn schaffen.’ 24 Maar ook in haar tekst wordt
niet echt helder wat deze serie portretten precies inhoudt en in welke relatie deze staat ten opzichte
van het vierdelig fotowerk voor DG BANK. De lezer kan deze informatie niet uit het boekje halen en
zou hiervoor andere literatuur moeten raadplegen.
Op eenzelfde summiere wijze komt Die Offene Bibliothek aan bod. In de tekst van Cramer en in de
tekst van Michael Lingner, welke onder de titel ‘Kunst als Medium der Selbstbestimmung’ is
afgedrukt, wordt hooguit een vluchtige introductie op het werk gegeven. Cramer schrijft:

‘In diesen neueren Arbeiten –wie etwa der “Offenen Bibliothek”- entstehen Porträts
von Gemeinschaften nicht durch die fotografische Inszenierung bestimmter
onderdrukt met traangasbommen en vuurwapengeweld. Verder stond in de teksten dat in 1986 177 do den onder
de mijnwerkers vielen vanwege nalatigheid van veiligheidsregels. Op het fotow erk stond dat 23.000 stakende
mijnwerkers in januari 1986 werden ontslagen, waarbij mijndirecteur Johan Fritz had gezegd: ‘We have a shield
against their irresponsible actions ―a great reserve of unemployed.’ Haackes installatie werd in 1987
tentoongesteld in Le Consortium te Dijon en was daarna in 1987 te zien op de tentoonstelling ‘L’Epoque, la mode,
la morale, la passion’ in Centre Georges Pompidou in Parijs en werd daar in 1989 in een solotentoonstelling van
Haacke nogmaals geëxposeerd: Bourdieu & Haacke 1995, p. 31-33.
21 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 14.
22
Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 15: ‘Wir wollten ein neues Modell erfinden und neue Richtlin ien
für das Verhältnis zwischen dem Künstler und der Arbeitswelt in den Unternehmen aufstellen und dann anhand
dieser Richtlinien ein Kunstwerk schaffen.’
23 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 7.
24 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 41
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Personen, sondern durch die Einbeziehung des Publikums. Es wird einen interaktiven
Prozeß verwickelt, der sich in unauffälligen Zeugnissen niederschlägt. Beim “Museum
for the Workplace” wird die Beteiligung der Mitarbeiter von dem Künstlern im
Medium der Fotografie dokumentiert und gestaltet.’ 25
Het blijkt dat Cramer ook in de catalogus, bij haar paginalange beschrijving van het vierdelig
fotowerk, een dito bescheiden verwijzing naar Die Offene Bibliothek maakt:

‘With such projects [Die Offenen Bibliothek, red.] Clegg & Guttmann start from the
premise that the participants −e.g. the residents of certain neighborhoods− will be
encouraged by their joint activities and by the resulting discussions to define
themselves as a community.’26
De lezer van het boekje en van de catalogus krijgt zodoende niet mee dat Die Offene Bibliothek als
project voor het eerst werd uitgevoerd in de Oostenrijkse stad Graz en dat het uit een boekenkast
bestond die met een minieme handleiding in de openbare ruimte was geplaatst (afb. 59).
Vergelijkbaar aan een normale bibliotheek konden mensen boeken eruit pakken om te lenen, maar
in dit geval konden ze ook naar eigen keuze boeken erin achterlaten. De openbare boekenkast annex
bibliotheek kende verder geen registratiesysteem of ander toezicht. Het project werd na Graz ook in
andere steden geïnstalleerd, zoals in Hamburg in 1993 en in Mainz in 1994. Met behulp van dit
project probeerden Clegg & Guttmann naar eigen zeggen een ‘Modell für eine direk te demokratische
Institution’ te ontwikkelen, waarbij zij de relatie tussen kunstwerk en gebruiker centraal wilden
stellen.27
In de tekst van Friede vertellen Clegg & Guttmann dat ze bij DG BANK op een soortgelijke wijze als bij
Die Offene Bibliothek en bij hun andere gerealiseerde werken ‒welke zij verder niet bij naam
noemen‒ een analyse willen maken van de manier waarop, in di t geval dan, de bankmedewerkers
zich tot kunst verhouden. Zij menen daarmee eerder een ‒in hun woorden‒ ‘micro analyse’ te maken
dan een ‘politieke macro-analyse’.28 Hoewel zij daarbij dus naar nog weer andere werken dan de
serie bedrijfsportretten en Die Offene Bibliothek verwijzen, maar deze niet expliciet noemen, kan de
lezer deze toch te weten komen. Zo is achterin het boekje bij ‘Bibliographie Clegg & Guttmann’ een
lijstje te vinden. In dit lijstje staan enerzijds namen van solotentoonstellingen plus projecten en
anderzijds namen van geselecteerde groepstentoonstellingen, waaraan Clegg & Guttmann vanaf
1993 tot 1997 hadden meegedaan.29 In de jaren van vóór 1995 staat bijvoorbeeld Die Offene
Bibliothek vermeld, naast The Seventh Museum (1994) en The Open Music Library - Project Unité,
Firminy, re-contextualized - A Community Portrait (1993) te Firminy in Frankrijk. 30
Echter, doordat in het boekje een vergelijking ontbreekt tussen de werken die in het lijstje staan
genoemd en het werk dat Clegg & Guttmann in opdracht van de bank hadden gerealiseerd, wordt de
lezer van de vraag weggehouden of de informatie, waarmee wordt gesuggereerd dat Clegg &
Guttmanns fotowerk voor DG BANK een logisch vervolg was op hun eerder gemaakte werken,
eigenlijk een vanuit de bankdirectie doelbewust gepropageerd wensbeeld is? De lezer lijkt de
gegeven informatie simpelweg maar van de kunstprofessionals Sabau en Friede te moeten
aannemen. Het boekje neigt sowieso de lezer impliciet duidelijk te maken dat voor het begrijpen van
het fotowerk een uitleg of interpretatie anders dan die van Clegg & Guttmann verder oninteressant
dan wel irrelevant is, aangezien niet wordt verhelderd in hoeverre bedrijfseconomische motieven bij
de bank mede tot aanzet van het werk zijn geweest.

25

Ibidem.
Bestandscat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 92.
27
Tent.cat. Clegg & Guttmann 1994; Dörlamm, juni 1994
28 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 12.
29 Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 90.
30 In de kunstdocumentatie staat overigens niet vermeld dat The Seventh Museum Project (1994) uiteindelijk niet
is gerealiseerd. Verderop in dit proefschrift geef ik een beschrijving van dit werk.
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In de catalogus blijkt niet alleen Clegg & Guttmanns fotowerk vanuit een hoofdzakelijk kunstzinnig
gericht oogpunt te zijn belicht, ook de in naam van de bank ontplooide kunstpraktijken worden op
die manier onder de aandacht gebracht. Zo wordt in Sabaus inleidende te kst ‘On the DG BANK
Collection’ meteen op serieuze toon duidelijk gemaakt dat de kunstpraktijken binnen de bank
gestoeld zijn op kunsttheoretische uitgangspunten. Bij de uitleg van Sabau waarom besloten is om
fotografie te gaan verzamelen, refereert zij op ogenschijnlijk erudiete wijze aan een uitspraak van
schrijver en filosoof Paul Virilio:

‘[…] Our [DG BANK] decision to devote ourselves to photography as a contemporary
art medium also represents an attempt at establishing a criterion for ordering the
visual white noise which, according to Virilio, informs the general disposition of
perception.’31
In Sabaus tekst wordt echter niet echt helder hoe het zogenoemd zoeken naar een criterium om de
‘witte ruis’ te ordenen die onze dagelijkse waarneming beïnvloedt precies werkt en waarom nu
uitgerekend een bank zich deze opdracht heeft gesteld. Het gebruik van Virilio’s woorden door Sabau
lijkt dan ook niet zozeer bedoeld te zijn om kijkend vanuit het bedrijfseconomisch aangestuurd
corporate cultuurbeleid van de bank het daadwerkelijk achterliggend motief om de fotoverzameling
aan te leggen uit te leggen, maar wordt eerder an sich aangewend om te benadrukken dat de bank
zich op basis van vooral kunstzinnige beweegredenen met kunst bezighoudt.
Als voorbeeld van die artistiek inhoudelijke grondslag haalt Sabau het fotowerk van Clegg &
Guttmann aan. Zij gebruikt daarbij woorden als ‘working with the collection’ e n stelt dat er bij de
bank op een speciale manier met kunst wordt omgegaan die doorgaans niet op plekken al s musea
voor hedendaagse kunst mogelijk is. 32 Volgens Sabau zijn kunstenaars als Clegg & Guttmann namelijk
alleen binnen een context als die van de bank in staat om te opereren tussen datgene wat zij de
‘extremen van publiek en privaat’ noemt. Hiermee bedoelt zij dat de buitenwacht vaak vergeet dat
een ‘corporate collection’ geen conventionele ‘private’ collectie is die aan één enkel individu
toebehoort, maar evenmin een traditionele ‘publieke’ collectie is waarover iedereen zeggenschap
heeft. Zij ziet de collectie van DG BANK in die zin dus als particulier eigendom van de besloten
gemeenschap van bankmedewerkers die daar zeggenschap over mag hebben. Dit staat enigszins
verwarrend geformuleerd, want om het onderscheid tussen een publieke museumcollectie en ee n
private bankcollectie te verduidelijken had zij bijvoorbeeld beter het woord ‘corporate’ in plaats van
‘private’ kunnen gebruiken. Maar mogelijk heeft Sabau juist expres voor ‘private’ gekozen, omdat dit
woord in vergelijking met ‘corporate’ minder snel de associatie oproept met bedrijfseconomische
belangen. Immers de zweem van zulke belangen werkt ten aanzien van een gewenste ideologie van
esthetische autonomie eerder ondermijnend dan bekrachtigend.
Afgezien daarvan blijkt Sabau het ‘private’ karakter van de collectie überhaupt niet als een probleem
op te vatten, maar ziet dit juist eerder als een unieke mogelijkheid. Want uitgerekend die speciale
context van een besloten gemeenschap van werkenden heeft volgens haar het voordeel dat
kunstenaars ‒waarbij zij dus naar Clegg & Guttmann verwijst‒ in staat worden gesteld om individuen
op een manier te laten participeren in kunst die in traditionele musea niet mogelijk zou zijn geweest.
Hiermee bedoelt zij kennelijk dat wanneer mensen een museum bezoeken, deze mensen slechts
tijdelijk, zolang zij daar rondlopen, de kans krijgen om de daar tentoongestelde kunst te
aanschouwen en daarmee te interacteren. Maar wanneer kunst in de dagelijkse werkomgeving van
mensen tentoongesteld is, hebben ‒in de redeneertrant van Sabau‒ deze mensen, indien de kunst
daarop is ingericht, zoals volgens haar Clegg & Guttmanns werk bij DG BANK is, de mogelijkheid om
zich op een meer actieve en langdurige manier ten opzichte van deze kunst te verhouden. Precies
31
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een dergelijke omgeving van een bank met bankmedewerkers ziet Sabau als een ideale ruimte voor
het bevorderen van de interactie tussen een collectie en individuen. Uit de catal ogus valt niet te
herleiden of die vermeende interactie uiteindelijk ook daadwerkelijk is bereikt en zo ja, in welke
mate.

Aandacht voor het werk in andere publicaties
De beeldvorming rond het werk van Clegg & Guttmann en rond de kunstpraktijken van DG BA NK
waaruit dit werk voortkomt, heeft ook mede invulling gekregen door vier teksten over het
onderwerp kunst van bedrijven, waarin speciaal naar dit werk en deze praktijken wordt verwezen.
In 1999 stipt curator en fotocriticus Erik Eelbode naar aanleiding van de reizende tentoonstelling The
Promise of Photography. The DG BANK Collection het fotowerk aan in een Nederlandstalig artikel
over de kunstpraktijken van DG BANK in het januari-februarinummer van De Witte Raaf. Dit
tijdschrift over recente en hedendaagse kunst werd op dat moment gratis verspreid in
Nederlandstalig gebied met als voornaamste doelgroep kunstprofessionals.33
In ditzelfde nummer is tevens een boekrecensie van Eelbode over Alltägliches: Kunst am Arbeitsplatz.
Museum for the Workplace. Clegg & Guttmann (1998) opgenomen, waarin wederom het fotowerk
van Clegg & Guttmann ter sprake komt. 34
Drie jaar later wordt het fotowerk aangehaald in Rectanus’ boek Culture Incorporated: Museums,
Artists, and Corporate Sponsorships (2002), waarin hij op twee pagina’s aandacht aan het werk
besteedt. Hij schreef dit boek in zijn functie als hoogleraar Germanistiek aan Iowa State University en
kon in die hoedanigheid dan ook het Duitstalig boekje over het werk lezen. Deze publicatie is één van
de schaarse teksten over kunst en bedrijven die van de hand van een auteur is, die daarvoor niet
door een bedrijf werd betaald.
Verder is het fotowerk besproken in Christina Lebers dissertatie Kunstsammlungen in deutschen
Wirtschaftsunternehmen im Zeitraum zwischen 1965 und 2000 (2008). Hierin wijdt zij een hele
pagina aan de beschrijving van het werk. Zoals gezegd is haar proefschrift tot op heden nog steeds
één van de weinige wetenschappelijke publicaties over kunst en bedrijven.

Overgenomen beeldvorming
Het blijkt dat Eelbode en Rectanus voor hun beschrijvingen van Clegg & Guttmanns werk en de
kunstpraktijken van DG BANK slechts twee bronnen hebben gebruikt: het boekje en de catalogus, die
dus beide in naam van de bank zijn gemaakt. Ook Leber gebruikt deze twee bronnen en d aarnaast
put zij uit een interview dat zij op 15 september 1997 bij Sabau heeft afgenomen. Het is evident dat
Eelbode, Rectanus en Leber, mochten zij het bankgebouw niet hebben betreden, of de reizende
tentoonstelling niet hebben gezien, niet in staat zouden zijn geweest om het werk en de
kunstpraktijken te beschrijven zonder dit boekje en de catalogus te raadplegen. Dadelijk zal ik
onderbouwen dat de bedrijfscontext waarbinnen deze twee bronnen ontstonden verder geen
bijzondere aandacht van hen heeft gekregen. Terwijl van met name Eelbode en Rectanus ‒en in
mindere mate van Leber, doordat zij al gewerkt had voor DG BANK‒ juist in hun rol van
onderzoekende buitenstaanders verwacht had mogen worden dat ze, naast het fotowerk en de
kunstpraktijken, mede ook deze bedrijfscontext onder de loep zouden nemen om een meer volledig
beeld van dit werk en die praktijken te kunnen geven. Het was immers in hun tijd reeds lang bekend
uit de publicatie van Becker en uit die van Bourdieu en Haacke ‒naar welke Rectanus nota bene zelf
in zijn boek verwijst‒ dat kunst bij bedrijven uiteindelijk altijd een instrumentele functie heeft, die
ondersteunend is aan het desbetreffend corporate cultuurbeleid.35 Hoe dan ook, het blijkt dat
33
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Eelbode, Rectanus en Leber weinig aandrang hebben gehad om nog eens scherper te kijken naar de
gepropageerde idee dat het ontstaan van Clegg & Guttmanns fotowerk bij de bank een logisch gevolg
was na de serie bedrijfsportretten en andere door Clegg & Guttmann gerealiseerde werken als Die
Offene Bibliothek.
In Eelbodes beschrijving van de kunstpraktijken van DG BANK wordt het aan Virilio ontleend citaat
van Sabau over ‘witte ruis’ rechtstreeks overgenomen en als de reden gepresenteerd waarom de
bank zich met kunst is gaan bezighouden.36 Hoewel Eelbode niet dieper ingaat op dit citaat en niet
ontleedt hoe het gebruik ervan in de catalogus zich tot de toenmalige bedrijfcontext verhoudt, lijkt
hij zich weliswaar ervan bewust dat er mogelijk sprake is van instrumentalisering:

‘Vragen: bevindt het eerste en laatste woord van dergelijke presentaties en boeken
van corporate collections zich niet steeds vooraan – bij de corporate managers – hoe
competent of visionair of welwillend ook de denkers, kunsthistorici en curatoren zijn,
die ze inhuren om namens hen te spreken? Of is het andersom? Blijft dit in wezen
niet een behoorlijk complex geëlaboreerde variant van het bloedsimpele ‘never bite
the hand that feeds you’? Of is het juist een integere kosten-batenanalyse, een
strategische zet vanwege alerte curatoren en denkers, die uiteindelijk in het voordeel
van de kunst zal kunnen gekeerd worden?37
Eelbode vraagt zich terecht af in hoeverre Sabau als kunstbeheerder van de bank daadwerkelijk iets
te zeggen heeft over de kunstpraktijken daar. In het artikel ziet hij kennelijk verder geen ruimte om
hier nader op in te gaan en formuleert hij uiteindelijk geen antwoorden op zijn vragen. Maar indien
hij dat wel had gedaan, dan zou het desondanks nog steeds ongewis blijven of hij überhaupt tot een
zinnige oplossing was gekomen. Zo neigt hij door de manier waarop hij zijn vragen stelt te blijven
steken in een ontologische patstelling ten aanzien van wat die rol van de kunstprofessional binnen
een bedrijf precies is. Het zou dan juist veel interessanter zijn om die rol vanuit een anti -ontologisch
oogpunt te benaderen met de vraag hoe die machtsrelatie tussen enerzijds ‘corporate managers’ en
anderzijds kunstprofessionals nu eigenlijk werkt ‒waar ik nader op zal ingaan bij de casestudie naar
Frasers project bij EA-Generali.
Voor het formuleren van een antwoord op zulke vragen had zeker ruimte kunnen zijn in het boek van
Rectanus. Immers uitgerekend hierin probeert Rectanus naar eigen zeggen nadrukkelijk een beter
beeld te schetsen van de verstrengeling tussen bedrijfswereld en kunstscene. 38 In zijn beschrijving
van het fotowerk doet hij echter geen poging om te achterhalen hoe kunstbeheerder Sabau en de
bedrijfsdirectie zich destijds tot elkaar hebben verhouden toen de beslissing viel om Clegg &
Guttmann uit te nodigen om een kunstwerk te maken. In plaats daarvan refereert Rectanus eerder
aan de tekst van Claus Friede in het boekje, waarmee hij erop wijst dat het Clegg & Guttmann zelf
waren die vanuit hun kunstzinnige queeste een aanzet gaven tot het maken van het werk:

‘Clegg & Guttmann wanted employees to reconsider the boundaries between their
private lives and their identities as bank employees in terms of the potential for a
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“utopian workplace” in which the “institutionalized division of personality” would no
longer be necessary (Friede 1998, 16).’39
Deze tekst versterkt op die manier de middels het boekje ingezette beeldvorming dat het werk op
basis van artistiek inhoudelijke motieven ontstaan is.
Een mogelijke verklaring voor het feit dat Rectanus zonder een nadere kritische blik op de relatie
tussen kunstbeheerder en bankdirectie geciteerd heeft uit het boekje, ligt bij het doel dat hij met het
aanhalen van Clegg & Guttmann voor ogen had. In zijn boek neemt hij hun werk namelijk als
voorbeeld om zijn betoog te beargumenteren. Zo heeft hij het, verwijzend naar Becker (1994), over
de alibi-functie van kunst van bedrijven. In lijn met Becker meent Rectanus dat kunst in het bijzonder
door ondernemingen wordt gebruikt om één van de belangrijkste kenmerken van corporate
cultuurbeleid te maskeren. Dit kenmerk is volgens hem de onbereidheid of het onvermogen van een
bedrijf om zijn eigen participatie in het construeren en representeren van cultuur, dat wil zeggen de
producten en de beelden die het voortbrengt, in sociaal-economische context kritisch te bevragen.40
Rectanus blijkt nu precies het werk van Clegg & Guttmann bij DG BANK als een eerste stap in de
juiste richting te zien. Hij ontwaart daarin een democratisch proces waarbij de employees wordt
gevraagd naar hun positie binnen de bank, de relatie die ze hebben met de kunstcollectie, en de
manier waarop ze zich in een bredere context relateren aan de bedrijfscommunicatie van de bank.
Dit vindt hij een geslaagd voorbeeld van hoe een bedrijf via kunst zijn eigen manier waarop het
bijdraagt aan cultuur bevraagt. Het paradoxale is echter dat Rectanus voor zijn argumentatie
expliciet steunt op teksten van Sabau en Friede uit het boekje. Deze teksten zijn nota bene teksten
die per definitie een cultuurproduct en communicatief verlengstuk van de bank zelf zijn . Het boekje
en de catalogus zijn immers in naam van de bank uitgebracht. Opvallend genoeg gaat Rectanus
volledig aan dit saillant detail voorbij, terwijl hij meent daar juist onderzoek naar placht te doen.
In de dissertatie van Leber komt slechts vrij summier aan bod dat het toenmalig corporate
cultuurbeleid van de bank een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de kunstpraktijken. Deze
informatie is niet in de lopende tekst over de DZ BANK te vinden, maar staat helemaal achterin waar
Leber haar bronnen presenteert ‒waaronder getranscribeerde interviews van haar gesprekken met
de bij bedrijven en kunst betrokken personen, zoals haar gesprek met Sabau op 15 september
1997.41 In dit interview stipt Sabau kort aan dat de fotoverzameling voortkomt uit het toenmalig
corporate cultuurbeleid, waarbij een nieuwe communicatiestrategie voor de bank werd uitgedacht.
Volgens Sabau moest een studie naar wat andere bedrijven indertijd met kunst deden, uitwijzen
waarmee de bank zich zou kunnen onderscheiden. Dit bleek fotografie en nieuwe media te zijn. Met
de keuze voor fotografie was de tweede stap om een verzamelingsconcept te ontwikkelen, die een
innovatief tintje aan het bestaand bedrijfsimago van de bank zou geven. Uiteindelijk werd dat de
focus op hedendaagse fotografie, omdat deze door het communicatiestrategieteam van de bank als
‘seismograaf van maatschappelijke ontwikkelingen’ werd gezien, aldus Sabau. 42 Uit het interview valt
niet op te maken wie destijds in dit communicatiestrategieteam zaten. In de publicatie van Douglas
(1995) wordt in elk geval duidelijk dat dr. Klaus-Detlef Marquardt het toenmalig hoofd van dit team
was.43
In de lopende tekst van Lebers dissertatie is desondanks weinig informatie te vinden over de mate
waarin de toenmalige bedrijfseconomische context van invloed was op het ontstaan van de collectie.
Bij het kopje over het motief om kunst te verzamelen worden enkele uitspraken van Sabau geciteerd,
die ten aanzien van de totstandkoming van de fotoverzameling blijkbaar eerder naar softe en niet
direct winstgevende motieven van inhoudelijke aard wijzen, dan naar harde motieven van
39
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doelgerichte bedrijfseconomische aard. Zo laat Sabau weten dat kunst bij de bank als ‘bouwsteen
van de ondernemingscultuur’ wordt gezien, waarbij het als medium wordt gebruikt om de ‘ eigen
bedrijfsfilosofie’ uit te dragen en dat de bank niet zonder de inzet van medewerkers kan en hen
graag bij alle operationele bankzaken centraal stelt.44 Volgens haar heeft kunst in het bankgebouw
een bevorderende werking op hun nieuwsgierigheid en ‘Experimentierfreudigkeit’, waardoor het
juist tot uitdaging voor al het bankpersoneel kan verworden. 45 Leber blijkt Sabau verder niet te
hebben gevraagd om haar stelling met cijfers of voorbeelden te onderbouwen.
In haar dissertatie geeft Leber een beschrijving van Clegg & Guttmanns fotowerk, waarbij deze
beschrijving binnen haar onderzoek naar kunstcollecties van bedrijven slechts als vast onderdeel
fungeert van wat zij haar tekstuele ‘Rundgang durch die Sammlung anhand ausgewählter
Kunstwerke’ noemt. 46 In tegenstelling tot Rectanus gebruikt zij deze beschrijving dus niet om een
bepaalde stelling over het werk of de kunstpraktijken van de bank te onderbouwen. Zodoende lijkt
op het eerste oog een zekere relevantie met betrekking tot die beschrijving te ontbreken en is
onduidelijk waarom Leber uitgerekend dit werk in haar inventariserende rondgang heeft
opgenomen.
Pas enkele bladzijden later, onder het kopje ‘Die Reaktionen auf die Sammlung’, wordt het voor de
lezer helder, dat Leber van Sabau te horen had gekregen, dat Sabau als kunstcurator van de bank
grote betekenis toedicht aan het fotowerk.47 Sabau refereert daarbij aan het in het boekje
gepubliceerd onderzoek dat Iris Cramer middels interviews onder de employees heeft gedaan naar
aanleiding van Clegg & Guttmanns fotowerk. Om kennelijk de significantie daarvan extra te
benadrukken spreekt Sabau over ‘Dr. Iris Cramer’. Volgens Sabau heeft deze doctor in de
kunstgeschiedenis aangetoond dat de individuele medewerker door middel van kunst een gevoel kan
krijgen dat hij deel is van het bedrijf en daar ook echt op persoonlijk vlak mee verbonden is. Zo
draagt Sabau Cramers voorbeeld aan van de medewerker die de kinderschoen als object had
uitgeleend en bij het zien van de schoen op de foto naar verluid enorm ontroerd raakte.48 Leber
noteert dat Sabau mede daarom vindt dat Clegg & Guttmanns kunstproject het toonbeeld is van hoe
medewerkers binnen DG BANK bij kunst betrokken worden. 49
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2.1. Ontnuchterende illustratie van het wensdenken
Nieuw bedrijfsimago
In het boekje en in de catalogus blijft onbelicht hoe het fotowerk van Clegg & Guttmann en de
kunstpraktijken van de bank zich tot het winstgedreven corporate cultuurbeleid van deze bank
verhouden. De reden waarom Clegg & Guttmann door de bank zijn aangetrokken om een werk mede
bestaande uit bijdragen van de bankemployees te creëren, had, zoals het boekje doet vermoeden,
weliswaar in zeker opzicht met het onderwerp van hun eerdere kunstwerken te maken, maar was in
de eerste plaats vooral gekoppeld aan de herziening van het corporate cultuurbeleid van de bank
begin jaren negentig van de twintigste eeuw. In de dissertatie van Leber komt dat helemaal achterin
bij het bronnenmateriaal slechts tamelijk beknopt aan de orde, terwijl in de teksten van Eelbode en
Rectanus geen enkele verwijzing naar die herziening te vinden is.
Deze wijziging in het corporate cultuurbeleid van DG BANK kwam op dat moment voort uit het feit
dat de bank zojuist op het nippertje aan een desastreus faillissement was ontsnapt. Hoewel de
heikele periode waarin de bank toen verkeerde niet in het boekje en in de catalogus wordt vermeld,
was deze penibele bedrijfseconomische situatie destijds door berichten hierover in media als Der
Spiegel, Der Zeit, The Journal of Commerce en The New York Times reeds algemeen bekend.50
Terugblikkend blijken deze ontwikkelingen de voedingsbodem te hebben gekweekt voor het
ontstaan van het collectiebeleid van de bank en daarmee uiteindelijk ook van Clegg & Guttmanns
fotowerk.
De DG BANK werd als redelijk onbeduidende boerenleenbank in de loop van de jaren tachtig onder
leiding van CEO Helmut Guthardt naar de top van de vier grootste banken in West-Duitsland
geloodst.51 Die comfortabele positie kwam echter begin jaren negentig in het geding door een
dispuut met negen Franse banken (waaronder Banque Nationale de Paris, Caisse des Dépôts &
Consignations en Crédit du Nord) over een niet nagekomen mondelinge afspraak aangaande het
terugkopen van West-Duitse obligaties ter waarde van 600 miljoen Duitse mark (DM). Deze obli gaties
daalden namelijk uit angst voor inflatie en onzekerheden over de valuta eenwording met OostDuitsland in waarde naar 300 miljoen DM. Het hoofd dat namens DG BANK voor de obligatiehandel
verantwoordelijk was, Friedrich Steil, werd door het gerechtshof beschuldigd van grootscheepse
fraude. De enorme verliezen zorgden ervoor dat de bank bijna kwam om te vallen. Dat dit uiteindelijk
niet gebeurde, kwam door de redding van de aandeelhouders van de bank.
Naast dit financiële valscherm werd bij DG BANK een pakket noodmaatregelen doorgevoerd dat
verder verlies moest indammen. Het betrof een interne sanering, organisatorische herstructurering
en de strategische keuze voor het creëren van een nieuw bedrijfsimago van de bank voor naar buiten
toe.52 In het corporate cultuurbeleid werd vooral op dit laatste, de stakeholders op zichtbare wijze
ervan doen overtuigen dat een nieuw pad was ingeslagen, de nadruk gelegd. Doel hiervan was het
broze vertrouwen in de bank dat stakeholders na het bijna faillissement hadden we er te herstellen
en waar nodig te verstevigen. Want ondertussen waren in de media diverse berichten verschenen
van zeer negatieve toon over DG BANK. Zo werd er gesproken van ‘criminele miljoenentransacties’
en het ‘op eigen houtje speculeren’ van Steil en de ‘grote personeelsproblemen’ sinds de enorme
groei van de bank. 53
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De hoge mate van importantie die de bank aan de strategische herpositionering van haar eigen
bedrijfsimago ten opzichte van die van haar bancaire concurrenten hechtte, mag niet worden
onderschat. Onderzoek op het gebied van business en bancair management heeft namelijk
uitgewezen dat precies het soort instellingen dat fiduciair geld verstrekt en creëert, ofwel de bank ‒
zowel centrale, als ook sommige private banken‒ vertrouwen moet uitstrale n, omdat dit de
belangrijkste sleutel is tot het verkrijgen van loyaliteit van stakeholders.54 Banken zijn immers
uitgever van dit fiatgeld dat niet door een fysieke waarde als goud wordt gedekt en dat zijn waarde
niet ontleent aan de materie waaruit het is gemaakt, maar juist aan het vertrouwen dat mensen
hebben dat zij daarmee goederen en diensten kunnen kopen. In die zin was DG BANK dus door alle
negatieve berichtgeving in de media enorm gebaat om de beeldvorming over haar positie bij te
stellen via een positief bedrijfsimago.
Één van de publiek zichtbare ingrepen die vanuit het herziene corporate cultuurbeleid werd gedaan
om het bedrijfsimago op te krikken, was de nieuwbouw van een toren op het bankterrein aan de
Platz der Republik in Frankfurt am Main. 55 Tegelijkertijd met deze nieuwbouw vatte dr. Klaus-Detlef
Marquardt ‒de toenmalige ‘Generalbevollmächtigter und Leiter der Hauptabteilung Vorstandsstab
und Kommunikation’ binnen de DG BANK-directie, die al sinds de jaren tachtig deze positie
bekleedde‒ in 1992 het plan op om de oorspronkelijke verzameling kunstobjecten binnen de bank te
vervangen met een collectie gericht op fotografie. 56
De oorspronkelijke bonte collectie van incidenteel verzamelde werken, die door Leber als ‘einige
Gemälde und kleinere Skulpturen’ werd omschreven, bestond al sinds 1983. 57 Het is onduidelijk wie
deze verzameling was begonnen, aangezien bronnen hierover ontbreken. Uit de studie van Behnke
komt naar voren dat zulk soort collecties meestal is ontstaan, doordat kunstwerken ter decoratie of
als relatiegeschenk het kantoorpand zijn binnengekomen. 58 De oorspronkelijke verzameling
kunstobjecten van DG BANK kende vermoedelijk een overeenkomstige geschiedenis. 59
De vervanging van deze bonte verzameling door een nieuwe collectie gericht op fotografie werd door
Marquardt als ideale gelegenheid aangegrepen om grotere ruchtbaarheid aan de kunstpraktijken te
geven ten behoeve van het nieuw beoogd, publieke bedrijfsimago van de bank. Het nieuwe imago
zou volgens hem een kredietwaardige en progressieve ondernemersidentiteit moeten gaan
uitstralen, idealiter gesymboliseerd door de eensgezindheid van de bankmedewerkers. 60 In eerste
instantie werd dit plan gepresenteerd voor een selecte groep banken en bedrijven op het symposium
‘Corporate Collecting und Corporate Sponsoring’, dat dus in maart 1994 in het kader van de
kunstbeurs Art Frankfurt werd gehouden en mede door DG BANK was georganiseerd. 61 Zoals eerder
vermeld werd hiervan openlijk verslag gedaan in een gelijknamige publicatie. Deze verscheen in 1995
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onder redactie van de destijds voor veilinghuis Sotheby’s werkende kunsthistoricus dr. Christoph
Graf Douglas.
De personen die naast Marquardt tekstueel aan deze publicatie hebben bijgedragen, zijn onder
andere Daimlers directielid Hans Baumgart, kunstverkoper Wilfried Keim van Galerie Frieder Keim,
bankmanager Nader Maleki van de Deutsche Bank, Generalbevollmächtigter Gerd SchmitzMorkramer van Grunelius KG Privatbankiers, en zelfstandige kunstadviseurs Peter Krebs en Werner
Lippert.62 Zo prijst Maleki, namens Deutsche Bank en in zijn rol als voorzitter van International
Bankers Forum, het organisatievermogen en de gastvrije rol die DG BANK met betrekking tot het
symposium heeft gespeeld en bedankt de bank in het bijzonder voor de ‘Get-Together-Party’ op het
nieuwe hoofdkantoor van DG BANK. Op die avond kregen afgevaardigden van onder andere SFB
Service für Banken und Industrie, Hypo-Bank, Daimler-Benz en representanten van Galerie Frieder
Keim en Sotheby’s een speciale tour langs de zojuist verzamelde fotowerken.63
Uit de symposiumpublicatie valt af te leiden dat het de persoon Marquardt was die bij DG BANK,
namens de directie en omwille van het wekken van de suggestie dat er bij de bank een eensgezinde
progressieve ondernemersindentiteit heerste, had bedacht dat er ten aanzien van de kunstpraktijken
in het bijzonder veel aandacht zou moeten zijn voor de manier waarop de bankemployees zich tot
kunst verhouden. 64 Wat in de publicatie echter niet ter sprake komt, is dat het gros van het
personeel bij DG BANK aanvankelijk geen toegang had tot de oorspronkelijke collectie kunstobjecten.
De wijze waarop de bank deze werken toonde, had een nogal exclusief karakter. Deze artefacten
waren ‒zoals eerder vermeld‒ opgesteld in een kleine expositieruimte in het hoofdkantoor, waar
enkel de directieleden van DG BANK fysiek toegang toe hadden. 65 De bankmedewerkers en alle
andere buitenstaanders die niet tot de managementdirectie behoorden, konden deze verzameling
niet zien. Een dergelijke omgang met kunst binnen een hoofdkantoor was toen onder menig bank en
private onderneming evenwel geen uitzondering. 66 Bij de Deutsche Bank mochten bijvoorbeeld
managers onder het bestuursniveau weliswaar kunstwerken uit de collectie van de bank uitzoeken
om die in hun kantoor te hangen, maar dan uitgezonderd de financieel meest waardevolle
kunstwerken, aangezien deze enkel waren voorbehouden aan de directieleden. 67
Met de opening op 3 april 1993 van de nieuwe toren van DG BANK, ontworpen door het New Yorks
architectenbureau Kohn Peterson Fox, verschafte de bankdirectie zichzelf een goede reden om te
stoppen met hun uiterst exclusieve tentoonstellingspraktijk. 68 Op het symposium (en daarmee later
ook in de publicatie van Douglas) werd door Marquardt gesteld dat kunst voor iedereen binnen de
bank in wezen een noodzakelijkheid is. Kunst is immers in staat om de ‘Neugier, Inspiration und
Selbstverwirklichung’ te kunnen prikkelen, die in elk mensenleven onontbeerlijk zijn, aldus
Marquardt.69 Tegelijkertijd benadrukte hij dat de werken uit de fotografiecollectie van de bank niet
slechts op een bel-etage bij de directie verstopt zitten, maar voor elke medewerker door heel het
gebouw toegankelijk zijn. 70
Het blijkt dat Marquardt zijn idealistisch geformuleerde visie verder niet gestaafd heeft met
empirisch bronnenmateriaal, dat aantoont dat kunst in een werkomgeving inderdaad voor de
nieuwsgierigheid, inspiratie en zelfontplooiing van medewerkers kan zorgen. In het licht van de toen
eerder gedane studies naar kunst en bedrijven had dit evenwel ook niet gekund. Want hiernaar was
en is tot op heden nog geen enkel kwantitatief en kwalitatief langlopend onderzoek gedaan.
Bovendien zou gesteld kunnen worden dat indien kunst op werkplekken voor medewerkers
62

Douglas 1995, pp. 110-115.
Douglas 1995, pp. 8-9.
64 Douglas 1995, p. 75.
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daadwerkelijk zo onontbeerlijk zou zijn, medewerkers uit zichzelf in het kader van hun geestelijke
gezondheid al een keer kunst in hun werkomgeving hadden geëist als een belangrijke secundaire
arbeidsvoorwaarde gelijk bijscholing, psychologische hulp, yoga, counseling, enzovoorts. In heel
Europa heeft zich echter nog niet de situatie voorgedaan, waarbij medewerkers zelf ‘bottom-up’
initiatieven zijn gestart om kunst in hun werkomgeving te krijgen. Vooralsnog blijken overal
bestaande kunstgelateerde bedrijfsactiviteiten simpelweg geïnstigeerd te zijn vanuit de vaak in het
hoofdkantoor ‒letterlijk en figuurlijk‒ hogerop gelegen directiekamer.

Controversy Corridor ter inspiratie
Uit de symposiumpublicatie valt af te leiden dat Marquardt de inspiratie voor zijn idee om iets met
kunst en de medewerkers te gaan doen, waardoor een progressief bedrijfsimago zou moeten
ontstaan, in feite had opgedaan bij de kunstpraktijken van de Amerikaanse bank First Bank System
waarover Lippert tijdens het symposium uitwijdde.71 Deze bank (sinds 1997 U.S. Bancorp) had
namelijk in de jaren tachtig een zogeheten ‘Controversy Corridor’ in het hoofdkantoor te
Minneapolis. Uit de tekst van Lippert in de symposiumpublicatie wordt niet duidelijk waar hij zijn
informatie over deze gang vandaan heeft gehaald, omdat hier niet naar wordt verwezen. Maar het i s
niet ondenkbaar dat hij over deze gang te weten is gekomen via twee publicaties die in naam van de
bank waren uitgegeven. Zo stond de gang beschreven in de bestandscatalogus The First Bank Art
Collection (1985) en in het speciaal in naam van ‘Division of Visual Arts, First Bank System’ uitgegeven
boekje Talk Back: The Ins and Outs of Controversy Corridor (1988).
In beide publicaties wordt vermeld dat de Controversy Corridor een gang is, waarin kunstwerken
staan die door medewerkers zijn afgewezen voor hun individuele werkplek en bedoeld is om de
discussie en dialoog onder collega’s over die afwijzing en mogelijk weer toelating te bevorderen. In
de publicaties staat verder dat deze gang in 1981 bedacht was door Lynne Sowder, de kunstcurator
van de bank, omdat er veel onvrede onder de bankmedewerkers heerste die vonden dat de
bankdirectie zomaar kunst in hun werkomgeving plaatste zonder hun feedback.
Deze naar buiten toe gecommuniceerde omschrijving van het ogenschijnlijk deugdelijk doel dat de
bank hiermee had, is daarna overgenomen in een artikel in The New York Times van 12 februari 1989,
in een artikel in The Washington Post van 16 december 1989 en in het boek van Marjory Jacobson uit
1993.72 Verder blijkt het namens de bank gecommuniceerd doel van deze gang dus ook in 1994 door
Lippert te zijn aangehaald in zijn praatje op het symposium ‘Corporate Collecting und Corporate
Sponsoring’, wat weer in 1995 in de gelijknamige publicatie van Christoph Graf Douglas is
opgenomen. In zijn praatje stelt Lippert dat de Controversy Corridor gezien moet worden als een
lichtend voorbeeld van de manier waarop men binnen bedrijven medewerkers bij de collectie zou
kunnen betrekken. In zijn ogen werd immers met behulp van de gang het ‘oude top-down principe’,
waarbij de directie samen met een curator van bovenaf de besluiten neemt over wat er in de
werkomgeving van medewerkers komt te hangen, omgedraaid in het voordeel van de
medewerkers.73
Ook in de VBCN publicatie uit 2009 is deze gang, met referentie aan de First Bank System catalogus
uit 1985 en aan Jacobsons boek uit 1993, opnieuw aangehaald en als voorbeeld genoemd van een
bedrijf dat kunst ‘integraal onderdeel’ heeft gemaakt van ‘interne en externe communicatie in de
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breedste zin van het woord’. 74 Volgens de tekst zou het ‘centrale concept van de ‘challenge’ de
medewerkers ‘ook helpen om in de omgang met klanten en collega’s problemen als uitdagingen te
gaan beschouwen en te reflecteren op het opereren van het bedrijf als het geheel’.75
Afgezien van de vraag in hoeverre deze observaties genuanceerde informatie over het functioneren
van de Controversy Corridor in de desbetreffende bedrijfscontext verschaffen, is in elk geval duidelijk
dat First Bank System door de jaren heen veel positieve aandacht van de buitenwacht heeft
getrokken via de twee eigen uitgebrachte publicaties, waarin dus wordt beweerd dat het met behulp
van de gang geanticipeerd heeft op het misnoegen onder het personeel ten aanzien van de
vermeend opgedrongen kunstwerken.
Het feit dat er in naam van DG BANK enkele jaren na het in 1994 gehouden symposium nog steeds
aan de Controversy Corridor werd gerefereerd, laat zien hoezeer deze bank de gang als een
belangrijk voorbeeld zag van een instrument dat de interactie tussen medewerkers en kunst
bevordert. Zo schreef Iris Cramer in het door de bank uitgegeven boekje Alltägliches: Kunst am
Arbeitsplatz. It’s all about communication. Robert Barry (2000):

‘Die Auseinandersetzung mit Kunst soll das Denken stimulieren, neue Modelle
vorstellen und so die Möglichkeit aufzeigen, eingefahrene Routinen und
schematische Denkweisen aufzugeben. Vorreiter dieser pädagogischen
Inanspruchnahme der Kunst war beispielweise First Bank System in Minneapolis,
Minnesota, Anfang der achtziger Jahre mit einem ambitionierten Kunstprogramm.’76
Het werk dat kunstenaar Barry voor DG BANK heeft gemaakt, bestaat uit een aantal grafische
installaties waarin hij verwijst naar het jargon dat door bankmedewerkers wordt gebruikt. De door
hem geselecteerde woorden uit dit jargon komen telkens terug in zowel de portretfoto’s van de
employees die hij heeft overgeschilderd, als ook in de installatie Wall Piece (1997) bestaande uit
gedrukte woorden op wanden en muren in de onderdoorgang tussen de DG BANK -gebouwen
Cityhaus II en Westend 1 (afb. 60).77 In de inleidende tekst van het boekje over Barry’s werk
benadrukt Marquardt dat de bank telkens nieuwe kunstprojecten initieert die steunen op
samenwerking met het bankpersoneel en zodoende ‘neue Horizonte für das Mitarbeitererleben’
mede mogelijk maakt. 78
De referenties aan Controversy Corridor die Lippert op het mede door DG BANK georganiseerde
symposium maakte en die in de symposiumpublicatie zijn verschenen, samen met de verwijzingingen
hiernaar in het door DG BANK uitgegeven boekje over Barry’s werk, illustreren hoezeer DG BANK
gedreven was om aan de buitenwacht te laten zien dat het enorm veel waarde hecht aan het
bewerkstelligen van interactie tussen medewerkers en de kunstcollectie. Deze diep gewenste
wisselwerking is mogelijk ook een verklaring waarom er, in de door DG BANK uitgebrachte boekjes
uit 1998 en 2000, verder geen aandacht is besteed aan de reeds in 1990 door kunstjournalist Robert
Atkins gemaakte kanttekeningen bij Controversy Corridor. Deze kanttekeningen blijken evenmin aan
de orde te zijn gekomen in het boek van Jacobson en in de VBCN publicatie.
In het magazine The Village Voice beschrijft Atkins dat deze gang extern, vanuit marketingstrategisch
oogpunt ten aanzien van First Bank Systems publieke bedrijfsimago, weliswaar een groot succes
bleek te zijn, maar dat de gang intern, met betrekking tot de interactie met medewerkers, amper
effect heeft gehad.79 Atkins refereert daarbij aan het tevredenheidsonderzoek dat Sowder in 1986
had laten doen onder First Bank System medewerkers over het kunstprogramma van de bank waar
Controversy Corridor onderdeel van was. Aan dit onderzoek deden 1000 employees mee, w at
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neerkwam op een schamele 28 procent van het totale bankpersoneel. Slechts 25 procent van de
1000 sprak hun waardering uit voor het kunstprogramma en 69 procent vond het helemaal niets. 80
Volgens Atkins was de hoge mate van ontevredenheid te wijten aan e en schizofreen
personeelsbeleid. Aan de ene kant werd het budget voor personeel - en organisatiebeleid
verminderd, waardoor de bankemployees in hun professionele groeimogelijkheden werden
belemmerd. Terwijl aan de andere kant vanuit het kunstprogramma medewerkers werden
aangemoedigd om de zeggenschap over de collectie en het tentoonstellingsbeleid van de werken
binnen de bank, die ze door de directie en de kunstcurator werd aangeboden, met beide handen aan
te grijpen. In de ogen van veel personeel was dit laatste welbeschouwd niet meer dan een
spreekwoordelijk doekje voor het bloeden. 81 Zodoende werd de gang en collectie een gemakkelijke
zondebok voor veel bankmedewerkers, aldus Atkins. Voor hen stond deze immers symbool voor de
structurele machtsongelijkheden en het elitarisme binnen de bank.
Uiteindelijk werd het omstreden kunstprogramma na negen jaar, op 1 januari 1990, abrupt
afgebroken vanwege het ontslag van Sowder. Dit hield weer verband met de beroerde
bedrijfseconomische positie van de bank. First Bank System draaide tegen het einde van 1988 een
verlies van 300 miljoen dollar en moest daardoor veel banen gaan schrappen. Vanwege deze malaise
trad bankdirecteur Dennis Evans af. Hij was ook de man die destijds de collectie in het leven had
geroepen. In 1989 moest hij lijdzaam toezien hoe 500 werken verkocht werden van de 3.100 stuks
tellende kunstcollectie, die toen een totale marktwaarde had van 6,5 miljoen dollar.82
De door Atkins aangedragen punten over Controversy Corridor zijn ook te lezen in een artik el van
journalist Stanley Holt in het tijdschrift The American Banker van 27 april 1990. Holt schrijft daarin
dat de woordvoerdster van de bank Christine Mahai gezegd had dat veel bankmedewekers de gang
graag weg wilden hebben. Daarnaast refereert hij aan het feit dat Sowder samen met Nathan
Braulick, de voormalig directeur van de ‘communications/visual arts division’, een brief had
geschreven die in het februarinummer van het blad Metropolitan Home verscheen en waarin beklag
werd gedaan dat de bankdirectie de gang had gesloten omdat deze volgens de directie te provocatief
zou zijn.83
De strekking van Atkins’ artikel, die in Holts artikel weerklank vindt, blijkt niet door Lippert in de
symposiumpublicatie, noch door Cramer in het boekje over Barry, te zijn me egenomen in hun
referenties aan Controversy Corridor. Dit lijkt erop te wijzen dat DG BANK kennelijk simpelweg meer
belang heeft gehecht aan het an sich verkondigen van de boodschap dat de eigen kunstpraktijken
een niet-winstbeogend uitgangspunt kennen, gestoeld op een voorgaande ervaring bij First Bank
System, dan aan het communiceren wat het daadwerkelijk resultaat van die ervaring daar was. Het
feit dat Jacobson en de makers van de VBCN publicatie evenmin Atkins’ kanttekeningen hebben
opgenomen in hun beschrijving van de gang, laat in elk geval zien dat er dus een discrepantie kan zijn
tussen hoe een bedrijf over zijn kunstgerelateerde bedrijfsactivi teiten communiceert en hoe deze
activiteiten in hun bedrijfscontext daadwerkelijk hebben gefunctioneerd, en dat deze discrepantie
weer de beeldvorming over die activiteiten beïnvloedt.

Aanbodgestuurd verzamelbeleid
In het namens DG BANK uitgebrachte boekje en de catalogus komt evenmin ter sprake, zoals dat
enigszins wel terloops bij Leber aan de orde komt, dat Sabau van Marquardt de opdracht had
80

Ibidem.
Ibidem: ‘Put another way, the paradoxical contradiction inherent in FBS's visual arts program is that the
employees don't have unusual power outside the realm of the division of visual art. FBS's visual arts program
became a lightning rod for discontent by simultaneously focusing attention on −and distracting attention from− the
real problems at FBS. Not only has FBS been described by a museum educator who received a grant to study the
art program's interactive methods as a "[typically] hierarchical, male-dominated, corporate environment," but it is
clear that the 1980s has been among the most difficult decades for employees in the bank's 133 -year history.’
82 Maloney, mei 1990; Gabor, 2 juli 1990.
83 Holt, 27 april 1990.
81

84

gekregen om uit te zoeken welke activiteiten concurrerende banken op het terrein van kunst aan het
ontplooien waren.84 In feite was de keuze voor het medium fotografie als collectiefocus dus louter
gebaseerd op het maken van een marketingstrategisch onderscheid ten opzichte van wat bancaire
rivalen met kunst deden. Dit blijkt eveneens al eerder, nog voor Leber, beschreven te zijn in een
artikel van journalist Brigitte Werneburg in Die Tageszeitung van 1 februari 2000. Uiteindelijk is de
bank, toen eenmaal besloten was om fotografie aan te kopen, de fotoverzameling van Bank of
America Corporation als voorbeeld gaan nemen.85 De keuze voor fotografie was dus een puur
bedrijfseconomische, marketingstrategische keuze en had op geen enkele manier te maken met
bijvoorbeeld de vraag waar het publieke Umfeld van de bank in artistiek inhoudelijke zin behoefte
aan had.
Om een scherper inzicht te krijgen waarom corporate actoren boven alles, ook boven bepaalde
criteria uit de kunstgeschiedenis, -wetenschap en uit het kunstdiscours, bepalend zijn voor
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten, is het relevant om het principe achter die activiteiten te
bestuderen. Hiervoor is voortbouwend op een beschouwing van filosoof, mediatheoreticus en
kunstcriticus Boris Groys een parallel te trekken tussen het principe van de corporate
verzamelpraktijk en het principe van de aristocratische verzamelpraktijk.86 Deze parallel maakt
inzichtelijk dat kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in de kern geen vraaggestuurde activiteiten zijn,
waarbij voor het voortbestaan ervan rekening gehouden moet worden met bepaalde publieke
belangen, maar in de kern aanbodgestuurde activiteiten zijn, die fundamenteel zijn afgestemd op
hetgeen, in dit geval, DG BANK naar buiten toe wil communiceren over wat het zakelijk te bieden
heeft. Het is niet onbelangrijk om dit te verhelderen, aangezien hier nog vaak een groot misv erstand
over heerst, waarbij men dikwijls het verzamelen door commerciële ondernemingen abusievelijk
gelijkstelt aan het verzamelen door ‘publieke’ kunstinstellingen ‒ofwel instellingen die financieel
gezien niet geheel afhankelijk zijn van sponsorgeld van bedrijven en privédonateurs, maar mede
worden ondersteund met overheidsgeld.
Zo werd op 11 november 2010 tijdens een openbaar toegankelijke bijeenkomst van de VBCN in
Debatcentrum Spui 25 te Amsterdam tussen diverse kunstbeheerders van commerciële
ondernemingen verhit gediscussieerd over de mate van ‘museale kwaliteit‘ van hun verzamelingen.
Deze discussie was een voortzetting van een eerder debat op een bijeenkomst in 2009.87 Mijn
opmerking en uitleg tijdens de bijeenkomst in 2010 dat een discussie over de ‘museale kwaliteit’ in
feite een non-discussie is, omdat het collectiemechanisme van bedrijven in operatieve doelfunctie
fundamenteel verschilt van dat van publieke kunstinstellingen, was voor vele aanwezigen mogelijk te
theoretisch en wekte daardoor irritatie wat mij niet in dank werd afgenomen. Tegelijkertijd was het
kennelijk onder kunstbeheerders van bedrijven allicht ook weinig aanlokkelijk om ervoor uit te
komen dat de omgang met kunst in de kern altijd wordt bemiddeld door een zeker corporate
cultuurbeleid en dat kunstwetenschappelijke, –historische, of andere artistiek inhoudelijke motieven
eigenlijk geen garantie zijn voor het voortbestaan ervan.
Voordat op dit debat gesommeerd werd de open microfoon bij mij weg te houden, verwees ik in mijn
uitleg naar Groys’ beschouwing dat het principe achter de verzamelpraktijk van bedrijven in fei te
hetzelfde is als dat achter de verzamelpraktijk van aristocraten uit de vroegmoderne periode. Dit
principe staat diametraal tegenover dat achter de verzamelpraktijk van het moderne westerse
publieke museum. De aristocratische verzamelpraktijk draait namelijk in de kern om het uitdragen
van een bepaalde private attitude of smaak. Een aristocraat wil niet zomaar alles in zijn verzameling
hebben, maar maakt doelbewust een bepaalde selectie van artefacten op basis van de individuele
p. 246; Perucki, 14 maart 2008: ‘Die genossenschaftliche Zentralbank gab eine fundierte Studie in
Auftrag, um festzustellen, welche Bereiche innerhalb der Kunst nicht vergeben sind und was vergleichbare
Unternehmen machen. Diese Studie hat gezeigt, dass zwei Bereiche nicht institutionell besetzt sind: Fotografie
und Neue Medien.’
85 Leber 2008, p. 288.
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attitude of smaak die hij wil uitdragen. Zijn verzameling is met andere woorden het ‘aanbod’ van wie
hij is en wat hij wil uitstralen. Hij onderscheidt zich met zijn aanbodgestuurd collectiebeleid van een
vraaggestuurd collectiebeleid.
Een vraaggestuurd collectiebeleid is dus aanwezig bij het soort instellingen dat financieel gezien niet
volledig afhankelijk is van sponsorgeld van bedrijven en privédonateurs, maar mede steunt op
overheidsgeld. Vanwege dit gemeenschapsgeld moet dit soort kunstinstellingen idealiter een
publieke verantwoording afleggen waarom een artefact aanvankelijk niet is opgenomen in de
verzameling, waarna een openbare discussie met kunsthistorische argumenten de vraag moet
beantwoorden of dat uiteindelijk als nog zou moeten gebeuren in het belang van de samenleving.
Groys schrijft:

‘What is important for me, however, is that the Western museum, Hegelian or postHegelian, functions on the premise that this museum must be representative. That
means that when it is noticed that such a representative museum collection has
excluded something, this recognition becomes the point of departure for a critique of
that collection. As a result the excluded element is incorporated into the museum,
one feels compelled to justify its exclusion. In this way, the initial exclusion is
rectified. It is interesting that in earlier times this was not the case. Before the
emergence of the historical museum in the 19th century, the main characteristic of a
collection was that it represented a certain taste or attitude. An aristocratic art
collection could therefore be criticized for the fact that it did not cons istently
represent a certain taste, that it included something that did not belong in the
collection, but not for excluding something.’ 88
Een bedrijf in naam waarvan kunst wordt verzameld, kent eenzelfde operatief uitgangspunt als de
collectionerende aristocraat. Het hoeft bij het collectioneren in de kern immers nooit rekening te
houden met een vraaggestuurd openbaar debat over wat er nog in de verzameling moet worden
opgenomen, zoals dat idealiter wel het geval is bij een publieke kunstinstelling. Het kan met andere
woorden nooit gedwongen worden om publieke verantwoording af te leggen over zijn
verzamelbeleid. De levensvatbaarheid van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten wordt namelijk niet
gegarandeerd door een bepaald algemeen publiek belang dat men aan een collectie toedicht, maar
simpelweg door het geld dat de desbetreffende commerciële onderneming ervoor over heeft om een
verzameling in stand te houden, wat uiteindelijk weer afhankelijk is van de winst die wordt gemaakt
met het aanbod aan producten en diensten die deze onderneming te koop heeft.
Hierop voortbouwend is te redeneren dat wat men ten aanzien van kunstpraktijken van bedrijven
zoiets als ‘esthetische’ of ‘artistieke autonomie’ tracht te noemen, vooral is ingegeven vanuit een
zekere een corporate ideologie. In die zin kan Sabau dus wel beweren dat de verzamelpraktijken van
DG BANK op kunstwetenschappelijke criteria als die van Virilio zijn gebaseerd, maar het moet
duidelijk zijn dat dit in feite een zelfopgelegd kader is waarvan he t voortbestaan van de collectie
uiteindelijk niet afhankelijk is. Het is dan ook gebleken dat het ontstaan van de collectie en de
collectiefocus voortkomen uit een private beslissing van de directie. Zo hebben de teksten en
uitspraken van Leber, Mittler en Marquardt aangetoond dat het de bankdirectie met betrekking tot
het verzamelen van fotografie in feite was te doen om zich marketingstrategisch gezien een
progressieve ondernemersidentiteit aan te meten, teneinde zich daarmee van directe concurrenten
te kunnen onderscheiden en het eigen publieke bedrijfsimago op te vijzelen. Het collectiebeleid van
de bank is daarmee een aanbodgestuurd beleid dat gebaseerd is op datgene wat de directie met de
collectie wil uitstralen, net als een aristocraat met zijn collectie een bepaalde smaak of houding wil
laten zien.

88

Spieker, 8 oktober 1998.

86

Vrije hand aan kunstprofessional Luminita Sabau
In het licht van de Bourdieuiaanse uitwisseling tussen kunstprofessionals met symbolisch kapitaal en
directie met economisch kapitaal wordt helder waarom Marquardt namens DG BANK meteen vanaf
het begin, nadat voor fotografie als verzamelfocus was gekozen, Sabau in zekere zin de vrije hand gaf
met betrekking tot de verdere invulling van de kunstpraktijken. Want juist door te laten zien dat zij
haar kunstexpertise als voormalig curator van het DAM en van het ZKM ook binnen de bank heeft
kunnen voortzetten, heeft de bank zich in de positie gemanoeuvreerd om de kunstpraktijken binnen
een legitiem cultureel maatschappelijk discours te kunnen loodsen. Sabau blijkt dit dan ook met
verve te hebben opgepakt en is naar buiten toe gaan communiceren dat zij deze praktijken
gespiegeld heeft aan contemporaine ontwikkelingen in de bredere kunstscene.
Zo zal ik dadelijk aantonen dat Sabau in het boekje over Clegg & Guttmanns werk, in de catalogus,
maar ook in andere publicaties geprobeerd heeft te benadrukken dat wat destijds volgens haar op
artistiek inhoudelijk vlak bij DG BANK gebeurde, in lijn was met de toen ‒vooral in de Duitstalige
kunstwereld‒ heersende trend, die als context-kunst bekend is komen te staan. In dat opzicht is te
beweren dat Sabau, met haar wens om op die trend in te haken, heeft bijgedragen aan het
opwerpen van de beeldvorming dat de kunstpraktijken van de bank op louter artistiek inhoudelijke
grondslagen gevestigd zijn. Midden jaren negentig werden onder haar auspiciën, naast de opdracht
aan Clegg & Guttmann en Robert Barry om een kunstwerk te maken dat in de context van de bank de
interactie tussen medewerkers en kunst zou moeten bevorderen, met hetzelfde doel ook opdrachten
verstrekt aan kunstenaars Sinje Dillenkofer en Jörg Sasse.
Het werk dat Dillenkofer had gemaakt, is een uit foto’s opgebouwd 38-delig installatiewerk genaamd
Die Umkehrung (1994-1995). Voor de realisatie van dit werk had zij aan een aantal bankmedewerkers
gevraagd of zij de onderkant van hun blote rechtervoet mocht fotograferen. 89 Met het resultaat
daarvan heeft ze een foto-installatie gemaakt (afb. 61). Ze heeft daarbij de foto’s van de
mannenvoeten die in ondertal waren aan de rechterkant gehangen en die van de vrouwenvoeten
aan de linkerkant. De grootte van de fotografische afbeelding van elke voet heeft zij evenredig
gemaakt aan de hiërarchische positie van de bezitter ervan binnen de bank. Hierdoor zijn in de
installatie aan de rechterkant grotere voetzolen te zien dan aan de linkerkant, waar ook veel meer
fotoafbeeldingen van kleine voetzolen hangen.
De kunstenaarsopdracht aan Sasse in 1995 resulteerde in zestien digitale bewerkingen van foto’s die
uit het privébezit van bankmedewerkers kwamen en waarnaar hij specifiek gevraagd had.90 Op deze
foto’s waren onder andere afbeeldingen te zien van landschappen (een huisje in de Alpen, een
riviertje in een bos, een rotspartij met waterval, strand met overdekte en in strepen gekle urde
strandstoelen), scènes met mensen (mensen rond een vijver bij een gebouw, een viertal mensen
poserend in een tuin met klassieke beelden op sokkels) en onduidelijke details (een deel van een
houten deur met nummer, een textiel met stippen, iets wat op gekleurd straatafval lijkt) (afb. 62).
Deze foto’s heeft Sasse geen titels gegeven, maar een viercijferige naam, zoals 5127, 4328 en 3502.
De afmetingen van de foto’s lopen uiteen van bijvoorbeeld 36 x 54 cm tot 100 x 130 cm. Over alle
foto’s heeft Sasse een grofkorrelig filter gelegd, zodat bijvoorbeeld gezichten onherkenbaar zijn
geworden.
Door de jaren heen is Sabau in publicaties ‒daarbij verwijzend naar de kunstenaarsopdrachten aan
Clegg & Guttmann, Barry, Dillenkofer en Sasse‒ telkens het woord ‘interactie’ in combinatie met
‘medewerkers’ blijven gebruiken. Hiermee lijkt ze dus te hebben willen zinspelen op de idee dat deze
kunstprojecten tot op zekere hoogte samenvielen met de trend in de bredere kunstscene, waarbij
kunstenaars op een fysiek ruimtelijke plek een interactie of relatie met omstanders uit de context
van die plek zijn aangegaan, zoals ook Clegg & Guttmann eerder deden met Die Offene Bibliothek. In
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de inleiding van het boekje over Clegg & Guttmanns werk wordt die interactie ook door Sabau
benadrukt, zo schrijft zij:

‘Das Ergebnis war ein einzigartiges Kunstprojekt. Clegg & Guttmann gestalteten
Museum for the Workplace. Interaktion und Integration rückten dabei in den
Mittelpunkt. […] Museum for the Workplace konkretisiert die Absicht, durch die
Mitwirkung möglichst vieler Mitarbeiter der DG BANK das Porträt einer Gemeinschaft
entstehen zu lassen, das Indvidualität im Wertschöpfungsprozeß des Unternehmens
reflektiert.’91
De idee dat het fotowerk van Clegg & Guttmann een soort interactief emanciperend werk voor en
door het personeel is, wordt verder in sterke mate gevoed in Friedes interview met het
kunstenaarsduo. Zo vertelt Clegg dat hij en Guttmann de artefacten die de bankmedewerkers hen te
leen hadden gegeven op doelbewuste wijze niet elk afzonderlijk hadden opgesteld en
gefotografeerd, maar nadrukkelijk in groepen hadden onderverdeeld en gefotografeerd. Op die
manier dachten zij namelijk de participerende bankmedewerkers ertoe te kunnen bewegen om de
realisatie van het werk op te vatten als ‘een collectief proces met interactieve elementen’. 92
Dit vermeend interactief karakter wordt twee jaar later door Sabau weer aangehaald in een
interview met journalist Bernard Benoît in de Financial Times van 22 april 2000:

‘One way to overcome reticence, says Sabau, is to involve the staff in the
commissioning process. Interactive exercises, such as Robert Barry's portraits of bank
employees, add meaning to the displays.’ 93
Drie en acht jaar daarna blijkt Sabau opnieuw te benadrukken dat zij kunstenaars heeft aangetrokken
die een relatie met de werkomgeving binnen de bank zijn aangegaan. Zo gebruikt zij wederom
expliciet het woord ‘interactief’ bij haar toelichting op de kunstenaarsopdrachten aan Clegg &
Guttmann en Barry, in respectievelijk de tentoonstellingscatalogus raum, zeit ―architektur in der
fotografie. Werke aus der Sammlung der DZ BANK (2003) en in een interview met haar in de BörsenZeitung van 14 maart 2008.94
Uit deze terugkerende verwijzingen naar een vermeende interactie valt af te leiden dat Sabau van de
bank ruim baan kreeg en de kans werd gegund om naar buiten toe te communi ceren dat zij de
kunstpraktijken op een artistiek inhoudelijk verantwoorde wijze met oog voor contemporaine
ontwikkelingen in de kunst heeft ingevuld. In dat opzicht was de ogenschijnlijk vrije hand die Sabau
werd gegeven niet alleen voor de bank(directieleden) gunstig in termen van het genereren van
symbolisch kapitaal, maar vooral ook voor haarzelf met betrekking tot haar professionele positie als
kunsthistorica en curator ten overstaan van haar vak- en beroepsgenoten in de kunstscene.
Het was voor kunstprofessionals midden jaren negentig immers niet gewoon dat zij werkten voor het
grootbedrijf. Ondanks het toen groeiend aantal kunstprofessionals dat door commerciële
ondernemingen werd aangetrokken, was men in de kunstscene van mening dat kunstprofessionals
verder weinig te zoeken hadden bij bedrijven, met uitzondering van enkel geld, omdat ‒zo vond en
dacht men‒ kunstprofessionals daar nauwelijks tot geen artistiek i nhoudelijk verantwoorde
praktijken zouden kunnen ontplooien. 95 Dergelijke kritiek oogt echter niet van toepassing te zijn op
de werkzaamheden van Sabau bij DG BANK, aangezien zij door middel van het verstrekken van
kunstenaarsopdrachten, waarbij gevraagd wordt aan kunstenaars om een zekere relatie aan te gaan
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met de context van de bank, dus veeleer lijkt te kunnen aantonen dat zij zij up-to-date is van hetgeen
zich in een breder kunstdiscours afspeelt en dat zij zowaar als kunstprofessional werkend voor het
bedrijfsleven in staat is daarop te reageren.
Pas eind jaren negentig is het binnen de kunstscene meer algemeen geaccepteerd geraakt dat er
kunstprofessionals zijn die voor betaling hun diensten aan commerciële ondernemingen aanbieden.
Mede doordat er toen bij veel firma’s dus meer geld beschikbaar kwam voor kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten, hebben kunstprofessionals meer ruimte gekregen om deze activiteiten op basis
van hun expertise invulling te geven. In de casestudie naar Frasers kunstproject zal ik nader ingaan
op het mechanisme dat ervoor zorgt dat menig corporate curator zich bij het geven van invulling aan
de kunstpraktijken toch vaak keurig blijft verhouden tot het bedrijfseconomisch gestoeld corporate
cultuurbeleid waarin de directieleden een direct belang hebben.

Onveranderde bedrijfshiërarchie
In het boekje over Clegg & Guttmanns fotowerk bij DG BANK wordt dus gesteld dat zij een alternatief
voor de implementatie van kunst op de werkvloer van bovenaf zochten. Naar eigen zeggen poogden
zij met behulp van hun project te kijken in hoeverre het mogelijk is bankmedewerkers een zekere
mate van bevoegdheid te geven die deze medewerkers in staat stelt om mede te bepalen welke
kunst in hun dagelijkse werkomgeving zou moeten komen. Maar in tegenstelli ng tot wat in het
boekje en in de catalogus vanuit een soort wensdenken wordt beweerd, is te stellen dat het
fotowerk van Clegg & Guttmann in de praktijk niet overtuigend genoeg de implementatie van kunst
op de werkvloer van bovenaf aan de kaak heeft gesteld.
Reeds bij aanvang van hun project maakten Clegg & Guttmann gebruik van bestaande hiërarchische
structuren binnen de bank, terwijl zij deze structuren paradoxaal genoeg juist wilden gaan
doorbreken. Zo hebben zij om contact met de medewerkers te zoeken, om objecten te leen krijgen,
een brief laten versturen door Sabau en E. Egger, die respectievelijk vanuit hun directiefuncties als
hoofd kunstbeheer en hoofd personeelsafdeling een zekere importantie aan het verzoek van Clegg &
Guttmann meegaven. De volledige tekst van de brief is in het boekje afgedrukt. 96
Uit deze brief van 19 januari 1995 wordt helder dat het sowieso niet de medewerkers zelf waren, die
met de vraag kwamen hoe zij zich ten opzichte van de collectie zouden kunnen verhouden. Zo
schrijven Egger en Sabau dat het hen in het kader van het bankproject ‘Kunstausstattung der DG
BANK’ gelukt is om kunstenaars uit te nodigen, waaronder Clegg & Guttmann, die kunst zullen gaan
maken voor in de gezamenlijke ruimten in het hoofdkantoor:

'19.1.1995
Kunstprojekt von Clegg & Guttmann
Alle Mitarbeiter
F/IB
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Im Rahmen unseres Projekts ‘Kunstausstattung der DG BANK’ haben wir
verschiedene Künstler eingeladen, eigens für unsere Zentrale in Frankfurt
Kunstprojekte zu entwickeln. Diese Werke sollen in den Fluren und den öffentlichen
Bereichen der Bank gezeigt werden.
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Unter anderem ist uns gelungen, das amerikanische Künstlerteam Clegg & Guttmann
für ein solches Projekt zu gewinnen. Clegg & Guttmann, die in vielen internationalen
Ausstellungen mit Fotografien vertreten waren und aufsehenerregende
Kunstprojekte im öffentliche Raum realisiert haben, möchten die Mitarbeiter der
Bank in Ihr Projekt einbeziehen. Dabei werden die Mitarbeiter gebeten, Kunstwerke
oder dekorative Objekte aus Ihrem Privatbesitz für eine befristete Zeit auszulehnen.
Es kann sich dabei um alle möglichen Gegenstände handeln, um Original-Kunstwerke,
Poster, interessante Postkarten oder andere kleine Objekte. In Frage kommen die
Dinge, die Sie gerne einmal in ihrem Arbeitsumfeld ausgestellt sehen würden. Diese
Objekte werden von den Künstlern in Gruppen installiert und fotografiert. Die
großformatigen Fotografien werden später im Durchgangsbereich zur Cafetaria
präsentiert ’
Wir würden Ihre Leihgaben gerne in der Zeit zwischen dem 20.1.-3.3.1995
einsammeln. Unter der Durchwahl-Nr. 2675 können Sie jederzeit weitere
Informationen erhalten und einen Termin vereinbaren, um die Leihgaben, die Sie
dem Projekt zur Verfügung stellen, abzugeben. Die Objekte bleiben – bis zur
Rückgabe – im depot verwahrt. Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr
freuen.
Mit freundlichem Grüßen
E. Egger

L. Sabau‘97

In de brief introduceren Egger en Sabau Clegg & Guttmann dus als een Amerikaans kunstenaarsduo
dat al op vele internationale fototentoonstellingen had gestaan en ‘aufsehenerregende
Kunstprojekte’ in de publieke ruimte had gemaakt en nu met de medewerkers van DG BANK een
project zou willen doen. Hiermee lijken Egger en Sabau als directieleden te impliceren dat de
medewerkers zich tot op zekere hoogte best vereerd zouden moeten voelen met de buitenkans die
voor hen geregeld is om mee te werken aan het bijzondere project van het kunstenaarsduo.
In elk geval laten de, in het boekje opgenomen, anonieme reacties van medewerkers over het
vierdelig fotowerk ‒naast het aanzienlijk aantal objecten van hen dat gefotografeerd is‒ zien, dat
velen van hen zeer bereidwillig zijn geweest een bijdrage te leveren.98 Deze anonieme reacties
komen uit interviews die Cramer ongeveer vier weken nadat het fotowerk was voltooid bij
employees had afgenomen. Sommige stukken uit de interviews zijn i n Cramers tekst in het boekje
integraal opgenomen en van een begeleidend commentaar voorzien. Cramer heeft hun reacties
ingedeeld evenredig aan de verschillende fasen in het project: ‘Partizipation’, ‘Auswahl der Objekte’,
‘Erwartung und Vorstellungen’, Einschätzung der fertigen Arbeiten’, ‘Identifikation mit dem
Arbeitsplatz’ en tenslotte ‘Meinungen zur Kunstsammlung der DG BANK’.
Met betrekking tot hun ‘Partizipation’ schrijft Cramer dat voor één van de employees met name het
feit dat gerenommeerde kunstenaars de privéobjecten kwamen vereeuwigen de belangrijke drijfveer
was om mee te doen. 99 Dit impliceert dat deze werknemer sowieso vanuit een andere beleving en
verwachting dan Clegg & Guttmann participeerde, waardoor deze persoon meteen vanaf het begin
van het project in hiërarchische zin niet direct op één lijn met de kunstenaars stond. In dat opzicht
beschouwde deze werknemer het kunstenaarsduo dus eerder als een soort culturele autoriteit
boven zich. Tegelijkertijd zijn Clegg & Guttmann op hun beurt hie rdoor eigenljk ook meteen een
soort van bovenaf positie ten opzichte van het bankpersoneel gaan bekleden, net als de bankdirectie
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die innam bij het plaatsen van kunst op de werkvloer. Als makers waren Clegg & Guttmann immers
verantwoordelijk voor de definitieve beslissing met betrekking tot welke in bruikleen gegeven
artefacten gefotografeerd zouden worden.

Selectie van gefotografeerde objecten
Uit het boekje valt niet te herleiden op basis van welke specifieke criteria Clegg & Guttmann de
verschillende aangedragen bruiklenen hebben geselecteerd om uiteindelijk door hun bij elkaar gezet
en gefotografeerd te worden. Evenmin is duidelijk hoeveel voorwerpen de medewerkers destijds in
totaal bij Clegg & Guttmann hadden ingeleverd. Hoewel ik dit ook niet heb kunnen achterhalen, wil ik
in de eerste plaats hiermee aangeven dat de in naam van de bank gegeven informatie over het werk
hoe dan ook sommige lacunes bevat die een weerslag hebben op de beeldvorming. In het boekje zijn
namelijk louter de voorwerpen die uiteindelijk in de fotowerken zijn verschenen zichtbaar uitgelicht
op twaalf pagina’s met een fotoafbeelding en een korte beschrijving. 100 Over de ‘Auswahl der
Objekte’ schrijft Cramer dat de bruikleenobjecten zijn verdeeld in artefacten die de
bankmedewerkers op hun bureau hadden staan en artefacten die ze van thuis hadden meegenomen.
Cramer zegt dat ze het interessant vindt dat er nauwelijks objecten zijn aangeleverd die men onder
de noemer van ‘hoge cultuur’ zou kunnen scharen:

‘Also Dinge, die entweder selbst eine gewisse Dignität besitzen oder sich aber auf
den “Wert” eines Originals beziehen, z.B. Kunstpostkarten oder Poster.’ 101
Ondanks het feit dat Cramer bijvoorbeeld wel stilstaat bij het anekdotisch voorval dat de tafellamp in
de vorm van een vliegtuig in bruikleen is gegeven door iemand die dit object van zijn schoonzus had
gekregen om op zijn bureau te plaatsen, heeft zij verder niet uitgezocht wat de reden is dat er zo
weinig objecten uit de hoge cultuur zijn aangeleverd. Een eerste eventuele verklaring zou simpelweg
kunnen zijn dat de medewerkers van DG BANK op voorhand al weinig ‘echte’ kunstobjecten en
afgeleiden daarvan, zoals replica’s en kunstposters, bezaten.
Navraag bij Clegg & Guttmann nu over de destijds aangeleverde objecten en selectie daarv an zou
echter geen afdoende informatie opleveren. Want in de context van deze vraag en met de huidige
kennis van zaken zouden zij een mogelijk antwoord zodanig kunnen formuleren dat deze achteraf in
elk geval geen beeldvorming teweegbrengt met negatieve implicaties voor de integriteit van henzelf
of hun voormalige opdrachtgever, de bank en Sabau.
Op basis van de toenmalige gebeurtenissen bij DG BANK en de manier waarop er destijds over kunst
op de werkvloer in het algemeen, maar ook door Clegg & Guttmann i n het bijzonder werd gedacht ‒
respectievelijk zaken die indertijd bij Sabau en bij anderen die aan DG BANK publicaties meewerkten
misschien niet geheel onbemerkt waren gebleven‒ zijn wel enkele aannemelijke hypothetische
scenario’s te schetsen die kunnen verklaren waarom er nauwelijks artefacten uit de hoge cultuur in
de fotowerken zijn te zien.
Ten eerste lijken Clegg & Guttmann bij het maken van hun werk in zekere zin expres te hebben
ingespeeld op de toen vigerende inzichten ten aanzien van kunst op de werkvloer. Want hoewel in
het boekje dus niet helder wordt waarom Clegg & Guttmann de mening zijn toegedaan dat kunst op
de werkvloer in de regel aan medewerkers van bovenaf wordt opgedrongen, bestond daar al wel een
soort discours over.
Naast het artikel van Atkins en die van Holt uit 1990 over de Controversy Corridor bij First Bank
System was bijvoorbeeld destijds net het boek van Becker (1994) over kunst en bedrijven
verschenen. Hierin staat beschreven dat de sculptuur Five Continents (1989) van Walter De Maria in
de ontvangsthal in het hoofdkantoor van Daimler te Stuttgart-Möhringen nogal wat onvrede onder
het personeel had uitgelokt. Deze sculptuur, een kubus bestaande uit een stalen en plexiglas
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framework van 125 kubieke meter gevuld met witte stenen, zorgde voor frictie onder de
medewerkers die dagelijks van hun werkvertrekken langs dit kunstwerk naar de kantine en weer
terug liepen (afb. 63). Zij vonden het werk maar niets en noemden het gekscherend ‘kattenbak’
(Katzenklo) en ‘de stenen hoop naast de vlieg’ (am steinhaufen bei der Fliege), omdat bij het
opstapelen van de witte stenen per ongeluk een kamervlieg i ngeklemd was geraakt waarvan de
overblijfselen op 50cm hoogte nog goed zichtbaar waren. 102
Volgens Becker had die onvrede twee oorzaken. Ze wijt het enerzijds aan de algemene desinteresse
van de medewerkers voor hedendaagse kunst, anderzijds meent Becker dat er sprake was van een
zekere onkunde bij het personeel dat niet in staat was om datgene wat ze de ‘code’ van hedendaagse
kunst noemt te lezen. Volgens haar zou dit weer te maken hebben met het feit dat binnen het bedrijf
een zekere kunsteducatie voor de medewerkers ontbrak, omdat de collectie van Daimler destijds
louter in functie was als statussymbool voor de toenmalige CEO Edzard Reuter en directielid Hans J.
Baumgart.103
Uit het boekje over Clegg & Guttmanns fotowerk is niet te herleiden in hoeverre het kunstenaarsduo
al bekend was met de Controversy Corridor, de gevolgtrekkingen van Becker en het voorval bij
Daimler. Navraag bij hen nu zou dus weinig opleveren. Want zij zouden met een huidig antwoord de
beeldvorming ook zodanig in de richting kunnen sturen dat het voor de buitenwacht lijkt dat ze
destijds niet met opzet nauwelijks tot geen objecten uit de hoge cultuur hebben geselecteerd, terwijl
ze dat misschien wel deden. Namelijk met de strategische reden om hun werk nog beter te laten
aansluiten op het toen vigerend discours rond interactieve emanciperende kunstprojecten. Want
precies door te laten zien dat medewerkers zich vooral verhouden tot objecten uit de lage cultuur,
oogt de noodzaak om hen bij te scholen in hun denken over kunst des te urgente r.
Daarnaast lijken Clegg & Guttmann voor hun kunstproject bij DG BANK ook mede grotendeels door
Andrea Fraser te zijn geïnspireerd. Zo probeerde Fraser in 1993 in vier ‘Preliminary Prospectuses’ te
formuleren hoe kunst in de vorm van artistiek onderzoek ingezet zou kunnen worden als zakelijke
dienstverlening. Daarbij maakte zij een brochure ‘For Individuals, For Corporations, For Cultural
Constituency Organizations, and, For General Audience Public and Private Nonprofit Cultural
Institutions.’ Deze vier brochures waren onderdeel van Frasers installatie Please Ask for Assistance
(1993) waarbij zij de New Yorkse galerie American Fine Arts, Co. tot kantoor voor artistiek zakelijke
dienstverlening omturnde met de brochures liggend op een bureau (afb. 64).104 Deze brochures zette
Fraser niet alleen in als praktische documenten in de vorm van een contract en promotiemateriaal
aangaande haar artistiek zakelijke service, maar tegelijkertijd ook als voorschriften c.q.
beschrijvingen van hoe deze service voor de desbetreffende organisatie zal gaan verlopen .105
In Preliminary Prospectus: For Corporations (1993) schrijft Fraser dat zij haar artistiek onderzoek aan
bedrijven die kunst verzamelen aanbiedt, omdat collecties van bedrijven vaak spanningen op de
werkvloer teweegbrengen. Dit komt volgens haar doordat kunst van hogerhand in de werkomgeving
wordt geplaatst zonder dit eerst met werknemers te overleggen. 106 Uit de brochure valt evenwel niet
102

De idee voor deze sculptuur had De Maria al in 1985 b edacht voor een expositie in de Staatsgalerie Stuttgart.
Pas in 1988 werd het werk in de classicistische sculpturenzaal van de Alten Staatsgalerie der Öffentlichkeit
tentoongesteld. Op die plek was het net anders van vorm dan dat het later in de ontvangsthal bij Daimler-Benz
zou gaan verschijnen. In 1988 kreeg CEO Reuter voor het eerst belangstelling voor De Maria’s sculptuur. Dit
kwam doordat hij door de directeur van de Staatsgalerie, Peter Beye, werd betrokken om de financiering van dit
werk rond te krijgen. Reuter was hiertoe bereid op voorwaarde dat hij de sculptuur na de tentoonstelling in de
Staatsgalerie kon toevoegen aan de kunstcollectie van Daimler-Benz. Reuter was namelijk van plan om de
sculptuur op een nader te bepalen plek in de buitenruimte van het hoofdcomplex neerzetten. Maar na overleg met
De Maria werd het werk echter in de ontvangsthal geplaatst. Deze ruimte vormt voor de medewerkers die van
hun werkvertrekken naar de bedrijfskantine lopen een dagelijkse passage.
103 Becker 1994, pp. 139-140; 182.
104
Fraser 2005, p. 152.
105 De teksten van de brochures staan afgedrukt in de tentoonstellingscatalogus van Kunstverein in Hamburg en
in de tentoonstellingscatalogus van Museum der Moderne Salzburg: Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, pp.
154-160; Tent.cat. Museum der Moderne Salzburg 2015, pp. 132-139.
106 Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 157. Zie ook: Het Parool, 21 april 1994; Sütö, 16 juli 1994.

92

te herleiden op basis van welk specifiek voorval bij welk bedrijf Fraser die spanningen heeft
gedetecteerd.107 Hierover is ook geen informatie beschikbaar in de twee tentoonstellingscatalogi die
in 2003 en 2015 naar aanleiding van overzichtsexposities van Frasers werk, in respectievelijk
Kunstverein in Hamburg en Museum der Moderne Salzburg, zijn uitgegeven en waarin de teksten van
de brochures integraal staan afgedrukt samen met een beschrijving van de installatie in American
Fine Arts, Co. galerie. 108
Waarschijnlijk was Fraser ook heel goed op de hoogte van de veel besproken Controversy Corridor bij
First Bank System. Want in 1985 en 1988 verscheen hier dus informatie over en precies in die
periode hield Fraser zich bezig met vraagstukken rond de productie en receptie van kunst. 109
Afgezien daarvan is het sowieso mogelijk dat Clegg & Guttmann ‒al dan niet via Fraser‒ reeds zelf
kennis hadden genomen van de Controversy Corridor via de door First Bank System uitgegeven
publicaties en via de artikelen van Atkins en Holt, alsmede via de artikelen in The New York Times en
The Washington Post. Het onderwerp van kunst bij een bedrijf lag thematisch gezien dan ook in het
verlengde van hun serie bedrijfsportretten. Naar aanleiding van de Controvery Corridor zouden Clegg
& Guttmann dus de conclusie getrokken kunnen hebben dat spanningen over kunst op d e werkvloer
minder zouden zijn, wanneer ook het personeel hierover zijn zegje mag doen.
Er is in elk geval contact geweest tussen Clegg & Guttmann en Fraser. Zo had het kunstenaarsduo,
net voordat het aan de opdracht bij DG BANK begon, twee keer intensief met Fraser samengewerkt.
De eerste keer was van mei 1993 tot november 1994 in het project The Seventh Museum (1994) in
Den Haag. Dit project was door Clegg & Guttmann en Fraser bedacht voor het door Stroom/HBCK en
Stichting Hofvijvermusea geïnitieerde ‘The Seventh Museum Project’. Hiervoor werden kunstenaars
gevraagd om in dialoog met zes musea in Den Haag te treden. Het resultaat daarvan zou uiteindelijk
worden geïnstalleerd in de openbare ruimte van het Haags Hofvijvergebied. Met Die Offene
Bibliothek als inspiratie wilden Clegg & Guttmann en Fraser van elk van de zes Haagse musea één
kunstwerk lenen en die in een speciaal ontworpen tentoonstellingsvitrine in de openbare ruimte
exposeren. Uiteindelijk is het werk van Clegg & Guttmann en Fraser, mede door de moeizame
medewerking van het Mauritshuis in het bijzonder en het geldgebrek bij Stroom/HBCK en Stichting
Hofvijvermusea in het algemeen, niet gerealiseerd. 110
De tweede keer dat Clegg & Guttmann met Fraser samenwerkten was in februari 1994. Toen waren
Clegg & Guttmann, samen met bijvoorbeeld kunstenaar Renée Green en curator Ute Meta Bauer en
nog vele anderen, de deelnemers aan het kunstproject Services (1994) dat Fraser in collaboratie met
curator en kunsthistoricus Helmut Draxler had opgezet en dat tot 2001 liep.111 Startend vanuit
Lüneburg in Duitsland reisden Fraser en Draxler langs zeven andere lokaties in Europa en brachten
kunstenaars en curatoren samen om te discussiëren over kunst als projectvorm (afb. 65).112
Bijvoorbeeld over praktische aangelegenheden als contracten en vergoedingen, maar ook over de
vraag hoe deze praktische zaken weer inhoudelijk van invloed zijn op de artistieke werkwijze met
betrekking tot zaken als autonomie en instrumentalisering. 113 Verwijzend naar dit project heeft
Fraser in de tekst ‘Acknowledgments’ in de publicatie Museum Highlights. The Writings of Andrea
Fraser (2005) Clegg & Guttmann omschreven als ‘my friends and peers’. 114
Vanwege deze samenwerkingen en vriendschap hadden Clegg & Guttmann naar alle
waarschijnlijkheid ook al kennisgenomen van de eerste inzichten die Fraser had gekregen naar
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aanleiding van haar tweedelig project bij de EA-Generali Foundation, welke zij naar aanleiding van
haar Preliminary Prospectus: For Corporations (1993) op 1 april 1994 was begonnen. In haar project
constateerde Fraser dat de verzekeringsmaatschappij en met name haar directie een groot belang
hecht aan het naar buiten toe communiceren dat de invulling van de kunstpraktijken door
kunstprofessionals is gedaan. Voortbouwend op Bourdieu stelde zij dat dit voor bedrijven eigenlijk
algemeen geldend is. Want juist kunstprofessionals kunnen ervoor zorgen dat deze praktijken binnen
een legitiem cultureel maatschappelijk discours worden geloodst −soms al zelfs enkel via de
verbintenis van hun naam aan deze praktijken.115 In het licht van Frasers constateringen die Clegg &
Guttmann zeer waarschijnlijk ter ore zijn gekomen via hun samenwerking met Fraser in Den Haag en
via hun treffen tijdens het werk Services (1994), is het niet ondenkbaar dat Clegg & Guttmann bewust
een voorkeur hadden voor uitgeleende objecten uit de niet hoge cultuur om het onderscheid tussen
de behoeften van de directieleden en die van de medewerkers extra op scherp te stellen.
Het lijkt hoe dan ook alsof Clegg & Guttmann soms bepaalde uitspraken, afkomstig van bij EAGenerali Foundation betrokken personen, die in Frasers verslag staan, als letterlijk en figuurlijk
uitgangspunt hebben genomen om invulling aan hun project bij DG BANK te geven. Zo wees iemand
uit de Board of Governors van EA-Generali Foundation erop dat het bedrijf de medewerkers zelf de
mogelijkheid gaf om werk op papier uit de collectie voor hun werkvertrekken te kiezen, maar dat de
kunst in de gemeenschappelijke ruimten als vergaderzalen en gangen door kunstprofessionals wordt
verzorgd.116
Daarnaast opperde iemand uit de kunstadviescommissie van EA-Generali Foundation om
werknemers zelf de collectie te laten samenstellen:

‘It would probably be more interesting if the employees were to assemble the
collection, since then, at least, it wouldn’t be what we’re always looking at
anyway.’117
Verder werd door iemand van EA-Generali’s Staff Council gewezen op datgene wat hij zag als
ordinaire frutsels waarmee werknemers hun werkkamers versieren:

‘… Little pet photos, nearly everything, a Rembrandt (not an orginal), Mickey Mouse,
postcards. They try to make it a little bit cozy, more homey.’ 118
Afgezien daarvan lijken ook frustraties aan de kant van de medewerkers mede van invloed te zijn
geweest op hun keuze om bepaalde privéobjecten uit te lenen. Uit Atkins’ artikel valt af te leiden dat
het althans bij First Bank System zo was dat onder medewerkers grote frustraties over de
kunstpraktijken ontstonden, doordat de bankdirectie haar fiat gaf aan de poging van curator Sowder
om medewerkers een zekere zeggenschap over de kunstcollectie te verlenen, maar dat die
zeggenschap verder weinig tot niet bijdroeg aan de verbetering van hun professionele
groeimogelijkheden waar intern meer behoefte aan was.
Het blijkt dat er bij DG BANK, in de periode toen Clegg & Guttmann hun project deden, ook enorme
spanningen onder medewerkers heersten over ontwikkelingen op het gebied van werkvoorschriften
en personeelsbeleid. Zo is nadien uit het onderzoek van organisatieadviesbureau C/O/N/E/C/TA,
evenals uit het boek van DG BANK klokkenluider Andrea Fuchs die handel met voorkennis aan het
licht bracht, af te leiden dat begin en midden jaren negentig het bankpersoneel weerstand
probeerde te bieden aan de opgelegde strenge reorganisaties die door de directie werden ingevoerd
na het bijna faillissement indertijd. 119 Het nieuwe beleid zou ertoe moeten leiden dat de werknemers
nog meer op hun professionele handelingen gecontroleerd konden worden en maar beperkte eigen
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inbreng konden leveren. Daarentegen zou de directie, die de fraude in feite had veroorzaakt, van de
rigide toezichtsmaatregelen gevrijwaard blijven. De ‘Matrix’, het organisatorisch model dat werd
ingevoerd, is door Fuchs beschreven als ‘einen fast militärischen Verhaltenskodex’:

‘Die Bank stellte so eine Ideale Platform für bestimmte Interessensgemeinschaften
dar, problemlos zu verschleiern, bedingungslos zu steuern, zu beeinflussen und zu
manipulieren, ohne dafür in die Verantwortung genommen zu werden.’ 120
De zekere zeggenschap die het personeel over kunst in hun werkomgeving kreeg in het project van
Clegg & Guttmann, lijkt dus de heersende frustraties bij werknemers over de nieuwe
werkvoorschriften en het strenge toezicht extra te hebben geprikkeld. In Cramers tekst onder het
kopje ‘Meinungen zur Kunstsammlung der DG BANK’ laat een anoniem persoon met betrekking tot
de gehele bankcollectie weten dat sommige collega’s deze sowieso te duur, elitair en onnodig
vinden.121 Deze weinig flatteuze geluiden kwamen in 1995 waarschijnlijk mede voort uit het feit dat,
slechts een paar jaar daar voor, kunst in het hoofdkantoor dus aanvankelijk alleen aan de
bankdirectie was voorbehouden, die bovenin haar eigen besloten kunsttentoonstellingsruimte had.
Het feit dat sommige werknemers de collectie te duur vonden in combi natie met de nieuwe straffe
werkomstandigheden, zou ertoe geleid kunnen hebben dat sommigen het project van Clegg &
Guttmann, waarbij men dan een bepaald zegje mocht doen over de kunst in hun werkomgeving, als
een soort zoethoudertje van de bankdirectie zagen en zich daardoor ernstig geschoffeerd voelden.
Als reactie daarop lijken sommige employees de gevraagde bijdrage aan het project van Clegg &
Guttmann moedwillig naar hun eigen hand te hebben gezet, door met opzet tamelijk triviale,
welhaast lullige objecten als een DG BANK T-Shirt, flessenstop, bierdoos en kinderschoen aan te
leveren die doorgaans tot de ‘lage cultuur’ worden gerekend. Op die manier konden zij dan de expres
van bovenaf geregisseerde kunstpraktijken en de daaraan gekoppelde notie van hoge cultuur, die
enkel aan de bankdirectie status geeft, onderuithalen.
In dat opzicht heeft kunstwetenschapper Claire Bishop vanuit theoretisch oogpunt erop gewezen dat
‘hoge cultuur’, zoals die in musea en galerieën te vinden is, sociaal-cultureel gezien met name voor
én namens de heersende klasse wordt gemaakt. 122 Volgens haar heeft dit vaak geleid tot de
bevoogdende gedachte onder makers en opdrachtgevers van kunst dat het ‘gewone volk’, dat zich
tot op zekere hoogte weinig met die musea en galerieën identificeert, ten aanzien van datgene wat
men dan hun ‘onderontwikkelde’ kunstbeleving zou kunnen noemen, te emanciperen is door hen in
het maakproces van kunst te betrekken. Op die manier zouden deze mensen dan sneller een
bepaalde affiniteit met kunst in musea en galerieën kunnen ontwikkelen.
Het is gebleken dat aan de kunstenaarsopdrachten bij DG BANK aan Clegg & Guttmann, Barry,
Dillenkofer en Sasse sowieso een bevoogdende gedachte ten grondslag lag. Want de idee om bij het
bankpersoneel meer interesse op te wekken voor de fotografiecollectie door hen deelgenoot te
maken in het maakproces van een kunstwerk, impliceert dat de bankdirectie en Sabau op voorhan d
al het vermoeden koesterden dat het personeel weinig affiniteit met kunst had. Niet voor niets
verkondigde Sabau herhaaldelijk in publicaties en in interviews dat de bank erg veel waarde hecht
aan het bevorderen van interactie tussen collectie en medewerkers, en dat het fotowerk van Clegg &
Guttmann laat zien dat dit mogelijk is. Door hiervan uit te gaan hebben Sabau en de directie
tegelijkertijd ook de notie uitgesloten dat het bankpersoneel met betrekking tot kunst misschien wel
op eenzelfde ‘intellectueel’ niveau als zijzelf aangesproken wilde worden. Zij dachten er dus niet over
na of de medewerkers zelf wel de behoefte voelden om via de kunstprojecten van Clegg &
Guttmann, Barry, Dillenkofer en Sasse in die zin geschoold te worden wat betreft hun denk en over
kunst.
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Het personeel werd in elk geval op nogal eenzijdige, paternalistische wijze bij deze projecten
betrokken door de kunstenaars. Zo fungeerden de medewerkers in het maakproces van de
kunstprojecten slechts als passieve en soms letterlijk en figuurlijk fysieke aangever van bepaalde
input, waarbij weinig proactiviteit in de vorm van intellectuele inspanning en denkvermogen van hen
werd gevergd. In dit proces was er geen sprake van een evenredig actieve, intellectuele relatie tussen
kunstenaar en medewerkers. In het project van Sasse werden de medewerkers enkel de mogelijkheid
geboden om een foto in te leveren. In dat van Dillenkofer kregen ze slechts de kans om hun voetzool
te laten fotograferen. In dat van Barry konden ze hoogstens wat woorden ui t hun jargon ter
suggestie geven. En in dat van Clegg & Guttmann mochten ze dus louter artefacten in bruikleen
geven, waarvan zijzelf vonden dat deze een artistieke waarde hadden en daarom in hun
werkomgeving wilden zien.
Bovendien was het misschien ook zo dat het Clegg & Guttmann zelf waren, die uit de aangeleverde
voorwerpen met opzet precies het soort exemplaren eruit pikten dat het meest voldeed aan het
stereotype van lage cultuur artefacten. Want op die manier zouden ze nog beter in staat kunnen zijn
om te laten zien dat verscheidene bankmedewerkers aanvankelijk weinig in kunst geïnteresseerd
waren of daar enige affiniteit mee hadden. Vervolgens zouden ze dit als argument kunnen gebruiken
om te beweren dat hun project cultureel maatschappelijk gezien ee n heuse urgentie bezit. Het is
evenwel moeilijk om hier een sluitende uitspraak over te doen. Want indien er inderdaad sprake van
enige opzet was, dan zouden Clegg & Guttmann dat, om het gevaar te ontlopen om voor
manipulators uitgemaakt te worden, naar alle waarschijnlijkheid nooit nog eens achteraf
bekendmaken.
In elk geval lijken de bankdirectie en Sabau sowieso geen probleem met de gefotografeerde objecten
uit de lage cultuur te hebben gehad. Want juist daarmee heeft de directie kunnen demonstreren dat
de kunstpraktijken van de bank, waarvan het verstrekken van de opdracht aan Clegg & Guttmann er
dus één was, een belangrijke emanciperende functie vervullen. Het artikel in Horizont illustreert dan
ook dat dit gepropageerde idee positief afstraalt op het publieke bedrijfsimago van de bank.
Daarnaast heeft Sabau aan de hand van het hele kunstproject kunnen tonen dat zij met een hoog
ambitieniveau invulling aan de kunstpraktijken gaf en kunnen staven dat zij deze artistiek inhoudelijk
liet aanhaken op trends en ontwikkelingen in de bredere kunstscene, wat uiteindelijk eveneens
positief op het publieke bedrijfsimago van de bank afstraalt.

Pseudo-etnografie van de werkvloer
In het gehele boekje is buiten beschouwing gebleven hoe Clegg & Guttmann zelf aankeken tegen hun
rol om via hun selectie een zekere regie te houden over het project. Terwijl de implementatie van
kunst op de werkvloer van bovenaf juist de crux was die, aldus de teksten en uitspraken van Sabau
en de bank, heeft aangezet om Clegg & Guttmann te vragen een werk te maken. De wijze waarop het
kunstenaarsduo dit heeft aangepakt lijkt echter −al dan niet onbedoeld− een averrechts effect in de
hand te hebben gewerkt. Dit wordt duidelijk door Clegg & Guttmanns werk voor de bank te
vergelijken met een eerder gemaakt werk van hun, het kunstproject The Open Music Library - Project
Unité, Firminy, re-contextualized - A Community Portrait (1993).
Een vergelijking met dit project leent zich beter dan een vergelijking met Die Offene Bibliothek
(1991). Zo zijn Clegg & Guttmann voor de letterlijke en figuurlijke invulling van The Open Music
Library (1993) heel specifiek een samenwerking aangegaan met een bepaalde, afgekaderde groep
participanten die iets moest aanleveren voor het werk, terwijl de input voor Die Offene Bibliothek
(1991) leunde op de willekeurige medewerking van burgers en passanten die langs de boekenkast
liepen en zodoende geheel vrijblijvend een zekere interactie aangingen.
Het werk The Open Music Library (1993) was onderdeel van de door Franse curator Yves Aupetitallot
georganiseerde groepstentoonstelling ‘Unité’. In 1993 had hij aantal kunstenaars, waaronder dus
Clegg & Guttmann, uitgenodigd om van juni tot september een werk te maken voor het door Le
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Corbusier ontworpen sociale woningbouwcomplex Unité d’Habitation te Firminy in Frankrijk.123 Clegg
& Guttmann hadden hiervoor een kunstproject verzonnen wat inhield dat ze aan de overwegend
migrante bewoners van het complex gingen vragen om hun muziekcasettes i n bruikleen te geven
voor een muzikale bibliotheek. Deze bibliotheek was een houten miniatuurreplica van het
woningbouwcomplex (134 x 239,5 x 67 cm) met sleuven voor de casettes (afb. 66). De
bruikleengevers die meededen aan het project werden met de hoes van hun gedoneerde casette
door Clegg & Guttmann gefotografeerd. Daarna werd elke muziekcasette zodanig in de replica van
het woningbouwcomplex geplaatst, dat de plek ervan overeenkwam met het woonblok en de etage
van de specifieke bruikleengever. Met hun werk probeerden Clegg & Guttmann naar eigen zeggen
een gemeenschapsportret van het woningbouwcomplex te maken. 124
Kunstcriticus Hal Foster heeft deze aanpak van Clegg & Guttmann in zijn essay ‘The Artist as
Ethnographer’ (1996) scherp becommentarieerd en noemt dit een quasi-antropologische manier van
opereren. In zijn ogen maakten de kunstenaars gebruik van de verschillende etniciteiten in het
woningbouwcomplex en gaven daar een pseudo-etnografisch tintje aan. Volgens hem zijn de
muziekcassettes door toedoen van Clegg & Guttmann als een soort exotische objecten gaan
fungeren, die bevestiging geven van het stereotype van de immigrant met een niet-westerse
muzieksmaak. Foster concludeert dat Clegg & Guttmann hun eigen positie en culturele autoriteit als
arrangeurs van het project niet ter discussie hebben gesteld. Hij schrijft:

‘This is typical of the quasi-anthropological scenario. Few principles of the
ethnographic participant-observer are observed, let alone critiqued, and only limited
engagement of the community is affected. Almost naturally the project strays from
collaboration to self-fashioning, from a decentering of the artist as cultural authority
to a remaking of the other in neo-primitivist guise.’125
Foster hekelt dus de paternaliserende aanpak van Clegg & Guttmann die zelf meenden een
volwaardige dialoog met de bewoners te zijn aangegaan. Volgens Foster diende het werk enkel ter
meerdere eer en glorie van de kunstenaars zelf, waarbij uiteindelijk met name de
portefeuillehouders van het vastgoed echt profijt van het project hebben gehad. 126
Fosters kritiek op Clegg & Guttmanns werk in Firminy is later ‒vier jaar na het verschijnen van het in
naam van DG BANK uitgebrachte boekje en de catalogus‒ nog weer eens aangehaald en
onderschreven door kunsthistorica en curator Miwon Kwon in One Place After Another. Site-Specific
Art and Locational Identity (2002). Volgens Kwon heeft Foster aangetoond dat het manco van
participatoire kunstprojecten, zoals dat van Clegg & Guttmann, vaak is dat kunstenaars niet hun
eigen autoriteit als scheppers en makers aan de kaak stellen.127 Maar al zou Sabau dit commentaar
van Kwon hebben gelezen, dan heeft dat Sabau er kennelijk dus niet van weerhouden om later in de
DZ BANK tentoonstellingscatalogus uit 2003 en in haar interview met Börsen-Zeitung van 14 maart
2008 het werk van Clegg & Guttmann nogmaals als een geslaagd interactief project te bestempelen.
In het boekje over Clegg & Guttmanns project bij DG BANK komt hun project in Firminy verder niet
inhoudelijk aan bod, maar staat slechts enkel bij naam genoemd in het lijstje bij de ‘Bibliographie
Clegg & Guttmann’. Aangezien het boekje in 1998 werd gepubliceerd, was het destijds voor Sabau
wel mogelijk geweest om op de hoogte te zijn van Fosters kritiek op dit eerder werk van Clegg &
Guttmann. Maar doordat er in het boekje geen vergelijking met dergelijk eerder werk is gemaakt,
neigt de lezer niet anders te kunnen dan simpelweg te moeten aannemen Clegg & Guttmann met
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hun kunstwerk een constructieve bijdrage hebben geleverd aan zowel de collectie, als ook het
welzijn van de bankemployees.
In het licht van Fosters kritiek valt er dus eigenlijk nogal wat af te dingen op de zogenoemde
emanciperende interactie, die naar verluid een kenmerkend onderdeel is van de kunstwerken die
Barry, Dillenkofer, Sasse en Clegg & Guttmann in opdracht hadden gemaakt. In feite hebben deze
kunstenaars nergens hun eigen sturende rol en positie bevraagd ten aanzien van de handelingen
waarmee ze bankmedewerkers bij hun projecten hebben betrokkken. De input van we rknemers aan
de kunstwerken ‒oftewel hun jargon bij Barry, hun voetzolen bij Dillenkofer, hun vakantiefoto’s bij
Sasse en hun eigen artefacten bij Clegg & Guttmann‒ is in die zin niet zozeer gebruikt door de
kunstenaars om werknemers als het ware een stem te geven, maar is eerder door hen aangewend
als illustratie van hetgeen zijzelf interessant vonden om van werknemers te tonen. In die zin maakten
de kunstenaars deze input tot pseudo-etnografisch materiaal dat voor hen model stond hoe
bankmedewerkers respectievelijk dachten, spraken en met fotografie en beelden omgingen. Dit gaf
de medewerkers zelf eigenlijk weinig kans om met betrekking tot hun kunstbeleving zich intellectueel
te kunnen ontwikkelen en aanscherpen.
Sterker nog, het is te stellen dat de aanpak die Clegg & Guttmann bij hun werk voor DG BANK
hanteerden als bijkomend gevolg heeft gehad dat de bestaande hiërarchische verschillen in het
hoofdkantoor, die zich mede via de identificatie en herkenning in de kunstcollectie op individueel
sociaal-cultureel niveau tussen bankdirectie en medewerkers voltrokken, eerder bekrachtigd dan
afgezwakt werden. Het is niet vreemd dat een dergelijke ontnuchterende propositie in het boekje
nergens aan de orde komt. Want hierin blijkt boven alles de suggestie te worden gewekt dat,
ondanks sommige strubbelingen aan de kant van de medewerkers, met de inzet van Clegg &
Guttmann die zich vanuit artistiek inhoudelijk oogpunt met de vraag rond kunst op de werkvloer
wilden bezighouden, er toch vooral een positief resultaat be haald is, dat goed voor het
bankpersoneel heeft uitgepakt.
Zo concludeert Cramer in het boekje dat de bankemployees kritischer zijn gaan nadenken over kunst
in hun werkomgeving en meer begrip voor de kunstcollectie van de bank zijn gaan opbrengen. 128
Deze conclusie blijkt dus weer indirect door Leber in haar disseratie onder het kopje ‘Die Reaktionen
auf die Sammlung’ te zijn overgenomen, waarbij zij Sabau aanhaalt die aan de conclusie van ‘Dr. Iris
Cramer’ refereert. 129 Daarbij heeft Leber ook een andere verwijzing van Sabau naar Cramer
overgenomen, waarbij Cramer erop wijst dat eenzelfde soort positieve uitkomst, ondanks enige
strubbelingen, tevens met betrekking tot Barry’s kunstproject in 1997 behaald is. 130
Het blijkt dat eveneens Rectanus, refererend aan Cramers conclusie in het boekje, een positieve
draai aan de soms kritische reacties van de employees jegens Clegg & Guttmanns project geeft. Hij
ziet het als pluspunt dat de kunstenaars een werk wilden creëren dat het personeel zou gaan
aanzetten om over een utopische werkplek na te denken. 131 In het boekje zei Clegg namelijk tegen
Friede:

‘Wir wollten die Unterscheidung zwischen dem Privatleben der einzelnen
Berufstätigen und ihrer Identität als Angestellte der Bank hinterfragen. Wir wollten
die Leute dazu anregen, über die Möglichkeit eines utopischen Arbeitsplatzes an

Tent.cat. DG BANK Kunstsammlung 1998, p. 70: ‘Dieser irritierende Schwebezustand sorgt offensichtlich
dafür, daß das Ziel der Künstler, die kollektive Identität herauszufordern und die Selbstreflexion anzuregen, durch
ihre Arbeit erreicht wird. Tatsächlich versuchten die Mitarbeiter der Bank angesichts der Fotografien, über die
Beurteilung der gestalterischen und künsterischen Dimensionen hinaus, ihr individuelles Verhältnis zu ihrem
Arbeitsplatz und ihrem Arbeitsgeber zu definieren. Besonders die Teilnehmer am Projekt formul ierten dabei ihre
positive Identifikation, indem sie der Gestaltung “ihres“ Porträts durchaus kritisch gegenüber standen.’
129 Leber 2008, p. 260.
130 Leber 2008, p. 261.
131 Rectanus 2002, p. 51
128

98

dem, eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Aspekten des Lebens, an dem
diese “institutionalisierte Persönlichkeitsspaltung” nicht mehr nötig wäre.’ 132
Als tegenwerping op Cleggs uitspraak is vanuit theoretisch oogpunt aan te drage n dat hun kunstwerk
de hiërarchische arbeidsverhoudingen tussen werknemers en directie, ofwel verhoudingen die mede
gebaseerd zijn op hun verschillen in sociaal-culturele voorkeuren, paradoxaal genoeg alleen nog
maar meer op scherp heeft gezet in het voordeel van de directie. Dit komt afgezien van de
paternaliserende toon die in het project van Clegg & Guttmann neigt door te klinken, hoofdzakelijk
ook door het doel van de kunstenaars om een utopische werkplek te creëren waar het privéleven
niet meer van het kantoorleven gescheiden is. Precies dat soort plekken waar die grens vervaagt,
vormt immers een uiterst geschikte voedingsbodem om mensen op hiërarchische wijze van bovenaf
te controleren. Een onderbouwing hiervoor is te vinden bij inzichten van kunstsocioloog Pascal
Gielen ten aanzien van werkplek en arbeidsproductiviteit, waarbij hij wijst naar het efficiënt
leefmodel van het concentratiekamp, zoals dat door filosoof Giorgio Agamben beschreven is.
In Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life (1995) stelt Agamben dat er in het concentratiekamp
idealiter een uitzonderingstoestand wordt gecreëerd, waarbij de private sfeer niet van de publieke
ruimte gescheiden is. Wanneer beide compleet in elkaar overgaan, wordt het namelijk mogelijk om
subjecten maximaal te controleren. Naar aanleiding van Agambens inzichten constateert Gielen dat
de huidige, mede sterk door het neoliberaal gedachtegoed gevormde, arbeidscondities weliswaar
niet te vergelijken zijn met die van een kamp, maar dat deze toch worden gekenmerkt door een in
toenemende mate vervagende grens tussen het private en het publieke. 133 Deze vervaging werkt
uiteindelijk in het voordeel van de werkgever, die hierdoor makkelijker toezicht op de
arbeidsproductiviteit kan houden. Volgens Gielen is het laten wegvallen van het onderscheid tussen
de huiselijke en professionele sfeer in die zin een bepaalde machtstechniek, die een werkgever over
een werknemer kan uitoefenen. Gielen spreekt hierbij van zogeheten ‘pastorale macht’, een term die
hij ontleent aan filosoof Michel Foucault. Met pastorale macht wordt gerefereerd aan de herder die
op een bijzondere wijze controle over zijn kudde uitoefent. Hij doet dit door op individueel niveau
voor het dier te zorgen en te voorkomen dat het dier lijdt, waarmee pastorale macht in die zin een
macht gebaseerd op zorg is. 134
Volgens Foucault heeft de Kerk deze methode, die bij het schapen hoeden wordt gebruikt, op
mensen toegepast en heeft deze geprobeerd te institutionaliseren tot een vorm van micropolitiek. Zo
spreekt de pastor de leden van zijn parochie op individueel niveau aan en dringt tot diep in hun
afzonderlijke privélevens door. De pastor houdt op die manier, door het constant zorgen voor elke
parochiaan, maar ook door het evalueren en zonodig corrigeren van hem, een zekere macht over zijn
parochie.
Voortbouwend op Foucault is te stellen dat Clegg & Guttmanns project, eerder nog dan het mogelijk
bevorderen van de liefde voor kunst bij medewerkers, de latent aanwezige pastorale macht van de
bankdirectie naar boven heeft laten dijven en herkenbaar heeft gemaakt. Zo blijkt dat sommige
participanten achteraf een ietwat ongemakkelijk gevoel aan het project hadden overgehouden. Door
hun uitgeleende objecten kwam namelijk een deel van hun privélevens letterlijk en figuurlijk in be eld
bij hun collega’s en superieuren. In het boekje laat een anoniem geïnterviewde bankmedewerker aan
Cramer weten dat hij de vraag om objecten uit de privésfeer uit te lenen, om in het bankgebouw
opgesteld te worden, niet echt op prijs stelt:

‘Das ist mir zu privat, das hat eigentlich am Arbeitsplatz nichts zu suchen.’135
Deze werknemer was zich kennelijk ervan bewust dat hij het sluimerend hiërarchisch toezicht en de
‘top-down’ verhoudingen binnen de bank extra zou gaan voeden, wanneer hij nog meer van zij n
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privéleven zou onthullen. Want via de uitgeleende privéobjecten en de reacties van medewerkers
werd de bankdirectie in staat gesteld om zich een nog beter inzicht te kunnen verschaffen in de
sociaal-culturele privéachtergrond van hun individuele werknemers. Dit heeft in die zin bij de directie
tot een vergemakkelijking van het uitoefenen van pastorale macht geleid, waardoor ook de
bestaande hiërarchie tussen hen en de medewerkers ten aanzien van kunst op de werkvloer verder
niet aan kracht heeft ingeboet.

Museum am Arbeitsplatz bijna verdwenen
Hoewel dus in teksten en uitspraken, die in naam van de bank over de kunstpraktijken gedaan zijn,
telkens naar voren komt dat de collectie in het algemeen ‒en het werk van Clegg & Guttmann, Barry,
Dillenkofer en Sasse in het bijzonder‒ bedoeld zijn om medewerkers meer bij kunst betrokken te
laten zijn en zich hierdoor te laten inspireren, wordt in publicaties van de bank nergens aangestipt
dat op een gegeven moment in 2001 het risico dreigde dat de gehele collectie vanwege
bedrijfseconomische redenen ontbonden en mogelijk verkocht zou gaan worden.
Het bijna uiteenvallen van de collectie in 2001 had te maken met de fusie tussen DG BANK en GZ
BANK in combinatie met de wisseling van de wacht in de top van de bankdirectie. Zo kwam in
augustus van dat jaar naar buiten dat directielid Klaus-Detlef Marquardt, de man die zich ooit
persoonlijk sterk had gemaakt voor de professionalisering van het collectiebeleid van de bank en
onder andere daarvoor Sabau als curator had aangesteld, afscheid ging nemen.136 Hij maakte net als
zijn baas ‘Vorstandsvorsitzender’ Bernd Thiemann ruimte voor de nieuwe bestuursdirectie van de
aanstaande fusiebank. 137
Op 1 september 2001 ging de Deutsche Zentral-Genossenschaftbank, ofwel DZ BANK, officieel van
start.138 Tegelijkertijd werd aangekondigd dat de bank vanwege kostenbesparingen 1.000
bankmedewerkers zou gaan ontslaan, wat toen neerkwam op ongeveer één vijfde van het totale
werknemersbestand.139 Die kostenbesparingen hadden te maken met de internetzeepbel die een
hausse van 1997 tot 2000 veroorzaakte, waarbij de waarden op de aandelenmarkt stegen als gevolg
van de groei van de internetsector en de daarvan afhankelijke bedrijven. Toen die virtuele bel knapte
moest DZ BANK slechte leningen ter waarde van 1 miljard DM afboeken, terwijl er vooruitlopend op
de fusie al 1,75 miljard DM aan slechte leningen waren afgeboekt. 140
Ofschoon het onduidelijk is of die kostenpost mede veroorzaakt werd door financiële wanpraktijken
van DG BANK in de periode van 1993 tot 1997, die onder andere door klokkenluider Fuchs in Die
Judasbank (2004) beschreven zijn, valt niet te ontkennen dat de bank door de jaren heen al
meerdere financiële schandalen gekend had.141 Zo was de bank in 1991 dus al bijna door fraude ten
onder gegaan. Daarnaast werd er in 1999 een gerechtelijk onderzoek ingesteld tegen medewerkers
van het Berlijns filiaal van DG BANK, die ervan verdacht werden sinds 1992 medeplichtig te zijn aan
belastingontduiking.142 Hoe dan ook, de bank verkeerde in 2001 ten tijde van de fusie in grote
financiële instabiliteit. 143
Omwille van deze bezuinigingen vatte de nieuwe fusiebank onder leiding van dr. Ulrich Brixner, die in
de wandelgangen als ‘Kunstbanause’ (cultuurbarbaar) bekend stond, het plan op om de voormalige
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DG BANK Kunstsammlung, die toen uit meer dan 3.000 werken bestond, te gaan afstoten. 144 Dit
voornemen zorgde niettemin voor heftige beroering bij cultuurminnend Frankfurt am Main. Zo ging
ook de lokale politiek zich ermee bemoeien, wat een indicatie geeft van het feit dat deze private
collectie inmiddels was uitgegroeid tot een entiteit waar op dat moment zelfs een bepaald publiek
belang aan werd gekoppeld.145 In oktober 2001 liet bijvoorbeeld de Frankfurter CDU-fractie in een
persbericht weten dat het deze bankverzameling zag als één van de ‘belangrijkste collecties ter
wereld’ en ‘zeker de beste collectie in Duitsland’. 146 De fractie vroeg onder leiding van Elisabeth
Haindl, woordvoerder Culturele Zaken, een gesprek aan met de DZ BANK-directie over het mogelijk
behoud van de collectie voor de stad.
In november 2001 spraken ook twee lokale museumdirecteuren, Jean-Christophe Ammann van het
Museum für Moderne Kunst Frankfurt (MMK) en Max Hollein van Schirn Kunsthalle Frankfurt, zich in
de pers kritisch uit over het voornemen om de collectie te ontbinden. 147 Volgens Ammann zou de
mogelijke verkoop een verkeerd signaal afgeven ten opzichte van andere bedrijven die het MMK
ondersteunden en van sponsorgeld voorzagen. 148 Als alternatief legde Ammann aan DZ BANK voor
om de kunstverzameling in bruikleen te geven aan bijvoorbeeld de provinciale Hessische
Landesmusea. Daarnaast wees hij ook op het Städel in Frankfurt en zijn eigen MMK als potentiële
bruikleners, maar voegde daaraan toe dat MMK daar zelf helaas geen geld voor zou hebben. 149
Ook Hollein was van mening dat de DG BANK Kunstsammlung vanuit een publiek oogpunt behouden
moest blijven. 150 Desondanks had hij wel begrip voor de verkoopplannen, aangezien hij erkende dat
het niet de primaire taak van een bedrijf is om kunst te verzamelen. Volgens hem zouden bedrijven,
wanneer de ‘passie’ ontbreekt, daarom moeten stoppen met het verzamelen van kunst, omdat dit
anders in een ‘dode verzameling’ zou kunnen resulteren. Hollein hoopte dat de DZ BANK zou gaan
onderhandelen met musea om de collectie te behouden ook wanneer de prijs daarvoor beduidend
lager zou gaan liggen dan de bank in gedachte had.
Verder bemoeide ook Petra Roth, de Frankfurter ‘Oberbürgermeisterin’ en partijgenoot van Haindl,
zich met de zaak en wenste eveneens dat de collectie voor de stad behouden zou blijven.151 Op dat
moment was de Frankfurter CDU-fractie al volop bezig met een parlementair initiatief om de
kunstverzameling van de bank te redden. Daaropvolgend liet een woordvoerder van DZ BANK weten
dat er door diverse partijen interesse in overname van de collectie was getoond, maar dat de
zoektocht naar een geschikte koper voorlopig nog door zou gaan. Volgens deze woordvoerder zou
het onderbrengen van de collectie bij een museuminstituut wel degelijk een van de opties zijn. 152
Uiteindelijk bleek de lobby vanuit de lokale politiek en de museumsector zijn vruchten te hebben
afgeworpen, aangezien het Frankfurt/Main (ddp) nieuwsagentschap op dinsdagavond 6 november
2001 om 19.30 uur met het verlossend bericht kwam dat de verkoop geen doorgang meer zou
vinden.153 De dag erna bevestigde een woordvoerder van de bank dat de collectie voortaan als
‘Image-Arbeit’, ofwel PR-instrument, zou worden ingezet door de bank, waarbij het in bruikleen
geven van werken aan musea de normale gang van zaken zou blijven. 154
In de publicatie van Rectanus heeft dit bijna verdwijnen van de collectie geen aandacht gekregen. 155
In Lebers proefschrift komt het slechts wat summier aan bod. Zij schrijft:
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‘Die DG BANK hat Ende 2000 große finanzielle Schwierigkeiten. Das führt im Jahr
2001 zu einer Fusion mit der GZ Bank zur DZ Bank. 2001 Wird der gesamte alte
Vorstand entlassen. Dadurch wurde das Kunstengagements der Bank auf Eis gelegt.
Es werden keine Werke mehr angekauft, die Stipendien nicht mehr vergeben, keine
Ausstellung mehr gesponsort sowie keine Führungen mehr veranstaltet. Alle
befristeten Verträge der Mitarbeiterinnen in der Kunstabteilung werden nicht
verlängert. In der Website der DZ Bank wird das Kunstengagement gar nicht mehr
erwähnt. Zunächst denkt man über den Verkauf der Kunstsammlung nach. Nach
heftigster Kritik von Seiten der Journalisten und Kunstkritiker kann dies abgewendet
werden.’156
Daarnaast is het, zeker gezien vanuit het oogpunt van een corporate ideologie van esthetische
autonomie, begrijpelijk dat dit bijna verdwijnen uiteraard niet ter sprake is gekomen in de
tentoonstellingscatalogi die in naam van de bank na 2001 zijn uitgebracht, zoals raum, zeit
―architektur in der fotografie. Werke aus der Sammlung der DZ BANK (2003) en The American
Dream ―die Wirklichkeit des Alltäglichen Werke aus der Sammlung der DZ BANK (2005).157 De bank
probeerde immers voor de buitenwacht de suggestie te wekken dat het met de kunstpraktijken ‒
althans zo staat in de bestandscatalogus uit 1998, alsmede in de ‘Sustainabil ity’ verslagen uit
bijvoorbeeld 2008, 2009 en 2010‒ een cultureel maatschappelijk duurzame bijdrage levert. 158
Hoewel Brixner op 7 september 2006 ironisch genoeg de opening verrichtte van de openbaar
toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van de bank ‒ ‘DZ BANK ART FOYER’‒ en een week daarna
als CEO afzwaaide, vertellen de feiten dat het dus ook maar net anders geweest had kunnen zijn. 159

Conclusie
Samengevat is het vierdelig fotowerk van Clegg & Guttmann, dat in 1995 gemaakt is met behulp van
bankmedewerkers in het Frankfurter hoofdkantoor van DG BANK, een voorbeeld van een werk in een
kunstcollectie van een bedrijf dat bij een publiek ook buiten de bedrijfsmuren onder de aandacht is
gebracht. Dit komt doordat het relatief veel in publicaties en interviews aan bod is gekomen. Het
werk is voortgekomen uit een opdracht die curator Luminita Sabau namens de bank aan Clegg &
Guttmann gaf met als doel om het personeel meer bij de fotografiecollectie van de bank te
betrekken. Deze collectie werd sinds de jaren negentig aangelegd ten behoeve van een positief
publiek bedrijfsimago. Dit gebeurde op instigatie van DG BANK-directielid Klaus-Detlef Marquardt en
met behulp van Sabau, die uit de kunstscene kwam en bij de bank een vaste aanstelling als hoofd
kunstbeheer kreeg.
De, op grond van marketing en PR gemotiveerde, instrumentalisering van de fotografiecollectie blijkt
echter niet als zodanig in publicaties, teksten en interviews, waarin de verzameling namens de bank
door kunstprofessionals als Sabau en anderen beschreven wordt, expliciet ter sprake te komen. In
plaats daarvan is in zulke teksten telkens eerder het beeld geschapen dat aan de artistiek
inhoudelijke invulling van de kunstpraktijken vooral keuzes van curator Sabau ten grondslag lagen,
die gevrijwaard zijn gebleven van beïnvloeding door bedrijfseconomische factoren.
Zo wordt in deze teksten de idee gepropageerd dat het door Clegg & Guttmann positief behaald
resultaat uit hun artistieke poging om de manier waarop het DG BANK-personeel zich binnen het
hoofdkantoor tot de kunstcollectie van de bank verhoudt naar een hoger plan te trekken en hen te
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motiveren om over kunst na te denken, in feite voortkomt uit de artistiek inhoudelijke werkwijze die
het kunstenaarsduo in eerdere projecten had toegepast. Deze werkwijze heeft volgens
kunstprofessionals, die in naam van DG BANK over het fotowerk van Clegg & Guttmann schreven,
ervoor gezorgd dat dit fotowerk een geslaagde verkenning is geweest om te kijken of het ‘top-down’
principe, waarbij de directie en de curator van bovenaf bepalend zijn voor kunst in de werkomgeving,
doorbroken kan worden door het personeel zelf keuzes te laten maken.
Aangezien Clegg & Guttmanns vierdelig fotowerk in een besloten hoofdkantoor is ontstaan en daar
ook tentoongesteld stond en staat, ofwel een plek waar mensen van buiten nauwelijks toegang tot
hebben, blijken de teksten in het DG BANK boekje over het project de enige bron te zijn die door
derden ter hand is genomen bij hun beschrijvingen van dit werk. Hierdoor heeft de bank het beeld
naar buiten toe kunnen bestendigen dat de kunstenaarsopdracht aan Clegg & Guttmann werd
verstrekt puur op basis van hetgeen curator Sabau op artistiek inhoudelijk gebied in de bredere
kunstscene detecteerde, en dat het resultaat van die opdracht resulteerde in een werk dat
bankpersoneel actief betrok bij de fotografiecollectie.
Echter, een vergelijking van dit werk met eerdere kunstprojecten van Clegg & Guttmann en een
reconstructie van het toenmalig corporate cultuurbeleid en de doelen die daarin ten aanzien van de
kunstpraktijken gesteld werden, maken duidelijk dat een heel ander licht te werpen is op hetgeen in
publicaties, teksten en interviews gecommuniceerd is. Zo valt uit die vergelijking en reconstructie, in
tegenstelling tot wat kunstprofessionals namens de bank beweren, te concluderen dat Clegg &
Guttmanns project eerder de hiërarchie tussen directieleden en medewerkers in het hoofdkantoor
ten aanzien van de omgang met kunst heeft bekrachtigd, dan kritisch heeft bevraagd.

103

104

105

3. IN EA-GENERALI’S WEENSE TENTOONSTELLINGSRUIMTE: A PROJECT
IN TWO PHASES (1994-1995) – ANDREA FRASER
‘The Foundation has a function: image transfer. It’s not art for art’s sake. It has a function.’ 1

1

Wolfgang Steinwendner, hoofd van EA-Generali’s ‘Communication and Market Research Department’ in 1995.
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3.0. Zelfkritiek als hoogste waarde
Kunst als dienstverlening
De maker van het werk A Project in Two Phases (1994-1995) Andrea Fraser (Billings 1965) is haar
kunstopleiding begonnen in New York City. Na twee jaar high school in Berkeley zonder diploma
vertrok zij in november 1981 naar Manhattan, waar ze in januari 1982 be gon aan de School of Visual
Arts. Hier ontmoette zij de toen nog jonge kunstcrtiticus Craig Owens. Hij attendeerde haar op het
Whitney Museum of American Art's Independent Study Program, waarin de deelnemers onderzoek
doen naar historische, sociale en intellectuele condities voor artistieke productie. Op haar achttiende
stapte Fraser van de School of Visual Arts over naar dit Study Program. 2 Zij heeft dit programma
anderhalf jaar gevolgd en aan het einde schreef zij op voorspraak van Owens het essay ‘In and Out of
Place’ (1985) over de artistieke werkwijze van kunstenaar Louise Lawler, die foto’s heeft gemaakt van
de manier waarop bijvoorbeeld kunstverzamelaars hun aangekochte kunst in hun huis hebben naast
alledaagse objecten. Zo is op Lawlers fotowerk Pollock and Tureen, Arranged by Mr. and Mrs. Burton
Tremaine, Connecticut (1984) een klassiek Engelse soepterrine met bloemmotieven te zien met op de
achtergrond een deel van een drip painting van Jackson Pollock (afb. 67).3 Fraser werd met Lawlers
werk bekendgemaakt door kunstenaar Allan McCollum, die zij weer via kunstenaar en schrijver
Thomas Lawson leerde kennen toen zij als Lawsons assistent werkte.4
Fraser stelt in haar essay, dat gepubliceerd werd in het kunsttijdschrift Art in America (1 juni 1985),
dat Lawlers werk de plek van kunst in een markteconomie onthult en tegelijkertijd de rol van de
kunstenaar daarin herpositioneert. Volgens Fraser doet Lawler dit door gelijktijdig drie rollen aan te
nemen, namelijk die van kunstenaar die in een kunstgalerie of museum tentoonstelt, van
‘publicist/museum-worker’ die het materiaal produceert dat ondersteunend is aan ‘cultural objects
and events’, en van ‘consultant/curator’ die de werken van andere kunstenaars arrangeert. 5 Fraser
concludeert:

‘[…] Lawler's work suggests a strategy of resistance, of functioning differently within
an institution which reduces difference to a sign, ripe for consumption. As long as
artists continue to subscribe to traditional modes of production and places of
functioning ‒whether or not they engage in critique, appropriation or the uncovering
of hidden agendas‒ esthetic signification will continue to be locked on an order of
institutionalized subjectivity and legitimizing consumption. If Lawler manages to
escape both marginalization and incorporation, it is because, whatever position she
may occupy, she is always also somewhere/something else.’ 6
In de tentoonstellingscatalogus Andrea Fraser. Works: 1984 to 2003 (2003), horende bij de
gelijknamige expositie in Kunstverein in Hamburg, zei Fraser dat zij door datgene wat ze betitelt als
Lawlers strategie van ‘toeëigening en herplaatsing’ danig geïnspireerd is geraakt. 7 Ze vond hierin
namelijk inspiratie voor de ideale mogelijkheid om ‒wat zij noemt‒ een ‘legitiem masker van
institutionele autoriteit en intellectuele superioriteit’ ten behoeve van haar eigen kunstpraktijken te
produceren, wat zij toen nodig achtte, omdat ze zich destijds oncomfortabel voelde als high school

2

Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 91; Alberro 2005, p. xxv; La, 30 maart 2010.
Een ander werk van Lawler is bijvoorbeeld het fotowerk Livingroom Corner, Arranged b y Mr. and Mrs. Burton
Tremaine Sr. (1984), waarop een woonkamer is te zien met daarin een vroeg abstract schilderij van Robert
Delaunay, een buste van Roy Liechtenstein die deel lijkt uit te maken van een lamp, een televisieprogramma over
Stevie Wonder en een Afrikaans masker.
4 Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 79.
5 Fraser, 1 juni 1985.
6 Ibidem.
7 Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 79.
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dropout die zich bij de School of Visual Arts naar binnen had gebluft en die met mazzel op het
Whitney Museum of American Art's Independent Study Program terecht was gekomen. 8
Zo heeft Fraser dan ook, mede nadat zij door Allan McCollum ‒die onder andere met Lawler had
samengewerkt‒ op de idee was gebracht om de rol van museumeducatie via artistiek onderzoek
nader te analyseren, in de zomer van 1986 doelbewust het fictief personage van museumdocent
Jane Castleton bedacht. 9 Gekleed in een autoritair ogend mantelpakje met opgestoken haar en een
grote bril heeft Fraser onder dit alter ego een serie geënsceneerde rondleidingen voor het publiek in
het New Museum of Contemporary Art in New York gegeven. Deze niet op film gedocumenteerde
performances resulteerden in het werk Damaged Goods Gallery Talk Starts Here (1986). Deze
performances zijn opmaat geweest voor een serie andere performances, waarbij Fraser zich in haar
toegeëigende, dienstverlenende rol van museumdocent de geschiedenis, functie en dagelijkse
praktijk van musea onderzocht.
Als Jane Castleton heeft Fraser bijvoorbeeld rondleidingen verzorgd in het Metropolitan Museum of
Art en het Museum of Modern Art in New York. Op die plekken sprak zij in haar toer voor het
museumpubliek onder andere over bedrijfssponsoring en museumbeleid. Deze rondleidingen zijn
onder de titel The Public Life of Art: The Museum (1988-1989) op video vastgelegd en geproduceerd
door regisseur Terry McCoy in samenwerking met Louise Lawler (afb. 68).
Ook in het Philadelphia Museum of Art gaf Fraser via haar alter ego rondleidingen wat resulteerde in
de video Museum Highlights: A Gallery Talk (1989). Hierin staart zij als Jane Castleton, al lopende
door het museum, rechtstreeks de camera in en bespreekt niet alleen schilderijen en sculpturen,
maar geeft als gespeelde museumdocent ook haar persoonlijke mening over bijvoorbeeld de wc’s, de
garderobe en drinkfonteintjes in het museum en ventileert haar eigen sociaal -politieke denkbeelden
en gedachten ten aanzien van de geschiedenis van het museum en zijn private sponsoren (afb. 69).
Voor het werk Welcome to the Wadsworth (1991) in het Wadsworth Atheneum Museum of Art in
Hartford Connecticut kroop Fraser niet meer in haar rol van Jane Castleton. In plaats daarvan gaf zij
onder haar eigen naam en op basis van archiefmateriaal speeches over de privileges die de
bourgeoisie in Amerikaanse steden als Hartford door zulke musea ooit had (afb. 70). Daarbij stelde zij
dat die steden en het gebruik van het soort musea als het Wadsworth door demografische
ontwikkelingen langzamerhand veranderd zijn.
Voortbouwend op haar dienstverlening als gespeelde museumdocent had Fraser, voordat zij op 1
april 1994 met haar project een service aan verzekeringsmaatschappij EA-Generali ging verlenen, dus
ook al drie andere werken gemaakt waarbij dit verlenen van service centraal stond. Namelijk, haar
vier brochures in 1993, haar project samen met Clegg & Guttmann in Den Haag in 1994, en haar
project dat zij met Draxler in 1994 had opgezet in Lüneburg.

EA-Generali’s kunstpraktijken door de ogen van Andrea Fraser
Andrea Fraser richtte zich in haar dienstverlenende project voor EA-Generali ‒bestaande uit haar
onderzoek met interviews welke resulteerde in het verslag Report. The EA-Generali Foundation
(1995) en de installatie van werken uit het hoofdkantoor in de ope nbaar toegankelijke bedrijfsruimte
van EA-Generali voor kunsttentoonstellingen‒ dus op een bedrijfscontext waarin kunstpraktijken
werden ontplooid. Maar in tegenstelling tot Clegg & Guttmann die zich ook op een bedrijfscontext
focusten, heeft Fraser zelf de pen ter hand heeft genomen om haar project te beschrijven. Het
daaruit voortkomend verslag is meteen ook de allereerste beschrijving waarbij een buitenstaander,
ofwel Fraser die beroepshalve voorheen niet aan de verzekeringsmaatschappij verbonden was, de
8

Ibidem.
Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 59. Lawler en McCollum maakten samen Ideal Settings: For
Presentation and Display (1983-1984), een foto waarop een installatie is te zien van doosjes schoen poets op
museumsokkels. Later zouden Fraser en McCollum nog het werk May I Help You (1991) maken, een installatie
met performance in de American Fine Arts, Co. galerie die op video is vastgelegd.
9
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kunstpraktijken van EA-Generali in termen van ontstaan, doel en functie uitgebreid onder de loep
heeft genomen.
In het licht van de notie dat rond kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten vaak een ideologie van
esthetische autonomie hangt, is het geen onbeduidend gegeven dat Fraser als kunstenaar zelf een
beschrijving van EA-Generali’s kunstpraktijken heeft gemaakt. Want door haar eigenhandige
beschrijving lijkt het in eerste instantie alsof de informatie over EA-Generali’s kunstpraktijken en over
haar project, in vergelijking met bijvoorbeeld het door Sabau geredigeerd boekje over Clegg &
Guttmann, nu minder snel vatbaar is voor een zekere bemiddeling door een corporate curator en
ingehuurde auteurs, die dan namens de verzekeringsmaatschappij ten gunste van EA-Generali’s
publieke bedrijfsimago zouden opereren.
Met andere woorden, vanwege het feit dat Fraser dus reeds zelf verslaglegging heeft gedaan van
haar onderzoek naar de kunstpraktijken van EA-Generali, waarbij zij tegelijkertijd haar eigen
onderzoekspraktijk naar verluid kritisch tegen het licht heeft gehouden, doet het aanvankelijk
toeschijnen dat haar project minder makkelijk door de verzekeringsmaatschappij te
instrumentaliseren valt. Bij sommigen heeft dit tot de opvatting geleid dat het kunstproject
zodoende heeft weten te ontglippen aan inkapseling binnen het stramien van EA-Generali’s
corporate cultuurbeleid, wat vergeleken wordt met hoe Fraser het werk van Lawler meent te zien
ontsnappen aan ‘both marginalization and incorporation’.
Zo concludeert kunsthistoricus Alexander Alberro dat Fraser een manier heeft gevonden om de
toeëigening van haar werk door EA-Generali Foundation tegen te gaan. Hij stelt in de publicatie
Museum Highlights. The Writings of Andrea Fraser (2005) dat Fraser dit heeft bewerkstelligd door
deze toeëigening nu juist in het extreme door te drijven. Namelijk door haar eigen artistieke praktijk
zelf weer toe te eigenen. Hij schrijft:

‘Once again, then, it is through an overidentification ‒an identification that is
excessive in its completeness‒that Fraser performs her critique.’ 10
Maar zoals aangegeven in de inleiding van voorliggend onderzoek, is te betogen dat Frasers aanpak,
in combinatie met de manier waarop daarna over haar werk bij de verzekeringsmaatschappij
geschreven is ‒door bijvoorbeeld de toenmalige curator van EA-Generali Sabine Breitwieser, maar
ook door Fraser zelf en door anderen waaronder Alberro‒ het eigenlijk nog moeilijker heeft gemaakt
om te begrijpen in welke mate Fraser haar poging om onder die corporate inkapseling uit te komen
daadwerkelijk heeft kunnen bewerkstelligen en voltooien.
Na 1995 heeft Fraser tot en met 2015 in drie gepubliceerde teksten op haar project, dat zij tussen 1
april 1994 en 30 juli 1995 bij de verzekeringsmaatschappij uitvoerde, teruggeblikt.
In 2001 besprak ze dit project en andere van haar werken tijdens een lezing op de conferentie ‘Visual
Worlds’ aan University of California – Davis. Deze lezing met de titel ‘Art at the Intersection of Social
Fields’ verwerkte Fraser tot een gelijknamig artikel, dat samen met andere conferentielezingen is
opgenomen in het boek Visual Worlds (2005), welke onder redactie van John Hall, Blake Stimson en
Lisa Tamiris Becker verscheen.
In 2003 keek ze op het project en andere werken terug in een interview dat kunsthistoricus en
curator Yilmaz Dziewior in zijn functie van directeur van Kunstverein in Hamburg destijds met haar
hield voor de eerder genoemde tentoonstellingscatalogus, horende bij de door hem gecureerde
gelijknamige expositie die daar van 13 september tot en met 9 november was te zien. 11
In 2015 stipte Fraser het project aan in een interview met Sabine Breitwieser in de
tentoonstellingscatalogus Andrea Fraser (2015) uitgegeven door Museum der Moderne Salzburg naar
10

Alberro & Fraser 2005, p. xxx.
Deze tentoonstelling was daarna van 23 november tot en met 28 december 2003 te zien in het Institute of
Visual Culture te Cambridge.
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aanleiding van de gelijknamige expositie daar in de Mönchsberg vestiging van 21 maart tot en met 5
juli die door Breitwieser werd gecureerd. 12
In de inleiding op het verslag van haar project schrijft Fraser dat zij door de ‘Artistic Director’ van EAGenerali Foundation ‒die ze verder niet bij naam noemt, maar waarmee ze op Sabine Breitwieser
doelt‒ benaderd werd om een werk te maken. 13 Het is enigszins opmerkelijk dat Fraser daarbij, naar
aanleiding van het gegeven dat zij nog voordat ze aan haar project bij EA-Generali begon met Helmut
Draxler had samengewerkt aan Services (1994), eigenlijk niet nader aansnijdt in hoeverre Draxler, die
destijds als kunstadviescommissielid aan EA-Generali Foundation verbonden was, ook mede van
invloed was geweest op de beslissing om haar een project bij de verzekeringsmaatschappij te laten
doen.
In het verslag deelt Fraser mee dat de Artistic Director naar aanleiding van Prospectus: For
Corporations (1993) de idee had dat haar artistiek zakelijke dienstverlening nu ook van pas kon
komen bij de bemerkte spanningen onder het personeel rond de kunstverzameling van de
verzekeringsmaatschappij.14 Wat precies de aanleiding tot die spanningen heeft gevormd, brengt
Fraser verder niet ter sprake in het verslag maar wordt wel duidelijk uit haar 2001 lezing ‒waarover
dadelijk meer.
In het nawoord van het verslag laat de Artistic Director weten dat Fraser niet zozeer een oplossing
voor de spanningen wilde vinden, maar als dienstverlening eerder de rol van kunst in het bedrijf in
het algemeen wilde onderzoeken en inzichten wilde vergaren met betrekking tot de achtergrond en
de ‘dynamics of the conflicts arising from the staff’s confrontation with contemporary art’. 15
Fraser legt in haar verslag uit dat de collectie in 1988 werd aangelegd met als verzamelfocus werk op
papier en sculpturen van jonge Oostenrijkse kunstenaars. In haar verslag staan geen voorbeelden van
deze verzamelde kunst beschreven en zijn geen afbeeldingen hiervan te zien. Deze waren dus wel
van 14 mei tot en met 30 juli 1995 zonder bijschriften te aanschouwen in de bijbehorende expositie
die onderdeel van Frasers project was in de destijds nieuw geopende openbaar toegankelijke
tentoonstellingsruimte van de verzekeringsmaatschappij (afb. 42). Uit de bestands- annex
tentoonstellingscatalogus Occupying Space – The Generali Foundation Collection (2003) is te
herleiden dat deze oorspronkelijke collectie was opgebouwd met werk van kunstenaars als Ingeborg
Strobl, Rini Tandon, Erwin Wurm en Heimo Zobernig.16
In het verslag wijst Fraser op het praktisch doel van de collectie: het decoreren van het nieuwe
hoofdkantoor aan de Landskrongasse 1-3 in het centrum van Wenen. Er werd daarbij door de nieuwe
bestuursvoorzitter in bedrijfsmatige zin ‘een meer geëngageerde benadering’ voorgesteld, waarmee
beoogd werd het bedrijfsimago van de verzekeringsmaatschappij op te vijzelen:

‘The EA-Generali Foundation was established in 1988. The practical context of the
initiative was the necessity to decorate the new corporate headquarters. While the
EA-Generali Group received offers from art-consulting firms, the new chairman
decided to take a more engaged approach which would also provide the benefit of
associating the corporation with art sponsorship and thus effect a transfer of
attributes in the group’s public image.’ 17
12

Hoewel deze overzichtscatalogus zeer uitgebreid is, staat hierin opmerkelijk genoeg geen informatie over
Frasers samenwerking met Clegg & Guttmann bij The Seventh Museum Project (1994) in Den Haag.
13 Fraser 1995, p. 6.
14 Ibidem: ‘[…] When art works purchased by the Foundation were installed in the EA-Generali headquarters, they
were greeted with open hostility by many employees as well as some members of management.’
15
Fraser 1995, p. 72.
16 Andere kunstenaars van wie werk werd verzameld zijn bijvoorbeeld Sepp Aue r, Gottfried Bechtold, Evelyne
Egerer, Werner Feiersinger, Heinz Frank, Johanna Kandl, Marianna Maderna, Franz Pichler e n Lois Weinberger:
Bestandscat. Generali Foundation 2003, pp. 620-632.
17 Fraser 1995, p. 10.

110

De ‘new chairman’ die het initiatief hiertoe nam, wordt in de tekst verder niet door Fraser bij naam
genoemd, maar uit het colofon blijkt dat dit Dietrich Karner is.18 In de bestandscatalogus uit 2003
wordt het oorspronkelijk instrumenteel uitgangspunt van de collectie door Breitwieser bevestigd. 19
Daarin komt eveneens naar voren dat de werken in het hoofdkantoor niet alleen in de
werkvertrekken en gangen tentoongesteld stonden, maar ook in de tentoonstellingsruimte van
120m² die alleen voor verzekeringsmedewerkers (ongeveer 600 man) en hun clientèle toegankelijk
was, wat verder niet in Frasers verslag staat vermeld. 20
In het verslag wijst Fraser erop dat zij de moeilijkheden rond kunstcollecties van bedrijven, die ‒zo
merkt zij op‒ kennelijk ook bij de verzekeringsmaatschappij speelden en daar tot haar aanbeveling
noopten, al had beschreven in haar brochure voor bedrijven uit 1993. Zij citeert uit deze brochure en
schrijft in het verslag:

‘Corporations developing art collections often find that this activity becomes a source
of discord within their organization. Conflicts arise between the consultant or staff
member in charge of the collection and his or her corporate board of directors.
Employees with an otherwise strong identification with the corporate culture resist
the installation of art objects in their workplace. Clients are intimidated or confused
when confronted by the works of art outside of their cultural frame of reference.’ 21
Zoals eerder aangegeven in de casestudie naar het ontstaan van het discours rond het werk van
Clegg & Guttmann bij DG BANK wordt uit Frasers brochure niet helder bij welke bedrijven zij wat
voor een soort strubbelingen rond kunst op de werkvloer heeft gedetecteerd. Dit valt ev enmin uit
haar verslag af te leiden. In haar 2001 lezing vertelt Fraser daar wel iets meer over. Zo spreekt zij van
een conflict rond kunst in het hoofdkantoor van EA-Generali dat eigenlijk tegen de tijd dat zij daar
kwam al min of meer was opgelost. 22 Dit is ook de enige informatie over het conflict die in het verslag
staat en die te vinden is in het nawoord van Breitwieser. 23 Voordat Fraser in haar lezing een concreet
voorbeeld van dit conflict bij EA-Generali geeft, wijst ze erop dat medewekers in het begin sowieso
niet echt gecharmeerd waren van de collectie en deze ‘vandaliseerden’, waarbij ook memo’s werden
rondgestuurd over de ‘art terror’ die hen door de directi e werd opgedrongen.24
Het door Fraser aangehaald conflict heeft betrekking op de keer dat medewerkers zelf een groen
object in de gang hadden geïnstalleerd als spottende reactie op een werk van Heimo Zobernig. Deze
kunstenaar had in 1989 een ongetiteld werk gemaakt bestaande uit twee goedkope, in elkaar
geschoven panelen van spaanplaat die een kruis vormden dat deels zwart was geverfd. Op een
gegeven morgen stond naast Zobernigs sculptuur het haast identiek kruisvormig groene object dat
de medewerkers dus hadden gemaakt. Fraser vertelt dat dit object onofficieel door het bedrijf werd
toegeëigend, waarbij men het origineel naar elders verplaatste en het groene imitatieobject in de
gang liet staan.25
In het verslag onderstreept Fraser nogmaals dat de collectie van de verzekeringsmaatschappij
oorspronkelijk een instrumentele functie had. Zo beschrijft zij dat er doelbewust voor het verzamelen
van werk op papier en sculpturen van jonge Oostenrijke kunstenaars gekozen was om zich beter te

18

Fraser 1995.
Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 22: ‘All the activities of the Generali Foundation were (and are)
directed towards giving the insurance company a public image that contrasts strongly with the one handed down
from the time of the Austro-Hungarian monarchy —an image pres enting the Generali company as being “aware of
and open to contemporary trends,” thus appealing to both the young er generation and important opinion-leaders.’
20 Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 26.
21 Fraser 1995, p. 6.
22
Fraser 2001.
23 Ibidem; Fraser 1995, p. 72.
24 Fraser 2001.
25 Ibidem. Overigens wees ook Breitwieser in een interview met journalist Marius Babias in Jungle World (1999)
op dit conflict rond dit werk van Zobernig.
19
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kunnen onderscheiden van concurrende bedrijven in de financiële dienstverleningsbranche. 26 Fraser
legt uit dat het bijkomend voordeel van deze focus voor EA-Generali was dat het daarmee een niche
op de kunstmarkt gevonden had. 27
Ter verheldering van de instrumentele functie wijst Fraser op het feit dat EA-Generali Foundation
officieel geen stichting is als in het Engelse woord ‘foundation’, maar strikt juridisch gezien een
vereniging representeert, waarvan de leden bestaan uit de diverse bedrijfstakken, die onder de
Generali Holding Vienna vallen van de internationale Generali Group in Triëst. 28 Daarbij annoteert
Fraser de bedrijfstakken die EA-Generali Foundation in 1988 hadden opgericht: Erste Allgemeine
Versicherungs, Generali Allgemeine Lebensversicherung en de Generali Rückversicherung.29 Zij stipt
verder aan dat op basis van belastingtechnische overwegingen met het oog op aftrekposten bewust
voor deze verenigingsconstructie was gekozen. 30
In het verslag schrijft Fraser dat haar project, geheel in lijn met haar brochure voor bedrijven, uit
twee fasen bestond: een eerste ‘interpretative’ en een tweede ‘interventionary’ fase. 31 Fraser ziet
het verslag als onderdeel van de interpretatieve fase, waarmee ze twee zaken inzichtelijk wilde
maken. Ten eerste dat de verzekeringsmaatschapij via het ontplooien van kunstpraktijken via EAGenerali Foundation een bepaalde impact wenst te hebben op de perceptie van haar stakeholders en
die ook bereikt. Ten tweede dat hetgeen zij als de artistieke autonomie van EA-Generali Foundation
ziet, gerelateerd is aan de organisatorisch bestuurlijke verhoudingen binnen het bedrijf.
Via het verslag voedt Fraser de beeldvorming dat ze op een open, eerlijke en zelfkritische manier
geprobeerd heeft aan te tonen dat de kunstpraktijken van de verzekeringsmaatschappij
geïnstrumentaliseerd worden. Om die instrumentalisering voor het voetlicht te krijgen heeft zij
veertien personen geïnterviewd die op dat moment bij EA-Generali Foundation op organisatorisch
bestuurlijk niveau betrokken waren of in het verleden betrokken waren geweest.32 In haar verslag
heeft zij deze personen, in lijn met de formele bezetting van EA-Generali Foundation, in vijf groepen
ingedeeld en de uitspraken per groep geanonimiseerd en van begeleidend en samenvattend
commentaar voorzien.
Deze bezetting bestond uit een ‘Board of Governors’ (Präsidium), ‘Board of Directors’ (Vorstand),
‘Advisory Board’ (Kunstbeirat), ‘Staff Council’ en ‘Foundation’. De geïnterviewde Board of Governors
bestond uit de ‘Chairman of EA-Generali’s Managing Board’ (CEO dr. Dietrich Karner) en de ‘Director
of Risk Management’. Het derde lid van de ‘Board of Governor’s, de ‘Director of Financial
Department’, weigerde om geïnterviewd te worden. De reden voor zijn weigering komt niet aan bod
in Frasers verslag. 33

26

Fraser 1995, pp. 12-13.
Fraser 1995, p. 20.
28
Fraser 1995, p. 17.
29
Ibidem.
30 Fraser, p. 11, p. 19. De ledensamenstelling van de Generali Foundation is door de jaren heen telkens
veranderd. Zo bestond deze in 2003 uit de Generali Versicherung, Generali Rückversicherung, Generali
Vermögens- und Immobilienverwaltungs en de Interunfall Versicherung. En bijvoorbeeld in 2012 bestond deze uit
de Generali Holding Vienna, Generali Versicherung, Generali Rückversicherung, BAWAG P.S.K. Versicherung,
Europäische Reiseversicherung en de Allgemeine Immobilienverwaltung GmbH : Bestandscat. Generali
Foundation 2003, p. 26; Generali Holding Vienna AG Konzern Geschäftsbericht 2010. In 2012 stond de
samenstelling op de webpagina van de Generali Foundation genoemd, http://foundation.generali.at/.
31 Fraser 1995, p. 6. In de 2001 lezing en in het artikel dat hieruit is voortgekomen, evenals in de
tentoonstellingscatalogus uit 2003 en in Frasers tekst in de publicatie van Alberro (2005), noemt Fraser deze
eerste fase overigens niet ‘interpretative’ maar ‘investigatory’ fase.
32
Fraser 1995, pp. 6-7; p. 91. Deze personen waren Hildegrund Amanshauser, Walter Brand, Gabriele Brauner,
Sabine Breitwieser, Helmut Draxler, Klaus Edelhauser, Gerd Peter Furlic, Dietrich Karner, Edelbert Köb, Kasper
König, Gottfried Mayer, Hans Peer, Wolfgang Steinwendner en Andrea Überbacher.
33 Ibidem. De twee geïnterviewden waren president Dietrich Karner en Hans Peer, het derde Board of Governors
lid was vice-president Günter Neumann.
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De ‘Board of Directors’ bestond uit de ‘Director of Business Administration’, de ‘Head of the
Communication and Market Research Department’, en de ‘Group’s Director of Real -Estate
Administration’.34
Officieel hoorde de ‘Artistic Director’ van de EA-Generali Foundation ook tot de ‘Board of Directors’,
maar in het verslag heeft Fraser de citaten van Breitwieser ondergebracht bij ‘Foundation’.35
De geïnterviewde EA-Generali Foundation medewerker bestond verder uit de persoon werkzaam als
‘Staff Member of the Art Mediation Program’. 36
De mensen van de ‘Staff Council’ die met Fraser spraken, waren twee ‘Staff Representatives’ van de
internationale Generali Group uit Triëst die in het Weense hoofdkantoor waren gevestigd. 37
Van de ‘Advisory Board’ interviewde Fraser vier van de zes personen die tussen 1989 en 1994 als
leden in de kunstadviescommissie zitting namen. 38
De citaten van bovenstaande betrokkenen staan verspreid over twee secties van Frasers verslag. De
eerste sectie gaat volgens Fraser over ‘Public Image Transfer/Symbolic Profit’. Hiervoor heeft zij naar
eigen zeggen gekeken naar datgene wat zij als de ogenschijnlijke tegenstelling ziet tussen corporate
instrumentalisering en artistiek inhoudelijke autonomie.39 Daarbij heeft ze onder andere een
veelzeggende uitspraak van iemand van EA-Generali Foundation opgenomen, welke duidelijk maakt
dat EA-Generali Foundation zeer zelfbewust is van haar functionele rol binnen het corporate
cultuurbeleid van de verzekeringsmaatschappij:

‘The head of communication and market research always says, “die Foundation ist
nicht Selbstzweck.” The Foundation has a function: image transfer. It’s not art for
art’s sake. It has a function.’40
Naar aanleiding van deze uitspraak stelt Fraser dat het misschien lijkt alsof de instrumentalisering
van de kunstcollectie door het bedrijf botst met de artistiek inhoudelijke autonomie van de
betrokken kunstprofessionals bij EA-Generali Foundation, maar legt uit dat dit helemaal niet het
geval is. Voortbouwend op Bourdieu beklemtoont ze namelijk dat uitgerekend deze artistiek
inhoudelijke autonomie (ofwel symbolisch kapitaal) van de kunstprofessionals van wezenlijke
essentie voor EA-Generali is om het maatschappelijk vertrouwen (ofwel legitimiteit) van stakeholders
te krijgen, waardoor het bedrijf dus op den duur weer winst (ofwel economisch kapitaal) kan
behalen.41 Dit is volgens haar dan ook de reden waarom de verzekeringsmaatschappij met name veel
waarde hecht aan de cultureel maatschappelijke status die de leden van de kunstadviescommissie
met zich meebrengen.
In de allereerste kunstadviescommissie (1989-1991) nam bijvoorbeeld de directeur van Wiener
Secession, Edelbert Köb, zitting. Met zijn medewerking werd daar in 1990 de collectie van EA Generali voor het eerst buiten de fysieke context van het hoofdkantoor voor een breed publiek
tentoongesteld.42 Naast Köb waren de andere kunstadviescommissieleden Wolfgang Drechsler,
destijds professor in de politieke filosofie, en Oostenrijkse kunstenaar en kunstcriticus Kristian
Sotriffer.43 Van 1992 tot 1994 zaten Hildegund Amanshauser, Helmut Draxler en Kasper König in de
kunstadviescommissie. Amanshauser was in 1991 nog Oostenrijkse commissaris van de Biënnale van
34
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São Paulo en had van 1990 tot 1992 een adviserende rol bij het Oostenrijks Minsterie van Onderwijs
en Kunst.44 Draxler was van 1992 tot 1995 directeur van Kunstverein München. 45 König had posities
bekleed als curator en directeur van kunstbeurzen en kunstinstellingen. 46
In het verslag komt naar voren dat in 1992 de bedrijfsdirectie in overleg met de toenmalige ‘Advisory
Board’ ‒bestaande uit Amanshauser, Draxler en König, die in het verslag niet bij naam worden
genoemd‒ bedacht had om, in plaats van werk op papier en sculpturen van jonge Oostenrijkse
kunstenaars, conceptuele kunst te verzamelen. Fraser citeert daarbij iemand van de ‘Board of
Directors’, die in conceptuele kunst het ideale vehikel meent te zien waarmee EA-Generali haar
cultureel maatschappelijke legitimiteit zou kunnen vergroten. 47 Daarnaast wijst zij op een uitspraak
van iemand van de ‘Board of Governors’, die vindt dat de verzekeringsmaatschappij eenzelfde soort
doelgroep heeft als conceptuele kunst.48 In het verslag legt Fraser verder niet uit op welke
conceptuele kunst de nieuwe collectiefocus betrekking had. Uit een interview met Breitwieser uit
1999 in het Duits weekblad Jungle World valt af te leiden dat dit naast werk van Fraser vooral ook
werk was van kunstenaars als VALIE EXPORT, Isa Genzken, Dan Graham, Mary Kelly, Gordon MattaClark en Martha Rosler. 49
In het verslag gaat Fraser verder in op de betrokkenheid van kunstprofessionals in de
kunstadviescommissie om cultureel maatschappelijke legitimatie voor de kunstpraktijken van EAGenerali Foundation te verkrijgen.50 Zij citeert daarbij een EA-Generali Foundation medewerker, die
onderstreept dat het bedrijf een groot belang hecht aan deze betrokkenheid, aangezien het daarmee
publiekelijk naar buiten kan treden dat EA-Generali Foundation inhoudelijk autonoom van de
verzekeringsmaatschappij opereert. 51 Volgens die persoon wordt het autonoom functioneren van EAGenerali Foundation dan ook altijd boven elk persbericht benadrukt. 52
In de 2001 lezing staat Fraser daar nogmaals bij stil. Zo vertelt zij dat ze het zeer opmerkelijk vond dat
een financieel dienstverlenend bedrijf als Generali, dat maandelijks marketingonderzoek verricht en
waarbij alles doorberekend wordt, nauwelijks tot geen score bijhi eld van de economische winst uit
de kunstpraktijken. Volgens haar zou nu juist een dergelijke calculatie geholpen kunnen hebben om
de onvrede onder het personeel over deze kunstpraktijken iets te temperen. Op basis hiervan
concludeert Fraser in haar lezing dat er bij het bedrijf een onbewuste erkenning was dat elke
rationalisering c.q. economisering van EA-Generali Foundation ondermijnend zou werken ten aanzien
van datgene wat het bedrijf verwerft in termen van maatschappelijke legitimiteit. 53 Een legitimeit die
dus idealiter uit de gepropageerde idee zou moeten voortkomen dat het bedrijf zonder enig
winstoogmerk culturele activiteiten ontplooit. In haar lezing benadrukt Fraser zodoende wederom
dat de verzekeringsmaatschappij het erg belangrijk vond om aan de buitenwacht te communiceren
dat haar EA-Generali Foundation artistiek inhoudelijk autonoom is, omdat dit uiteindelijk ten
behoeve van het publieke bedrijfsimago positief werkt.
De tweede sectie van het verslag gaat volgens Fraser over ‘Corporate Culture/Symbolic Power’. In dit
deel concludeert zij dat, toen de collectie nog in het hoofdkantoor werd geëxposeerd, Breitwieser en
sommige kunstadviescommissieleden vaak het gevoel hadden door de bedrijfsdirectie in een soort
beklemmende rol van interieurdecorateurs te worden gedrukt, waarbij zij niet als volwaardige
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kunstprofessionals werden gezien. Door middel van citaten van beide partijen ( ‘Foundation’ en
‘Advisory Board’ enerzijds en ‘Board of Governors’, ‘Board of Directors’ en ‘Staff Council’ anderzijds)
heeft Fraser naar eigen zeggen getracht de strubbelingen die de kunstcollectie teweegbrengt helder
te krijgen.
Zo citeert zij iemand van de ‘Foundation’ ‒onduidelijk of dit Breitwieser is, of de ‘Staff Member of the
Art Mediation Program’ medewerker‒ die vindt dat het niet de bedoeling is, dat hij zich met de
praktische, fysieke invulling van de collectie in termen van bijvoorbeeld onderhoud en plaatsing van
de werken binnen het hoofdkantoor bemoeit. In zijn ogen hoort hij namelijk uitsluitend op een
intellectueel niveau bij de collectie betrokken te zijn. 54 Één van deze twee geïnterviewde
‘Foundation’ personen benadrukt verder dat de kunstadviescommissie evenmin was aangesteld om
zich met praktische randzaken omtrent de collectie bezig te houden. 55 Daarna citeert Fraser iemand
van de ‘Advisory Board’ die resoluut laat weten dat hun beslissingen ten aanzien van het aankopen
van kunst geen betrekking hebben tot het hoofdkantoor, maar tot datgene wat dit
kunstadviescommissielid de ‘more or less autonomous space of a collection’ noemt.56 In het verslag
is te lezen dat twee andere leden van de ‘Advisory Board’ deze mening delen. 57
In het verslag laat Fraser zien dat Breitwieser zich desondanks wel degelijk ervan bewust is dat de
collectie een instrumentele functie heeft. Volgens Fraser ziet Breitwieser deze functie echter niet als
een belemmering voor haar eigen artistiek autonoom opereren als curator. Fraser citeert Breitwieser
en schrijft:

‘The Foundation has a function. I’m not interested in that function. I don’t s ee myself
as an advertising manager or an image expert, I see myself as a curator. I’m
interested in art, not in the image of the EA-Generali. My interest is to develop good
art projects. Their interest is to develop a profile. To do that, they need good a rt
projects. Therefore our interests are consistent. The question then becomes, what is
a good art project? Terms like modern, young, innovative, and open are quite
general. What they see as innovative might be very traditional in my context. […] The
Foundation was designed for a corporation, but I don’t want to make an art program
for a corporation. It’s not my goal to be successful within the business context. I
compare what I do to other art institutions. I compete within the art world.’ 58
In haar 2001 lezing blikt Fraser op deze tweede sectie van haar verslag terug en onderstreept dat het
soort instrumentalisering waarover de kunstprofessionals van EA-Generali Foundation zich zorgen
maakten niet zozeer te maken had met een economisch of politiek punt, maar eerder met hun
persoonlijke angst om binnen het bedrijf slechts op oppervlakkige wijze als overgekwalificeerde
interieurstylisten gebruikt te worden, waarbij zij dan enkel de smaak van de directie en die van het
personeel zouden moeten volgen. Hun beider smaak was volgens Fraser eigenlijk min of meer
hetzelfde, waarbij met name de directie het belangrijk vond om het bedrijfsinterieur een coherente
en professionele uitstraling te laten hebben. Op zijn beurt had het personeel de idee dat de
autonomie van EA-Generali Foundation gewoon bij één van de vele directiebesluiten hoorde, aldus
Fraser. Zij concludeert dat dit personeel de autoriteit van de kunstprofessionals aanvaardde, net als
dat het die van de bedrijfsdirectie aanvaardde, maar met het belangrijke verschil dat de autoriteit
van de kunstprofessionals voor hen meer willekeurig oogde. 59
In haar lezing legt Fraser uit dat op hetzelfde moment dat het bedrijf e en ‘neo-liberal regime of
performance-based compensation’ invoerde, die de werkdruk bij medewerkers om winst te maken
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verhoogde, het bedrijf ook meer geld aan kunst ging uitgeven waarvan het resultaat niet direct te
kwantificeren viel. Zij wilde deze paradox aanstippen door in haar verslag een grafiek op te nemen,
waarin de gemiddelde kosten van een door EA-Generali Foundation aangekochte sculptuur werden
vergeleken met het gemiddelde startsalaris van een medewerker. Maar dit werd haar verboden,
waarbij zij niet duidelijk maakt wie daar precies verantwoordelijk voor was. 60
Verder verheldert Fraser in haar lezing dat ze bij het maken van haar verslag en installatie met opzet
geprobeerd heeft om alles wat maar enigszins als artistiek opgevat zou kunnen worden u it te
bannen. Dit is volgens haar ook de reden waarom zij in het verslag geen fotoafbeeldingen en
beschrijvingen van de door EA-Generali verzamelde werken heeft opgenomen en enkel ‒naar eigen
zeggen‒ tamelijk saaie zwart-wit foto’s van de van kunst gestripte werkvertrekken en gangen heeft
ingevoegd. Zij stelt dat haar reden hiervoor was om niet meteen de ‘artistieke glans’ te willen leveren
die bedrijven door middel van hun kunstpraktijken altijd proberen na te jagen. Zij vindt dat zij zichzelf
op die manier aan een ‘extreme zelf-instrumentalisering’ heeft onderworpen, in de zin van dat zij
zeer zelfbewust was van haar kunstenaarsrol als bezorger van symbolisch kapitaal en daarom die rol
naar eigen hand heeft gezet ‒geïnstrumentaliseerd‒ om het bezorgen van dit kapitaal tegen te
gaan.61 Fraser wil hiermee benadrukken dat zij juist door die zelf-instrumentalisering in staat is
geweest om een kritische positie in te nemen, die volgens haar ontstijgt aan de fundamentele
tegenstrijdigheid die het verdedigen van artistieke autonomie door kunstprofessionals binnen de
context van bedrijven met zich meebrengt. Ofwel de paradox waarbij artistieke autonomie van
kunstprofessionals niet noodzakelijkerwijs an sich door bedrijven gewaardeerd wordt, maar dus
vooral eerder als middel wordt gezien tot het verkrijgen van economisch kapitaal.

Eerste golf van reacties in kranten en tijdschriften
Het project van Fraser is na de opening van de tentoonstelling op 13 mei 1995 direct onder de
aandacht van enkele kunstjournalisten en auteurs van tijdschriften en kranten komen te staan. Dit
kwam mede doordat dus gelijktijdig het nieuwe EA-Generali Foundation gebouw in gebruik werd
genomen, maar ook doordat Fraser op de vernissage een speech gaf met de titel ‘What Do I, as an
Artist, Provide? A Speech at the EA-Generali Foundation’. In deze speech liet Fraser weten dat ze met
behulp van haar kunstproject een ander soort waarde hoopte te creëren. Eentje die in plaats van het
representeren van een symbolische waarde vanwege het artistieke prestige dat eraan kleeft, eerder
een soort impact op de organisatorisch bestuurlijke verhoudingen binnen het bedrijf zou moeten
veroorzaken. 62
Op 16 mei 1995 verscheen van de hand van toenmalig kunstjournalist Rainer Metzger in de
Oostenrijkse krant Der Standard de eerste reactie op Frasers project. 63 Metzger heeft weinig ontzag
voor het werk en schrijft dat Fraser met haar ‘quasi wetenschappelijke methode’ een
‘competentievoordeel’ heeft jegens beschouwers van haar werk. Want volgens hem is hetgeen men
in de tentoonstelling kan zien, ofwel in zijn bewoordingen een ‘waardige bloemlezing van
Oostenrijkse Bildnerei zonder belangrijke werken’, volledig onverenigbaar met hetgeen Fraser zelf
allemaal aan informatie heeft verzameld in haar verslag. Hij vindt de tentoonstelling in EA-Generali’s
openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte, waar het werk op papier en de sculpturen uit
het hoofdkantoor in een strakke opstelling naast elkaar zonder bijschriften zijn opgehan gen en
neergezet, nogal iets geheimzinnigs hebben. Zijn conclusie is dat de cryptische verpakking van deze
tentoonstelling de reputatie van de kunstcollectie van EA-Generali vergroot, net als in vroegere
tijden curiositeitenkabinetten befaamder werden naarmate hun ontoegankelijkheid groter werd.
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Een tweede reactie op het project kwam op 24 mei 1995 via een door kunstjournalist Markus
Wailand geschreven recensie in het Oostenrijks weekblad Falter.64 Wailand noteert dat Fraser op 17
mei 1995 naar aanleiding van haar project en de ingebruikneming van het EA-Generali Foundation
pand een paneldiscussie had geïnititeerd met diverse, bij EA-Generali Foundation betrokken
personen. Een samenvatting van de inhoud van de paneldiscussie geeft Wailand niet en valt ook ni et
te achterhalen, daar deze destijds door niemand is geregistreerd. Er is wel een foto met de
panelleden bekend en die staat afgedrukt in de tentoonstellingscatalogus horende bij de
overzichtsexpositie ‘Andrea Fraser’ in Museum der Moderne Salzburg uit 2015.65
Wailand schrijft in zijn recensie dat de institutionele kritiek die Fraser via het werk wil leveren een
doel op zich is geworden, omdat Fraser als kunstadviseur met haar bureau voor artistieke
dienstverlening nu zelf als institution opereert. Hij stelt dat Fraser voorheen in haar eerdere werken,
waarbij hij aan Museum Highlights: A Gallery Talk (1989) refereert, altijd lichtvoetig te werk ging en
een parodie op een kunstdocent had neergezet, maar dat het haar ditmaal in haar dienstverlenende
werk voor EA-Generali ernst is geworden. Volgens hem is het daarom niet echt duidelijk wat Fraser
nu heeft willen beogen met haar werk bij de verzekeringsmaatschappij en zegt dat hij nog op de clou
van het verhaal wacht en op zoek is naar aanwijzingen hiervoor.
Op 30 mei 1995 wijdde kunstcritica Johanna Hofleitner enkele woorden aan het werk in een bondig
artikel in de Zwitserse krant Neie Züricher Zeitung.66 Zij geeft een korte omschrijving van het project
en stelt op meer positieve toon dat EA-Generali Foundation hiermee, ondanks het feit dat het een
private kunstinstelling is, blijk geeft van haar onafhankelijke positie.
De beknopte bespreking van het project door kunstjournalist Inès Champey in het Franstalig
magazine Blocnotes uit de zomer van 1995 kent een soortgelijke strekking. Zij eindigt haar bespreking
met de mededeling dat Fraser via haar verslag zinnige vragen oproept, zoals de vraag hoe een bedrijf
een elitair artistiek kunstbeleid kan hebben, wanneer het tegelijkertijd wil dat dit beleid ook door alle
werknemers wordt gewaardeerd?
In het juninummer van het Oostenrijks kunsttijdschrift springerin - Hefte für Gegenwartskunst in
1995 recenseert kunstcriticus Georg Schöllhammer het project. 67 Hij schrijft dat Fraser dit werk zelf
aanduidt als ‘functioneel’ in dienst van de verzekeringsmaatschappij. Dit vindt hij echter een
eufemisme voor datgene wat hij als het ‘affirmatieve’ van het werk ziet. Volgens Schöllhammer heeft
het bevestigende karakter van het werk niet zozeer betrekking op de strategische corporate identity
van het bedrijf, maar eerder op die van de kunstenaar Fraser zelf. Want hij vindt haar Amerikaans
concept van artistieke dienstverlening ontoereikend om zomaar de misverstanden over kunst in een
Oostenrijks bedrijf te onderzoeken. Hij is daarom niet onder de indruk van de installatie van het werk
op papier en de sculpturen in de tentoonstellingsruimte en meent dat het eigenlijke ‘werk’ daarbij
ontbreekt, waarmee hij doelt op de arbeid van verzekeringsmaatschappijmedewerkers van wie de
kamerobjecten nu in een kunstcontext staan.
Het project van Fraser is daarnaast ook twee keer ter sprake gekomen in het augustusnummer van
Texte zur Kunst in 1995.68 In het artikel ‘Unter Geiern. Kontext-Kunst im Kontext’ van Stefan Germer
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komt het aan bod in zijn bespreking van de context-kunst beweging. Hierin schrijft hij over de invloed
die kunstenaars als Clegg & Guttmann, Andrea Fraser, Renée Green en Christian Philipp Müller
hadden op het tijdschrift Texte zur Kunst. Volgens Germer werd de toon van het discours rond
context-kunst gezet met de door Yves Aupetitallot gecureerde en met hoogdravende ‒aldus Germer‒
woorden gespresenteerde ‘Unité’ tentoonstelling in 1993 te Firminy. Hij stelt dat de hoge
verwachtingen, die men in de kunstscene van deze tentoonstelling en de afzonderlijke werken
waaruit deze bestond had, uiteindelijk niet zijn waargemaakt. Want het in de expositie
bijeenbrengen van verschillende contextuele artistieke praktijken, waarvan men meende dat deze in
relatie tot elkaar stonden, benadrukte, in plaats van hun gemeenschappelijkheid, juist eerder hun
onderscheid.69
Niettemin had de tentoonstelling volgens Germer wel duidelijk gemaakt dat er veel enthousiasme
voor ‘kontextualistische, recherchierende, institutionskritische und ortsspezifische Arbeits formen’
bestond. Zo zag hij ‒samen met onder andere Colin de Land, Christian Nagel, Peter Weibel en
auteurs van Texte zur Kunst‒ in het licht van de algemene crisis mood eind jaren tachtig, deze kunst
namelijk de behoefte aan maatschappelijk relevante kunst bevredigen, in tegenstelling tot het soort
kunst waarbij een vlucht in ‘poëtische ondoorgrondelijkheid’ werd genomen. 70
Germer haalt het project van Fraser bij EA-Generali aan wanneer hij beschrijft dat context-kunst niet
alleen munitie vormde in intellectuele debatten over kunst, maar evenzeer ontdekt werd als
‘Handels-, Sammel- und Prestigeobjekt’. Volgens hem speelden kunstenaars, nog eerder dan hun
kunstverkopers, in op deze trend, waardoor sommigen van hen in de armen van kunstadviseurs
werden gedreven en anderen zelf de rol van kunstadviseur op zich hadden genomen. 71 Als voorbeeld
haalt hij aan dat Fraser haar eigen kunstpraktijk als artistieke dienstverlening heeft gepromoot.
Volgens hem neemt Fraser in haar project bij de verzekeringsmaatschappij zodoende afstand van de
idealistische idee van autonome kunst. In zijn ogen is daarmee, ondanks het feit dat Fraser ‒aldus
Germer‒ in zekere zin achter de rug van de opdrachtgever om wel een bepaald kritisch kunstpubliek
probeerde te adresseren via haar verslag en haar openingsspeech, simpelweg sprake van datgene
wat voorheen in een kunstenaar-opdrachtgever relatie gebeurde. Hij stelt dat het derhalve
onmogelijk is om te bepalen of haar project nu kritisch dan wel bevestigend van aard is, of
bevestigend bedoeld was en tot kritiek heeft geleid, of een kritiek was die in bevestiging is
omgeslagen.72 Dit leidt volgens Germer tot de vraag voor wie Fraser haar kunstproject bij EA-Generali
nu eigenlijk heeft gemaakt?
In hetzelfde augustusnummer krijgt Frasers project volledige aandacht in het door kunsthistoricus en
-criticus Christian Kravagna geschreven artikel ‘Von der Institutionellen Kritik zur Ästhetik der
Verwaltung’. Hij stipt aan dat Fraser veel Bourdieuiaanse theorie heeft gelezen en in haar artistiek
onderzoek personen heeft geïnterviewd die bij de Foundation betrokken waren. Aansluitend daarop
stelt hij de vraag of Fraser met behulp van die theorieën sowieso eigenlijk wel tot een bevredigend
antwoord had kunnen komen? Want volgens hem zou het evengoed zo kunnen zijn dat de
geïnterviewden reeds zeer zelfbewust van hun positie en rol waren, waarbij ze deze tot de kern van
hun handelen hebben gemaakt. Op die manier zouden dan hun antwoorden niet echt
onbevooroordeeld kunnen zijn, aldus Kravagna. 73
Verder schrijft Kravagna dat Fraser tijdens haar openingsspeech haar eigen vraag beantwoordde
waarom zij, ondanks haar kritische aanpak, nog überhaupt door kunstinstellingen wordt benaderd
om werk te maken. Hij tekent op dat Fraser beweert dat dit juist dánkzij haar kritische aanpak komt.
Want volgens haar zijn deze instellingen geen afgebakende eenheden, maar bestaan eerder uit
verschillende met elkaar concurrerende sectoren en delen, waarvan de één haar vraagt om kritiek op
de ander te leveren. Op basis hiervan concludeert Kravagna dat Fraser zodoende niet alleen meer in
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institutionele kritiek an sich geïnteresseerd is, maar evenzo in het vervullen van de belangen van de
private sector. Want zelfs wanneer Fraser een terechte scherpe kritiek geeft, bijvoorbeeld op het feit
dat het autoritaire van bovenaf aanwijzen waar kunst mag staan eigenlijk in tegenspraak is met de
bedrijsfilosofie van ‘participatie’, dan werkt deze kritiek ‒aldus Kravagna‒ alsnog in het voordeel van
de bedrijfsdirectie, omdat deze kritiek de bedrijfsdirectie weer helpt bij het vergaren van nieuwe
inzichten ten aanzien van het denken en gedrag van hun medewerkers.
Hij vraagt zich af waarom een kunstenaar als Fraser, die in feite artistiek gezien aanvankelijk niets van
doen heeft met EA-Generali als bedrijf, zich toch met de perikelen daar heeft ingelaten. Volgens hem
is EA-Generali namelijk geen bedrijf dat gezien kan worden als een soort micro-samenleving dat
representatief is voor het grotere geheel buiten het hoofdkantoor. In zijn ogen kan via het
kunstproject zodoende ook geen uitspraak gedaan worden die relevant is voor de bredere
kunstscene. Zijn analyse is dat de verzekeringsmaatschappijmedewerkers een hekel aan de kunst in
het bedrijf hebben, omdat deze simpelweg op plekken in kantoorruimten wordt neergezet die men
daar als ‘privé’ ervaart. Hierdoor zien de employees de kunstcollectie als een permanent symbool
voor corporate controle. Dit punt is volgens Kravagna alleen voor iemand te begrijpen wanneer deze
persoon de tijd en moeite neemt om Frasers 100 pagina’s lange verslag helemaal door te spitten en
daarbij ook nog eens de bekwaamheid heeft om de taal daarin, die met managementjargon en
Bourdieuiaanse begrippen doorspekt is, kritisch te analyseren. Kravagna concludeert dat Fraser met
haar project bij EA-Generali niet direct het publiek heeft geadresseerd, zoals zij dat wel in haar vorige
werken had gedaan. Hij is van mening dat het werk uiteindelijk weinig zeggingskracht bevat, omdat
de manier waarop EA-Generali Fraser gecontracteerd heeft in zijn ogen niet wezenlijk verschilt van
hoe het er normaliter ook buiten de context van kunst, in de corporate wereld aan toegaat bij
zakelijke dienstverleningen.
Deze punten uit Kravagna’s Texte zur Kunst artikel komen terug in het oktobernummer van het
Amerikaans kunstmagazine Artforum in 1995, in een van Duits naar Engels vertaalde verkorte versie
van zijn artikel met als titel ‘Andrea Fraser: EA-Generali Foundation’.
In 1996 haalt kunsthistoricus Roland Schöny het project aan in het stuk ‘EA-Generali Foundation. Die
Avant-Garde als Leitbild’ dat in het boek Struktur & Strategie im Kunstbetrieb. Tendenzen der
Professionalisierung (1996) is opgenomen. Hij geeft een korte omschrijving van het project en schrijft
dat het project laat zien dat de verzekeringsmaatschappij haar uiterste best doet om medewerkers
met hedendaagse kunst in aanraking te laten komen.74 Hij concludeert dat EA-Generali Foundation,
in vergelijking met andere ‘Kunstsponsoring-Konstruktionen’ in Oostenrijk, een unieke verschijning is,
wat volgens hem mede komt door de verzamelde kunst van Andrea Fraser, Dan Graham en Gordon
Matta-Clark.75
In 1999 werd Frasers project aangestipt in het interview dat Marius Babias met Breitwieser hield
voor het eerder genoemd Duits weekblad Jungle World.76 Op Babias’ algemene vraag in hoeverre een
kunstwerk dat specifiek in opdracht voor Generali Foundation wordt gemaakt een bepaald
marketingstrategisch bedrijfsdoel vervult, geeft Breitwieser niet direct antwoord maar verwijst naar
het gegeven dat deze kritiek in het bijzonder in Frasers project ter sprake is gekomen. Breitwieser
zegt dat naar aanleiding van dit project het nog maar ten zeerste te betwijfelen is of een werk in
opdracht wel het bedrijfsprofiel van de Generali dient. Zij oppert dat het eigenlijk veel interessanter
is om te vragen in hoeverre zulk werk een artistieke bijdrage levert. Volgens haar heeft het resultaat
van Frasers project een unieke casestudie naar kunstsponsoring door bedrijven opgeleverd, die met
geen ander werk of document te vergelijken is en waaraan vele andere n ‒die zij verder niet bij naam
noemt‒ nu nog steeds refereren.
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Beeldvorming via Generali Foundation catalogus
Het project van Fraser is dus tevens onder publieke aandacht gekomen via de door Generali
uitgegeven bestands- annex tentoonstellingscatalogus Occupying Space – The Generali Foundation
Collection (2003). Deze catalogus werd gepubliceerd naar aanleiding van de gelijknamige expositie
die van 7 september tot 20 december 2001 in de Generali Foundation was te zien. 77 Ondanks het feit
dat het project van Fraser niet in deze expositie was opgenomen, kreeg het dus wel een prominente
plek in de catalogus met Breitwiesers vermelding ervan in haar introductietekst. 78 In de catalogus is
verder ook een beschrijving van het project opgenomen die door kunsthistorica Monika Vykoukal is
gemaakt. Zij was destijds als freelancer betrokken bij het schrijven van de bio- en bibliografieën in
het boek.79
Uit de selectie van de kunstbeschrijvingen in de catalogus valt af te leiden dat de
verzekeringsmaatschappij heeft willen laten zien dat het hoofdzakelijk op conceptuele kunst is
gefocust. Het werk van kunstenaars als Wurm, Strobl en Tandon, dat dus tot het deel van de collectie
behoort dat aanvankelijk door EA-Generali verzameld werd, wordt bijvoorbeeld helemaal achterin de
catalogus opgesomd onder de titel ‘Weitere Werke in der Sammlung / Other Works in the Collection’
met slechts een vermelding van de technische details en een kleine fotoafbeelding.80 Daarentegen
heeft conceptueel werk als dat van Fraser over meerdere pagina’s in de catalogus aandacht
gekregen.
Zo geeft Vykoukal op een halve pagina (op de ene helft in het Engels en op de andere in het Duits)
een beschrijvende opsomming van Frasers scholingsachtergrond ‒zonder vermelding dat Fraser zich
daar eigenlijk zelf voor schaamde‒ en enkele werken die Fraser tussen 1986 en 2001 had gemaakt. 81
Zij stelt dat Frasers artistieke werkwijze te plaatsen is in ‘de traditie van feministische performance
kunst en institutionele kritiek’, waarbij Fraser de ‘verborgen sociale conflicten’ van ‘art institutions’
onthult.
Ter voorbeeld hiervan wijst Vykoukal onder andere op het werk Damaged Goods Gallery Talk Starts
Here (1986). Vykoukal schrijft dat Fraser zich daarna in haar werk, in plaats van op live performances,
meer geconcentreerd heeft op de vaak onzichtbare functies in instituten, waarbij Vykoukal aan
Preliminary Prospectus (1993) refereert welke zij als startpunt ziet van Frasers dienstverlening aan
EA-Generali. Volgens Vykoukal is Fraser sinds 2001 weer meer gebruik gaan maken van live
performances en videoinstallaties, waarvan zij in de tekst verder geen voorbeeld geeft maar
waarmee zij waarschijnlijk onder andere Frasers ongetitelde werk uit 2003 bedoelt, waarvoor Fraser
met een kunstverzamelaar in een hotelkamer seks had en wat op video is vastgelegd (afb. 71).
Op de pagina daarna in de catalogus staan in een tekst verschillende delen uit Frasers verslag
geciteerd.82 In deze tekst is te lezen dat Fraser opmerkt dat zij naar aanleiding van haar brochure
voor bedrijven door de verzekeringsmaatschappij gevraagd is een werk te maken, aangezien kunst
daar met ‘openlijke vijandigheid’ door het personeel en ook door sommige directieleden werd
ontvangen. In deze tekst is verder een citaat van Fraser opgenomen, waarin zij laat weten hoe zij de

Deze tentoonstelling was daarna nog te zien in Haus der Kunst in München (9 maart – 15 mei 2005), TENT.,
Witte de With en het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam (8 juli – 28 augustus 2005) en Galerija Klovićevi dvori
in Zagreb (28 oktober – 9 december 2005).
78 In deze expositie was werk te zien van Gottfried Bechtold, Norbert Brunner/Michael Schuster, Maria Eichhorn,
VALIE EXPORT, Harun Farocki, Dan Graham, Hans Haacke, Johanna Kandl, Mary Kelly, Richard Kriesche,
Gordon Matta-Clark, Walter Pichler, Martha Rosler, Gerhard Rühm, VALIE EXPORT/Peter Weibel, Franz West
en Heimo Zobernig. Zie webpagina Generali Foundation http://foundation.generali.at/en/info/archive/20032001/exhibitions/occupying-space-sammlung-generali-foundation/works-from-the-collection.html.
79 Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 662.
80 Bestandscat. Generali Foundation 2003, pp. 620-632.
81 Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 133.
82 Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 134.
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eerste en tweede fase van het project heeft aangepakt. Op de vijf cataloguspagina’s die daarop
volgen staan enkele pagina’s uit haar verslag integraal afgedrukt. 83

Tweede golf van reacties in boeken
In 2003 kreeg het project van Fraser eveneens publieke aandacht via de overzichtstentoonstelling
van Frasers werk in de eerder genoemde Kunstverein in Hamburg. Daar werd Frasers verslag met de
zwart-wit foto’s getoond en waren ook kleurenfoto’s te zien van de installatie van het werk op papier
en de sculpturen in het EA-Generali Foundation gebouw. In de bijbehorende
tentoonstellingscatalogus staan op twee pagina’s een beschrijving van het werk en is er op één
pagina een bladzijde uit Frasers verslag afgedrukt.
In deze tentoonstellingscatalogus komt het project dus ook ter sprake in het interview dat Yilmaz
Dziewior met Fraser hield. Net als Germer stelt Dziewior vast dat Fraser tot een groep of beweging
hoort van de context-kunst, waaronder ook Clegg & Guttmann, Renée Green en Christian Philipp
Müller worden geschaard. Hij schrijft dat Peter Weibels boek, Texte zur Kunst en galerieën als
American Fine Arts, Co. (van Colin de Land), Pat Hearn Gallery (van Pat Hearn) in New York en Galerie
Christian Nagel (van Christian Nagel) in Keulen sterk van invloed waren aangaande het vormen van
een discours daarover en vraagt in hoeverre Fraser zich hierdoor belemmerd of be voordeeld heeft
gevoeld.84
Fraser antwoordt dat wat haar betreft de benaming context-kunst met betrekking tot haar
kunstwerken een ‘fine label’ is, maar dat de beweging waarmee ze het meest geassocieerd wordt,
ook door haarzelf, eigenlijk ‘Institutional Critique’ is. Zij zegt dat context-kunst een integratie van
kritische kunst en ‘site-specifity’ impliceert en dat Institutional Critique ook ‘self-reflexivity’ als
‘organizing principle of a critical engagement with any given site’ behelst. Verwijzend naar Bourdieu
stelt zij dat Institutional Critique in plaats van ‘participant-observation’ eerder vraagt om ‘participantobjectification’, wat volgens haar inhoudt dat objecten niet alleen moet worden onderzocht als
objecten inclusief hun ‘schemes of perception and classification one employs in that objectification’,
maar ook als objecten inclusief hun ‘social conditions of their possibility – that is, their institutional
conditions’.85
Net daar voor had Dziewior al opgemerkt dat Fraser doorgaans als een erg theoretische kunstenaar
wordt gezien en vraagt of haar gebruik van veel theorie een voortzetting is van het door haarzelf
benoemd ‘legitiem masker van institutionele autoriteit en intellectuele superioriteit’. Fraser
antwoordt bevestigend en beaamd wederom dat zij zichzelf nog steeds een high school dropout
voelt, zonder diploma’s en zonder gedegen academische achtergrond. Volgens haar komt haar
reputatie als ‘theory head’ dus niet vanwege haar scholing, maar eerder vanwege haar obsessieve
drang om onderzoeker te willen zijn waardoor ze een ‘compulsive rhetorical mimic’ is. Zij stelt dat
haar vermogen tot imitatie zijn wortels heeft in het verlangen naar competentie, maar dat zij dit oo k
tot een ‘zelfbewuste performance’ heeft ontwikkeld. 86
Dziewior zegt tegen Fraser dat haar oeuvre, zijnde een ‘rigoreus voorbeeld van institutionele kritiek’,
alom waardering oogstte onder een deel van de kunstscene ‒waarbij hij verder geen namen noemt‒
maar dat dit enigszins veranderde toen haar project bij EA-Generali door Christian Kravagna, Georg
Schöllhammer en ‘andere, merendeels Oostenrijkse, kunstcritici’ ‒die hij niet specifiek bij naam
noemt‒ bekritiseerd werd om hetgeen deze mensen als het eerder bevestigend dan kritisch karakter

Dit is de voorkant van het verslag en de pagina’s 10, 17, 18, 33, 36, 40, 53, 60, 62, 68, 69 en 70. Overigens
staan sommige van deze pagina’s niet op paginavolgorde in de bestandscatalogus afgedrukt. Zo is op pagina 138
van de bestandscatalogus van links naar rechts eerst pagina 60 en daarna pagina 53 uit Frasers verslag te zien
en daaronder pagina 62.
84 Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, pp. 94-95
85 Ibidem.
86 Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 92.
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van het werk zagen. 87 Daartegenover plaatst Dziewior de mening van Stefan Germer die volgens hem
wees op het sterk ambivalente karakter van het werk, wat Germer zag als indicatie van het verlies
van de autonome rol van de kunstenaar in de samenleving. Daarbij refereert Dziewior aan het feit
dat Germer schreef dat het onmogelijk is om te zeggen of het project nu kritisch dan wel bevestigend
van aard is, of bevestigend bedoeld was en tot kritiek heeft geleid, of een kritiek w as die in
bevestiging is omgeslagen.
Hierop reageert Fraser dat zij, wanneer zij zou moeten kiezen, het meer met Germer dan met de
andere critici eens zou kunnen zijn, maar dat dit eigenlijk ook van haar verwacht zou worden. Want
als haar eerdere werken ‒zo beredeneert Fraser‒ over artistieke legitimiteit gingen, dan ging het na
haar Prospectuses grotendeels over autonomie als zeer ambivalente en tegenstrijdige basis voor
artistieke legitimiteit. 88 Direct daar achteraan zegt Fraser dat haar project bij EA-Generali één van
haar meest centrale werken met betrekking tot die ingewikkelde verhouding tussen autonomie en
legitimiteit is en dat de receptie van het project op ‘perfecte en pijnlijke wijze symptomatisch was
voor die tegenstrijdigheden’. Fraser lijkt zodoende tot op zekere hoogte mee te gaan in de door
Dziewior aangehaalde genuanceerde beschouwing van Germer, wat enigszins opmerkelijk is omdat
zij in haar lezing uit 2001 er nog ferm op had gewezen dat zij door haar ‘extreme zelfinstrumentalisering’ juist in staat is geweest om een kritische positie in te nemen die deze
tegenstrijdigheden heeft kunnen overstijgen. Dit standpunt over haar bewust gekozen strategie blijft
zij later ook aanhouden in het boek Visual Worlds (2005), waarvoor zij haar 2001 lezing dus
geredigeerd had, zodat deze als tekst in dit boek opgenomen kon worden. 89
Ook uit de interviewtekst van Dziewior blijkt dat Fraser uiteindelijk toch bij haar mening blijft dat zij
een verschil heeft kunnen maken. Zo benadrukt zij in het interview nogmaals dat de autonomie van
Generali Foundation en van de bijbehorende kunstprofessionals binnen het bedrijf niet dient om
weerstand te bieden aan de corporate instrumentalisering, maar juist de basis vormt voor het
symbolisch kapitaal dat het bedrijf verkrijgt via zijn kunstpraktijken. 90 Dit is volgens haar de artistieke
legitimiteit die het bedrijf nodig heeft, wat betekent dat de waarde van Generali Foundation dus van
de autonomie van de kunstprofessionals afhankelijk is. En precies door haar eigen autonomie als
kunstprofessional als het ware in toom te houden, door in haar dienstverlenende project geen
artistieke glans aan het verslag en aan de tentoonstelling mee te geven, meent Fraser dat zij dus wel
degelijk weerstand heeft geboden aan de instrumentalisering door de verzekeringsmaatschappij.
In het interview merkt Fraser op dat de enige artistieke franje die zij zichzelf gepermitteerd heeft het
invoegen van een citaat van de wereldberoemde schrijver Franz Kafka in een voetnoot van het
verslag betreft, die ooit als werknemer van Assicurazioni Generali in Praag repte over een vresel ijke
gang die hij elke dag in het gebouw door moest waar ‘een sterker en meer consistent karakter dan de
zijne tamelijk opgewekt zelfmoord zou plegen’. 91
Fraser zegt in het interview dat de vijandige receptie van het project, ondanks het feit dat deze soms
vrij pijnlijk was omdat men dus vond dat er weinig artistieke kanten aan het project te ontdekken
viel, dan ook perfect in lijn lag met haar doelbewust gekozen strategie van extreme zelf-
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instrumentalisering, waarbij zij zich in haar project onthield van alles wat ook maar enigszins als
artistieke glans kon worden opgevat. 92
In 2005 wordt het project ook genoemd in een artikel van kunstjournalist Merel Bem in De
Volkskrant van donderdag 14 juli. Zij schreef dit naar aanleiding van de ‘Occupying Space – The
Generali Foundation Collection’ tentoonstelling in Witte de With, TENT. en het Nederlands
Fotomuseum in Rotterdam. Daar werd Frasers project, in tegenstelling tot de gelijknamige e xpositie
in de Generali Foundation, wel tentoongesteld. In Rotterdam werden, evenals in de tentoonstelling
in Kunstverein in Hamburg, de teksten van het verslag met de zwart-wit foto’s geëxposeerd en waren
er kleurenfoto’s te zien van de installatie van het werk op papier en de sculpturen in het EA-Generali
Foundation gebouw.
In het artikel haalt Bem een citaat uit Frasers verslag aan, waarin naar voren komt dat sommige
werknemers van de verzekeringsmaatschappij liever naar een foto van de beroemde Oostenrijkse
filmster Arnold Schwarzenegger kijken, dan naar ‘een vormeloze sculptuur van stopverf’. Bem legt uit
dat Fraser in haar project alle vrijheid van het bedrijf kreeg om alles te vragen over de corporate
kunstpraktijken en dat dit als kunstwerk binnen de collectie werd gepresenteerd, wat volgens haar
getuigt van ‘lef, zelfinzicht en ook zelfrelativering’ van Generali Foundation. Zij noemt Generali
Foundation daarom ‘een van de meest zorgvuldige en coherente bedrijfscollecties’.
In 2005 krijgt Frasers project, zoals eerder beschreven, eveneens aandacht in de publicatie Museum
Highlights. The Writings of Andrea Fraser (2005) die door Alberro in samenwerking met Fraser is
samengesteld. Alberro’s conclusie aangaande Frasers project luidt dus dat zij via haar extreme zelfinstrumentalisering een manier heeft gevonden om weerstand te bieden aan ‘Generali Foundation’s
complex mechanisms of appropriation’.93
Verderop in de publicatie uit 2005 meldt Fraser dat zij besloten heeft geen samenvatting van haar
verslag in de publicatie te zetten, omdat dit verslag nog steeds in circulatie is, doelende op de
reizende ‘Occupying Space’ tentoonstelling.94 In plaats daarvan presenteert Fraser haar project via de
integraal afgedrukte tekst van haar openingsspeech, waarbij zij in de voetnoot die een hele pagina
beslaat toch een samenvatting geeft via een door haar gemaakt uitgebreid overzicht van het
project.95 Overigens was een deel van deze speech ook al te lezen in de tentoonstellingscatalogus van
Kunstverein in Hamburg uit 2003.96
Het blijkt dat de toon die in Frasers verslag uit 1995, de Generali catalogus uit 2003, de
tentoonstellingscatalogus van Kunstverein in Hamburg uit 2003 en in Alberro en Frasers publicatie uit
2005 ten aanzien van Frasers project wordt aangeslagen, daarna doorklinkt in andere teksten. Zo
neemt kunstcurator Jens Hoffmann in het essay ‘The Curatorialization of Institutional Critique’ in het
boek Institutional Critique and After (2006) de teksten van Fraser en Vykoukal gewoon over:

‘Perhaps the most important contribution of Breitwieser and the Generali
Foundation to the reflection of Institutional Critique was the commission from
Andrea Fraser of a study and research paper, Project in Two Phases (1995). This
initiative investigated the position of the arts in the function and make-up of a large
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corporate entity —using the Generali as a case study— and raised key questions
about the autonomy of the artist.’ 97
Daarnaast wordt Frasers eigen narratief aangaande haar project ook herhaald in het boek High Price:
Art Between the Market and Celebrity Culture (2009) van Isabelle Graw. Kunstcritica Graw
presenteert het project als voorbeeld van datgene wat zij ‘market reflexivity’ noemt. Met deze term
bedoelt Graw een reflectieve handeling op ‘market of institutions’ ‒waaronder zij de kunstscene in
haar geheel bedoelt met haar commerciële primaire en secondaire kunstmarkten, kunstbeurzen,
biennales, academies, conferenties, musea, kunstgenootschappen, enzovoorts‒ waarbij de
kunstenaar zichzelf niet buiten die handeling plaatst, maar daarvan juist zeer zelfbewust is en
daarom in het werk een kritische reflectie daarop geeft.98 Graw noemt de Generali Foundation als
voorbeeld van een kunstinstelling die in de jaren negentig gespecialiseerd was in het tonen van kunst
met zulke reflectieve handelingen en wijst daarbij naar Frasers project. 99
Twee jaar eerder, in 2007, had Christoph Behnke in zijn kunstsociologisch artikel enkel het verslag
van Frasers project aangehaald. Het is echter niet helder of hij wel het punt begrepen heeft dat
Fraser in haar project en met haar verslag wilde maken. Zo refereert hij aan dit verslag om erop te
wijzen dat bedrijven hun kunstcollecties tegenwoordig gebruiken om aan hun bedrijfscultuur
uitdrukking te geven.100 Volgens hem wordt dit ‘vanuit het perspectief van het kunstveld’ als
instrumentalisering van kunst gezien, wat als ‘overname van die kunst’ betekent dat het haar
‘autonomie in gevaar brengt’. Hij stelt dat ‘artistieke legitimiteit’ in het geding komt wanneer de
‘actoren in het kunstveld’ hun monopolie verliezen over ‘hoe kunst gebruikt wordt’.101
Uit de bovengenoemde teksten blijkt in elk geval dat met name de teksten van Vykoukal, Alberro,
Hoffmann en Graw mede sterk voor een positieve beeldvorming rond Frasers werk bij EA-Generali
hebben gezorgd. Zij hebben allen Frasers verslag als uitgangspunt voor hun eigen te ksten genomen
en hebben dit verder niet meer afgezet tegen de enigszins afwijzende commentaren uit 1995 en
tegen Frasers eigen reflectie op haar project, die zij in 2001 tijdens haar lezing gaf en in 2003 tijdens
haar interview met Dziewior.

Derde golf van reacties: de opdracht als toonbeeld van de juiste mentaliteit
Het project van Fraser kreeg in het bijzonder opnieuw publieke aandacht toen het in 2007 door vel en
indirect werd aangehaald als een werk dat liet zien dat EA-Generali beschikte over datgene wat men
zag als de juiste mentaliteit voor een bedrijf met betrekking tot zijn kunstpraktijken. Ofwel, het
vermogen tot enige vorm van zelfkritiek, waarvan men vond dat ook eigenlijk alle commerciële
ondernemingen deze zouden moeten hebben in hun omgang met kunst. De aanleiding dat Frasers
werk in de belangstelling kwam te staan, was de heftige opschudding in de Weense kunstscene die
veroorzaakt werd door bekendmaking dat Generali Foundation moest gaan fuseren met de in 1974
opgerichte ‘Foundation’ van de Oostenrijkse Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische
Postsparkasse AG (BAWAG P.S.K.). 102 Deze fusie was op woensdag 12 september 2007 officieel
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to contemporary art and focuses on the production and presentation of innovative artists who work with every
conceivable medium. Its programmes reflect the complex character of today’s international art scene, are geared
towards a wide audience and help to stimulate the discourse about contemporary art. […] In addition to its
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aangekondigd in de openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van BAWAG Foundation in
het centrum van Wenen door CEO Luciano Cirinà van Generali Group en CEO Ewald Nowotny van
BAWAG P.S.K.103 Tegelijkertijd werd publiekelijk melding van de fusieplannen gemaakt via het
persbericht ‘BAWAG FOUNDATION und GENERALI FOUNDATION künftig an einem Standort‘ (2007).
Via deze aankondiging en het persbericht kwam naar buiten dat de openbaar toegankelijke
kunsttentoonstellingsruimte van EA-Generali vanaf 1 januari 2008 de nieuwe standplaats van beide
‘Foundations’ zou gaan worden met de toepasselijke naam ´Foundation(s)Quartier‘. Daarbij werd
heel duidelijk gecommuniceerd dat beide ‘Foundations’ met betrekking tot hun verzamelpraktijk
inhoudelijk van elkaar gescheiden zouden blijven. Verder werd gemeld dat ‘dr. Christine Kintisch’ als
dagelijks beheerder van BAWAG Foundation haar curatorpraktijken in de nieuwe situatie gewoon
zou gaan voortzetten en dat ‘dr. Sabine Breitwieser’ daarentegen had aangegeven niet meer ter
beschikking van Generali Foundation te willen staan en dat haar positie opnieuw zou worden
ingevuld. Alle personele en structurele hulpbronnen waarvan deze kunstbeheerders gebruikmaakten,
zouden in de nieuw op te zetten ‘Foundation(s)Quartier’ worden gedeeld. De beide bedrijven
spraken tot besluit de verwachting uit dat ze met deze samenwerking een nieuwe synergie zouden
kunnen creëren die tot een attractief tentoonstellingsaanbod zou gaan leiden. 104
Sabine Breitwieser was echter zeer ontevreden over de aanstaande fusie. Zij maakte haar
ongenoegen groots kenbaar in het decembernummer van Texte zur Kunst met haar ingezonden stuk
‘Statement: Vom Anfang und vom Ende, warum ich gehe’ (2007). In deze tekst heeft zij in het
bijzonder veel aandacht gegeven aan Frasers project bij de verzekeringsmaatschappij. 105 Volgens
haar laat dit werk namelijk zien dat de Generali Foundation een unieke kunstinstelling is, waar
kwalitatief hoogwaardige tentoonstellingen worden gecureerd, onderzoek wordt gedaan en
publicaties worden gemaakt. De uitvoering en het niveau van deze activiteiten wordt door andere
kunstinstellingen niet geëvenaard, aldus Breitwieser. Zij is daarbij van mening dat het werk van
Fraser vooral een belangrijke aanzet heeft gegeven voor een open debat over de alibi-functie van
corporate sponsoring en kunstpraktijken van bedrijven. Het tentoonstellen van het soort kritische en
complexe werken als dat van Fraser wordt volgens Breitwieser door de fusie van beide ‘Foundations’
in sterke mate bemoeilijkt, waarbij zij vreest dat dit niet meer op een dergelijk hoog niveau zal
gebeuren. Want in haar ogen zou de fusie geleidelijk aan ertoe nopen om meer algemene,
publieksvriendelijke tentoonstellingen te maken, die weer makkelijker voor marketing van de twee
bedrijven in te zetten zijn. Zij schrijft:

‘Würde ich das akzeptieren, hätte ich jegliche verbleibende Autonomie in meiner
Arbeit verloren. Ein kritisches kunstwissenschaftliches Projekt, wie ich es mit einem
Programm verfolgt habe, würde unter den bevorstehenden Rahmenbedingungen
wohl ziemlich ungebremst dem Druck nach erfolgreicher Breitenwirkung ausgesetzt
sein.’106
Ook in de uitlatingen van anderen ten aanzien van de fusie wordt op indirecte wijze, via het
veelvuldig benadrukken van Breitwiesers curatorpraktijken, naar Frasers project verwezen. Hieruit
valt af te leiden dat men over het algemeen de eensgezinde mening was toegedaan. En wel dat de
kunstpraktijken van de verzekeringsmaatschappij, in tegenstelling tot die van andere bedrijven, op
dat moment nog tot een buitengewone categorie behoorden.

exhibitions, the BAWAG Foundation’s work includes the curatorship of BAWAG P.S.K.’s art collection, which is
made up of some 900 works , primarily Austrian artists.’
103 Dusini, 19 september 2007. Deze kunsttentoonstellingsruimte was sinds 1997 aan Tuchlauben 7a in het
centrum van Wenen gesitueerd en stond fysiek ruimtelijk gescheiden van het BAWAG P.S.K. hoofdkantoor aan
de Seitzergasse. In 2007 sloot de bank deze tentoonstellingsruimte.
104 Persbericht Generali Gruppe, 12 september 2007.
105 Breitwieser, december 2007, pp. 254-257.
106 Ibidem, p. 257.
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Zo maakte Jörg Heiser, curator van de laatste tentoonstelling in BAWAG Foundation, zich vlak voor
de officiële bekendmaking zorgen over de toen aanstaande fusie. In het Engels kunsttijdschrift Frieze
Magazine van 13 juli 2007 wees hij op het feit dat het alleen BAWAG P.S.K was die als bank onder
enorme druk van buitenlandse investeerder Cerberus stond. In die zin vond hij het maar vreemd dat
verzekeringsmaatschappij Generali zich daarin liet meeslepen en op die manier haar eigen, meer
unieke Foundation in gevaar bracht. Zo meldde hij dat het officieel persbericht luidde dat de fusie de
beide instellingen meer aantrekkelijk voor bezoekers zou gaan maken. Hij voorzag echter problemen,
omdat er in de nieuw te komen situatie twee directeuren over één dezelfde ruimte zouden gaan.
Heiser schrijft:

‘This ignores the fact that institutions need actual space to develop an identity. The
BAWAG Bank, now owned by the Cerebus hedge fund and forced to streamline its
operations, might have good reason to rent out the foundation space in Vienna’s
shopping district to a fashion flagship store. But it seems strange that Generali, a
company not at all in a crisis of Bawag’s type, is willing to let its foundation be
compromised in this radical manner, dictated by real estate management rather than
the spatial requirements for showing contemporary art.’ 107
Volgens journalist Matthias Dusini van Falter was het tamelijk ironisch dat de fusie bekend werd
gemaakt onder het neonwerk Scenes from a Marriage (2003) van Welshe kunstenaar Cerith Wyn
Evans. De titel van dit werk verwijst naar een film van Ingmar Bergman over een huwelijkscrisis. In de
ogen van Dusini was dit een perfecte metafoor voor de fusie tussen de twee ‘Foundations’.108
Kunstcritici Sabeth Buchmann en Achim Hochfdörfer goten de Duitstalige inhoud van Dusini’s artikel
in een verkorte Engelstalige versie. Zij gebruikten deze voor hun artikel in het januarinummer van
Artforum (2008). In dit artikel weerklinkt Dusini’s mening dat de twee ‘Foundations’ compleet van
elkaar verschillen. Volgens Buchmann en Hochfdörfer zou dit de exceptionele kwaliteit van Generali
Foundation compromitteren:

‘The two institutions are radically different. The Bawag Foundation, whose recent
program has included solo exhibitions for Candice Breitz, Rodney Graham, and Asger
Jorn operates more like a kunsthalle, mostly featuring small, concentrated shows by
single artists. The Generali, on the other hand, in terms of both its program and its
infrastructure, operates more like a museum, and one with a very clearly defined and
singular sensibility.’109
Die vermeende andersheid van Generali Foundation ten opzichte van BAWAG Foundation werd al
eens door de verzekeringsmaatschappij zelf gecultiveerd. In het verslag van Fraser sprak bijvoorbeeld
iemand van de kunstadviescommissie zich op nogal smalende wijze uit over BAWAG Foundation:

‘Advisory Board: If an artist places a large painting in the collection of the
Zentralsparkasse or the BAWAG Foundation, he is glad that he has earned a lot of
money, etcetera, but he’s not proud of it. It doesn’t mean anything to him. But if a
painting is hung in a museum, that’s some importance within the art world. My idea
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Heiser, 13 juli 2007. Overigens besefte Heiser zich niet dat Cerberus bij aankoop van de bank niet als
hedgefonds, maar als private equityfirma opereerde. Een hedgefonds is een beleggingsfonds dat grote winsten
tracht te behalen door met swapoperaties te speculeren op tegengestelde koersbewegingen op financiële
markten. Een private equityfirma koopt soms beursgenoteerde ondernemingen op, maar handelt zelf niet op de
beurs. Omwille van winst wordt de aangekochte onderneming altijd eerst privaat gefinancierd, financieel
voortgezet en daarna weer afgestoten. Ofschoon Cerberus weliswaar ook diverse hedgefondsen bezit,
waaronder Cerberus International Ltd., werd BAWAG P.S.K. feitelijk door private equityfirma Cerberus Capital
Management L.P. gekocht. Business Week, 2 oktober 2005.
108 Dusini, 19 september 2007.
109 Buchmann & Hochdörfer 2008.
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was that a piece of sculpture in the EA-Generali Foundation should provide that kind
of legitimacy as well.’110
De algemene teneur in de berichtgevingen was dat de fusie voor Generali Foundation niet goed zou
uitpakken met betrekking tot het verzamel- en tentoonstellingsbeleid rond conceptuele kunst. In het
Oostenrijks dagblad Die Presse werd het samengaan van de twee ‘Foundations’ zelfs het monster van
Frankenstein genoemd. 111 Daarnaast werden er ook concrete acties ondernomen. Zo was het lokaal
en niet-winstbeogend kunstenaarscollectief ‘Sonance.artistic.network’ op 12 september 2007 een
online petitie tegen de fusie gestart. 112
Al die onrust bleef niet onopgemerkt bij de beide ‘Foundations’. Naar aanleiding hiervan probeerde
Christine Kintisch de gemoederen iets te sussen. Via een bericht in Die Presse van 13 september 2007
benadrukte zij nogmaals dat ‘Foundation(s)Quartier’ pas op 1 januari 2008 in werking zou treden.
Volgens haar zou men daarom niet al te voorbarige conclusies moeten gaan trekken: ‘Wie der
Kuchen schmeckt, weiß man erst, wenn man ihn gegessen hat.’ 113 Ook de bestuurstop van Generali
en BAWAK P.S.K. trachtte te anticiperen op alle negatieve berichten in de media. Ze kwam op 25
september 2007 met een uitgebreid persbericht getiteld ‘Generali Foundation bleibt eigenständige
Kunstinstitution’. In deze tekst werd wederom erop gewezen dat de inhoudelijke autonomie van
beide ‘Foundations’ gehandhaafd zou blijven. 114 Verder zorgde journalist Almuth Spiegler in Die
Presse voor enige nuance. Hij schreef dat Breitwiesers afscheidsrede eerder nostalgisch dan bitter
van aard was en dat zij vooral positief gestemd was over de tachtig gemaakte tentoonstellingen rond
conceptuele kunst die 12.000 bezoekers per jaar hadden getrokken. 115
Ondanks deze inspanningen om de negatieve verwachtingen enigszins te temperen, is gebleken dat
in de beeldvorming toch de idee is blijven bestaan dat Generali Foundation niet goed af zou zijn met
BAWAG Foundation als fusiepartner. Illustratief hiervoor was een tekst op de webpagina van
publieke zender ORF (Österreichischer Rundfunk) op 1 december 2007. Hierin werden de gevoelens
die de fusie bij menigeen in de Weense kunstscene losmaakte veelzeggend samengevat:

‘Künstler sind besorgt. Die bisherige Generali-Foundation-Leiterin hat bereits im
Vorfeld das Handtuch geworfen. Zahlreiche Künstler und Kulturverantwortliche sind
besorgt, dass bei den Sparmassnahmen das Profil der beiden Institutionen verloren
gehen könnte.’116
Niet lang daarna werd op 13 december 2007 bekend dat dr. Sabine Folie in februari 2008 de opvolger
van Breitwieser als curator van Generali Foundation zou gaan worden. Het lijkt erop dat Generali dit
tegelijkertijd nog weer als uitgelezen mogelijkheid heeft aangegrepen. En wel om de buitenwacht
ervan te overtuigen dat hetgeen men als het intellectueel niveau zag waarop Generali Foundation
opereerde, evenzeer gewaarborgd zou blijven met de aanstelling van Folie. Zo werd in Die Presse op
plechtstatige wijze benadrukt dat Folie op joodse en feministische kunst en cultuur was
afgestudeerd, zich in toegepaste kunsten en vormgeving had verdiept en daarna tien jaar als
directeur bij Kunsthalle Wien de scepter had gezwaaid. 117 Maar ook dit hielp uiteindelijk niet om de
reeds gepostuleerde stelling in de media te doen veranderen dat beide ‘Foundations’ geen goede
partners zouden zijn en dat Breitwieser en haar curatorpraktijken ongewild slachtoffer van
bedrijfspolitiek waren geworden.
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Fraser 1995, p. 20.
Matt, 29 oktober 2007.
112 De ‘Petition against art foundation amalgamation’ verscheen op de inmiddels verouderde webpagina’s
http://foundationsquartier.sonance.net/ en http://www.evolve.sonance.net/petition-against-art-foundationamalgamation.
113
Die Presse, 13 september 2007.
114 Persbericht Generali Gruppe, 25 september 2007.
115 Spiegler, 26 september 2007.
116 ORF, 1 december 2007. Zie webpagina http://oesterreich.orf.at/wien/stories/239701/.
117 Die Presse, 13 december 2007.
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De fusieperikelen hebben in elk geval duidelijk gemaakt dat Frasers project een belangrijk
referentiepunt voor Breitwieser en indirect ook voor de buitenwacht is gebleken. In dit project lag
volgens Breitwieser namelijk de kern besloten van hetgeen Generali Foundation zo speciaal binnen
de Weense kunstscene heeft gemaakt. In haar ogen gaf Frasers project immers de aanzet tot datgene
wat men kan opvatten als een consciëntieuze wijze waarop een bedrijf met kunst omgaat en
waaraan andere bedrijven en kunstinstellingen een voorbeeld zouden kunnen nemen.
Mede door de manier waarop Breitwieser en anderen over dit project zijn gaan schrijven, is de wijze
van aanpak van kunst door EA-Generali Foundation in de receptie indirect als toonbeeld van de juiste
mentaliteit voor kunstpraktijken van bedrijven gaan gelden. Verwijzend naar het project van Fraser
vond men het dus vooral verdienstelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij die praktijken een
dubbele zelfkritiek toeliet. Enerzijds de zelfkritiek op de eigen bedrijfsmatige kunstpraktijken die door
Breitwieser min of meer besteld was bij Fraser. Waarbij op de achtergrond is gebleven dat ook
Helmut Draxler mede van invloed was op die beslissing om Fraser een opdracht tot kritisch artistiek
onderzoek te verlenen. En anderzijds de zelfkritiek die Fraser in de opdracht ten aanzien van haar
eigen positie, rol en functie binnen deze kunstpraktijken uitte.
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3.1. Omissie in de berichtgeving
Onvoldoende aandacht voor bedrijfsmatige context
Er is bij Monika Vykoukal, Alexander Alberro, Jens Hoffmann en Isabelle Graw, maar eveneens bij
auteurs die tijdens de fusieperikelen over Generali’s kunstpraktijken schreven, alsmede bij
Breitwieser en ook Fraser zelf, een omissie in hun denken over Frasers project te bespeuren. En
daarmee evenzeer in hun denken over Generali Foundation en haar kunsttentoonstellingsruimte in
het algemeen. Deze omissie betreft het veronachtzamen van het feit dat de bedrijfsmatige context
waarbinnen Fraser haar project uitvoerde een actief werkzame kant bezit. En wel een corporate kant
die als uiterste consequentie heeft dat deze definitief verhindert dat Generali Foundation geheel
autonoom als kunstinstelling zal kunnen opereren ten opzichte van haar eigenaar, de
verzekeringsmaatschappij. Hieronder komen de oorzaken en redenen aan bod, die ervoor gezorgd
hebben dat auteurs dit uiteindelijk onderbelicht hebben gelaten, al dan niet over het hoofd hebben
gezien, ondanks hun terechte aanmerkingen dat Generali Foundation een private instelling is. Daarbij
zullen ook verregaande implicaties van hun omissie met betrekking tot hun aannames ten aanzien
van Frasers project ter sprake komen.
Uit de teksten van Vykoukal en Alberro blijkt dat ze Frasers project bij EA -Generali in de context
plaatsen van Frasers eerder gemaakte werken bij kunstinstellingen. Zo refereert Vykoukal aan
Damaged Goods Gallery Talk Starts Here (1986) in het New Museum of Contemporary in New York
en verwijst Alberro onder andere naar Welcome to the Wadsworth (1991) in het Wadsworth
Atheneum Museum of Art in Hartford Connecticut.118 Hoewel deze kunstinstellingen financieel
gezien in zekere zin grotendeels van private en corporate sponsoractiviteiten afhankelijk zijn, blijken
deze in vergelijking met Generali Foundation uiteindelijk geen kunstinstellingen te zijn die volledig
onder eigendom van één commerciële onderneming vallen.
Vykoukal en Alberro neigen op die manier het belangrijke feit te verwaarlozen dat Generali
Foundation juridisch gezien onder financiële bemiddeling van de verzekeringsmaatschappij staat.
Zonder de verschillende bedrijfstakken van Generali zouden er sowieso geen leden van de vereniging
zijn die samen Generali Foundation ondersteunen. De reden waarom Vykoukal en Alberro, maar ook
Hoffmann en Graw bij hun beschrijvingen van Frasers project deze bedrijfsmatige context niet nader
hebben belicht, ligt aan het feit dat elk van hen het project van Fraser hooguit ter illustratie gebruikte
van het punt dat elk probeerde te maken.
Zo heeft Vykoukal in haar rol van medewerker aan de bestandscatalogus van Generali die
bedrijfsmatige context kennelijk als niet meer dan een vanzelfsprekendheid opgevat. Doordat zij met
haar tekst gericht was op het in naam van dit bedrijf geven van een compacte beschrijving van
Frasers project en het in kunsthistorische context plaatsen van haar voorgaande werken, heeft zij het
blijkbaar niet nodig geacht de bedrijfsmatige context verder te benoemen en uitvoeriger te duiden.
Daarnaast heeft Alberro het in zijn tekst slechts over datgene wat hij ziet als Frasers unieke manier
om ‘complexe mechanismen van toeëigening’ door een ‘private foundation’ tegen te gaan. 119 Hierbij
behandelt hij Generali Foundation niet als een kunstvereniging, die in feite volledig in eigendom is
van een verzekeringsmaatschappij.
Hetzelfde gebeurt min of meer in de tekst van Hoffmann. Uit de titel van zijn artikel ‘The
Curatorialization of Institutional Critique’ is af te leiden dat het hem met zijn verwijzing naar Frasers
project voornamelijk gaat om een voorbeeld te geven van het soort institutioneel kritische werken
dat volgens hem uit de speciale curatoriale praktijken als die van Breitwieser is voortgekomen.
Hoewel hij daarbij refererend aan de verzekeringsmaatschappij terecht wijst op het feit dat Fraser in
haar project onderzoek deed naar de positie van kunst in de ‘function and make-up of a large
corporate entity’, gaat hij niet dieper in op hoe een kunstinstelling van een corporate entiteit precies
118
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Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 133; Alberro 2005, p. xxvii.
Alberro 2005, p. xxx.
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werkt en wat deze anders maakt dan kunstinstellingen die niet onder eigendom van een bedrijf
vallen. Mede naar aanleiding van Frasers eigen teksten en uitspraken vat hij Generali Foundation
eerder op als één van de vele typen ‘institution of art’, dan als een echte aparte ‘institution of art
owned by a corporation’.
Ook Graw gebruikt Frasers project als voorbeeld van een punt dat zij wil maken. Zij verwijst namelijk
naar dit project om aan te geven dat hetgeen zij de artistieke praktijk van ‘market reflexivity’ noemt,
vooral plaatsvindt in musea, kunstinstellingen, kunstgenootschappen en kunstverenigingen ‒ofwel in
haar woorden de ‘market of institutions’.120 Hiermee stelt zij impliciet vast dat Generali Foundation
eveneens tot zulk soort kunstinstellingen behoort. Op die manier behandelt zij het fenomeen van de
volledig onder beheer van een bedrijf staande kunstinstelling dus niet als een specifieke en
afzonderlijke categorie binnen deze ‘market of institutions’.
De idee van bovengenoemde auteurs dat Generali Foundation een kunstinstelling is die dan
weliswaar de naam van een verzekeringsmaatschappij draagt, maar zeker niet door dit detail wordt
gekenmerkt, omdat Generali Foundation in de eerste plaats als één van de vele typen ‘institution of
art’ gezien moet worden, lijkt ook mede sterk gevoed te zijn door Frasers eigen teksten e n uitspraken
met betrekking tot ‘Institutional Critique’.
In 2003 had Fraser in het interview met Dziewior bijvoorbeeld uitgelegd dat zij onder meer via het
lezen van teksten van literatuurwetenschapper Peter Bürger uit zijn Theory of the Avant-Garde
(1974) steeds meer tot Institutional Critique werd aangetrokken. Dat beweerde ze daarna ook in haar
artikel ‘From the Critique of Institutions to an Institution of Critique’ dat in Artforum (2005)
verscheen. Hierin schrijft ze dat ze begin jaren tachtig van de twintigste eeuw haar eigen artistieke,
‘institutioneel kritische’ wijze van opereren aan het ontwikkelen was gegaan naar aanleiding van
publicaties van theoretici en kunstcritici als Benjamin Buchloh, Peter Bürger en Craig Owens. 121 Tegen
Dziewior zegt Fraser dat ze op basis van hun inzichten altijd probeert te onderstrepen dat
institutionele kritiek nooit een kritiek behelst op louter ‘institutions’ zoals musea, maar in feite ook
een kritiek is op hetgeen zij ‘(the institution of) artistic practice itself’ noemt.122 Ter verduidelijking
hiervan beklemtoont zij dat ‘post-studio, site-specific’ kunstpraktijken van Daniel Buren en Michael
Asher niet alleen gingen over het verwerpen van productie voor de kunstmarkt, maar ook over het
weigeren om objecten te produceren die voorbestemd zijn voor ‘institutional incorporation’.
In haar artikel in Artforum (2005) benadrukt Fraser nogmaals dat voor haar het begrip ‘institution of
art’ sinds 1969 niet alleen meer betrekking heeft op het museum, incluis de ruimtes van productie,
distributie en receptie van kunst, maar eerder nog op hetgeen zij het ‘gehele sociale universum van
kunst’ noemt. 123 Zij onderschrijft dit opnieuw in haar artikel ‘What is Institutional Critique’ dat in
Hoffmanns Institutional Critique and After (2006) is opgenomen:

‘In the works of artists associated with Institutional Critique, it came to encompass all
the sites in which art is shown —from museums and galleries to corporate offices
and collector’s homes, and even public space when art is installed there. It also
includes the sites of the production of art, studio as well as office, and the sites of the
production of art discourse: art magazines, catalogues, art columns in the popular
Graw 2009, pp. 66-67: ‘From an empirical point of view, the art market is indeed a multid imensional market,
composed of different sectors; the commercial art market, which is split into a primary market of artists, galleries,
and collectors, secondary market of dealers and auction houses; the knowledge market including conferences, art
academies, and publications like this one; the market of institutions, dominated by museu ms and art societies;
and the market of major exhibitions as the Biennales, Manifestas, and Documentas. Each of these segments
develops its own criteria and has its own set of evaluative standards.’
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Fraser, september 2005, p. 279.
122 Dziewior 2003, p. 96.
123 Fraser, september 2005, p. 281: ‘From 1969 on, a conception of the “institution of art” begins to emerge that
includes not just the museum, nor even only the sites of prod uction, distribution, and reception of art, but the
entire field of art as social universe.’
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press, symposia, and lectures. And it also includes the sites of the production of the
producers of art and art discourse: studio-art, art-history, and, now, curatorialstudies programs. And finally, as [Martha] Rosler put it in the title of her seminal
1979 essay, it also includes all the “lookers, buyers, dealers, and makers”
themselves.’124
Volgens Fraser heeft dit ertoe geleid dat institutionele kritiek (zoals die van Marcel Broodthaers,
Daniel Buren en Robert Smithson) ook zelf weer geïnstitutionaliseerd kan worden. Omdat deze
kritiek enkel binnen een institution of art kan functioneren en alleen daarbinnen levensvatbaarheid
heeft.125 Zij schrijft in Artforum (2005):

‘It’s not a question of being against the institution: We are the institution. It’s a
question of what kind of institution we are, what kind of values we institutionalize,
what forms of practice we reward, and what kinds of rewards we aspire to. Because
the institution of art is internalized, embodied, and performed by individuals, these
are the questions that instutional critique demands we ask, above all, of
ourselves.’126
In literatuur over institutionele kritiek gaat men hierin mee en wordt Fraser dan ook samen met
bijvoorbeeld Renée Green, Christian Philipp Müller en Fred Wilson tot kunstenaars van de tweede
golf van institutionele kritiek gerekend, die vooral vanaf de late jaren tachtig en in de jaren negentig
actief waren.127
In tegenstelling tot de eerste golf, waren het bij de tweede golf niet zozeer kunstenaars zelf die een
kritisch onderzoek naar de institution of art instelden, maar werd dit eerder gedaan door curatoren
en directeuren van de diverse institution of art. Zij waren namelijk van mening dat hun institutions
niet echt meer een probleem voor kunstenaars vormden, maar juist als ‘institution of critique’ de
toevluchtsoorden zouden kunnen worden waar het artistiek kritisch werk van kunstenaars juist
gewaarborgd zou blijven.128
Vandaar dat Fraser haar artikel ook ‘From the Critique of Institutions to an Institution of Critique’
heeft genoemd. Door hiervan uit te gaan, laat Fraser dus weten dat zij in fei te geen onderscheid ziet
en maakt tussen verschillende typen institution of art met hun afzonderlijk opererende kenmerken
en dito functies. Dadelijk zal ik uitleggen welke implicaties deze grondgedachte van Fraser heeft
gehad ten aanzien van de aanpak van haar project bij EA-Generali.
Ook tijdens de fusieperikelen in 2007 hebben commentatoren het enkel als een losstaand detail
opgevat dat Generali Foundation onder eigendom van een bedrijf valt. Ondanks het feit dat men
weliswaar nijver berichtgeving heeft gedaan over het feit dat de fusie 400.000 euro aan
kostenbesparingen zou moeten gaan opleveren.129 Deze kostenbesparingen is men opmerkelijk
genoeg –afgezien van Heisers opmerking over Cerberus− verder niet gaan koppelen aan de destijds,
toch wel alom bekende, bedrijfseconomische voorgeschiedenis die tot kostenbesparingen en
uiteindelijk fusie heeft geleid. Een fusie die dus heel scherp inzichtelijk heeft gemaakt dat het in
corporate eigendom zijn van een institution of art als Generali Foundation verregaande implicaties
kent met betrekking tot het voortbestaan en de invulling ervan.
Fraser 2006, pp. 128-129. Zij verwijst naar Martha Roslers artikel ‘Lookers, Buyers, Dealers, and Makers:
Thoughts on Audience’ (1979).
125 Fraser, september 2005, p. 283: ‘Has institutional critique been institutionalized? Institutional critique has
always been institutionalized. It could only have emerged within and, like all art, can only function within the
institution of art.’
126 Ibidem.
127 Kwon 2002; Welchman 2006; Raunig & Ray 2009.
128 Sheikh 2009, p. 30.
129 Die Presse, 26 september 2007.
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Deze voorgeschiedenis had te maken met de verkoop van BAWAG P.S.K. aan Generali. Op vrijdag 15
december 2006 verkocht Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB), de toenmalige eigenaar van
BAWAG P.S.K., deze bank aan een consortium dat bestond uit Assicurazione Generali (het
moederbedrijf van Generali Oostenrijk), Duitse financiële dienstverlener Wüstenrot &
Württembergische en Amerikaans pivate investeerder Cerberus Capital Management. 130 De verkoop
was het gevolg van het bijna omvallen van BAWAG P.S.K. door een schuld van 1,4 miljard euro, die
door fraude was veroorzaakt en weer te maken had met fraude en faillissement van Amerikaanse
financiële dienstverlener Refco in 2005. 131 Het consortium onder leiding van Cerberus kocht BAWAG
P.S.K. uiteindelijk voor 3,2 miljard euro en haalde daarmee de grootste Oostenrijkse
consumentenbank binnen.
Het faillissement van Refco had niet alleen gevolgen voor Refco’s 500 stuks tellende kunstcollectie
die voor 9,7 miljoen dollar werd geveild, maar zorgde er ook voor dat BAWAG Foundation uit haar
behuizing werd gezet. 132 Cerberus wilde namelijk 800 miljoen euro verdienen met de verkoop van
het deel dat het in BAWAG P.S.K. had. 133 Om het opdelen in goede banen te leiden, werd
vastgoedbedrijf Signa Holding ingehuurd om in het onroerend goed van de bank te snijden, dat toen
in totaal 450 miljoen euro waard was. Aangezien Signa Holding op dat moment ook bezig was met
het verlengen van de Kohlmarkt (de duurste straat van Wenen met vele luxegoederenwinkels) tot
aan Tuchlauben, werd geadviseerd om de ruimte die BAWAG Foundation daar innam ee n andere
bestemming te geven. 134 Dat dit advies werd opgevolgd, blijkt dus wel uit het feit dat de directie van
BAWAG P.S.K. in overleg met de directie van Generali had besloten om BAWAG Foundation te
dwingen intrek te nemen in het pand van Generali Foundati on aan Wiedner Hauptstraße 15. De
omstandigheid dat uitgerekend twee CEO’s deze fusie aankondigden, heeft kennelijk niet geholpen
om de buitenwacht eraan te herinneren dat Generali Foundation onder bemiddeling van een
corporate cultuurbeleid stond.
In de commentaren in de media aangaande de fusie neigde men zich verder de mogelijkheid te
ontzeggen om nogmaals onder ogen te komen dat het lot van tentoonstellingsruimten van bedrijven
uiteindelijk toch altijd in de handen van die bedrijven zelf ligt. Men is bi jvoorbeeld niet dieper
ingegaan op de oorzaak van het bijna verdwijnen van de openbaar toegankelijke
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Schneider 2006, pp. 222-223; Swietly & Orkresek 2007, p. 119. De historie van BAWAG P.S.K. begon in 1922
toen de Arbeiterbank werd gesticht. In 1963 werd de naam veranderd in Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG).
In 1947 was BAWAG voor 70% in bezit van vakbond ÖGB en de overige 30% was in handen van KonsumGenossenschaften. Na insolventie van Konsum-Genossenschaften in 1995 verwierf Bayerische Landesbank in
1996 dit inmiddels tot 46% verhoogde deel van BAWAG. In 2000 kocht BAWAG voor 74,82% de P.S.K.
(Österreichischen Postsparkasse) voor een bedrag van 1,3 miljard Oostenrijkse Schilling, waarna het 45 miljard
euro op de balans had staan. In november 2003 kocht BAWAG de overige 25,18 % van P.S.K. dat in handen was
van een gezamenlijke dochteronderneming van Bayerische Landesbank en ÖGB. In 2004 kocht ÖGB het tot 46%
verhoogde deel van BAWAG dat in handen was van Bayerische Landesbank en wer d daardoor 100% eigenaar
van BAWAG. In 2005 fuseerde BAWAG definitief met P.S.K. waardoor BAWAG P.S.K. AG ontston d.
131 Schneider 2006; Swietly & Orkresek 2007; The International Herald Tribune, 5 juli 2008; Targeted News
Service, 26 mei 2010; Die Presse,31 januari 2011.
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De kunstcollectie die in naam van financiële dienstverlener Refco sinds 1975 was aangelegd, werd in
bestandscatalogus The Refco Collection (1990, pp. 8-9) als volgt beschreven: ‘Now the largest commodities
brokerage house in the world, Refco has established a reputation for its emphasis on educating clients and risk taking in investment strategies. With offices in twenty-eight cities in Europe and the United States, Refco presents
its art collection in new York and Chicago to a primary audience of six hundred employees and numerous clients
who interact with the art daily in the corporate environment.’ In 1990 telde de verzameling van Refco 280
kunstwerken van onder meer Marcel Broodthaers, Daniel Buren, John Cage, John Chamberlain, Dan Flavin,
Günther Förg, Donald Judd, Jasper Johns, Anselm Kiefer, Agnes Martin en Richard Long. Daarnaast had Refco
werken van bijvoorbeeld Vito Acconci, Georg Baselitz, Bard Breivik, Lynda Benglis, Christian Boltanski, Tony
Cragg, Ger van Elk, Hans Haacke, Eva Hesse, Jenny Holzer, Rebecca Horn, Jeff Koons, Jannis Kounellis,
Sherrie Levine, Sol LeWitt, Robert Mangold, Robert Mapplethorpe, Brice Marden, Allan McCollum, Robert Morris,
Bruce Nauman, Blinky Palermo, A.R. Penck, Sigmar Polke, Richard Prince, Arnulf Rainer, Robert Rauschenberg,
Gerhard Richter, James Rosenquist, Ed Ruscha, Robert Ryman, Julian Schnabel, Cindy She rman, Richard
Serra, Frank Stella, James Turrell en Andy Warhol.
133 Höller, 3 september 2007.
134 Die Presse, 28 december 2007.
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tentoonstellingsruimte ‘Kunstforum’ van de toenmalige Oostenrijkse Bank Austria (officieel UniCredit
Bank Austria) dat indertijd ook speelde en eveneens met een bedrijfsovername te maken had.135 De
angst voor het verdwijnen van Kunstforum, dat al sinds 1989 in Palais Kinsky aan de Freyung in
Wenen was gevestigd en waarin Bank Austria onder andere haar in 1976 aangelegde collectie
‘Sammlung Fotografis’ doorlopend tentoongesteld had (afb. 72), was destijds, naast de onvrede over
de fusie tussen Generali en BAWAG Foundation, mede van invloed op de algeheel gespannen sfeer in
de lokale Weense kunstscene. 136
Het voortbestaan van Kunstforum, werd onzeker doordat de ei genaar van dit gebouw, Bank Austria,
in 2006 in handen van Italiaanse UniCredit Bank was gekomen. 137 UniCredit had aangegeven dat het
Palais Kinsky in de verkoop wilde zetten. Uiteindelijk verkocht UniCredit dit gebouw aan Signa
Holding, waarop het vastgoedbedrijf in 2010 bekendmaakte dat het had besloten dat het Kunstforum
in dit gebouw zou mogen blijven.138 In eerste instantie had Signa Holding aangeboden om het
Kunstforum te laten verhuizen naar een ruimte op de Seitzergasse. Maar om kennelijk te anticiperen
op een eventueel grotere reputatieschade, doordat het dus twee jaar eerder de Weense kunstscene
op stang had gejaagd met het gedirigeerde vertrek van BAWAG Foundation uit hun
kunsttentoonstellingsruimte aan Tuchlauben, hernam het bedrijf zijn besluit.

Heterotoop karakter van openbaar toegankelijke bedrijfsruimte
Bedrijfsfusies en -overnames maken duidelijk dat kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven als die
van Generali, BAWAG P.S.K. en Bank Austria in de praktijk altijd zullen moeten meebewegen met de
grillen van hun moederbedrijf en geen autonoom opererende kunstinstellingen kunnen zijn. Maar
zoals in de inleiding op voorliggend onderzoek beschreven, ontbreekt het in bestaande literatuur
over kunsttentoonstellingsruimten in het algemeen, alsmede over kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten in het bijzonder, opmerkelijk genoeg veelal aan een meer theoretische reflectie
op het functioneren van kunsttentoonstellingsruimten die onder volledig financieel beheer ‒direct of
indirect via een bedrijfsstichting of bedrijfsvereniging‒ van bedrijven staan.
De zienswijze van kunstcritici als Boris Groys en Beat Wyss verschaft evenwel de mogelijkheid om te
begrijpen dat openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven in feite
functioneren als een bepaald type van private ruimte voor kunst. Een type dat niet vanuit
persoonlijke smaak of houding, maar vanuit een aanbodgestuurd corporate cultuurbeleid invulling
krijgt.
In het artikel ‘From Curiosity Cabinets to Corporate Collections’ (2008) schrijft Wyss dat de
hedendaagse bedrijfscollectie een voortzetting is van het vroegmoderne curiositeitenkabinet,
waarmee aristocraten hun macht en kennis tentoonspreidden. 139 Volgens hem zijn er twee typen
aristocratische tentoonstellingsruimte: ‘”the laboratorium” or “studiolo” (small room used as a study
or library) and the “Marstall” (royal stables).’140 Voor een archetypisch voorbeeld van een ‘studiolo’
wijst hij naar de tentoonstellingsruimte van groothertog Francesco I de' Medici van Toscane (1541135

Die Presse, 15 september 2007.
Der Standard, 17 februari 2012. Deze collectie zou uiteindelijk in 2009 ter bruikleen worden ge geven aan het
Museum der Moderne Salzburg.
137
The Banker, 1 februari 2006; Landler, 12 mei 2006. Bank Austria (BA) kocht in 1997 Oostenrijkse bank
CreditAnstalt (CA) en is toen BA-CA gaan heten. In 2000 werd BA-CA gekocht door Duitse HypoVereinsBank AG
(HVB), die zelf in 1998 was ontstaan uit een fusie tussen Bayerische Vereins -bank AG en Bayerische
Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. De collectie van Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank staat
overigens beschreven in Jacobson (1993, pp.120-122). In 2005 kocht UniCredit de HVB voor 19,2 miljard euro,
waardoor het automatisch ook de voormalige collecties van BA-CA en HVB in handen kreeg.
138 Der Standard, 16 december 2010.
139
Wyss’ artikel is opgenomen in Art at Swiss Re’s bestandscatalogus Art at Swiss Re Catalogue (Ulmer, Brigitte
red.), Zurich 2008, pp. 137-142.
140 Wyss 2008, pp. 139-140. Hij verwijst naar: MacGregor, Arthur. ‘Die besonderen Eigenschaften der
“Kunstkammer.”’ In: Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stub e. Zur Geschichte des Sammelns 1450 b is
1800 (Grote, Andreas red.). Opladen 1994, pp. 61-106.
136
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1587) in het Florentijns Palazzo Vecchio. Deze ruimte, die naast het slaapvertrek van de groothertog
was gesitueerd, kon alleen door een selecte groep mensen worden betreden. 141 De term ‘marstall’
leidt Wyss af van de openbaar toegankelijke, maar in essentie private stallen van hertog Albrecht V
van Beieren (1528-1579) in München. 142 In analogie met de manier waarop Wyss de aristocratische
kunsttentoonstellingsruimte in twee typen onderverdeelt, zou dit ook kunnen worden gedaan met
kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven.
Aan de ene kant bestaan en bestonden het soort kunsttentoonstellingsruimten binnen
hoofdkantoren van ondernemingen, zoals de initiële expositieruimte bij de toe nmalige DG BANK en
die van voormalige Dexia bank, waar alleen de directieleden en hun cliëntèle toegang tot hebben. Dit
soort ruimten kan in die zin als een ‘corporate art studiolo’ worden getypeerd ‒daarbij aangetekend
dat deze ruimten niet zozeer als studieruimten worden gebruikt, maar eerder als exclusieve
showrooms fungeren van wat er allemaal wel niet eigenhandig door het topmanagement is
verzameld en cadeau is gedaan door directieleden van andere banken en firma’s.
Aan de andere kant bestaan en bestonden het soort kunsttentoonstellingsruimten dat weliswaar
alleen in fysiek ruimtelijke zin direct ‒al dan niet met betaald of gratis entreeticket‒ openbaar
toegankelijk is voor mensen van buiten en dat gescheiden ligt van de werkvertrekken, of zelfs van het
gehele hoofdkantoor en andere kantoorpanden van het desbetreffend bedrijf in naam waarvan het is
opgezet. Dit soort ruimten kan in die zin dan worden getypeerd als een ‘corporate art marstall’.
Het gebruik van de typeringen corporate art studiolo en corporate art marstall kan verwarring helpen
voorkomen met zowel de benaming ‘bedrijfsmuseum’, die bijvoorbeeld voor
kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven wordt gebruikt door kunsthistorica Renée Steenbergen
in haar boek De Nieuwe Mecenas. Cultuur en de terugkeer van het particuliere geld (2008) en in de
VBCN publicatie uit 2009 waarin aan Steenbergen wordt gerefereerd, als ook de benaming
‘corporate museum’ die in studies van kunstsocioloog Anne Mikus, bedrijfshistoricus Ries Roowaan
en Rectanus wordt gehanteerd voor de tentoonstellingsruimte van een bedrijf waarin niet kunst,
maar de bedrijfshistorie en bedrijfsproducten geëxposeerd staan. 143
Sommige corporate art marstalls in Europa, zoals CaixaForum Barcelona in Barcelona (afb. 34),
‘Daimler Contemporary’ in Berlijn (afb. 73) en het migros museum für gegenwartskunst in Zürich
(afb.74), zijn ondergebracht in gerenoveerde historische gebouwen, die fysiek ruimtelijk gezien van
het hoofdkantoor en andere kantoorpanden en werkruimten gescheiden zijn. 144 Dit was dus ook het
geval bij de Generali Foundation. Deze was tot de sluiting in 2014 gehuisvest in ee n voormalige
hoedenfabriek van Habig, die architecten Christian Jabornegg en András Pálffy gerenoveerd hadden
(afb. 75).
Andere corporate art marstalls in Europa, zoals ‘Vitra Design Museum’ van Zwitserse
meubelfabrikant Vitra in het Duitse Weil am Rhein (afb. 76), Fondation Cartier aan Boulevard Raspail
in Parijs (afb. 33) en ‘Museum Ritter’ van chocoladefabrikant Alfred Ritter GmbH & Co (Ritter Sport)
in Waldenbuch (afb. 77), hebben een behuizing die geheel nieuw ontworpen is door respectievelijk
architect Frank Gehry, Jean Nouvel en Max Dudler. 145 Een voorbeeld van een dergelijke corporate art
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Ibidem.
Ibidem.
143 Mikus 1997; Rectanus 2002; Roowaan 2009; Steenbergen 2008; VBCN 2009.
144
Daimler Contemporary werd in 1999 geopend en heeft een oppervlakte van 600m². Volgens Rectanus (2002,
pp. 36-37) is de plaatsing van Daimler Contemporary in het historisch gebouw Haus Huth een strategische
marketingkeuze van de autofabrikant geweest. Haus Huth dat in 1912 was gebouwd, is namelijk gesitueerd op
het kruispunt van Oost- en West-Europa en was uiteindelijk het enige bouwwerk op de Potsdamer Platz dat de
Tweede Wereldoorlog en de Berlijnse Muur had overleefd.
In 1996 opende supermarktketen Migros in een voormalige bierbrouwerij aan de Limmatstrasse 270 in Zürich
haar migros museum für gegenwartskunst. Deze ruimte had tot de uitbreiding en renovatie in 2010 ongeveer
600m² aan tentoonstellingsoppervlakte en is daarna 11.600m² groot gew orden: Bestandscat. migros museum für
gegenwartskunst 2008, p. 23-24.
145 Op de webpagina van Museum Ritter aan de Alfred-Ritter-Straße 27 te Waldenbuch staat: ‘The MUSEUM
RITTER was designed by the Berlin architectural office Max Dudler and is located directly next to the Ritter Sport
chocolate factory. Areolar facades in light, warmly toned limestone and large windows lend the architecture a
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marstall buiten Europa is het Zuid-Koreaans ‘Leeum Samsung Museum of Art’ in Seoul, wat uit een
enorm complex met drie afzonderlijke gebouwen bestaat, die ontworpen zijn door architecten Jean
Nouvel, Mario Botta en Rem Koolhaas (afb. 78).
Door die compleet fysieke gescheidenheid van het hoofdkantoor en andere kantoorpanden en
werkruimten kan het voor de buitenwacht in sterke mate doen lijken alsof dit soort corporate art
marstalls een bepaalde esthetische en artistieke autonomie bezit ten opzichte van het winstgericht
corporate cultuurbeleid van het desbetreffend bedrijf in naam waarvan het is opgezet. Hoewel
plakkaten en banieren met bedrijfslogo aan de buitenkant van dit soort panden vaak meteen
duidelijk maken dat er een zekere betrokkenheid is van een sponsorend bedrijf, zouden deze tot op
zekere hoogte ook makkelijk abusievelijk als kunsttentoonstellingsruimten met een ‘quasicorporate’
karakter kunnen worden opgevat, terwijl deze in feite geheel onder financieel beheer van bedrijven ‒
direct of indirect via een bedrijfsstichting of bedrijfsvereniging‒ blijven.
Daarnaast bestaan en bestonden fysiek openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimten, die in
het hoofdkantoor gevestigd zijn en waren, zoals de latere Dexia Art Gallery (afb. 21), DZ BANK ART
FOYER (afb. 79) en Rabo Kunstzone (afb. 38), dan wel in belangrijke filialen gehuisvest zijn en waren,
zoals ‘BES Arte & Finança’ (sinds 2014 Espaço NOVO BANCO) (afb. 80), Deutsche Guggenheim (afb.
37) en de ‘UniCredit STUDIO’s’ (afb. 81).146
Dit soort corporate art marstalls in kantoorgebouwen heeft veelal een eigen entree voor bezoekers
van de tentoonstellingsruimte, die gescheiden ligt van de kantooringang voor medewerkers van het
bedrijf. Commerciële ondernemingen kunnen zulke ruimten in die zin minder makkelijk voor
quasicorporate doen voorkomen.
Toch blijkt dat het besef dat dit soort kunsttentoonstellingsruimten ‒zowel vrijstaande corporate art
marstalls als ook corporate art marstalls die inpandig gehuisvest zijn‒ een bedrijfsmatige kant bezit,
die voor verregaande consequenties ten aanzien van het beleid en de levensvatbaarheid van deze
ruimten kan zorgen, eigenlijk vaak wordt overschitterd door de fysieke openbare toegankelijkheid
quiet, monolithic character. A generous passage that expands toward the Aichtal leads to the entrance of both
wings and connects them. Oriented to the future, the construction technology of the new building, which utilizes
the natural resources of solar energy and groundwater cooling, creates the best enviro nmental balance possible.
The main surface of the 44 x 44 meter construction echoes the square, which is one of the chocolate
manufacturer’s signatures. The entire surface of around 4,450 square meters is divided into two wings. With an
exhibition space of approx. 700 square meters, the larger wing is dedicated to the Marli Hoppe-Ritter Collection
and special exhibitions. It also contains a cafe and a museum shop with exclusive offers. The smaller wing will
take the existing visitor center of the Ritter com pany, the popular Chocolate Shop, the Chocolate Exhibition and
the Chocolate Workshop for children.’ Zie de webpagina http://www.museum-ritter.de/sprache2/n459142/n.html
146
BES Arte & Finança werd in 2008 in een bankgebouw aan Praça Marquês de Pombal 3 te L issabon geopend.
Voor die tijd was de collectie van 2004 tot 2008 alleen toegankelijk en zichtbaar voor de bankmedewerkers en
hun clièntele in het hoofdkantoor aan Av. da Liberdade 195 te Lissabon. In 2012 waren naast de gratis en vrij te
betreden expositieruimte van 400m² ook andere faciliteiten te vinden, zoals een C ybercafé, reisbureay, “GO
NATURAL” restaurant en een auditorium. Zie de webpagina https://nbcultura.pt/en/about/.
Over de Rabo Kunstzone stond in NRC Handelsb lad van 24 september 2011: ‘De Rabo Kunstzone is
gevestigd op de begane grond van het nieuwe landelijke hoofdkantoor van de bank, pal naast het Centraal
Station in Utrecht. Als je vanaf de kant van het Beatrixtheater komt aanlopen kun je door de glazen pui va n het
bankgebouw heen al een blik werpen op de kunstwerken. Je ziet dan bijvoorbeeld een papier en sculptuur van
dansende mensfiguren. Een fotoportret van een bleke schoonheid. Grote foto's van de boardroom van een
multinational. Loop je, geïntrigeerd door wat je vanaf de straatkant hebt gezien, de entreehal binnen, dan stuit je
op een bronzen sculptuur van Karel Appel. Dat werk, Looking through the Open Window (2001), benadrukt nog
eens dat de bank haar klanten uitnodigt om een 'open blik' te werpen op kuns t. Het nieuwe hoofdkantoor is
volledig ingericht voor het 'Nieuwe Werken', met flexplekken, hip pe koffiebar en heuse bakkerij. De Kunstzone
past goed binnen dat concept. Het is geen verstilde museumzaal, maar een ruimte waarin ook gewerkt en
vergaderd kan worden. In de Kunstzone toont de Rabobank werk van onder anderen Rineke Dijkstra, Marlene
Dumas, Job Koelewijn, Folkert de Jong, Marina Abramovic en William Kentridge.’
Over de Unicredit STUDIO’s stond in een persbericht van UniCredit Group van 25 mei 2010: ‘In 2010,
UniCredit launched UniCredit STUDIO, a network of exhibition spaces located withi n bank branches and
dedicated to the work of young European artists and curators. […] Today the UniCredit STUDIO are in Milan,
inside the UniCredit branch in Piazza Cordusio and in Trento, inside the UniCredit branch of Palazzo Firmian.
Those spaces are open for meetings, dialogue, cultural debates and reflection on the issues that will help us
better understand our world and the significance of current events.’
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van deze ruimten. Vooral de entree voor bezoekers, afzonderlijk gelegen van reguliere
bedrijfsingangen, draagt in sterke mate mede bij aan de schijn idee dat deze ruimten slechts
‘quasicorporate art venues’ zijn, wat ertoe leidt dat men de substantiële corporate kant dikwijls neigt
te bagatelliseren.
Ook diverse auteurs die over kunst en bedrijven geschreven hebben, blijken die wezenlijke
bedrijfsmatige kern te geringachten. Zo stelt Steenbergen dat de openbaar toegankelijke
kunsttentoonstellingsruimte van Zwitserse supermarktketen Migros, die zij een ‘bedrijfsmuseum’
noemt, ‘eerder dan een visitekaartje’ voor het bedrijf, een ‘dynamische bijdrage’ lijkt te willen
leveren aan de ‘Zwitserse maatschappij en cultuur, analoog aan het beleid op sociaal terrein ’.147
Volgens haar past dit in dat opzicht ‘goed in de nieuwe ontwikkeling van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.’148 Vervolgens maakt ze de weinig adequate redenering dat
‘bedrijfsmusea’ als een ‘vorm van bedrijfsmecenaat beschouwd kunnen worden, vanwege de
maatschappelijke bijdrage die zij leveren door het openstellen van hun collectie of
tentoonstellingen’. 149
Voortbouwend op de eerder in de inleiding van voorliggend onderzoek besproken inzichten van
Milton Friedman is echter de nuance aan te brengen dat supermarktketen Migros in fundamentele
zin nooit een ‘maatschappelijke’ bijdrage kan leveren. Het grootwinkelbedrijf zou hooguit een
‘corporate’ bijdrage kunnen leveren, die in het beste geval louter afzonderlijk en in absolute zin iets
aan de kunstscene toevoegt. Bijvoorbeeld meer kunsttentoonstellingen in migros museum, meer
kunstpublicaties gepubliceerd door migros museum, meer omzet op de kunstmarkt wegens
aankopen door migros museum, meer banen voor kunsthistorici bij migros museum, enzovoorts.
Migros zou, ondanks haar binnenlandse oligopoliepositie in de grootwinkelbedrijfsector, echter nooit
in relatieve zin op een breder cultureel maatschappelijk niveau kunnen opereren en hypothetisch
gezien bijvoorbeeld de vraag naar kwaliteitsverbetering van kunsteducatie binnen publieke Zwitserse
kunstinstellingen kunnen inlossen, de mate van kunstparticipatie van burgers evenredig aan het
aantal kunstinstellingen in Zwitserland omhoog kunnen schroeven, enzovoorts.
Een theoretische verklaring voor de vaak algemeen vigerende impressie dat openbaar toegankelijke
kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven als publieke ruimte, dan wel als quasicorporate art
venue (‘quacav’) te kwalificeren zijn, terwijl deze in feite moeten worden gezien als ruimten die op
susbstantiële wijze door een bedrijf worden bemiddeld, is te vinden bij datgene wat naar aanleiding
van Michel Foucaults tekst ‘Of Other Spaces’ (1967) het ‘heterotoop’ karakter van deze ruimten
genoemd kan worden. Volgens Foucault is het wezenlijke kenmerk van een heterotope ruimte dat
deze een in- en uitsluitingsmechanisme bezit. Hierdoor kan een ruimte tegelijkertijd zowel geïsoleerd
raken, als ook penetreerbaar worden.150 Hij ziet heterotope ruimten als fysiek tastbare plekken, maar
ook abstracte instituties en mentale concepten die een ogenschijnlijk alledaagse ruimte doorbreken.
Als voorbeeld hiervan noemt hij onder andere gevangenissen, musea, kermissen en vakantiekampen.
Op het eerste oog lijken heterotope ruimten vrij te betreden, maar in tweede instantie blijkt de
openbare toegankelijkheid slechts een illusie en wordt men in feite buitengesloten van de kern, aldus

Steenbergen 2008, p. 88. Andere voorbeelden van ‘bedrijfsmusea’ die Steenbergen aanhaalt zijn onder meer
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung in München, Kunstmuseum Wolfsburg en het ‒inmiddels door wanpraktijken
failliet gegane‒ Scheringa Museum van Dirk Scheringa in Spanbroek. Laatstgenoemde ruimte was echter eerder
te typeren als een kunsttentoonstellingsruimte van een privéverzamelaar dan als een kunsttentoonstellingsruimte
die in naam van een bedrijf is opgezet. In Steenbergens publicatie komt overigens niet aan de orde dat Scheringa
toen al publiekelijk langer te boek stond als een rasoplichter die DSB-klanten jarenlang had opgezadeld met veel
te dure hypotheken en koopsompolissen. Dit was bijvoorbeeld al duidelijk uit de door Autoriteit Financiële Mark ten
(AFM) bekendgemaakte en opgestelde 31 DSB-dossiers (uit de periode 1 november 2007 tot en m et 31 maart
2008) en drie dossiers uit de periode 1 juli tot en met 31 oktober 2007 : Brabants Dagblad, 8 februari 2005; Het
Parool, 2 juli 2009; Persbericht AFM, 9 februari 2010.
148 Ibidem.
149 Ibidem.
150 Foucault 1967, p. 21.
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Foucault.151 Om hiervan een voorbeeld te geven wijst hij op de inmiddels verdwenen slaapkamers op
grote boerderijen in Brazilië en elders in Zuid-Amerika. Elke reiziger die daar langskwam had de
mogelijkheid om in die kamers te overnachten. Maar deze kamers waren op een zodanige manier
gebouwd dat de reiziger geen toegang had tot de privévertrekken van de eigenaar van de boerderij
‘[…] he was absolutely a passing visitor, he was not really an invited guest.’152
In analogie met deze slaapkamers is te stellen dat de corporate art marstall in fysiek ruimtelijke zin
opengesteld is voor een breed publiek —soms zelfs gratis, zoals bij Daimler Contemporary, de
voormalige BES Arte & Finança en CaixaForum Barcelona. Maar ondanks de fysiek vrije toegang tot
de corporate art marstall heeft de bezoeker daar geen enkele actieve inspraak in het verzamel- en
tentoonstellingsbeleid en kan hij deze ruimte hooguit op passieve wijze consumeren. De
besluitvormingen die ten aanzien van dit beleid en daarmee ook van deze ruimte worden genomen,
zijn in essentie de private aangelegenheid van de firma die deze ruimte bestiert. De bezoeker is daar
letterlijk en figuurlijk van buitengesloten, net als in Foucaults voorbeeld de reiziger is van de
huiselijke kern van de boerderij.
In tegenstelling tot de corporate art marstall is er bij een publieke kunstinstelling in veel mindere
mate sprake van een heterotoop karakter. Het is immers te opperen dat de bezoeker van een
publieke kunstinstelling, vanwege het belastinggeld dat ermee gemoeid is, idealiter geen (indirecte)
inspraak ontzegd zou mogen en kunnen worden met betrekking tot het beleid van die instelling.
Het blijkt bijvoorbeeld dat de Amsterdamse burger die belasting betaalt theoretisch gezien tot op
zekere hoogte in staat is om, weliswaar op zeer indirecte en omslachtige wijze, invloed uit te oefenen
op het museumbeleid van het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze burger kan namelijk via
gemeenteraadsverkiezingen invloed uitoefenen op de gemeenteraad, die het college van
Burgemeester en Wethouders kiest, dat de leden van de Raad van Toezicht van het museum
benoemt, die de museumdirecteur aanstellen, die intern weer de curatoren van het museum
aanstuurt of in dienst neemt, die uiteindelijk de tentoonstellingen maken. 153
Het gaat mij nu niet zozeer om te bepalen in hoeverre de belastingbetalende bezoeker van een
publieke kunstinstelling zijn (evenwel zeer indirecte) macht ook daadwerkelijk aanwendt, dan wel
zou kunnen aanwenden, maar eerder om vast te stellen dat zijn mogelijkheid tot inspraak en invloed
bij een private kunstinstelling als die van een bedrijf theoretisch gezien fundamenteel anders is.
De enige mogelijkheid die de bezoeker van een corporate art marstall ten aanzien van het beleid
daar zou kunnen uitoefenen, is theoretisch gezien een volstrekt radicale. Deze bezoeker is namelijk in
staat om samen met anderen deze kunsttentoonstellingsruimte op indirecte wijze helemaal te
kunnen doen sluiten. En wel door zelf, maar ook door anderen aan te sporen, geen producten of
diensten van het desbetreffend bedrijf dat deze ruimte in beheer heeft meer af te nemen, of door te
lobbyen voor wetgevingen die ervoor te zorgen dat dit bedrijf geen producten of diensten meer kan
verkopen, waardoor in beide gevallen dit bedrijf uiteindelijk failliet gaat en zijn
kunsttentoonstellingsruimte verdwijnt. Zonder winst geen bedrijf en ook geen geld meer voor
corporate kunstpraktijken.
Hoe dan ook, het heterotoop karakter van kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven zorgt ervoor
dat deze ruimten in de beeldvorming uiteindelijk toch vaak gezien worden als ‘publieke’ ruimten in
plaats van private ruimten ‒die dan enkel in fysiek ruimtelijke zin openbaar toegankelijk zijn.
Bedrijven die kunsttentoonstellingsruimten volledig in bezit hebben, zullen verder zelf geen last
ondervinden van het heterotoop karakter van hun ruimten. Sterker nog, door dit karakter wordt de
corporate ideologie van esthetische autonomie rond hun kunstpraktijken juist extra versterkt, wat
hen uiteindelijk helpt om meer maatschappelijk vertrouwen van stakeholders te kunnen krijgen.

Ibidem: ‘One believes to have entered and, by the very fact of entering, one is excluded.’
ibidem.
153 Zie bijvoorbeeld https://www.stedelijk.nl/nl/museum/organisatie/governance.
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Het principe van zakelijke bestuurlijkheid
Indien de fundamenteel bedrijfsmatige kant van kunsttentoonstellingsruimten als die van EAGenerali Foundation in het denken over dat soort ruimten terzijde wordt geschoven, of zelfs
compleet wordt genegeerd, is er geen gelegenheid om te bemerken dat zulke ruimten juist bij uitstek
onder een type ‘institution of art’ te scharen zijn, waar een kritisch artistiek onderzoek van bi nnenuit,
zoals dat van Fraser, eerder tot een bekrachtiging leidt van de wijze waarmee de eigenaar van deze
institution haar macht over deze instelling behoudt, dan dat het een zeker mandaat geeft aan
diegenen die aanvankelijk buiten de kern van deze institution staan en daartoe schijnbaar worden
binnengelaten –ofwel de kunstenaars met hun werk en het bredere publiek dat deze institution kan
bezoeken.
Alvorens ik deze bemerking zal onderbouwen en deze verder naast Frasers eigen gedachten over
haar institutioneel kritische aanpak bij EA-Generali Foundation zal zetten, is het verstandig om eerst
naar de speciale machtstechniek te kijken die de bedrijfsdirectie gebruikt met betrekking tot het
aansturen van de kunstprofessional die het dagelijks beheer over kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten heeft. Om dit aansturen theoretisch te verhelderen, hanteer ik Michel Foucaults
uitleg van datgene wat hij ‘govermentality’ ‒het principe van bestuurlijkheid‒ noemt, ook wel ‘the
art of governing’ genaamd.
In een serie ongepubliceerde essays en transcripties van lezingen die Foucault tussen 1978 en 1984
in Amerika en Frankrijk gaf, bestudeerde hij de wijze waarop een westerse natiestaat macht
uitoefent over haar burgers. Volgens hem houdt een staat controle over de macht die ze heeft door
zich niet zozeer repressief en direct op te dringen bij een subject, maar eerder door dit subject een
actieve deelgenoot in het controleproces te maken. In dit proces gaat het dus niet over het direct
reguleren van het vrije autonome subject, maar in plaats daarvan over het reguleren van de relaties
waartoe dit subject zich verhoudt in zijn vermeende vrijheid binnen de staat.
Met andere woorden, de staat oefent een bepaalde macht uit door haar burgers een constellatie van
technieken, middelen en regels te geven. waarmee elke burger in de gelegenheid wordt gesteld,
zogezegd de vrijheid heeft, om in het licht van zijn medeburgers zijn eigen handelen te
conditioneren. Hiervoor is zelfdisciplinering van burgers van essentieel belang. Om deze te
bevorderen moet een staat paradoxaal genoeg wel een zekere mate van kritiek van haar burgers
toelaten. Want door kritiek te introduceren, zet een staat haar burgers ertoe aan om zelf te gaan
nadenken en zelf beweegredenen aan te dragen waarom het nodig zou zijn dat een staat haar macht
over hen moet uitoefenen. Foucault schrijft:

So, this governmentalization, which seems to me to be rather characteristic of these
societies in Western Europe in the 16th century, cannot apparently be dissociated
from the question "how not to be governed?" I do not mean by that that
governmentalization would be opposed in a kind of faceoff by the opposite
affirmation, "we do not want to be governed, and we do not want to be governed at
all." I mean that, in this great preoccupation about the way to govern and the search
for the ways to govern, we identify a perpetual question which would be: "how not
to be governed Like that, by that, in the name of those principles, with such and such
an objective in mind and by means of such procedures, not like that, not for that, not
by them." And if we accord this movement of governmentalization of both society
and individuals the historic dimension and breadth which I believe it has had, it
seems that one could approximately locate therein what we could call the critical
attitude.’154
Gezien vanuit het perspectief van burgers is de machtsrelatie tussen een staat en haar burgers na de
zestiende eeuw in die zin dus getransformeerd van ‘I do not want to be governed’ naar ‘I do not want
154
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to be governed like that’. Waarbij dit laatste impliceert dat burgers een zelfkritische houding zouden
moeten ontwikkelen om precies aan te geven op wat voor een manier ze dan niet bestuurd willen
worden. De crux is nu, dat op hetzelfde moment dat burgers daarover aan het nadenken zijn, zij zich
automatisch onder de bestuurlijke macht van een staat voegen –dit noemt Foucault de ‘selfgovernment’ van burgers, ofwel hun zelfbestuur. Hiermee sluiten zij zichzelf dus uit van de
mogelijkheid om te kiezen dat ze ‘not governed at all’ willen zijn. Dit is een subtiele vorm van
machtsuitoefening, die volgens Foucault na de vijftiende en zestiende eeuw in westerse landen is
ontwikkeld toen de pastorale macht aan kracht had ingeboet. 155
In analogie met de machtstechniek van een staat kan dus ook naar die van een bedrijf gekeken
worden en dan in het bijzonder naar die ten aanzien van de organisatorisch bestuurlijke wijze
waarop kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten invulling krijgen. Een bedrijf tracht namelijk altijd het
principe van bestuurlijkheid over zijn kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten te behouden om er zeker
van te zijn dat deze, zoals eerder beschreven, in het teken blijven staan van het consolideren en
vergroten van het vertrouwen van stakeholders, opdat er uiteindelijk winst behaald kan worden.
Bij bedrijven met een corporate-trained management administrator als kunstbeheerder zal het
behouden van het principe van ‘zakelijke’ bestuurlijkheid makkelijker gaan en is een zekere
machtstechniek nog niet echt nodig. Want idealiter is deze corporate-trained persoon in zijn functie
als managementlid al volledig gericht op het corporate cultuurbeleid en zal hij ervoor zorgen dat ook
de kunstpraktijken daar niet van afwijken. Dat is naar aanleiding van Foucault in die zin v ergelijkbaar
met een dictator die buiten zijn absolute macht om geen speciale subtiele constellatie van
technieken, middelen en regels nodig heeft om het handelen van burgers binnen zijn staat te
conditioneren.
Dit verandert echter wanneer bedrijven een art-educated new professional als kunstbeheerder in
dienst nemen. Op dat moment valt de directe dagelijkse controle die een bedrijfsdirectie over de
kunstpraktijken heeft weg. De bedrijfsdirectie moet dan een nieuwe manier vinden om het handelen
van de corporate curator ten aanzien van de kunstpraktijken zodanig te sturen dat hij deze praktijken
wel nog steeds in lijn laat blijven met het corporate cultuurbeleid. Want de kans dat van dit beleid
wordt afgeweken, is met een kunstprofessional, die het beheer ove r deze praktijken heeft en deze in
veel gevallen ‒zoals door Behnke is opgemerkt‒ onder andere met een intellectueel profiel probeert
te omkaderen, namelijk veel groter dan wanneer een lid uit de bedrijfsdirectie deze praktijken direct
zou overzien. Zo zal de art-educated new professional zich vaak niet meteen geroepen voelen om zijn
relevante kunstexpertise in te zetten voor, dan wel ondergeschikt te maken aan, bedrijfsbelangen
van niet-artistiek inhoudelijke aard.
De citaten van EA-Generali Foundation medewerkers en van verschillende leden van EA-Generali’s
kunstadviescommissie die in Frasers verslag staan, laten bijvoorbeeld zien dat de bij bedrijven
betrokken kunstprofessionals doorgaans weinig ophebben met praktische besognes rond de collectie
als onderhoud en plaatsing van de werken binnen het hoofdkantoor. Zo zegt een medewerker van
EA-Generali Foundation:

‘Sure, they know what they’re doing, but I don’t know if they really knew what it
would mean to put art in the building. When I was offered this job I said, “What! That
won’t work.” I saw all the ashtrays —chrome objects one meter long. I saw Donald
Trump everywhere and I thought, it’s ridiculous. So I laughed and I said yes. They
wanted to be radical, but they didn’t want any problems —you know, the art should
last forever, wood, steel, bronze, cleanable. I don’t think that anyone thought about
art as an intellectual process.
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The mandate of the advisory board was to create a high-quality sculpture collection,
not to buy things for the building.’ 156
Verschillende leden van de kunstadviescommissie hebben een soortgelijke mening. Een van hen zegt
bijvoorbeeld:

‘Our purchasing decisions were not made in relation to the corporate headquarters,
but to the more or less autonomous space of a collection.’157
Een ander commisielid haakt daarop aan:

‘When we discussed an acquisition, I have to admit that I was not concerned with the
headquarters at all, and I don’t have the feeling that we were supposed to be. It was
never introduced as a consideration. It would have been difficult for me to think
about where to install it. If you wanted to exaggerate, you could say I didn’t see my
function as a decorator, or even as an advisor in that respect, no.’158
Weer een ander lid stelt:

‘It was not our job. That was definitely not our job. For us, the audience was the
regular art audience. For us, that was very comfortable. We were never asked to
consider the employees.’159
Naar aanleiding van deze citaten en op basis van Behnkes bevindingen wordt duidelijk dat, in het
algemeen gesteld, kunstprofessionals in dienst van een bedrijf het vaak hun intellectuele beroepseer
te na vinden om zich met allerlei praktische randzaken rond de collectie bezig te houden. Het liefst
willen ze enkel op basis van hun artistiek inhoudelijke expertise invulling geven aan de
kunstpraktijken. Daarbij proberen ze, voor zover dat mogelijk is, om het inwilligen van allerlei
bedrijfswensen die ze naar hun maatstaven artistiek inhoudelijk gezien niet verantwoord achten te
vermijden. Hierdoor kan dus uiteindelijk, naarmate kunstpraktijken met een steeds meer artistiek
inhoudelijk verantwoord profiel worden ingevuld, een wig ontstaan tussen bedrijfsdirectie en
kunstprofessional. In dat opzicht had bijvoorbeeld Erik Eelbode al in zijn artikel in De Witte Raaf naar
aanleiding van DG BANK Kunstsammlung op de mogelijkheid van een dergelijke spanning gewezen.
Hierin vroeg hij zich dus af of niet het eerste en laatste woord van ‘presentaties en boeken van
corporate collections uiteindelijk bij corporate managers ligt’, hoe competent of welwillend de
betrokken kunstprofessionals ook zijn?.160

Kunstadviescommissie
Voordat ik nader zal ingaan op de manier waarop bedrijfsdirecties toch controle c.q. het zakelijk
principe van bestuurlijkheid over hun in vaste dienst aangenomen kunstprofessionals en daarmee
ook over de bedrijfsmatige kunstpraktijken blijven behouden, wil ik eerst nog even stil staan bij het
fenomeen van kunstadviescommissies van bedrijven, zoals de ‘Advisory Board’ van Generali
Foundation. Want hoewel Behnke in zijn studie naar voren laat komen dat de kunstcurator van een
bedrijf tegenwoordig meestal een getrainde kunstprofessional is, heeft hij verder geen aandacht
geschonken aan kunstadviescommissies van bedrijven. Commissies waarin vaak kunstprofessionals
van buiten het bedrijf ‒veelal werkend als museumdirecteur, curator, professor, galeriehouder, of
anderzins in de kunstscene‒ zitting nemen als commissielid om met betrekking tot de
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten dus advies te geven. In bestaande studies naar kunst en
bedrijven zijn zulke commissies tot op heden niet als zodanig door auteurs opgemerkt en
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beschreven, terwijl deze commissies en de biografieën van commissieleden wel uitgebreid staan
vermeld en worden benoemd in publicaties die in naam van bedrijven over de eigen kunstpraktijken
zijn uitgebracht.
Uit deze bedrijfspublicaties over kunst valt af te leiden dat menig commerciële onderneming met
name vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw een kunstadviescommissie is gaan instellen.
Veel van zulke commissies dragen de naam ‘Advisory Board’ of ‘Committee’. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: ‘Swiss Re Art Committee’ horende bij Art at Swiss Re; ‘EVN ART Advisory Board’ horende
bij evn sammlung; ‘Scientific Committee’ annex ‘Advisory Board’ horende bij Fondazione Nicola
Trussardi; en ‘UniCredit & Art Scientific Commission’ horende bij UniCredit Art Collection. 161
Per bedrijf verschillen zulke kunstadviescommissies in zaken als de samenstelling van
commissieleden, de frequentie waarmee deze leden samenkomen, de naar buiten toe
gepresenteerde taakomschrijving die deze commissies hebben en de bezoldiging die ze voor hun
commissiewerkzaamheden krijgen.162 Een gemeenschappelijk kenmerk van zulke commissies is dat
de kunstprofessionals die hiervan lid zijn meestal niet in vaste dienst van het desbetreffend bedrijf
werken. Voor hen is het in een kunstadviescommissie zitting nemen vooral een nevenfunctie naast
hun dagelijkse werkzaamheden die ze dikwijls elders in de kunstscene vervullen. 163
Over het algemeen gezien blijken kunstadviescommissieleden van bedrijven dus vaak
gezaghebbende museumdirecteuren, professoren, curatoren en kunstverkopers te zijn. Veel van hen
prijken bijvoorbeeld op de jaarlijkse 'Power 100' lijst van het kunsttijdschrift ArtReview. Hoewel dit
geen wetenschappelijk onderbouwde lijst is, wordt deze toch frequent in gerenommeerde media als
The Guardian, BBC, Bloomberg, NRC Handelsblad ter indicatie gebruikt om de meest invloedrijke
personen in de kunstscene aan te wijzen. 164
Zo stond in de 2012 editie op plek 7 Beatrix Ruf, die toen als kunstadviescommissielid betrokken was
bij Swiss Re en ook optrad als kunstadviseur bij Zwitserse uitgeverij JRP|Ringier. 165 Zij was indertijd
directrice van Kunsthalle Zürich en lid in de Raad van Bestuur van MUMOK. Op plek 8 ston d Nicholas
Serota, voormalig La Caixa commissielid en directeur van Tate, die tevens nauw contact had met de
oprichter van Monsoon Art Collection.166 Op plek 10 stond de bij Trussardi en EVN als
kunstadviescommissielid betrokken curator Hans Ulrich Obrist. 167 Op plek 19 stond Massimiliano
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Gioni, die weliswaar geen functie als kunstadviescommissielid vervulde maar toen al wel
kunstcurator van Fondazione Nicola Trussardi was. 168
Voor bedrijven hebben kunstadviescommissies in essentie een vergelijkbare functie als art-educated
new professionals: het genereren van symbolisch kapitaal. Zoals Fraser dus in haar verslag verwijzend
naar Bourdieu heeft aangegeven, kan een bedrijf met behulp van kunstprofessionals in zijn
kunstadviescommissie de maatschappelijke legitimiteit van zijn kunstpraktijken vergroten, aangezien
het dan kan refereren aan de goedkeuring die deze praktijken van hen krijgen.169 Met betrekking tot
dit vergaren van symbolisch kapitaal door de bedrijfsdirectie is in die zin ook te wijzen op wat
socioloog Charles Wright Mills in zijn essay ‘The Cultural Apparatus’ (1959) hierover had opgemerkt.
Daarin heeft hij het over ‘cultureel prestige’ ‒wat lijkt op hetgeen Bourdieu later symbolisch kapitaal
is gaan noemen‒ en verbindt dit aan diegenen in machtsposities:

‘To the powerful, cultural prestige lends ‘‘weight.’’. Ideologies may justify explicitly,
but it is prestige that truly celebrates. The prestige of culture transforms power into
spellbinding authority.’170
Volgens Wright Mills komt het cultureel prestige bij ‘cultural workmen’ vandaan, die opereren in
datgene wat hij ‘the cultural apparatus’ noemt, waarmee hij alle organisaties en milieus bedoelt waar
artistiek, intellectueel en wetenschappelijk werk wordt verricht en waar entertainment en informatie
wordt geproduceerd en gedistribueerd. 171 Wright Mills stelt dat binnen het cultureel apparaat
precies daar waar overlapping is tussen cultureel prestige en de sociale autoriteit van een heersende
(politieke dan wel economische) instelling, er sprake is van een ‘cultureel establishment’. Het belang
van establishment, zowel voor diegenen in machtsposities, als ook voor cultuurprofessionals, dient in
zijn optiek niet te worden onderschat. Om dit te begrijpen moet volgens hem eerst duidelijk zijn dat
culturele activiteiten altijd financiële ondersteuning vereisen, aangezien ‒zo stelt hij‒ zelfs de meest
avant-garde schrijver ongeacht zijn situatie uiteindelijk simpelweg ook moet eten. 172 Deze conditie
impliceert dat er voortdurend een publiek moet zijn dat cultuur consumeert, welke in zijn ogen dan
zou bestaan uit kleine cirkels van cultuurprofessionals die hun eigen publiek vormen, s amen met
‘100,000,000 inexpert consumers of culture’. 173
Wright Mills meent dat het cultuur consumerend publiek en het voor cultuur beschikbare geld aan
elkaar gerelateerd zijn. Dit impliceert dat de bron en de hoeveelheid van dit geld in combinatie met
de kenmerken en identiteit van het cultuur consumerend publiek in verregaande mate bepalend zijn
voor het karakter van het cultureel apparaat en de posities die de cultuurprofessionals daarin
innemen.174 Hierop voortbouwend is met betrekking tot kunstprofessionals bij bedrijven te stellen
dat zij voor hun sociaal-economisch persoonlijk gewin in de vorm van contacten,
carrièremogelijkheden, privilege en prestige er dan ook baat bij hebben wanneer commerciële
ondernemingen, aan wie ze verbonden zijn, commercieel succesvol en gerespecteerd zijn met een
groot aantal stakeholders. Wright Mills schrijft:

‘To the cultural workman, the prestige borrowed from association with authority
lends increased “dignity” to his work—and to himself. It makes of him a national
point of reference for that rank-order of cultural work and of cultural workmen.
What is so loosely called “the climate of opinion” refers to just such points of
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national reference for the producers, the consumers, and the products of cultural
work; it refers, in brief, to those who are fashion-leaders in matters of cultural and
political opinion; and who privately, as well as formally, certify others, their work,
their taste.’175
In het licht van Wright Mills’ noties wordt duidelijk dat de mate van expertise en de grootte van het
professioneel netwerk van kunstadviescommissieleden voor bedrijven ten aanzien van hun
kunstpraktijken een uiterst belangrijke rol spelen en vice versa. Zo blijken de zojuist genoemde
kunstprofessionals, die op de 'Power 100' lijst prijken, dan ook verbonden te zijn aan ondernemingen
die respectievelijk elk in hun eigen bedrijfssector grote en belangrijke spelers zijn met een
omvangrijke schare stakeholders.

Zelfbestuur
Bedrijfsdirecties behouden hun controle c.q. principe van zakelijke bestuurlijkheid over hun
aangenomen kunstprofessionals en daarmee ook over hun kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten,
door kunstprofessionals ten aanzien van deze activiteiten zelfbestuur te geven. Dat wil in het geval
van EA-Generali dus zeggen dat de directie via een constellatie van regels een bepaalde
overlegstructuur voor Breitwieser en de kunstadviescommissieleden heeft opgesteld, die ervoor
zorgt dat zij als kunstprofessionals zich op organisatorisch bestuurlijk niveau ten aanzien van de
kunstpraktijken altijd blijven verhouden (hun zelfbestuur) tot de andere, op dit niveau betrokken
personen ‒ofwel de personen uit de ‘Board of Governors’, ‘Board of Directors’ en ‘Staff Council’.
Hoewel bedrijven doorgaans niet direct hun interne constellatie van technieken, middelen en regels
ten aanzien van hun corporate cultuurbeleid aan buitenstaanders openbaren, daar deze per slot van
rekening de eigen private machtstechniek betreft, valt uit één van de citaten in Frasers verslag af te
leiden dat deze constellatie ook zeker met betrekking tot de kunstpraktijken bij EA -Generali bestond
en in werking was.
Iemand van de kunstadviescommissie laat bijvoorbeeld weten dat er een organisatorisch bestuurlijke
structuur bestaat, die bedingt dat alle beslissingen die in de kunstadviescommissie worden genomen
uiteindelijk altijd moeten worden goedgekeurd door de ‘Board of Governors’, ‘Board of Directors’ en
‘Staff Council’.176 In het verslag concludeert Fraser dat deze structuur een duidelijke functie heeft:

‘The organized structure of the Foundation was designed precisely to protect the
professional legitimacy on which symbolic profit depends. The autonomy of that
structure is emphasized by art advisors and executive management alike.’ 177
Het was dan ook CEO Dietrich Karner die dus in 1988, toen hij als bestuursvoorzitter aantrad,
besloten had dat de kunstcollectie vooral mede ondersteunend moest zijn aan het versterken van
EA-Generali’s bedrijfsimago.178 In retrospectief is eveneens gebleken dat Karner als voorzitter van de
‘Board of Governors’ al die tijd de Generali Foundation hoofdzakelijk voor zijn eigen interesse en visie
gebruikte, waarmee nogmaals duidelijk wordt dat hij die overlegstructuur c.q. constellatie beslist
nodig had om een zekere controle over de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten te behouden. De
onafgebroken bemoeienis van Karner achter de schermen met wat hijzelf in de media zijn ‘baby’
noemde, kwam openlijk aan de orde toen er werd bericht over zijn afscheid als CEO en de sluiting
van de openbaar toegankelijke kunstruimte van Generali Foundation in juni 2014. 179 Deze sluiting
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had puur bedrijfseconomische redenen en het besluit daarover was zonder betrokkenheid van
‘Artistic Director’ Folie en de kunstadviescommissie genomen.180
Uit het gegeven dat de nieuwe Generali voorzitter Peter Thirring na Karners afscheid andere
prioriteiten had, wat ertoe geleid heeft dat de collectie voor 25 jaar in bruikleen is gegeven aan
Museum der Moderne Salzburg, blijkt ook wel hoezeer Generali Foundation in feite al die tijd het
persoonlijk speeltje van Karner was (afb. 82).181 In dat opzicht is een opvallende gelijkenis te zien met
de rol die directielid Klaus-Detlef Marquardt bij DG BANK speelde ten aanzien van de kunstpraktijken
daar. Zijn vertrek heeft duidelijk gemaakt dat hij al die jaren min of meer als schutspatroon van de
fotografiecollectie fungeerde. Zo moest Marquardt na zijn aftocht in 2001 lijdzaam afwachten of de
collectie onder de nieuwe CEO Ulrich Brixner nog wel behouden kon blijven.
Hoe dan ook, zonder afbreuk te doen aan Frasers gebruik van een Bourdieuiaans begrippenkader bij
haar onderzoek naar de organisatorisch bestuurlijke verhoudingen rond EA-Generali Foundation,
waarop zij ‒getuige haar openingsspeech‒ met behulp van haar project dus een impact wilde maken,
zou het haar mogelijk extra geholpen hebben als zij mede Foucaults theorie rond het principe van
bestuurlijkheid erbij betrokken had. Want hetgeen zij, maar evenzeer Eelbode, ‘artistieke autonomie’
noemt, impliceert met het oog op dit principe en binnen de context van kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten altijd een relatieve autonomie, die in handen is van de corporate curator en
kunstadviescommissieleden. De absolute autonomie ligt dan uiteindelijk steevast bij de
bedrijfsdirectie, die het aanbodgestuurd corporate cultuurbeleid bepaalt waaronder
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten vallen. Om meer inzicht in de organisatorisch bestuurlijke
verhoudingen te krijgen, was het voor Fraser dus zinvol geweest om naast het bestuderen van wat
die relatie tussen kunstprofessionals en bedrijfsdirectie eigenlijk behelsde, ook scherper te kijken
naar hoe die relatie precies werkte en tot stand was gekomen.
Naar aanleiding van Frasers verslag is te betogen dat de kern van de constellatie van technieken,
middelen en regels rond EA-Generali Foundation gevormd werd door de opgelegde overlegstructuur
en de ingestelde maximale zittingsperiode van twee jaar voor kunstadviescommissieleden. Deze
periode zorgde ervoor dat na twee jaar dus weer andere kunstprofessionals als lid van de ‘Advisory
Board’ werden benoemd. Een dergelijk tijdslot dwong corporate curator Breitwieser om zich in haar
plannen ten aanzien van de kunstpraktijken telkens kritisch te verhouden tot weer nieuwe
kunstadviescommissieleden. Het voordeel hiervan voor de bedrijfsdirectie was dat Breitwieser
daardoor elke keer bewust werd gemaakt van de grenzen van haar mandaat. Om de twee jaar moest
zij immers steeds opnieuw in overleg met de kunstadviescommissie en de bedrijfsdirectie heel
precies aangeven wat zij met de kunstpraktijken beoogde, waardoor zij op die manier zelf de grenzen
van haar bevoegdheden tegenkwam en moest erkennen. Enkele citaten van Bre itwieser in Frasers
verslag illustreren dat Breitwieser zich tot dan toe telkens op een evenwichtige wijze tot het
corporate cultuurbeleid van de verzekeringsmaatschappij geprobeerd heeft te verhouden:

‘There are not many corporations which want political art or art that deals with
sexuality. Once we sent out an invitation with an image of a pissoir with female legs
on it. That created a conflict, I’m a bit naïve. I only thought about Duchamp. The
chairman told me that a shareholder complained. Of course I told them that a
conflict-free collection doesn’t make sense. The solution was that we can buy these
things, but we don’t have to install them in the building or put the EA-Generali name
on them. I don’t feel that I have avoided particular works for this reason.’182
De werking die de machtstechniek van het geven van zelfbestuur aan de curator van een bedrijf
heeft, is niet alleen uit Frasers verslag op te maken, maar is bijvoorbeeld ook af te leiden uit een
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citaat van voormalig DG BANK kunstbeheerder Luminita Sabau. In een interview laat zij namelijk, met
haar uitspraak dat zij ‘very corporate’ in haar oriëntatie is, merken dat zij precies weet waar zijzelf de
grens moet trekken binnen haar vermeende vrijheid als kunstcurator van een bank:

‘”I have total freedom as to what I choose to hang but I am very corporate in my
orientation," says `Sabau. The DG Bank collection contains some Robert
Mapplethorpe - but only his tamer works; nudes and violent imagery are generally
frowned upon.’183
Verder valt bijvoorbeeld ook uit het door Daimler uitgegeven boekje Daimler Art Collection. Targets,
Tasks, Projects, Concepts (2007) te concluderen dat daar een bepaalde overlegstructuur is opgesteld,
die ervoor zorgt dat de corporate curator zich op organisatorisch bestuurlijk niveau ten aanzien van
de kunstpraktijken altijd blijft verhouden tot het directielid dat verantwoordelijk is voor Daimlers
bedrijfscommunicatie naar buiten toe:

‘The works to be bought for the Art Collection are chosen by the head of the
Corporate Art Department [Renate Wiehager] independently and in consultation
with the [Daimler AG] board member responsible for the Art Collection
(Communication).’184
Bij EA-Generali werd door het ‒via een constellatie van technieken, middelen en regels‒ aanreiken
van zelfbestuur aan de corporate curator en kunstadviescommissieleden over de kunstpraktijken
ervoor gezorgd dat zij zich dus niet zozeer als ‘to be governed’ door de bedrijfsdirectie voelden, maar
eerder de idee kregen dat ze ‘not to be governed like that’ waren. Precies in dit ‘like that’ gedeelte
zat hun vermeende vrijheid als kunstprofessionals. In deze positie werden ze namelijk de
mogelijkheid geboden om de kunstpraktijken naar eigen inzicht invulling te geven, waarbij ze enkel
zelfkritisch ervoor moesten waken dat deze praktijken niet onverenigbaar werden met het corporate
cultuurbeleid. Op het moment dat de corporate curator en de commissieleden over die invulling aan
het beraadslagen gingen en daar kritisch over na gingen denken, voegden zij zich dus allen
automatisch naar het principe van bestuurlijkheid van het bedrijf.
Zelfbestuur zorgt in de context van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in die zin voor een zekere
mate van zelfdisciplinering bij kunstprofessionals. Want indien zij hun grenze n overschrijden, ofwel
te ver oprekken van de status ‘not to be governed like that’ door het bedrijf naar ‘not to be governed
at all’ door het bedrijf, functioneert die opgelegde overlegstructuur niet meer. Een kunstcurator van
een bedrijf zal die grens echter niet snel oprekken, want bij het loslaten van zijn zelfdisciplinering
verliest de bedrijfsdirectie tegelijkertijd controle over de machtstechniek, waardoor er een direct
conflict tussen beiden kan ontstaan. De kans is dan groot dat de directie zal besluiten om niet meer
verder te willen gaan met de curator, omdat deze niet meer binnen de opgelegde constellatie wil
opereren.
In dat opzicht is te beweren dat Breitwieser ten tijde van de fusieperikelen haar mate van macht
schromelijk heeft overschat. Zij is daarbij kennelijk uit het oog verloren dat zij zich hoe dan ook zou
moeten voegen naar het corporate cultuurbeleid. In die zin dacht zij haar gehoorzaamheid aan het
corporate cultuurbeleid te kunnen oprekken naar ‘not to be governed at all’. Klaarblijkelijk is
Breitwieser gaan geloven dat alleen zij, weliswaar in samenspraak met de kunstadviescommissie,
maar zonder de bedrijfsdirectie én ook zonder de BAWAG Foundation, in staat zou kunnen zijn om
artistiek inhoudelijk verantwoorde tentoonstellingen te maken. Zodoende is zij op den duur de
noodzakelijke redenen om in overleg met de bedrijfsdirectie te blijven en rekening te houden met
het corporate cultuurbeleid in verregaande mate gaan negeren.
De citaten in Frasers verslag laten zien dat de uitgeoefende machtstechniek van de bedrijfsdirectie
over Breitwieser en de kunstadviescommissieleden om hen zelfbestuur te geven erg doeltreffend is
183
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geweest. Want daaruit valt af te leiden dat Breitwieser en de commissieleden de indruk zijn gaan
krijgen dat ze een exceptionele autonome rol aan het vervullen waren. Zo spraken zij hun wens uit
dat EA-Generali Foundation zich echt zou laten voorstaan op haar museale kwaliteiten.185
Deze indruk en die wens zijn tevens af te lezen aan de manier waarop Breitwieser over Generali
Foundation praatte in het interview dat Marius Babias in 1999 met haar hield. Tegen hem zei ze:

‘Das Konzept der Generali Foundation ist insofern eine Besonderheit, daß wir wie
eine Kunsthalle auftreten, aber de facto als Museum operieren, d.h. die Aktualität
einer Kunsthalle wird mit den Zielsetzungen, Aufgaben und Instrumentarien eines
Museums verknüpft.’186
Evenwel blijken ook anderen te hebben bijgedragen aan de idee dat Generali Foundation een
bijzondere kunstinstelling is en Breitwieser een bijzondere curator. Zo stelde Jens Hoffmann in zijn
artikel dat Breitwieser iemand is die ‘[...] a career-long commitment to critically-minded artistic
practices [...]’ is aangegaan:

‘From the inception of her program in 1988, Breitwieser has engaged critical dialogue
with the corporate-sponsored initiative that underwrote the Generali. In the context
of a decrease in Austria of public funding for the arts, and the debate on it that
ensued, Breitwieser proposed to use corporate support by the Generali insurance
company to realize projects that could not at the time be achieved with public
money.’187
Verder laat Breitwiesers stuk in Texte zur Kunste uit 2007 zien dat Breitwieser zichzelf vooral zag als
iemand met een autonome positie binnen de verzekeringsmaatschappij.188 Zo wees zij in dit stuk op
trotse wijze naar het onafhankelijk ‘wetenschappelijk onderzoek en aanverwante activiteiten op het
gebied van tentoonstellen, verzamelen en publiceren’, zoals zij deze samen met het kleine maar ‘zeer
toegewijde’ team had bedacht.189
Niet alleen Breitwieser, maar ook auteurs die in naam van de verzekeringsmaatschappij teksten voor
publicaties van Generali Foundation hebben geschreven, blijken de neiging te hebben gehad om
Generali Foundation niet zozeer als een door een bedrijf bemiddelde kunstinstelling te zien, maar
eerder als een autonoom opererende kunstinstelling.
Één daarvan is bijvoorbeeld kunstcritica Ute Meta Bauer, die van 1994 tot 1996 in de
kunstadviescommissie van EA-Generali Foundation zat en in de tentoonstellingscatalogus White
Cube/Black Box (1996) van EA-Generali Foundation werd voorgesteld als zelfstandige
tentoonstellingsmaker en gasthoogleraar bij het Institut für Gegenwartskunst aan de Akademie der
bildenden Künste in Wenen. 190 Ofschoon Meta Bauer in deze catalogus er weliswaar op wijst dat EAGenerali Foundation in beginsel bedrijfseigendom is, beweert zij tegelijkertijd tamelijk verwarrend
dat EA-Generali Foundation op een totaal andere manier functioneert dan andere ‘private or
company collections’. Zij meent namelijk dat EA-Generali Foundation in tegenstelling tot deze andere
collecties wel een publieke taak vervult:

‘The collection of the EA-Generali Foundation is not a public but rather a private one
structured on the basis of different criteria. The obligation of state-run museums to
collect does not exist here. With an exhibition space, like the one created here, a
Fraser 1995, p. 19: ‘I argued that the Foundation lay some claim to functioning like a museum, that is, on the
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private company ―the EA-Generali and its subsidiaries― assume a public task, i.e.,
the public representation of art. This is a remarkable approach, one that
distinguishes the EA-Generali Foundation from other private or company
collections.’191
Wat Meta Bauer daarbij vergeet is dat in 1996 al vele commerciële ondernemingen wereldwijd hun
kunst via eigen openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimten voor het grote publiek
ontsloten hadden. Naast Bank Austria in nota bene Wenen met haar Kunstforum in 1989, waren dat
bijvoorbeeld dus het Japans ingenieusbureau Nihon Tochisanrin Company in 1979, het Franse
sieradenhuis Cartier in 1984, de Spaanse bank Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona in 1985, de
Duitse meubeldesignfabrikant Vitra in 1989, het Japans chemieconcern Dainippon Ink and Chemicals
in 1990, The Standard Bank of South Africa in 1990 en het Italiaans luxegoederenconcern Prada in
1993. Verder ontstonden in 1996 corporate art marstalls van de Marokkaanse Wafabank, het
Italiaans luxegoederenconcern Trussardi en de Zwitserse supermarktketen Migros.
Naast Meta Bauer heeft kunsttheoreticus en voormalig EA-Generali kunstadviescommissielid
Benjamin Buchloh evenmin de neiging gehad om de bedrijfsmatige kant van EA-Generali Foundation
kritisch voor het voetlicht te werpen. Zo schreef hij daar met geen woord over in White Cube/Black
Box (1996), terwijl hij opmerkelijk genoeg een jaar later samen met kunstcriticus Yve -Alain Bois de
inmenging van bedrijven in de kunstcene van fel commentaar voorzag in het artikel ‘Critical
Reflections’ (1997) in Artforum:

‘I often think of the day when the Guggenheim will finally close down for dearth of
exhibition ideas or because fashion magnate Hugo Boss (and more recently media
giant Deutsche Telekom) had decided to shift or discontinue corporate support.
Then, without the cultural clutter of "Africa" and "Abstraction" or "Mediascape" and
"Koons," the Guggenheim could remain open as an architectural monument without
exhibitions (as its architect probably envisioned it anyway). It could become one of
the truly great twentieth-century testimonies to the failed idea of the museum as a
site of democratic civility and of the bourgeois public sphere, where a class
constructed and preserved its own visuality and cultural self-consciousness, outside
corporate state power and the state of corporations.’ 192
Ondanks Buchlohs bezwaren tegen verregaande bemoeienis van bedrijven met cultuur was hij
zowaar zelf van 1998 tot 2000 zitting gaan nemen in Generali’s kunstadviescommissie.193
De ambigue manier waarop Buchloh en Meta Bauer met het gegeven zijn omgegaan dat EA-Generali
Foundation in essentie een kunstinstelling is in eigendom van een commerciële onderneming, is
illustratief voor de neiging van veel kunstprofessionals om hun begrip van het bedrijfsfundament van
zulke ruimten, waaraan ze verbonden zijn, het liefst terzijde te schuiven als onbelangrijk detail. Deels
kan dit komen door de heterotope trekken van deze ruimten, die bij art-educated new professionals
evengoed voor mogelijke verwarring kunnen zorgen. Deels kan dit liggen aan cognitieve dissonantie,
waarbij deze kunstprofessionals niet willen inzien dat zij de, vanuit het corporate cultuurbeleid als het
ware opgelegde, ideologie van esthetische autonomie mede helpen propageren. En wel door te
menen dat zij artistiek inhoudelijk autonoom ten opzichte van hun bedrijven moeten kunnen
opereren, terwijl zij als werknemers tegelijkertijd uiteindelijk wel financieel afhankelijk zijn van hun
desbetreffende bedrijven als werkgevers. Dit heeft dan als gevolg dat ze kijkend vanuit hun positie
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binnen het bedrijf vaak geen aandrang meer voelen om de werking van het desbetreffend corporate
cultuurbeleid en hun eigen rol daarbinnen kritisch te ontleden.
Daarmee is dus niet gezegd dat ze zichzelf een verbod opleggen om daarover te spreken, ze hebben
het simpelweg over andere zaken waarmee ze zichzelf in een positie manoeuvreren die hen helpt om
binnen het corporate cultuurbeleid te kunnen blijven opereren. Met betrekking tot deze repercussie
van cognitieve dissonantie is wat dat betreft een parallel te trekken met hetgee n taalkundige en
mediacriticus Noam Chomsky in 1996 zei tegen BBC-journalist Andrew Marr. Chomsky reflecteerde
op de journalistieke rol en houding van Marr in het licht van het feit dat de westerse media, incluis
de BBC, vanwege belangen van de westerse en met name van de Britse wapenindustrie de
slachtpartijen in Oost-Timor in 1975 min of meer hadden genegeerd en bleven negeren. Hij zei tegen
Marr:

'I don't say you're self-censoring — I'm sure you believe everything you're saying; but
what I'm saying is, if you believed something different, you wouldn't be sitting where
you're sitting.’194
De omstandigheid waarbij kunstprofessionals weinig geneigd zijn om op de ei gen positie binnen
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten te reflecteren is echter niet zonder gevolgen. Zo hebben de
fusieperikelen rond de Generali en BAWAG Foundation aangetoond dat de invloed van zulke
professionals niet gering is. Hun uitspraken en teksten blijken vaak maatgevend te zijn voor het
ontstaan van een bepaalde beeldvorming over corporate kunstpraktijken en bijbehorende kunst die
binnen een bedrijfscontext tentoongesteld staat.
Uiteindelijk heeft Breitwieser toch moeten erkennen dat zij op organisatorisch bestuurlijk niveau
niet heeft kunnen verhinderen dat het directiebesluit, om Generali Foundation met BAWAG
Foundation te laten fuseren, werd herroepen. Deze fusie is gewoon doorgegaan, waarna Sabine Folie
van Generali Foundation en Christine Kintisch van BAWAG Foundation in twee aparte interviews in
het Oostenrijkse Wirtschaftsblatt op 27 februari 2008 nogmaals op geruststellende wijze
benadrukten dat de inhoudelijke scheiding tussen de beide ‘Foundations’ gehandhaafd zou blijven.195
Uit het door Folie gevoerde tentoonstellingsbeleid blijkt dan ook dat Breitwieser haar mate van
belangrijkheid en ongeëvenaardheid in de Weense kunstscene tot op zekere hoogte zwaar had
overschat. Zo heeft Folie binnen het fusie-orgaan het maken van exposities rond conceptuele kunst
gewoon kunnen voortzetten. 196 Onder haar vleugels was bijvoorbeeld de eerste tentoonstelling van
19 september tot 23 december 2008 geen algemeen publieksvriendelijke expositie met een
blockbuster-achtige titel, maar werd onder de naam ‘UN COUP DE DÉS. Writing Turned Image. An
Alphabet of Pensive Language’ werk getoond van conceptuele kunstenaars Robert Barry, Lothar
Baumgarten, Marcel Broodthaers, Theresa Hak Kyung Cha, Rodney Graham, Ulrike Grossarth,
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Jaroslaw Kozlowski, David Lamelas, Ewa Partum, Gerhard Rühm, Klaus Scherübel, Dominik Steiger,
Ana Torfs, Peter Tscherkassky, Joëlle Tuerlinckx en Ian Wallace.197
De fusie tussen de twee ‘Foundations’ werd aan het einde van 2009 ontbonden. De twee bedrijven
gaven daar zelf weinig ruchtbaarheid aan. In het CSR-verslag van BAWAG P.S.K. uit 2009 werd
bijvoorbeeld enkel medegedeeld dat BAWAG Foundation weer een eigen
kunsttentoonstellingsruimte zou gaan bestieren.198 In tegenstelling tot de vele mediacommentaren in
aanloop van de fusie bleek de beëindiging ervan verder niet in de belangstelling van de pers te staan.
Vijf jaar later was men in de media met betrekking tot informatie over de sluiting van het gebouw
van Generali Foundation in juni 2014 eveneens zeer kort van stof en ontstond er geen oph ef.199 Het
besluit tot die opheffing was dus na Karners vertrek als CEO genomen door de nieuwe Ge nerali CEO
Thirring. In het septembernummer van Artforum (2014) schreven Sabeth Buchmann en Achim
Hochdörfer dat er geen publiek debat werd gehouden over de toekomst van de collectie, het archief,
de bibliotheek, de mediabibliotheek, en dat er geen enkele poging werd gedaan om Karner, Thirring
en de kunstadviescommissie op te roepen om in dialoog daarover te gaan. 200

Sabine Breitwiesers toegeëigende kunstprofessie
Voortbouwend op inzichten van Bourdieu en Wright Mills wordt dus helder dat Breitwieser op twe e
vlakken haar symbolisch kapitaal c.q. cultureel prestige in stand te houden had. Op het ene vlak ten
overstaan van de bedrijfsdirectie, die dit nodig had ‒zoals Fraser in haar verslag duidelijk maakte‒
om de praktijken van de Foundation binnen een legitiem kunstdiscours te positioneren. Op het
andere vlak ten overstaan van mede vak- en beroepsgenoten in de bredere kunstscene, die ‒zoals in
het vorig hoofdstuk is beschreven‒ destijds nogal wantrouwend aankeken jegens het in dienst zijn
voor het grootbedrijf.
Sterker nog, gezien het feit dat Breitwieser aanvankelijk zelfs helemaal geen kunstprofessional was,
maar zich die rol langzamerhand heeft toegeëigend, is te stellen dat juist zij, in vergelijking met
iemand die wel van oorsprong in de kunst getraind is, des te meer belang heeft gehecht aan het
genereren en aan het in stand houden van haar verworven symbolisch kapitaal c.q. cultureel
prestige.
Tot nu toe blijkt echter nergens in publicaties die in naam van Generali zijn uitgebracht en waarin de
kunstpraktijken staan beschreven naar voren te zijn gekomen dat Breitwieser van oorsprong, voordat
zij in 1991 als ‘Artistic Director’ van EA-Generali Foundation werd aangesteld, eigenlijk bij de
verzekeringsmaatschappij gewoon als bedrijfsjurist werkzaam was geweest. Daar voor studeerde zij
rechten aan de Johannes Kepler Universiteit in Linz en behaalde zij haar Doctor iuris aan de
Universiteit van Wenen. 201 In dat opzicht was zij, toen ze bij de kunstpraktijken betrokken raakte, wat
betreft type corporate kunstbeheerder in Behnkes woorden strikt gesproken dus te omschrijven als
een corporate-trained management administrator. Uiteraard was Generali als commerciële
onderneming niet verplicht en had ook nooit verplicht kunnen worden om informatie over
Breitwiesers achtergrond te geven. Evengoed is tijdens de fusieperikelen duidelijk geworden dat het
onvermeld laten van die informatie, waar ook de journalisten niet naar hebben omgekeken, in elk
Op de webpagina van Generali Foundation stond: ‘The first exhibition held under the Generali Foundation’s
new director aspires to be programmatic: it seeks to frame a view of where the collection wants to go in the future
while also paying homage to the work that has gone into creating the existing collection. A collection that is
distinguished by its focus on conceptual art, institutional critique, and the art of the post-avant-garde has an
obvious interest in the subversive potential of language—both in its dimension as a critique of ideology and in its
poetic and disruptive power. It is here that we encounter Marcel Broodthaers. Around Broodthaers and Stéphane
Mallarmé, the forefather of avant-garde poetry, and in a variety of relationships with them extends a rich network
of direct and indirect references to the works on view in the exhibition.’
198 BAWAG P.S.K. AG CSR Report 2009, p. 114.
199 Schedlmayer, 1 januari 2014; Dusini, 14 mei 2014; Feßler, 24 juni 2014; Forbes, 27 juni 2014.
200 Buchmann & Hochdörfer, september 2014, p. 68.
201 Persbericht MoMA 26 mei 2010.
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geval niet in het nadeel heeft gewerkt van de ideologie van esthetische autonomie rond Generali’s
kunstpraktijken.
Werkend als bedrijfsjurist kwam Breitwieser destijds in aanraking met de kunstpraktijken van haar
werkgever doordat ze voor een kunstenaarsgroep sponsorgeld wilde regelen via Wolfgang
Steinwendner, die toen als ‘Head of the Communication and Market Research Department’ lid was
van de Raad van Bestuur.202 Zij is vervolgens contact blijven houden en drie jaar na oprichting van EAGenerali Foundation werd zij door Steinwendner aangeboden om beheerder te zijn van de kleine
tentoonstellingsruimte van 120m² in het hoofdkantoor aan de Landskrongasse 1-3 te Wenen. Daarna
werd zij onder zorgvuldige begeleiding van Hildegund Amanshauser, Helmut Draxler en Kasper König
van de kunstadviescommissie geleidelijk aan meer vertrouwd gemaakt met de kunstscene.
Zo bleek het dus ook Draxler te zijn die destijds als kunstadviescommissielid reeds ervaringen had
met Andrea Fraser via hun project Services (1993). Daarnaast was het in de eerste plaats de
kunstadviescommissie die een groter draagvlak binnen de kunstscene voor EA-Generali Foundation
wilde creëren en daarom contact heeft gezocht met CIMAM (International Committee for Museums
and Collections of Modern Art) om EA-Generali Foundation als lid daarvan aan te melden. 203
Na verloop van tijd heeft Breitwieser zich het jargon en discours rond conceptuele kunst toegeëigend
en is zij invloedrijke contacten in de kunstscene gaan opbouwen. Wat dat betreft l ijkt zij aangaande
het zich eigen maken van een kunstdiscours een opvallende gelijkenis te vertonen met Fraser, die
zich dus ook op gewichtige kunsttheorie had gestort om dit ‒zoals zijzelf zei‒ te gebruiken als
legitiem masker van culturele autoriteit. In elk geval blijkt dat Breitwiesers moeite haar geen
windeieren heeft gelegd. Zo zat zij van 2004 tot 2013 in het bestuur van CIMAM, waar ze van 2007
tot 2010 de functies van secretaris en penningmeester vervulde. 204 Vervolgens was zij van 2010 tot
2013 ‘Chief Curator of Media and Performance Art’ in Museum of Modern Art in New York. 205 In 2014
keerde Breitwieser weer terug naar Oostenrijk en werd in september van dat jaar directeur van
Museum der Moderne Salzburg, waar de collectie van Generali dus naartoe was verhuisd.206
Uit de tentoonstellingscatalogus horende bij de door Breitwieser daar gecureerde grote
overzichtsexpositie ‘Andrea Fraser’ valt af te leiden dat Breitwieser ook hier, net als in het interview
met haar in Jungle World, terloops duidelijk probeert te maken dat zij een niet onbelangrijke rol als
kunstprofessional speelt. Zo schrijft zij, refererend aan Frasers project bij EA -Generali, dat dit werk
een centraal punt is geworden met betrekking tot kritische discussies over ‘artistieke autonomie en
de veranderende economische structuren van musea, privéverzamelingen en bedrijfscollecties in het
bijzonder’.207 In het licht van Breitwiesers gelukte transformatie van bedrijfsjurist tot
kunstprofessional en het daarmee samenhangend cultureel prestige is te beredeneren dat het stuk
dat zij in december 2007 in Texte zur Kunst naar aanleiding van de fusieperikelen schreef, mede sterk
was ingegeven door haar vrees om op dat moment gezichtsverlies te lijden ten overstaan van
kunstprofessionals onder wie zij zich meende te scharen.
202

Babias, 3 oktober 1999. In het interview met Babias vertelt Breitwieser verder niet welke kunstenaarsgroep dit
precies was. Zij vermeldt enkel dat deze groep voorheen een eigen tentoonstellingsruimte in Wenen bestierde.
203 Bezoek van R.S. de Boer aan dr. Sabine Folie directeur van de Generali Foundation, Wenen (Oostenrijk) 25
juni 2009; Interview van R.S. de Boer met Edelbert Köb, Wenen (Oostenrijk), 19 oktober 2010.
204 Zie bijvoorbeeld de LinkedIn van Sabine Breitwieser https://www.linkedin.com/pub/sabinebreitwieser/33/464/54b.
205 Persbericht MoMA 26 mei 2010: ‘Independent curator, author, and lecturer Sabine Breitwieser has appointed
Chief Curator of the Department of Media and Performance Art at The Museum of Modern Art, it was announced
today by MoMA Director Glenn D. Lowry. Ms. Breitwieser, who from 1988 to 2007 served as founding Director
and Curator of the Generali Foundation, a public contemporary art museum in Vienna, succeeds Klaus
Biesenbach, who last year was appointed Director of MoMA PS1, the Museum’s affiliate in Long Island City,
Queens, and Chief Curator at Large at MoMA. She will begin her new position at MoMA on October 4.
“Throughout an extensive international search, Sabine Breitwieser emerged as the ideal candidate,” said Mr.
Lowry. “She has tremendous experience in building a collection and a track record of organizing outstanding
exhibitions. Her singular voice as a curator will be a great addition to MoMA.”’
206 Dusini, 14 mei 2014.
207 Tent.cat. Museum der Moderne Salzburg 2015, p. 11.
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In het stuk stelt zij bijvoorbeeld met weinig terughoudende trots vast dat Generali Foundation van 20
tot 22 augustus 2007 als host had opgetreden voor de jaarlijkse CIMAM conferentie, die dat jaar ging
over ‘Contemporary Institutions as Producers in Late Capitalism’. 208 Op die conferentie refereerde
Breitwieser in haar afsluitende opmerkingen tijdens ‘Session 2, Beyond the Museum’ nadrukkelijk
aan Frasers project bij de verzekeringsmaatschappij en zei:

‘So, I do think institutions have to take on the challenge or project of collaborating
with artists, and there are a number of possibilities. For example, we have a
corporate background, and we did a project with Andrea Fraser, researching the
function of the arts for corporations, taking us as a case study, which was very
[heavily] criticised in Austria actually; and, internationally, it’s become a very
important study on art sponsorship, by the way. So we already had this
‘phenomenon’, that getting acknowledged meant more outside than inside, which
happens everywhere in the country, both to artists, curators, museum directors
probably, so all the people and institutions we’re related to.’ 209
Naar aanleiding hiervan doet het toeschijnen dat Breitwieser het dan ook moeilijk te verteren vond
dat zij in september vlak na die conferentie te maken kreeg met de fusie die van bovenaf werd
opgelegd. Zo schrijft ze in Texte zur Kunst:

‘Wenige Wochen nach der Konferenz wurde Realität, was einem zu dieser Thematik
als worst case scenario einfallen kann: die Verordnung einer tief greifenden
Umstrukturierung einer seit beinahe 20 Jahren bestehenden Kunstinstitution nach
rein ökonomischen Kriterien durch die Geschäftsleitung des Sponsors ohne
Einbeziehung ihrer kunstfachspezifischen Leitung und Beratergremien.’210
Met deze uitspraak heeft Breitwieser zich kennelijk geprobeerd in te dekken tegen een zeker
gezichtsverlies, aangezien ze even daar voor in augustus, ten overstaan van de andere deelnemers
aan de CIMAM conferentie ‒waaronder kunstprofessionals met een wetenschappelijke
kunstachtergrond als Ann Goldstein, Christian Höller en Chantal Mouffe‒ dus nog verkondigd had dat
bedrijfseconomische factoren die bij de verzekeringsmaatschappij spelen niet van invloed zijn op
haar werkwijze en de koers van Generali Foundation.

Andrea Frasers onderschatting van constituent power
Naar aanleiding van Frasers eigen teksten en uitspraken is te stellen dat ook Fraser, ondanks ‒maar
misschien wel dánkzij‒ haar scherpe blik op institutionalisering, ongelukkigerwijs heeft onderschat
dat Generali uiteindelijk altijd het principe van bestuurlijkheid over de kunstpraktijken bezit. Zoals
Fraser in haar artikel in Artforum (2005) en in haar artikel uit 2006 in Hoffmanns boek demonstreert,
was zij zich ervan bewust dat haar werk weer geïnstitutionaliseerd zou kunnen worden door EAGenerali Foundation. Denkend vanuit Bourdieus theorie meende zij het mechanisme te doorzien
waarbij kunstenaars die werk in opdracht van een bedrijf maken tegelijkertijd ook het symbolisch
kapitaal leveren dat dit desbetreffend bedrijf normaliter zo graag wenst. En omdat Fraser
institutionele kritiek als een actief weerbare artistieke praktijk opvatte, was zij dus van mening
weerstand te kunnen bieden aan die levering van symbolisch kapitaal. In het interview met Dziewior
uit 2003 benadrukte zij namelijk dat ze haar eigen positie als kunstenaar binnen een institution of art
niet gedefinieerd vond worden ‘by a condition of being dominated, but by a condition of being
dominant.’211 Twee jaar voordat zij aan haar project bij EA-Generali begon, had zij eveneens al in haar
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essay ‘An Artist’s Statement’ (1992) voor de Jan van Eyck Academie het over de mogelijkheid gehad
om als kunstenaar dominant te zijn:

‘This is how I would like to understand artistic practice, that is , as a form of
counterpractice within the field of cultural production. These relations I might want
to transform may be relations in which I feel myself to be dominated, or they may be
relations in which I feel myself to be dominant. The ethical dimension of the
imperative of site specifity, however, pertains entirely to my status as dominant: that
is, to the agency and authority accorded to me as producer and as the subject of
discourse, by the institutions in which I function and of whose authority I become
representative.’212
Naar aanleiding hiervan is te stellen dat Fraser dus dacht bij EA-Generali een verschil te kunnen
maken via haar artistieke strategie, waarbij ze gelijktijdig de dominante rollen aannam van
kunstadviseur, van kunstcurator en ook van kunstenaar zelf ‒die dan paradoxaal genoeg doelbewust
geen object met artistieke glans creëert. In dat opzicht lijkt het alsof zij hiermee haar strategie wilde
spiegelen aan de strategie die Louise Lawler had aangewend om te ontsnappen aan datgene wat
Fraser in haar eerste artikel in Art in America ‘both marginalization and incorporation’ noemde. 213
In het interview met Dziewior zegt Fraser ook dat zij, wat betreft haar project bij EA-Generali, maar
van één ding spijt heeft. En dat is dat zij niet haar openingsspeechtekst ‘What Do I, as an Artist,
Provide? A Speech at the EA-Generali Foundation’ aan het verslag had toegevoegd. Volgens haar
staat in deze tekst namelijk de belangrijkste conclusie van het project. Ofwel, dat de autonomie van
de bij EA-Generali Foundation betrokken kunstprofessionals dus niet wordt gebruikt om
instrumentalisering door het bedrijf tegen te gaan, maar dat hun autonomie juist de voornaamste
basis vormt voor het symbolisch kapitaal dat de verzekeringsmaatschappij met haar kunstpraktij ken
vergaart. Daarop anticiperend heeft zij in haar project dus geprobeerd om zich van alle mogelijke
artistieke glans te onthouden. Fraser zegt:

‘The entire project was thus conceived as a “performance” of an extreme selfinstrumentalization. That self-instrumentalization was never intended to function as
a critique, but rather as a form of resistance: an attempt to withhold my autonomy
from appropriation as “profit.” However, as I made clear in my little speech, it was
not only my autonomy that was at stake, but any personal or professional prestige I
might gain from it in the reception of the project itself ‒even in its very contradictory
strategy of resistance.’214
Hieruit wordt nogmaals duidelijk dat Fraser in de veronderstelling was dat zij, via hetgeen zij haar
extreme ‘self-instrumentalization’ noemt, in staat zou zijn om weerstand te bieden aan toeëigening
door de verzekeringsmaatschappij van haar persona als kunstenaar, representerende symbolisch
kapitaal. Fraser dacht in die zin met haar project een impact op de organisatorisch bestuurlijke
verhoudingen bij EA-Generali Foundation te kunnen maken, die uiteindelijk de aandacht zou gaan
vestigen op het publieke belang van EA-Generali Foundation als institution of art waar kritische kunst
gewaarborgd wordt. Zij had zodoende de idee dat zij EA-Generali Foundation vanuit haar dominante
positie als kunstenaar, die op strategische wijze bepaalde rollen kan aannemen, als het ware
eigenhandig kon inwijden en omturnen tot een ‘institution of critique’.

Fraser 1992. Fraser schreef dit essay voor het in april 1992 gehouden symposium ‘Place Position
Presentation of Public’ op de Jan van Eyck Academie in Maastricht. In dit essay wilde zij de ‘academische
performance van de conferentie lecture’ combineren met de ‘artistieke performance van de zelfrepresentati e van
het kunstenaarspraatje’.
213 Fraser, 1 juni 1985.
214 Tent.cat. Kunstverein in Hamburg 2003, p. 97.
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Dit had allicht in zoverre kunnen werken wanneer er sprake was dat zij haar project bij een publieke
institution of art had gedaan. Want juist bij een publieke kunstinstelling is er idealiter een zeker
algemeen belang dat deze instelling een spiegel voorgehouden kan worden, dan wel kritisch belicht
kan worden, zodat deze institution na publieke discussie over de uitkomsten van die kritische
bespiegeling uiteindelijk haar verzamel- en tentoonstellingsbeleid ten behoeve van het publiek kan
aanpassen. Maar zoals beschreven was EA-Generali Foundation in essentie al geen publieke
institution of art. Het opereerde echt als een corporate institution of art, die sowieso in
fundamentele zin nooit welke publieke verantwoording dan ook zou hoeven afleggen. Dit is voor veel
buitenstaanders eigenlijk pas helder aan het licht gekomen ten tijde van de fusieperikelen in 2007 en
tenslotte ook in 2014 toen Generali Foundation zonder beraadslaging met haar kunstprofessionals de
deuren aan de Wiedner Hauptstraße 15 onherroepelijk sloot.
Over deze sluiting schrijven Buchmann en Hochdörfer in een artikel in Artforum uit 2014 dat deze
gezien kan worden gezien als een ‘symptoom van de uiteindelijke historisering van de kunst uit de
jaren negentig, die haar definitieve einde heeft bereikt, waarmee de verhuizing van Generali
Foundation naar Museum der Moderne Salzburg dan ook een logisch vervolg is’. 215 Ze concluderen
dat met de sluiting het ‘retorisch framework waarbinnen institutionele kritiek indertijd bij Generali
Foundation geproduceerd werd, nu iets van, of misschien wel geheel, haar waardigheid verloren
heeft’:

‘In other words, art that is rooted in the traditions of Conceptualism and institutional
critique is converted into discrete and self-contained "works," a process that
neutralizes its critical potential. In a programmatic shift, institutional critique is made
to serve the very corporate branding strategies it formerly promised to scrutinize and
subvert.’216
In de tentoonstellingscatalogus uit 2015 van het Museum der Moderne Salzburg refereert
kunsthistoricus Sven Lütticken aan Frasers project en stelt verwijzend naar Buchmann en Hochdörfer
de vraag wat, na de twintig jaar dat Generali Foundation heeft bestaan, de historisering van
institutionele kritiek betekent voor de huidige receptie van Frasers kunst en voor de culturele en
politieke gebruikswaarde ervan? 217 Hij vraagt zich af of de opname van haar artistieke werkwijze in
de kunstcanon ondermijnend is aan de relevantie van die werkwijze in de toekomst? Hij stelt vast dat
men Buchmann en Hochdörfer moet prijzen dat zij destijds alarm hebben geslagen over het noodlot
van Generali Foundation. Voorts meent hij dat een goed begrepen historisering van institutioneel
kritische kunst niet automatisch ook neutralisering van het kritisch potentieel van een werk
betekent. In die zin denkt hij dat Buchmann en Hochdörfer met hun woorden ‘uiteindelijke
historisering’ misschien dan ook het soort historisering proberen aan te duiden dat kunst afsluit en
bewaart, in plaats van deze voor nieuwe verkenningen te openen.218
Hoe dan ook, het is te stellen dat Fraser op voorhand al niet de mogelijkheid heeft gehad om in haar
project datgene uit te oefenen wat Foucault, maar ook filosoof Antonio Negri in zijn Constituent
Republic (1993), ‘constituted power’ noemt. Het begrip constituted power refereert aan de kracht
waarmee vanuit een nieuw machthebbend orgaan wordt bepaald hoe wetten, die onderlinge sociaaleconomische en politieke relaties tussen subjecten reguleren, gemaakt worden. Als voorbeeld van
constituted power neemt Foucault het verhaal van Romeinse plebejeërs, die zich op een heuvel
terugtrokken om daarmee gezamenlijk de heersende wil en wetten te verwerpen en als alternatief
een eigen mogelijkheid tot collectief overleg via hun tribuni schiepen.219 Foucault en Negri zetten
constituted power tegenover ‘constituent power’, ofwel de kracht die binnen een machthebbend
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orgaan vigeert en waarmee bestaande juridische relaties in een gemeenschap vormgegeven en
gereguleerd worden.
Voortbouwend hierop is betogen dat toen Fraser zich aan de bedrijfsopdracht van EA-Generali
commiteerde, zij gelijktijdig direct binnen de constituent power van de bedrijfsdirectie is gaan
opereren. Zij is op dat moment als het ware actief deelgenoot geworden van het principe van
zakelijke bestuurlijkheid van de verzekeringsmaatschappij. De crux is dat Fraser zelf in de
veronderstelling was dat juist Breitwieser een zekere artistieke autonomie had over datgene wat
Fraser dus als de institution of art van EA-Generali zag. Op die manier heeft zij niet in ogenschouw
genomen dat Breitwieser ook op haar beurt weer reeds eerder actief deelgenoot was gemaakt van
het principe van zakelijke bestuurlijkheid, doordat zij door de bedrijfsdirectie zelfbestuur over de
kunstpraktijken was gegeven.
De van bovenaf afgedwongen fusie heeft niettemin laten zien dat in de praktijk de bedrijfsdirectie als
enige de macht heeft om de organisatorisch bestuurlijke verhoudingen ten aanzien van EA-Generali
Foundation via een constellatie van technieken, middelen en regels ‒onder andere door Breitwieser
dus zelfbestuur te geven‒ te reguleren. Een poging om weerstand te bieden aan deze constellatie,
die zelf weer vanuit deze constellatie is geïnstigeerd ‒zoals de kunstenaarsopdracht aan Fraser‒ blijft
daarmee een poging die binnen het bereik van het principe van zakelijke bestuurlijkheid ligt en
daarmee dienend is aan de constituent power van de bedrijfsdirectie. Hiermee wordt inzichtelijk dat
Fraser in fundamentele zin bij voorbaat al geen mogelijkheid heeft gehad om via haar project een
impact op de organisatorisch bestuurlijke verhoudingen ten aanzien van EA-Generali Foundation en
ten behoeve van kunst heeft kunnen maken, zoals dat wel haar aspiratie was.
Uit de beschrijvingen van Alberro, Hoffmann, Graw en anderen, alsmede uit de reacties van de
Weense kunstscene, is dan ook af te leiden dat de bedrijfsdirectie met hun bedrijfsbelangen de e nige
partij was die op den duur van het project geprofiteerd heeft. Mede door Frasers conceptuele
aanpak van haar project, haar eigen teksten daarover en de teksten van kunstprofessionals in
combinatie met het heterotoop karakter van de tentoonstellingsruimte van Generali Foundation, is
in de beeldvorming de suggestie gewekt dat het bij deze Foundation ging om kunstpraktijken van een
publieke institution of art, terwijl deze in feite kunstpraktijken van een bedrijf waren. Dit heeft
uiteindelijk weer in het voordeel van het publieke bedrijfsimago van de verzekeringsmaatschappij
gewerkt. In die zin is te stellen dat de kunstprofessionals van de verzekeringsmaatschappij en Fraser
gezamenlijk, via het werk in opdracht en de daarover gepubliceerde teksten, in ste rke mate ervoor
gezorgd hebben dat ‒afgezien van het weliswaar demonstreren dat bedrijven de expertise van
kunstprofessionals als symbolisch kapitaal weer instrumentaliseren‒ het zicht op het onderhuids
vigerend principe van zakelijke bestuurlijkheid bij EA-Generali Foundation in de beeldvorming
onderbelicht is gebleven en erg vertroebeld is geraakt.
Tenslotte valt ook uit het interview tussen Breitwieser en Fraser in de tentoonstellingscatalogus
Andrea Fraser (2015) af te leiden dat Fraser in retrospectief haar eerder ingenomen standpunt ten
aanzien van haar dominante positie in het project bij EA-Generali Foundation in zekere zin toch
tracht af te zwakken. Zij geeft daarmee impliciet erkenning van het feit dat de instrumentele macht
van de verzekeringsmaatschappij welbeschouwd sterker was.
Zo antwoordt zij op de vraag van Breitwieser hoe zij nu aankijkt tegen de sluiting van Generali
Foundation in Wenen en verplaatsing naar Museum der Moderne Salzburg, dat zij Generali
Foundation, hoezeer zij deze ook dankt voor de mogelijkheid om haar project daar te doen, als
instelling uiteindelijk niet wil verdedigen. 220 Direct daar achteraan vertelt Fraser nog wel dat zij
Generali Foundation in elk geval ziet als één van de belangrijkste collecties op het gebied van
kritische kunst die ooit is samengesteld. Verder meldt zij dat ze gelooft dat de collectie in Wenen
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weliswaar in goede handen was, maar dat de collectie in Salzburg nog beter op haar plek is, omdat
daar minder kans is dat deze in de toekomst zal verdwijnen. 221

Conclusie
Samengevat wordt in teksten met betrekking tot Andrea Frasers project, dat zij tussen 1994 en 1995
heeft uitgevoerd bij verzekeringsmaatschappij EA-Generali in Wenen, door Fraser zelf, maar ook
door curator Sabine Breitwieser, alsmede door derden die weer over dit project schreven, beweerd
dat haar werk heeft weten te ontsnappen aan instrumentalisering door dit bedrijf ten behoeve van
zijn positief publiek imago. Dit schrijft men toe aan het zelfkritisch vermogen van zowel de
verzekeringsmaatschappij en Breitwieser die om Frasers kritische blik vroegen om de negatieve sfeer
die er binnen het bedrijf ten aanzien van de kunstcollectie onder directieleden, medewerkers en
betrokken kunstprofessionals heerste in kaart te brengen, als ook Fraser die haar eigen rol van
kunstenaar in relatie tot het belang van de verzekeringsmaatschappij om haar een project te laten
uitvoeren aan de kaak stelde.
Zo is Fraser, in tegenstelling tot wat bij het discours over het werk van Clegg & Guttmann bij DG
BANK gebeurde, zelf het discours over haar werk gestart. Frasers project bestond namelijk uit een
onderzoek met tekstueel verslag ‒waarvoor Fraser betrokkenen rond de kunstpraktijken van het
bedrijf interviewde‒ en een installatie van bestaande werken uit de kunstcolle ctie van EA-Generali ‒
die voorheen in het hoofdkantoor in de werkvertrekken en gangen hingen‒ in de toen nieuw te
openen openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van het bedrijf, die fysiek gescheiden
van dit hoofdkantoor lag. Mede onderdeel van dit discours vormde ook Frasers tekst die zij tijdens de
opening van deze ruimte, welke tevens afronding van het project en vernissage v an de installatie
inhield, uitsprak en die later gepubliceerd werd.
In het verslag van haar project en in haar openingsspeech legde Fraser de bedrijfseconomische
redenen bloot achter die verhuizing van de kunstverzameling, welke de overgang markeerde van d e
collectiefocus op werk op papier en sculpturen van jonge Oostenrijkse kunstenaars naar conceptuele
kunst. Daarnaast concludeerde zij in deze teksten dat het betrekken van kunstprofessionals bij EA Generali’s kunstpraktijken niet zozeer bedoeld was om de instrumentalisering van deze praktijken te
beteugelen, maar eerder gezien moet worden als doelbewuste bijdrage ter bevordering van een
positief publiek imago van de verzekeringsmaatschappij. Aan de hand van inzichten van socioloog
Bourdieu onderstreepte zij namelijk dat de betrokkenheid van kunstprofessionals voor symbolisch
kapitaal zorgt, wat EA-Generali weer gebruikt om meer maatschappelijke legitimiteit te vergaren
teneinde de welwillendheid bij stakeholders te vergroten voor een betere afzetmarkt van de eigen
producten en diensten.
In publicaties, interviews en teksten laat Fraser ten aanzien van haar project bij de
verzekeringsmaatschappij weten zeer zelfbewust te zijn geweest van haar eigen rol als
kunstprofessional daar. Door opzettelijk zo min mogelijk artistieke glans aan haar project mee te
geven, meende zij het bedrijf zijn symbolisch kapitaal te kunnen ontzeggen en zodoende haar werk
te behoeden voor instrumentalisering door EA-Generali.
De idee dat Fraser met haar onderzoekende en zelfkritische aanpak weerstand kon bieden aan
instrumentalisering door de verzekeringsmaatschappij is niettemin een misvatting gebleken. Want
doordat zij geen acht heeft geslagen op implicaties die de bedrijfsmatige kant van de openbaar
toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van de verzekeringsmaatschappij met zich meedraagt, is
zij zich niet gaan beseffen dat haar institutioneel kritische aanpak binnen deze ruimte waaraan in de
kern een aanbodgestuurd beleid ten grondslag ligt ‒namelijk het beleid rond het aanbod aan EAGenerali’s producten en diensten die afgezet moeten worden‒ niet hetzelfde soort resultaat oplevert
als haar eerdere projecten bij publieke kunstinstellingen waaraan een vraaggestuurd beleid ten
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grondslag ligt ‒ofwel het beleid rond de maatschappelijke vraag wat in een collectie opgenomen
moet worden en waarom.
Echter, doordat Fraser zelf veel publiceerde over haar werkwijze en doordat kunstprofessionals die
daar weer over schreven geen diepgaande studie van Frasers project bij EA-Generali maakten en in
plaats daarvan vooral meegingen in haar verhaal, en hierbij Frasers werkwijze als een institutioneel
kritische aanpak zagen die weerstand biedt aan bedrijfsmatige instrumentalisering, omdat, zoals
Fraser zelf schreef, zij door middel van die aanpak niet gedomineerd kan worden maar eerder als
dominante kracht kan optreden, is de beeldvorming dat Frasers werk een mogelijkheid heeft
gecreëerd om onder inkapseling door een bedrijf uit te komen in tact gebleven.
Te concluderen valt dat juist Frasers eigen teksten, in combinatie met de namens de
verzekeringsmaatschappij door kunstprofessionals voortgebrachte teksten waarin veel over het
institutioneel kritisch karakter van het werk geschreven werd, het uiteindelijk voor derden extra
moeilijk hebben gemaakt om een genuanceerd beeld over haar project te schetsen. Zo blijken de
resultaten van de allereerste pogingen daartoe van enkele kunstjournalisten direct na voltooiing van
het werk in latere teksten te zijn overgeslagen of te zijn gebagatelliseerd door zowel
kunstprofessionals die in naam van EA-Generali schreven, als ook door derden die op Frasers
artistieke werkwijze in samenhang met de kunstpraktijken van de verzekeringsmaatschappij
reflecteerden.

156

157

4. OP HET DOOR TRUSSARDI INGENOMEN MILANEES STADSPLEIN:
ONGETITELDE INSTALLATIE (2004) - MAURIZIO CATTELAN
‘Milan is the city of fashion and advertising: it knows how to spin its stories.’ 1

1

Massimiliano Gioni in Frieze Magazine (oktober 2006).
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4.0. Mediaspektakel
In de stedelijke buitenruimte
De ongetitelde installatie uit 2004 van Maurizio Cattelan bestaande uit drie, naar blanke jongetjes
gemodelleerde, wassen beelden van 115 centimeter lang, aan een touw in een eikenboom, was op
het stadsplein Piazza XXIV Maggio tentoongesteld (afb. 1). Van 5 mei tot 7 mei 2004 waren daar twee
beelden met donker haar en eentje met blond haar te zien. Één van de twee donkerharige poppen
was gehuld in een spijkeroverall met daaronder een kakikleurige trui. De ander droeg een zwarte trui
met spijkerbroek. De pop met het blonde haar was gekleed in kakikleurige pantalon met een
lichtblauw gestreept overhemd. De kledingstukken hadden geen zichtbare merknaam.
Piazza XXIV Maggio, dat altijd al openbaar toegankelijk was, zou ook tijdens de tentoonstelling van
Cattelans installatie voor iedereen vrij te betreden blijven. Het plein werd echter wel voor de
geplande tentoonstellingsduur van 5 mei tot 6 juni namens het stadsbestuur exclusief aan
luxegoederenconcern Trussardi ter beschikking gesteld.2 Hiermee stond deze stedelijk openbare
ruimte feitelijk onder tijdelijk beheer van het modebedrijf. De reden hoe dit zo kwam en de
gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat de poppen op 7 mei werden weggehaald, alsmede de
manier waarop hierover in naam van het modebedrijf naar buiten toe gecommuniceerd is, komen
dadelijk meer in detail aan bod. Belangrijk om te weten is dat in naam van Trussardi tussen 2003 en
2010 elk jaar een andere plek in de stedelijke ruimte tijdelijk voor een kunsttentoonstelling bezet is
geweest.3 Deze tentoonstellingen staan beschreven in de bestandscatalogus What Good is the
Moon? The Exhibitions of the Trussardi Foundation (2010).4
Sommige van de tentoonstellingsplekken in de periode van 2003 tot 2010 betroffen plekken in de
stedelijke ruimten die van origine al vrij te betreden zijn en waren. Naast Piazza XXIV Maggio was dat
bijvoorbeeld ook de overdekte winkelgalerij Galleria Vittorio Emanuele II (waar in 2003 de Fiat Uno
met caravan van Elmgreen & Dragset werd getoond). Weer andere plekken waren van oudsher
besloten ruimten die door het modebedrijf voor de duur van de daar gehouden tentoonstelling gratis
voor iedereen werden opengesteld, zoals Vecchi Magazzini (waar in 2006 de installatie van Paola Pivi
met het omgekeerd jachtvliegtuig stond) en Palazzo Citterio (waar in 2010 de grote opblaasbare
ketchupfles van McCarthy was geïnstalleerd).
Naast het feit dat men in de catalogus uit 2010 geen antwoord kan vinden op de vraag hoe en
waarom het modebedrijf via zijn Fondazione de verschillende plekken in de stedelijke ruimte van
Milaan in beheer heeft gekregen, krijgt men in dit boekwerk bij de beschrijvingen van de
tentoonstellingen, behoudens dan bij de beschrijving van de tentoonstelling van Cattelans installatie
op het plein, evenmin uitleg wie deze plekken precies heeft uitgekozen. Het hoe en waarom ten
aanzien van het tijdelijk bedrijfsbeheer over Piazza XXIV Maggio als tentoonstellingsplek wordt
dadelijk besproken aan de hand van Trussardi’s toenmalig corporate cutuurbeleid, aangezien dit
meer achtergrondinformatie behoeft. Met betrekking tot wie de tentoonstellingsplekken heeft
uitgekozen, blijkt dat hetgeen in de catalogus staat vermeld over Piazza XXIV Maggio in het bijzonder,
in tegenspraak is met datgene wat CEO Beatrice Trussardi in een interview uit 2015 met
tweemaandelijks Italiaans lifestyle magazine DANTEmag vertelt over alle tentoonstellingsplekken in

2

Persbericht Fondazione Nicola Trussardi, 5 mei 2004.
Na 2010 werd in naam van het modebedrijf ook doorgegaan met het ontplooien van kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten. Zie webpagina http://www.fondazionenicolatrussardi.com/exhibitions.html.
4
De kunstenaars die in de periode van 2003 tot 2010 met hulp van Fondazione Nicola Trussardi dus een tijdelijk
kunstproject hebben mogen realiseren zijn: Michael Elmgreen & Ingar Dragset in 2003; Darren Almond in 2003;
Maurizio Cattelan in 2004; John Bock in 2004; Urs Fischer in 2005; Anri Sala in 2005; Martin Creed in 2006;
Paola Pivi in 2006; Pawel Althamer in 2007; Peter Fischli and David Weiss in 2008; Tino Sehgal in 2008;
Tarantula in 2008; Tacita Dean in 2009; Paul McCarthy in 2010.
3
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het algemeen. Datgene wat zij in dit blad vertelt, herhaalt zij samen met Gioni ook later weer in de
Bloomberg documentaire Good Fortunes: Beatrice Trussardi (2015).5
Zo wordt in de catalogus, in het door kunsthistorica Roberta Tenconi gemaakt overzicht naar
aanleiding van alle gebeurtenissen rond Cattelans installatie, gesteld dat het de persoon Cattelan was
die destijds voor het stadsplein als tentoonstellingsplek gekozen had:

‘Cattelan specifically chose this square because its history conjures up the specter of
bloody wars and tragic defeats’. 6
Terwijl uit het DANTEmag interview valt af te leiden dat het juist Beatrice Trussardi was, die telkens
in hoogst eigen persoon de plekken heeft uitgekozen en daarbij kennelijk in overleg is geweest met
enkele mensen uit haar bedrijf. Zo spreekt zij daarover in de wij -vorm en zegt:

‘We first select the location and then Massimiliano [Gioni] matches the artis t to the
location’.7
In de Bloomberg documentaire wordt min of meer hetzelfde verteld:

‘First we select some locations and then we identify one. We take the artist to the
location and then the artist is completely inspired by the location.’8
Echter, uit de documentaire en het DANTEmag interview wordt niet helder, zoals dat ook niet uit de
catalogus wordt, welke afspraken Beatrice Trussardi en vermeende collega’s van haar bedrijf dan
namens het luxegoederenconcern over die geselecteerde locaties hebben moe ten maken, met wie,
om deze plekken tijdelijk te kunnen gebruiken voor een tentoonstelling. Dadelijk zal ik plausibel
maken dat het met betrekking tot Piazza XXIV Maggio niet Cattelan, maar vooral toch echt Beatrice
Trussardi samen met marketingstrategen van het modebedrijf is geweest, die dit stadsplein als
tentoonstellingsplek heeft uitgezocht.

Inspelend op cultureel erfgoed
Uit de Bloomberg documentaire wordt duidelijk dat men, vanuit het modebedrijf met behulp van de
catalogus, de buitenwacht veel eerder de indruk wil geven dat men bepaalde plekken voor
tentoonstellingen op een verantwoorde en publieksvriendelijke wijze heeft kunnen gebruiken, dan
dat men wil vertellen hoe de keuzes voor die plekken via wie tot stand zijn gekomen. Zo
benadrukken Beatrice Trussardi en Gioni, maar ook kunstenaar Michael Elmgreen in de
documentaire dat via elke tentoonstelling tegelijkertijd ook speciale aandacht is gegeven aan het
cultureel erfgoed dat de fysieke omgeving van de desbetreffende tentoonstelling vormt. 9 Beatrice
Trussardi zegt bijvoorbeeld:

‘Contemporary art gives a new light to the historical buiding.’ 10
In de catalogus is te zien dat bij elke tentoonstellingsbeschrijving de tekst van de desbetreffende
tentoonstellingsbrochure is opgenomen, waarin heel specifiek wordt ingegaan op de historische
architectuur, kunstwerken en monumenten die in de desbetreffende fysieke omgeving van elke
tentoonstellingsplek aanwezig zijn. Zo staat in de tentoonstellingsbrochure horende bij de
tentoonstelling van Pawel Althamers luchtballon in de vorm van een naakte man getiteld One of
Many (2007) die van 7 mei tot 5 juni 2007 boven Arena Civica zweefde, dat dit stadion in opdracht
van Napoleon was gemaakt en in 1805 in neoklassieke stijl als een Romeins amfitheater is ontworpen
5

Zie voor deze documentaire de webpagina https://www.bloomberg.com/news/videos/2015-10-23/good-fortunesepisode-1-beatrice-trussardi.
6
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 90.
7 Gava, 26 januari 2015.
8 Bloomberg, 23 oktober 2015, minuut 10 en minuut 11.45.
9 Bloomberg, 23 oktober 2015, minuut 7.25.
10 Bloomberg, 23 oktober 2015, minuut 11.05.

160

door architect Luigi Canonica en versierd is met een fresco serie van Andrea Appiani (afb. 83).
Daarnaast wordt vermeld dat Civica Arena in 1807 werd geopend met een nagespeelde zeeslag voor
de keizer en dat daarna onder andere diverse wagenrennen, vuurwerkevenementen,
schaatswedstrijden en negentiende eeuwse ballonvaarten in dit stadion plaatsvonden. Verder
worden memorabele hoogtepunten in de geschiedenis van Civica Arena opgesomd als Buffalo Bill’s
‘Wild West show’ in 1894 en 1906, maar ook de eerste Giro d’Italia wielerwedstrijd op 30 mei 1909
en de eerste Milanese voetbalderby tussen SEF Mediolanum Milano en Milan Cricket and Football
Club op 20 mei 1900. 11
Gelijkerwijs wordt bijvoorbeeld in de tentoonstellingsbrochure horende bij de expositie ‘Still Life’ van
kunstenaar Tacita Dean, die van 12 mei tot 21 juni 2009 in Palazzo Dugnani was te zien, erop
gewezen dat dit zeventiende eeuwse palazzo al acht jaar in de vergetelheid was ge raakt, maar dat
Trussardi’s renovatiewerkzaamheden in het kader van Deans expositie ervoor gezorgd hebben dat de
piano nobile voor het eerst voor een algemeen publiek geopend werd en iedereen toegang
verschafte tot de ‘magnificent fresco’ van kunstenaar Giambattista Tiepolo in dit palazzo (afb. 84).12
Ook in de tentoonstellingsbrochure horende bij Cattelans installatie staan verwijzingen naar het
aanwezig cultureel erfgoed op die tentoonstellingsplek. Zo wordt beweerd dat Cattelans installatie
‘[…] specifically is conceived for one of the most significant spots in the city’s history […]’, ofwel voor
Piazza XXIV Maggio ‘[…] with its echoes of Napoleontic campaigns and World Wars I and II […]’
waarbij met ‘echo’s’ de twee op dit stadsplein gesitueerde herdenkingsmonumenten worden
bedoeld, namelijk de eikenboom en een triomfboog (afb. 85).13
In de brochure wordt uitgelegd dat de grote oude eikenboom aanvankelijk elders stond, maar in
1924 in het midden van Piazza XXIV Maggio werd herplant om de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog te herdenken (afb. 86). In de brochure is ook de tekst te lezen, die op het plakkaat van
ijzer en brons onder de boom staat en naar de publieke functie van die boom verwijst: ‘To the
residents of the Ticinese-Lodovica neighborhood, who gave their lives for their country.’ 14
Daarnaast staat in de brochure dat de neoclassistische triomfboog op de zuidwestelijke hoek van het
plein tussen 1801 en 1814 door architect Luigi Cagnola werd gebouwd ter ere van Napoleon
Bonapartes overwinning in de Slag bij Marengo op 14 juni 1800 (afb. 87). Napoleontische troepen
streden daar tegen het leger van aartshertogsdom Oostenrijk in de buurt van de stad Alessandria in
de regio Piëmont. Door deze overwinning consolideerde Napoleon zijn controle over Noord -Italië. De
boog, waaronder de Napoleontische troepen op 17 juni 1800 glorieus Milaan introkken, is bedoeld
om aan deze overwinning te herinneren. De poort werd jarenlang Porta Marengo genoemd, maar
heet nu Porta Ticinese naar de straat die op het plein uitkomt. Deze straat was ooit de hoofdweg
vanuit Milaan richting de stad Pavia, die vroeger Ticinum werd genoemd. In de brochure staat dat de
originele inscriptie op de boog die naar Napoleon verwees in 1815 is vervangen door ‘[…] a generic
dedication to peace, with the words “Dedic anno MDCCCXV” on the north face, and “Paci Populorum
Sospitae” on the south’.15
De lezer van de brochure wordt tevens via twee andere aangestipte zaken ertoe verleid om te gaan
denken dat Cattelans hedendaagse installatie op Piazza XXIV Maggio als vrij te bezichtigen kunstwerk
in een lange traditie staat van het oproepen van een soort collectieve herinnering:

‘Maurizio Cattelan stages the epilogue of a macabre fairy tale rooted in both Goya’s
etchings and in ancient rituals engraved on popular memory.’ 16

11

Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 33.
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 132-133. In de tentoonstelling liet Dean veertien
videowerken zien, waarvan er twee in opdracht van modebedrijf Trussardi zijn gemaakt.
13 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 87.
14 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 88.
15 Ibidem.
16 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 87.
12
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Ook deze referenties aan onder meer immaterieel cultureel erfgoed moeten de lezer er dus kennelijk
van overtuigen dat de installatie van Cattelan een zeker verband houdt met een verleden dat
iedereen aangaat en daardoor een bepaalde publieke legitimatie kent. Later zal ik een meer
uitgebreide analyse maken van deze, door curator Gioni in de tentoonstellingsbrochure geplaatste,
historische verwijzingen en zal ik uitleggen hoe deze zich in relatie tot Trussardi’s corporate
cultuurbeleid verhouden.

Uitgeroepen tot publieke noodzaak
Het blijkt dat Beatrice Trussardi ten tijde van de expositie van Cattelans installatie ook zelf
nadrukkelijk in de media verkondigde dat deze tentoonstelling van maatschappelijke waarde is en
een bijdrage levert aan de samenleving in het algemeen en cultuur in het bijzonder. Zo vertelde zij op
6 mei 2004, een dag na opening van de expositie op Piazza XXIV Maggio, in gesprek met het
algemeen persbureau ANSA English Media Service dat het doel van de Fondazione is om
hedendaagse kunst te promoten en het publiek met die kunst in contact te brengen. 17 Volgens haar
staat Italië als land bekend om zijn artistiek verleden en heeft het daarom juist ook dringend
behoefte aan bekendheid met het nieuwe. Ze zei:

‘We want important contemporary artists to have contact with the public. We have
didactic ambitions.’18
In het interview met DANTEmag uit 2015 herhaalde zij haar streven:

‘You see here in Italy we’ve been exposed to all sorts of other contemporary
disciplines – we know about contemporary theatre, contemporary music and
literature but art, in the minds of Italians, is something more associated with the
historical past, that unique heritage of ours we have grown up with and is the envy of
the rest of the world.’19
In soortgelijke bewoordingen vertelde ze dat opnieuw in de Bloomberg documentaire, die zodoende
lijkt op een vertaling van het DANTEmag interview naar video.20 In de documentaire komt eveneens
de opleidingsachtergrond van Beatrice Trussardi (Bergamo 1971) ter sprake, waaruit blijkt dat haar
affiniteit met kunst en cultuur veel verder reikt dan enkel als directeur van het modebedrijf de
eindverantwoordelijkheid te hebben voor de tentoonstellingen van Fondazione Nicola Trussardi. 21 Zo
behaalde zij een Master ‘Cultural Resource Management’ aan New York University en liep stage in
Museum of Modern Art, Guggenheim en The Metropolitan Museum of Art. 22 In 1999, na het
overlijden van haar vader Nicola Trussardi, werd haar broer Francesco Trussardi, die toen op
vijentwintigjarige leeftijd nog studeerde, CEO van het luxegoederenconcern en kwam zij aan het

17

ANSA staat voor Agenzia Nazionale Stampa Associata, die in januari 1945 met goedkeuring van de geallieerde
militaire machthebbers was opgericht door drie leidende Italiaanse verzetskranten ter vervanging van persbureau
Notizie Nazioni Unite, welke opgezet was door The Psychological Warfare Division van Supreme Headquarters
Allied Expeditionary Force, een van oorsprong Anglo-Amerikaanse organisatie.
18 Povoledo, 6 mei 2004.
19 Gava, 26 januari 2015.
20 Bloomberg, 23 oktober 2015, minuut 9.30: ‘Italians are so much creative people, are so much in contact with
beauty, with aesthetic, with the arts. How is it possible that they are not so much used to contemporary art?’
21 Bloomberg, 23 oktober 2015, minuut 8.33.
22
In Women’s Wear Daily (augustus 1999) staat dat Beatrice al een Bachelor kunstgeschiedenis van NYU op zak
had en een internship deed bij het MoMA in New York —in de bestandscatalogus (2010, pp. 13-14) wordt
daaraan een internship bij het Guggenheim toegevoegd. In het persbericht van Museo Nazionale delle Art del XXI
Secolo (MAXXI, maart 2011) staat dat zij ook voor The Metropolitan Museum of Art in New York heeft gewerkt,
wat dus wordt bevestigd in de Bloomberg documentaire uit 2015, minuut 8.50.
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hoofd van de afdeling bedrijfscommunicatie te staan. 23 In 2003 werd zij na het overlijden van haar
broer de nieuwe CEO van Trussardi. 24
Naar buiten toe is Beatrice Trussardi blijven verkondigen dat hetgeen luxegoederenconcern Trussardi
via zijn Fondazione doet een belangrijke maatschappelijke waarde toevoegt. Dit deed zij bijvoorbeeld
ook in 2010 op het gezaghebbende World Economic Forum, waar zij dat jaar co-founder van ‘Table
for Two Italia’ was en tevens benoemd werd tot ‘Founding Curator of the Milan hub for the Global
Shapers Community of the World’. Zo is in haar profieltekst op de webpagina van het World
Economic Forum de claim dat het bedrijf via hedendaagse kunst aandacht geeft aan cultureel
erfgoed weer prominent aanwezig:

‘In 2003, the foundation moved out of its exhibition spaces in Palazzo Trussardi alla
Scala to bring contemporary art directly into the city, venturing into fomerly
unexplored territory. Like a nomadic museum, the Fondazione Nicola Trussardi
conceives, organizes and produces major contemporary art exhibitions by
internationally renowned artists which are created specifically for forgotten and
often inaccessible buildings, monuments, and landmarks around Milan, reopening
them and restoring them to the city and to art lovers. Since 2003, the Fondazione
Nicola Trussardi has evolved into a unique institutional model that is admired around
the world.’25
Deze profieltekst is relevant, omdat deze geldt als het internationaal visitekaartje van Beatrice
Trussardi incluis hetgeen waar zij, via haar bedrijf, met Fondazione Nicola Trussardi aan werkt en wat
onder de aandacht is gebracht bij CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici,
intellectuelen en journalisten.
Ook in de bestandscatalogus uit 2010 heeft Beatrice Trussardi gepropageerd dat de in naam van haar
bedrijf gemaakte tentoonstellingen in de stedelijke ruimte van publiek belang zijn. Dit komt onder
andere expliciet naar voren in het, voor deze catalogus speciaal gehouden en uitgeschreven,
tweegesprek tussen haar en Massimiliano Gioni (Busto Arsizio 1973), Trussardi’s vaste
kunstcurator.26 Volgens Gioni zit het publieke karakter van Trussardi’s kunstpraktijken onder andere
in het feit dat Trussardi kunstenaars de mogelijkheid geeft om een kunstproject uit te voeren, dat de
tentoonstellingen van die projecten gratis en voor iedereen vrij te betreden zijn, dat de kunstenaars
na de tentoonstelling hun werk mogen houden en dat Trussardi voor sommige tentoonstellingen
zelfs gebouwen restoreert.
Verder meent Gioni dat het bovenal lovenswaardig is dat de Fondazione in staat is om een
‘educational and instructive’ rol te spelen die nooit ten koste gaat van ‘the integrity and radical
nature’ van de kunstprojecten, iets waarop musea ‒aldus Gioni, zonder dat hij daar een verklaring
voor geeft‒ vaak hun grip verliezen.27 In het gesprek wordt dit door Beatrice Trussardi beaamd. Zij
voegt daaraan toe:

‘Ever since the first show, our audience has just kept growing. And more than once,
the Foundation’s exhibitions have been responsible for ―and accepted the onus of―
putting art back at the center of public debate. That is something I truly value; the
23

Nicola Trussardi crashte op 56-jarige leeftijd in zijn blauwe Mercedes coupé. De familie Trussardi vroeg om af
te zien van het sturen van bloemen. In plaats daarvan moedigde ze het aan om geld te doneren aan slachtoffers
van het Kosovo-conflict. Zo werd in de Berliner Morgenpost van 17 april 1999 gemeld dat Nicola Trussardi
donorganen de levens van vier patiënten hadden gered.
24 Francesco Trussardi verongelukte op 29-jarige leeftijd in zijn Ferrari vlakbij Bergamo in Telgate. The Vancouver
Sun, 27 januari 2003; Shard, 4 oktober 2003.
25
Zie webpagina World Economic Forum https://www.weforum.org/people/beatrice-trussardi. Aan de jaarlijkse
bijeenkomst van World Economic Forum doen in totaal rond de 2500 personen uit de wereld van financiën,
industrie, politiek en media mee.
26 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 11-17.
27 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 14.
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Foundation makes art the focus of attention. It does not just turn it into an event, it
turns it into a demand, in some cases even an emergency.’28
Geheel in lijn met het tweegesprek tussen Beatrice Trussardi en Gioni wordt via de algemene
catalogusbeschrijving van Cattelans installatie bij de lezer de impressie gewekt dat dit werk door de
jaren heen een publieke rol is blijven spelen. Zo staat geschreven dat het werk een deel van de
‘collective imagination’ is geworden, dat telkens opnieuw als referentie is aangehaald in debatten en
discussies over ‘contemporary art and censorship’. 29
Uit deze beschrijving valt echter niet meteen op te maken om welke doorlopende debatten en
discussies het precies gaat en wie daarbij betrokken zijn, daar dit niet staat omschreven. Maar op de
bladzijden in de catalogus direct na die beschrijving is, naar aanleiding van het door Tenconi gemaakt
overzicht, af te leiden dat het bedrijf daarmee onder meer de destijds in 2004 losgebarsten reacties
in de Italiaanse media bedoelt.30 Reacties die ‒aldus Tenconi’s overzicht‒ ervoor gezorgd hebben dat
Roberta Smith haar opinieartikel ‘Why Attack Art? It’s Role Is to Help With Problems, Not Become a
Problem’ in The New York Times van 13 mei 2004 schreef, maar ook dat de installatie werd genoemd
in Calvin Tomkins artikel in The New Yorker (oktober 2004), in Encyclopaedia Britannica’s Book of the
Year (2005), evenals in het zesde deel van het door Mondadori Electa uitgegeven Italiaanstalig
naslagwerk Arte Contemporanea (2007).31

Opgeklopte mediabelangstelling
Het door Roberta Tenconi samengesteld overzicht in Trussardi’s bestandscatalogus is ‒zoals in de
inleiding van voorliggend onderzoek staat vermeld‒ tot op heden de enige gemaakte chronologie
waarin de gebeurtenissen rond Cattelans installatie per dag aan de hand van berichtgeving in de
media uitgebreid staan beschreven. Zij heeft voor haar ‘Chronicle’ fragmenten uit Italiaanstalige
kranten in het Engels vertaald en stukken uit Italiaanstalige en Engelstalige kranten verzameld en
afgedrukt samen met screen shots van televisieuitzendingen en delen van fotoreportages over de
controverse rond Cattelans installatie (afb. 3).
Direct aan het begin van het overzicht wordt, via een geciteerd en in het Engels vertaald stuk uit La
Repubblica van maandag 3 mei 2004, geïmpliceerd dat Cattelan het heeft aangedurfd om met zijn
installatie een controversieel maatschappelijk thema aan te roeren.32 Dit stuk komt uit een interview
met Cattelan dat journalist Paolo Vagheggi een dag voor de opening van de tentoonstelling met hem
hield. Vagheggi schrijft dat Cattelan naar Milaan komt, waar hij op 5 mei 2004, ‘the anniversary of
Napoleon’s death’, op Piazza XXIV Maggio een sculptuur presenteert voor Fondazione Nicola
Trussardi. Vervolgens citeert Vagheggi Cattelan over zijn nog te presenteren werk:

‘This is not a monumental piece, but it will frighten people, and will probably be
deemed over the top. It is on the theme of childhood, which I see as a space of
freedom and, at the same time a place of violence and abuse. But children are also
the future, and so it is a reflection on what is going on around us. It is a kind of pillory
representing the feeling of violence I sense everywhere.’ 33
Uit het overzicht wordt niet duidelijk in hoeverre Tenconi eigenlijk weet wat Cattelan precies bedoelt
met zijn woorden ‘gevoel van geweld’ dat hij overal detecteerde en waarom hij ‘de kindertijd’ een
‘plek voor vrijheid’ maar tegelijkertijd ook ‘geweld en misbruik’ ziet. Dit wordt in elk geval niet
verhelderd in de tekst. Daarnaast is er ook geen verklaring in het overzicht te vinden waarom curator
28

Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 15.
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 88.
30
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p 93.
31 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 97-99.
32 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 90; Vagheggi, Paolo: ‘Cattelan l’artista da un milione di
euro.’ In: La Repub blica, 3 mei 2004, p. 28.
33 Ibidem.
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Gioni en CEO Beatrice Trussardi met dit werk hebben ingestemd. De reden waarom Cattelan maar
ook Gioni en Beatrice Trussardi zo obscuur zijn gebleven over de keuze voor het respectievelijk
maken en tentoonstellen van de aan hun nek opgehangen jongetjes krijgt evenmin nadere
toelichting in de andere catalogusteksten ‒waarover dadelijk meer.
Het overzicht meldt dat Cattelan in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 mei 2004 de drie poppen
in de boom installeerde, waarbij staat dat hij verantwoordelijk is geweest voor de keuze van Piazza
XXIV Maggio als tentoonstellingsplek, wat dus in tegenspraak is met wat Beatrice Trussardi in het
interview met DANTEmag uit 2015 zei.
In het overzicht citeert Tenconi uit een artikel van journaliste Paola Nicolin dat op de ochtend van 5
mei 2004 in La Repubblica verscheen en waarin Cattelan aan het woord komt. 34 Volgens Nicolin
bespeelt Cattelan als ‘artistieke genius’ altijd de dunne lijn tussen ‘het theater van het absurde en
poëzie’ en doet hij dat wederom met de installatie op Piazza XXIV Maggio. In Nicolins artikel is een
citaat van Cattelan opgenomen ‒door Tenconi vertaald‒ waarin hij, geheel in lijn met hetgeen in de
tentoonstellingsbrochure staat, aan het cultureel erfgoed op het plein refereert:

‘In Milan, I am staging the tragic ending of a fairy tale, which may come a bit too
close to reality, but I hope it will also exorcise it. I thought his piazza was an
interesting crossroads: the city of nightlife alongside the historic city, the city of kids
running down Corso di Porta Ticinese and the city of cars zipping through the square.
Plus, the exhibition opens on May 5, which is the date of Napoleon’s death, and Porta
Ticinese was built to commemorate one of his victories: and at the center is a small
plaque commemorating the victims of World War I. Little by little, the piazza revealed
itself to be a place criss-crossed by the memories and tensions of battles, old and
new.’35
Op woensdag 5 mei 2004 om half zeven ’s avonds waren volgens Tenconi ongeveer tweeduizend
mensen naar het plein gekomen om de officiële opening van de expositie in het bijzijn van
burgemeester Gabriele Albertini bij te wonen, waardoor het verkeer werd gestremd. Dit grote aantal
was ‒aldus het overzicht‒ die dag mede het gevolg van opruiende berichten in de ochtendkranten
Corriere della Sera en La Repubblica waarin de tentoonstelling werd aangekondigd. 36 Als voorbeeld
van de toon die hierin werd aangeslagen, is de kop aangehaald van Francesca Bonazzoli’s artikel in
Corriere della Sera: ‘Cattelan scandalo sotto la quercia’ [Cattelan, schandaal onder de eikenboom]. 37
In het overzicht staat aangegeven dat er vervolgens een grote rel rond de installatie is gaan ontstaan.
Ter illustratie van het grote ongenoegen dat over Cattelans installatie in de media van conservatieve
en rechtspopulistische signatuur doorklonk, zijn diverse Italiaanstalige krantenkoppen van donderdag
6 mei 2004 door Tenconi in het Engels vertaald, waarbij ze de inhoud van de bijbehorende artikelen
verder buiten beschouwing heeft gelaten. Enkele voorbeelden van die koppen zijn: ‘Shocking Image
by Cattelan: 3 Executed Kids (Metro Milano), ‘Cattelan, Art and Provocation’ (Libero), ‘Milan,
Shocking Monument to Stolen Childhood’ (Il Giorno), ‘Macabre Art in the City Square’ (Il Giorno), ‘The
Tree of “Hanged Children”: Art at the Center of Scandal and Debate’ (Il Giornale).38
In het overzicht heeft Tenconi daarna een interview uit La Repubblica van 6 mei 2004 vertaald waarin
Cattelan volgens haar de betekenis van zijn werk uitlegt aan journaliste Anna Cirillo. 39 In dit interview
staat dat Cattelan meent dat de poppen op mensen neerkijken ‘[…] almost like three judges or three
prophets’. ‘Iets in hun ogen maakt dat zij ons beoordelen', aldus de kunstenaar. Dat is dan ook
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 90; Nicolin, Paola: ‘Effeto Cattelan: Arte e provocazione a
Porta Ticinese.’ In: La Repub b lica, 5 mei 2004, pp. X-XI.
35
Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 91.
39 Ibidem.
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volgens Cattelan ‘de positie waarin we onze kinderen gedwongen hebben ‒en de kindertijd kij kt
vanuit die positie naar ons terug en vertelt wat we onszelf, de toekomst en de visie op morgen
aandoen’. ‘It represents the way we are treating our dreams’.
Op de vraag van Cirillo welke reacties Cattelan op het werk verwacht, antwoordt hij dat hij zich ervan
bewust is dat sommige mensen zich beledigd zouden kunnen voelen. Volgens hem bestaat het
publiek ‘uit een veelheid aan verhalen, waarbij ieder zijn eigen heeft’. Hij zegt dat hij voorbijgangers
heeft horen praten over ‘een protest tegen oorlog’, dat het werk ‘ter verdediging van bomen is’ en
dat iemand zei ‘we’re for life, not death’. Naar aanleiding daarvan zegt hij: ‘If I could put all these
comments together, I could call that the work of art’. 40
Tenconi schrijft dat mede vanwege de aanhoudende mediabelangstelling drie eenheden van de
verkeerspolitie en een auto van de Carabinieri op Piazza XXIV Maggio paraat stonden.41 Deze
eenheden waren daar volgens haar tevens om de orde te bewaken toen politieke partij Lega Nord,
onder leiding van gemeenteraadslid Matteo Salvini, op 6 mei 2004 een publieke demonstratie onder
de eikenboom organiseerde om het kunstwerk verwijderd te krijgen ‒wat hen ondanks de grote
opkomst uiteindelijk niet lukte.42 In het overzicht staat dat de krant Il Giorno als voornaamste
spreekbuis gold van de tegenstanders van Cattelans installatie. Hierin had onder andere de lokaal
bekende schrijver Don Antonio Mazzi zich negatief uitgesproken over datgene wat hij zag als het
geweld dat met het werk werd afgebeeld. Een citaat van hem is door Tenconi in haar overzicht
vertaald:

‘It is wrong to create such diabolical distortions that go to the point of rattling
people’s emotions and warping their instincts of tenderness. […] Cattelan is a
masochistic, despoiling fakir.’ 43

Rellerige reputatie
In het overzicht komt niet uitgebreid naar voren dat Cattelan al veel langer erom bekendstond
relletjes te veroorzaken. Zijn reputatie als mediagenieke kunstenaar die telkens veel publiciteit heeft
gecreëerd, komt slechts summier in de algemene catalogusbeschrijving van Cattelans installatie aan
bod op de twee bladzijden vóór de pagina’s met Tenconi’s overzicht. In deze beschrijving wordt met
zinnen als ‘portrait of Hitler as a child’ en ‘Pope struck by a meteorite’ enkel zeer beknopt naar twee
eerder bekende werken van Cattelan verwezen, respectievelijk HIM (2001) en La Nona Ora (1999).44
Deze werken kregen destijds veel mediabelangstelling.
Zo zorgde het eerstgenoemde werk, een eveneens door Daniel Druet gemaakt wassen beeld dat een
boetvaardig knielende Hitler moet voorstellen, in september 2002 voor veel beroering in Nederland
(afb. 88). Daar werd het in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam tentoongesteld en wilde
de inmiddels ontbonden politieke partij LPF (Lijst Pim Fortuyn) de expositie van het beeld
verbieden.45 Het andere werk (‘het negende uur’) is ook een wassen beeld en moet de van oorsprong
Poolse paus Johannes Paulus II voorstellen die onder ee n enorme meteoriet bedolven wordt (afb.
89).46 Twee Poolse parlementariërs dreigden dit werk te gaan vernietigen, zodra het van Royal
Academy of Arts in Londen naar een tentoonstelling in Warschau zou komen. 47
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Ibidem.
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, pp. 90-92.
42 Ibidem.
43 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 91; Mazzi, Don Antonio: ‘Milano, monument choc all’
infanzia negata. Macabra rappresentazione’. In: Il Giorno, Milaan editie, 6 mei 2004, p. 1.
44 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 87.
45
Velde, 6 september 2002; Post, 7 februari 2004; NRC Handelsblad, 8 mei 2004.
46 De fabricage van wassen beelden besteedt Cattelan altijd uit aan kunstenaar Daniel Druet, die deze ook maakt
voor de wereldwijde musea van Madame Tussauds. Tomkins, 4 oktober 2004; Thompson, zaterdag 13 november
2010.
47 Scherr, 13 mei 2001.
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Door deze en andere spraakmakende werken was de naam Cattelan, nog voordat de installatie op
Piazza XXIV Maggio werd gerealiseerd, allang bij een algemeen publiek bekend. In de kunstscene had
hij reeds in 1995 de aandacht getrokken met zijn eerste solotentoonstelling in Galerie Perrotin te
Parijs. Daar liet hij kunstverkoper Emannuel Perrotin in een gigantisch penispak met konijnenoortjes
rondlopen en noemde dit werk Errotin, le Vrai Lapin (A, B, C) (1995) (afb. 90).48 Het jaar daarna had
hij, in het kader van de tentoonstelling ‘Crap Shoot’ (1996) van De Appel in Amsterdam, bij Galerie
Bloom ingebroken met als doel om de daar geëxposeerde beelden van Paul de Reus in De Appel te
exposeren onder de titel Another Fucking Readymade (1996) (afb. 91).49
Vanaf midden jaren negentig is hij met name ook faam gaan maken door zijn bijzondere
ensceneringen van opgezette dieren. In zijn installatie Bidibidobidiboo (1996) lijkt het bijvoorbeeld
net alsof een eekhoorn aan een keukentafeltje met een pistool zelfmoord heeft gepleegd (afb. 92).
Door de jaren heen is hij producten uit de taxidermie in dergelijke koddige opstellingen blijven
ensceneren en tentoonstellen. Zo baarde hij enkele weken voordat hij de drie poppen op Piazza XXIV
Maggio installeerde veel opzien toen hij met het werk Un Asino Tra i Dottori (2004) een opgezette
ezel, in een voor ezels onnatuurlijke pose zittend op zijn achterwerk, naar voren schoof om de
eretitel die hij van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Trento kreeg in
ontvangst te nemen (afb. 93).50
Ondanks het feit dat Cattelan in de nasleep van de gebeurtenissen rond zijn installatie in Milaan
bijvoorbeeld door journalist Calvin Tomkins in The New Yorker veelzeggend als ‘prankster’ werd
omschreven, is deze typering van grappenmaker en is zijn reputatie als mediagenieke kunstenaar
niet uit het overzicht in de catalogus af te leiden. 51 In de pagina’s daar voor, in de algemene
catalogusbeschrijving van het werk, komt dit evenmin aan bod en worden hij en zijn installatie eerder
vrij serieus genomen. Zo wordt er nogal gewichtig gedaan over het belang van zijn installatie, waarbij
staat beschreven dat het ongetiteld werk de kindertijd ziet ‘[…] as a realm of freedom and
imagination, but also as a place of violence and terror. A plunge into reality at its crudest […]’,
waardoor Piazza XXIV Maggio tot een plek voor publiek debat is gemaakt. 52

Protestactie bezien vanuit Trussardi
In de algemene catalogusbeschrijving van Cattelans installatie en in Tenconi’s overzicht wordt bij het
vermelden van de door Lega Nord op donderdag 6 mei 2004 aangewakkerde demonstratie tegen het
werk geen directe koppeling gemaakt met het feit dat dit reeds een tweede protestactie was die in
de media veel aandacht voor het modebedrijf en zijn kunstpraktijken heeft gegeneerd. Zo werd een
jaar daar voor protest aangetekend tegen Elmgreen & Dragsets Short Cut (2003), de Fiat Uno met
caravan in de overdekte winkelgalerij Galleria Vittorio Emanuele II. De lezer van de catalogus kan
daar pas later achterkomen, aangezien het werk van Cattelan uit 2004 wordt ui tgelicht op pagina 84
tot en met 99 en het werk van Elmgreen & Dragset uit 2003 op pagina 168 tot en met 179.
De controverse rond Elmgreen & Dragsets werk begon kort na de onthulling van dit werk, toen de
verkeerspolitie een bonnetje uitschreef voor fout parkeren. In de catalogusbeschrijving van dit werk
staat dat deze boete in eerste instantie tamelijk onopgemerkt bleef in de media, maar dat de
belangstelling voor het werk al snel op gang kwam doordat twee gemeenteraadsleden tevergeefs
tegen het werk protesteerden door zittend ernaast een pizza te eten. 53 Een foto van hun actie samen
met een krantenartikel daarover is in de catalogus te zien en heeft als vetgedrukt onderschrift
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‘Demonstration by two members of the City Council against the piece, published in Libero, May 10,
2003’ (afb. 94).54
In de catalogusbeschrijving wordt niet uitgelegd waarom zij in protest waren. Enkel voor de lezer met
kennis van de Italiaanse taal is dit te achterhalen. Zo valt uit het zeer klein afgedrukt Italiaanstalig
krantenartikel in de catalogus af te leiden dat deze gemeenteraadsleden vonden dat het werk
zomaar was neergeplempt zonder bescherming van de in mozaïek gelegde vloer, die in 1966 van
publiek geld met een zeer zeldzame marmersoort gerestaureerd was.55 Opvallend is dat in de
bijbehorende tentoonstellingsbrochure, waarvan de tekst in de catalogus staat afgedrukt, geen
melding van deze restauratie wordt gedaan, terwijl de tekst door de uitgebreide beschrijving van de
galerij en haar geschiedenis kennelijk wel de idee moet voeden dat alle wetenswaardigheden over de
tentoonstellingsplek vermeld staan. 56
In naam van het modebedrijf is in de catalogus geprobeerd om deze onhandige protestactie op
subtiele wijze in het eigen voordeel in te kaderen. Zo is het motief van deze actie —in elk geval voor
lezers zonder Italiaanse taalbeheersing— onderbelicht gelaten, terwijl hun zichtbare daad van het
pizza eten voor de caravan helder in woord en beeld is uitgelicht. 57 Op die manier heeft Trussardi
kennelijk de suggestie willen wekken dat gemeenteraadsleden de installatie niet serieus hebben
opgevat als kunst, maar deze eerder minachtend hebben beschouwd als iets dat letterlijk en
figuurlijk ‘camp’ is. Op die manier lijkt het modebedrijf te willen impliceren dat de
gemeenteraadsleden als publieke figuren geen idee hebben van wat hedendaagse kunst is en dat het
precies daarom ook de plicht voelt om zich met kunst in de stedelijke ruimte te manifesteren,
aangezien het ‒althans zo wordt gepretendeerd‒ met de kunstexpertise in huis van Beatrice
Trussardi en Massimiliano Gioni soms een beter besef heeft van hedendaagse kunst dan sommige
representanten van de publieke sector en zodoende beter in staat is de bevolking daarin te
onderwijzen.
Op een dergelijk subtiele wijze is in de catalogus tevens geprobeerd om de protestactie van Lega
Nord tegen Cattelans installatie in het eigen voordeel in te kaderen. Zo heeft men getracht de idee te
voeden dat de installatie ten prooi is gevallen aan agressie en onredelijkheid van de Milanese
goegemeente. Volgens de algemene catalogusbeschrijving culmineerde de Lega Nord demonstratie
namelijk in de ‘vernieling’ van Cattelans installatie:

‘Less than forty-eight hours after its installation, a citizen destroys the sculpture,
which was to have remained up until June 6.’ 58
In de catalogus doet men het in naam van het luxegoederenconcern voorkomen dat men vindt dat
deze goegemeente desondanks weinig schuld voor die vernieling is aan te rekenen, omdat ze
nauwelijks tot niet met hedendaagse kunst in aanraking is gekomen. Wat dan ook precies een
omstandigheid is die Trussardi dus naar eigen zeggen met de Fondazione tentoonstellingen probeert
te verhelpen.
54
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Het gebruik van het woord ‘destroys’ in het overzicht is echter tamelijk overtrokken. Zo blijkt uit
mediaberichtgeving die niet in de catalogus wordt vermeld dat deze burger niet zozeer de gehele
installatie had vernield, maar eerder de poppen uit de boom probeerde te halen door de touwen
door te knippen en de poppen mee naar beneden te brengen.59 Hiervoor klom hij in de avond van
donderdag 6 mei 2004 —ongezien door de beveiligingsmensen— rond een uur of negen de boom in.
Vervolgens knipte hij het touw door van de pop met de spijkerbroek en zwarte trui, maar verloor bij
het opvangen van de pop zijn evenwicht, waardoor deze pop uit zijn handen glipte, op de grond viel
en er een stuk van het linkerbeen van de pop afbrak. Ook de man zelf viel van vijf meter uit de b oom.
Hij kwam op de ijzeren reling rondom de eik terecht en moest daarna met een hersenschudding,
schaafwonden, een snee in zijn wenkbrauw en een flinke kneuzing aan zijn achterste naar het
ziekenhuis worden gebracht. 60
In het overzicht staan drie foto’s van hem in actie afgedrukt, waarbij het onduidelijk is wie deze
foto’s heeft gemaakt en hoe Trussardi deze in handen heeft gekregen (afb. 95). In de tekst staat ook
de naam van de man vermeld: Franco Di Benedetto. Een vertaald citaat van hem uit Corriere della
Sera van 8 mei 2004 is de enige zin waarmee hij in de catalogus aan het woord gelaten is. Hieruit valt
af te leiden dat hij uiteindelijk geen vernielzuchtige intentie had:

‘I took down the dummies that were hanging from the tree. I don’t regret doing it but
I didn’t mean to ruin them.’61
Toch wordt hij in de catalogus, mede door bijvoorbeeld de geciteerde uitspraken van Cattelan,
ontwerper Ettore Sottsass, kunstcriticus Vittorio Sgarbi, architect Alessandro Mendini en kunstcritica
Roberta Smith ‒die zodadelijk aan bod komen‒ bestempelt als een culturele onbenul zonder gevoel
voor én verstand van kunst. Dit wordt extra versterkt doordat in het overzicht dus verder geen
aandacht aan zijn motief is geschonken, wat mogelijk te maken zou kunnen hebben met he t feit dat
hij op 10 mei 2004 tijdens de Milanese gemeenteraadsvergadering over het terughangen van de
installatie tot held werd uitgeroepen door Lega Nord. 62 Op die manier probeert het modebedrijf
opnieuw impliciet de boodschap te verkondigen dat de Fondazione tentoonstellingen van grote
maatschappelijk educatieve waarde zijn, daar deze de burgers in aanraking laten komen met
hedendaagse kunst en hen bovendien iets willen leren over het cultureel erfgoed van de
tentoonstellingsplek. In het geval van Cattelans installatie dus kennelijk over Piazza XXIV Maggio als
herinneringsplek aan thema’s als de kindertijd, geweld en vrijheid.
Niettemin zal ik dadelijk beargumenteren dat deze verwijzingen er met de haren bij gesleept zijn
door Cattelan en Gioni, en, afgezien van Napoleons sterfdag op 5 mei, historisch inaccuraat zijn.
Daarbij zal ook naar voren komen dat in de beschrijvingen die in naam van Trussardi zijn gemaakt,
evenals in de commentaren in de media, nergens de mogelijkheid werd geopperd dat Di Benedetto
en andere protesterende burgers misschien niet zozeer gedreven werden door hun vermeende
onbegrip van en algemene antipathie jegens kunst, maar eerder door het feit dat Trussardi hun
dagelijkse publieke ruimte had bezet zonder hen vooraf in de plannen te betrekken.
Nadat Di Benedetto uit de boom was gevallen, haalden de politie en de brandweer op dezelfde
avond nog de twee overige poppen uit de boom. In het overzicht staat dat de politie dit had gedaan
om zogezegd de rust en orde te bewaren. 63 Naar aanleiding van dit weghalen van de poppen
verschenen op 7 mei 2004 allerlei krantenartikelen. In het overzicht van Tenconi staan Engelse
vertalingen van krantenkoppen die op die dag te lezen waren in Italiaanse en Spaanse dagbladen als
Avvenire, Corriere della Sera, Il Giorno, Il Giornale, Il Manifesto, Il Secolo XIX, La Provincia di Como, La
Republicca, Leggo, Libero, L’Unità, El Mundo en El País.64 Enkele voorbeelden hiervan zijn ‘Dummies
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Were a Disgrace’, ‘Clash over Shock’, ‘Shock Sculpture Torn Down’, ‘Hanged Children, Incident in
Milan’ en ‘Violence Exists, I’m Just bringing It Out’.

Raadselachtige intenties
In het overzicht in de catalogus staat beschreven dat Cattelan zijn bedoelingen heeft uitgelegd in het
artikel ‘Ma i miei piccoli filosofi vi lanciavano un appello’ in La Republicca van 7 mei 2004, wat wordt
vertaald met ‘My Little Philosophers Were Launching an Appeal’. Volgens Tenconi heeft Cattelan
daarin benadrukt ‘[…] how the three children hanged from the tree in the square have helped the
city rediscover a public sphere of dialogue and debate.’ 65
In het overzicht is het gehele artikel vertaald, waarbij er verder geen toelichting is van Tenconi op
hetgeen Cattelan hierin zegt. Hoewel Cattelan in dit artikel tot op zekere hoogte een indicatie geeft
over het motief van zijn werk, blijft hij daarin toch vrij obscuur over zijn ‘gevoel van geweld’ dat hij
overal meent te detecteren en die hij dus verbindt aan de idee van ‘de kindertijd’ als een ‘pl ek voor
vrijheid’, maar tegelijkertijd ook van ‘geweld en misbruik’. Evenmin is uit het artikel af te leiden hoe
hij, dan wel het modebedrijf voor hem, in de mogelijkheid is gekomen om op Piazza XXIV Maggio te
kunnen tentoonstellen. In zijn verhaal wordt het bedrijf helemaal niet genoemd. Hoewel dus in de
overzichstekst staat vermeld dat Cattelan zijn intenties heeft uitgelegd in het artikel, maakt dit artikel
het eigenlijk des te lastiger om te ontwarren wat hij nu precies bedoeld en beoogd heeft met het
werk. Temeer daar hij vaak ook geen onderbouwing geeft van zijn constateringen.
Zo is in het artikel te lezen dat Cattelan geen mensen wil kwetsen of beledigen, maar dat hij vindt dat
men zo nu en dan de moed bijeen moet rapen ‘[…] to create forceful images that reawaken our
perception of reality’. Volgens hem werkt kunst als een bioscoop, ‘[…] you go and see a pretend
story, then you come out and look at reality, sometimes from a different standpoint, sometimes not’.
Verwijzend naar Di Benedetto zegt hij ‘[…] that man, and what he did, he was missing the point’.
Welk punt de man volgens Cattelan had willen maken en wat de man dan precies zou moeten
begrijpen, legt Cattelan niet uit.
Cattelan verheldert wel dat de gezichten van de kinderen niet doods bedoeld zijn en dat hij bewust
ervoor gekozen heeft om hun ogen open en starend naar beneden te richten. Volgens hem leert hun
blik immers dat ‘we een andere kijk op de realiteit kunnen hebben’: ‘It was constructive, not
destructive, just as the desire for dialogue elicited by the piece is constructive’. Zonder nadere
onderbouwing zegt Cattelan dat ‘er overal in de wereld kinderen zijn aan wie we vragen mannequins
te zijn, om dus iets te zijn wat ze niet zijn, terwijl we dat maar normaal vinden’. Volgens hem kijken
de drie filosofen daarom de mensen op straat aan en vragen hen ‘[...] Ask yourself questions’.
Cattelan beweert dat hij ‘elke dag meer geweldadige vormen van misbruik ziet, die we accepteren en
die ons worden toegediend zonder dat iemand toestemming hiervoor vraagt’. Het is echter niet echt
duidelijk welke geweldadige vormen van misbruik ‒afgezien dan van het kennelijk aan kinderen
opdringen van een rol als mannequin‒ hij dagelijks in toenemende mate waarneemt. Hij noemt de
installatie ‘[…] an invasion of space, but one that was creating a different space, through words and
dialogue’. Volgens hem zijn mensen ‘intelligenter dan we denken dat ze zijn, zo ook kinderen’.
In zijn ogen waren de twee kleine looppaden langs de eikenboom tot voor kort een ‘dead sp ace’ en
werden ze op 6 mei 2004 pas echt een ‘public square’. Zo zag hij ‘in de kleine twintig vierkante meter
veertig mensen met elkaar praten en discussiëren over het werk’. Hij concludeert ‘[…] I would like
the debate to center on this, and on all the stories that come to life under that tree’. 66
In een interview met Il Giorno op 7 mei 2004 gebruikt Cattelan vergelijkbare vage bewoordingen in
antwoord op de vraag van de krant wat hij vond van het incident. 67 Hij zegt dat hij zich verbaasd
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heeft over het feit dat mensen ‘[...] are quickly scandalized by my piece instead of asking themselves
what it represents’. Verder stelt hij:

‘The real problem is that this type of violence exists and is common currency. Maybe
we should focus the debate not on the violence of artworks, but on the violence the
artwork describes. I don’t want to compare myself to Goya but when he painted The
Disasters of War those images were very harsh. The problem, though, lay in the
disasters themselves, not in the fact that someone had the courage to depict them.’ 68
Dadelijk kom ik nog terug op Cattelans intenties en zijn referentie aan Francisco de Honoré Goya’s
etsenreeks Los Desatres de la Guerra [Verschrikkingen van de oorlog] die tussen 1810 en 1820 werd
gemaakt en pas in 1863 werd uitgegeven.

Steunbetuigingen uit bevriende kunstscene
Ter verdediging van de installatie van Cattelan liet ook Beatrice Trussardi in de media weten dat het
nooit de bedoeling was geweest om door middel van het werk een controverse op te roepen. Om dit
te benadrukken is in het overzicht een citaat van haar uit Il Giorno van 7 mei 2004 in het Engels
vertaald:

‘My aim wasn’t to generate controversy but to engage Milan in an exchange of
opinions. Maurizio Cattelan has exhibited in the world’s most famous museums; we
wanted to present his work to the city.’ 69
In het overzicht van Tenconi worden verder steunbetuigingen van allerlei kunst- en
cultuurprofessionals opgevoerd die de installatie rechtvaardigen en in een goed daglicht zetten. Zo
staat een ongetiteld Italiaanstalig artikel uit La Republicca van 7 mei 2004 afgedrukt met onder
andere de mening van Ettore Sottsass (afb. 96). Zijn opinie is in het overzicht in het Engels vertaald,
waardoor te lezen is dat hij zei dat kunstwerken als Cattelans installatie ‘politieke en ethische
uitspraken’ zijn, waar enkel ‘kleingeestige mensen’ aanstoot aan nemen. Volgens hem is het zinvol
dat ideeën mede via ‘artistieke uitingen’ naar buiten worden gebracht en zijn ‘pamfletten en slogans
niet voldoende’. Hij stelt dat ‘we kunstwerken nodig hebben die het geweld in de wereld afwijzen, de
slachtpartijen, de aanvallen op kinderen en anderen’. De mensen die de installatie verafschuwen,
begrijpen volgens hem het werk niet. Hij meent dat er altijd wel een deel van de samenleving bang is
voor verandering en dat er mensen zijn die ‘onwetendheid veinzen, zoals Berlusconi en Bush,
wanneer de waarheid over geweld en marteling naar boven komen’. 70
Uit ditzelfde artikel wordt ook de steunbetuiging van Vittorio Sgarbi in het overzicht geparafraseerd.
Hij meent dat ‘kunst niet bedoeld is om plezierig te zijn, maar dat het juist oncomfortabel moet zijn’.
Volgens hem verwarren ‘de klagende mensen, die tegen de installatie zijn, vorm met inhoud’. De
positieve woorden in het Italiaans over Cattelans installatie van de decaan van Accademia di Brera,
Maria Teresa Fiorio, en van criticus en schrijver Gillo Dorfles, die eveneens in dit artikel staan, zijn
verder niet naar het Engels vertaald of geparafraseerd in de tekst.
In het overzicht wordt vervolgens zonder bronvermelding gesteld dat ‘vele stemmen uit de culturele
wereld aan het debat zijn gaan deelnemen en daarbij berichten van steun aan Cattelan en
Fondazione Nicola Trussardi zijn gaan versturen’.71 Hierbij worden voorbeelden gegeven van
uitspraken die zijn gedaan door Alessandro Mendini, maar ook door Antonio Scagli a, het hoofd van
de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Trento.
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Zo meent Mendini dat Cattelan een ‘provocative urban sculpture’ heeft gemaakt, die een ‘very
positive message against violence’ uitdraagt. Hij zegt dat ‘de man die het werk geruïneerd heeft,
vergeleken kan worden met mensen die een werk in een museum zien dat hen niet bevalt en dit
vernielen’. Hij heeft geen medelijden met ‘de persoon’ die gewond raakte, omdat deze persoon een
‘clear lack of respect and civilty towards art’ toont.
Antonio Scaglia zegt dat het werk ‘de drang om onze ogen’ van de ‘execution of innocence’ af te
wenden, ‘vermengt met het besef van een diepgewortelde maatschappelijke malaise’ door middel
van de ‘fear that we have nursed and cherised’ gekregen via de ons dagelijks voorgeschotelde
mediabeelden.72
Het is nog maar de vraag of bovengenoemde kunst- en cultuurprofessionals het werk ook
daadwerkelijk in de drie dagen dat het hing ter plekke hebben gezien, of dat ze pas gingen reageren
op de installatie en de ophef op verzoek van de krant naar aanleiding van de verhalen hierover in de
media. In elk geval is voortbouwend op nog altijd actuele inzichten van Amerikaanse journalist en
schrijver Walter Lippmann te stellen dat het modebedrijf mede door de snelle beëindiging van de
tentoonstelling ineens de mogelijkheid kreeg om makkelijker sturing te geven aan de beeldvorming
via de catalogus.
Zo wees reeds Lippmann, die in publicaties van professor communicatiewetenschappen Nancy Snow
(2003) en internetactivist Eli Pariser (2011) beschouwd wordt als ‘Father of Modern Journalism’ en
door Bill Clintons politiek adviseur Sidney Blumenthal (2007) gezien wordt als de meest invloedrijke
journalist van de twintigste eeuw, in zijn studie Public Opinion (1922) erop dat met betrekking tot het
maken van propaganda ‘[…] public opinions must be organized for the press if they are to be sound,
not by the press.’ 73 En dat zou volgens Lippmann niet lukken zonder een zekere kloof te creëren
tussen het publiek en het event waarover de propaganda moet gaan:

‘Without some form of censorship, propaganda, in the strict sense of the word, is
impossible. In order to conduct propaganda there must be some barrier between the
public and the event. Access to the real environment must be limited, before anyone
can create a pseudo-environment that he thinks is wise or desirable. For while people
who have direct access can misconceive what they see, no one else can decide how
they shall misconceive it, unless he can decide where they shall look, and at what.’74
Het weghalen van de poppen op 7 mei 2004, ofwel in Lippmanns woorden het ‘censureren’ van het
kunstwerk, heeft ervoor gezorgd dat vanaf dat moment er een barrière tussen het publiek en het
event is komen te staan. Hierdoor konden commentatoren als kunstprofessionals en politici alleen
nog maar uit tweede hand op het incident reageren. Naast hen lijken ook journalisten daarbij sterk
geneigd te zijn geweest om weer op elkaar en de mediaberichtgeving te reageren, in plaats van de
feitelijke gebeurtenissen te beschrijven en in een context te plaatsen. Deze situatie is weer in het
voordeel geweest voor Beatrice Trussardi, Gioni en Cattelan, aangezien hun uitspraken in de media
zodoende leidend zijn geworden voor hetgeen kunstprofessionals daarna over het werk zijn gaan
schrijven. Tegelijkertijd heeft ook Tenconi namens het modebedrijf daardoor grip kunnen houden op
het navertellen van de gebeurtenissen in de catalogus.
Zo werd voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling aanvankelijk nog door Cattelan en het
modebedrijf in de media uitgedragen dat de installatie thematisch verbonden is met het plein en zijn
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historische monumenten, aangezien dit werk ‒zo luidde het argument‒ thema’s als de kindertijd,
geweld en vrijheid aankaart. In die zin gaven zij daarmee met name aan kunstprofessionals impliciet
te kennen dat de installatie zogezegd als ‘site-specific’ gezien moet worden. De door hen geclaimde
samenhang onderbouwden ze tamelijk vaag met behulp van referenties aan Napoleon en Goya, waar
in de media niet echt op werd doorgevraagd door journalisten en kunstprofessionals, wat mede
ertoe geleid heeft dat dit verder ook niet in de catalogus is uitgediept ‒en wat ik dadelijk wel zal
doen. Na de protestactie van Lega Nord en na het voorval met Di Benedetto is zelfs helemaal niet
meer door journalisten en kunstprofessionals inhoudelijk uitgezocht hoe dit thema zich verhouden
heeft tot zowel de installatie, als ook Piazza XXIV Maggio. In plaats daarvan zijn allerlei
commentatoren in de media het al snel voornamelijk uitsluitend gaan hebben over het censureren
van kunst. Hierdoor heeft het modebedrijf weer makkelijker kunnen uitdragen dat de installatie van
aanzienlijk maatschappelijk belang is geweest, doordat het zogezegd voor een cultureel dispuut heeft
gezorgd.
In het overzicht wordt bijvoorbeeld gemeld dat op zaterdag 8 mei 2004 een debat in lokale kranten
op gang kwam over de vraag of de installatie tot 6 juni 2004 nog zou moeten worden teruggehangen
in de eikenboom. In het overzicht staat dat de Italiaanse consumentenbond Codacons daar tegen
was en een klacht over het werk had ingediend bij het bureau van de openbaar aanklager in Milaan. 75
Verder wordt in het overzicht vermeld dat die zaterdag ‘de gehele internationale kunstwereld was
opgestaan om het werk van Maurizio Cattelan te verdedigen’.76 Daarbij zijn uitspraken te lezen die
gedaan zijn door Ida Gianelli (directeur van Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea in Turijn),
Francesco Bonami (curator en directeur van de vijftigste editie van de Biënnale van Venetië), curator
Christine Macel (van Centre Pompidou in Parijs), curator Harald Szeemann en fotograaf Oliviero
Toscani. Hun uitspraken zijn ‒voor zover deze dat al niet waren‒ in het Engels vertaald en hebben
behoudens de uitspraak van Toscani geen bronvermeldingen:

‘”Maurizio Cattelan’s installation for Piazza XXIV Maggio is extraordinary,” says Ida
Gianelli […] she adds, “Maurizio Cattelan is a great albeit unwilling, sculptur because
he has an incredible sense of proportion and form; he always chooses the right place
for his projects. I am fascinated by artists whose work is so direct and incisive in the
way it communicates visually. Maurizio Cattelan hones in on the problem with great
clarity; that’s why he generates tension and strong reactions.”
“Maurizio Cattelan’s installation in Piazza XXIV Maggio creates the right kind of
tension in Milan’s urban space,” says Francesco Bonami […] “He poetically highlights
the unrestrained exploitation of human misery that television imposes on us day
after day. When a national network can broadcast an interview with a serial killer,
giving visibility to a negative figure for promotional purposes, I find it hypocritical to
attack the work of an artist who is describing and reflecting on the state of our
world.”
“Works of art have always been controversial; I think that the piece can be
interpreted in different ways, on different planes, but the moral judgment passed by
a single individual shouldn’t result in the removal of an artist’s work and prevent a
hundred other people from expressing their own opinion,” states Christine Macel
[…].
Harald Szeemann invites Maurizio Cattelan to exhibit Untitled at the first Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, scheduled for the following
October; making explicit reference to the week’s political event’s, more specifically
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the pictures from Abu Ghraib, he writes, “This pendaison is spine-chilling. Cattelan’s
children have their eyes wide open, they don’t look they’ve been tortured. It is an
accusation leveled by innocence against violence —and is all the more powerful after
the images we’ve seen this week.”
Photographer Oliviero Toscani thanks Maurizio Cattelan, stating, “It’s not art that
disturbs people, they’re upset by reality, which they don’t want to look in the
face.”’77
De geciteerde passages maken duidelijk dat het modebedrijf deze teksten in elk geval niet heeft
geselecteerd om de mogelijke vraag op te roepen in hoeverre deze kunstprofessionals ook
onderzocht hebben of er een koppeling is tussen Trussardi’s tentoonstellingen en Trussardi’s
zakelijke belangen. Dadelijk zal ik erop wijzen dat de bedrijfsbelangen van het luxegoederenconcern
niet onderschat moeten worden en juist met name ten aanzien van Trussardi’s kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten een zeer grote rol hebben gespeeld.

Onschadelijk gemaakte kritiek
In het overzicht van Tenconi in de catalogus wordt naast de kritiek van politicus Matteo Salvini en
schrijver Don Antonio Mazzi slechts één commentaar van een kunstprofessional opgevoerd dat
afwijkt van de in de tekst gepresenteerde, haast hyperbolische steunbetuigingen van de lokale en
internationale culturele elite. Dit commentaar is van kunstcriticus, galeriehouder en voormalig hoofd
van het Milanees Cultureel Bureau (1993-1997) Philippe Daverio. Zijn commentaar is afkomstig uit
het ongetiteld artikel in La Republicca van 7 mei 2004, waarin ook de uitspraken van Sottsass en
Sgarbi staan.
In dit Italiaanstalig artikel zegt Daverio dat de installatie niets met kunst van doen heeft en louter
deel is van een reclamecampagne voor één van de minder belangwekkende modebedrijven:

‘Non ha nulla che vedere con l’arte, è un’opera create nell’ ambito di una campagna
promozionale per un’azienda di moda, nemmeno una della più importanti’. 78
In het Engelstalig overzicht blijkt zijn uitspraak te zijn verkort en anders vertaald te zijn door
weglating van zijn mening dat Trussardi niet één van de belangrijkste modebedrijven is. Er staat
slechts :

‘Cattelan’s piece is a mediocre advertising gimmick. It has nothing to do with art.’79
Maar nog opvallender is dat in het overzicht een meer belangrijke zinsnede, waarin Daverio echt
inhoudelijk op de context van de tentoonstelling ingaat, niet vertaald is. Enkel voor diegenen die het
Italiaans beheersen is in het afgedrukt artikel te lezen dat Daverio concludeert dat het lachwekkende
van het hele gebeuren is, dat het Milanees stadsbestuur de installatie van Cattelan heeft
goedgekeurd zonder daarbij belasting te heffen op het bezetten van de openbare ruimte:

‘La cosa più divertente èl l’ingenuità dell’ amministrazione pubblica che approva
senza nemmeno chiedere la tassa per l’ocupazione di suolo pubblico.’ 80
Voortbouwend op datgene wat naar aanleiding van filosoof en socioloog Herbert Marcuse
repressieve tolerantie wordt genoemd, is te stellen dat in de catalogus het tegengeluid van Daverio
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doelbewust op zodanige wijze gepresenteerd is, dat in elk geval lijkt alsof in het overzicht de
gebeurtenissen zo objectief mogelijk zijn weergegeven. Hoewel de term repressieve tolerantie in
1965 door Marcuse was bedacht om aanvankelijk uit te leggen dat de media ten onrechte evenveel
aandacht besteden aan non-nieuws, wat hij als vorm van tolerantie repressief beschouwde, is deze
term later meer algemeen gebruikt voor het aanduiden van de machtstechniek, waarbij ideeën of
organisaties die voor een heersende macht ongewenst zijn juist een plaats worden gegund met als
doel deze onschadelijk te maken. 81 Zo krijgt Daverio’s commentaar, via slechts een verkorte zin,
weliswaar een plek in het overzicht, maar oogt tegelijkertijd dat dit commentaar in het licht van de
gepresenteerde, vele overweldigende positieve reacties uit nationale en internationale kunst- en
cultuurscene in sterke mate te verwaarlozen valt.
In diezelfde La Republicca van 7 mei 2004 was tevens nog een andere kritiek te vinden die in het
overzicht niet vertaald is. Kunstcriticus en curator Alessandro Riva stelde namelijk dat de idee om via
kunst een shock teweeg te brengen nogal gedateerd is: ‘È un’ idea po’ datata.’ 82 In zijn commentaar
komt verder niet ter sprake in hoeverre Cattelan die shock nu eigenlijk expres teweeg wilde brengen,
wat de bedoeling daarvan was en waarom het modebedrijf gekozen had om dit werk te exposeren.

Gekaderd als een zaak van internationaal belang
In het overzicht staat dat op maandag 10 mei 2004 door de gemeenteraad een speciale vergadering
werd ingelast om het herinstalleren van de poppen te bespreken. 83 Nog voor de opening van deze
vergadering had Lega Nord een tweede demonstratie georganiseerd, waarbij drie opblaaspoppen in
een boom op Piazza San Fedale werden gehangen. In het overzicht is naast een foto van deze
installatie ook een citaat daarover van Salvini uit een Italiaanstalig krantenartikel vertaald en
opgenomen:

‘”These three dolls over a meter tall,”said Matteo Salvini, the Northern League’s
group leader in the city council, “are disgusting rubbish, just like Cattelan’s
dummies.”’84
In de vergadering van de gemeenteraad werd uiteindelijk geen consensus bereikt en nam geen
enkele partij een officieel standpunt in. Als gevolg hiervan werd de installatie van Cattelan niet meer
in de boom teruggehangen. In het overzicht wordt gemeld dat politici, zowel ter linker- als ook ter
rechterzijde van het politieke spectrum, uiteindelijk vrij flegmatiek in hun oordeel over het werk
waren.85 Zo pleitte Carla De Albertis, een gemeenteraadslid van de tegenwoordig ontbonden rechts
conservatieve partij Alleanza Nazionale, ervoor dat het stadsbestuur in het vervolg beter moest gaan
nadenken bij het verlenen van officiële patronage aan een kunstenaar. 86 Daarnaast stelde Emanuele
Fiano van oppositiepartij Democratici di Sinistra (inmiddels opgegaan in Il Partito Democratico) enkel
vast dat provocatieve kunst te allen tijde zou moeten worden geaccepteerd. 87
Ondertussen kwam vanuit het bureau van de openbaar aanklager het bericht dat Franco Di
Benedetto onder verdenking stond van vandalisme. In het overzicht staat dat Cattelan noch Trussardi
van plan was om een rechtszaak tegen hem aan te spannen, maar de reden die ze daarvoor hadden
wordt verder niet vermeld.88 In het licht van het creëren van een kloof tussen event en publiek om
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zodoende de publieke opinie te kunnen beïnvloeden, is te stellen dat het niet kunnen terughangen
van de poppen in elk geval geen al te groot probleem voor Trussardi blijkt te zijn geweest. Door het
besluit van de gemeenteraad heeft het modebedrijf zich in een zodanige positie, een welhaast ideale
slachtofferrol, kunnen manoeuvreren, dat het lijkt alsof het enkel goed wilde doen voor de
samenleving, maar daarbij geheel onrechtvaardig op weerstand uit conservatieve en
rechtspopulistische hoek stuitte.
In het overzicht wordt via een vertaald citaat uit Corriere della Serra van 11 mei 2004 van Giuliano
Urbani, de Italiaans minister van cultuur, erop gewezen dat de hele rel om de installatie uiteindelijk
een zaak van nationaal belang was geworden:

‘I get the impression that this affair has involved a lack of good taste and a lack of
tolerance. The line between what is art and what is not has always been a thin one. I
think we should equip ourselves with both tolerance and a sense of good taste.’ 89
Met dit citaat wordt de beeldvorming versterkt dat Trussardi zich, ondanks tegenstand van politici en
media van conservatieve en rechtspopulistische gezindte, als het ware toch heeft weten op te
werpen in de rol van hoeder van kunst en cultureel baken van redelijkheid.
Het overzicht van de, in de media beschreven, gebeurtenissen eindigt met twee uitgebreide citaten
die op 12 mei 2004 zijn gedaan. Eentje is afkomstig uit Il Foglio van curator Francesco Bonami en de
ander komt uit La Repubblica en is gedaan door een ‘local mother’ die verder niet bij naam wordt
genoemd. Bonami zegt dat na een week van discussie in de media men het belangrijkste punt van
het werk niet heeft aangestipt. Volgens hem is er ‘teveel aandacht geweest voor de vraag in
hoeverre kunst, die bepaalde dingen van een zekere controversiële en gewelddadige aard toont, in
de openbare ruimte geëxposeerd mag worden’, waardoor er niet gediscussieerd is over de ‘kracht
van kunst om mensen door een andere bril naar de wereld te laten kijken’. 90 In zijn ogen is kunst juist
bedoeld om buiten de muren van het museum te treden en op straten en pleinen getoond te worden
om de blik van mensen, ‘die normaal op etalages en mobiele telefoons is gericht, af te leiden naar
kunst die hen over alle dingen om hen heen laat nadenken’ en dat Cattelans installatie daarin met
verve is geslaagd. Hij legt verder niet uit hoe en wat mensen dan precies moeten leren van Cattelans
installatie. Dit komt evenmin in het overzicht naar voren.
Uit het overzicht valt bovendien niet op te maken dat Francesco Bonami eigenlijk zeer goed bevriend
met Cattelan en Gioni is. 91 Zo werd hij eens, naast Gioni en curator Ali Subotnick, in T Magzine van
The New York Times veelzeggend omschreven als ‘another member of the Cattelan brain trust’. 92 Hij
blijkt dan ook een groot apologeet van Cattelans werk te zijn en heeft bijvoorbeeld samen met
curator Nancy Spector en kunstcritica Barbara Vanderlinden in 2000 en in 2003 een Cattelan
monografie uitgebracht.
In het overzicht volgt na Bonami’s citaat het citaat van de anonieme lokale moeder, dat kennelijk als
bewijsvoering van Bonami’s standpunt dient. Zo staat in het overzicht geschreven dat haar brief één
van de vele berichtjes en briefjes van voor- en tegenstanders was, die de bewoners bij de boom
hebben achtergelaten. Deze moeder schrijft dat zij het werk niet direct begreep maar toch meer
ervan wilde weten, waarna zij de tentoonstellingsbrochure bij de boom vond, die volgens haar een
kort maar krachtige en heldere uitleg gaf. Zij stelt dat deze uitleg haar geholpen heeft om het werk te
interpreteren als een:

‘[…] Forceful, violent artistic message of provocation directed towards the world, the
world of adults who have “executed” the child inside of them and have no respect for
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the world of children, children who are murdered, raped, child soldiers, child
workers, and hanged children.’93
In haar vertaalde citaat staat verder dat zij vindt dat mensen die het werk verwijderd willen hebben
de boodschap van de installatie niet willen horen en niet willen begrijpen. Op die manier is Milaan in
haar ogen de stad van censuur geworden en spreekt ze de wens uit dat haar dochters deze
‘expensive, rich and arrogant “small town”’ snel verlaten. 94
In het overzicht wordt na dit citaat op dezelfde pagina melding gemaakt van het feit dat curator
Harald Szeemann de installatie op de eerste Biënnale van Hedendaagse Kunst in Sevilla bij abdij
Cartuja in oktober 2004 had getoond ‒waar overigens slechts één van de drie poppen werd
geëxposeerd hangend met een touw rond zijn nek in een vlaggenmast (afb. 97)‒ en van het feit dat
de installatie in januari 2005 dus in ‘The Encyclopaedia Britannica’s Book of the Year’ stond vermeld.
Op de bladzijden daarna is een foto van de brief van bovengenoemde anonieme moeder te zien en
daaronder staat dat de installatie wordt genoemd in het door Mondadori Electa uitgegeven boek uit
2007. Het overzicht sluit af met het volledig afgedrukt artikel van Roberta Smith in The New York
Times, waarmee het modebedrijf kennelijk wil benadrukken dat de installatie een heuse
internationale impact heeft gehad en discussie heeft opgeroepen ‒waarover dus later meer.
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4.1. Obscuriteit ten dienste van commercie en kunstmarkt
Dalende winsten
Op de webpagina en in de catalogus van luxegoederenconcern Trussardi staat dat Fondazione Nicola
Trussardi tot doel heeft om kunsttentoonstellingen in de stedelijke ruimte te organiseren. 95 Daarbij
wordt benadrukt dat het modebedrijf ‘in plaats van een museum of een colle ctie op te bouwen en in
plaats van de zoveelste private stichting in het leven te roepen’, een niet-statische ‘intinerant
institution’ heeft bedacht, waarmee het naar eigen zeggen in staat is om kunst direct ‘op straten,
pleinen en andere stedelijke ruimten, die soms veel te lang publiekelijk ontoegankelijk zijn geweest’,
te tonen.96
Op de webpagina en in de catalogus is geen informatie te vinden over het feit dat het modebedrijf
van 1996 tot 2002 aanvankelijk ook een eigen openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte
bestierde. Zo kocht Trussardi in 1996 het palazzo aan Piazza della Scala in het centrum van Milaan.
Dit werd gerenoveerd en herdoopt tot Palazzo Trussardi Marino alla Scala, waarin het bedrijf zijn
flagshipstore, zijn hoofdkantoor en het ‘Trussardi Art Center’, een corporate art marstall, ging
huisvesten (afb. 98).97 De eerste expositie die daar gehouden werd, was getiteld ‘Picasso: La
collezione Nascosta’.98
De achterliggende reden waarom het bedrijf zijn Trussardi Art Center in 2002 beëndigde en waarom
het besloten had om kunst op telkens wisselende plekken in de stedelijke ruimte te exposeren, krijgt
nauwelijks tot geen aandacht op de webpagina en in de catalogus. Echter, door naar berichtgeving
over de bedrijfseconomische situatie van het luxegoederenconcern te kijken, wordt duidelijk dat in
feite marketingbelangen de meest bepalende rol hebben gespeeld bij de keuze om kunst tijdelijk in
de stedelijke ruimte te installeren.
Zo kampte het modebedrijf in 2002 met flinke winstdaling en zocht het naar een nieuwe manier om
zijn merknaam en producten onder de aandacht te brengen. 99 Enkele jaren daar voor in 1999, toen
het met een omzet van rond de 560 miljoen euro qua naamsbekendheid nog grotendeels in de
schaduw van andere Milanese modebedrijven annex rivalen als Prada, Versace en Armani stond, had
het een grote investering gedaan om de Aziatische markt te veroveren, die toen net uit een crisis was
ontwaakt.100 Maar door het ineenstorten van de Twin Towers op 11 september 2001 en de uitbraak
van het SARS-virus in Azië eind 2002 kreeg het zogenaamde ‘travel shopping’ waaruit Trussardi veel
winst pakte een enorme klap. Dit leidde ertoe dat Trussardi zijn investering niet kon verzilveren en in
2003 nog slechts een omzet van 120 miljoen euro maakte.101 Niet alleen Trussardi leed verlies, ook
de luxegoederenmarkt in het algemeen werd zwaar geraakt. Zo kelderde de omzet van één van de
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99 Depas, 14 maart 2002; Borngäßer, 14 augustus 2002.
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grootste luxegoederenimperiums, LVMH (LVMH Moët Hennessy • Louis Vuitton), van 722 miljoen
euro in 2000 naar 10 miljoen euro in 2001.102
Mede door de dalende winsten is Trussardi, evenals veel andere modebedrijven, zijn corporate
cultuurbeleid gaan aanpassen.103 Hiermee werd getracht om zowel hernieuwd in het geheugen van
de bestaande klandizie te komen, als ook binding te zoeken met mogelijk nieuwe
stakeholders.Tegelijkertijd werden met deze aanpassing ook de kunstpraktijken herzien. Daarbij lijkt
Trussardi met een schuin oog in sterke mate gekeken te hebben naar hoe stadsgenoot en grote
concurrent modehuis Prada zulke praktijken ontplooide. Want ook Prada had last van de terugval in
travel shopping, wat maakte dat dit bedrijf eind 2001 tegen de 1,9 miljard dollar aan schulden liep,
terwijl het daar voor alleen maar financiële groei kende en van 25 miljoen dollar winst in 1991 naar
750 miljoen dollar winst in 1997 was gegaan. 104 Ondertussen had Prada, in tegenstelling tot
Trussardi, wel langer zijn kunstpraktijken reeds op slimme wijze aan zijn marketingactiviteiten in de
stad gekoppeld.

Naar voorbeeld van Prada
Het luxegoederenconcern Prada had vanaf 1993 al veel zichtbaarheid voor zijn merknaam gecreëerd
door op verschillende stedelijke plekken tentoonstellingen te houden. Het bedrijf organiseerde via
zijn Fondazione exposities van kunstenaars als Louise Bourgeois, Walter De Maria, Mariko Mori, Marc
Quinn en Sam Taylor-Wood in eigen ruimten aan de Via Maffei 2, maar ook aan de Via Spartaco 8 en
Via Fogazzaro 36 in Milaan. Daarnaast waren in naam van Prada van 11 juni tot 15 oktober 1995
zeven grote sculpturen van staal van kunstenaar Mark di Suvero op zeven verschillende locaties in
Venetië tentoongesteld geweest.105 Verder was in naam van het luxegoederenconcern in 1997 de
permanente lichtinstallatie geïnaugureerd die kunstenaar Dan Flavin in 1996 op verzoek van pater
Giulo Greco en in samenwerking met Dia Center for the Arts en de Dan Flavin Estate had gemaakt in
Santa Maria Annunziata in Chiesa Rossa aan de Via Neera 24 in Milaan (afb. 99).106 Na 1997 werden
naast tentoonstellingen ook allerlei andere artistieke en culturele projecten in naam van Prada
uitgevoerd. Zo stond in 2012 op de webpagina van Fondazione Prada:

‘Since 1997, the foundation has expanded its focus to include projects involving the
urban environment and culture.’107
Ook deze projecten in de stedelijke ruimte zijn bij een groot publiek bekend geworden en stonden
bijvoorbeeld, toevallig een maand voordat Cattelans installatie werd getoond, opgesomd in The New
York Times van 11 april 2004. Dit waren onder andere de multimedia installatie Dal Vivo (1998) van
kunstenaar Laurie Anderson die zij in samenwerking met de San Vittore gevangenis had gemaakt, de
financiering van een leerstoel esthetica aan de Universiteit van Vita-Salute San Raffaele in Milaan in
2003 (die tot 2006 zou duren) en de ondersteuning van een film van kunstenaar Francesco Vezzoli in
2004:

‘All this is Prada. Prada, Prada, Prada. As are the Prada shops designed by Rem
Koolhaas and Herzog and de Meuron; the church in suburban Milan transformed by
102
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Dan Flavin into a radiant grotto; and the 2002 conference on contemporary social
challenges organized in collaboration with a Milanese prison.’108
De idee voor zulke projecten kwam van Fondazione Prada curator Germano Celant. Op zijn instigatie
is Prada, mede naar voorbeeld van de in 1974 opgerichte Dia Art Foundation, sinds 1996 kunstenaars
de mogelijkheid gaan geven om ‒zoals curator Hans Ulrich Obrist in WSJ Magazine van 11 maart
2010 omschreef‒ hun droomprojecten uit te voeren die ze anders zelf niet gerealiseerd zouden
krijgen.109 Het concept achter Fondazione Nicola Trussardi lijkt in die zin verrassend veel op dat
achter die van Fondazione Prada (en daarmee ook op dat achter die van Dia Art Foundation). Het is
dan ook niet toevallig dat Obrist in de bestandscatalogus van Trussardi bij zijn omschrijving van
Trussardi’s kunstpraktijken ongeveer dezelfde bewoordingen gebruikte als bij zijn omschrijving van
Prada’s kunstpraktijken. Zo stelde hij:

‘The Fondazione Nicola Trussardi has stayed true to the ambitions and visions of the
artists it has presented; stayed true to this heroism by reinventing the idea of the
solo show and transmuting artists’ dreams into reality’. 110
In dat opzicht is te stellen dat de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten van Prada mede sterk van
invloed zijn geweest op de herziening van Trussa’di’s kunstpraktijken. Want hoewel de naam Prada
niet valt, is uit een citaat van curator Gioni in de bestandscatalogus af te leiden dat Trussardi met
behulp van kunst een evenzo grote opwinding als Prada in de stad wilde gaan creëren:

‘From the outset, the challenge was to promote a kind of art that would be as swift
and aggressive as marketing of images can be, but that would also delve into the
memory of a city, becoming culture, both in high culture and popular culture, if that
distinction still means anything.’ 111
Trussardi blijkt dan ook veel van hetzelfde soort kunstpraktijken als Prada te ontplooien, maar is die
activiteiten vaak net iets later begonnen. Zo opende Prada in 1993, drie jaar eerder dan Trussardi, de
deuren van zijn eigen industriële kunsthal ‘PradaMilanoArte’ genaamd. Deze corporate art marstall
werd twee jaar later omgedoopt tot Fondazione Prada. Pas in 1996 opende Trussardi dus zijn
Trussardi Art Center. Prada had ook eerder dan Trussardi een kunstprofessional in dienst. Zo werd
dus kunstcriticus Celant in 1995 aangesteld als curator van Fondazione Prada door Miuccia Prada (de
kleindochter van één van Prada’s oprichters) en haar echtgenoot Patrizio Bertelli . 112 Germano Celant
was onder meer bekend van zijn teksten uit 1967 over Arte Povera in het kunstti jdschrift Flash Art.
Massimiliano Gioni werd in 2002 als curator bij Fondazione Nicola Trussardi aangesteld.113 Enkele
jaren daar voor was hij, na afronding van zijn studie semiotiek en kunstgeschiedenis aan de
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Universiteit van Bologna, zijn carrière als redacteur bij Flash Art gestart.114 Verder was Prada in 2009
één jaar eerder met het publiceren van een 706 bladzijden tellende bestandscatalogus en deed
Trussardi dat een jaar later met een boekwerk van 368 bladzijden.

Grote zichtbaarheid in de stad
Modebedrijf Trussardi heeft zich met het concept van tijdelijke kunsttentoonstellingen op telkens
wisselende plekken in de stedelijke ruimte de mogelijkheid verschaft om zich te meten met Prada en
zich ten opzichte van andere concurrerende luxegoederenconcerns in Milaan zichtbaar te
onderscheiden. In die zin wordt dan ook in de bestandscatalogus door Beatrice Trussardi benadrukt ‒
waarbij ze overigens niet vermeldt dat met name enorme verliescijfers hier debet aan waren‒ dat de
idee om kunst in de dagelijkse omgeving te exposeren hetzelfde uitgangspunt kent als Trussardi’s
corporate cultuurbeleid, welke in het bijzonder gericht is om met de verkoop van luxegoederen ‘tot
elk facet van het dagelijks leven door te dringen’. 115
Om overal de merknaam Trussardi te kunnen showen, heeft het bedrijf onder meer zijn assortiment
aan producten door de jaren heen telkens uitgebreid. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw
was het één van de eerste luxegoederenconcerns die daarvoor een herkenbaar merkbeeld ging
voeren. Op alle producten ‒zoals de pret-à-porter kledingcollecties, maar bijvoorbeeld ook de
geuren, brillen, handtassen, bureau-accessoires, servies, een fiets, een Trussardi-versie van de Austin
Mini en het interieur voor vliegmaatschappij Alitalia‒ kwam de hazewindhondenkop met gestreept
dasje te staan.116 In 1990 werd modehuis Trussardi, dat van oorsprong in 1911 begonnen was als
familiebedrijf in leren handschoenen, getransformeerd tot multinationale bedrijvengroep waardoor
het een nog grotere afzetmarkt creëerde. Via de bedrijvengroep ging Trussardi een internationaal
netwerk van monobrand boutiquezaken beheren en investeerde het onder andere in banken,
chemiebedrijven en onroerend goed. 117
Uit de in naam van Trussardi uitgebrachte bestandscatalogus is niet te achterhalen dat het
modebedrijf, toen het besloot om tijdelijke kunstprojecten in de stedelijke ruimte te realiseren, al
enige ervaring had met het tijdelijk en permanent in bezit nemen van uiteenlopende plekken in
Milaan en de marketing daaromheen. In 1983 hield het bedrijf bijvoorbeeld zijn eerste pret-à-porter
kledingcollectieshow op de catwalk in het welbekende neoclassistisch operagebouw Teatro alla Scala
in Milaan en deed dat later nog eens in het kunstinstituut Accademia di Brera en op het Piazza del
Duomo.118
Daarnaast opende het in 1983 een eigen indoor sportarena aan de Via Antonio Sant'Elia 33. Deze
droeg tot 1996 de naam PalaTrussardi en was een plek waar ook veel muziekconcerten werden
gehouden (afb. 100).119
Verder kreeg het bedrijf mede vanwege de hechte vriendschap tussen Trussardi’s eerste CEO Nicola
Trussardi en de toenmalige Italiaanse minister-president Bettino Craxi, die weer de zwager was van
Paolo Pilliteri de toenmalige burgemeester van Milaan, in de late jaren tachtig de mogelijkheid om
het Milanees straatmeubilair (vuilnisbakken, lantaarnpalen en bankjes) van een Trussardi -logo te
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voorzien.120 Dit experiment bleek uiteindelijk geen succes te zijn.121 Desalniettemin deed het
luxegoederenconcern op die manier intussen wel ervaring op met een vorm van reclame maken, die
later door menig ander modebedrijf nog veel gehanteerd zou gaan worden en in studies naar
marketing wordt aangeduid met de term ‘guerilla marketing’.122 Deze marketinstrategie gaat uit van
een verrassingselement, waarbij een merknaam idealiter via goedkope middelen op onverwachte
plekken of momenten plotseling voor de consument zichtbaar verschijnt.123
Het modebedrijf heeft de idee van het onverwachte in de stedelijke buitenruimte ook gebruikt voor
het kortstondig kunstproject I Nuovi Mostri (Life is Beautiful) (2004) dat van februari tot maart 2004
in Milaan en Venetië ten uitvoer werd gebracht. Een maand lang werden daar op posters, op allerlei
vaste buitenreclameplekken verspreid door de stad, diverse kunstwerken getoond van zestien
verschillende kunstenaars: Elisabetta Benassi, Simone Berti, Alex Cecchetti, Roberto Cuoghi,
Giuseppe Gabellone, Piero Golia, Massimo Grimaldi, Margherita Manzelli, Gianni Motti, Adrian Paci,
Diego Perrone, Alessandro Pessoli, Paola Pivi, Andrea Salvino, Carola Spadoni en Patrick
Tuttofuoco.124 Elke poster bestond uit een fotoafbeelding van een kunstwerk, ‒zoals een fotowerk,
een momentopname van een videofragment, een schilderij, een kunstinstallatie‒ met daaronder het
logo van Fondazione Nicola Trussardi en de tekst ‘I Nuovi Mostri’ (afb. 101). In de namens Trussardi
gemaakte bestandscatalogus wordt dit project een ‘vredige invasie van posters, gedroomd door
kunstenaars’ genoemd, dat ‘plotseling op allerlei reclameplekken door heel de stad’ verscheen.
Afgezien van de op artistiek inhoudelijke grond zinspelende uitleg van het project, is duidelijk dat
Trussardi hiermee op indirecte wijze grote zichtbaarheid voor zijn merknaam gecreëerd heeft:

‘Combining the raw power of student protest flyers with the elegance of advertising
campaigns, “I Nuovi Mostri” is a group show of Italian artists that can’t be visited in a
gallery or museum, but rather a temporary collection of art en plein air. “I Nuovi
Mostri” brings new rhythm and new colors to the city; evoking the teen mania that
puts pictures of rock stars, movie stars and political heroes on the walls of a million
untidy rooms, while making a very sophisticated incursion among the brightly-lit shop
windows of Milan, the posters are an anthology of visions of Italy and its multifaceted
identity.’125
Het blijkt dat Trussardi dus met name veel potentie heeft gezien in het onderscheidend vermogen
van tijdelijke kunsttentoonstellingen op telkens wisselende plekken in de stad. Naast Prada was het
immers niet het enige luxegoederenconcern dat zijn merknaam overal in Milaan zichtbaar probeerde
te krijgen. In de jaren nul waren beide ook in hevige concurrentie met de toen zelfstandige
ondernemingen als Armani, Dolce & Gabbana, Sonia Rykiel en Versace. 126
Tussen deze en andere modebedrijven bestond en bestaat nog steeds een sterke marktcompetitie,
die grotendeels werd en wordt gedomineerd door firma’s die aangesloten zijn bij
luxegoederenconglomeraten als LVMH van Bernard Arnault, de Kering-groep van François Pinault en

Willan, 16 april 1999: ‘‘He [Nicola Trussardi] was a pioneer in using prestigious locations, such as Milan's
cathedral square or the stock exchange, to promote the glamour of his products. A close friendship with Bettino
Craxi, the now disgraced leader of the socialist party, was another important ingredient in his initial success.
Craxi's dynamism was turning Milan into the high-rolling business capital of Italy, and access to his inner circle
could open many doors. A Trussardi leather jacket was among prime ministerial gifts presented by Craxi to
President Ronald Reagan. Trussardi was sometimes hurt by insinuations about the importance of his socialist
connection. “People have always exaggerated about these political friendshi ps,” he once said. “In reality, they
were the contacts that a businessman has to have with thos e in power.”’ Die vriendschap tussen Nicola Trussardi
en Craxi wordt bijvoorbeeld ook aangehaald in: Associated Press International, 15 april 1999.
121 Alberoni & Castellaneta 1992; Hansen, 20 februari 1995.
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123 Roy en Chattopadhyay 2010, pp. 69-70.
124 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 248.
125 Ibidem.
126 Thomas 2007, p. 70.
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Richemont van Johann Rupert.127 Deze rivaliserende conglomeraten en bedrijven trachten geen enkel
middel onbenut te laten om zichzelf opzichtig kenbaar te maken in met name Milaan de stad van
mode. Dit deden en doen ze niet alleen door auto-edities te ontwerpen, hotels, restaurants en
nightclubs te openen en soms tijdelijk gebouwen af te huren voor feestjes en ‘ménages’ met
beroemdheden, journalisten en andere mediafiguren die weer voor extra exposure zorgen, maar ook
gewoon nog door het houden van conventionele reclamecampagne s waarbij hun merknaam op
gigantische billboards, lichtreclames en banners prijkt. 128
Wanneer men in 2004 een rondgang door Milaan zou maken, was men bijvoorbeeld in elke
belangrijke straat en op elk groot kruispunt en plein wel een reusachtige buitenreclame van een
modebedrijf tegengekomen. 129 Via de gigantische buitenreclames op diverse plekken in Milaan
wedijverden en wedijveren modebedrijven elke dag om de meeste aandacht van het grote publiek in
de stad in het algemeen en van stakeholders in de luxegoederen- en modeindustrie in het bijzonder
(afb. 102).
Een voorbeeld uit 2004 waarbij een enorme buitenreclameplek werd ingeruimd voor kunst,
waardoor net als bij Trussardi’s I Nuovi Mostri (Life is Beautiful) (2004) indirect veel zichtbaarheid
voor een merknaam gecreëerd werd, was de ‘Diesel Wall’ van het oorspronkelijk uit Molvena
afkomstig Italiaans kledingmerk Diesel. Dit bedrijf organiseerde in dat jaar de ‘Diesel Wall. Temporary
Art Award’, een kunstprijs waarbij via een open oproep kunstenaars gevraagd werden een voorstel in
te dienen om een werk te plaatsen op de 360 vierkante meter grote Diesel Wall vlakbij de Kolommen
van San Lorenzo in Milaan (afb. 103).130 Een internationale jury met Wilbert Das (creatief directeur
Diesel), Caroline Corbetta (curator van de 5e Momentum Biënnale Moss in Noorwegen), Hans Ulrich
Obrist (onder andere curator van Musée d’art Moderne de la Ville de Paris) Guido Vergani (journalist)
en Piero Golia (kunstenaar) koos uit 700 inzendingen drie winnaars. Elke winnaar mocht na de ander
drie maanden lang zijn werk op deze muur exposeren. Op 13 april werd het werk I AM A WALL (2004)
van Gianni Caravaggio, de eerste winnaar, onthuld.131 Dit bestond uit grote, ruimtevullende en
universum-kleurige blokletters met de naam van het werk op een witte achtergrond (afb. 104).

Stealth marketing in de buitenreclame
Uit onderzoek van sociologe Anne M. Cronin is gebleken dat buitenreclames voor stadsbewoners een
vertrouwd visueel aanzicht zijn in hun dagelijkse stedelijke leefomgeving, maar dat zij deze reclames
nauwelijks op coherente wijze lezen. 132 Dit betekent dat het zoveelste billboard van een modemerk
hen niet in het bijzonder opvalt. Modebedrijven hebben dit via hun marketingonderzoeken uiteraard
ook opgemerkt. Het is te betogen dat Trussardi dit probleem echter ondervangen meende te hebben
door, ongeveer vergelijkbaar aan Diesel met de Diesel Wall, in plaats van traditionele billboards,
zoals eigenlijk kunstcriticus Daverio al had aangegeven, nu visueel spectaculair ogende, figuratieve
kunstinstallaties, zoals die van Elmgreen & Dragset, Cattelan en Althamer, neer te zetten. Dit soort
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levensgrote driedimensionale installaties doorbreekt immers het alledaagse stadsritme van
tweedimensionale buitenreclames en weet zodoende in sterke mate de aandacht van het publiek te
trekken.
In de catalogus valt uit de woorden van Beatrice Trussardi af te leiden dat dit dan ook precies de
bedoeling is van de tentoonstellingen van Fondazione Nicola Trussardi. Al is het, in het licht van de
ideologie van esthetische autonomie als veel gebruikte bedrijfsstrategie, vrij logisch dat Beatrice
Trussardi deze opzienbarende werken evenwel niet benoemd heeft als bakens voor de merknaam
Trussardi en in plaats daarvan eerder gepropageerd heeft dat deze werken vooral bedoeld zijn om
burgers mede een andere aanblik te gunnen op hun stad met haar rijke cultureel erfgoed:

‘Yes the Foundation’s exhibitions treat Milan almost like a city in a novel; when you
come into some of the buildings we have rediscovered, when you encounter work
that is like a hallucination, like Urs Fischer’s big tree and house of bread, Pawel
Althamer’s balloon, Paola Pivi’s white animals, and even Maurizio Cattelan’s more
tragic image of hanged children; when you come across these images in unfamiliair
setting, you should see the city in a completely different light, as if it were a work of
fiction.’133
De tentoonstellingen waarmee het modebedrijf de blik van stakeholders wil sturen en ze ‒althans zo
pretendeert het in de catalogus‒ een andere kijk op Milaan en haar historische gebouwen en plekken
wil bieden, lijken in die zin een welhaast praktische uitvoering van hetgeen Edward Bernays ,
grondlegger en naamgever van de moderne PR, al ooit in zijn boek Propaganda (1928) had
beschreven. Hij wees erop dat commerciële ondernemingen duidelijk zichtbare, publieksgerichte
events kunnen creëren en vormgeven om de relaties met hun consumenten en toekomstige klanten
te beïnvloeden:

‘This practice of creating circumstances and of creating pictures in the minds of
millions of persons is very common. Virtually no important undertaking is now
carried on without it, whether that enterprise be building a cathedral, endowing a
university, marketing a moving picture, floating a large bond issue, or electing a
president. Sometimes the effect on the public is created by a professional
propagandist, sometimes by an amateur deputed for the job. The important thing is
that it is universal and continuous; and in its sum total it is regimenting the public
mind every bit as much as an army regiments the bodies of its soldiers.’ 134
Modebedrijf Trussardi zet de tijdelijke kunstprojecten zodoende in als marketinginstrument ten
dienste van zijn buitenreclame zonder dat het daar ‒behoudens dan het project I Nuovi Mostri (Life is
Beautiful) (2004)‒ conventioneel inhoudelijke en formele reclamevormen aan verbindt, maar
waarmee het evengoed het vestigen van aandacht op de merknaam Trussardi heeft nagestreefd. Zo
hebben deze installaties dan ook de functie om argeloze voorbijgangers in de stedelijke ruimte te
verrassen en staande te houden. De mensen op straat worden pas in tweede instantie via de gratis
mee te nemen tentoonstellingsbrochures geïnformeerd dat het gaat om tentoonstellingen die door
een modebedrijf zijn georganiseerd. Terwijl dus niet te verwachten valt dat in deze brochures staat
vermeld dat de tentoonstellingen ten behoeve van Trussardi’s marketingstrategie fungeren, is wel
veelbetekenend dat nadrukkelijk gecommuniceerd wordt dat deze tentoonstellingen voortkomen uit
het belangeloze maatschappelijk verantwoord ondernemen van Trussardi, waarmee het naar eigen
zeggen historische plekken renoveert en heropent voor het publiek en hen tegelijkertijd vertrouwd
maakt met hedendaagse kunst.
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In studies naar marketing wordt een onconventionele vorm van reclame, waarbij in eerste instantie
inhoudelijk en formeel geen product of merknaam te zien is, maar daarna pas duidelijk wordt dat het
om reclame gaat, ‘stealth marketing’ genoemd.135 Marketingonderzoekers Abhijit Roy en Satya
Chattopadhyay leggen uit dat deze term is afgeleid van de B-2 Stealth bommenwerper. 136 Het
onderscheid tussen stealth marketing en guerilla marketing zit in de mate van onmiddelijke
zichtbaarheid. Stealth marketing is dus zodanig vormgegeven dat het idealiter niet direct duidelijk is
dat het om reclame gaat. Deze strategie is ontwikkeld als reactie op de alom zichtbaar aanwezige
merknamen en reclameboodschappen in datgene wat Roy en Chattopadhyay de ‘postmoderne
marketingomgeving’ noemen, ofwel het alledaags leven van nu. Om binnen deze omgeving op te
vallen, zijn reclames dus zodanig vormgegeven dat deze in eerste instantie niet als conventionele
reclames ogen, maar pas in tweede instantie wel als zodanig te herkennen zijn.
Met betrekking tot de situatie op Piazza XXIV Maggio wordt duidelijk dat de opvallende enscenering
van drie opgeknoopte jongetjes gefungeerd heeft als handige blikvanger, die was bedoeld om
onaangekondigd tussen de ruis van alle stadsreclame in sterke mate op te vallen. Het is daarmee in
die zin erg plausibel dat, zoals Beatrice Trussardi in het interview met DANTEmag dus zelf ook had
aangegeven, zij diegene was die de keuze voor de tentoonstellingsplekken maakte ‒
hoogstwaarschijnlijk samen met marketingstrategen van het bedrijf die zij als voormalig hoofd van de
afdeling bedrijfscommunicatie goed kende. In dat opzicht is dan ook door Roy en Chattopadhyay
erop gewezen dat de traditionele grenzen tussen reclame en entertainment, waaronder kunst,
steeds meer zijn gaan vervagen. 137

Spinning stories
Trussardi’s kunstprojecten zijn in het licht van de vervlechting tussen kunst en reclame niet uniek. Zo
is deze vervaging al eerder opgemerkt door cultuuronderzoekers die op diverse voorbeelden hebben
gewezen van verschillende, door kunstenaars gemaakte, artefacten, die op een expliciet zichtbare
manier aan de marketing van een product of merknaam zijn gekoppeld. 138 Kunstenares Rachel
Whiteread ontwierp bijvoorbeeld in 1993 een bierflesjelabel voor de Duitse bierbrouwerij Beck’s
Brewery (Brauerei Beck & Co.). Op dit label is haar werk House (1993) te zien dat in opdracht werd
gemaakt voor de Londense kunstorganisatie Artangel en door Beck’s werd gefinancierd. 139 Tot dit
soort artefacten is ook de Art Cars serie van BMW te rekenen. Een ander voorbeeld van zulke
artefacten is het soort werken dat in opdracht van een bedrijf is gemaakt en slechts in abstracte
vorm aan het belangrijkste desbetreffende bedrijfsproduct refereert, zoals het werk Imported (1996)
van Engelse kunstenaar Chris Ofili voor Zweedse distallateur Absolut Vodka waarin een fles Absolut
Vodka te ontwaren is. 140
Volgens Julian Stallabrass is sinds de jaren negentig zodoende een trend gaan ontstaan, waarbij
kunstenaars zich in hun artistieke praktijk in toenemende mate de beeldtaal en bepaalde
marketingtechnieken uit de consumentencultuur hebben toegeëigend.141 Andersom is ook gebeurd.
Zo heeft het Brits reclamebureau M&C Saatchi in opdracht van Italiaanse verzekeraar Europ
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Assistance Italia op dinsdag 1 oktober 2013 als marketingstunt aan de Via dei Mercanti vlakbij het
Domplein een gigantische onderzeeboot ogenschijnlijk uit de grond laten komen die een Smart
autootje aantikt. Daarbij klommen matrozen uit de duikboot en kwamen allerlei hulpdiensten
toegesneld. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze tijdelijke pop-up installatie met in scene gezette
hulpactie naar voorbeeld was van Elmgreen & Dragsets Fiat Uno met caravan voor Trussardi uit 2003
(afb. 105).142
Een gevolg van deze trends en ontwikkelingen is dat kunst nu soms evengoed verward zou kunnen
worden met guerilla dan wel stealth marketing en vice versa. Dit neigt bijvoorbeeld ook het geval te
zijn bij een werk uit 2001 van Elmgreen & Dragset, die als kunstenaars misschien niet geheel
onwillekeurig in 2003 de allereerste waren die met behulp van Fondazione Nicola Trussardi een
tijdelijk kunstproject in Milaan hebben mogen realiseren.
Zo bestond een eerder gemaakt tijdelijk werk van hun, getiteld Opening Soon / Powerless Structures,
Fig. 242 (2001) dat van 20 oktober tot 24 november 2001 in de Tanya Bonakdar Gallery te New York
was te zien, uit een groot stuk wit papier (360 x 208 cm) dat achter de ruiten en dichte deur van de
galerie was geplakt en waarbij op de ruit het valse bericht ‘Opening Soon PRADA’ stond (afb. 106).143
Hoewel Elmgreen & Dragset geen officiële toestemming van luxegoederenconcern Prada hadden
gevraagd om het beeldmerk van Prada te gebruiken, deden ze dat toch waardoor het voor
willekeurige passanten net leek alsof Prada daar binnenkort een winkel zou gaan openen.144
In het persbericht van de galerie staat dat het werk op ironische wijze de gentrificatie in de wijk
Chelsea bekritiseert, die mede door de komst van kunstgalerieën in gang was gezet. 145 Niettemin is te
opperen dat deze installatie, ondanks het feit dat Elmgreen & Dragset daar geen speciale opdracht
van Prada voor hadden gekregen, evengoed in staat is geweest om eenzelfde soort effect teweeg te
brengen als dat van een guerilla marketingcampagne van Prada, waardoor mensen dan eerder naar
producten van Prada zouden gaan verlangen dan dat zij over gentrificatie zouden gaan nadenken. Zo
wijst Stallabrass erop dat het een valse veronderstelling is om aan te nemen dat de adoptie van
stijlelementen en marketingtechnieken uit de massacultuur door kunstenaars automatisch resulteert
in kunstwerken die een kritisch commentaar op implicaties en uitingen van die cultuur geven. 146
In elk geval is gebleken dat Elmgreen & Dragset een paar jaar later wel officiële toestemming hadden
gevraagd om het beeldmerk van modebedrijf Prada te gebruiken voor hun op 1 oktober 2005
voltooide installatiesculptuur Prada Marfa (2005). De façade van deze permanente installatie langs
de snelweg op een desolate plek 2,3 km ten noordwesten van Valentine in Texas is 4,6 x 7,6 meter
groot en lijkt op een Prada winkel, maar is geen daadwerkelijk functionele shop (afb. 107). Het werk
dat met behulp van de Amerikaanse architecten Ronald Rael en Virginia San Fratello is gemaakt,
bestaat uit adobe, gips, verf, aluminium frames, glaspanelen, MDF en tapijt en kostte 80.000
Amerikaanse dollar. Luxegoederenconcern Prada gaf dus voor dit werk toestemming aan de
kunstenaars om het beeldmerk van Prada te gebruiken. Het doneerde zelfs een door Miuccia Prada
hoogstpersoonlijk uitgekozen verzameling van items uit Prada’s herfst/winter collectie van 2005
(twintig paar schoenen en zes handtassen) om in de twee grote etalageramen van de nep winkel uit
te stallen.147
In het licht van Elmgreen & Dragsets artistieke praktijk, waarin ze gebruikmaken van de beeldtaal en
bepaalde marketingtechnieken uit de consumentencultuur, lijkt het dus niet geheel toevallig dat zij in
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2003 als eersten een kunstproject voor Trussardi mochten maken. Zo is het goed mogelijk dat hun
installatie in de Tanya Bonakdar Gallery door curator Gioni is gezien en bij hem een blijvende indruk
heeft achtergelaten. Indertijd liep hij namelijk als redacteur voor Flash Art vaak rond in de galeriewijk
Chelsea, waar hij later in 2002 samen met Maurizio Cattelan en curator Ali Subotnick de The Wrong
Gallery is gaan starten. 148
Deze galerie, die van 2002 tot 2005 gelegen was aan 516A1/2 West 20th Street in New York, had
eveneens een sterk guerilla marketing-achtig concept.149 Het was feitelijk niet meer dan een duur
uitziende, zware glazen deur die permanent gesloten was (afb. 108). Mensen konden hier enkel
doorheen kijken en hadden dan zicht op een tamelijk kleine tentoonstellingsruimte. 150 In dat opzicht
is te beweren dat Gioni’s ervaring met deze mengvorm tussen kunst en marketingstunts mede in
hoge mate van invloed is geweest op de manier waarop hij invulling aan Trussardi’s tijdelijke
kunstprojecten in Milaan is gaan geven. In een artikel uit 2006, waarin hij samen met curator Luca
Cerizza een beschouwing geeft over de Milanese kunstscene, zegt Gioni ten aanzien van reclame
bijvoorbeeld erg veelzeggend:

‘Milan is the city of fashion and advertising: it knows how to spin its stories.’ 151

Afspraken met het stadsbestuur
In de bestandscatalogus van Trussardi wordt niet uitgelegd hoe het precies komt dat Trussardi al die
plekken in Milaan tijdelijk heeft kunnen bezetten voor zijn projecten. Naar aanleiding van de reeds
lang lopende onderhandelingen tussen de Trussardi-familie en het Milanees stadsbestuur wordt
echter duidelijk dat het bedrijf die plekken van harte werd gegund. Zo had burgemeester Gabriele
Albertini (van 1997 tot 2006 in ambt namens politieke partij Forza Italia) al voorafgaand aan de
eerste tentoonstelling in de overdekte winkelgalerij veelvuldig contact gehad me t de Trussardi’s over
een stedelijk venieuwingsproject dat Nicola Trussardi indertijd via voormalig president Craxi en in
overleg met toenmalig burgemeester Pilliteri was begonnen en waarin internationaal bouwbedrijf
Hines meer dan 400 miljoen dollar had geïnvesteerd.152
In februari 2004 gaf Albertini in samenspraak met Gianni Verga (hoofd van de Milanese stedenbouw)
en Salvatore Carrubba (gemeenteraadslid van culturele zaken) zijn fiat aan dit plan van Nicola
Trussardi dat van het gebied rond de Corso Como in Milaan een ‘Città della Moda’ (Fashion City) zou
moeten maken (afb. 109).153 Met dit project, dat plek zou gaan bieden aan een fashion center, design
museum, park, shops, hotels en appartementen, werd gehoopt op een ‘Bilbao-effect’ waarbij het
imago van de stad verbeterd zou worden, zoals dus ook de bouw van de Guggenheim dependance in
het Spaanse Bilbao had gedaan.
Tegen deze achtergrond is het weinig opvallend dat Albertini en Carrubba ten tijde van de ophef in
de media rond Cattelans installatie op Piazza XXIV Maggio vierkant achter het modebedrijf stonden.
Zo was in een bericht van ANSA English Media Service van 7 mei 2004 te lezen:

‘Milan Mayor Gabriele Albertini, who inaugurated the exhibit, defended it on the
grounds of freedom of expression while the city’s cultural councilman Salvatore
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Carrubba said Cattelan was an important artist and Trussardi’s an important
foundation.’154
In Trussardi’s bestandscatalogus blijkt hun steun dan ook extra te zijn benadrukt. In het overzicht
staat bijvoorbeeld dat Carrubba in een interview met La Republicca op 9 mei 2004 had gezegd dat hij
de ophef over de installatie nogal hypocriet vond:

‘In a long interview with La Repubblica, the City’s councilor for Culture, Salvatore
Carrubba, explains his standpoint: “You’d think that all of us, not just children but
adults, live in a fairytale universe, an idyllic universe that Cattelan has threatened. As
if we weren’t beset every day by thousands of far more grievous provocations,” such
as “the photos of tortured Iraqis,” or “the interview with a multiple murderer
broadcast on Sunday afternoon by the leading state-owned TV Channel.”’155
Maar tegelijkertijd wordt in de bestandscatalogus dus geen informatie gegeven over het fe it dat
Albertini en Carruba zakelijk nauw betrokken waren bij Trussardi’s stedelijke vernieuwingsplannen
rond Fashion City. Vanuit het modebedrijf gezien is dat vrij logisch, omdat deze informatie dan
tegenstrijdig zou zijn met de claim dat Trussardi de maatschappelijke noodzaak voelt om zich geheel
belangeloos in te zetten voor hedendaagse kunst en cultureel erfgoed in Milaan.
In die zin is veelzeggend dat Beatrice Trussardi in het interview met DANTEmag een ontwijkend
antwoord geeft op de vraag of zij denkt met de Fondazione eveneens buiten Milaan te gaan
tentoonstellen. Zij geeft hier geen rechtstreeks antwoord op, mogelijk omdat dan teveel zou kunnen
blijken dat Trussardi het elders minder makkelijk voor elkaar zou krijgen om stedelijke plekken
tijdelijk te bezetten. Wat vervolgens weer zou impliceren dat het zijn bezettingen vooral vanwege
zijn warme contacten met het stadsbestuur enkel in Milaan heeft kunnen doen. Beatrice Trussardi
zegt in het interview dat het bedrijf al in zekere zin buiten Milaan te ntoonstelt. Waarmee ze tamelijk
omslachtig bedoelt dat de kunstenaar wiens werk door het modebedrijf gefinancierd wordt na de
tentoonstelling vrij is om te doen en laten wat hij met het werk wil ‘[…] whether they sell it to a
museum or a private gallery or tour it around the world, it can easily end up outside Milan.’156

Figuratieve beeldtaal
De tijdelijke kunstprojecten van Trussardi blijken in veel gevallen een figuratieve beeldtaal te hebben
die voor een breed publiek duidelijk herkenbaar is: een Fiat met caravan, drie hangende jongetjes,
een naakte man, een ketchupfles, een jachtvliegtuig omringd met wit gekleurde dieren, enzovoorts.
Voortbouwend op onderzoek van een cultureel geograaf en op een studie van kunstsociologen is te
stellen dat het gebruik van kunst met zulke beeldtaal in elk geval niet nadelig uitpakt wanneer deze
wordt ingezet voor stealth marketing.
Zo heeft cultureel geograaf Martin Zebracki in Public Artopia. Art in Public Space in Question (2012)
statistisch aangetoond dat figuratieve kunstwerken in de openbare ruimte op meer belangstelling
van een algemeen publiek kunnen rekenen dan abstracte werken.157 Kunstsociologen Jordi LopézSintas, Ercilia García-Álvarez en Elena Pérez-Rubiales concluderen op basis van kwantitatieve data in
hun artikel ‘The unforgettable aesthetic experience: The relationship between the originality of
artworks and local culture’ (2012) dat kunst met een beeldtaal afkomstig uit de massacultuur het
meest geschikt is om de gewone man op straat een onvergetelijke esthetische ervaring te bieden.
Daarnaast is vanuit een opvatting van cultuurwetenschapper Diederich Diederichsen te beredeneren
dat kunst met een visueel en spectaculair herkenbaar aanzicht het voor bedrijven mogelijk maakt om
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precies dat narratieve imaginaire extraatje ‒ofwel de aan kunst onlosmakelijk verbonden
meerwaarde zoals hij in On (Surplus) Value in Art (2008) beschrijft‒ aan hun publieksgerichte,
culturele CSR-programma’s mee te geven, welke uiteindelijk de beoogde sensationele ervaring bij
consumenten teweeg kan brengen. In het licht van bovenstaande studies wordt dus helder dat
Trussardi, met behulp van herkenbare figuratieve beeldtaal in de kunstwerken die het in de
stedelijke ruimte laat realiseren, een grote groep consumenten en potentiële productafnemers
bereikt en aanspreekt.
Aanvankelijk zou het echter kunnen lijken dat sommige kunstprojecten van Trussardi door hun ietwat
controversiële onderwerpen, zoals Althamers naakte man en Cattelans bungelende jongetjes aan
een touw rond hun nek, niet direct positief bijdragen aan Trussardi’s bedrijfsimago van een stijlvolle
en dynamische onderneming met oog voor de samenleving. Zo werd Beatrice Trussardi dan ook in
het interview met ANSA English Media Service op 6 mei 2004 gevraagd in hoeverre het
‘verontrustend maar krachtig beeld’ van de opgeknoopte kinderen niet negatief zou uitpakken voor
een ‘imago bewust modebedrijf’ als Trussardi. Zij antwoordde dat zij dit niet op die manier zag en dat
de Fondazione naar haar vader vernoemd is, een man die volgens haar zich nooit zorgen maakte over
‘wat andere mensen zouden denken’. Daarbij benadrukte ze dat de Fondazione een sociaal doel
heeft dat ‘very useful’ voor de stad is, ‘[…] so we went ahead in this spirit and we dared to do it with
courage’.158
Afgezien daarvan is op basis van onderzoek door marketingwetenschappers Carolyn Simmons en
Karen Becker-Olsen evenzeer te stellen dat het paradoxaal genoeg juist controversiële taferelen zijn,
die uiteindelijk heel goed ingezet kunnen worden voor de marketing van een bedrijf, mits dan in
combinatie met het verrassingselement uit stealth marketing en een toegankelijke nadere uitleg over
de tentoonstelling. Simmons en Becker-Olsen hebben in ‘Achieving Marketing Objectives Through
Social Sponsorships’ (2006) gekeken naar sponsoractiviteiten van bedrijven en de mate waarin het
gesponsorde passend is in relatie tot het bedrijfsimago van de sponsor. Ze gebruiken hiervoor de
term ‘fit’:

‘The fit between a firm’s specific associations and a sponsored cause can reinforce or
blur the firm’s positioning, influence liking for the sponsorship, and bolster or
undermine the firm’s equity. […] Communications decisions can mitigate the negative
effects of low fit.’159
Ze concluderen dat wanneer er sprake is van een zogeheten ‘low fit’ tussen het gesponsorde en het
bedrijfsimago van de sponsor, dit niet bevorderlijk is voor de marketing van een merknaam.
Daarentegen bereikt een ‘high fit’ het tegenovergestelde en zorgt voor een vergroting van de
marketing.160
Met behulp van een rekenkundige formule van Simmons en Becker-Olsen is precies na te gaan welke
fit Trussardi’s sponsoractiviteit ‒het realiseren van kunsttentoonstellingen‒ met Trussardi’s publieke
bedrijfsimago heeft. Afgezien van een exacte berekening hiernaar, is aan de hand van literatuur over
kunst te stellen dat daartussen hoe dan ook sprake is van een ‘natural fit’ dan wel ‘high fit’. 161 Zo
refereren diverse auteurs immers aan het feit dat mode en kunst elkaar vaak overlappen.162
Stallabrass wijst bijvoorbeeld op de werken van Vanessa Beecroft, waarin vrouwelijke
fashionmodellen worden gebruikt die in modeposes de beschouwer aankijken. 163 Die sterke fit van
Trussardi’s sponsoractiviteit met Trussardi’s bedrijfsimago lijkt nu ten aanzien van Cattelans
installatie aanvankelijk vanwege twee redenen echter om te buigen naar een low fit. Want hoewel
Cattelan in een interview met zijn uitspraak dat ‘er overal in de wereld kinderen zijn aan wie we
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vragen mannequins te zijn’ in zekere zin lijkt te verwijzen naar mode, worden er in de installatie zelf
geen expliciete toespelingen op Trussardi’s koopwaar gemaakt ‒de poppen waren dus ook niet
gehuld in merkkleding van Trussardi. Daarnaast is eenvoudigweg ook te opperen dat een beeld van
opgehangen kinderen bij voorbaat al niet erg geschikt is voor de marketing van een modemerk.
Niettemin hebben Simmons en Becker-Olsen erop gewezen dat een aanvankelijke low fit weer om te
buigen is naar een zogeheten ‘perceived fit’, mits er gebruik wordt gemaakt van een neutraal ogende
bron waarin informatie over de reden van de sponsoractiviteit staat. 164 Met andere woorden, door
middel van het geven van extra informatie ten aanzien van zijn sponsoractiviteit kan een bedrijf bij
de beschouwer uiteindelijk toch een positieve indruk teweegbrengen. Sterker nog, Simmons en
Becker-Olsen hebben ontdekt dat de marketing van een merknaam via een perceived fit zelfs veel
krachtiger werkt en significant meer resultaat oplevert dan wanneer er al in e erste instantie enkel
sprake is van een natural dan wel high fit.
Op basis hiervan is met betrekking tot Cattelans installatie te stellen dat de grote shock die het
publiek bij het zien van de opgeknoopte kinderen zou ervaren aanvankelijk schadelijk zou w erken
voor Trussardi’s publieke bedrijfsimago, maar dat hierop geanticipeerd is via de gratis mee te nemen
brochures. Deze blijken door het gebruik van het woord ‘non-profit’ en de referentie aan de stad
Milaan, de provincie van Milaan en de regio van Lombardije immers gepresenteerd te worden als
betrekkelijk neutrale bron. Namelijk eentje die het publiek erop attendeert dat de
kunsttentoonstelling, net als de twee collectieve herdenkingsmonumenten op het plein, geheel ten
dienste van de burgers staat. Op die manier wordt dus een perceived fit gecreëerd die de marketing
van Trussardi versterkt, wat ook wel blijkt uit de reactie van de anonieme lokale moeder die in haar
brief schreef dat ze het werk van Cattelan eerst verafschuwde, maar na het lezen van de brochure
het pas begon te snappen en uiteindelijk is gaan verdedigen. 165

Maurizio Cattelan en Massimiliano Gioni’s doorlopende werkrelatie
Hoewel er in de media door Cattelan en Gioni ten aanzien van de betekenis van Cattelans installatie
in Milaan gesproken werd van kindertijd, geweld en vrijheid, blijven dit tamelijk obscure termen die
ze eigenlijk niet nader hebben verhelderd of uitgelegd. Beiden zijn zeer vaag gebleven over de
inhoud van het werk. Zo stond in een bericht van ANSA English Media Service van 6 mei 2004 dat niet
in de bestandscatalogus is opgenomen:

‘Both the artist and the curator of the show, Massimiliano Gioni, who acts as
Cattelan’s p.r. and more than once posed as the artist, were vague on its [Untitled
(2004)] meaning. “It’s the idea of infancy,” said Gioni. “It’s not our job to give
messages.”’166
De hierin benoemde nauwe werkrelatie tussen Gioni en Cattelan, evenals de constatering dat zij
geen specifieke interpretatie van Cattelans kunstwerken hebben willen maken, komt niet aan bod in
Trussardi bestandscatalogus. Feit is in elk geval dat één van de eerste dingen die zij in de late jaren
negentig samendeden, was dat Gioni, toen Cattelan nog nauwelijks bekend was, in overleg met
Cattelan zich tijdens interviews met onwetende journalisten vaak voordeed als de kunstenaar
Cattelan.167 Dit gebbetje hebben ze mogelijk afgekeken van Andy Warhol, die op 2 oktober 1967
acteur Allen Midgette die op hem leek naar een lezing stuurde die hij op de Universiteit van Utah
moest geven.168
Toen Gioni in 2004 namens het modebedrijf aan Cattelan vroeg om een werk voor Fondazione Nicola
Trussardi te bedenken, waren beide reeds flink furore in de kunstscene aan het maken. In de
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catalogus blijft niettemin buiten beschouwing dat zij door hun wijdvertakte netwerk al lang en breed
een zekere status in de internationale kunstscene hadden verworven.
In 2004 stond Cattelan bijvoorbeeld erg hoog genoteerd in de ArtReview jaarlijkse 'Power 100' lijst
van kunstprofessionals die de meeste populariteit bezitten en publiciteit genereren. In dat jaar stond
hij op plek 4, net voor een groot verzamelaar van zijn werk Dakis Joannou (plek 6) en direct achter
directeur van Tate Nicholas Serota (plek 3), directeur van Museum of Modern Art Glenn Lowry (plek
2) en kunstverkoper Larry Gagosian (plek 1). Gioni is pas in 2008 op de lijst gekomen, op plek 78,
terwijl Cattelan in dat jaar op plek 68 stond. Sindsdien heeft Gioni, in elk geval tot en met 2016, nog
elk jaar in de lijst gestaan en was Cattelan voor het laatst daarop te zien in 2010. 169
In 2004 was Gioni reeds druk bezig met het uitbreiden van zijn werkzaamheden in de kunstscene.
Enkele jaren daar voor was hij al eens in 2001, tijdens zijn redacteurschap bij Flash Art, uitgenodigd
om curator te zijn van de Biënnale van Tirana in Albanië. In die stad raakte Gioni bevriend met
curator Francesco Bonami, die hem daarna een aantal keer inhuurde om het onderzoek voor zijn
exposities te doen. 170 Gioni’s definitieve omslag van een beschouwende kunstjournalist en –criticus
naar een praktiserende kunstcurator vond plaats in 2003. Bonami nodigde hem toen uit om curator
te zijn op de vijftigste editie van de Biënnale van Venetië.171 Ondertussen was Gioni toen al samen
met Cattelan en Subotnick The Wrong Gallery in New York begonnen (afb. 110).
Onder Gioni’s curatorschap presenteerde Cattelan in Venetië een wassen beeld op een radiografisch
bestuurbare driewieler, die een drie jaar oude Cattelan zou moeten voorstellen. 172 Hij gaf dit werk de
naam Charlie (2003) mee naar het jongetje in Stanley Kubricks film The Shining (1980). Op de
biënnale reed de pop, bestuurd door een onzichtbare persoon, rond tussen het kunstpubliek, dat
volgens de mediakritieken hierdoor blij verrast was (afb. 111).173 Naar aanleiding hiervan schreef
bijvoorbeeld kunstcriticus Jerry Saltz later in New York Magazine in 2012 dat Gioni’s curatorschap in
2003 door velen werd gezien als één van de weinige lichtpunten van die biënnale.174 Deze Saltz blijkt
geen onbekende van Gioni te zijn, zo nam en neemt hij sinds 2003 naast Hans Ulrich Obrist, curator
Laura Hoptman (van de afdeling schilderkunst en sculptuur van Museum of Modern Art) en Philippe
Vergne (directeur Dia Art Foundation) zitting in Fondazione Nicola Trussardi’s kunstadviescommissie,
de ‘Scientific Committee’ c.q. ‘Advisory Board’.175
Ook na 2004 zijn Gioni en Cattelan nauw blijven samenwerken. Het succes van The Wrong Gallery
heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat zij gevraagd werden om het curatorschap van de kunstbiënnale
van Berlijn in 2006 op zich te nemen. 176 Evenals in de bestandscatalogus van Trussardi bij de
beschrijving van Cattelans werk is die innige band tussen Cattelan en Gioni in berichtgeving over deze
biënnale onderbelicht gebleven.
Zo schreef Isabelle Graw over de kunstbiënnale in Berlijn dat deze het voorbeeld was van een
knooppunt, waarop datgene wat zij de markt van instituties en de markt van kennis noemt bijeen
waren gekomen en verstrengeld zijn geraakt met de commerciële kunstmarkt. 177 Deze verknoping
wijt zij voornamelijk aan Cattelan, die volgens haar in zijn rol als kunstenaar ‘gespecialiseerd is om
het symbolisch kapitaal uit de wereld van biënnales om te zetten in het economisch kapitaal in de
wereld van business’. 178 Maar wat zij daarbij vergeet is dat Cattelan daartoe mede in de gelegenheid
werd gesteld, dankzij de doorlopende samenwerking met Gioni achter de schermen.
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Naar aanleiding van deze biënnale maakte bijvoorbeeld kunstjournalist Sacha Bronwasser in het
artikel ‘Niet langer kunst op recept. De toekomst van het beroep curator’ in De Volkskrant van 6 april
2006 evenmin een expliciete verwijzing naar Gioni. Terwijl uitgerekend Gioni de persoon was die
tijdens de toen vigerende kritiek op stercuratoren een alibi zocht voor zijn curatorschap. 179 De
simpele oplossing die hij hiervoor bedacht, was om Cattelan als kunstenaar naar voren te schuiven
als curator. Cattelan was immers perfect geknipt om ‒zoals Bronwasser schrijft‒ ‘[…] met een
aanstellerige Oh-My-God blik, een zwart pak en een voorover gekamde pruik, de draak [te] steken
met “de curator”. Hij, de kunstenaar, moet zorgen voor authenticiteit. De curator kan dat blijkbaar
niet meer. Curator-bashing is al een werkwoord geworden voor het afgeven op de curator.’ 180
Kennelijk heeft Bronwasser dus niet doorzien dat Cattelan en Gioni zeer strategisch met elkaar
optrokken in de kunstscene. De reden voor hun nauwe verstrengeling heeft mede te maken met de
kunstmarkt, wat zodadelijk aan bod zal komen.

Obscuur blijven als doelbewuste strategie
Mede door toedoen van Francesco Bonami is rond Cattelan in het algemeen het beeld gaan ontstaan
van de romantische kunstenaar, die ogenschijnlijk zonder na te denken puur op gevoel kunst maakt.
Zo refereert Bonami in de Cattelan monografie uit 2003 aan het feit dat Cattelan naar buiten toe
telkens op onschuldige toon heeft aangedragen dat hij zichzelf als een soort artistieke ‘bon sauvage’
ziet, die niet weet wie hij is en wat hij doet, en daarom geen specifiek motief voor zijn kunst kan
geven.181 Cattelan blijkt dit wederom te hebben gedaan ten tijde van de ophef in Milaan. Op 6 mei
2004 stond bijvoorbeeld in een bericht van ANSA English Media Service:

‘Like the British artist Damien Hirst of dead-cow fame, Cattelan's art challenges
through provocation, but he denies wanting to be provocative. "Enough of that I'm
just trying be myself," he said, adding that he was still discovering who that was. "All
my works live more the more they are talked about."’182
Ook in een interview met The Guardian op 23 juni 2004 liet Cattelan opnieuw weten dat hij zichzelf
niet kent, waarbij hij over het maken van zijn kunst met wassen beelden en opgezette dieren zei
zomaar wat te doen zonder na te denken:

"It only takes a minute to have the idea," Cattelan says. After that he usually
commissions someone else to do the necessary stuffing or moulding. “I don't do
anything. I just keep eating things. In this case images and information. And then
there's a process of selection and separation that's not really conscious. I work more
with my stomach than my brain. It's a digestive process. I don't know what of."’183
Toch onthult Cattelan in een gesprek met Obrist uit 2003 iets van de reden waarom hij in het
algemeen altijd zo obscuur over de inhoud van zijn kunst is. Uit dit gesprek blijkt dat hij het vooral als
een strategie hanteert, die ervoor moet zorgen dat zijn werken langer relevant blijven. Hij zegt:

‘Definitely not giving a precise direction to the work means you are giving it a longer
life. So the more issues it incorporates, the better. Maybe it’s no longer time to
create crisis, but rather to reflect crisis in the piece itself. The piece has to reflect a
certain complexity.’184

179

Bronwasser, 6 april 2006.
Ibidem.
181 Bonami et.al 2003, p. 9 & p. 21.
182 Povoledo, 6 mei 2004.
183 Arie, 23 juni 2004.
184 Obrist 2003, p. 151.
180

192

Om diezelfde reden blijkt ook Gioni te opteren voor het niet precies willen duiden van kunst die hij
cureert. Zo valt uit interviews met hem, in aanloop naar zijn promotie op 1 oktober 2010 tot
‘Associate Director’ en ‘Director of Exhibitions’ van New Museum of Contemporary Art in New York,
af te leiden dat hij als curator altijd de voorkeur geeft en heeft gegeven aan het tentoonstellen van
kunst waarin voor een breed publiek direct iets te herkennen is, maar waarbij niet duidelijk is wat
eigenlijk wordt bedoeld. 185 In zijn ogen biedt dit soort obscure kunst namelijk een tegenwicht aan
een rationeel geordende, doelgerichte maatschappij waarin ‘cost efficiency’ hoog staat
aangeschreven:

‘In a society and a culture in which everything has a message and everything has a
meaning and everything has a purpose,” he [Gioni] said, “I think we should cherish
things that are obscure, that are directionless, that are useless, that are complicated
beyond reasonable levels. That’s the greatness of art– even in New York, where
everything has a price.’186
Gioni blijkt ook bij het cureren van Trussardi’s tijdelijke kunstprojecten in Milaan obscuriteit te
hebben geprefereerd. Zo zijn de getoonde werken vaak opgebouwd uit makkelijk herkenbare
artefacten of beelden: auto met caravan, naakte man, opgeknoopte kinderen, ketchupfles,
jachtvliegtuig, enzovoorts. Daarbij doet het toeschijnen dat de precieze betekenis of bedoeling van
het werk op de desbetreffende tentoonstellingsplek in de stad ‒ook al blijft deze uiteindelijk een
raadsel‒ misschien wel te ontsluieren is door mede naar het cultureel erfgoed op die plek te kijken.
Zo blijkt Gioni als curator op elke plek heel geraffineerd de tentoonstellingsbrochure naar voren te
schuiven als middel dat ogenschijnlijk uitkomst kan bieden bij het ontrafelen van het antwoord, al
moet de lezer tenslotte zelf het verband gaan leggen.
In de brochure horende bij de tentoonstelling van de Fiat met caravan van Elmgreen & Dragset wordt
bijvoorbeeld verwezen naar het roemruchte Savini restaurant dat in de winkelgalerij gehuisvest is,
waarbij staat dat de Futuristen in de jaren twintig van twintigste eeuw daar vaak samenkwamen. Dit
zou de lezer kunnen stimuleren om bijvoorbeeld zelf weer te gaan denken aan schilder Giacomo
Balla, die onder andere de auto als onderwerp voor zijn schilderijen koos. 187 En in de brochure
horende bij de tentoonstelling van Althamers zwevende naakte man staat dus geschreven dat in
Arena Civica vaak ballonvaarten werden gehouden, maar hoe deze eruitzagen wordt verder niet
vermeld of verbeeld in de brochure ‒wat dan weer wel gebeurd in de bestandscatalogus met een
prent uit 1891.188
In elk geval is uit een interview met Gioni af te leiden dat het modebedrijf hem als curator sowieso
niet heeft belemmerd in zijn curatoriale strategie en keuze voor obscure werken. Zo zei Gioni over
Trussardi als werkgever:

‘If I had a traditional Italian boss, I definitely would not have been able to put a giant
blow-up ketchup bottle in the center of an 18th-century palazzo.’189
De opzettelijke keuze voor obscuriteit is ook terug te zien in het persbericht dat in naam van
Trussardi op de ochtend van 5 mei 2004 naar buiten werd gebracht over de expositie van Cattelans
installatie die ’s avonds zou openen. Het is nu relevant om grote delen van dit persbericht volledig
weer te geven, omdat deze blijk geven van Gioni’s strategie, waarmee met veel mooie woorden
inhoudelijk weinig wordt gezegd en waarbij de lezer uiteindelijk in raadselen achterblijft over het
werk:
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‘Commissioned and produced by Fondazione Nicola Trussardi, Cattelan's installation
in Piazza XXIV Maggio is a popular fable that captures and exorcises the tensions and
horrors of our contemporary present. Cattelan's installation is a view on childhood
seen as a territory of freedom and fantasy and as a time of violence and terror.
Maurizio Cattelan chooses the oldest tree in town and like a magician he infuses the
scenario with a collective hallucination, or maybe just a minuscule lie: as in a
Medieval pillory or an twisted dream, three children hang from a tree and looking at
the truth with their eyes wide open.
The characters and personas that inhabit Maurizio Cattelan's world make ghostly
appearances in a personal theatre of the absurd: policemen flipped upside down,
stuffed animals hung from the ceiling, icons of power dethroned and publicly
mocked, buried fakirs, mechanical puppets chasing visitors across museums ...
Suspended between reality and fiction, childlike curiosity and sophomoric rebellion,
Maurizio Cattelan's work simulates and subverts the rules of culture and society in a
continuous game of detournement, acts of insubordination and symbolical theft.
Constantly exploring different materials, contexts and strategies, Maurizio Cattelan
refuses to take any moral or ideological position, concentrating instead on
reproducing reality in all its complexities. This systematic practice of ambiguity has
placed Maurizio Cattelan among the most interesting artists of today.’ 190
Doordat Cattelan met betrekking tot de inhoud van het werk dus geen specifieke positie wil innemen
en daar geen gerichte uitspraak over wil doen, versterkt dit persbericht ook weer Cattelans strategie
om het publiek eerst en vooral uit te nodigen om van alles in de installatie te gaan zien. 191 In dat
opzicht heeft schrijver Gerrit Komrij ten aanzien van de obscure kunstwerken van Cattelan in het
algemeen een treffende observatie gedaan:

‘De wijsgerige praatjes van de installatiekunstenaars zijn, net als die van alle
installatiekunstenaars van wereldfaam, vooral listige praatjes. Spindoctorpraatjes.
Door de kijker op het hart te drukken er ‘in elk geval in het begin’ niets in te zoeken,
bekent hij dat hij er veel in verborgen heeft. Hij smeekt de kijker er van alles in te
zoeken.’192
Het persbericht van Trussardi is niet opgenomen in de bestandscatalogus, maar maakt nu wel
inzichtelijk waarom Don Antonio Mazzi ‒zoals in het overzicht staat aangegeven‒ schreef dat
Cattelan een ‘masochistic, despoiling fakir’ is. 193 Hij refereerde in dat opzicht slechts aan het
persbericht. Maar afgezien daarvan is, in het licht van de door Lippmann beschreven ideale
mediastrategie rond propagandadoeleinden, nog belangrijker om op te merken dat het modebedrijf,
door het weglaten van de persberichtekst in de catalogus, zichzelf in staat heeft gesteld om de
ontstane kloof tussen het event en het publiek te kunnen bestendigen. Waardoor het bedrijf de
lezer, in plaats van hem aan te moedigen om te achterhalen waarom dit werk überhaupt
tentoongesteld werd, eerder nog makkelijker de idee heeft kunnen voorhouden, dat het
belangrijkste aan Cattelans installatie is geweest, dat dit werk vooral een publiek debat over kunst en
censuur heeft veroorzaakt.
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Persbericht Fondazione Nicola Trussardi, 5 mei 2004.
In de twee onderste alinea’s van het persbericht over de tentoonstelling van Catte lans installatie worden zijn
geboorteplaats en -datum vermeld en wordt een opsomming gegeven van zowel ‘the most distinguished
museums worldwide’ waar hij exposities heeft gehad, als ook de collecties waarin zijn werk is opgenomen.
192 Komrij 2011, p. 51.
193 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 91.
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Inaccurate historische verwijzingen en interpretaties
In de bestandscatalogus van Trussardi wordt de lezer, net als in het persbericht, dus in sterke mate
ertoe gemotiveerd om thema’s als de kindertijd, geweld en vrijheid vooral niet te relateren aan een
spatio-temporeel gebonden specifieke gebeurtenis dan wel expliciet onderwerp, maar eerder om
naar eigen inzicht van alles aan deze thema’s te koppelen. Hiervoor krijgt de beschouwer in de
catalogus en in het persbericht, alsmede in de brochure weliswaar toch wat haakjes aangereikt. En
wel middels verwijzingen naar onder andere Napoleons sterfdag, de twee herdenkingsmonumenten
op het plein en de etsen van Goya.194 Maar afgezien van het samenvallen van Napoleons sterfdag
met de dag van de opening van de expositie, hebben deze monumenten en Goya’s etsenreeks
feitelijk gezien geen enkele sociaal-politieke of cultuurhistorische betrekking op het beeld van de
opgehangen jongetjes. Deze inaccurate historische verwijzingen zorgen op die manier voor nog meer
inhoudelijke onduidelijkheid over de installatie en werken zodoende weer in het voordeel van
Cattelan en Gioni’s doelbewuste strategie van obscuur blijven. Zo blijkt dan ook dat er allerlei
uiteenlopende interpretaties van het werk zijn gemaakt die weer in de catalogus zijn opgenomen.
Niettemin hebben ook deze duidingen geen enkele sociaal -politieke of cultuurhistorische betrekking
op het beeld van de opgeknoopte kinderen.
In het overzicht is bijvoorbeeld, zoals eerder vermeld, een fragment uit Il Giorno van 7 mei 2004 in
het Engels vertaald, waarin te lezen is dat Cattelan via het aanhalen van Goya’s etsenreeks op vage
wijze verwijst naar het thema van geweld en oorlog.195 Het is niet toevallig dat Cattelan daaraan
refereert, aangezien dus in de door Gioni gemaakte tentoonstellingsbrochure geschreven staat dat
zijn installatie een ‘epiloog van een macaber sprookje laat zien, dat geworteld is in Goya’s
etsenreeks’ en in ‘oude rituelen gegrift in het populaire geheugen’. 196
Vanuit esthetisch en visueel oogpunt is tot op zekere hoogte te begrijpen waarom deze etsenreeks is
aangehaald. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat Cattelan en Gioni, met betrekking tot die reeks, plaat
36, getiteld Tampoco [evenmin], in gedachten hadden. Hierop is een snordragende man met
afgezakte broek gehuld in een lang gewaad te zien, die met een touw rond zijn nek aan een
boomstronk is opgeknoopt (afb. 112).197 Het is goed mogelijk dat Cattelan daarbij mede geïnspireerd
is geweest door de sculptuur Great Deeds against the Dead (1994), waarin kunstenaars Jake & Dinos
Chapman een letterlijke vertaling van plaat 39, Grande Hazaña! Con Muertos! [Heroïsche daad! Met
doden!] hadden gemaakt (afb. 113). In dit werk is een naakt lijk aan een boomstronk vastgebonden,
en met de benen om de tak van de boom hangt ondersteboven een ander naakt lijf zonder armen en
hoofd, waarbij het afgehakt hoofd op het uiteinde van de tak is geplaatst en de afgehakte armen
daaronder aan een touw bungelen (afb. 114). Cattelan zou van Jake & Dinos Chapmans werk
geweten kunnen hebben, daar zij bijvoorbeeld beiden van 23 september tot 15 december 2000 werk
tentoongesteld hadden in de expositie ‘Apocalypse’ in de Royal Academy te Londen.198 Daarnaast
werd bijvoorbeeld in de jaren negentig ook werk van Cattelan en van de Chapmans verzameld door
collectioneurs als Patrizia Sandretto Re Rebaudengo en Thomas Olbricht.199
Hoe dan ook, modebedrijf Trussardi lijkt met de verwijzing naar Goya’s etsenreeks te hebben willen
aangeven dat het omwille van kunstdidactische redenen niet geschuwd heeft Cattelan de vrijheid te
In het persbericht (Fondazione Nicola Trussardi, 5 mei 2004) staat: ‘With this new proj ect by Maurizio
Cattelan, the Fondazione Nicola Trussardi continues its adventure in the public spaces of the c ity of Milan: in the
monumental setting of Piazza XXIV Maggio—at the crossroads of history, referencing Napoleon's campaigns and
World Wars I and II—Maurizio Cattelan stages the epilogue of a macabre fairy tale, an ancient popular ritual and
a new urban legend.’
195 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 93; Walch, Gian Marco ‘La violenza esiste, io la evoco
soltanto.’ In: Il Giorno, 7 mei 2004, p. 5.
196 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 87.
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De plaat heeft de afmetingen: 25,3 x 34,5 x 3,7 cm.
198 Searle, 21 september 2000. Cattelan toonde daar La Nona Ora (1999) en Jake & Dinos Chapman lieten,
geïnspireerd door Goya’s etsenreeks, de installatie Hell (1999-2000) zien, negen vitrines geplaatst in de vorm van
een omgekeerd hakenkruis met diorama’s met ensceneringen van grootschalige mensenmoord.
199 Heil & Schoppmann 2005; Art Quarterly, 24 juli 2018.
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gunnen om een controversieel onderwerp als kinderen en geweld te laten aanstippen. Juist ook
omdat hij daarmee ‒althans zo wordt gesuggereerd‒ in de traditie van Goya staat, wat maakt dat
Cattelans installatie van opgehangen kinderen precies op Piazza XXIV Maggio met de twee
herdenkingsmonumenten aan oorlog tot zijn recht komt.
Echter, strikt historisch bezien is er geen enkel verband te leggen tussen de oorlogsverschrikkingen in
Goya’s etsenreeks en de oorlog waarvoor de triomfboog op het plein is opgericht. Zo maakte Goya
Los Desatres de la Guerra naar aanleiding van de Spaanse Onafhankelijksheidsoorlog (1808 - 1814)
tegen Napoleontische troepen. Terwijl de triomfboog werd opgericht ter nagedachtenis van de Slag
bij Marengo, die weer onderdeel was van de Tweede Coalitieoorlog (1799 - 1802) waarbij
Napoleontische troepen wonnen van het leger van Aartshertogdom Oostenrijk.
Bovendien is, in het licht van bijvoorbeeld hetgeen kunstcriticus en schrijver John Berger in 2015 over
Goya geschreven heeft, te betogen dat Cattelan en Gioni niet goed begrepen lijken te hebben wat
Goya met zijn etsen eigenlijk heeft bedoeld. Want de uitspraken van Cattelan en Gioni tonen aan dat
ze beide voor de situatie opteren, waarbij de beschouwer van kunst eerder een beroep moet doen
op zijn gevoel dan op zijn rede, terwijl Goya ‒aldus Berger‒ juist zijn etsen maakte als felle reactie op
datgene wat hij zag als het verlies van elke vorm van rede:

‘What was the nature of Goya’s commentary? For despite the variety of the incidents
portrayed, there is a constant underlying theme. His theme was the consequences of
man’s neglect – sometimes mounting to hysterical hatred – of his most precious
faculty, Reason. But Reason in the eighteenth-century materialistic sense: Reason as
a discipline yielding Pleasure derived from the Senses. In Goya’s work the flesh is a
battleground between ignorance, uncontrolled passion, superstition on the one hand
and dignity, grace, and pleasure on the other. The unique power of his work is due to
the fact that he was so sensuously involved in the terror and horror of the betrayal of
Reason.’200
In het voorwoord van Trussardi’s bestandscatalogus geeft Hans Ulrich Obrist weer een heel andere
duiding aan Cattelans installatie. Hij schrijft dat het werk een belichaming is van een ‘[…] painful
remainder of Italy’s past […].’ 201 Hij geeft echter niet aan over welk Italiaans verleden hij het heeft,
waardoor het onduidelijk is of hij bijvoorbeeld naar de Slag bij Marengo in 1800 verwijst, of naar de
slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog waarvoor de eikenboom was herplant.
Beide historische gebeurtenissen houden in elk geval op geen enkele manier verband met
opgeknoopte kinderen. Want naast het feit dat Italië in 1800 nog niet als nationale eenheid bestond,
is uit geen enkele bron af te leiden dat er tijdens de Slag bij Marengo kinderen zijn opgehangen. Dit is
evenmin gebeurd tijdens de glorieuze intocht van de Napoleontische troepen op dat plein. Verder
zijn er ook geen aanwijzingen dat in de Eerste Wereldoorlog kinderen op Piazza XXIV Maggio of
elders in Italië verwurgd zijn in een boom. Zelfs al zou Obrist hebben willen verwijzen naar de
Tweede Wereldoorlog en het opgehangen lijk van dictator Benito Mussolini nadat hij middels een
schot in de rug geëxecuteerd was, dan blijft die historische verwijzing, in zoverre dan Piazza XXIV
Maggio daarbij betrokken wordt, inaccuraat. Zo hing het lichaam van de volwassen Mussolini zielloos
en doodsbleek ondersteboven aan een vleeshaak op het Piazzale Loreto in Milaan (afb. 115).
In het overzicht komt Tenconi met een totaal andere interpretatie, die eveneens op geen enkele
wijze aan een Italiaans verleden te koppelen is. Volgens haar refereert Cattelans installatie namelijk
aan het Amerikaans misbruik in de Irakese gevangenis Abu Ghraib. Dit illustreert zij onder andere
met een vertaald citaat van een ingezonden brief van een zesjarig jongetje in de krant Il Giorno. Dit
jongetje schreef dat hij de installatie associeerde met de foto die hij op het televisienieuws zag van
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Berger 2015, hoofdstuk 20. Francisco de Goya (1746–1828).
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 7.
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de vrouwelijke soldaat die een gevangene aan een hondenriem vasthield en dat hij v ond dat zulke
beelden niet voor kinderen geschikt waren. 202
Daarnaast wijst Tenconi, echter zonder bronvermelding, op een citaat van curator Harald Szeemann,
die de bungelende jongetjes eveneens in verband bracht met de beelden uit Abu Ghraib. 203 De uitleg
van Tenconi over het door Cattelan afgebeelde geweld blijft niettemin even obscuur en willekeuri g
als dat van Obrist. Want het is louter toeval dat op de voorpagina van La Republicca van donderdag 6
mei 2004 ‒de dag voordat Cattelan zijn uitspraak over Goya in Il Giorno deed‒ naast het artikel ‘Se è
d’artista la forca in piazza’ [mocht het galgenaas op het plein kunst zijn] over Cattelans installatie,
een hoofdartikel stond dat gewijd was aan het geweld en de misstanden in Abu Ghraib. 204
Desondanks meent Tenconi dat Cattelan als bedenker van de ongetitelde installatie een profetische
gave bezit:

‘Like a spotlight trained on reality Untitled prophetically appears in the very period
that the media are broadcasting terrible images of the violence perpetrated in the
prison of Abu Ghraib.’205

Geen ‘subtiel iconoclasme’
Het oeuvre van Cattelan wordt in de door Francesco Bonami en Francesco Manacorda gemaakte
Cattelan monografie Maurizio Cattelan. Supercontemporanea (2006), maar ook in de door curator
Nancy Spector geschreven tentoonstellingscatalogus Maurizio Cattelan. All (2011) in het algemeen
omschreven als ‘kritisch’, waarbij ze vinden dat hij met zijn werken telkens iets aan de kaak heeft
gesteld.
Zo stellen Bonami en Manacorda in de monografie dat Cattelan met zijn installatie op Piazza XXIV
Maggio in 2004 ‘the themes of schooling and unhappy and misunderstood childhood’ scherp
ondervraagd heeft.206 Daarbij menen ze dat de wrevel, die hij met dit werk bij het publiek heeft
opgeroepen, juist een belangrijk onderdeel van dit werk is geweest:

‘In an inverted iconoclastic populism, Cattelans aims to provoke irritation and
revulsion, indignation at his gratuitous and at first sight utterly sterile subversi ons,
making these feeling an integral part of his work, a sort of last and essential phase of
its production.’207
In lijn hiermee schrijft Spector ‒die dus al eerder met Bonami twee Cattelan monografieën had
gemaakt‒ dat Cattelans kunstwerken niet zozeer tot ‘institutional critique in a classic sense’ behoren,
waarbij de ‘reifying capacity’ van het museum onder de loep ligt, maar dat deze werken eerder
‘scherpzinnig van aard zijn in de manier waarop deze telkens de autoriteit van het museum
bekritiseren’ dan wel ‘figures and institutions of power’ ondermijnen. 208
Ook Cattelan zelf zegt in een interview met journalist en auteur Alain Elkann uit 2006 dat hij de rol
van kunstenaar opvat zijnde iemand die zaken kan blootleggen die anders onopgemerkt blijven. Zo
antwoordt hij op de vraag wat het betekent om vandaag de dag kunstenaar te zijn, met de woorden:

‘Someone once defined me as a concept worker. This is perhaps the only definition
that helps me provide an answer to these kinds of questions. Perhaps being an artist
only means looking at and reflecting reality, trying to expose details that would
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 94; Maria, Paolo. ‘Lettera ai grandi. Un bambino davanti
agli impiccati.’ In: Il Giorno, 8 mei 2004, p.1.
203 Ibidem.
204
Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 90.
205 Bestandscat. Fondazione Nicola Trussardi 2010, p. 87.
206 Bonami & Manacorda 2006, p. 90.
207 Bonami & Manacorda 2006, p. 9.
208 Spector 2011, p. 11.
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otherwise go unobserved. Artists are the antennas of the present, whatever present
they may find themselves in.’209
Evenwel is ten aanzien van Cattelans installatie in Milaan vast te stellen dat Cattelan bij het maken
van dit werk geen zogeheten ‘subtiel iconoclastische’ strategie heeft gebruikt, die eigenlijk heel
toepasselijk is om via figuratieve beeldtaal een echt substantiële kritiek op iets te leveren. De term
‘subtiel iconoclasme’ wordt onder andere gehanteerd in het boek Art Power (2008) van Boris Groys,
waarbij hij verwijst naar de roman My Name is Red (2001) van de Turkse schrijver Orhan Pamuk. 210
In Pamuks boek maakt een fictieve zestiende-eeuwse Turkse sultan een leidend statement voor een
groepje gematigd islamitische kunstenaars dat is aangesteld als illustratoren van boekminiaturen. In
het Ottomaans rijk zaten deze kunstenaars in een benarde situatie. Enerzijds werden ze vervolgd
door radicale islamieten, de iconoclasten, die tegen elke vorm van afbeelding waren. Anderzijds
ondervonden ze hevige concurrentie van westerse iconofielen, voornamelijk Venetiaanse schilders,
die openlijk hun voorliefde voor afbeeldingen tentoonspreidden. De gematigd islamitische
kunstenaars konden echter geen beelden maken die inhoudelijk gezien nergens aan zouden
relateren. Want zulke beelden zouden automatisch leiden tot de verboden lege afgoderij:
iconophilia.211 Maar tegelijkertijd wilden de kunstenaars ook weer niet toegeven aan de radicale
islamieten en het terrein van de afbeeldingen totaal verlaten. Om uit deze impasse te komen zijn de
kunstenaars het advies van de sultan gaan opvolgen, die een subtiel iconoclastische strategie
voorstelde, waarbij de afbeelding weer tot illustratie wordt gemaakt van een bepaalde inhoudelijke
kritiek.212
Uit het gesprek tussen Cattelen en Obrist in 2003 komt naar voren dat Cattelan in zijn werken
doelbewust kiest voor een iconofiele beeldtaal die voor een breed publiek duidelijk herkenbaar is en
meteen ergens aan doet denken, maar die spatio-temporeel gezien zich eigenlijk inhoudelijk nergens
specifiek toe verhoudt. In tegenstelling tot wat Bonami en Manacorda en Spector schrijven, is nu te
opperen dat Cattelan zodoende helemaal niet in staat zou zijn geweest, mocht hij dat daadwerkelijk
gewild hebben, om zonder subtiel iconoclastische beeldtaal een relevante kritiek te leveren,
ongeacht op welk onderwerp precies.
Anders dan Cattelan in Milaan had bijvoorbeeld Hans Haacke voor zijn installatie Und Ihr habt doch
gesiegt (1988) op een openbaar plein in de Oostenrijkse stad Graz wel een subtiel iconoclastische
strategie gebruikt. Hoewel een niet onbelangrijk verschil is dat Haackes werk met gemeenschapsgeld
tot stand kwam en dat van Cattelan met bedrijfsgeld, is het toch waardevol om deze twee installaties
met elkaar te vergelijken. Want naast het feit dat beide werken tijdelijk op een plein waren
geïnstalleerd, een controverse veroorzaakten en uiteindelijk deels beschadigd raakten, wordt
duidelijk dat Haacke in tegenstelling tot Cattelan via een subtiel iconoclastische strategie
daadwerkelijk iets met zijn werk aan de kaak heeft kunnen stellen. Dit heeft hij bewerks telligd door
het maken van een spatio-temporele (‘site-specific’) referentie aan de gebeurtenissen op dat plein
en de toeëigening en omkering van de figuratieve beeldtaal die indertijd gebruikt werd daar.
Haacke maakte zijn werk speciaal in opdracht van het met overheidsgeld gesponsorde cultuurfestival
‘Steierischer Herbst’ dat van 23 september tot 8 november 1988 in Graz, de hoofdstad van de
provincie Stiermarken, plaatsvond. 213 In 1988 was het thema van het vierde lustrum van dit festival
‘Schuld und Unschuld der Kunst’ [schuld en onschuld van de kunst], waarmee naar de Anschluß
209

Elkann, 4 juni 2006.
Groys 2008, pp. 46-47; Pamuk 2001, pp. 109-110.
211 Groys 2008, pp. 45-46. De sultan zegt: ‘An illustration that does not complement a story, in the end, will
become but a false idol. Since we cannot possibly believe in the absent story, we will naturally begin to believe in
the picture itself. This would be no different than worship of the idols in the Kaaba that went on before Our
Prophet, peace and blessings be upon him, had them destroyed... If I believed, heaven forbid, the way these
infidels do, that the Prophet Jesus was also the Lord God himself,... only then might I accept the depiction of
mankind in full detail and exhibit such images.'
212 Groys 2008, pp. 47-48.
213 Dit festival vindt sinds 1968 jaarlijks plaats.
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(annexatie van Oostenrijk door Hitler-Duitsland) op 12 maart 1938 werd verwezen. Haacke kreeg als
tentoonstellingsplek het Grazer plein genaamd Platz am eisernen Tor toegewezen. Hier was ooit op
25 juli 1938 een ceremonie gehouden ter gelegenheid van de eerder dat jaar geschiedde Anschluß,
evenals van de mislukte Oostenrijkse nazi-putsch op 25 juli 1934 te Wenen. 214 Ter aankleding van die
ceremonie werd de, op dat plein staande, Mariensäule [Mariazuil], omgevormd tot nazi-symbool en
verborgen onder een enorme vierzijdige obelisk bekleed met rode stof, waar bovenop een
vuurschaal werd geplaatst (afb. 116).215 Elke zijde was versierd met een swastika onder een adelaar
en de tekst UND IHR HABT DOCH GESIEGT [en u/jullie hebben toch overwonnen]. Deze tekst maakte
duidelijk dat de voorstanders en uitvoerenden van de mislukte putsch in 1934 uiteindelijk na de
Anschluß in 1938 toch hadden gewonnen.
Vijftig jaar later nam Haacke voor zijn installatie de beeldtaal van de nazi’s over om deze vervolgens
te verdraaien en te gebruiken voor zijn kritiek op het nazi-regime (afb. 117). Zo had hij de Mariazuil
op een vergelijkbare wijze als tijdens de ceremonie in 1938 met rode doeken omgevormd tot een
obelisk met daar bovenop een vuurschaal. Op elke zijde van de obelisk stond weer een adelaar met
onder zijn klauwen een, op een swastika lijkend, symbool en de tekst UND IHR HABT DOCH GESIEGT.
Daaraan had Haacke een nieuwe tekst toegevoegd in gotische witte letters op zwarte ondergrond,
waarmee naar het groot aantal slachtoffers van het nazi-regime verwezen werd dat in de provincie
Stiermarken omgekomen was.216 Verder had hij een billboard op het plein geplaatst, die uit zestien
rood-zwart-witte aanplakbiljetten bestond die op nazi-vlaggen leken. Deze rode affiches met de tekst
‘Graz – Die Stadt der Volkserhebung’ hadden witte cirkels, die gemaakt waren van diverse
krantenknipsels en andere teksten uit 1938, zoals een reclameadvertentie waarbij verschillende
diensten en producten met het keurmerk ‘arisch’ werden aangeboden, een bladzi jde uit de
toenmalige studiegids van de Universiteit van Graz waarin de curricula over de nieuwe rassenwetten
en de nazi-rechtsleer stonden, en een jubelend artikel over een in brand gestoken joodse synagoge.
De installatie en het festivalthema raakten in 1988 een gevoelige snaar, mede vanwege de in 1986
tot president van Oostenrijk verkozen Kurt Waldheim. In 1988 werd hem verweten een dubieuze rol
gespeeld te hebben in de Tweede Wereldoorlog als officier van de Wehrmacht in de Balkan. Een
controverse zou dan ook niet uitblijven. Zo raakte Haackes versie van de nazi-obelisk, ondanks de
aanwezigheid van een bewaker, in de nacht van 2 op 3 november 1988, een week voor het einde van
de tentoonstelling, gedeeltelijk beschadigd. Ook werden de affiches op het bill board kapot
gescheurd. De dader was een, op dat moment, 36-jarige werkloze man die in neonazi-kringen
vertoefde en op aandringen van een bekende 67-jarige nazi een brandbom naar de obelisk had
gegooid (afb. 118).217 De brandstichting werd in diverse nationale en internationale kranten
veroordeeld, behalve in de —met een rechtspopulistische signatuur bekendstaande— Oostenrijkse
Neue Kronen Zeitung. Deze krant, overigens een fel voorstander van Waldheim, gaf zowel de leiders
van de katholieke kerk, als ook de lokale gemeentebestuurders de schuld. Omdat beide ‒zo vond
men‒ belastinggeld hadden verkwist door Haacke de Mariazauil te laten bekleden met de naziobelisk.218 Na de brandstichting bleef de half overgebleven obelisk tot het einde van de
tentoonstelling staan. Het leidde tot discussies en een stille demonstratie. Op het billboard werd een
tekst geplakt die naar de Kristallnacht en het incident verwees.219In zijn installatie had Haacke dus
een eigen draai gegeven aan de beeldtaal, de machtssymbolen van de nazi’s die destijds op het
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Tijdens de ceremonie kreeg Graz van Hitler de titel Stadt der Volkserhebung, omdat het volgens hem een
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Bestandscat. Generali Foundation 2003, p. 244.
218 Ibidem.
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Grazer plein voor de nazi-ceremonie werden ingezet, waarmee hij vervolgens kon wijzen op de
absurditeit van het vreselijk nazi-regime en de talloze slachtoffers daarvan.
In tegenstelling tot Haacke had Cattelan bij zijn installatie in Milaan zich echter niet van een subtiel
iconoclastische strategie bediend, terwijl hij in de media beweerde een statement te willen maken
over de kindertijd, geweld en vrijheid en daarnaast befaamd was om bepaalde zaken ogenschijnlijk te
ridiculiseren dan wel te bagatelliseren, zoals in zijn werk La Nona Ora (1999) en Un Asino Tra i Dottori
(2004), zijn installatie van de zittende ezel voor de Universiteit van Trento.
Het is te betogen dat, in het licht van de aan Trussardi gerelateerde bedrijfsgeschiedenis en
bedrijfsvoering, er voor Cattelan op dat moment wel voldoende aanleiding zou zijn geweest om,
indien hij dat dus echt had gewild, een kritiek te leveren met betrekking tot thema’s als de kindertijd,
geweld en vrijheid. Zo is het in Italië een algemeen bekend feit dat Trussardi in de jaren dertig en
veertig van de twintigste eeuw de grootste leverancier van handschoenen voor Mussol ini’s
fascistische troepen was geweest.220 Het is goed mogelijk dat Cattelan daar niet onbekend mee was,
temeer daar op basis van zijn eerdere werken te stellen is dat hij een fascinatie voor de Tweede
Wereldoorlog, rechtsextremisme en de bijbehorende beeldtaal tentoonspreidt.
In 1993 was bijvoorbeeld al ooit eens zijn idee afgewezen om in het kader van de Sonsbeek 93
tentoonstelling via flyers en posters met nazi-skinhead symboliek reclame te maken voor een
onechte neonazi-demonstratie in Arnhem, waar destijds de rechtsextremistische partij CP’86 enig
electoraal succes had.221 Daarna heeft Cattelan ogenschijnlijk aan rechtsextremistische beeldtaal
gerefereerd in zijn werk Par Peur de l'Amour (2000) [niet bang voor liefde], bestaande uit een
nagemaakte, levensgrote olifant onder een wit gewaad met alleen twee gaatjes voor de ogen, dat
schijnbaar de associatie moet oproepen met de Ku Klux Klan (afb. 119). Hij maakte eveneens visuele
referenties aan de nazi-tijd in zijn werk HIM (2001) met de knielende Hitler, en in zijn ongetitelde
installatie uit 2003 van de ‘drummer boy’, die op de protagonist uit Volker Schlöndorffs film Die
Blechtrommel (1979) lijkt, naar de gelijknamige roman van Günter Grass afspelend in de Tweede
Wereldoorlog (afb. 120). Ook na 2004 heeft Cattelan, naar het zich laat aanzien, rechtsextremistische
figuratieve beeldtaal in zijn kunst verwerkt. Zo bestaat zijn installatie Ave Maria (2007) uit drie, in
mouwen van zakenkostuums gestoken, uit de muur komende armen die de Hitlergroet brengen (afb.
121).
Maar anders dan bij bovengenoemde werken, waarmee Cattelan de draak steekt met
rechtsextremisme ‒althans, zo moet het kennelijk lijken, want een nadere uitleg heeft hij telkens niet
willen geven‒ blijkt hij ten aanzien van zijn installatie op Piazza XXIV Maggio nu niet van de
gelegenheid gebruikgemaakt te hebben om in dit geval de algemeen bekende, fascistische
schaduwzijde van Trussardi’s bedrijfsverleden op de hak te nemen. Wat vanuit het gezegde ‘wiens
brood men eet, diens woord men spreekt’ in die zin dus misschien ook niet zo opmerkelijk is.
Mocht Cattelan weliswaar een meer relevante, contemporaine kritiek met betrekking tot thema’s als
de kindertijd, geweld en vrijheid hebben willen geven, dan zou daarvoor op dat moment, gezien
Trussardi’s aandeel in de schaduwzijden van de globale luxegoederenindustrie, nog steeds voldoende
aanleiding zijn geweest. Zo boden de toen algemeen bekende dwarsverbanden van deze industrie
met Chinese sweatshops en illegale werknemers in het Italiaanse Prato een goede mogelijkheid om
deze en andere minder rooskleurige neveneffecten te kunnen bespotten (afb. 122).222 Deze
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Toscaanse stad huisvestte namelijk veel illegale Chinezen die door mensenhandel daar terecht waren
gekomen. Onder erbarmelijke omstandigheden assembleerden en assembleren zij soms nog steeds
in sweatshops mode-artikelen, zodat het label ‘Made in Italy’ gebruikt kan worden voor producten
van onder andere Gucci, Aquascutum, Paul Smith, Prada, Versace en Armani en Trussardi (afb.
123).223
Hoewel Cattelan zich dus door Trussardi heeft laten mobiliseren om mede naar aanleiding van het
cultureel erfgoed op Piazza XXIV Maggio een werk voor het modebedrijf te maken en daarbij meent
op artistieke wijze een kritische uitspraak te doen over de kindertijd, geweld en vrijheid, blijkt hij
inhoudelijk dus niet gekozen te hebben voor een beeld waarmee hij deze thema’s op een meer
subtiel iconoclastische wijze had kunnen verwerken ten behoeve van een daadwerkelijk algemeen
maatschappelijk, cultureel belang.
Met betrekking tot een verklaring waarom Gioni doelbewust opteert om bij het cureren van de
installatie expres Cattelans naïviteit en goede intenties te belichten, is bijvoorbeeld een inzicht van
antropoloog Michel-Rolph Trouillot uit zijn boek Silence The Past. Power and the Production of
History (1995) over het ontstaan van de historische narratieven over de Haïtiaanse Revolutie (17911804) zeer verhelderend. Trouillot was als hoogleraar aan de Amerikaanse Johns Hopkins University
verbonden en doceerde daar over cultuur, macht en geschiedenis. In zijn boek meende hij dat het
aanwenden van naïviteit als excuus, bij het verantwoorden waarom iets op een bepaalde manier
verteld of gerepresenteerd is, als een machtstechniek door een machthebber gehanteerd wordt, die
daarmee voorkomt dat een wezenlijk punt wordt gemaakt:

‘We are never as steeped in history as when we pretend not to be, but if we stop
pretending we may gain in understanding what we lose in false innocence. Naiveté is
often an excuse for those who exercise power. For those upon whom that power is
exercised, naiveté is always a mistake.’224
In dat opzicht is te stellen dat precies het soort bedrijven (‘in power’) als Trussardi dat kunst in sterke
mate inzet voor zijn marketing ten overstaan van een breed publiek, juist een enorm voordeel heeft
bij de inzet van ‘naïeve’ kunstenaars die makkelijk herkenbare kunst voortbrengen, die inhoudelijk
gezien nergens in het bijzonder naar verwijst. Want juist dit type kunst dat inhoudelijk niet aan een
sociaal-politieke en cultuurhistorische context gebonden is, zal nooit een gerichte kritiek bevatten
die de eigenaar ervan −in dit geval dus Trussardi als gebruiker ervan− ten overstaan van een publiek
in verlegenheid zou kunnen brengen. Over de naïviteit van de in de catalogus geciteerde lokale
moeder dadelijk meer.
Het is niet onlogisch dat met name bedrijven uit de retailsector, automotive branche en
voedingsindustrie met betrekking tot hun kunstpraktijken de voorkeur hebben voor kunst met een
beeldtaal waarin geen inhoudelijke toespelingen worden gemaakt op de eigen bedrijfsvoering e n
banale producten die ze verkopen. Een beeldtaal zonder deze toespelingen helpt namelijk in het
meest gunstige geval voorkomen dat de consument op actieve wijze kritisch aan het denken wordt
gezet over de aangeboden koopwaar van bedrijven en hoe deze tot stand is gekomen, met welke
grondstoffen en arbeid. En juist aan commerciële ondernemingen uit de retailsector, automotive
branche en voedingsindustrie blijken dus vaak schaduwzijden te kleven als fabricage in sweatshops,
de lobby tegen CO2-reductie, uitbuiting van cacaoboeren, kinderarbeid enzovoorts. 225
In het licht van het handhaven van een positief bedrijfsimago is het dan ook niet geheel onpraktisch
gebleken voor Trussardi dat het iconofiele kunst als dat van Cattelan, Elmgreen & Dragset, Althamer
transactiekosten terugkrijgen, wat tot inflatie van de verkoopcijfers en het witwassen van transactiegeld van
illegale prostitutie leidt. Thomas 2007, p. 11.
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en anderen laat zien, zoals Daimler geometrisch abstract kunst verzamelt en Ritter Sport louter kunst
koopt die een reflectie geeft op het thema van de vierkant. Met deze kunst lopen deze bedrijven in
elk geval niet het risico op inhoudelijke wijze de eigen bedrijfsvoering te hinderen en de eigen
afzetmarkt voor de producten te frustreren.

Obscure kunst goed te vermarkten
In Trussardi’s bestandscatalogus is geen informatie te vinden over het feit dat de mediabelangstelling
voor Cattelans installatie op Piazza XXIV Maggio zeer lucratief is geweest voor slechts enkele
kunstverkopers, kunstverzamelaars en veilinghuizen met een zakelijk belang bij Cattelans kunst. In
het licht hiervan is het saillant om te zien dat curator Gioni enerzijds in het interview in aanloop naar
zijn promotie in het New Museum zegt de hedendaagse maatschappij te hekelen, omdat ‘men daarin
aan alles een betekenis geeft door er een economisch meetbaar doel aan toe te kennen’, maar
anderzijds de oorzaak daarvan, het wegvallen van collectieve sociaal-culturele gebruiken ‒zoals
diverse auteurs hebben betoogd‒ schijnbaar niet begrijpt. 226
Sterker nog, doordat Gioni doelbewust kiest voor het tonen van iconofiele kunst zet hij paradoxaal
genoeg een mechanisme in gang dat hij kennelijk zelf probeert te bekritiseren. Het blijkt immers dat
met name het soort obscure kunst zonder duidelijke inhoudelijke betekenis of boodschap het meest
gemakkelijk als symbolisch kapitaal door kunstenaars en kunstverzamelaars om te zetten is in
economisch kapitaal.
Zo heeft Julian Stallabrass erop gewezen dat veel kunstenaars sinds de jaren negentig van de
twintigste eeuw er nadrukkelijk een standaardstrategie van hebben gemaakt om in hun werk geen
helder inhoudelijk standpunt in te nemen. 227 Via deze standaardtactiek hebben kunstenaars
zodoende artefacten gecreëerd die het meest ideaal te vermarkten zijn, aangezien deze dus nie t iets
‒op bijvoorbeeld subtiel iconoclastische manier of andere kritische wijze‒ aan de kaak stellen wat
voor de aankoper en bezitter van het kunstwerk uiteindelijk negatief zal uitpakken.
Een voorbeeld van een zeer succesvol vermarkt iconofiel werk dat dus inhoudelijk gezien nergens
specifiek naar verwijst, is Cattelans Charlie (2003) dat op een veiling van Phillips de Pury & Co. in
november 2010 verkocht werd voor 2,99 miljoen dollar. 228 Het is in dat opzicht niet geheel toevallig
dat zakenmagnaten als Bernard Arnault, Peter Brant, Dakis Joannou en François Pinault met name in
de periode van voor de wereldwijde kredietcrisis veel werk verzameld hebben van kunstenaars als
Damien Hirst, Jeff Koons, Takashi Murakami en Maurizio Cattelan. 229 Over de aansprekende, maar
inhoudelijk lege werken van Koons schreef Isabelle Graw bijvoorbeeld:

‘Several of Koons’s more recent objects are truly inspiring, however, in the way they
rule out any suggestion of meaning. These include his iconic Balloon Dog (19942006), which exudes an inimitable vacuity at the same time as being immediately
memorable. Or the inscrutable object Cat on A Clothesline (1994-2006), a
monumentalized version of a cat hanging in a sock on a clothesline.’230
Met de aan- en verkoop van dit soort iconofiele kunst behaalden zulke zakenmagnaten niet alleen
recordbedragen op de kunstmarkt, maar liepen evenmin het risico dat dit type kunst de donkere
kanten van hun zakenimperiums of hun privélevens zou gaan blootleggen en aankaarten, zoals het
soort subtiel iconoclastische kunst als dat van Haacke dat wel zou doen. 231 In die zin heeft
226

DeBord 1967; Franck 1999; Wachter 2012; Verhaeghe 2012.
Stallabrass 2004, pp. 88-89.
228 Thompson, 13 november 2010.
229
Thompson 2008; Zeveloff, 22 december 2011; Velthuis 2012, p. 19.
230 Graw 2009, p. 53.
231 Green, 1 oktober 2009; Sontag & Pogrebin, 10 november 2009; Saltz, 11 november 2009; Lacayo, 12
november 2009; Saltz, 15 november 2009; Saltz, 16 november 2009; Pepi, 1 december 2009; Maak, 3 maart
2010; Ruyters, 5 maart 2010; Green, 14 april 2010.
227

202

bijvoorbeeld cultuurjournalist Charlotte Higgins van The Guardian de kunstbeurs Frieze London, waar
veelal ook zakenmagnaten en CEO’s van commerciële ondernemingen voor hun kunstaankopen
rondlopen, wel eens beschreven als ‘een parallel universum, een gigantische supermarkt van
luxegoederen met onvoorstelbare prijzen voor de jetset en plutocraten, terwijl daarbuiten de
realiteit van kansarme werkloze jongeren, stijgende huur- en huizenprijzen en sociale ongelijkheid
heerst’, ofwel netelige onderwerpen die door kunstenaars uit het hoger segment van de kunstmarkt
niet worden aangeraakt.232
In het licht van de ideologie van esthetische autonomie als veelgebruikte bedrijfsstrategie is het niet
onlogisch dat informatie over de economische marktwaarde van Cattelans kunst in Trussardi’s
catalogus tamelijk onderbelicht is gelaten. Slechts indirect via de afgedrukte kop van het
krantenartikel ‘Cattelan, l’artista da un milione di euro’ [Cattelan, kunstenaar van een miljoen euro]
in La Repubblica van maandag 3 mei 2004, is af te leiden dat zijn marktwaarde destijds al vrij hoog
lag.233 In de catalogus wordt evenmin melding gemaakt van het feit dat het indertijd algemeen
bekend was dat Cattelan tot de tien levende kunstenaars uit de eerste helft van de eenentwintigste
eeuw behoorde, die de prijs van hun kunstwerken voortdurend hebben zien stijgen. 234
Hoewel Cattelans hoge marktwaarde in Trussardi’s catalogus niet aan bod komt, kwam dit destijds in
de internationale media naar aanleiding van de ophef rond zijn installatie in Milaan wel ter sprake. Zo
werd in The International Herald Tribune van zaterdag 8 mei 2004 bericht dat La Nona Ora (1999) op
een veilig van Christie’s in 2001 een slordige 886.000 dollar had opgeleverd. 235 Daarnaast werd
Cattelan in The Guardian van 8 mei 2004 aangemerkt als één van de rijkste hedendaagse kunstenaars
van Italië.236
In de catalogus komt evenmin naar voren dat kunstverzamelaars in reactie op de mediabelangstelling
rond de controverse zijn gaan speculeren op de waardestijging van Cattelans kunstwerken. Zo bracht
Amerikaanse zakenman Peter Brant vanwege geldnood Cattelans werk La Ballata di Trotsky (1996)
[De ballade van Trotski] —bestaande uit een, aan het plafond hangend, opgezet paard— op
woensdag 12 mei 2004 naar veilinghuis Sotheby’s in New York (afb. 124) .237
De geldnood van Brant had weer te maken met een kunstschandaal rond de aan- en verkoop van
werk van Barnett Newman, Roy Lichtenstein en Clyfford Still. Zo kreeg Brant in 2003 samen met
kunstverkoper Larry Gagosian, advocaat Jay Gordon en reisbureau-eigenaar Geoffrey Kent een boete
van 26,5 miljoen dollar opgelegd door de Amerikaanse overheid wegens het niet betalen van
belasting over kunstaankopen. 238 In 1990 hadden zij de zogeheten ‘Contemporary Art Holding
Corporation’ (CAHC) gevormd. Deze kongsi tussen kunstverkoper en -verzamelaar, dichtgetimmerd
via een advocaat en een derde geldschieter, is in die zin als exemplarisch te zien van het dominant
geworden en door Graw zo betitelde dealer-collector systeem. Via CAHC als investeringsvehikel
werden 62 kunstwerken aangekocht, waarvan 58 direct werden doorverkocht aan Kent. Dit leverde
17 miljoen dollar op waarover 6,7 miljoen dollar belasting betaald had moeten worden. Maar in de
deal met Kent werd gefraudeerd. 239 In 2004 werd de civiele rechtszaak gesloten toen Brant, Gagosian
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en Gordon met een grote som geld over de brug kwamen. Het aandeel van Brant betrof daarbij 9,1
miljoen dollar. 240 De internationale mediabelangstelling voor Cattelans installatie in Milaan bleek dus
voor Brant op een goed moment te komen. Op de veiling bij Sotheby’s werd Ballata di Trotsky (1996)
voor ongeveer 2,1 miljoen dollar aangekocht door de Franse ondernemer Arnault. 241
Het is niet ondenkbaar dat Arnault met zijn aankoop zijn aartsrivaal en landgenoot Pinault de loef af
wilde steken, beiden zijn immers fervent verzamelaars van Cattelans werk. 242 Naast het feit dat
Pinault in 2001 dus Cattelans grote Hollywood bord financierde (afb. 125), gaf hij bijvoorbeeld in
2009 de opdracht aan Cattelan om een grafsteen voor hem te ontwerpen, wat resulteerde in nep
grafsteen van polyurethaan met het opschrift ‘The End’ dat als krukje gebruikt kan worden (afb.
126).243 Ook Brant had persoonlijk contact met Cattelan. Zo bezocht Cattelan in 2002 het huis van
Brant en bedacht hij na het zien van de jachttrofeeën uit Kenia om een andere versie daarop te
maken. In plaats van dierenkoppen liet Cattelan als knipoog op de schertsnaam ‘trophy wife’ een
borstbeeld maken van Brants toenmalige vrouw en oud-topmodel Stephanie Seymour Dit wassen
beeld, getiteld Stephanie (2003), kwam mede tot stand door bemiddeling van kunstverkoper Philippe
Ségalot —voormalig hoofd van de internationale hedendaagse kunstsectie van Christie’s (afb. 127).244
Aanvankelijk had Brant La Ballata di Trotsky (1996) in juni 2001 voor 880.000 dollar via veilinghuis
Christie’s gekocht van Italiaanse verzamelaar Pierluigi Mazzari. 245 Een maand daar voor had Mazzari
nog La Nona Ora (1999) naar de veiling gebracht, waar het voor 886.000 dollar onder de hamer
viel.246 Cattelan beweerde in een interview met Sophie Arie in The Guardian van 23 juni 2004 dat hij
La Ballata di Trotsky (1996) destijds voor slechts 5.000 dollar aan Mazzari had verkocht en verder
geen cent had gekregen van wat zijn werk later op de veiling had opgebracht. 247 Niettemin
calculeerde Arie dat Cattelan op dat moment, ten tijde van de ophef in Milaan in 2004, minstens
200.000 dollar met elk nieuw gemaakt werk verdiende.
Door de mediabelangstelling voor Cattelans installatie op Piazza XXIV Maggio maakte ook Mazzari
flinke winst. Zo greep hij de gelegenheid aan om twee werken van Cattelan uit zijn privé collectie naar
veilinghuis Sotheby’s in New York te brengen. 248 Daar leverde een ongetitelde opgezette koe met
een Vespa scooterstuur in plaats van hoorns uit 1988 een bedrag op van 254.400 dollar (afb. 128).
Daarnaast werd het werk Mini-Me (1999), een wassen beeld dat een miniatuur Cattelan moet
voorstellen, verkocht voor 355.200 dollar (afb. 129).
Enkele maanden na de rel in Milaan is de marktwaarde van Cattelans kunst blijven stijgen. De reden
hiervoor is dat zijn installatie op de Biënnale van Sevilla wederom controverse had veroorzaakt, maar
in tegenstelling tot de tentoonstelling in Milaan werd het daar niet verwijderd.249 Deze
tentoonstelling in Sevilla van bevriende curator Szeemann, kreeg onder andere aandacht in het
artikel van Calvin Tomkins in The New Yorker. Dit artikel is samen met de tentoonstelling in Sevilla
Newman piece, $2.32 million, the feds' court papers say. The court papers also allege that Kent later fraudulently
conveyed the Newman painting and Rothko's "Green & Blue" to GJK as a dividend, s tripping Contemporary Art
Holding of its ability to pay taxes.’
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dus in het overzicht van Tenconi als bewijslast opgevoerd om duidelijk te maken dat Cattelans
installatie internationale erkenning heeft gekregen als aanjager van een publiek debat (afb. 3).250
Daarbij stelt Tenconi dat Tomkins de installatie in Milaan als belangrijk werk omschrijft:

‘In an long article about Maurizio Cattelan, The New Yorker writes of the work: “The
piece has been described as a political wake-up call, a reminder of imminent
catastrophe.”’251
Maar het interessante is dat Tomkins deze woorden helemaal niet gebruikte om het werk in Milaan
te beschrijven, maar om het ongetiteld werk van de ‘drummer boy’ aan te duiden. Zo staat in zijn
artikel:

‘This fall will be an unusually busy one for Cattelan. In addition to his openings in
Paris and Pittsburgh, he is showing a different version of the hanging child (one child
this time) in October, at the Seville International Biennial, in Spain, and a week or so
later the Louvre, which has recently become interested in working with
contemporary artists, will mount, on an outside balcony surrounding its main
courtyard, his 2003 motorized sculpture of a boy beating on a drum. (The piece has
been described as a political wake-up call, a reminder of imminent catastrophe, with
a clear reference to Günter Grass's novel "The Tin Drum.") 252
Door die nieuwe rel in Sevilla werd in elk geval het werk La Nona Ora (1999) op een veiling bij Phillips
de Pury & Co. op 12 november 2004 andermaal verkocht en bracht het 3 miljoen dollar op.
Tegelijkertijd viel Cattelans werk Par Peur de l'Amour (2000) voor 2,7 miljoen dollar onder de hamer
bij Christie’s.253
Kunstverzamelaars van Cattelans werk blijken dus sterk geprofiteerd te hebben van de grote
mediahype rond de opgehangen jongetjes in Milaan en het opgehangen jongetje in Sevilla. In reactie
daarop zijn ze Cattelans eerder gemaakte werken op de markt gaan brengen. Tegen deze
achtergrond is het daarom niet erg opvallend dat Cattelan in 2004 op de vierde plek stond van
ArtReview’s ‘Power 100’ lijstje. In dat opzicht had Komrij in 2011 dan ook zeer treffend, ondanks een
verkeerd jaartal, opgemerkt:

‘Een Italiaan in New York kan een restaurant openen of de malloot gaan uithangen
die de complete kunstwereld voor de gek houdt. Voor het laatste koos Maurizio
Cattelan.
In 2003 wist hij het publiek nog een keertje aangenaam te verrassen. Door in Milaan
drie kinderen op te hangen aan een boom in de binnenstad. Materiaalkeuze
onbekend.
Verder ken ik nog dat paard van hem dat hoog tegen een museumwand op springt,
met het hoofd al door de muur. Mixed media waarschijnlijk.
Maurizio heeft een olifant een kostuum aangetrokken van de Klu Klux Klan. Die te
zotte geestigheid bracht bijna drie miljoen op bij Christie’s.
Maurizio geeft een tijdschrift uit dat bestaat uit bijdragen die zijn gestolen uit andere
tijdschrijften.
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Hoe meer streken de guit uithaalt, hoe doller de curatoren op hem raken. Ik weet
niet wat ik komischer vind, de drukte die Maurizio Cattelan maakt of het feit dat
curatoren en rijke verzamelaars zo braaf gaan zitten waar hij ze hebben wil.’ 254

Privaat gedomineerde kunstscene
In Trussardi’s bestandscatalogus, maar ook in interviews en in de Bloomberg documentaire beweert
Beatrice Trussardi dat de tentoonstellingen van Fondazione Nicola Trussardi een publieke bijdrage
leveren aan de stad Milaan. In deze teksten wordt echter geen beeld geschetst van de bredere
Milanese kunstscene, waardoor de plaats die Trussardi’s tentoonstellingen daarbinnen hebben niet
duidelijk is. Ondanks het feit dat deze tentoonstellingen weliswaar in absolute zin voor meer
exposities in de stad hebben gezorgd, blijkt dat deze in relatieve zin eigenlijk maar weinig toevoegen
aan de welhaast compleet door private partijen gedomineerde Milanese kunstscene. Op die
dominantie wijzen niet alleen kunstjournalisten als Patricia Pulles van Metropolis M en Georgina
Adam van The Art Newspaper, maar opmerkelijk genoeg ook Massimiliano Gioni evenals Germano
Celant.255
Zo schrijft Gioni in het artikel ‘Milan and Turin. City Report’ (2006), dat hij samen met Luca Cerizza
voor Frieze Magazine maakte, dat de monopoliepositie van rijke individuen en commerciële
ondernemingen in deze scene hoogstens tot meer van hetzelfde leidt en de ladder wegtrapt voor
kunstinitiatieven die op de kunstmarkt commercieel nog niet zo succesvol, dan wel financieel
interessant genoeg zijn:

‘Obviously private initiatives [in Milan and Turin] have set very peculiar standards
and formats. For example, the complete absence of artist-run initiatives can be read
as the result of a system largely based on corporate sponsorship and conspicuous
shows of wealth, which have restricted the possibilities for smaller and more
independent operations.’256
Daarnaast deelt Celant in The International Herald Tribune van 18 maart 2008 zijn zorgen over het
algehele kunstklimaat in Italië dat volgens hem gekenmerkt wordt door privaat gedreven en
afzonderlijk opererende kleine organisaties en een handjevol individuen:

‘It’s medieval […] all these different villages, city against city, museum against
museum ―every institution is a one-person project; otherwise nothing happens.
There's no structure, no official culture of expertise.’ 257
De particuliere initiatieven in Milaan waarop Gioni en Cerizza wijzen, zijn onder andere de Boschi
Foundation en de dominante commerciële kunstgalerieën uit de late jaren tachtig van de twintigste
eeuw (Galleria Massimo De Carlo, Emi Fontana, Studio Guenzani en Gió Marconi) en die van later
(Galleria Francesca Kaufmann, Massimo Minini en Zero). 258 Sommige van deze kunstintiatieven zijn
weer gekoppeld aan corporate financiers, die op hun beurt zelf weer kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten ontplooien.
Zo wordt Fondazione Arnaldo Pomodoro in Milaan mede financieel ondersteund door de UniCredit
bank, die onder andere in het pand van deze Fondazione in 2010 een eigen ‘UniCredit Project Room’
voor hedendaagse sculptuur opende (afb. 130).259 Daarnaast zijn in naam UniCredit ook elders
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andere openbaar toegankelijke tentoonstellingsruimten gaan ontstaan, waaronder de eerder
genoemde UniCredit STUDIO’s waarvan de eerste twee in Milaan en Trento waren geopend. 260
Verder heeft UniCredit intensief samengewerkt met veel andere kunstinstellingen in Italië, zoals met
Castello di Rivoli in Turijn, Museo d’Arte Contemporanea di Roma (MACRO), Museo d’Arte Moderna
in Bologna (MAMbo), Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART), maar
bijvoorbeeld ook met het Oostenrijks Museum der Moderne in Salzburg. 261
De enige publieke kunstinstelling in Milaan, het PAC (Padiglione d'Arte Contemporanea), sinds 1950
gehuisvest in een door Ignazio Gardella gebouwd paviljoen, vinden Gioni en Cerizza te gedateerd en
heeft volgens hen bovenal slecht geprogrammeerde tentoonstellingen. 262 In dat opzicht stond de
Milanese kunstscene in 2004 reeds synoniem voor een neoliberaal kunstklimaat, waarin de publieke
zorg voor kunst bijna niet bestond en private partijen hoofdzakelijk overheersten.
Hoewel Beatrice Trussardi in het uitgeschreven tweegesprek met Gioni in de catalogus claimt dat de
tentoonstellingen van Fondazione Nicola Trussardi niet alleen een ‘demand’ in Milaan en Italië zijn
geworden, maar in sommige gevallen zelfs een ‘emergency’, hebben alle discussies die naar
aanleiding van Cattelans installatie op maandag 10 mei 2004 in de gemeenteraad zijn gevoerd verder
niet voor initiatieven en wetswijzingen ten aanzien van de publieke culturele infrastructuur in Milaan
gezorgd.263
Indien het bedrijf daadwerkelijk een punt had willen maken van de povere culturele infrastructuur
die een gevolg is van overheersende particuliere initiatieven, was er voldoende aanleiding om juist
die bijeenkomst van de gemeenteraad aan te grijpen om dat probleem te agenderen. Zo toonde
enkele jaren daar voor de totale ineenklapping van de culturele sector in Houston in 2001, door het
faillissement van energieconcern Enron, reeds aan dat een steeds groter groeiende rol voor
particuliere, corporate financiers in een kunstscene de stabiliteit en duurzaamheid daarvan f link kan
ondermijnen. Het is niet ondenkbaar dat Beatrice Trussardi van die ineenstorting geweten moet
hebben en het debat hierover ter ore is gekomen, aangezien zij in die periode in New York studeerde
en daar in de kunstscene stage liep. Ook Gioni moet niet onbekend zijn geweest met de breed
uitgesponnen berichten en discussies in de Amerikaanse media over Houstons culturele drama. Zo
verbleef hij destijds als ‘veelbelovende’ redacteur van Flash Art van 1999 tot 2002 in New York. 264 In
elk geval is gebleken dat debatten over zulke problematiek, ondanks het feit dat deze wel op lokale
politieke agenda’s zijn komen te staan, zoals in Frankfurt naar aanleiding van het bijna verdwijnen
van de DZ BANK collectie in 2001 en in Wenen naar aanleiding van de fusie tussen de BAWAG en
Generali Foundation in 2007, nauwelijks tot niet in West-Europa op nationaal of Europees politiek
niveau zijn gevoerd.
Het is verder frappant dat Gioni en Celant stevig commentaar op de Milanese kunstscene leverden
en daarbij geen hand in eigen boezem hebben gestoken. Beiden werkten en werken dus nota bene
zelf in dienst van corporate kunststichtingen die ‒zoals in de inleiding van voorliggend onderzoek
beschreven‒ enkel het werk van gevestigde, commercieel succesvolle kunstenaars laten zien . Onder
leiding van Celant heeft Fondazione Prada bijvoorbeeld ondersteuning gegeven aan kunsten aars als
Nathalie Djurberg, Thomas Demand, Dan Flavin, Carsten Höller, Mariko Mori en Sam Taylor-Wood.
De uitspraken die deze kunstenaars over Miuccia Prada hebben gedaan en vice versa, zijn illustratief
voor datgene wat de Bourdieuiaanse uitwisseling tussen economisch en symbolisch kapitaal te
noemen is.
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Zo prijzen deze kunstenaars Miuccia Prada’s inspanningen en laten merken het geen probleem te
vinden dat hun eigen betrokkenheid bij Prada’s kunstpraktijken eventueel indirect bijdraagt aan
Prada’s zakelijke kernactiviteit van het verkopen van modeproducten. Nathalie Djurberg zegt over
Miuccia Prada '[…] how she thinks is very close to art […]’, Thomas Demand beweert ‘[…] she's never
trying to play the artist […]’ en Carsten Höller zegt […] 'we're not so naive as to think that we don't
contribute to this business. […] But it's beyond money. Above all, I think, it's about the fact that she's
afraid of being vulgar.'265 Op haar beurt geeft Miuccia Prada in een interview uit 2008 schoorvoetend
toe dat Fondazione Prada niet uit louter filantropische overwegingen is opgezet, maar dat met name
bedrijfseconomische belangen een rol hebben gespeeld.266
Gelijkerwijs faciliteert Trussardi, onder leiding van curator Gioni, enkel kunstenaars van wie bewezen
is dat hun werk op de kunstmarkt goed verkocht is, zoals Darren Almond, John Bock, Tacita Dean,
Peter Fischli & David Weiss, Paola Pivi, Anri Sala en Tino Sehgal. 267 Hun werk wordt door zogeheten
‘branded dealers’ verkocht, die een groot netwerk van internationale tentoonstellingmakers,
museumdirecteuren, -curatoren en verzamelaars om zich heen hebben. 268 Een voorbeeld hiervan is
Marian Goodman van de gelijknamige galerie in New York.269 Zij vertegenwoordigt met haar Marian
Goodman Gallery niet alleen Cattelan, maar ook Tacita Dean, Anri Sala en Tino Sehgal. 270 Het werk
van Cattelan is tevens te koop bij de galerie van Emmanuel Perrotin in Parijs en bij die van Massimo
De Carlo in Milaan.271 Daarnaast treedt de eerder genoemde Philippe Ségalot vaak op als
bemiddelaar van Cattelans kunst.272 Het was voornamelijk aan Massimo De Carlo te danken dat
Cattelans carrière als kunstenaar tot bloei is gekomen. 273 Niet alleen Cattelan is afkomstig uit De
Carlo’s stal, maar bijvoorbeeld ook Elmgreen & Dragset en Paola Pivi zijn daarbij aangesloten. 274 Deze
drie kunstenaars worden eveneens vertegenwoordigd door Perrotin. 275
Bovenstaande informatie over de kunstverkopers van Cattelans werk is niet i n Trussardi’s
bestandscatalogus te vinden. In het interview met Beatrice Trussardi in DANTEmag uit 2015 komt
slechts op impliciete wijze aan bod dat het modebedrijf enkel met commercieel succesvolle
kunstenaars werkt. Zo antwoordt Beatrice Trussardi op de vraag of zij met Fondazione Nicola
Trussardi nieuw talent ontdekt:

‘We don’t actively look for new talent, because that’s a completely different task;
most of the artists we exhibit have already achieved international recognition at
different biennales or other contemporary art events.’276
In dit interview en in de catalogus blijft op die manier buiten beschouwing dat het internationaal
commercieel kunstcircuit evenzeer bepaalde belangen ten aanzien van Trussardi’s
tentoonstellingspraktijken en Cattelans installatie had. Kunsteconoom Don Thompson stelt dat dit
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circuit doorgaans erg veel baat heeft bij grote controverse en intense mediabelangstelling rond
kunst, omdat dit mede voor extra branding van die kunst zorgt. 277 Financieel gezien blijken dan ook
slechts enkelen, zoals de verzamelaars en dealers van Cattelans kunst, in sterke mate geprofiteerd te
hebben van de ophef rond Cattelans installatie in Milaan.
Volgens kunstjournaliste Georgina Adam is dit ook één van de redenen waarom Italië nauwelijks
nieuwe bekende kunstenaars heeft voortgebracht. Zij stelt dat daar, in het dusdanig door private
partijen gedomineerd kunstklimaat, het gat tussen enerzijds commercieel succesvolle en anderzijds
commercieel minder succesvolle kunstenaars extreem opgerekt is, wat tot gevolg heeft dat er weinig
kansen voor laatstgenoemden over blijven. 278 Afgaande op wat Gioni en Cerizza en anderen
schrijven, is te stellen dat dit dus tevens in sterke mate geldt voor Milaan. 279
Het blijkt dat Cattelan, hoe kritisch hij ook door bijvoorbeel d Bonami en Spector wordt geacht, zich in
elk geval ten opzichte van de problematiek rond de privaat gedomineerde en financieel gedreven
kunstscene evenwel weinig geëngageerd heeft opgesteld. Zo wordt hij in het interview met Elkann
uit 2006 gevraagd of hij vindt dat de financiële waarde van kunst excessief geworden is en zegt:

‘If prices are so high, it is never the artists’ fault. It’s because of a system in which the
auction houses, for example, manage to figure out the economic tastes of the
market. The market is constantly selling a mirage, a perspective that has very little to
do with the works and that has more to do with the enormous amount of money
moving through it, going up and down. The real problem is that this system
transforms the world of collectors. The best art collections are always the result of
risky wagers about the future and intrepid acts of courage, never a focus on the safe
horse.’280
In dat opzicht heeft Cattelan ook nooit in zijn werk op kritische wijze thematisch aangestipt dat
verscheidene kunstscenes ‒zoals die in Milaan en in heel Italië‒ steeds afhankelijker zijn geworden
van branded dealers, privéverzamelaars, particuliere en corporate sponsoren. Sterker nog, afgaande
op zijn eerder genoemde werken voor Peter Brant en François Pinault, wordt duidelijk dat hij nauwe
samenwerkingen met privéverzamelaars om zijn kunstprojecten te realiseren niet bepaald schuwt.
In 2009 had hij bijvoorbeeld met behulp van verzamelaar Dakis Joannou nog een complete
tentoonstelling uit de Triple Candie galerie in New York opgekocht om daar zijn eigen draai aan te
geven. Deze galerie, gerund door Shelly Bancroft en Peter Nesbett, hield zonder overleg met Cattelan
van 28 juni tot 23 augustus 2009 een tentoonstelling bestaande uit fotokopieën van Cattelans
kunstwerken onder de titel ‘Maurizio Cattelan Is Dead: Life & Work, 1960-2009’ (afb. 131).281 Triple
Candie presenteerde deze tentoonstelling valselijk als het eerste officiële, postuum retrospectief van
de kunstenaar Cattelan. 282 In Triple Candie’s begeleidende tentoonstellingstekst stond:

‘We don't yet know what finally killed Maurizio. Was his death of his own doing, the
result of exhaustion or over-exposure? Or was it the system that finally did him in, a
system which, despite all the artist's efforts to remain elusive and mysterious, had
effectively pinned him like a specimen to the wall? We don't have the answers; we
only have the evidence.’283
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Al snel kreeg Cattelan lucht van de tentoonstelling, bezocht deze en belde daarna Joannou op om
hem te overtuigen samen de complete tentoonstelling via zijn Atheense Deste Foundation op te
kopen. Joannou stemde daarmee in en in 2010 werd de tentoonstelling bij Deste Foundation
geïnstalleerd in een ruimte met spiegels die Cattelan zelf uitgekozen had.284
Uit het feit dat Cattelan ook zelf kunst aankoopt en verzamelt, blijkt dat hij ‒in tegenstelling tot het
doorgaans vaak geschetste beeld van hem als een onwetende en zomaar wat aan rommelende
kunstenaar‒ vanuit het perspectief van de privéverzamelaar eigenlijk tamelijk goed is ingevoerd in
het reilen en zeilen van de kunstmarkt. 285 Maar ter bescherming van zijn naar buiten toe zorgvuldig
gepresenteerde imago als ogenschijnlijk naïeve kunstenaar blijft hij over zijn eigen
verzamelpraktijken telkens nagenoeg in nevelen. Slechts één keer heeft hij zich laten ontvallen dat
zijn eigen kunstaankopen voortkomen uit datgene wat hij een ‘morele investering’ noemt en dat hij
deze aankopen oorspronkelijk deed uit ‘competitiedrang’. 286
In Trussardi’s bestandscatalogus komt echter niet aan bod dat Cattelan weinig onwetend is ten
aanzien van zijn waarde op de kunstmarkt en financiële belangen rond zijn kunst. Eerder i s ervoor
gekozen om hem vooral met opzet te typeren als een weinig spraakzame kunstenaar, die uitsluitend
voor de lol op irrationele wijze via zijn ‘gut feelings’ kunst maakt.

Buitensluiting
In de catalogus beroept luxegoederenconcern Trussardi zich dus op zijn maatschappelijk
verantwoord ondernemen en pretendeert het dat Cattelans installatie op Piazza XXIV Maggio heeft
bijgedragen aan een publiek debat over kunst in Milaan. Hoewel er, mede door de sensatiebeluste
media, inderdaad een discussie is losgebarsten waarbij een breed publiek van burgers, politici en
kunstprofessionals zich over Cattelans werk heeft kunnen uitlaten, staat dat als neveneffect verder
los van het feit dat het bedrijf zich eigenlijk nooit primair heeft bekommerd om een evenredige
dialoog tussen de installatie en de burgers in Milaan.
Vanuit de Fondazione zijn bijvoorbeeld nooit burgercommissies ingesteld om de kunstprojecten in de
stedelijke ruimte vooraf te toetsen op de mate van draagvlak bij lokale bewoners. Evenmin heeft het
op andere manieren geprobeerd om over de tentoonstellingen in een zo evenredig mogelijke dialoog
met Milanese burgers te treden. Toch heeft het bedrijf, ondanks de protesten, zich die rol van
voortrekker van publieke kunst in Milaan schijnbaar overtuigend in de media weten aan te meten.
Naast de verschenen positieve commentaren van bevriende kunstprofessionals als Francesco Bonami
en Harald Szeemann, komt dit mede doordat Piazza XXIV Maggio als een ideale heterotope
tentoonstellingsruimte fungeerde, die de achterliggende agenda van het modebedrijf doeltreffend
gemaskeerd heeft.
Voor de argeloze voorbijganger van Piazza XXIV Maggio, zoals de in de bestandscatalogus geciteerde
lokale moeder, oogde deze plek gedurende de bezetting immers als een openbaar plein en was niet
onmiddellijk te zien dat dit plein op dat moment in handen van een modebedrijf was. Zo werd deze
moeder daar dan ook pas indirect van gewaar via de brochure. Hoewel zij en andere burgers hun
steunbetuigingen dan wel onvrede via briefjes en protestacties op die plek kenbaar konden maken,
bleven ze uiteindelijk toch buitengesloten van een onmiddellijk ingrijpen met betrekking tot het
beheer van dat plein. Zij behoorden simpelweg niet tot de tijdelijke hoofdgebruiker van Piazza XXIV
Maggio, luxegoederenconcern Trussardi, dat voor deze bezetting goedkeuring had gekregen van het
stadsbestuur. In dit geval kwamen veel Milanese burgers daar pas pijnlijk achter toen hun
Russeth, 15 september 2011: ‘“In 2010, Deste flew us to Athens to install it there, in a room of mirrors,
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demonstratie tegen het werk aanvankelijk niet hielp om het werk verwijderd te krijgen. Zo bleef
Cattelans installatie ook na de eerste grote demonstratie nog gewoon hangen.
In dat opzicht is te stellen dat Trussardi, op het moment dat het Piazza XXIV Maggio ging bezetten,
een uitsluitingsmechanisme in werking heeft gezet, waardoor lokale bewoners niet zozeer fysiek
maar eerder gevoelsmatig tijdelijk werden buitengesloten van de toegang tot hun all edaagse
stedelijke omgeving. Een dergelijk mechanisme in de stedelijke ruimte is bijvoorbeeld door
marxistisch geïnspireerde Franse filosoof Henri Lefebvre beschreven als een door het grootkapitaal
‘dubbel geproduceerde ruimte van consumptie’.287 Dat wil vanuit zijn optiek zeggen dat Piazza XXIV
Maggio door het modebedrijf met toestemming van het stadsbestuur tijdelijk werd bezet, ofwel
eerst als private ruimte werd ‘geproduceerd’, waarna het bedrijf daarbinnen opnieuw een private
ruimte ‘produceerde’, door er in dit geval een artistiek object te installeren.
Via deze dubbel geproduceerde ruimte heeft Trussardi op visueel tastbare wijze de nadruk gelegd op
de macht die het bezit om dat plein te kunnen bezetten. Met deze macht is het modebedrijf in staat
geweest om van deze aanvankelijk openbaar stedelijke ruimte een economische surpluswaarde te
creëren, die enkel ten dienste van de eigen bedrijfsbelangen komt. Het voorbeeld van de rel op
Piazza XXIV Maggio laat zien dat de implicaties van een dergelijke ruimte vrij wezenlijk van aard zijn.
Want door die exclusieve verovering van dat plein door Trussardi , blijken lokale bewoners tijdelijk
geen actieve aanspraak meer op die plek te kunnen doen. In die zin had dus reeds Michel-Rolph
Trouillot erop gewezen dat naïviteit, in dit geval dan de gedachte van de lokale moeder dat Trussardi
een belangrijke boodschap met het werk wilde uitdragen, altijd een vergissing is voor diegenen
waarover macht wordt uitgeoefend.
In het licht van deze onevenredige machtsrelatie tussen het modebedrijf en de burgers op het plein,
wordt de reden van Franco Di Benedetto’s daad om de poppen uit de boom te halen nu meer
inzichtelijk. Anders dan bijvoorbeeld Roberta Smith in haar pleidooi in The New York Times ‒dat dus
op de laatste pagina van Tenconi’s overzicht in de catalogus staat afgedrukt (afb. 3a)‒ doet denken,
lijkt Di Benedetto niet zozeer aanstoot te hebben genomen aan het ogenschijnlijk thema van het
kunstwerk, maar is te opperen dat hij zich eerder buitengesloten voelde van zijn dagelijkse stedelijke
leefomgeving. Daarmee is in die zin te beredeneren dat de poppen voor hem symbool stonden voor
de macht van de entiteit die hem buitensloot.
Zo is in het onderzoek van Zebracki op kwantitatieve wijze aangetoond dat mensen ten aanzien van
kunst in de stedelijke ruimte altijd eerst waardering hebben voor de plek en dan pas voor het
kunstwerk, wat bijvoorbeeld ook al eerder op kwalitatieve wijze was geconcludeerd door auteurs
Martha Buskirk en Clara Weyergraf-Serra in hun studie naar Richard Serra’s Tilted Arc (1981).288 Dit
was een opzij hellende stalen boog van 36 meter lang en 3,6 meter hoog, die acht jaar lang op Foley
Federal Plaza in New York stond en bij veel mensen weerstand opriep, omdat deze hun dage lijkse
routine richting het gebouw waar ze werkten volgens hen ernstig verstoorde (afb. 132).
Alvorens de gevoelens van buitensluiting nader te verhelderen aan de hand van een vergelijking met
de fictieve gebeurtenissen in de cultfilm Do The Right Thing (1989) van regisseur Spike Lee, is het
interessant om eerst nog even naar Smiths commentaar te kijken. In haar artikel beweert Smith op
tamelijk belerende toon dat Cattelans installatie geen provocatie is en slechts gezien moet worden
als kunst die iets ter discussie wil stellen ‒maar wat precies, maakt zij niet duidelijk. 289 Zij vergelijkt de
gedeeltelijke vernieling van de installatie met andere kunstwerken die zijn vernield. Zo refereert zij
aan de door de Taliban in 2001 opgeblazen Boeddha beelden in Afghanistan.290 Daarnaast verwijst zij
naar La Nona Ora (1999) dat in Warschau door twee parlementariërs beschadigd werd. Verder haalt
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zij een werk van kunstenaar Dror Feiler aan dat in Stockholm door de Israëlische ambassadeur in
Zweden werd vernield. 291
Desalniettemin blijkt Smith in haar artikel nu precies datgene te doen, waarvoor Rosalyn Deutsche in
haar boek uit 1996 reeds gewaarschuwd had. Smith kijkt namelijk louter vanuit een kunsthistorische
invalshoek naar Cattelans installatie en vergeet daarbij vragen te stellen naar de achterliggende
beweegredenen van het modebedrijf om Piazza XXIV Maggio tijdelijk te bezetten. In plaats daarvan
maakt ze slechts een interpretatieve beeldbeschrijving van het werk, waarbij ze zich laat leiden door
de vage woorden van Gioni en Cattelan:

‘In photographs at least, the untitled Cattelan piece displays its ambiguities through
form. The boys do not appear to be dead: their heads are upright, their necks aren't
broken; their eyes are open and their expressions seem curious and dopey. The three
figures form a sort of crucifix, divided along typical Italian class lines: the slightly
higher center figure is blond, like an aristocratic northerner; his companions, the
''thieves,'' are dark, from the heel of Italy's boot. The work also implies an ascension
or a last judgment.
The open eyes of the boys were directed at ''the adults down below,'' in the words of
Massimiliano Gioni, director of the Nicola Trussardi Foundation, the sponsor. Mr.
Gioni noted that Mr. Cattelan had been interviewed by a reporter calling from a radio
station in Colombia who interpreted the piece as statement about South American
street children.’292
Niet onbelangrijk om te vermelden is dat Smith op dat moment ook de echtgenote van
vooraanstaand kunstcriticus Jerry Saltz was en nog steeds is, die dus op zijn beurt destijds weer
zitting nam en nog steeds neemt in de kunstadviescommissie van Fondazione Nicola Trussardi. 293 Of
dit ook meegespeeld heeft in Smiths besluit om een pleidooi voor Cattelans installatie te schrij ven is
niet duidelijk en komt evenmin in de catalogus aan bod. Daarbij is tevens niet helder in hoeverre
Saltz als kunstadviescommissielid heeft aangeraden, dan wel op zijn minst erop gezinspeeld heeft bij
Gioni en ‘managing editor’ Tenconi, om het stuk van zijn vrouw integraal op te nemen in de
catalogus.
In elk geval blijkt dat Smith suggereert dat Franco Di Benedetto met opzet de installatie wilde
vernielen ‘ter meerdere eer en glorie van hemzelf’ en zij noemt hem daarom een ‘[…] possibly
celebrity-seeking individual’.’ 294 Ze geeft daarbij geen onderbouwing van haar aanname. Maar uit het
feit dat zij hem de 42-jarige bouwvakker ‘Franco de Benetetto’ noemt, valt af te leiden dat Smith
weinig geneigd was om te achterhalen wie Di Benedetto eigenlijk was en wat zijn motieven geweest
hadden kunnen zijn. 295 Zijn naam werd ook in andere krantenartikelen verhaspeld, wat een indicatie
is dat hij in de media sowieso niet erg serieus werd genomen.

Ibidem: ‘Mr. Cattelan's art has provoked hands -on reactions before. When his ''Ninth Hour,'' a wax effigy of
Pope John Paul II felled by a meteorite, went on view at a museum in Warsaw in 2001, two men damaged the
work by trying to put the figure on its feet. […] This vandalism echoed a case in Sweden early this year. While
attending an opening at a museum in Stockholm in January, Zvi Mazel, Israel's ambassador to Sweden,
damaged an artwork that he felt glorified Palestinian suicide bombers. The work was created by Dror Feiler,
an expatriate Israeli artist living in Sweden, and his Swedish wife, Gunilla Skold Feiler. News accounts said it
consisted of a large basin of red fluid on which a small boat floated with a photog raph of a smiling woman,
Hanadi Jaradat, a suicide bomber who killed 21 people in Haifa last Oct. 4. The ambassador's action was
commended by Prime Minister Ariel Sharon, who told his cabinet that he had called Mr. Mazel and told him
''that the government stands behind him on this issue.''’
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Ibidem.
293 The New York Times, 26 juli 1992; Bollen, 9 december 2013.
294 Smith, 13 mei 2004.
295 Ibidem: ‘Last Thursday evening Franco de Benetetto, a 42-year-old Italian construction worker, more or less
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Zo noemde Sophie Arie hem in The Guardian van 8 mei 2004 de 42 jaar oude ‘Franco de Bernardo’.
Volgens haar kwam hij tot zijn daad tot vernieling, omdat hij boos werd na het zien van het effect dat
de installatie had op zijn neefje.296 In een bericht van ANSA English Media Service van 11 mei 2004
noemde Elisabetta Povoledo hem alleen bij zijn achternaam ‘De Benedetto’ en meldde verder dat hij
een 43-jarige ‘bricklayer’ was. 297 In The New York Times van vrijdag 8 oktober 2004 werd zijn naam
wel correct vermeld, maar was hij volgens journalist Dale Fuchs niet de oom van een neefje, maar de
vader van een kind. 298
Het door de media gecultiveerd beeld dat Di Benedetto de archetypische, culturele non-valeur
personifieert, die niet de moeite waard is om naar geluisterd te worden, komt ook terug in de
filmdocumentaire Maurizio Cattelan: Be Right Back (2016) van Maura Axelrod. Daarin wordt
eveneens geen poging gedaan om na te gaan wat zijn beweegredenen zouden kunnen zijn geweest
en wordt vooral weer via Gioni en Beatrice Trussardi benadrukt dat Cattelans installatie op Piazza
XXIV Maggio een belangrijk publiek debat over kunst teweeg heeft gebracht.
Afgezien van eventuele moedwillige dan wel onopzettelijke pogingen van kunstprofessionals,
commentatoren en journalisten om Di Benedetto’s daad in een kwaad daglicht te stellen, is evenzeer
te betogen dat het, door de tijdelijke bezetting ontstane, heterotoop karakter van de
tentoonstellingsplek, mede ervoor gezorgd heeft dat men hoe dan ook geen rekening hield met de
mogelijkheid dat Di Benedetto zich door het kunstwerk wel eens buitengesloten van zi jn alledaagse
omgeving gevoeld zou kunnen hebben. Om het gevoel van te zijn buitengesloten door een kunstwerk
beter te begrijpen, waarbij een aanpassing of verwijdering van dit werk wordt aangevraagd die niet
wordt ingewilligd en wat uiteindelijk leidt tot een tragische afloop, is bijvoorbeeld te leren van de
speelfilm Do The Right Thing (1989) van Spike Lee (afb. 133).
De film speelt zich af in een deel van de wijk Brooklyn waar Afro-Amerikanen demografisch gezien
het bovental voeren. Centraal staat daar de Famous Pizzeria van Sal, een blanke Amerikaan van
Italiaanse afkomst. In deze pizzeria heeft hij een muur, de ‘Wall of Fame’, die vol gehangen is met
zwart-wit foto’s van blanke Amerikaanse beroemdheden van wie vele Italiaanse roots hebben, zoals
Robert DeNiro, Al Pacino en Frank Sinatra (afb. 134). Kunsthistoricus W.J.T. Mitchell beschrijft deze
muur in zijn artikel ‘The Violence of Public Art: “Do The Right Thing”’ (1990) als een vorm van
publieke kunst in private handen:

‘Sal’s Wall stands on the threshold between the aesthetic and the rhetorical,
functioning simultaneously as ornament and as propaganda, both a private collection
and a public statement.’299
In vergelijking met deze muur is Cattelans installatie in Milaan in zekere zin het omgekeerde daarvan,
namelijk een artefact dat een privaat statement maakt op een van oorsprong publiek plein. In de film
roept de Wall of Fame veel controverse op bij het reguliere klantenbestand van Sals pizzeria, de AfroAmerikaanse jongeren. Ze menen namelijk inspraak te mogen hebben over de Wall of Fame van Sal
en geven als reden op dat zijn pizzeria tot hun dagelijkse leefomgeving behoort en dat ze de
belangrijkste afnemers van zijn pizza’s zijn (afb. 135). Hun wens is daarom dat Sal mede zwarte
helden als Malcolm X en Martin Luther King Jr. aan de muur gaat hangen. Ze voelen zich immers niet
gerepresenteerd op de muur en ervaren dat als een buitensluiting. Voordat Sal een concessie lijkt te
willen gaan doen om de gemoederen te sussen, wordt zijn pizzeria op een ongelukkige dag na een

Arie, 8 mei 2004: ‘But by Thursday night one passerby, Franco de Bernardo, 42, had become so angry at the
effect it had on his nephew, he returned with a ladder and saw to cut the corpses down.’
297 Povoledo, 11 mei 2004: ‘De Benedetto, a 43-year old bricklayer who lives on the square and attacked the
installation because he found it disturbing, was described as “a hero” by member of the Northern League during a
debate in the city hall on Monday.’
298 Fuchs, 8 oktober 2004: ’The installation, by the Italian artist Maurizio Cattelan, is causing the same furor there
that a similar work did in the spring in Milan, where a father became so infuriated by its effect on his child that he
fell off a ladder trying to cut it down.’
299 Mitchell 1990, pp. 893-894.
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tragisch incident uiteindelijk door de jongeren gesloopt en samen met de Wall of Fame in brand
gestoken (afb. 136). Mitchell schrijft:

‘Sal’s Wall of Fame exemplifies the central contradictions of public art. It is located in
a place that may be described, with equal force, as a public accommodation and a
private business. Like the classic liberal public sphere, it rests on a foundation of
private property that comes into the open when its public inclusiveness is
challenged.’300
In analogie met deze fictieve gebeurtenissen in de film is nu duidelijk dat een grote groep Milanese
burgers ten aanzien van Cattelans installatie blijkbaar ook het gevoel had te worden buitengesloten.
Zo werden ze vooraf niet ingelicht over de installatie van dat kunstwerk op Piazza XXIV Maggio,
terwijl dat plein in hun ogen deel uitmaakt van hun vertrouwde dagelijkse leefomgeving. Uiteindelijk
is ook gebleken dat Di Benedetto dus niet zozeer iets had tegen kunst an sich, maar eerder tegen de
idee dat zijn stem en die van anderen niet gehoord werden op een plek die normaliter voor hen
publiek terrein is.

Conclusie
Samengevat laat de casestudie naar het ontstaan van het discours over de in opdracht van
luxegoederenconcern Trussardi georganiseerde tentoonstelling van Maurizio Cattelans ongetitelde
installatie, bestaande uit drie opgehangen jongetjes in een boom op het Milanese Piazza XXIV
Maggio in 2004, zien, dat in teksten, die namens dit bedrijf zijn voortgebracht, een tactische
inhoudelijke sturing te bespeuren valt, die een gelegenheid tot het aanbrengen van nuance aan deze
teksten in verregaande mate neigt te beperken.
De ongetitelde kunstinstallatie van Cattelan was in 2004 het tweede werk dat in opdracht namens
het modebedrijf tijdelijk in de stedelijke buitenruimte was geplaatst. Het werk heeft veel aandacht in
de nationale en internationale media gekregen door allerlei gebeurtenissen rondom, zoals een
protest tegen de installatie, die uitmondde in de poging van een burger om dit werk eigenhandig te
verwijderen met als resultaat een kapotte installatie en daarna afgelasting van de expositie door het
stadsbestuur.
In vergelijking met de opdracht vanuit DG BANK aan Clegg & Guttmann, en die vanuit EA-Generali
aan Andrea Fraser, is de opdracht vanuit Trussardi aan Cattelan niet bedoeld geweest om een zekere
artistiek inhoudelijke reflectie te bewerkstelligen op de eigen bedrijfsmatige kunstpraktijken. De
opdracht aan Cattelan had echter wel gelijkerwijs als inzet om het werk dat hieruit zou voortkomen
te instrumentaliseren ten behoeve van in dit geval Trussardi’s publieke bedrijfsimago.
In de casestudie naar het ontstaan van het discours over Cattelans installatie is, ten opzichte van de
voorgaande twee casestudies, uitgebreider ingegaan op de rol bij dit ontstaan van zowel de
marketingstrategie van het moederbedrijf, als ook het netwerk van de betrokken kunstprofessionals.
In de casestudie is tevens nader uitgelicht hoe financiële belangen van kunstverzamelaars en
kunstverkopers bij het werk van Cattelan zich tot het ontstaan van dit discours hebben verhouden.
Naar voren is gekomen dat, in de namens Trussardi gemaakte publicaties en interviews, in sterke
mate de idee gevoed is dat de, via Fondazione Nicola Trussardi ontplooide, kunstpraktijken,
waaronder de opdracht aan Cattelan, hoofdzakelijk omwille van maatschappelijk culturele
doeleinden ten uitvoer zijn gebracht en vooral geen bedrijfseconomische drijfveren kennen. Echter,
door de toenmalige financiële situatie van het bedrijf en zijn marketingstrategie ernaast te houden, is
te concluderen dat er wel degelijk sprake was van een duidelijke instrumentalisering van de
kunstpraktijken door Trussardi. Doordat deze praktijken bij Trussardi voor stealth marketing werden
ingezet, hadden deze, in vergelijking met de kunstpraktijken bij DG BANK en die bij EA-Generali, in
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nog sterkere mate een directe koppeling met marketing en PR-beleid. In de teksten die namens het
modebedrijf zijn uitgebracht, blijkt deze koppeling niet aan de orde te komen.
Hiervan is de aandacht op ingenieuze wijze weggeleid, doordat in deze teksten via verwijzingen naar
ondere andere Napoleontische oorlogen, de twee herdenkingsmonumenten op het plein en de
etsenreeks van schilder Goya, voor de buitenwacht de mogelijkheid gecreëerd is om allerlei ambigue
en soms tegenstrijdige interpretaties van dit werk te kunnen maken. Alle ophef heeft een veelheid
aan vrijblijvende interpretaties aangewakkerd, wat ook mede deels het gevolg is van de doelbewuste
keuze van Trussardi’s vaste curator Massimiliano Gioni om de visueel spectaculaire, figuratieve
voorstelling van drie opgehangen jongetjes te tonen.
Op die manier is er dus voor gezorgd dat de meer concrete zaken betreffende de totstandkoming van
het werk incluis meespelende bedrijfsbelangen veelal onderbelicht zijn gebleven. Zo wordt duidelijk
uit de, naar aanleiding van de controverse rond het werk, positieve en aanmoedigende
commentaren in de media van met Cattelan en Gioni bevriende, dan wel goedgezinde
kunstprofessionals, dat hierin nauwelijks aan de orde is gekomen dat het stadsplein in feite tijdelijk
geheel in handen van het modebedrijf was en dat deze plek dus mede ten behoeve van Trussardi’s
marketing werd ingezet.
Het discours dat over dit werk ontstaan is, blijkt in die zin dan ook vooral gebaseerd te zijn op
hetgeen de voor Trussardi werkende personen, zoals bedrijfseigenaar Beatrice Trussardi, curator
Gioni en opdrachtnemer Cattelan, zelf naar buiten toe gecommuniceerd hebben. In dit discours is de
installatie van Cattelan door derden vaak benaderd vanuit louter esthetische en kunsthistorische
invalshoeken, zonder dat er dus een kritische blik geworpen werd op de bedrijfseconomische
belangen van het luxegoederenconcern. Ook heeft men in dit discours doorgaans weinig oog gehad
voor het financieel belang dat verkopers en verzamelaars van Cattelans eerder gemaakte
kunstwerken hadden bij de controverse rond zijn installatie in Milaan. Zo is de marktwaarde van zijn
kunst door al het rumoer in de media blijven stijgen en zijn er op veilingen winsten behaald met de
verkoop van zijn werk.
Het blijkt dat veel van de commentaren, uitspraken en ideeën uit het discours over Cattelans werk,
zes jaar na dato samen met een, door kunsthistorica Roberta Tenconi voor Trussardi gemaakt,
chronologisch overzicht van de gebeurtenissen, opgenomen zijn in een in naam van Trussardi
uitgebrachte bestandscatalogus. In deze bedrijfspublicatie, waarover Gioni de redactie voerde, is
geprobeerd om het eigenlijk onvoorziene groter effect van de installatie, ofwel de controverse met
de vele reacties op straat en in de media, als bewijslast op te voeren van datgene wat het
modebedrijf als het publieke karakter van het werk meent te zien. De poppen verhouden zich echter,
ondanks de gedane suggesties hierover, op geen enkele inhoudelijke manier tot het cultureel erfgoed
op Piazza XXIV Maggio.
Te concluderen valt dat, in tegenspraak met datgene wat in naam van Trussardi destijds tijdens de
ophef en later in de bestandscatalogus gecommuniceerd is, de installatie eerder een algemeen
buitensluitend effect heeft voortgebracht, dan dat deze een zekere maatschappelijke,
kunstdidactische taak vervuld heeft. Zo heeft het kunstwerk in elk geval niet lokale burgers via een
blik op het cultureel erfgoed op het plein onderwezen over hedendaagse kunst. Ev enmin is, in het
over het werk ontstane debat, een lans gebroken om binnen de Milanees privaat gedomineerde
kunstscene ruimte en kansen te bieden aan alternatieve initiatieven en niet geijkte, commercieel
succesvolle kunstenaars.
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5. CONCLUSIE: NUANCERING VAN HET DISCOURS OVER KUNST IN
BEDRIJFSCONTEXT
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Bedrijfspublicaties over kunst
In naam van verschillende typen commerciële ondernemingen worden met name sinds de jaren
negentig van de twintigste eeuw in West-Europa, maar ook elders in de wereld, diverse
kunstpraktijken ontplooid. Deze kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten, ofwel bedrijfsmatige
kunstpraktijken, bestaan onder andere uit het verzamelen, tentoonstellen, in opdracht geven van
kunst, evenals uit het publiceren over kunst en het openen van volledig ‒direct of indirect via
bijvoorbeeld een bedrijfsstichting of bedrijfsvereniging‒ onder eigen beheer vallende openbaar
toegankelijke kunsttentoonstellingsruimten. Dit alles gebeurt bij bedrijven doorgaans onder de vlag
van het zogenaamd maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hoewel in voorgaande studies naar kunst en bedrijven door kunstsociologen, kunsthistorici,
bedrijfswetenschappers en marketingonderzoekers beschrijvingen zijn gemaakt van het doel en de
inhoud van diverse bedrijfsverzamelingen en tentoonstellingsruimten van commerciële
ondernemingen, blijkt daarin nauwelijks tot geen aandacht te zijn besteed aan de beeldvorming over
kunst in bedrijfscontext. Tot op heden ontbrak grondig onderzoek naar de rol van teksten en
uitspraken in bijvoorbeeld bestands- en tentoonstellingscatalogi, persberichten en brochures, die in
naam van bedrijven zijn uitgebracht, bij het ontstaan van een beeld over kunst in bedrijfscontext.
In voorliggend onderzoek sprak ik de verwachting uit dat er een sterke mate van sturing te vinden is
in teksten en uitspraken die in naam van bedrijven naar buiten toe gecommuniceerd zijn over de
eigen kunstpraktijken. Dit deed ik naar aanleiding van zowel theorieën van PR-ideoloog Edward
Bernays over de manipulatie van publieke opinie via (bedrijfs)communicatie, als ook een theoretisch
kader waarmee vast te stellen is dat kunstpraktijken geïnstrumentaliseerd worden door bedrijven om
indirect winst te behalen. Zo is daarop gewezen in diverse voorgaande studies van onder andere
bedrijfscommunicatie- en informatiewetenschappers, kunstsociologen, marketingonderzoekers en
cultuurwetenschappers. Daarnaast is ook door CEO’s en marketingchefs van ondernemingen
toegegeven dat kunstpraktijken geïnstrumentaliseerd worden voor bedrijfsdoelei nden.
Aangezien de beeldvorming over die praktijken veelal gebaseerd is op de in naam van bedrijven
voortgebrachte teksten en uitspraken, was ik in de veronderstelling dat deze beeldvorming daarom
enige nuancering behoeft. Een nuancering waarbij ruimte wordt geboden aan aanvullende
informatie die door de zekere sturing mogelijk niet meegenomen is bij de beeldvorming. Door deze
informatie in voorliggend onderzoek op te halen heb ik een beter beeld kunnen schetsen van hoe er
namens commerciële ondernemingen in de maatschappij op cultureel vlak bepaalde waarden zijn
gecreëerd en welke precedenten daarbij voor de bredere kunstscene geschapen zijn. In het eerste
hoofdstuk heb daarvoor eerst een kort historisch overzicht geschetst van het gebruik van kunst in
naam van bedrijven sinds het begin van de twintigste eeuw in het Westen tot heden. Met name in de
jaren tachtig en negentig van die eeuw zijn kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten were ldwijd tot
bloei gekomen.
Om te bestuderen hoe in naam van commerciële ondernemingen ten tijde van die bloeiperiode en
een decennium daarna invulling en richting is gegeven aan de naar buiten toe gecommuniceerde
informatie over kunst in eigen bedrijfscontext, heb ik drie casestudies gemaakt. En wel case studies
naar het ontstaan van het discours over respectievelijk de kunstwerken: Museum for the Workplace:
Portrait of a Working Community (1995) van Clegg & Guttmann voor het Frankfurter hoofdkantoor
van de Duitse DG BANK; A Project in Two Phases (1994-1995) van Andrea Fraser voor de openbaar
toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij EA Generali in Wenen; een ongetitelde installatie van Maurizio Cattelan uit 2004 voor de tijdelijke
bezetting van een Milanees stadsplein door het Italiaans luxegoederenconcern Trussardi.
De reden waarom bovenstaande drie werken in de casestudies centraal hebben gestaan, is dat elk
van deze drie een resultaat was van een namens elk desbetreffend bedrijf verleende kunstopdracht.
Juist die opdrachtsituatie bood de uitgelezen mogelijkheid om te bestuderen hoe er vanuit
ondernemingen gecommuniceerd is over kunst in bedrijfscontext. Een opdracht tot een kunstwerk
impliceert immers dat er vanuit het corporate cultuurbeleid, ten behoeve van de financiële
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kostenverantwoording, een zekere weloverwogen vraag moet zijn geweest om iets door iemand te
laten maken voor een bepaald doeleinde. Het blijkt dan ook dat deze drie kunstwerken in publicaties,
interviews en andere teksten, die in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi gemaakt zijn, als
paradepaardje, bij wijze van spreken pièce de résistance, van de eigen kunstpraktijken naar voren
geschoven zijn. Op basis hiervan ging ik ervan uit dat deze teksten dus niet zonder reden geschreven
waren en daarom de meest volledige informatie bevatten die men vanuit DG BANK, EA-Generali en
Trussardi elk over zijn eigen kunstpraktijken en over het werk in opdracht aan een publiek heeft
willen toevertrouwen. Verder viel de keuze op deze drie werken, doordat deze exemplarisch zijn voor
hetgeen eveneens bij andere ondernemingen op het vlak van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten
midden jaren negentig en midden jaren nul gebeurde in het Westen. Namelijk opdrachten die
resulteerden in werk waarbij een zekere relatie met de bedrijfscontext werd aangegaan, en
opdrachten die resulteerden in veelal grootschalig werk met visueel aantrekkelijke, figuratieve
beeldtaal gemaakt door commercieel succesvolle kunstenaars.
Het onderzoek naar de beeldvorming over kunst in bedrijfscontext heb ik ui tgevoerd in analogie met
de manier waarop kunstwetenschapper Rosalyn Deutsche in Evictions. Art and Spatial Politics (1996)
kunst in de stedelijke ruimte onderzocht. Zo heb ik een historische reconstructie gemaakt van de
bedrijfscontext van waaruit destijds gecommuniceerd werd over kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten. Daarbij ben ik gaan analyseren welke belangenmotieven van wie, ten opzichte
van wat, een rol speelden. Hiervoor keek ik mede naar factoren als de toenmalige
marketingstrategie, personeelsbeleid, netwerken waarbinnen de betrokken personen opereerden en
marktwaarde van de kunstenaar. Op die manier ben ik een historisch reconstruerend onderzoek
gaan doen, waarbij ik feiten uit het verleden heb meegenomen in een soort contemporaine ‘social
art history’ naar kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten van drie commerciële ondernemingen die
kunst niet als zakelijke kernactiviteit hadden.
Aan de hand van de casestudies heb ik vastgesteld dat de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten van
DG BANK, EA-Generali en Trussardi in de periode dat Clegg & Guttmann, Fraser en Cattelan daar
werk maakten, in de kern aanbodgestuurde praktijken waren. Praktijken die geïnstrumentaliseerd
werden ten behoeve van elk desbetreffend corporate cultuurbeleid ‒een term die staat voor het
geheel van op het bedrijf betrekking hebbende kernwaarden, filosofie, personeelszaken, producten,
diensten, marketing- en andere bedrijfscommunicatieve promotie en public relationsactiviteiten. In
het theoretisch kader van voorliggend onderzoek heb ik uiteengezet dat publieksgerichte
bedrijfsmatige kunstpraktijken in het algemeen idealiter worden ingezet om welwillendheid bij
stakeholders te kweken. Hiermee is een bedrijf in staat om zijn maatschappelijke legitimiteit te
vergroten, wat uiteindelijk gunstig is bij het creëren, in stand houden en uitbreiden van de
afzetmarkt van zijn aanbod aan diensten of producten. In die zin is de term ‘maatschappelijk
verantwoordelijk ondernemen’, die met betrekking tot kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten vaak
gebruikt wordt, dan ook misleidend. Deze activiteiten betreffen immers altijd corporate
aanbodgestuurde praktijken en geen uit de samenleving vraaggestuurde praktijken.
Zo werd bij DG BANK, net na een in de media breed uitgemeten financieel debacle, in de jaren
negentig gestart met het verzamelen van fotografie omwille van het verkrijgen van een nieuw
positief bedrijfsimago. Het beeld dat de buitenwacht van DG BANK via de kunstpraktijken moest
krijgen, was dat deze bank met behulp van kunst medewerkers i nspireert bij hun dagelijkse
werkzaamheden in het hoofdkantoor. In de naar buiten toe gecommuniceerde informatie over de
kunstpraktijken van de bank is daarom door de jaren heen juist veel aandacht gegeven aan de
opdracht aan Clegg & Guttmann in 1995 om een werk te maken waarbij bankmedewerkers
betrokken werden.
Ook bij EA-Generali waren de kunstpraktijken rond conceptuele kunst ontstaan uit de
aanbodgestuurde wil vanuit de directie om het bedrijfsimago op te krikken. De daar in 1992
verschoven collectiefocus van werk op papier en sculpturen van jonge Oostenrijkse kunstenaars naar
conceptuele kunst moest de verzekeringsmaatschappij een hernieuwde en vooruitstrevende
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uitstraling geven, passend bij de expansieplannen van het bedrijf na de val van het IJzeren Gordijn.
De opdracht aan Andrea Fraser in 1994, van wie verwacht werd dat zij een conceptueel en kritisch
werk zou gaan maken, paste in die zin als eerste presentatie in de nieuwe eigen openbaar
toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte dan ook goed ten aanzien van het beoogd beeld dat het
bedrijf met zijn hernieuwde kunstpraktijken wilde uitstralen.
Bij Trussardi had de idee in 2003 om kunstwerken tijdelijk op plekken in de stedelijke ruimte te
plaatsen eerder te maken met een bedrijfseconomische slechte dan goede situatie van het
modebedrijf. Met name de eerste visueel spectaculaire tentoonstellingen van Fondazione Nicola
Trussardi, waaronder de opdracht aan Cattelan in 2004 die in de mediagenieke installatie van drie
opgeknoopte jongetjes resulteerde, waren dan ook in sterke mate geïncorporeerd in de doelgerichte
marketingstrategie om hernieuwde aandacht en zichtbaarheid voor Trussardi’s merknaam te
creëren.
In de casestudies heb ik laten zien dat de in naam van DG BANK, EA-Generali en Trussardi naar buiten
toe gecommuniceerde informatie over bovenstaand werk van Clegg & Guttmann, Fraser en Cattelan
afgestemd en gekleurd werd op hetgeen wenselijk was met betrekking tot het creëren dan wel
vergroten van de eigen desbetreffende afzetmarkt bij stakeholders. Deze sturing in die informatie
naar buiten toe was volstrekt legitiem en is beredeneerd vanuit elk toenmalig corporate
cultuurbeleid dus ook vrij logisch. Niettemin is uit de casestudies duidelijk geworden dat deze
gekleurde informatie consequenties heeft gehad ten aanzien van de beeldvorming over die
kunstwerken toen derden deze informatie als leidend gingen nemen in een breder vertoog over
kunst en bedrijven. Zo is op die manier een receptie van de werken gaan ontstaan, die in sterke mate
gebaseerd is op publicaties, interviews en andere teksten die in naam van respectievelijk DG BANK,
EA-Generali en Trussardi gemaakt zijn.
In het geval van DG BANK is die receptie van Clegg & Guttmanns project gestoeld op teksten en
uitspraken waarin nadrukkelijk op de voorgrond is gezet dat de bank zogezegd op een democratische
manier medewerkers bij de fotografiecollectie betrokken heeft via dat project. Daarbij zijn veelvuldig
verwijzingen gemaakt naar ontwikkelingen in de toenmalige kunstscene waar eveneens kunstenaars
omstanders probeerden te betrekken bij realisering van hun werk.
De receptie van Frasers project bij EA-Generali is gestoeld op de idee dat haar werk aanhaakt op haar
eerdere kunstprojecten in publieke kunstinstellingen, waarbij zij deze instellingen op artistiek
kritische wijze bevraagd heeft over hun institutioneel functioneren. In het algemeen is men Frasers
project bij de EA-Generali van eenzelfde categorie gaan beschouwen.
De receptie van Cattelans project is ontstaan op basis van teksten en uitspraken die Beatrice
Trussardi, curator Gioni en Cattelan zelf naar voren brachten in de media. Daarin benadrukten zij dat
zijn kunstinstallatie mede de publieke herdenkingsmonumenten op het plein onder de aandacht
heeft gebracht en dat zijn werk door het ontstane debat over terugplaatsing ervan, nadat het
gedeeltelijk kapot was gegaan, een cultureel publieke meerwaarde heeft opgeleverd.
Aan de hand van de casestudies heb ik echter laten zien dat hetgeen gecommuniceerd werd in de
namens DG BANK, EA-Generali en Trussardi voortgebrachte publicaties, interviews en andere teksten
over de werken, geen recht heeft gedaan aan hoe deze werken daadwerkelijk binnen de
desbetreffende bedrijfscontext zijn ingezet en gefunctioneerd hebben. Zo heb ik aangetoond dat
deze publicaties, interviews en andere teksten inhoudelijk gezien zodanig van vorm zijn dat een
publiek geen helder zicht geboden wordt op hoe deze werken binnen elk desbetreffend corporate
cultuurbeleid ten opzichte van bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering en marketingstrategie
gefunctioneerd hebben. In deze publicaties, interviews en andere teksten blijken de werken vrijwel
uitsluitend vanuit kunsthistorische, kunstesthetische en kunstfilosofische invalshoeken te zijn
benaderd. Daarbij is informatie over de desbetreffende bedrijfscontext buiten beschouwing
gebleven.
In de namens DG BANK, EA-Generali en Trussardi voortgebrachte publicaties, interviews en andere
teksten waarop de beeldvorming over de werken gestoeld is, blijkt de instrumentalisering van de
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kunstpraktijken en aanverwante kunst evenwel niet zozeer moedwillig te zijn verhuld, doordat het
benoemen van deze instrumentalisering doelbewust achterwege is gelaten, dan wel opzettelijk
gebagatelliseerd is, maar werden er eerder op strategische wijze bepaalde andere zaken nadrukkelijk
op de voorgrond geplaatst, die de aandacht hebben afgeleid van gevoelig liggende aangelegenheden
die het desbetreffend corporate cultuurbeleid eventueel hadden kunnen schaden. DG BANK, EAGenerali en Trussardi kunnen hier niet om bekritiseerd worden, daar deze bedrijven dus volstrekt
legitiem gerechtigd waren om dit op die manier aan te pakken. Hierover hoefden en hoeven deze
bedrijven, ondanks hun eigen pretentie dat er met de kunstpraktijken in zekere zin een publieke
dienst werd verleend, dan ook geen verantwoording aan een publiek af te leggen. In de casestudies
heb ik op basis van aanvullende informatie over de toenmalige bedrijfscontext bij de bank, de
verzekeringsmaatschappij en het luxegoederenconcern laten zien dat dit ervoor gezorgd heeft dat de
beeldvorming over de werken zodoende nog wel enige nuancering behoeft, daar deze beeldvorming
met name gestoeld is op hetgeen vooral in de bedrijfspublicaties is belicht. De twee meest
belangrijke factoren die een rol bij de beeldvorming hebben gespeeld, blijken de kunstprofessionals
te zijn en de valse idee dat de bedrijfsruimten voor kunsttentoonstellingen ‘publieke’ kunstruimten
zijn.

Kunstprofessionals en tegenstrijdige belangen
In de casestudies komt naar voren dat bij DG BANK, EA-Generali en Trussardi directieleden aan de
wieg van het beleid rond de desbetreffende kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten hebben gestaan .
Ze blijken daarbij kunstprofessionals te hebben benaderd om inhoudelijke invulling aan deze
activiteiten te geven.
Zo kwam bij DG BANK directielid Klaus-Detlef Marquardt in 1992 met de idee voor het aanleggen van
een fotografiecollectie. Om deze verzameling vorm te geven en dagelijks te beheren, nam hij in 1993
kunstcurator Luminita Sabau in vaste dienst aan. Zij werkte daar voor onder andere als curator van
het ZKM (Zentrum für Kunst- und Medientechnologie) in Karlsruhe.
Bij EA-Generali hadden CEO Dietrich Karner en Wolfgang Steinwendner, hoofd van de communicatieen marketingafdeling, sinds 1989 een kunstadviescommissie, ‘Advisory Board’, benoemd. Deze
kunstadviescommissie, die om de twee jaar van bezetting wisselde, hielp Karner en Steinwendner bij
de invulling van de kunstpraktijken. In de eerste lichting van deze commissie zaten twee
kunstprofessionals: directeur van Wiener Secession Edelbert Köb en Oostenrijkse kunstenaar en
kunstcriticus Kristian Sotriffer. Het derde kunstadviescommissielid was professor in de politieke
filosofie Wolfgang Drechsler. In de tweede lichting namen Hildegund Amanshauser, Helmut Draxler
en Kasper König plaats, destijds respectievelijk in functie als adviseur bij het Oostenrijks Minsterie
van Onderwijs en Kunst, directeur van Kunstverein München, en curator en directeur van
kunstbeurzen en kunstinstellingen. Zij waren het die bij de directie voorstelden om EA-Generali’s
collectiefocus te verschuiven van werk op papier en sculpturen van jonge Oostenrijkse kunstenaars
naar conceptuele kunst. Met behulp van hen werd vanaf 1991 bedrijfsjurist Sabine Breitwieser
omgeschoold tot kunstprofessional, waarbij Breitwieser van Steinwendner de dagelijkse leiding over
de kunstpraktijken kreeg.
Bij Trussardi werden de kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten vanaf het ontstaan in 1996 overzien
door de eigenaar van het modebedrijf Nicola Trussardi. Sinds 2003 werd zijn dochter Beatrice
Trussardi CEO van het luxegoederenconcern en daarmee ook de baas over de kunstpraktijken. Zij was
zelf opgeleid tot kunstprofessional in New York. Voordat zij de scepter over het gehele bedrijf en de
kunstpraktijken zwaaide, stond zij aan het hoofd van Trussardi’s bedrijfscommunicatieafdeling.
Beatrice Trussardi nam kunstprofessional Massimiliano Gioni in dienst als vaste curator van de
kunstpraktijken en stelde een kunstadviescommissie in die hen daarbij steun moest geven. In deze
‘Advisory Board’, die ook wel Trussardi’s ‘Scientific Committee’ wordt genoemd, hebben sinds 2003
curator Laura Hoptman van het Museum of Modern Art, curator Hans Ulrich Obrist, kunstcriticus
Jerry Saltz en directeur van Dia Art Foundation Philippe Vergne zitting genomen.
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Aan de hand van de casestudies is te concluderen dat de komst van kunstprofessionals bij EAGenerali, DG BANK en Trussardi eerder tot een bestendiging dan een verandering heeft geleid van de
toen gangbare kunsthistorische, kunstesthetische en kunstfilosofische benaderingswijze in
publicaties, interviews en andere teksten over deze activiteiten.
Zo blijkt dat in teksten over de kunstpraktijken die gemaakt zijn door de bij DG BANK, EA-Generali en
Trussardi betrokken kunstprofessionals ‒waaronder respectievelijk Luminita Sabau en Iris Cramer,
Sabine Breitwieser en Monika Vykoukal, Massimiliano Gioni en Roberta Tenconi‒ dus nauwelijks tot
geen blik geworpen te zijn op factoren als de bedrijfseconomische situatie, bijbehorende
marketingstrategie en personeelsbeleid, die de context vormden waarbinnen de kunstpraktijken
ontplooid werden.
In dat opzicht had Andrea Fraser in haar project voor EA-Generali reeds aangetoond dat
betrokkenheid van kunstprofessionals bij kunstpraktijken in de eerste plaats vooral het zogeheten
symbolisch kapitaal moet garanderen dat elk bedrijf met zijn kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten
idealiter nastreeft. Door middel van dit kapitaal wordt dus makkelijker welwillendheid bij
stakeholders geweekt, die de maatschappelijke legitimiteit en daarmee de afzetmarkt van een bedrijf
creëert, in stand houdt en vergroot. In haar project beargumenteerde Fraser aan de hand van
theorieën van socioloog Pierre Bourdieu en via haar artistiek onderzoek dat hoe meer artistiek
inhoudelijke expertise, kennis en kunde er binnen een bedrijf aanwezig is, des te groter het
symbolisch kapitaal van dat bedrijf zal zijn. Dit aspect is het meest naar voren gekomen bij Frasers
project voor EA-Generali, maar speelde eveneens bij DG BANK en bij Trussardi.
In de casestudie naar het ontstaan van het discours rond Frasers project is verder uiteengezet dat
bedrijfsdirecties trachten te vermijden dat er frictie ontstaat tussen hetgeen zij aan de ene kant
vanuit het bedrijfseconomisch gedreven corporate cultuurbeleid beogen met de kunstpraktijken en
hetgeen aan de andere kant kunstprofessionals vanuit hun artistiek gedreven beroepspraktijk willen
met deze praktijken. Zo is duidelijk geworden dat kunstprofessionals als Sabau en Breitwieser zich
erop beriepen vooral vanuit artistiek inhoudelijk oogpunt invulling aan de kunstpraktijken te hebben
gegeven, maar daarbij in zekere mate toch rekening hielden met het op het corporate cultuurbeleid
betreffend doel waarvoor deze praktijken waren opgezet. Het is gebleken dat Breitwieser zich
uiteindelijk niet kon vinden in het besluit van Generali’s bestuurstop dat Generali Foundation in 2008
moest gaan fuseren met BAWAG Foundation vanwege de gedeeltelijke overname van BAWAG P.S.K.
door Generali. Breitwieser meende onterecht dat die fusie haar zou dwingen om andersoort
tentoonstellingen te programmeren en zij wilde daarom niet meer toegeven aan de , vanuit het
corporate cultuurbeleid, gestelde doelen voor Generali Foundation.
In de casestudie naar het ontstaan van het discours rond Frasers project bij de
verzekeringsmaatschappij heb ik in analogie met Michel Foucaults filosofische analyse van
machtstechnieken geconcludeerd dat kunstprofessionals die in naam van bedrijven werken ‒
bijvoorbeeld in de rol van vaste kunstcurator, kunstenaar of kunstadviescommissielid‒ in feite altijd,
ongeacht de mate van eventueel welke institutioneel kritische intenties zij dan ook hebben, onde r
het daar desbetreffend en zogeheten ‘principe van zakelijke bestuurlijkheid’, ofwel macht van het
moederbedrijf, vallen. Zo beogen commerciële ondernemingen altijd het principe van bestuurlijkheid
‒in die zin zakelijke bestuurlijkheid‒ over hun kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten te behouden om
er zeker van te zijn dat deze activiteiten in het teken blijven staan van het consolideren en vergroten
van het vertrouwen van stakeholders, opdat er uiteindelijk winst behaald kan worden.
Naar aanleiding van Foucaults analyse van machtstechnieken, alsmede naar aanleiding van citaten
van diverse kunstprofessionals werkend voor bedrijven heb ik erop gewezen dat bedrijfsdirecties,
omwille van het principe van zakelijke bestuurlijkheid, via een subtiele machtstechniek grip op het
doen en laten van hun aangestelde kunstprofessionals blijven behouden. Zo behelst deze techniek
het, via een constellatie van technieken, middelen en regels, aan de kunstprofessional in zijn rol als
kunstcurator of kunstadviescommissielid geven van zogeheten ‘zelfbestuur’ over de kunstpraktijken.
Dit zelfbestuur brengt namelijk een zekere mate van ‘zelfdisciplinering’ bij de kunstprofessional
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teweeg ten aanzien van zijn invulling van de kunstpraktijken. Hiermee zorgt het bedrijf ervoor dat d e
kunstprofessional uiteindelijk werkt in overeenstemming met het geldend corporate cultuurbeleid en
dat deze zich daarnaar schikt en de normen daarvan nakomt.
De perikelen rond het vertrek van curator Sabine Breitwieser bij Generali Foundation hebben late n
zien dat wanneer die zelfdisciplinering door de kunstprofessional wordt losgelaten, de kans groot is
dat er spanning zal gaan ontstaan tussen de kunstprofessional en de bedrijfsdirectie, waardoor de
kunstprofessional zijn positie binnen het bedrijf kan verliezen. Uitgaande van het vigerend principe
van zakelijke bestuurlijkheid over kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten zou onderzoek gedaan
kunnen worden naar de vraag hoe kunstprofessionals werkend voor commerciële ondernemingen
zich tot de doelen van deze firma’s, die in het corporate cultuurbeleid gesteld zijn, zouden moeten of
kunnen verhouden, teneinde de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de kunstpraktijken te blijven
waarborgen? In welke mate zouden zij rekenschap kunnen geven van hun zelfbestuur over
kunstpraktijken bij bedrijven, opdat zij niet ten nadele van deze praktijken en bijbehorende kunst het
tegengestelde doen van wat ze beweren in bedrijfspublicaties?

Eenzijdige benadering: enkel vanuit artistiek inhoudelijk oogpunt
Op basis van de casestudies is duidelijk geworden dat de crux van de in naam van bedrijven naar
buiten toe gecommuniceerde informatie over kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten en bijbehorende
kunst ligt bij de uitwerking die deze informatie heeft op hoe derden aan de beeldvorming over deze
activiteiten en kunst bijdragen. Zo blijken met name auteurs die niet in naam van bedrijven werken,
maar vanuit de invalshoek van kunst wel over kunst in bedrijfscontext schrijven, in veel gevallen de in
naam van bedrijven voortgebrachte teksten en uitspraken over de ontplooide kunstpraktijken en
kunst in hun publicaties over te nemen. Zulke auteurs werpen, net als menig kunstprofessional die in
naam van een bedrijf teksten maakt, veelal geen blik op financieel gerelateerde factoren als de
bedrijfseconomische situatie en bijbehorende marketingstrategie die de bedrijfscontext vormen
waarbinnen kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten ontplooid worden. Dat gebeurt daarentegen soms
wel door auteurs die niet in naam van bedrijven werken, maar vanuit de invalshoek van marketing en
bedrijfskunde over kunst in een bedrijfscontext schrijven. Deze auteurs berichten op hun beurt, in
vergelijking met auteurs kijkend vanuit de kunst, weer meestal niet uitgebreid over de aangekochte,
dan wel in opdracht ontstane en tentoongestelde kunst.
Doordat beeldvorming over bedrijfsmatige kunstpraktijken en bijbehorende kunst doorgaans
verloopt via de in naam van bedrijven voortgebrachte teksten, waarbij deze teksten dus vaak weer
worden overgenomen door derden, kan zodoende een grote mate van discrepantie ontstaan tussen
datgene wat in die beeldvorming naar voren komt over de kunstpraktijken en kunst, en de wijze
waarop deze praktijken en kunst daadwerkelijk op dat moment binnen de fysiek ruimtelijke
bedrijfsomgeving en -context hebben gefunctioneerd.
Naar aanleiding van de casestudies is te concluderen dat voor buitenstaanders, die meegaan in
bestaande beeldvorming voortkomend uit bedrijfspublicaties, het zicht op bedrijfsmatige
instrumentalisering van kunstpraktijken en kunst in sterke mate wordt ontnomen, naarmate deze
praktijken op artistiek inhoudelijk vlak steeds professioneler worden ingevuld door kunstcuratoren
en kunstadviescommissieleden. De focus en aandacht van deze kunstprofessionals zal immers bij het
ontsluiten van informatie over die praktijken en bijbehorende kunst niet zozeer liggen op het
beschrijven van het functioneren hiervan binnen de desbetreffende bedrijfscontext, maar eerder op
het beschrijven van hoe deze praktijken en kunst in hun ogen aansluiting vinden op een breder
kunstdiscours waarop zij vanuit hun artistieke opleidings- en beroepsachtergrond trachten aan te
haken.
Zo wordt uit de casestudie naar het ontstaan van het discours rond Clegg & Guttmanns project voor
DG BANK duidelijk dat in het speciaal in naam van DG BANK uitgegeven boekje over dit project
geschreven wordt dat het kunstenaarsduo naar eigen zeggen gepoogd had om via hun werk voor de
bank een nieuw model te creëren dat medewerkers meer zeggenschap zou geven over kunst in hun
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dagelijkse werkomgeving. In deze publicatie komt echter niet naar voren dat de wijze waarop zij hun
project zijn gaan aanvangen, zich reeds kenmerkte door een van buiten en bovenaf geprojecteerde
visie op de werkvloer bij DG BANK. Niettemin is in de publicatie, die in naam van DG BANK over het
werk werd uitgegeven, door kunstprofessionals het beeld geschetst dat Clegg & Guttmanns werk een
voortzetting is geweest van hun artistieke onderzoek naar nieuwe modellen om democratische
inspraak in de relatie tussen kunstwerk en gebruiker te bevorderen, wat volgens deze
kunstprofessionals juist zeer goed bij de situatie en vraag van DG BANK aansloot. Maar het feit dat
menig medewerker ontevreden was over het project, daar deze liever meer inspraak op processen
met betrekking tot zijn werkgebied wilde hebben in plaats van op hoe kunst in zijn werkomgeving
eruit zou mogen zien, is in het DG BANK boekje over het werk niet ter sprake gekomen. Temeer daar
ook vooral in het boekje de aandacht is gelegd op Clegg & Guttmanns artistieke werkwijze, die
volgens de kunstprofessionals op dat moment actueel zou zijn ten aanzien van hetgeen buiten de
bank ook elders in de kunstscene gebeurde.
Daarnaast maakt de casestudie naar het ontstaan van het discours rond het werk van Fraser voor EAGenerali duidelijk dat Frasers ambitieuze poging om op artistieke, zogezegd institutioneel kritische,
wijze de bedrijfsmatige instrumentalisering helder in kaart te brengen en tegen te gaan, uiteindelijk
een bedrieglijke werking heeft gehad. Want doordat zijzelf maar ook derden, die weer over haar
project schreven, in de veronderstelling waren dat zij met behulp van haar aanpak heeft kunnen
bijdragen aan het transformeren van EA-Generali Foundation ‒welke in feite een bedrijfsvereniging
was, waarbij de leden bestonden uit EA-Generali’s commerciële bedrijfstakken‒ tot een publiek
instituut voor kritische en conceptuele kunst, is paradoxaal genoeg de aanzet gegeven tot het meer
veronachtzamen van het daar vigerend principe van zakelijke bestuurlijkheid. Zo heeft het project
van Fraser uiteindelijk geen oplossing aangedragen die kunst en kunstinstellingen in staat stelt om
zich aan corporate inkapseling te kunnen onttrekken. Doordat Fraser de kunstenaarsopdracht had
aangenomen, stond zij al bij voorbaat onder de macht van het moedebedrijf, ofwel onder het daar
vigerend principe van zakelijke bestuurlijkheid. Hoewel enkele kunstjournalisten direct nadat het
project voltooid was daar toch in andere bewoordingen terecht op gewezen hadden, is in de
beeldvorming daarna de logica van dit principe van zakelijke bestuurlijkheid ondergesneeuwd
geraakt door het eenzijdig en uitgebreid professioneel kunstdiscours over haar institutioneel
kritische werkwijze, waar derden en ook Fraser zelf aan meededen.
De artistiek inhoudelijke professionalisering van kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten blijkt in elk
geval altijd een toename van het symbolisch kapitaal en daarmee ook economisch kapitaal op te
leveren voor zowel het desbetreffend bedrijf in naam waarvan de kunstprofessional opereert, als ook
voor de kunstprofessional zelf met betrekking tot respectievelijk zijn positie ten overstaan van vaken beroepsgenoten in de kunstscene, en zijn arbeidsloon. Zo heeft voormalig bedrijfsjurist
Breitwieser tijdens haar periode als omgeschoolde curator bij Generali carrière gemaakt als
bestuurslid van CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) en is
zij na haar vertrek bij Generali hoge functies gaan vervullen in het Museum of Modern Art in New
York en Museum der Moderne in Salzburg.

Bedrijfsruimten gezien als ‘publieke’ ruimten
De casestudie naar het ontstaan van het discours rond het werk van Fraser voor EA-Generali heeft
laten zien dat openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimten van bedrijven een versterkend
effect kunnen hebben op de valse idee bij buitenstaanders dat juist zulke ruimten een waarborging
zijn dat kunstpraktijken op onafhankelijke wijze ten opzichte van bepaalde bedrijfsbelangen
ontplooid worden. Deze kunsttentoonstellingsruimten, die in voorliggend onderzoek naar aanleiding
van inzichten van kunstcritici Boris Groys en Beat Wyss ‘corporate art marstalls’ worden genoemd,
zijn echter ruimten die slechts alleen in fysiek ruimtelijke zin direct ‒al dan niet met betaald of gratis
entreeticket‒ openbaar toegankelijk zijn voor mensen van buitenaf. Zo blijkt een publiek met
betrekking tot het daar gevoerd beleid verder geen actieve inspraak te kunnen hebben. In de
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casestudie is beschreven dat een corporate art marstall als fysieke ruimte gescheiden kan liggen van
de werkvertrekken van een bedrijf, of van het gehele hoofdkantoor en andere panden van het
desbetreffend bedrijf in naam waarvan het is opgezet.
De casestudie naar het ontstaan van het discours rond Frasers werk toont aan dat het besef bij een
publiek, dat zowel corporate art marstalls die geheel vrijstaand zijn, als ook corporate art marstalls
die inpandig gehuisvest zijn, een bedrijfsmatige kant bezitten die voor verregaande consequenties
ten aanzien van het beleid en de levensvatbaarheid van deze ruimten kan zorgen, vaak wordt
overschitterd door de fysieke openbare toegankelijkheid van deze ruimten. Deze ruimten hebben
zodoende een zogenaamd ‘heterotoop karakter’, ofwel datgene wat Foucault een in- en
uitsluitingsmechanisme noemt, waardoor een ruimte tegelijkertijd zowel geïsoleerd, als ook
penetreerbaar is. Het heterotoop karakter van deze ruimten leidt ertoe dat deze plekken in de
beeldvorming uiteindelijk toch vaak gezien worden als ‘publieke’ ruimten, in plaats van
bedrijfsruimten die dan dus hoogstens in fysiek ruimtelijke zin openbaar toegankelijk zijn. Dit
karakter van corporate art marstalls werkt in het voordeel van het bedrijfsimago van
ondernemingen. Het versterkt de valse idee dat bedrijven vanuit hun maatschappelijk verantwoord
ondernemen met kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in de kern een publieke taak kunnen
vervullen. Terwijl bedrijven dat theoretisch gezien in fundamentele zin nooit kunnen, daar deze niet
operatief zijn vanuit een maatschappelijk vraaggestuurd beleid, maar vanuit een corporate
aanbodgestuurd beleid, welke in de kern dus gericht is op het creëren, in stand houden en vergroten
van de afzetmarkt van het bedrijfsaanbod aan producten en diensten.
De casestudie naar het ontstaan van het discours rond de installatie van Cattelan voor Trussardi
brengt in het bijzonder aan het licht dat de tijdelijke corporate bezetting van een openbaar stedelijke
ruimte zelfs een nog sterker heterotoop karakter aan een tentoonstellingsplek kan geven. Een
publiek kan daardoor in hoge mate verward raken over de rechten die het op die plek meent te
hebben maar op dat moment feitelijk niet heeft. Dit werd bijvoorbeeld duidelijk uit de protesten van
burgers tegen Cattelans installatie, die aanvankelijk niet hielpen om het werk verwijderd te krijgen.

Drukkende invloed van marketingstrategie en kunstmarkt
De casestudie naar het ontstaan van het discours rond de installatie van Cattelan voor Trussard i
bewijst dat het zicht op instrumentalisering van kunstpraktijken door bedrijven nog meer wordt
belemmerd wanneer kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in toenemende mate onder invloed van
belangen inzake marketingstrategie en commerciële kunstmarkt komen te staan. Zo neigt die invloed
veelal een curatoriale voorkeur aan te wakkeren voor figuratieve, opzienbarende en grootschalige
kunstinstallaties, die inhoudelijk gezien niet in het bijzonder naar een specifiek onderwerp verwijzen
en eerder tamelijk obscuur zijn. Met behulp van zulke obscure installaties, waarover allerlei
vrijblijvende interpretaties te maken zijn, wordt op strategische wijze vermeden dat mogelijke
schaduwzijden van de eigen bedrijfsvoering worden blootgelegd, die weer in hoge mate
compromitterend kunnen zijn met betrekking tot corporate en particuliere belangen in de zin van
marketing van het bedrijf en marktwaarde van de werken van de uitvoerende kunstenaar. Zo blijkt
Cattelans gedramatiseerde enscenering van de drie opgehangen jongetjes in elk geval niet
Trussardi’s zwarte oorlogsverleden op te rakelen, noch kritiek te leveren op Trussardi’s aandeel in de
rafelranden van de globale luxegoederenindustrie.
Uit de casestudie is bovendien te concluderen dat opzienbarende, grootschalige en door
commercieel succesvolle kunstenaars gemaakte werken, die al dan niet doelbewust via hun beeldtaal
een zekere controverse ‒weliswaar niet over de bedrijfsvoering van het desbetreffend bedrijf in
naam waarvan deze werken getoond worden‒ oproepen, grote mediabelangstelling kunnen
genereren, die weer voedend is aan speculatie op de kunstmarkten ten gunste van slechts enkele
kunstverkopers en -verzamelaars. Zo is er door veilinghuizen, galerieën en collectioneurs van
Cattelans werken flink geprofiteerd van de ophef in de media over zijn kunsti nstallatie in Milaan. In
dat opzicht valt te besluiten dat het soort corporate kunstpraktijken, dat in sterke mate verstrengeld
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is met belangen inzake bedrijfscommercie en kunstmarkt, niet zozeer een bijdrage levert aan de
publieke kunstscene in termen van openheid, diversiteit en duurzaamheid, maar juist eerder
vanwege die belangen een poging daartoe ‒al dan niet doelbewust‒ neigt te zullen frustreren en
blokkeren.

Mogelijk vervolgonderzoek
Tot besluit is het dus positief dat commerciële ondernemingen door middel van publieksgerichte
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten in het algemeen ervoor kunnen zorgen dat in absolute zin
meer kunst in opdracht gegeven, gemaakt en tentoongesteld wordt. Echter, van zulke activiteiten
kan niet in het bijzonder verwacht worden dat deze uiteindelijk automatisch ook in relatieve zin een
grotere maatschappelijk culturele meerwaarde opleveren. Op kunstprofessionals werkend voor
bedrijven komt het aan om artistiek inhoudelijke kwaliteit van corporate kunstpraktijken te blijven
waarborgen. En op de beschouwer komt het aan om daar immer kritisch naar te blijven kij ken en
daarbij de rol van kunstprofessionals ten aanzien van die praktijken in ogenschouw te nemen,
evenals de in- en uitsluitingsmechanismen van de fysieke locatie waar deze praktijken ontplooid
worden, alsmede de belangen inzake marketingstrategie en kunstmarkt rond die praktijken.
Binnen het spectrum van de vele, door de jaren heen wereldwijd ontplooide kunstgerelateerde
bedrijfsactiviteiten, blijken de casestudies naar het ontstaan van het discours rond het werk van
Clegg & Guttmann, Fraser en Cattelan weliswaar zeer specifieke voorbeelden te zijn, waarbij er
sprake is van een extreem sterke verknoping tussen kunst, opdracht, bedrijf, tentoon stellingsplek en
discours. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest om de meest actuele casestudies te maken.
In die zin wilde ik vooral eerder het ontstaan en de uitwerking laten zien van de beeldvorming over
kunst in bedrijfscontext. En dat kon mijns inziens het beste met bovenstaande werken waarvan het
ontstaan en de uitwerking al een tijdje achter ons liggen. Om te kijken in hoeverre de getrokken
conclusies in voorliggend onderzoek van kracht blijven, zouden niettemin actuele casestudies
aanvullende informatie kunnen opleveren. Daarnaast zou er ook onderzoek gedaan kunnen worden
naar het ontstaan van het discours rond kunstwerken van bedrijven die niet in opdracht zijn gemaakt
en als reeds bestaande werken zijn aangekocht, werken die geen bijzondere relatie tot hun corporate
tentoonstellingsplek kennen en waarover geen speciale bedrijfspublicaties zijn gemaakt. Verder zou
ter vergelijking ook een kritische studie gedaan kunnen worden naar hoe in naam van bedrijven naar
buiten toe gecommuniceerd is over kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten waarbij de in naam van
bedrijven verzamelde kunst tentoongesteld is in een ruimte die niet volledig in bezit is van het
desbetreffend bedrijf, maar in bezit is van bijvoorbeeld een publiek museum, kunsthal van een
privépersoon, of commerciële galerie.
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Samenvatting
In naam van bedrijven is sinds de twintigste eeuw in het Westen kunst verzameld, in opdracht
gegeven en tentoongesteld. Over deze en andere kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten hebben
diverse kunstprofessionals ‒die veelal voorheen als museumdirecteur, curator, kunstjournalist en
kunstcriticus werkzaam waren‒ namens bedrijven verschillende teksten geschreven en publicaties
gemaakt. Dit heeft geresulteerd in bijvoorbeeld bestands- en tentoonstellingscatalogi, persberichten,
brochures en andere teksten. Er bestaan diverse studies naar het hoe, waarom, wat, waar en wie van
kunstverzamelingen van bedrijven. Tot op heden mist echter transnationaal onderzoek naar kunst
die speciaal met behulp van kunstprofessionals in bedrijfsopdracht is ontstaan. Tevens ontbreekt
onderzoek naar de rol van verschillende bedrijfspublicaties bij beeldvorming over kunst in
bedrijfscontext.
Voorgaande studies demonstreren het gebruik van kunst voor bedrijfsdoeleinden. Op basis hiervan is
de verwachting dat kunst in bedrijfsopdracht en publicaties over kunst van bedrijven evenzeer voor
zulke doeleinden ingezet worden. Juist kunst in bedrijfsopdracht, waarbij er vanuit een bedrijf een
bepaalde reden voor totstandkoming van een werk is, biedt mogelijkheid om te bestuderen hoe en
waarover gecommuniceerd wordt in bedrijfspublicaties en welke weerslag dit heeft op een breder
vertoog over kunst en bedrijven.
Veelzeggende casestudies van kunst in bedrijfsopdracht vormen het fotowerk Museum for the
Workplace: Portrait of a Working Community (1995) van Clegg & Guttmann voor het Frankfurter
hoofdkantoor van de Duitse DG BANK, conceptueel werk A Project in Two Phases (1994-1995) van
Andrea Fraser voor de openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte van de Oostenrijkse
verzekeringsmaatschappij EA-Generali in Wenen, en de ongetitelde installatie van Maurizio Cattelan
uit 2004 voor de tijdelijke bezetting van een Milanees stadsplein door het Italiaans
luxegoederenconcern Trussardi.
Deze casestudies variëren in land (Duitsland, Oostenrijk, Italië), fysieke bedrijfscontext (een
werkvloer, een tentoonstellingsruimte en een tijdelijk bezet openbaar plein), type kunst
(participatieve kunst, institutioneel kritische kunst en installatiekunst) en bedrijfsmatige
agendasetting (kunstpresentatie als democratisch proces, kunstpresentatie als bewuste zelfkritiek en
kunstpresentatie als onderdeel van stealth marketing).
Daarnaast zijn deze kunstwerken exemplarisch voor zowel opdrachten die in de bloeiperiode van
kunstgerelateerde bedrijfsactiviteiten midden jaren negentig resulteerden in werk waarbij een
zekere relatie met de bedrijfscontext werd aangegaan, als ook voor opdrachten die een decennium
daarna resulteerden in veelal grootschalig werk met visueel aantrekkelijke, figuratieve beeldtaal
gemaakt door commercieel succesvolle kunstenaars.
Door historische reconstructies en kritische analyses te maken van de toenmalige bedrijfscontexten
en netwerken waarbinnen de bij bovenstaande bedrijfsopdrachten betrokken personen opereerden,
en door de kunstwerken in bedrijfsopdracht te vergelijken met eerder werk van dezelfde kunstenaars
en soortgelijk werk van andere kunstenaars in hetzelfde type context, worden tegenstrijdige
belangenmotieven zichtbaar die in de desbetreffende bedrijfspublicaties achterwege blijven.
Echter, doordat derden de kunsthistorische, esthetische en filosofische invalshoeken uit deze
publicaties vaak overgenomen hebben in hun teksten over kunst in be drijfscontext, blijkt een zekere
discrepantie te zijn ontstaan tussen datgene wat in verdere beeldvorming over het kunstwerk in
bedrijfsopdracht en de kunstpraktijken van DG BANK, EA-Generali en Trussardi naar voren komt, en
de wijze waarop deze kunst en praktijken daadwerkelijk op dat moment binnen de desbetreffende
fysiek ruimtelijke bedrijfsomgeving en -context gefunctioneerd hebben. Een helder zicht op blinde
vlekken en verborgen agenda’s ten aanzien van die beeldvorming is vertroebeld geraakt door
factoren als de professionalisering van kunstpraktijken via kunstprofessionals, het heterotoop
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karakter van EA-Generali’s en Trussardi’s openbaar toegankelijke kunsttentoonstellingsruimte en de
invloed van marketingstrategie en van commerciële kunstmarkt op kunstpraktijken.
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Summary
The thesis presents an interdisciplinary research on the corporate instrumentalization of art, as well
as on the formation of art historical narratives regarding art in corporate context. The first chapter
gives an overview of the history and the discourse around art related corporate activities and
corporate art throughout the 20th Century. The next chapters offer close readings of three seminal
works of corporate commissioned art and their discursive canonization through the medium of text.
These are:
Museum for the Workplace: Portrait of a Working Community (1995) by Clegg & Guttmann for the
DG BANK headquarters in Frankfurt; A Project in Two Phases (1994-1995) by Andrea Fraser for the
Viennese art exhibition space of insurance company EA-Generali; and an untitled installation (2004)
by Maurizio Cattelan for the temporary appropriation of a Milanese city square by luxury brand
Trussardi.
Through their variation in kind (office floor, gallery setting, public space) , ), country (Germany,
Austria, Italy), genre (participatory art, institutional critique, public installation art), and institutional
agenda (presentation as democratic, presentation as self-critical, promotion through stealth
marketing), they allow for the critical discussion of a broad spectrum of issues around art related
corporate activities and corporate art.
A close and critical reading of both primary and secondary sources, the comparison of insights won
from a thorough analysis of the respective corporate processes with the critical close reading of the
texts produced to promote and disseminate the works, uncovers the blind spots and hidden agendas
which inform art historical canonization of corporate (commissioned) art.
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Woord van dank
Mijn woord van dank gaat uit naar eenieder die mij de afgelopen jaren gesteund heeft in het traject
naar dit proefschrift toe. Dit begon in 2006 na mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit Nijmegen
met een masterscriptie onder begeleiding van Wouter Weijers over Hans Haackes werk Und Ihr Habt
doch Gesiegt (1988). Dit werk werd in 2001 aangekocht door Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij
Generali. Naar aanleiding hiervan wilde ik graag meer onderzoek doen naar bedrijven en kunst. Het
fascineerde me dat er binnen commerciële ondernemingen hedendaagse kunst te vinden was en dat
kunsthistorici daar nog relatief weinig aandacht aan hadden besteed.
Aanvankelijk schreef ik de Universiteit Leiden en daarna de Radboud Universiteit Nijmegen aan om
een onderzoekplek te bemachtigen. Uiteindelijk heb ik via een vrije competitie aan de Faculteit der
Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2007, waarbij elk promotieonderzoek kon worden
voorgesteld mits het aansloot op het onderzoekprofiel van de faculteit, één van de toen zeven
individuele promotieplaatsen bemachtigd. Mijn dank gaat uit naar Ginette Verstraete die mijn
beoogde promotor wilde zijn in mijn winnend onderzoeksvoorstel. Na mijn aanstelling als
promovendus bij de VU op 1 april 2008 werd wijlen Koos Bosma mijn promotor en werd Jonneke
Jobse mijn co-promotor. In januari 2009 kreeg Wouter Davidts de taak van promotor op zich. In
oktober dat jaar maakte ik een reis naar het Oosten met als gevolg een verrijkende impuls aan mijn
leven. Zo leerde ik vrij onverwachts mijn biologische moeder op Java in Indonesië kennen met wie ik
sinds mijn geboorte nooit meer in contact had gestaan en van wie ik tot dan toe ook niet wist hoe ze
eruit zag. Naast haar kreeg ik eveneens veel andere, voor mij toen onbekende, familieleden erbij.
Deze ervaringen hebben mijn belevingswereld en denken op nieuwe en inspirerende manieren
aangevuld. Destijds nam ik evenwel nauwelijks tijd en ruimte om deze gebeurtenissen te verwerken
en een plek in mijn hart te geven. In plaats daarvan begon ik mij eerder met het hoofd te verdiepen
in de geschiedenis, taal en cultuur van Indonesië. Hierdoor was ik minder gefocust op het
promotieonderzoek. Nadat enkele jaren later het hoofd en hart meer in harmonie waren gekomen,
ben ik mij pas beter gaan beseffen wat deze reis met me heeft gedaan. Dit heb ik ook zo verwoord bij
Marco Last, toenmalig beleidsmedewerker onderzoek en promovendicoördinator van de faculteit. Ik
wil hem danken voor zijn luisterend oor en begrip. Ondertussen was mij al een gastaanstelling bij de
VU verleend en speelden zich daar op faculteitsniveau buiten mij om ook allerlei ontwikkelingen af.
Vanwege het vertrek van Wouter Davidts en terugtrekken van Jonneke Jobse had ik op een gegeven
moment geen promotor en co-promotor meer en werd Ginette Verstraete tijdelijk alsnog mijn eerste
aanspreekpunt. In goed overleg met haar werd Koos Bosma weer mijn promotor. Allen wil ik danken
voor hun steun.
In 2014 verruilde Katja Kwastek de plek met Koos Bosma als promotor. In 2017 is Wouter Davidts
weer bij het traject betrokken geraakt als tweede promotor. Vooral het vertrouwen van Katja in mijn
teksten en kunnen gaf mij energie en vreugde bij het scheppen van de huidige vorm van voorliggend
proefschrift. Daarnaast heeft haar enthousiasme mij geholpen bij het vervolgen van mijn toen reeds
lopende carrière buiten de academische wereld. Zo trad zij op als referent bij mijn succesvolle
overstap van assistent algemeen directeur bij Droog naar stafmedewerker beeldende kunst,
fotografie, nieuwe media en vormgeving bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ik ben haar in het
bijzonder zeer erkentelijk voor haar scherpzinnige, toegewijde en aangename begeleiding.
Tevens dank ik de door mij geïnterviewde kunst- en cultuurprofessionals bij de verschillende
bedrijven, instellingen en musea voor hun tijd en moeite mij te woord te staan. Verder gaat mijn
dank uit naar Caroline Drieënhuizen en Takako Kondo die mij hielpen aan de door mij gezochte
artikelen, die voor mij als buitenpromovendus op een gegeven moment achter gesloten academische
bibliotheekdeuren zaten. Ook Daniel Müller van Galerie Nagel Draxler in Keulen en Birgit Bachinger
van Falter Zeitschriften Gesellschaft in Wenen wil ik danken voor het toezenden van artikelen.
Speciale dank gaat uit naar mijn vrinden voor hun onvoorwaardelijke steun. Dit zijn Edward
Vandenbulcke mijn cak Boyo, Hans C. Rebers en Stijn Bronzwaer van de NSVAK? en mijn paranimfen
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oud-huysgenoot en Boelandriaan Daan Versteeg en bro Jaap Broersma. De rest van Boeland en de
Vondelstraat groet ik. Mijn dank gaat ook uit naar Elyan Wellenberg en Rudie van Leeuwen. In het
bijzonder verdient Helga Lasschuijt mijn grote dank voor haar inzet bij mijn niet academische carrière
in de kunstscene die ik onder haar vleugels ben begonnen en waardoor i k vele nieuwe stappen heb
kunnen zetten als organisator, maker en kritische beschouwer. Eveneens wil ik de bende oud -collega
promovendi aan de afdeling geschiedenis van de VU danken voor het mij toelaten tot hun kring. Wat
betreft de oud-kamergenoten op de 9e aan de VU van kunstgeschiedenis en architectuur gaat mijn
dank vooral uit naar Sae Matsuno en Rose Tzalmona, dat zij niet vergeten worden.
Tenslotte dank ik mijn vader en moeder Bram en Marga de Boer, Nico Wester en familie, Bernadette
van der Wielen en Bram Vroegop. En ook al zullen mijn ibu, moedertje, Sri Sukesi en mijn opa, kakek
Suram, en alle andere saudara uit Indonesië voorliggend proefschrift door de taalbarrière niet gaan
lezen, toch wil ik hen danken en dan met name voor de goede zorgen tijdens mijn bezoeken aan hen
in de dusun tussen het proefschrifttraject door. De eerste S3 in de familie draag ik op aan jullie, opdat
ik de door jullie aan mij gegeven reis wens te vervolgen in gezondheid met wijsheid, kracht en
schoonheid. Als laatste en niet de minste verdient Nikkie Wester mijn grote erkentelijkheid voor haar
doorlopende steun, vertrouwen en liefde.
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Bijlage. Afbeeldingen
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