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BAK, basis voor actuele kunst  
 
Geadviseerd subsidiebedrag: € 228.329 
Gevraagd subsidiebedrag: € 300.000 
 
Over de instelling  
Stichting BAK, basis voor actuele kunst (hierna: BAK) is een jonge 
postacademische instelling in Utrecht, die deel uitmaakt van de 
gelijknamige presentatie-instelling. De postacademische variant van BAK 
richt zich op talentbegeleiding van (inter)nationale kunstenaars en bestaat 
sinds 2017. De instelling wil met als vertrekpunt de vierde industriële 
revolutie ‘Revolutie 4.0’ actief bijdragen aan het oplossen van urgente 
vraagstukken als migratie, technologie en klimaat.  
 
Opvallende rode draad binnen de programmering van BAK is de aandacht 
voor kennisontwikkeling en kennisdeling in samenwerking met publiek. 
Deze derde pijler van BAK, civic practice, is de motor voor experimenten 
met nieuwe pedagogische vormen, zoals het (gemeenschappelijke) peer-to-
peerleren. Binnen Nederland neemt BAK met haar hybride model een 
unieke positie in. 
 
BAK verzorgt jaarlijks een begeleidingsprogramma van tien maanden voor 
tien fellows. De fellows komen een keer in de zes weken samen en worden 
begeleid door BAK Associates, voormalige fellows en midcareer 
professionals op het gebied van kunst en wetenschap. De fellows 
ontwikkelen zowel een individuele als gemeenschappelijke praktijk en 
presenteren hun onderzoek binnen de ‘Events of Knowledge’-reeks.  
 
BAK profileert zich als een toonaangevend instituut dat bijdraagt aan een 
internationale dialoog over kunst en de samenleving. De projecten van BAK 
zijn discipline-overstijgend met een praktijk op het snijvlak van kunst, 
wetenschap en cultureel activisme. Ze hebben een brede reikwijdte met 
aandacht voor niet gecanoniseerde kunstvormen en gemarginaliseerde 
identiteiten. De instelling opereert in een netwerk van internationale 
samenwerkingsverbanden en brengt publicaties uit die mede fungeren als 
onderwijsmateriaal op kunstacademies en universiteiten. 
BAK heeft één plan ingediend voor de presentatie- en de postacademische 
variant.  
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Subsidieadvies  
De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.31 van de Regeling 
op het specifiek cultuurbeleid. 
 
De Raad voor Cultuur adviseert Stichting BAK, basis voor actuele kunst een 
subsidiebedrag te verlenen van € 228.329, mits zij: 

• een herziene begroting indient. 
• een aangepast activiteitenplan indient. 

 
BAK is een internationaal gezaghebbend instituut dat zich onderscheidt met 
een politiek/maatschappelijk betrokken programmering en door de 
gecombineerde functie van postacademische instelling en presentatie-
instelling. De afgelopen periode heeft zij goed gefunctioneerd. Het 
internationale netwerk van BAK heeft vorm gekregen door toonaangevende 
en grootschalige projecten en geeft voeding aan het artistieke 
begeleidingsteam. 
 
In de aanvraag weet BAK de hooggespannen verwachting onvoldoende waar 
te maken. Voor de postacademische variant zijn de strategische 
uitgangspunten met ‘Prospection’, ‘Anticiperend leren’ en ‘Generatie Greta’ 
voor BAK Young Fellows te summier uitgewerkt. Door de intensieve 
bijdrage van de fellows aan de programmering van BAK biedt het 
talentontwikkelingsprogramma bovendien te weinig ruimte voor onderzoek 
en vrije expressie.  
 
BAK hecht een groot belang aan civic practice – de verwevenheid van 
publiek met de integrale programmering – en heeft een voortrekkersrol op 
het gebied van experimentele pedagogische werkvormen. Ze blijft in het 
ingediende plan echter te vaag over de uitwerking van deze methodieken en 
hoe ze vorm krijgen binnen de publieke programmering. 
  
Binnen Utrecht heeft BAK een stevig draagvlak door haar contacten met het 
hoger en wetenschappelijk onderwijs en beeldende kunstinstellingen. De 
ambitie van BAK om jaarlijks 27.500 bezoekers te bereiken, is echter 
beperkt en het marketing- en communicatiebeleid is onvoldoende 
uitgewerkt. 
 
De begroting van BAK geeft vertrouwen in haar financiële positie. Met haar 
invulling van de codes is BAK voorbeeldstellend voor het culturele veld. 
 
Beoordeling 
 
Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten  
BAK startte in 2017 met de eerste lichting fellows voor een periode van tien 
maanden op een nieuwe locatie in Utrecht. Met de keuze van een 
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overkoepelend programma, ‘Propositions for Non-Fascist Living’, 
onderscheidde BAK zich van andere postacademische instellingen. De 
organisatie heeft naar de mening van de raad op overtuigende wijze 
invulling gegeven aan de postacademische variant. De belangstelling is met 
250 aanmeldingen jaarlijks groot. De zogenaamde BAK Associates – 
midcareer professionals op het gebied van kunst en wetenschap – 
begeleiden de fellows en stellen in samenspraak met het artistieke team van 
BAK de onderzoeksthema’s vast voor het publieke programma. Door grote 
Europese onderzoeksprojecten (in het verleden) heeft BAK langdurige 
relaties opgebouwd met professionals op het gebied van kunst en 
wetenschap en opiniemakers in binnen- en buitenland. De postacademische 
instelling vaart daar wel bij, veel van de BAK Associates worden uit die 
kringen geselecteerd. 
 
BAK kiest voor een positionering op het snijvlak van kunst, wetenschap en 
cultureel activisme. Door het indienen van één beleidsplan voor beide 
varianten maakt BAK manifest dat zij waarde hecht aan de samenhang 
tussen onderzoek en het produceren en presenteren van kunst. De raad 
vindt echter dat BAK beter had moeten uitleggen dat het uiteenrafelen van 
de functies afwijkt van hun ideeën. BAK schrijft wel dat de postacademie een 
zelfstandige functie heeft ten opzichte van de presentatiefunctie, waarbij de 
fellows participeren met eigen onderzoeksvoorstellen, maar ze beschrijft die 
zelfstandige rol onvoldoende duidelijk. 
 
Voor de komende jaren kiest BAK voor een conceptueel kader met de naam 
‘Revolutie 4.0’, een verwijzing naar de vierde industriële revolutie. Volgens 
het World Economic Forum is het een tijdperk van ongekende belofte maar 
ook van groot potentieel gevaar met sociale ongelijkheid, toenemende 
robotisering en klimaatcrisis. Hieraan verbindt BAK drie 
aandachtsgebieden: ‘Prospection’, ‘Anticiperend leren’ en ‘Generatie Greta’. 
De raad vindt de beschrijving summier en krijgt geen beeld hoe de 
onderwerpen worden uitgewerkt binnen het postacademische traject.  
 
De deelnemers aan het postacademische talentontwikkelingsprogramma 
ontwikkelen zich binnen hun eigen praktijk en vakmanschap én dragen bij 
aan een gezamenlijke praktijk. BAK noemt als spil van haar praktijk ‘Events 
of Knowledge’, meerdaagse assemblies waarin discussies, presentaties, 
performances en publicaties aan bod komen. Het zijn publieke 
bijeenkomsten en tevens openbare repetities van het onderzoek van de 
fellows. De ontwikkeling van de eigen praktijk is gebaseerd op de fellows´ 
intensives , een vorm van peer-to-peerleren die eens in de zes weken 
plaatsvindt met externe onderzoekers en de BAK Associates. De raad 
signaleert het gevaar dat de kerntaak talentontwikkeling onder druk komt te 
staan door de aanzienlijke bijdrage die de fellows leveren aan de 
programmering van BAK. BAK hecht groot belang aan een gezamenlijke 
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praktijk met vastgestelde onderzoeksthema’s en kennisdeling met publiek. 
Dit trekt een wissel op de vrijheid om artistiek beeldend werk te maken of 
onderzoek te doen in de studio. De raad spoort BAK aan om meer aandacht 
te schenken aan individuele talentontwikkeling en individueel beeldend 
onderzoek.  
 
Vernieuwing  
BAK blijft de grenzen opzoeken van de werking van kunst en betrekt veel 
verschillende groepen en sociale klassen bij haar totale programmering. 
Door de radicaliteit van haar benadering met cocreatie en coproductie met 
publiek, speelt BAK in de ogen van de raad een voorhoederol in Nederland.  
 
Naast de presentatie- en postacademische variant onderscheidt BAK een 
derde pijler binnen haar organisatie, de zogenaamde civic praxis, 
samenwerking met publiek. Hier wordt geëxperimenteerd met nieuwe 
pedagogische werkvormen, zoals het (gemeenschappelijke) peer-to-
peerleren. Hiermee wil BAK overeenkomstig haar missie samenhang 
bevorderen tussen kunst, wetenschap en maatschappelijke actie. Binnen 
Nederland neemt BAK met dit hybride model een unieke positie in. BAK legt 
echter onvoldoende uit hoe die experimenten vorm krijgen binnen de 
programmering en de door haar gewenste nauwe samenwerking met 
publiek. Onder de noemer instituting otherwise streeft BAK naar 
verregaande institutionele vernieuwing om zowel inhoudelijk als op het 
niveau van de bedrijfsvoering recht te doen aan haar artistieke praktijk. 
 
Met het vertrekpunt ‘Revolutie 4.0’ positioneert BAK zich opnieuw op een 
uitgesproken manier. BAK verbindt hiermee onder andere ‘Generatie Greta’ 
waarmee BAK jongeren tussen 14 en 20 jaar wil betrekken binnen het nieuw 
op te zetten BAK Young Fellows programma. De raad vindt het streven van 
BAK om ruimte te bieden aan de dialoog tussen generaties vernieuwend, 
maar heeft vragen over de aanpak. Het is verstandig dat BAK extra 
capaciteit voor coördinatie beschikbaar stelt omdat peer-to-peereducatie nu 
eenmaal veel begeleiding vraagt. Tot slot merkt de raad op dat de naam 
‘Generatie Greta’ de aantrekkelijkheid van het project kan doen 
verminderen, omdat er mondiaal gezien veel meer jongeren zijn dan de 
(cultuur)generatie van Greta die zich sterk maken voor klimaatgerelateerde 
thematiek.  
 
Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering  
Om aan fair pay te voldoen heeft BAK in haar begroting een post van 
30.000 euro opgenomen. Ook verdubbelt de komende periode het aantal 
vaste medewerkers terwijl de inzet van tijdelijk personeel krimpt. Voor de 
postacademische variant wordt de inzet van personeel verhoogd en zijn er 
krap 3 fte beschikbaar voor coördinatie van productie en curatorschap. De 
raad vindt dat BAK op een zeer integere manier invulling geeft aan de Fair 
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Practice Code en goed aansluit bij de uitgangspunten van het cultuurbeleid. 
(Zie ‘Toepassing Fair Practice Code’). 
 
Opvallend in de bedrijfsvoering is dat BAK zich heeft ontwikkeld in de 
richting van een self-learning system met allerlei vormen van uitwisseling 
met de netwerken van BAK, soms via Skype. 
Structurele samenwerking met de Hogeschool van de Kunsten (HKU) biedt 
de fellows faciliteiten, zoals gebruik van werkplaatsen en studio’s. Fellows 
verbinden zich aan tutoring en uitwisseling met studenten.  
 
In 2018 was de financiële positie van BAK gezond met een eigen 
inkomstenpercentage van 19 procent en 49 procent afhankelijkheid van 
subsidie van het ministerie van OCW. Ook de komende periode behoudt 
BAK haar financiële stabiliteit. Financieringsrisico’s en tegenvallende 
resultaten worden opgevangen door spreiding van activiteiten en een 
bredere financieringsmix.  
Bij verhuur van het gebouw past BAK het solidariteitsprincipe toe.  
 
Bevordering van educatie en participatie (inclusief 
publieksbenadering) 
Fellow Jeremy Deller onderzocht met het catwalkproject ‘What is the City 
but the People?’ de werking van kunst ook buiten de muren van de 
instelling. De raad vindt dat BAK met verschillende projecten haar visie op 
gemeenschappelijk leren uitvoerig heeft onderzocht en verankerd in de 
organisatie.  
 
Met het project ‘Generatie Greta’ en BAK Young Fellows verstevigt BAK 
haar relatie met de generatie van jongeren. In de afgelopen periode heeft 
BAK hiervoor de basis gelegd met een educatieprogramma voor het 
voortgezet onderwijs, gesprekken met scholen en het project Europees 
Jeugdparlement in 2018.  
 
Ook is er samenwerking met het hoger en wetenschappelijk onderwijs. 
Studenten van de HKU nemen deel aan de fellows’ intensives binnen het 
postacademische programma en organiseren bij BAK hun 
afstudeertentoonstelling. BAK Summer School, die wordt georganiseerd met 
de Universiteit Utrecht (UU) kreeg in 2018 en 2019 een vervolg in Bratislava 
en zal de komende periode in meerdere Europese steden worden 
georganiseerd.  
 
Met het thema ‘Anticiperend leren’ wil BAK een proces stimuleren van het 
collectief genereren van (nieuwe) kennis, gebruikmakend van ervaringen in 
het programma ‘Trainings for the Not-Yet’. Ook aan de programmatische 
aandachtsgebieden ‘Prospection’ en ‘Generatie Greta’ zijn pedagogische 
uitgangspunten verbonden. De raad vindt dat BAK de thema’s onvoldoende 
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heeft uitgewerkt en veel te vaag blijft over de vernieuwende educatievormen. 
Zo gaat BAK niet in op de keuze voor de leeftijdspanne 14 tot 20 jaar van de 
BAK Young Fellows, evenmin als op de keuze welke jongeren Bak wil 
bereiken. 
 
De communicatie over programmering en publieksactiviteiten van de 
instelling is aan de magere kant en wordt ook in de nieuwe aanvraag 
onvoldoende belicht. BAK geeft alleen aan kwaliteit belangrijker te vinden 
dan kwantiteit. De raad heeft er begrip voor dat BAK geen aansluiting heeft 
bij traditionele marketing, maar BAK moet beter formuleren hoe beoogde 
doelgroepen – hoe klein ze ook zijn – bereikt kunnen worden en haar 
marketing- en communicatiemiddelen daaraan aanpassen. De ambitie om 
het bezoekersaantal van 22.500 in 2018 te laten oplopen tot 27.500 in 2021 
– 2024 vindt de raad een stap in de goede richting maar voor een 
studentenstad als Utrecht nog te beperkt.  
 
Geografische spreiding 
BAK is in 2017 verhuisd en heeft die verandering aangegrepen om op de 
nieuwe locatie een ontmoetingsplek te creëren met uitgebreide faciliteiten 
voor debatten en tentoonstellingen. Vanaf de start van de postacademische 
variant in 2017 werkt BAK in Utrecht samen met de UU en de HKU op het 
gebied van onderzoek en educatie. Ook is BAK partner in gezamenlijke 
subsidieaanvragen bij NWO met UU en maatschappelijke en culturele 
instellingen. Met het Centraal Museum initieerde zij in 2019 het 
Hedendaagse Kunstoverleg (HeKO) met instellingen en organisaties op het 
gebied van hedendaagse kunst in Utrecht en werkte zij mee aan de 
totstandkoming van het regioprofiel van Utrecht. BAK is hiermee goed 
ingebed binnen de Utrechtse wereld van kennis- en culturele instituten. Ook 
landelijk zijn die contacten er. Eveneens in Utrecht is er samenwerking met 
partners als New Women Connectors, De Voorkamer, de schoonmakers van 
vakbond FNV, Stichting MOWAD, Welkom in Utrecht en Stranded FM. BAK 
zou haar zichtbaarheid binnen Utrecht nog kunnen versterken door beter uit 
te leggen wat de samenwerkingen inhouden en hoe duurzaam ze zijn. Haar 
bijdrage aan de totstandkoming van het regioprofiel van Utrecht komt 
hierbij van pas. 
 
Internationale samenwerkingen waren er binnen meerjarige projecten als 
‘Propositions for Non-Fascist Living’ (2017 – 2020) en zijn ook in de 
komende periode voorzien met Haus der Kulturen der Welt, European 
Forum for Advance Practices en Istanbul Foundation for Culture and Arts 
met betrekking tot een internationaal fellowsprogramma. Ook neemt BAK 
deel aan Europees gesubsidieerde samenwerkingsverbanden zoals ‘City 
Rights United’ in het Europe for Citizens programma. Hiermee versterkt 
BAK haar rol in internationale samenwerkingen. 
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Toepassing Fair Practice Code 
BAK is een voorvechter van eerlijke beloning en heeft actief bijgedragen aan 
de ontwikkeling van de ‘Richtlijn kunstenaarshonorarium’ en de ‘Richtlijn 
functie- en loongebouw voor presentatie-instellingen voor beeldende kunst’. 
BAK past beide richtlijnen ruimhartig toe en staat borg voor uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden met opleidings- en trainingsmogelijkheden 
voor personeel, verzekeringen en pensioenregelingen. Ook worden er 
jaarlijks evaluatiegesprekken gevoerd met alle medewerkers en de directie, 
en tussen de directie en de raad van toezicht.  
 
BAK reflecteert uitvoerig op de Fair Practice Code en zoekt naar oplossingen 
voor zwakke punten in de organisatie. Zo heeft BAK doelstellingen 
ontwikkeld om werkdruk te beteugelen en overuren te compenseren. Ook 
speelt ze een rol in de sociale dialoog als initiatiefnemer van het landelijk 
overleg van presentatie-instellingen en postacademische instellingen in de 
BIS waarin kennis en expertise rondom fair practice worden uitgewisseld. In 
lijn met haar rol als voorvechter van eerlijke beloning bepleit BAK 
uitbreiding van de ‘Richtlijn kunstenaarshonorarium’ die nu uitsluitend 
geldt voor kunstenaars in tentoonstellingen. 
 
Toepassing Code Cultural Governance 
BAK heeft er veel werk van gemaakt om de verschillende aspecten van de 
Code Cultural Governance beter binnen de organisatie te laten landen. Door 
regelmatig deel te nemen aan Tuinkamersessies van het Platform 
Governance in Cultuur houdt zij haar kennis up-to-date. BAK ziet publiek 
als volwaardig stakeholder en gaat procedures rond artistieke integriteit en 
belangenverstrengeling schriftelijk vastleggen. De raad vindt dat BAK 
hiermee een goede invulling geeft aan de code. 
 
Toepassing Code Diversiteit en Inclusie 
BAK reflecteert uitgebreid op het bevorderen van diversiteit en inclusie dat 
zij rekent tot het DNA van haar organisatie. Ze heeft doelstellingen 
geformuleerd voor de komende beleidsperiode zoals het realiseren van 
betere toegankelijkheid van het gebouw voor mindervaliden en het op 
regelmatige basis trainen van het team op het gebied van diversiteit en 
inclusie.  
 
De raad signaleert dat BAK zich in haar publieksprogrammering richt op 
groepen die zich in een sociaaleconomisch zwakkere positie bevinden. BAK 
neemt hiermee een verantwoordelijke rol op zich en is met haar benadering 
voorloper in het culturele veld.  


