Noorderlicht
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar
voornemensbrief van 10 juni 2020 de mogelijkheid geboden om te reageren
op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de Raad voor Cultuur
van 4 juni jl. De reactie van Stichting Fotografie Noorderlicht (hierna:
Noorderlicht) is voorgelegd aan de raad, met het verzoek om te bezien of
deze aanleiding geeft het advies over de aanvraag te herzien. In dit
aanvullende advies reageert de raad op de gemelde feitelijke onjuistheden.
Andere reacties dan feitelijke onjuistheden laat de raad buiten beschouwing.
Noorderlicht wijst erop dat zij er moeite mee heeft dat er maar weinig
posities zijn voor presentatie-instellingen in de BIS. Mede hierdoor is er
vanuit de BIS geen vertegenwoordiging in het noorden en ontbreekt de
discipline fotografie binnen het palet. De raad (h)erkent de argumenten van
Noorderlicht maar moet zich verhouden tot de regeling. Hier geldt dat er
ruimte is voor zes presentatie-instellingen waardoor de spoeling dun is.
In een reactie op het advies veronderstelt Noorderlicht dat de raad de drie
programmalijnen Noorderlicht Festival, Noorderlicht Studio en
Noorderlicht On Tour als drie gescheiden zaken ziet. Zij ontplooien echter
zelfstandige activiteiten die elkaar voeden. De raad weerspreekt deze
veronderstelling van Noorderlicht. Hij schrijft dat ‘Noorderlicht (…) in 2020
(is) gestart met Noorderlicht Studio voor verdiepend onderzoek naar het
eigen vakgebied en als kweekvijver voor Noorderlicht Festival’. Ook noemt
de raad de keuze voor overkoepelende thema’s voor de drie
programmalijnen. De raad ontleent aan de aanvraag van Noorderlicht wel
dat de instelling verschillende accenten legt, Noorderlicht Studio (voorheen
Galerie Noorderlicht) voor verdiepend en agenderend onderzoek naar het
eigen vakgebied; Noorderlicht on Tour met tentoonstellingen voor een
breder publiek en buitenlandprogrammering; en het tweejaarlijkse
Noorderlicht Festival.
Noorderlicht wijst erop dat het aantal tentoonstellingen tijdens een biënnale
vanzelfsprekend hoger is dan in een jaar zonder biënnale maar dat het
aantal projecten buiten het festival in beide jaren gelijk blijft. De raad vindt
de aanvulling van Noorderlicht adequaat.
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Voorts brengt Noorderlicht naar voren dat zij de Richtlijn
kunstenaarshonoraria volgt. Zij vindt de opmerking van de raad dat het niet
duidelijk is in hoeverre kunstenaars betaald krijgen voor het tentoonstellen
van hun werk onjuist.
De raad kreeg op grond van de aanvraag onvoldoende inzicht in dit aspect.
Tot slot attendeert Noorderlicht de raad er terecht op dat zij haar personeel
uitbreidt tot het aantal van 9 fte in plaats van met 9 fte zoals de raad schrijft.
Conclusie
De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van Noorderlicht geen aanleiding
zijn advies te herzien.
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