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VAN DE OPLEIDING OP WEG NAAR EEUWIGE ROEM

Koortsachtige zoeLtochten, droefgeestig getob of volop professionele aandacht

en een profijtelijk contract? Het perspectief van de jonge l<unstenaar wordt

voor een groot deel door de hunstenaar zelf bepaald, Je moet het heel graag

willen, is het credo, en dan lukt het ook. FNV KIEM, de vakbond voor de

kur, sten, informatie en media kent de dromen, de daden en de putten in de

weg van een nieuwe generatie school- en academieverlaters, Wie deskundig

advies wil of professionele ondersteuning, kan bij deze vakbond terecht.



BEWIJS, BEGIN, TUSSENSTAND OF ZOMAAR EEN PAPIERTJE

Via r'l\ÍV KIFIM kun .ie

contact leggen met

andere acaalemie- en

sch(:}olveriaters

d$ft.l*
(H

ilmer n9

Ook loor D.nny van de Wa (E to, 1972) was het d p oma meer een op Lrchtinq dan eei nood

zakÈ lk bewijs van zijn kunnen Toen hllorlglaaÍ afstldee.de airr hetAmnerd.ms cónservato-

rism as uNoerend mls.us op nagwe* met pauken as speca satie, had hl zln qrootste proeve

van bekwaamhe d a qelelerd met eei proefspe loor het Rotterdams PhLh.rmons.h orkett

Ht kreeq er eei looropig contra.t a t palkenst.

Nana lonqerdei (Naarden, 1971) nldeert dit laar aÍ als reg seuse aan de NedeÍlandse Film en

Televisie A(.demie Zl bes.houwt ha.r e ndexamenfllm, de n Portuga opgenonren docume.laire

Ruà de C nema, die op 16, l7 en ]E lLrn a.s. n het Arníerdamse Krterlo! veftoond wordt, a t een

l!Ísíand,ii9:À olderdelvan een ang pÍo.e!' Haarjaarqe.oot Dionne Dlkmai, de aÍstudeert

a s prcduliëntl hgdptrderentegen dat hiar e nd€xinTenfilm het ernde betekent van het steeds maar

moe za;intródièÍilhÈitde remen d e ie hebt, van het 3teed5 maar weer proberen van een zilveren

d!bbd(tièiidëóiqölirilët$berq te maken.' Niet het inte eciuee n vea! maakte voor haar de opleid nq-

gebrek aan midde en'En nu echt,' s de 2 n d e doór haar hooíd jubet E/
de w{ièiiiiitióÀWi§Èha u tre k nq

o plo " .- d" Nrtio4ule Brllèt A(àdcntiè
z ln ahtuderen over eden was To.h heeÍt

ijn diporn.,' ,eqt hil Een papertje

rdeíe staqe en een tort en vreuqdeloos

me hun Í!g toe. ) bood het 5cap no

aan, qesubs d eerd door 5tchtnq
van.o.t è.1 worden omgczet

e zeÍs qeen d plom; rod q hebben om

en lan drómen zou GirdeKonng
n Des!n aan de Íà.!ltet (unst, Media

ht Hlh ed het voor gezen to€n zln
qesne d en rhoo vooral een belem-

rlí, waar hljz.h voorè bezghoudt met het

d euk,' zeqt hi, maar kwà teitei z n be-

n wat e qenwlze I antei widen en



TUSSEN ZOETE DROOM EN HARDE WERKELIJI(HEID

Het romantis(he beeld van de kunstenaar die na een korte periode van aan waanzin gren-
zende onrust met woeste penseektÍeken een meestemerk op het doek zet. in één adem DeSkUndig advieS OVer
een qeniaal script in elkaar draait oÍ op ioneel uit het ni€ts vandaan de rteÍren van de
hemelspeelt, dat beeld lijkt achterhaald. wat verwàchten delonse kunstenaaB vàn de jeZelf VerkOpen Of OVer
toekomst? Heeft de opleiqjng hen voorbereid op de harde lesren van de praktijk? wat iswijsheid? ta,lllit^, ...:,.,,, uitkeringen? Bel eens

Beerdend kunstenaar E 5rrcrr P I neilllffih].N ee. ra dfljflffis&ad aa" tvt o en : oee met FNV KIEM,M:,,
. J6lWfrlll."m.*n I t.'

lLrmie[.5ooktoe|(]988].,o".o,,,,,,n,,"",",WliMlkiiÀ",""",,^.""'""'.'...,ii

q:ïi,Hffi#ïr;r,-t x!,:lWffif:!!{,#"'%i,,', i'
.èdat 2," de a.ad.Ír. hàd let aten ze rad'(@ffifuàt:tÉr r de óöÉffiíó|a s b:s s. maar kon de

,íe eei dr.oi d e Í!:lÈ lk re d lrerd
ho .d erd !a. de ro. d 2 s 0rl q ereg sleede bee detd t.tffiffifl{lffirerdnm EÉn drooÍ., m;

rrl:rtl. H.2i! r(.fkdre, 1967r Í!de-{de . l
i T b!r!. H I loid i ei d.t de op e d ilt heír !
r.s rii, zt. dee dii ook vetre !à. droonrlrr
!Í.dr d! rirde rea tet moe ,i do.rd'.qt Z

,.!d,"i mdk.1as ! k!ntenàar'Ll, lerlrae
d;a óór de tu .bo!vó.roo en een laar NBO

emie voor Beeldendè Kunst
roepspÈl:l< e. ztf cmge! iq

n bes.h-"rnrd were dtc, zegrFl,

lèarqen.l-qr d,r.rt dat ze irÉ1

n!denien 'ad l"larttr, d e

i .rat een ÈeEiegraad! dc.ei
t-qrb.roelldr. d meer zekerhe d zo! b e.lei !rl k!nÍÉi:àL Nl (oos e Èrer
loor /li q0 d en bes oot re de d !. p .,"i Etaid !e lerze, !.dt hl.oq
n..ls, a rerkt r b u.iz-"Í ei b aÀ#W'n de rrFzlrlrr d l.t her. le
e mrkke lk bl i;.het

Acteur Àd Kn poe s lrerd ,r ! lÉt'ta effií de !al1
op 2,. orzeker.ed nhelee.5lelai \Wleoped\ be! r rds d es spa.ieid ei i e!í

" " ,aiflt "n n.P e. lr ttc Íret nane tege" m-f
aid-"r-" íLrd e deed k dà.ht sre,"d!:

e.dat iroLz.(èàr kir
!

Voor regiseuse Nè.è 5 rea t..tsz n een Noodz.ke lk koaad Nerllr lk i! -èi lre. cmai egen
z ii q en qpk!,," d oiz. e qef d nlei doei,qr dromef ne !ài mo.e Í ms mèar oroÍrers. dai Tln
$e z-"ler i et ilc !o len ee r.reàt ele oo É | rq, maar ook eei beroepsop e d n! A s nÈt!
emèfd on5 !r..!li crr eer re. àmef m t,è meke L dan k!r,rÉn !.,È dai.ok

irlonxi.iÉ roór r.hooi e. é.àCenl!f-p./ai.Í



MONSTRUM OF HELPENDE HAND?

Iien iloed rirlvioi:' arriril

een il ll,f iJCr. 0f h$1:

0 Ëi{ett{-x1 varr le eii:101't

l.ro r: tr l: p s pla htl j iil

is rli:){}if \ÀreÍ{,

I'i\ \/' N I'\r..\'lt dse't; hr:1:

grai, is vlrl lr.lde.rt

Wat ir de markt, wat wilde ma.kt en in
mee? Tussèn dè kunst èn de consument staan

voor een deel afhankelijk bent. Galeriee, bi

o!.r de markt loor krined!.a1. sa lee qezerld

ran h.i l,leder andt ntii!!t loor K!nried!.ate
lrirt brig !e <aclie lan de b. e djnr.k.rs op dt
200loiqerei r:àkt, !ed! de lt1loor mt niee, da

s.hourb!rgei, ze àrt net . der lllar. Vcrstappe

krtek dàt het íeí!à te grootÍha q zo! ztf ef hl
oiler! dde r[e n]èrktme.irai rmei ei nperkende Í
Mrrki oÍ meita te i7 Màrtln Hirz rg, b{:ëid.rí,i !(r
ÍhreeÍ z.h i bl het arb-"dsbJrea! en !t!!rde t:
om i;!akee(ra.hl aai hetwerk ie t.men, ma.r
zelt h l, 'dat de eer .qei lan m dde bare s.ho en t i !.or bee dende vèkken, omdat

d e Fen qeer zeler.-" d loor de toekomn qelen noq eei àider probleem 'lk gelooÍ

.iat e e.ht lrce qedre!Ènmoetzlrcm nhetmdd
ten in het ondeNijs voor

n lCl,ir lf i op oproep-"n, madr ik moet loeqeven dàt
k \í-+t !ame lk o.k n.!l drie daqen as holeniet

Bt GF de Ko..q, Na:E.,ln lk eer !àr de lcnqíe s!..etvolÉ o.dernemer; i Neder:id, s !à,r

eei belre! fq r.ar de màrkt toÈ lre eraa qeen sprale !ànrl.!rlw _oe6baanbl.Èzelen
omroep ke.dc k de hooÍdte.'i.!s rri lazz Ràd o. d:e m I !roe! eei iiter ni,1p:9iÍn ie oit
werpei Íoe. l.rz Ràd o ?íerd o!er!eionei door Ar.a.ie Med r Groep, !6.r oide .nder. Fad,o

l0 Co d É. Tre l.,l!s. Fadory bjzitei, lrarei r.jook !e ftere$eerd r eer webste Ar.ade s foq
neÈd\ Ècn !.i mln qrootsre k.nten De merkt kwar mi dls.pzoÉke. -"n -"erd-{ s het ro, dat k

me efteltei nr.et beÍh-{mei. blloorbee d d.or 5onn nee te z,"!qe. te!ei een bep.. de opdr..ht

NalaloiletrÈi !eooitd.t het !.dei ldn werk ne t aihailtlai de egen nzet le.roet op de

hoogtebllerlaÍra.prod!.t,e5deqeniaikiwordenerdaa nratelen nieme! opbe e. el
lralren een !o. ne doen Mli eersle hooldzrai f! ! 5. Í ,en aan prole.ten th! s cp m f
zo derkamertle €i ddi|ir.5t ge.l verd e.en op een iil!t§!i E gei p,ote.tei zli .ame lt oibÈ
r.èd,t-"nzlleeeireiaro-r.a5erils!!brdelil!t,bllooöeed!arheiNede.ài;Foidsloorde
Ffi'\,o!e.5Nàr;zliookdeeNCerarrenlooEte nge: nteretsant, omdat dàar veer prcie$ oia t

!e

4 tlafian.. rcat s.haai en a..denreierlateE



DE BOER OP

AIs de markt gevonden is, moet het product worden verkocht. lvlet ie produd moet ie
het imme6 9àan maken. Wetën de a<ademieverlateÍs waar ze hun energie in investeren?
Hoe ziet het product eruit waaÍmee ze de boer op qaan?

Ad k w de theateÍ rrakei ei dat is ook uitgekomen. E qen rik heb k a ilid werl qehad, ook
p

ik

k erg

!mentà e beelden !an tetra.otta Haar Íyts.h qeoqrafis.he stld e en

KwamdekeruevoorhetnnrumentblDannygeeidelkvastleí.a,MÈ.haveatblroverciaq
voor moderi ballet toen hlooq . ooq nond met de dèn:ers !.n he1 Sc.prno. 'A dejarenheb
k oogtleppen op gehad, zeqthl 'OpdeBa etA.àdemed..nenwealtjdka5!ek Alrldmaar
klasek kasiek k aíek Ioen k bij ret !.ap io q n9 d..sei, da.ht k:urooow Dat lvàs e.hr nog
zovee elkerl M s.ha's ambte op d t moment s om van lo etles ro ei te klnnef mèken

Par de deux en soo!. dat zo! k welwllen

citï
il begeeÍt 2€ z.h voop n het

lan de Vakqloep Beedend vai

voor mensen zo.de, lerbeed ng le(9 te li.den n de organÍhe
bí le paí,' 2egt Ehbeih,' k was a i jd qeintere!5eeÍd in aarde. .

e, zag k d.i hel kon bee den van tetrà.ottà Door 1e even brècht

Ameterdam Bee dho!w
tr.. stellen om her adiÍel

klima:t n Nederlà..11é Via de bond kun je

invloed uitoefenen op

degenen die beslissen

over l<unstbeleid

(FNV I(IEM spreekt

liever van kunste-

naarsbeleid)

5



JE MOET HEEL GRAAG WILLEN

Je hèbt je dipLoma en je veÍwa.htingen, de màÍkt ie verkend en het product bePaald, maar

hoe ziet nou eigenlijk zo'n dag eÍuit. waaruit bestaat het werk van de ionge kunstenaar

en in hoeveÍe zijn verschillende weÍkzaamheden te combineren?

il:.rn_eeitecr.ll È!.r !!erLi,i.f.i.r't I \.,ri.d;en 'hetr-"-"le_. 'lEt l

ro.E:e i!e- c.r n i r.rÈi: nr.it .!^ t e 1,. tlrír.e d..r N..lÈr:n.l net Erotl ee_

drcreo! aÍ È ,k- ('s:t n: d. a ite \!er r. !.,.r lret i.;p i. Ea .: i 2.. e .ree' a rr.r. !;di
| <-ii.. i.!ber. :-èq: r,rs.rd nlrr- t xr . Ér ai mli -.,ie.: een onr.an; ir:nt Ai i !,
.en . 'Èt 

',,eet.r 
., -nè I lleroo r stappr_ lld r a . lai:e'5 7. ..r lLl ;.1: .r relei i! ree

Í.et.nhoL.lÈrdiL7ji.anÍitriÈ oiCzrlrdÈd,in.oi,arhclhtrgtepLri.h.e. i D:; .eiL k

-o! . el:3n zeq: ht 't,1ts.h er 3à: ik ire ot.r.er l:aÍ.: te r c rÍh!.. L!1 a..Éit

r'lir.,e.,r;.h:dr::.,fir:rlretLrei-"i;aiÉ!!_prol!.:e_ sie r. re.r e id.rlef iif dr ! iu
laf d: i. pi,t r .! ee_ EÈ" ..r ltq z.rgt,r..' .le:..!1..n:iL i. i C:t r :.-.!È r !la:

.È<oLf.ifi!È.r!:nnta5d.rc' it!rntirda'r.!'lr.f:e'i;'rq;: C; i-!;.::e_ rrll
!en.É!:._nlite.Lr.le'!i:.rf.:nrril5,J!."!....'o.atr,:n,è!r.r:,èn;.r!!'-È1o.1
op.l '!r._ r: a. i. Èeit re de C!. ,rii_ .le i Í, _i: Í(r,tr!. rli, " ae,"a 1,,.5ir 11 .,r_t nL tÉ1 .

o-d! riih.. D. P.r.:e Br!. H.c .. riir', :c.ri :., r ra,irl tr.,er; .oi:n.i. ntet r tt:n :n
'etre.of..:r.1.;;nr.ieFt f .. ',r._.i !.. ltal.f !lrillrrrre.rrbe'..f riii'nll.deri_. i
de Lr_nÉ . r.le'!Ér:: d:e d, .t,.it ...|]l ..r:

De Ci!!i r!i Da ritr :1. q.!r d .L i.pett :; r. :en ef - ti.! _'i. r H..i. :ti.lcra:
.h!-"llsre C. rla !e i.4.rfri.t6 b€di rtr::de:e,ro,,.or._qe!e.,.Èr iii:r 1,|o1,: i;lrnrÈ!
nr.-è11-È n-i ooi..r-.!:r,r;n t!r,.ren plannen lel!_t r.ot:omr: .r_Lii!!. r r1!r t!t:::l
Lrodr Càil:. ii:.Íllatr. lrordt erloor rempr.er'.ft !1.2. !r l,rrtr r.eit,é. n.-.r _eloler

6

:e .ombineren met b i,.n,!.. d .i!r,r,rir, 1 ,r1 d:ilt ,.l.. .l

à:_.:le < lii- ir rroqràmma, e!!rtJÈe zor ii!ire_ i.lo!. lt z: lrt r d! to!'t.tr5t.n t i
.re:rr es n .fspeenoÍdrgerÈi mrirloorop!r;hl:ee t!! È.. r iei ztÍr í. i

lnl.,nài,-- o.t t iaal é, r-r.adlrrrererate6



BELEMMERINGEN? GOEDE RAAD IS DUUR, MAAR NIET ZELDEN ZEER WELKOM

Tussen droom en daad staan regels in de weg en praktis.he bëzwarèn. Subsidie-
aanvragen. adminirtràtie, belàstinqen, veÍzekeringen, contracten. De praktische en admini-
stratieve organisatie van de nieuwe beroepspÍaktijk kan een behoorlijk knelpunt vormen.
Io<h hebben de meeste kunstenaars geen onoverkomelijke belemmeringen aangetrofÍen
op hun pad. Met een goed adviès kom je een heeleind.

Paukenist Dànny!r..gt !.n 1lc tot lrd ad,ei bleei.o ega de d slai de OR ei.ontà.t
per5oon i.ar de lakbond, ondeÍ ardere oler de rrold !rn zln .oii;d r,,lrri]t heeÍt .oq .ooi
ofprett q mei so.rale zekerheid te malei gehrd omd;t zli v Éid n een lan r<om-"i heelt

Het nadee daarlan vLndt h lweldat l lzei hei n iateÍ mcet nemen om u t te vNd-Èn oÍ bepira de

rcqe s op rem ,an toepassing zÍi

E 5beth reeÍt hia. sporei i de beeldetrde kunst lerd end, maer n et zonde ergerr $-èn 'AÍlriE
ken de iet worden nagekomen bÍ ientoonÍellingen, galereholdeE de Íh! d onikennen a! eis

5iLrt tlegaai. !bgens Elsbeth s heleen re.hteoos niemandtènd ommeer nz.itlek,rqen n

rlar nnaic er en haar planning op anqe temln en da.rdoor ne(er re naèn bl het oobolwe.

\jÀ eei beroepsprakilk, volqt ze een ond-arnemelscursls bl t/a i i95 e..d! e:b!rei! Ster

C l5 (multinredial wed we met en 9e s.epsis beqróet toei h j zi(h vor ! j,rar bt de baf k me dde
om ee. hlpoiheek aaf te rragen. H! Íok de noute s.hoenen aan, liet 2i.h nschrilven bl de

Kamer vai Koophafde, rrceg daar alle iniormarie d e hij nodig had en qin! teruq, rnet een onder

Over de \,Vet rnkomensloorz ei n9 K!fíen.ër5 (!VlK) heeÍt io! !e€i v.n de ofdervraagdeF
. io ! . ré.o bÉor.

roqè' 'óo.' Jo.oó Àoo 9.or.9
. iaa. voor het eerst van zln elernaarhetGAK,om-èenkortlopeideLrlleri!aait€vragentldeis

Voorlichting over je

vak, regels, helastingen,

cao's en uitkeringen?

BeI de vakbond voor

beeldend kunstenaars,

dansers, multi-
mediaspecialisten

filmmal<ers etc.

tao

::n p:stz!!l: 
",1 l
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mN:ï §:ïN:\
praktijk. Dat wil zegqen, dat iemand niel vàn de kunst àlleen kan leven en er een andere

bàan, in loondienst, op na houdt. De kunstenàar wil zijn beroepspraktijk ak kunstenàar
uitbreiden ten koste van het werken in loondienst. De vràag luidt hoe bouw je op profe!
sionele wijze een beÍoepspraktijk als kunstenaar uit, wat komt daar allemaal bij kiiken.

Praktijkvoorbeëld Een klnstenares $e t,roor 28 !!r per lreek i oondiein a 5

lerpe-"qk!id9e rÈenrel,qrh!t Vàn!tdt oondentlerband s zlleEekerd loor het

ze<eiÍonds, de!!erkooshed en loor arbedsoiqeÍh kthed Daarraati tu lbeedrouvreren
5.hiaeízl he-"Ítdarrioeookeengekli:f.eerdeop-"dnqqe.oten tr'laa. (anneer ze !an haar

re( ih! s komt ! de tlfnenaar -è q-An lk te moe om noll een ve.ftlbe opei te draa ei. Ei dat $
z. ver..derei, ze r z.1w,"era;klnltenaarprof ere. Daàroor heelt ze re!!repanf.i
onlr kle d het beÍh deren lan !cerei Hanr e qeir (oonoppeto ak heeit ze p a.ht q be5.h d-{d,

a € !re.dei en keii55É.7!n eith.!saí

De vraag zoLr ze daar een nkomnenbron van [!iie. n]àkei7 r"/oordat d e !Èà9 beartwood kdf
wordei, zo! hel qoed zlr om e.r5t olderzoek ie p eqei nè.r de moqÈLlke doe qroep om de maal

Íhappelkeb.hoeÍ1eaàizonpra.rtqc(eid!re)\,ocrtek!.nen nschatten (ortom,ermoeiav
markeinq qed... worden

De rràr[et.qnreteg e iuiien we o.detuerde en n 7 nappe.
I Foín! er,"n !èi eei doe5t.r .q: wa1r, le bÉre,re. op de ma*t)
2 A ra!!cre. v;i de e gei plb e[s e. doe lroepen $re vi ]e bere ken7

o F ..-.., o"" 1" ob.L r.o.i

4 Anai/sere. !a. de onderzoelÍ€5utatef wal elert dc .form.le.an.o.íet-èkeii!op7
5 Optles e! keuze: t a ! ..15 dooírerrer wit llf lc !aa. o.deriemei)
6 OiCeriemei lan ger.rt a.t!1. tc. a.tcl
7 Ela lorcn !.n a.i!!teter wat 9.9 goed, wal q ig Íoul, $.t 1.. betÉrl

De hu p vàn FNv KIEM De neene nartende ondeíremcr! bclt inen bjde..le, b! íap 6 dus

Dèt s ook wer beqilpe lk, Í/ait lret s nalke lker om le eer voorne rq ie makÈi ran een

erposte dàn !ar een onderzoek nàar eer potentè e doeL!roep Íldeis tet gesprek nret de

Lede.5enrcÉ vai tNV KlEr,,,l, rremen \íe è -" stèpp-"n door en: sie b! ie ei .ie dileEe deeei ei
illlgene5 over tàiei van h,"1be2o-"|e. aaf ron iq n1-{-"!rbedrllei tot hetààiÍhrlvei vai
qe2.ghèbbeide lroi nllb ade. De l!níen:àr q:à1 ze !erder ! twe(en om een gced doorl mmerd

m.rkel nqplai op iaíe te krlltei a:i de hlnd wàèr:n ze aan de s aq kàn qàan \r/e maken ee"

ro!ende aÍlpraak oÍr !.rde. ie pràten o!-"r d-" !e loeren tiratÈq e hoeeer!u1areÍeneen
pris.atu.t e rot tiaid zo! nriie. lomei

ii.<lrrex!,,,i,,r
i r,r!!..ilr!f,r l

Antwoordl<aart
l-l t ,a lriri! 'ree Íor ril r.Í.. i\! ( F[]

Ll k \i i n .r1r'1.. ,,;i Frli' t tril

Dr,r:ntN.r.nrarri z.:ri-Lc !,r; ,r.'ne 'J5lLr eL


