kunst & media
AL 200.000 BEZOEKERS

Exposities
Erwin Olaf tot
juni verlengd
Erwin Olafs dubbeltentoonstelling in het Gemeentemuseum
en Fotomuseum Den Haag
wordt verlengd tot en met 16
juni. Erwin Olaf, die gisteren persoonlijk de 200.000ste bezoeker verwelkomde, is trots op
het succes. “Ik heb dit niet zien
aankomen. Je hoopt natuurlijk
dat mensen enthousiast reageren wanneer je ze uitnodigt in
jouw wereld te stappen. Het
voelt voor mij ook kwetsbaar.
Dat mensen laten blijken dat ze
geraakt zijn door mijn werk ontroert me enorm.”
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Influencer marketing Bloggers en vloggers in de kunst

Kunstpromotie
via het digitale
doorgeefluik

SPICE GIRL

mel c komt
naar festival
milkshake
Spice Girl Melanie C komt met
Sink The Pink naar het Amsterdamse festival Milkshake. Zij
brengen op zondag 28 juli alle
grote hits van The Spice Girls in
een voor Nederland uniek optreden, maakte de organisatie
gisteren bekend. De show van
Mel C en Sink The Pink is onderdeel van een wereldtournee
langs allerlei Pridefestivals. De
formatie is voor het eerst te zien
op 21 juni in São Paulo en gaat
vervolgens naar Bristol, Amsterdam, Stockholm, Brighton,
Margate, Belfast en Dublin.

MUZIEK EN REIZEN

Frans bauer
tekent contract
bij rtl
Frans Bauer stapt over naar
RTL. De zanger heeft een contract getekend en begint op 1
oktober. Bauer, die de afgelopen
jaren bij AvroTros te zien was,
gaat een muziek- en een reisprogramma presenteren. De
exacte invulling, titels en uitzenddata worden later bekendgemaakt. De zanger deelde het
nieuws in een video op Instagram, waarin hij zijn gezin vertelt
dat ze gaan verhuizen. ‘Ben dolblij!! Een nieuwe stap en uitdaging in mijn leven!!!’

Ook in de kunstsector worden instagrammers, bloggers en
vloggers ingezet om jongeren te bereiken. Influencer
marketing is er niet alleen voor producenten van kleding of
make-up. Op de KunstRAI is er een symposium over.
Edo Dijksterhuis
AMSTERDAM
mpty meet, Instagram takeover, influencer lunch. Het
zijn begrippen waar tien jaar
geleden nog niemand van had
gehoord.
Tegenwoordig
behoren ze tot het standaardvocabulaire van de gemiddelde marketeer in de kunstsector. In de slag om die o zo
moeilijk te bereiken jonge
doelgroep wordt steeds meer gebruikgemaakt
van sociale media en de belangrijke bespelers ervan, de influencers.
“Influencer marketing staat in de culturele
wereld nog in de kinderschoenen, zeker als je
het vergelijkt met fashion, design en lifestyle,”
stelt Flor Linckens. “De oudste accounts bestaan pas drie, vier jaar en trekken bij lange na
niet de honderdduizenden volgers die iemand
als modeblogger Anna Nooshin heeft.”
Op haar platform Cultuurambassadeurs
brengt Linckens in kaart wat Nederland zoal
heeft aan kunstinfluencers. Het zijn er nog geen
dertig. Alleen relatieve veteranen als De Kunstmeisjes en Kunstkijken met Ko en Kho kunnen
bogen op meer dan tienduizend volgers. Het
merendeel zit tussen de paar honderd en paar
duizend en heten ‘micro influencer’.
“Influencer marketing op deze schaal is heel

E

oprecht,” stelt Linckens. “Als Nooshin een trui
aanprijst op Instagram, weet je dat ze daarvoor
betaald wordt. Kunstinfluencers doen het puur
uit passie en daarom past de term ‘ambassadeur’ ook beter. Het zijn bovendien vaak mensen met een kunstachtergrond. Het draait om
meer dan alleen mooie plaatjes. De verdieping
zit in de inhoudelijke onderschriften.”
Zelf is Linckens op Instagram actief als Galeriereporter (8700 volgers). Ze besteedt ongeveer
twintig uur per week aan haar account. Haar
geld verdient ze met freelance advieswerk in de
culturele sector. “Ik wil een brug zijn, mensen
nieuwsgierig maken voor kunst,” zegt ze. “Het is
trouwens opmerkelijk dat één op de twintig volgers van mij ouder is dan 65. Het is echt niet zo
dat Instagram alleen iets van twintigers en dertigers is. Het influencerschap trouwens ook
niet. Op ons platform staan bijvoorbeeld ook A
Grey Lady van Miriam van der Meer en Digitale
Kunstkrant van Evert-Jan Pol. Die zijn respectievelijk begin zestig en eind veertig.”

Snelle plaatjes

‘Als Nooshin een trui
aanprijst, weet je dat
ze betaald wordt.
Kunstinfluencers doen
het puur uit passie’

Ook te vinden op Cultuurambassadeurs maar
zich geen influencer noemend: kunstenaar
Niek Hendrix, oprichter van Lost Painters. “Samen met Trendbeheer behoort mijn site tot de
grootste kunstblogs van Nederland,” vertelt hij.
“Wat ik doe is meer kunstbeschouwing dan kritiek. Ik probeer een ingang te bieden voor de kijker: waarom is een werk of tentoonstelling inte-

Amhali voegt niets toe aan wat we
cAbArEt
NAjib AmhAli, WAAr WAS iK?
Gezien 16/4, Carré
te zien tournee

→ Najib Amhali vertelde in de media al veel over zijn verslavingen. FOTO ANP

Misschien had Najib Amhali beter
wat zuiniger met zijn verhaal om
kunnen springen. Hij vertelde het de
afgelopen weken al veelvuldig aan
alle geïnteresseerde media: zijn leven
draaide jarenlang om verslavingen.
Drank. Drugs. Gokken. Kliniek in,
kliniek uit. Hij werd een cliniclown.
Pas toen hij de knop omzette, lukte
het hem om echt te stoppen.
Dat is natuurlijk een woest aantrekkelijke haak om een comeback aan
op te hangen. Het probleem is echter
dat Amhali er in de voorstelling niet

veel meer aan toe weet te voegen.
Hij snoof twee Ferrari’s weg. Zijn
beste vrienden werden Gall&Gall.
Verslaving is een vreselijke ziekte.
Dat klopt, maar over de oorzaken
van zijn vluchtgedrag – prestatiedruk, onzekerheid? – vertelt de cabaretier nagenoeg niets. Terwijl daar
toch pijn moet zitten. Veelzeggend
is dat hij zijn cokegeschiedenis op
rijm heeft gezet. Dan klinkt het net
wat minder zwaar. Net wat minder
echt.

Geromantiseerd
Niettemin is Waar was ik? een iets
betere voorstelling dan de kleurloze
voorganger I Amhali, toen de cabaretier, zoals we achteraf dus weten,
andere prioriteiten had dan het

maken van een goed programma.
In het blitse decor zien we een projectie van de flat in Krommenie waar
Amhali opgroeide. Hij vertelt aardige
anekdotes over vroeger, toen zijn
moeder hem dwong om kapotte stoelen bij het grofvuil weg te kapen.
Daardoor konden al zijn vriendjes
zien: Najib is arm.
Bij datzelfde grofvuil stonden potten en pannen, waarop hij zichzelf
leerde drummen. Een misschien
geromantiseerde versie van de werkelijkheid, maar het werkt.
Ook sterk lijkt zijn verhaal over zijn
zoontje Noah, die hij in het vliegtuig
tot de orde probeert te roepen, omdat
hij steeds tegen de stoel van de man
voor hem aanschopt. Amhali, fel tegen geweld, merkt plotseling dat zijn
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‘Ik maak humor, en voor de duidelijkheid:
ik heb nog nooit een hondje vermoord’
Flip van der Kuil, medebedenker van de nieuwe serie Random Shit → 16

→ Sam Bowers
(@saminnederland) in
Museum Voorlinden.

→ Ook Kirsten Gorter mocht in een leeg
Museum Voorlinden rondkijken. FOTO

FOTO @SAMINNEDERLAND/
MUSEUM VOORLINDEN

ressant? Ik ben Lost Painters begonnen toen ik
nog op de academie zat en beschouw het als onderdeel van mijn kunstpraktijk. Het werk is het
uitgangspunt en ik probeer iets toe te voegen
aan het bredere kunstdebat.”
Hoewel Lost Painters in de afgelopen negen
jaar tot 100.000 bezoekers per maand wist te
trekken, zijn kunstblogs volgens Hendrix over
hun hoogtepunt heen. “Het aanbod is groot
waardoor het aantal bezoekers per site daalt. De
toekomst is niet aan snelle plaatjes op Instagram
maar sites met meer reﬂecterende achtergrond.”
Toch zetten steeds meer musea actief in op inﬂuencer marketing. Het Rijksmuseum en Van
Goghmuseum hebben er zelfs aparte medewerkers voor. “Wij zijn er eind 2015 mee begonnen,”
vertelt Saskia du Bois van het Stedelijk Museum.
“Met de Stedelijk X-campagne wilden we een
jonger publiek betrekken. Gedurende twee jaar
hebben we dertien jonge Amsterdammers – een
foodie, een model, de oprichters van brillenke-

35ste KunstRAI
Van 17 tot en met 22 april viert
de KunstRAI zijn 35ste editie.
Meer dan tachtig galeries tonen
schilderijen, beelden, fotografie, design en sieraden. Dit
jaar staat Catalonië centraal,
met vijf galeries uit de Spaanse
regio. Speciaal voor het jubileum maakt de legendarische
galerie The Living Room een
eenmalige comeback. Galeriehouder Bart van de Ven laat de
kunstenaars zien die hij ook in
1984, tijdens de eerste editie
van de beurs, toonde: Peer
Veneman, Kars Persoon en
Nour-Eddine Jarram.

al weten
handafdruk in het been van zijn kind
staat. Te hard geknepen. Hij moet bij
de juf op school komen. Jeugdzorg
wordt ingeschakeld. Dat lijkt de perfecte gelegenheid voor wat serieuze
introspectie, maar het verhaal loopt
met een ﬂauwe sisser af.

Oude bekenden
Naarmate de avond vordert, zakt de
voorstelling sowieso behoorlijk in.
De ﬂat in Krommenie biedt ook ruimte aan twee oude bekenden: Mo en
de Indonesische Lonny, typetjes die
hij eerder opvoerde. Als Mo maakt
hij nog wel wat aardige grappen,
maar het optreden van Lonny is abominabel.
Oké, er ging bij de première technisch iets mis, maar dat had Amhali
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ten Ace & Tate – uitgenodigd om een eigen event
te organiseren in het museum, een audiotour te
maken en daarvoor hun eigen netwerk uit te nodigen. Dat was bijzonder succesvol: er kwamen
signiﬁcant meer jongeren naar het museum.”

Unstagrammable
Hoe enthousiast ze ook is over inﬂuencer marketing, Du Bois erkent meteen de beperkingen.
Op Facebook en nog meer op het dominante
Instagram geldt: beeld is alles. Maar niet alle
kunst laat zich lekker fotograferen. In een artikel op de website Cultuurmarketing noemt Du
Bois conceptuele kunst of videowerken ‘unstagrammable’. Wie toch afbeeldingen hiervan
post, scoort minder likes en wordt door het algoritme meteen gestraft met een minder hoge
weergave.
“Je moet het juiste medium bij de inhoud vinden,” reageert Malou te Wierik van Buro Dertig,
dat al jaren met inﬂuencers werkt en ze koppelt

aan musea en festivals. “Videokunst leent zich
niet voor Instagram, maar een vlogger kan er
misschien wel iets mee.”
Te Wierik ziet kunstinﬂuencers nog wel doorgroeien naar niveau-fashionblogger. Dan moet
hun output zich wel blijven ontwikkelen. “2018
was echt het jaar van de empty meet: inﬂuencers
na sluitingstijd uitnodigen om foto’s en ﬁlmpjes
te maken in het lege museum. Op het einde van
het jaar dacht ik dat het fenomeen wel z’n houdbaarheidsdatum had gehaald maar we worden
er nog steeds mee doodgegooid.”
“Er zijn echter zoveel andere, veel eﬀectievere
dingen te bedenken. Een empty meet is een
speldenprik, een eenmalig contact. Beter zou
het zijn als een museum inﬂuencers uitnodigt
om het hele jaar door verhalen te maken over
het archief, de collectie, het gebouw en tentoonstellingen. Dan diep je een samenwerking uit.”
The Art of Influencing: 18/4 13.30-15.30 uur, RAI.

Wat Kafka bedoelt met ‘de vader’
met zijn ﬂair beter moeten oplossen.
De echte pijn zit in het laatste half
uur, als Amhali een ellenlang verhaal
vertelt over de voetbalavonturen van
Noah en zich beklaagt over de snel
veranderende wereld waarin steeds
minder mag. Hij mengt zich in de
discussie over Zwarte Piet, maar zegt
er vervolgens eigenlijk niets over. Hij
vraagt zich af of de stereotypen, die te
zien zijn in de Eftelingattractie Carnaval Festival nog kunnen, maar zegt
er eigenlijk niets over. Amhali vuurt
louter met losse ﬂodders. U kent Antilliaanse vla? Dat is vla die heel langzaam uit het pak komt.
Prima dat je foute grappen wilt maken, maar zorg dan in ieder geval dat
ze leuk zijn.
Mike Peek

Maarten Moll
AMSTERDAM
Wie schrijft er nu een brief van 103
kantjes? Franz Kafka. Hij deed dat
tussen 10 en 13 november 1919. Met
de hand. Aan zijn vader.
Maar hij verstuurde de brief
nooit. Durfde hij niet? Hij typte
hem wel in het net uit.
De brief dook pas op na Kafka’s
dood in 1924 en werd in 1952 in een
Duits tijdschrift voor het eerst gepubliceerd. Onder de titel Brief an
den Vater.
Geweldige brief, te lezen in een
nieuwe vertaling van Willem van
Toorn in Brief aan mijn vader en
ander proza uit de nalatenschap.
(Athenaeum-Polak & Van Gennep).

Waarin een vrij onuitstaanbare
Kafka met venijnige uithalen in allerlei toonaarden klaagt over zijn
vader. (De brief wordt ook wel als
een afrekening met zijn vader gezien.)
Maar die titel. Je zou die toch ook
kunnen vertalen als Brief aan de
vader? In 1984 vertaalde Nini
Brunt de brief als Brief aan zijn vader. Gerda Meijerink en Willem
van Toorn kozen in 1999 voor Brief
aan vader. Nu dus Brief aan mijn
vader. Drie keer iets anders.
Wat vindt schrijver-vertaler
Willem van Toorn (die met dit deel
alle proza en deze brief van Kafka
opnieuw heeft vertaald) ervan?
“Ik heb ‘de vader’ altijd vreemd
gevonden; het is een germanisme.

Wie schrijft er nu een brief aan ‘de’
vader. Als iemand in het Duits zegt
Ich habe einen Brief an den Vater
geschrieben, bedoelt hij natuurlijk
‘aan mijn vader’.”
Op de facsimile van de brief van
Kafka is geen titel te zien, maar
Kafka titelde de brief wel degelijk
als Brief an den Vater. Van Toorn:
“Het kan echt alleen ‘aan mijn vader’ betekenen als het van Kafka
zelf stamt. En dat is het geval. In de
Duitse uitgave heeft het deze titel.”
“Het komt er volgens mij op neer
dat je, als je Kafka zelf aan het
woord wilt laten, alleen kunt zeggen: ‘Brief aan mijn vader’.”
Hoe dan ook, het blijft een heel
fraaie brief, hoe de titel ook wordt
vertaald. Kafka in topvorm.

