
Kunstbeeld Best of 2011 
Kunstenaarsonderzoek 
 
Tessa Verheul | Om te onderzoeken welke kunstenaars wonend en werkend in 
Nederland opvallend goed presteerden in 2011, werd de aandacht die zij in de pers 
kregen in kaart gebracht. Ook werd het aantal tentoonstellingen van deze 
kunstenaars geteld.  
 
Het tijdschriftenonderzoek 
 
Dit onderzoek start bij de kunstjournalistiek. Het aantal (solo)publicaties in 
kunsttijdschriften in binnen- en buitenland wordt geteld, we bekijken Museumtijdschrift, 
Mister Motley, Kunstbeeld, Metropolis M, Flash Art International, Frieze en Artforum en 
zoeken naar artikelen van 1 pagina of meer. Alle edities uitgekomen tussen 1 januari en 1 
oktober 2011 worden meegenomen in het onderzoek. 
 
Dit onderzoek levert direct een groot aantal kunstenaars op, ik kom een kleine honderd 
kunstenaars tegen. Opvallend genoeg zijn er slechts acht kunstenaars die in meerdere 
bladen terugkomen: Lawrence Weiner, David Bade, Gabriel Lester, Lara Almarcegui, 
Berend Strik, Heringa/Van Kalsbeek, Jean-Baptiste Maitre en Jeroen Eisinga. Andere 
kunstenaars loop ik in dit tijdschriftenonderzoek mis, zoals de prijzenwinnaars Pilvi 
Takala (Prix de Rome), Ahmet Öğüt (Volkskrant Beeldende Kunst Prijs) en Nathaniel 
Mellors (Cobra Kunstprijs). Het onderzoek wordt uitgebreid met bovenstaande namen, en 
de andere genomineerden van de prijzen. Ook de kunstenaars die Nederland op de 
Biënnale van Venetië vertegenwoordigen, de ‘Beste kunstenaar’ van vorig jaar (Job 
Koelewijn) en Marlene Dumas voeg ik aan het onderzoek toe. 
 
De dagbladen 
Het digitale archief van de Volkskrant en het NRC Handelsblad wordt doorzocht (van 1 
januari tot en met 1 oktober 2011).  
Van de lijst met 117 kunstenaars, hebben slechts 17 een publicatie (hieronder verstaan we 
een artikel, lang of kort, maar geen aankondigingen) enkel aan hen gewijd: Robbie 
Cornelissen, Gabriel Lester, Frank Bruggeman, Roy Villevoye, Wim Crouwel, Marijn 
van Kreij, Hans van Houwelingen, Paulien Oltheten, Scarlett Hooft Graafland, Edwin 
Stolk, Pilvi Takala, Ahmet Öğüt, Nik Christensen, Jonas Staal, Willem Popelier, Herman 
Helle en Aernout Mik zijn de kunstenaars die naast een publicatie in de kunsttijdschriften 
ook in de dagbladen opdoken. Dit betekent dat er circa tachtig namen wel in de 
kunsttijdschriften werden besproken maar niet in de dagbladen. Ook vindt er een 
opvallende verschuiving plaats: Marlene Dumas, aanvankelijk niet in de 
kunsttijdschriften genoemd maar op verzoek toegevoegd aan de lijst, blijkt in de 
dagbladen het meest genoemd, door de ophef die ontstond nadat museumgoudA haar 
schilderij The Schoolboys verkocht. 
 
De tentoonstellingen 
Elke presentatie in een galerie of musea in binnen- en buitenland (langer dan één dag) 
wordt geteld. Ook hier wordt uitgegaan van tentoonstellingen geopend op of na 1 januari 



tot of op 1 oktober. De accuraatheid van de websites van de kunstenaars, galeries en 
musea is bepalend voor het vinden van deze data. Sommige websites blikken vooruit, 
andere lopen achter en weer andere zijn tijdelijk uit de lucht. Na het ter perse gaan van 
het winternummer zijn deze gegevens daarom nogmaals gecheckt en bijgewerkt zodat we 
u het meest volledige up-to-date tentoonstellingsoverzicht kunnen tonen van de periode 1 
jan. t/m 1 okt. 2011.  
 
De resultaten lopen onverwacht uiteen: sommige kunstenaars die wel in de bladen 
genoemd zijn, hadden dit jaar amper tentoonstellingen. Terwijl bij kunstenaars die geen 
lang artikel in een kunsttijdschrift hadden, als Pilvi Takala en Guido van der Werve, het 
hoge aantal buitenlandse presentaties opvalt. 
 
Resultaat 1: Verrassende binnenkomers 
Door alle data te verzamelen ontstond een beeld van welke kunstenaars een succesvol 
jaar hadden. Een van de meest opvallende kunstenaars op de lijst is de jonge kunstenaar 
Willem Popelier (1982), die bijzonder veel media-aandacht kreeg in 2011. Mister Motley 
wijdde een artikel aan hem en zijn kleine solo in Foam werd in de dagbladen goed 
ontvangen. Ook Jean-Baptiste Maitre (1978) valt de redactie op: zijn werk werd, net als 
dat van Gabriel Lester, in maar liefst drie kunstbladen beschreven in 2011. 
 
Resultaat 2: Ontbrekende kunstenaars 
“Waar is Nathaniel Mellors?!” briest de redactie van Kunstbeeld tijdens de vergadering. 
Ik ben hem niet tegengekomen in mijn onderzoek. Ook Steve McQueen, toch deeltijd in 
Amsterdam woonachtig, ontbreekt. 
 
Resultaat 3: Onderzoek leidt tot zelfreflectie 
In een tijd waarin de waarde van kunst zo ter discussie staat, blijkt maar weer hoe lastig 
het is om succes te meten. Een ander punt van discussie naar aanleiding van het 
onderzoek betreft de rol van de kunstjournalistiek: hoe maatgevend is kunstjournalistiek?  
 
 


