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Op 1 februari was de Italiaanse curator van ISEA 2011 Lanfranco Aceti aanwezig op het 
kantoor van Virtueel Platform. Hier was een gelegenheid van gemaakt voor kunstenaars en 
curatoren om met hem te praten en projecten te presenteren, met name voor ISEA.  

ISEA 2011 vindt plaats in Istanbul, van 14 tot en met 21 september, deels overlappend met de 
opening van de Istanbul Biënnale. Aceti woont hier sinds een paar jaar, aanvankelijk om les 
te geven aan de kunstacademie. Naast zijn werk als curator voor ISEA, is hij ook 
galeriehouder van Kasa gallery in Istanbul, geeft les aan Goldsmiths College of Art and 
Technology in London en is hoofdredacteur van Leonardo Electronic Almanac, dat door MIT 
Press wordt uitgegeven.  

Bij de meeting op het kantoor van Virtueel Platform waren aanwezig: Annet Dekker (curator 
SKOR en PhD Goldsmiths onder Matthew Fuller), kunstenaarsduo Karen Lancel en 
Hermen Maat, Ivar van Bekkum (werkt samen met Esther Polak), Cathy Brickwood 
(programmamanager Virtueel Platform) en Floor van Spaendonck (directeur Virtueel 
Platform).  

Eerder op de middag kwam Sander Veenhof langs om zijn project “API for Art” aan 
Lanfranco te presenteren.  

Sander heeft een achtergrond in informatica, en heeft daarna aan de kunstacademie 
gestudeerd. Hij vertelt dat hij naar de kern van een technologie kijkt, en het dan bruikbaar wil 
maken. Toen hij net was afgestudeerd, heeft hij door middel van Augmented Reality in het 
MOMA in New York geëxposeerd, maar zonder dat het museum daar iets van af wist of 
toestemming had gegeven. Lanfranco Aceti herkent dit uit zijn eigen artistieke praktijk, hij 
heeft zelf scans van tekeningen geüpload en via google maps in het MOMA getagged, ook 
buiten medeweten van het museum om.  

Volgens Sander is dit een radicale ontwikkeling: door dit soort technologie hebben instituten 
geen invloed meer op wat er binnen te zien is. Voor de komende Biënnale in Venetië wil 
Sander een virtueel paviljoen maken, in samenwerking met een groep anderen. Samen hebben 
ze een manifest geschreven over Augmented Reality, en dit online gezet onder de naam 
Manifest.AR.  

Lanfranco en Sander hebben het over de processen van transformatie waar kunstwerken aan 
onderhevig zijn, wanneer ze in het publieke domein staan. Sander denkt, dat ISEA een goede 
omgeving zou zijn om dit te onderzoeken. Hij wil een API voor kunstwerken lanceren. 
Daarvoor moeten input en output gespecificeerd worden voor ieder kunstwerk, zodat het 
modules worden en uitwisseling mogelijk wordt tussen de kunstwerken. Daarnaast wil Sander 
een helpdesk opstarten om vragen te beantwoorden.  

Lanfranco denkt aan Leonardo Electronic Almanac als platform. Leonardo Electronic 
Almanac lijkt hem een geschikte plek voor de API, omdat het werk daardoor een 
acedemische relevantie zou krijgen. LEA is gerelateerd aan MIT Press, één van de meest 
gewaardeerde outputs in het veld.  



Sander vertelt dat hij de API samen met kunstenaar Bill Spinhoven maakt. Ze zouden het 
project het liefst op korte termijn willen lanceren. 

Lanfranco zegt dat hij veel potentieel ziet voor zijn project. Hij zou blij zijn om samen te 
werken via de Leonardo Electronic Almanac. Ook Goldsmiths zou hierbij betrokken kunnen 
worden. Volgens Lanfranco is dit een heel geschikt project om in de UK te doen, omdat de 
mensen daar wat experimenteler zijn ingesteld. De lancering zou dan pas plaatsvinden in 
2012.  

Sander vraagt zich af wat Lanfranco vindt van het idee van de helpdesk. Lanfranco laat het 
aan Sander over, hangt ervan af hoe hij dit wil doen. Lanfranco benadrukt dat de structuur 
passend moet zijn om op Leonardo gezet te worden. Sander zegt met een blik op de website 
van Leonardo dat het geen probleem zal worden. Lanfranco zegt, dat als Sander dat zou 
kunnen doen, het een enorme last van zijn schouders zou nemen en dat hij zijn gewicht achter 
het project zal zetten. 

Lanfranco en Sander praten over de actie die Sander aan het plannen is voor de Biënnale in 
Venetië en het “artistic squatting” wat Lanfranco heeft gedaan. Sander vraagt zich af, 
aangezien hij nu met de curator van het ISEA festival aan het praten is, of zijn aanpak de 
juiste is. Zou hij de API for Art niet als guerrilla actie moeten doen? Lanfranco zegt van niet, 
aangezien hij zelf een guerrilla curator is. Er zou geen weerstand zijn van zijn kant. 

Na het gesprek met Sander Veenhof, vindt er een meeting plaats met meerdere 
kunstenaars.  

Ivar van Bekkum: Werkt sinds 2010 als duo samen met Esther Polak. Hun huidige project 
heet “Fisherman’s tales”. Voor ISEA presenteert Ivar “Spiral Drawing Sunrise”. Een 
robotauto met een zandloper wordt aan een centrale structuur vastgemaakt, waardoor een 
spiraalvormig spoor achterblijft wanneer de auto gaat rijden. De performance begint bij 
zonsopgang, en duurt tot het begin van de middag. Volgens Ivar past het werk goed in een 
historische omgeving. Aceti is het hiermee eens.  

Hermen Maat: werkt samen met Karen Lancel aan een nieuwe serie sluiers Tele_Trust. Voor 
het project wordt op dit moment al een samenwerking met Turkse designers opgezet. Met het 
Stedelijk Museum is afgesproken dat de sluiers daar geëxposeerd worden. De TU Delft 
ondersteunt het project, en er is interesse vanuit enkele fondsen. In maart gaan de kunstenaars 
naar Istanbul voor het project. Karen Lancel wil graag werken met sociale ruimte. Ze denkt 
daarbij aan een universiteit in Istanbul. De sluier heeft in Nederland heel andere connotaties 
dan in Istanbul. Het lijkt haar mooi om deze twee betekeniskaders samen te laten komen en 
een nieuw ontwerp te maken voor een sluier, die misschien wat technischer wordt dan de 
huidige versie.  

Lanfranco Aceti wil voor dit project graag weten wat de technische vereisten zijn en hoe het 
zit met sponsorship. ISEA werkt al samen met twee grote Nederlandse sponsors. Ook willen 
ze met de Nederlandse ambassade samenwerken. 

Cathy merkt op dat in 2012 de Turks-Nederlandse betrekkingen worden gevierd.  

Lanfranco weet uit eerdere ervaring dat de Mondriaanstichting graag wil dat kunstenaars niet 
individueel maar als groep een aanvraag doen, in situaties zoals deze. 



 

Wat betreft Karen’s idee om het project op een universiteit te doen, zegt Lanfranco dat het 
logistiek onhandig is, waardoor er weinig publiek zal zijn. De campus ligt een eind buiten het 
centrum. Daarentegen is het een plek waar je alles kan doen. Lanfranco is ook directeur van 
de Kasa gallery in Istanbul, Hij stelt voor om een meeting te houden met designers, en het aan 
te kondigen als een samenwerking met het Stedelijk. 

Floor zegt, dat het een sterk project kan zijn om te branden, ook via het Stedelijk en met steun 
van de Mondriaan stichting. Virtueel Platform kan het voortduwen. 

Lanfranco stelt voor, dat Karen bijvoorbeeld de samenwerking met het Stedelijk kan opzetten 
en een curatorial rol op zich kan nemen. Lanfranco is erg voor samenwerking, maar hij wil 
zich niet te veel mengen. Zolang hij de mensen maar kan vertrouwen en weet dat de inhoud 
goed zit. Als het “Nederlandse” programma zich zo gaat ontwikkelen, met eigen 
fondswerving, wil hij het loskoppelen van de hoofdstructuur van ISEA. Op deze manier 
wordt het een partnership. Het zal nogmaals bekeken worden, met een andere mate van 
prioriteit. Lanfranco wil de Nederlandse aanmeldingen voor ISEA 2011 uit het 
aanmeldingenbestand halen en doorverwijzen, ook met het oog op de aanvraag voor de 
Mondriaanstichting. 

Het beeld dat Lanfranco schetst van Istanbul, is dat van een moeilijke stad. Er heerst een 
clansysteem, toezeggingen voor samenwerking kunnen plotseling ongedaan gemaakt worden, 
en bovendien is er een islamitische agenda, die bij voorbaat tegen visuele kunst is. Hij 
benadrukt dat hij dit niet doet voor de controverse. Tegen alle kunstenaars zegt hij dat ze hun 
locatie goed moeten kiezen. In het geval van de Spiral Drawing Sunrise, zegt Lanfranco dat 
de contextualisering van het werk heel bepalend zal zijn voor de betekenis van het werk. In 
het licht van de islamitische agenda kan volgens hem de Spiral Drawing interessant zijn, 
omdat het een geometrische vorm is. Wat betreft het curatoriale thema is ISEA heel open. De 
link naar de Istanbul Biënnale is wel belangrijk. Aangezien Electronic Arts een aparte niche 
is, die niet onder de paraplu van beeldende kunst geschaard wordt. Voor ISEA wil Lanfranco 
een zichtbare en toegankelijke link naar de Istanbul Biënnale maken, maar wel duidelijk een 
apart festival blijven. 



 

Waar Lanfranco altijd naar op zoek is, zijn mogelijkheden om zich te manifesteren tijdens 
verschillende events op verschillende plekken over de wereld. Hij denkt bijvoorbeeld aan de 
Olympische Spelen in London 2012.  

Op het programma van ISEA staat een Art Market. Hier komt een groep mensen samen om 
over een project te praten, en zien hoe zij het project het beste kunnen helpen, en hoe het 
project goed kan zijn voor later, na ISEA. De organisatie van ISEA heeft net een bevestiging 
gehad voor een boot die een groep mensen over de Bosporus kan vervoeren.  

Lanfranco vraagt zich af wie hem een plan heeft gestuurd dat over vissers gaat. Ivar 
antwoordt dat hij dat was, met Esther Polak. Voor dit werk maken ze een portret van de 
mobiliteit van vissers door middel van GPS. Ze hebben het niet ingezonden voor de Biënnale. 
Lanfranco vond het een goed plan, met name voor Kasa gallery. Vlakbij de galerie is de 
vismarkt, aan de Galata brug, die naar de Nieuwe Moskee toe leidt. Hij vindt dit een goed 
plan, omdat de stad erbij betrokken wordt.  

Lanfranco zegt dat ze dit misschien kunnen doen bij het Maritiem Museum. Ivar vindt dat de 
connectie met de galerie beter is. Lanfranco wil graag als galerie samenwerken met de vissers 
langs de weg.  

Als laatste vraagt Floor waar Lanfranco het meest naar uitkijkt om te doen de komende dagen 
in Nederland. Lanfranco geeft aan dat hij het liefst langetermijn relaties wil opbouwen. Los 
van ISEA. Hij wil ook een mediator zijn om output te genereren. Zoals voor de Leonardo 
Electronic Almanac. Op een andere manier, door een mobiel paviljoen, het “diamond 
pavillion”, wat hij wil laten rondreizen over de wereld en wat hij kan pitchen bij sponsors.  

Floor en Cathy benadrukken dat Virtueel Platform is benaderd door de overheid vanwege het 
jaar 2012 in het kader van Turks-Nederlandse betrekkingen, en dat VP banden heeft met de 
ambassade. In dit licht is het goed om samen te werken met ISEA. 

 

 


