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Een enorm met verf besmeurd zeil ligt op  
de grond. Er staat een afwasteiltje op, en een 
ventilator. Schilderdoeken leunen tegen de 
muur. Er komen een paar mensen tevoorschijn, 
ze maken zich op om te gaan schilderen.  
 
De solotentoonstellling Studio Practice van 
Jonas Lund (1985) in galerie Boetzelaer|Nispen 
blijkt geen tentoonstelling te zijn, maar een  
‘art production line’. Een werkplaats waar aan 
de lopende band schilderijen gemaakt worden 
door een team assistenten. De kersverse kunst-
werken worden meteen online gezet, waar zij 
de beoordeling afwachten van een adviesraad 
van internationale kunstkenners. Behalve com-
mentaar geven, dienen de raadsleden ook over 
ieder werk een vonnis te vellen. Slecht werk  
moet vernietigd worden, goed werk wordt gesig-
neerd en ter verkoop aangeboden. Gesigneerd 
door Lund welteverstaan, al is het moment 
waarop de in Amsterdam gevestigde Zweedse 
kunstenaar er zijn handtekening op plaatst  
ook de eerste keer dat hij het betreffende doek 
aanraakt.  
 
Hij is dan ook geen schilder, maar een ‘digital 
native’ conceptuele kunstenaar. Zijn ideeën  
ontstaan doorgaans in reactie op internetcultuur 
en kunnen in allerlei vormen uitmonden; 
digitale en materiële.
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 Jonas Lund is aanwezig in de galerie als ik kom kijken. Hij 
legt uit dat bovenbeschreven procedure niet ongewoon is in de kunst-
wereld. Athans, in de jetset van de kunstwereld, waar het grote geld 
verdiend wordt. Talloze succesvolle kunstenaars hebben assistenten die 
‘hun’ werk maken. Zijzelf hebben geen tijd om aan de vraag ernaar te 
voldoen, of ze willen zich niet laten beperken door de onvermijdelijke 
praktische grenzen aan hun individuele productievermogen. Zo heeft 
de beroemde beeldhouwer en installatiekunstenaar Olafur Eliasson zo’n 
veertig assistenten in dienst, vertelt hij, die Eliassons werken niet  
alleen uitvoeren maar ook grotendeels bedenken.
 In galerie Boetzelaer|Nispen besloot Lund een eigen studio op 
te zetten naar dit model, maar dan in publiek toegankelijke vorm. De 
studio of het atelier, traditioneel het heiligdom van de kunstenaar waar  
inspiratie in kunst wordt vertaald, is een fabriekje geworden waar  
de markt de arbeid dicteert. Precies zoals de Nederlandse overheid het 
graag zou zien: de kunstenaar als gewiekste zakenman of brand. Elk 
aspect van zijn bedrijfsvoering heeft Lund transparant gemaakt. Zelfs 
het contract dat hij opstelde met zijn galerist en assistenten is online  
in te zien. ‘Gedurende de werkperiode zal assistent tewerk gesteld wor- 
den om kunstwerken voor kunstenaar te produceren, geïnspireerd 
door de richtlijnen zoals uiteengezet in een driehonderd pagina’s tellend 
boek dat kunstenaar zal verstrekken. Al het werk zal plaatsvinden in 
de galerie en het is assistent strict verboden enig auteursrecht te doen 
gelden met betrekking tot de geproduceerde kunstwerken.’
 Lund heeft het in Studio Practice in het bijzonder gemunt  
op hedendaagse Process Art, ook wel New Abstraction genoemd. Proces- 
kunst draait, zoals de naam al doet vermoeden, om het maakproces. 
Enkel de methode waarmee het tot stand kwam telt, en de manier waar- 
op die methode zich formeel verhoudt tot het medium schilderkunsten 
de schilderkunstige geschiedenis. Proceskunstwerken – met als grond-
legger Jackson Pollock – zijn doorgaans woeste, rauwe werken, meestal 
niet van een kinderachtig formaat. Vaak komt er geen verf, penseel  
of traditioneel canvas meer aan te pas. Zo bewerkt Ryan Estep zijn doe-
ken met vuil, weeft Ethan Cook zijn ‘schilderijen’, schildert Gabriele 
de Santis op marmer en bezemt Oscar Murillo zijn verf over het doek. 
Cool, nonchalant en imponerend zijn hun werken. En onpersoonlijk.
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  In de handleiding die hij voor zijn assistenten maakte, legt 
Lund de werkmethode van de hedendaagse proceskunstenaars als volgt 
uit: ‘Ieder van deze kunstenaars heeft een half-originele ‘nieuwe’ ma-
nier uitgevonden om werk te maken, en maakt die grootschalig te gelde 
door er series van 200+ exemplaren van te maken die er min of meer 
hetzelfde uitzien.’ Verzamelaars houden namelijk van werk waarvan de 
maker in een oogopslag te identificeren is. Als zij hun nieuwste aan- 
winsten op Instagram posten, moet hun netwerk ogenblikkelijk kunnen 
zien wat ze gescoord hebben. 
 Proceskunst sluit naadloos op deze behoefte aan. Wat Lund 
betreft is er geen kunst aan deze kunst van zijn collega’s en generatie-
genoten, en staat het genre enkel in bloei omdat het zo lucratief is. 
Lund is niet de enige die de artistieke betekenis van proceskunst niet 
hoog aanslaat. De invloedrijke Amerikaanse criticus Jerry Saltz heeft  
er om precies dezelfde reden geen goed woord voor over in een artikel 
voor New York Magazine van afgelopen juni. Hij beoordeelt het genre 
als ‘esthetische monocultuur’ en ‘Ersatz-Kunst’, en citeert instemmend 
zijn collega-criticus Walter Robinson die er de term ‘zombieformalisme’ 
voor uitvond.
 In Studio Practice hoopt Lund te bewijzen dat hij deze proces-
kunst feilloos kan imiteren. Of liever: dat zijn assistenten dat kunnen. 
Zij hebben de opdracht om voor 10 euro per uur (en 5 procent van de 
opbrengst bij verkoop) deze ‘Ersatz-Kunst’ na te bootsen. De eerste week 
leverde zijn kwartet assistenten maar liefst 55 kunstwerken af. Helaas 
blijkt de kwaliteit tegen te vallen. Naar verwachting zal zo’n 95 procent 
ervan vernietigd moeten worden. De reacties van de adviesraad logen 
er niet om. ‘Houd op met kunst maken met een blender!’, ‘Imitatie van 
imitatiekunst.’, ‘Dit werk is onhandig, onprettig en grof.’ Het lijkt wel 
een Idols-slachting.
 Toevallig ben ik getuige van het eerste definitieve oordeel  
over een werk. Een ongetiteld beige-grijs doek met harkerige blauwe 
verfstrepen wordt afgeserveerd. Raadslid Alain Servais, investerings-
bankier en kunstverzamelaar, is het kortst geweest in zijn reactie: 
‘geen ziel’. De assistenten krijgen de kritiek live te horen in de galerie. 
‘Vreselijk, om zo beoordeeld te worden terwijl je aan het werk bent’, 
verzucht een assistent als Jonas Lund haar een recent commentaar in 
herinnering brengt: ‘Je bent toch niet weer een douchegordijn aan  
het maken?’ Maar echt pijnlijk is het niet. Tenminste, nog niet.  



4

Ingewikkelder zou het worden als de assistent er wèl in zou slagen een 
prachtig kunstwerk te maken, dat Lund zich vervolgens zou toeëigenen 
zoals hij contractueel heeft vastgelegd. 
 De verzamelaars die tot dusver zijn benaderd blijken weinig 
kooplustig bij de aanblik van de eerste lading schilderijen. Maar al weet 
het werk hen nog niet te bekoren, ze zijn wel enthousiast. ‘Ik heb nog 
geen interessant werk gezien, maar ik vind het project fantastisch’, zei 
een van hen tegen Van Boetzelaer. Ook de adviesraad is van mening  
dat het een geslaagd project is, terwijl zij ondertussen geen goed woord 
over heeft voor de schilderijen die eruit voortkomen. Lund zet zichzelf, 
zijn galerist, de kunst én de kritiek in zijn hemd en samen amuseren  
ze zich kostelijk.

 Kortom, Lund bijt de hand die hem voedt. Maar die hand 
vindt het blijkbaar heerlijk om gebeten te worden. Wat een wonderlijke 
kermis, dit netwerk van zogenaamd kritische kunstenaars, kunsthande-
laars en critici. Wat voor rol wil Lund spelen? Bouwt hij net zo sluw aan 
zijn carrière als de kunstenaars die hij bekritiseert, of denkt hij dat  
hij als een soort nar of embedded rebel in de commerciële kunstwereld 
kan meedraaien en toch schone handen houden, door ondertussen  
ook alles en iedereen bespottelijk te maken?
 Het gesprek dat ik voerde met een van de assistenten,  
een jonge kunstenares, blijft in mijn hoofd hangen. Ze blijkt gewoonlijk 
figuratief werk te maken. Ik vraag haar of het werken in Lunds project 
anders is dan het maken van haar eigen werk. Ze antwoordt bevesti-
gend; haar eigen beelden komen voort uit een inhoudelijke zoektocht, 
waarbij ze niet bezig is met de vraag of het werk wel spectaculair,  
lekker of cool belooft te worden. Voor Studio Practice mikt ze daaren-
tegen louter op visueel effect, zoals de opdracht is. Ze vertelt dat er  
wel degelijk beloftevolle vondsten voortkomen uit dit effectbejag, maar 
die zouden in haar ogen pas echt interessant worden in een inhoude-
lijker context. 
 Als we verder willen praten over wat dan het geheim is van 
een echt goed kunstwerk, komt de stagiair van de galerie ons onder-
breken. Ze herinnert de assistent aan haar contractuele verplichting  
om in het kader van Studio Practice niet met derden te discussiëren  
of informatie met hen te delen. Verschrikt breken we ons gesprek af. 
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Misschien hadden we het mysterie van goede kunst op de staart kunnen 
trappen, maar dat is niet de bedoeling. Met een gespleten gevoel  
en een hoofd vol vragen kom ik thuis. Jonas Lund heeft niet alleen de 
kunstwereld te grazen genomen, maar ook mij als bezoeker.
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