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Terugblik bijeenkomst 

Uit een korte quiz met het publiek bleek bijna de helft van de ruim 140 deelnemers al actief te zijn in  

Midden- en Oost-Europa. Onder de aanwezigen zijn onder meer architecten, muzikanten, 

museumdirecteuren, beleidsmakers, designers en ambassademedewerkers. 

  

In een vraaggesprek met Katinka Baehr (redacteur en programmamaker Radio 1)  schetsten 

medewerkers van Nederlandse ambassades in Polen, Hongarije en Slowakije de globale context 

van culturele uitwisseling met hun land. (Dit vraaggesprek verving de geplande key note van RTL 

correspondent Jeroen Akkermans.) Aan het woord kwamen: Martin van Dijk, Nederlandse 

ambassade in Warschau; Kateřina Procházková, Nederlandse ambassade in Praag en Kriszti 

Arvai-Nagy, Nederlandse ambassade in Budapest. Beleidsprioriteiten van de ambassades zijn 

vooral design, creatieve industrie en architectuur. Verder heeft Tsjechië van oudsher een 

belangrijke glasindustrie; veel expertise in textiel- en leerbewerking; een goede filmtraditie en is 

geïnteresseerd in oude muziek. Polen lijkt iets conservatiever dan Tsjechië en staat bekend om zijn 

meubelproductie. Polen is meer verbonden met de Baltische staten dan met Hongarije en Tsjechië. 

In Hongarije is het imago van Nederland heel positief. Nederland is een van de grootste 

buitenlandse investeerders en is ook vanuit historisch perspectief verbonden met Hongarije. 

 

Vervolgens gaven vier sprekers vanuit hun eigen kunstdiscipline inspirerende presentaties en tips 

over werken in Midden- en Oost-Europa. Bijdragen waren er van: Noor Mertens, curator bij 

Boijmans Van Beuningen over beeldende kunst, galerieën en artists in residences in de regio; 

architect Emiel Lamers over architectuur in Hongarije; designer Ineke Hans over design, crafts 

(met name glasindustrie) en meubelindustrie en Peter Smidt, manager Buma Cultuur en creatief 

directeur Eurosonic Noorderslag over uitwisseling van popmuziek op met name festivals in Oost- 

Europa. 

 



Noor Mertens, curator Boijmans Van Beuningen 

Noor Mertens, curator Boijmans Van Beuningen was een van de deelnemers aan de 

oriëntatiereis die het Mondriaan Fonds organiseerde in oktober 2013 naar Oost-Europa. Ze 

vertelt aan de hand van een videowerk van Sander Breure en Witte van Hulzen - over artists 

in residencies, moderne kunstmusea en de wereld van galerieën in Polen. “Zo'n reis biedt de 

mogelijkheid om te bekijken hoe instituten, galeries en kunstenaars opereren vanuit een 

andere context en met een andere historische achtergrond. Het interessante is dat het niet 

alleen een verbreding van je kennis en contacten vormt, maar tegelijkertijd nieuw licht zet op 

je eigen context. (…) Wanneer je met zowel kunstenaars als instellingen praat, zijn ze positief 

over de kunstmarkt in Polen. Het Poolse galeriewezen is relatief klein maar groeit de 

afgelopen jaren hard. Aan dat laatste blijkt veel behoefte, omdat enige commercie de 

mogelijkheden voor het maken en tonen van hedendaagse kunst in Polen zelf vergroot en 

daarnaast Poolse kunstenaars internationaal op de kaart zet. “ 

 



Emiel Lamers, Emiel Lamers Architectures 

Emiel Lamers verhuisde in 2003 naar Budapest en bekeek 74 woningen in 2 maanden. Deze 

persoonlijke speurtocht was de aanzet om zich in de Hongaarse architectuur te verdiepen. Hij 

werd correspondent voor A10 Magazine en zo leerde hij veel architecten van verschillende 

generaties kennen. Na diverse tentoonstellingen die hij in Hongarije inrichtte, publicaties over 

architectuur en opdrachten in Midden- en Oost-Europa heeft Lamers onlangs het “Oog’’, een 

restaurant in Amsterdam-Noord neergezet (zie foto hieronder). Het ontwerp is geïnspireerd op 

een gebouw in Hongarije en er verscheen een mooie Hongaarse recensie in een vakblad. Een 

prachtig voorbeeld van wederzijdse inspiratie, in elkaar verdiepen en samenwerking.   



Nationale Nederlanden Hongarije  

Erick van Egeraat Architects 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Smidt, manager Buma Cultuur en creatief directeur Eurosonic Noorderslag vertelt over de 

kansen en mogelijkheden van uitwisseling van (pop)muziek met Midden-Oost Europa. Er 

worden nauwelijks  CD’s verkocht of betaalt voor het legaal downloaden van muziek. Wel is er 

een enorme festivalcultuur en daarom veel optredens mogelijk van Nederlandse bandjes. De 

wetgeving wat veiligheid betreft is in Hongarije niet zo streng als in Nederland en daarom zijn er 

naast de grote hoeveelheid festivals bijvoorbeeld ook veel feesten in badhuizen. Vroeger 

werden de Hongaarse badhuizen vooral door ouderen bezocht. Nu trekken ze veel jong publiek. 

  

Een van de bekendste festivals is het Sziget Festival in Boedapest dat naast het boeken van 

Nederlandse artiesten ook 20.000 kaartjes aan Nederlanders verkoopt. Ook wat media 

exposure betreft kan er veel in Polen en Hongarije wat aantrekkelijk is voor Nederlandse 

artiesten. Andersom probeert Noorderslag meer boekingen uit Oost-Europa naar het Westen te 

halen en legt specifiek de focus in 2016 op Central East Europe.    

 

 

Peter Smid, Buma Cultuur/ Eurosonic Noorderslag 



Badfeesten Hongarije 



Ineke Hans werkte als industrieel ontwerper en designer veel in Oost-Europa. Zo ging zij 

glasblazen in Tsjechië vanwege de specifieke kennis van het ambacht en de goedkope prijzen 

aldaar. Ook in Hongarije is veel expertise van stof en leerbewerking en nauwelijks massa prductie.  

Polen en Slovenië zijn vooral op industriële productie van meubels gericht met bijvoorbeeld grote 

opdrachten van Ikea in Poznań. In Polen signaleerde Ineke weinig behoefte aan samenwerking 

met Nederlandse ontwerpers. De belangstelling gaat daar meer uit naar Russische en Arabische 

handelaren (opdrachtgevers) en die hebben een andere smaak.   

Ineke Hans, Studio Ineke Hans 



Enkele tips voor culturele uitwisseling  

• Bezoek het land en verdiep je in de ander; toon interesse voor de lokale kunst en 

cultuur  

 

• Zoek de juiste samenwerkingspartners  

 

• Maak gebruik van de Nederlandse ambassades in de betreffende landen voor 

advies en netwerk. Dit zijn de matchmakers 

 

 

 

 



Facts & Figures Hongarije 

Inwoneraantal 10 miljoen 

Oppervlakte 93.030 km2 

Nederlandse investeringen  Tweede buitenlandse investeerder. Nederlandse multinationals actief in 

Hongarije zijn oa: Philips, ING, Heineken, Shell, KLM, Friesland  

Culturele hotspots Budapest, Pecs, Debrecen, Győr 

Culturele  iconen (vroeger en 

hedendaagse) 

Componisten:  

Franz Liszt, Bela Bartok, Peter Eotvos 

 

Kunstenaars:  

Laszlo Moholy-Nagy (founder of Chicago School of Technology),  Victor 

Vasarely,  Sir George Solti (dirigentt in London), Sir Alexander Korda 

(Hollywood film industrie) 

  

Schrijvers:  

György Konrad, Peter Nadas, Peter Esterhasy,Imre Kertesz (Nobel prijs) 

  

Fotografen 

Andre Kertesz, Brassai,Eva Besnyo 



Facts & Figures Polen 

Inwoneraantal 38,5 miljoen 

Oppervlakte 311.888 km²   ( Nederland 41.526 km² )  7,5 maal Nederland 

Nederlandse investeringen in 

deze landen  

Philips, Shell, Unilever  alle grote bedrijven. 

Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in Polen.  

Culturele hotspots Warschau, Krakau, Gdańsk, Poznan, Lublin, Torun, Łódż, Wrocław  

(culturele hoofdstad 2016 is Wrocław) 

Culturele  iconen (vroeger en 

hedendaags) 

Wajda (filmregisseur) Małgorzata Szumowska en Roman Polanski en 

Krzysztof Kieslowski. 

Theater: Warlikowski  

Literatuur: Czeslaw Miłosz en Wisława Szymborska   

Ryszard Kapuscinski, Olga Tokarczuk  

  

Beeldende kunst: Pawel Althamer en Katarzyna Kozyra, Wilhelm Sasnal, 

Igor Mitoraj 

  

Muziek: Mr. Polska (poolse popster in Nederland), Hanna Kulenty 

(componiste) en Chopin 

  

Dans: Krzysztof Pastor ( choreograaf), Igor Podsiadły (danser – winnaar 

zwaan).-  



Facts & Figures Tsjechië  

Inwoneraantal 10,5 miljoen 

Oppervlakte 78 866 km2 

Bevolkingsopbouw (leeftijd) 

  

78,08 in average 

Nederlandse investeringen in 

deze landen  

Philips, Ahold, ING, Heineken, CTP, Shell, KLM 

Culturele hotspots  Praha, Brno, Ostrava, in 2015 ook  Pilsen (Europees culturele hoofdstad 

2015) 

Culturele  iconen  (vroeger en 

hedendaagse) 

Componisten 

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, 

Gustav Mahler 

  

Beeldend kunstenaars 

Mikoláš Aleš, Max Švabinský, Jakub Schikaneder, Jiří Bílek, Alfons Mucha, 

David Černý ,Kryštof Kyntera,  

Bořek Šípek 

  

Choreograaf: Jiří Kylián  

  

Geleerde: Jan Ámos Komenský  (Comenius) 

  

Literatuur: Karel Čapek,  Franz Kafka, Bohumil Hrabal , Milan Kundera  

  

Popsters, acteurs: Karel Gott , Ivan Trojan,  Karel Roden  



Facts & Figures Slowakije 

Inwoneraantal 5.5 miljoen  

Oppervlakte 49 036 km² 

Nederlandse investeringen  Oa Heineken, Philips, ING Bank en ING Verzekering, 

Culturele hotspots Bratislava (Meulensteen Museum voor Moderne kunst, Košice (Europees 

culturele hoofdstad 2013), Banská Štiavnica, Žilina 

Culturele  iconen  Andy Warhol (Slowaakse naam Andrej Varhola) Juraj Jakubisko (directeur 

Perimbaba or Bathory   

Dezo Hoffmann , fotograaf van celebrities, 

Mikuláš Galanda, schilder, illustrator  

Edita Gruberová, sopraan, Peter Dvorský, Adriana Kučerová, sopraan  

Peter Breiner, pianist/ dirigent  

 

Adriana Karembeu Sklenaříková, topmodel  

Jon Voight (1938), acteur 

Paul Newman (1925–2008) Amerikaanse acteur, Slowaakse moeder  




