De kunst van het archiveren

Op het gebied van erfgoed kan het theater misschien wel iets
opsteken van de mediakunst. Ook daar vielen 7 jaar geleden
rake klappen toen de subsidie van het Nederlands Instituut voor
Mediakunst (NIMK) werd stopgezet.
De collectie en de apparatuur werden vervolgens overgedragen aan een nieuwe organisatie LIMA opgericht
door Gaby Wijers. Met veel moeite en innovativiteit
realiseerden ze een nieuw werkmodel waardoor de
collectie met werken van onder meer Jan Fabre,
Marina Abramović en Nan Hoover behouden kon blijven.
Daarnaast conserveren ze ongeveer 15.000 werken
voor verschillende instellingen waarvan een deel deze
zomer beschikbaar kwam via het innovatieve platform
mediakunst.net: Genoeg reden voor een interview
als inspiratie voor de werksessie Het Geheugen van
Theater op 7 september.
Gaby Wijers: waarom mediakunst.net?
We hebben mediakunst.net gelanceerd om grotere
zichtbaarheid te creëren voor de collecties die wij
conserveren. Er was geen manier om onze collecties
online raadpleegbaar te maken en samen met 4 instellingen hebben we dat nu mogelijk gemaakt. We willen
dat nu verder ontwikkelen want er zijn nog veel meer
collecties die daar een plek zouden kunnen vinden.
Waar loop je tegenaan als je zoiets opzet?
Afgezien van de financiering moet je door alle niveaus
van de verschillende organisaties heen en dat is niet
altijd makkelijk. Iedereen heeft weer zijn eigen belangen
en het is niet altijd het beste om iedereen zijn zin te
geven. Sommigen vonden het bijvoorbeeld belangrijk
om de volledige technische geschiedenis van een werk
te tonen maar wij hebben er samen voor gekozen om
de nadruk op het werk zelf te leggen.
Hoe zit het met de auteursrechten op
mediakunst.net?
We zetten alleen fragmenten van werken online en je
moet er een inlogcode voor aanvragen. Het is dus in
zekere zin niet helemaal publiek en het gaat om ‘citaten’
van de werken. Als er kunstenaars desondanks bezwaar
maken dan zijn we daar steeds coulant in. Op het moment

werkt het prima, maar er zijn ook juristen die zeggen
dat dit niet kan.
Wat vind je van auteursrechten in het theater?
Ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor de makers
belangrijk is. Je houdt zeggenschap over wat er met een
werk gebeurt en voorkomt bijvoorbeeld dat men het
voor commerciële doeleinden gebruikt. Tegelijkertijd is
een registratie van een voorstelling niet de voorstelling
zelf en is het wel heel belangrijk om zoiets te bewaren.
Dat kan zijn om de voorstelling later opnieuw uit te
voeren, voor onderzoek, of onderwijs. Dan heeft het
een ander doel dan geld verdienen.

Archiveren is
een vorm van
emancipatie
omdat je trots
bent op wat je
ooit gedaan hebt.
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het
goed archiveren van de podiumkunsten?
Er moet iets van ondersteuning komen voor groepen en
instellingen die een archief willen aanleggen met schaalbare oplossingen: de allerbeste manier, maar ook een
simpele, adequate manier. Daar moeten gezelschappen
uit kunnen kiezen. En op een op een gegeven moment
moet er toch een infrastructuur zijn om documenten
blijvend te archiveren.
21

