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Naast de vertoning in een tentoonstelling of een
screening op zaal is mediakunst uit museale collecties nauwelijks zichtbaar. Daar is nu verandering in gekomen. In drie jaar tijd hebben vijf instellingen zo’n drieduizend media kunstwerken online
toegankelijk gemaakt.
Van Abbemuseum Eindhoven, Frans Hals Museum Haarlem, Stedelijk Museum Amsterdam en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken al langer samen met LIMA aan de digitale en
duurzame conservering van hun media kunstwerken. Zij hebben nu een gezamenlijke digitale catalogus ontwikkeld om de in Nederland verzamelde
mediakunst zichtbaar en toegankelijk te maken.
Naast de digitalisering, beschrijving en rechtenklaring van de werken voor online gebruik is een op
de toekomst gerichte en speciaal voor mediakunst
ingerichte interface ontwikkeld. Bovendien is een
intern kennisplatform opgezet en werd geëxperimenteerd met de mapping van data uit de diverse
collectie-informatiesystemen (CIS). De resultaten
zijn allemaal behaald.
Performances, videokunstwerken, mediakunst-installaties, digitale kunstwerken en online kunstwerken uit de collecties van LIMA en Van Abbemuseum, Frans Hals Museum, Stedelijk Museum
Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed zijn sinds 19 juni 2018 zichtbaar en bruikbaar via één gezamenlijke online catalogus. Een
mijlpaal: nog nooit waren er zoveel mediakunstwerken van verschillende musea en instellingen
via één interface online beschikbaar. Nederland
heeft hiermee een beeldbepalende wereldprimeur.
De eerste stap naar de wereldwijde online zichtbaarheid van de mediakunstcollectie Nederland is
hiermee gezet. Maar het is nog niet af. Belangrijk is
dit initiatief blijvend te continueren; de catalogus
in de komende jaren voortdurend uit te breiden
met nieuwe werken, collecties en functionaliteit.
Zo blijven de kunstwerken ook in de toekomst beschikbaar voor onderzoek, kennisuitwisseling en
presentatie. Voor elkaar, voor collega’s, en voor het
publiek.
LIMA dankt het Mondriaanfonds en de participerende instellingen voor hun steun.

Gaby Wijers
directeur LIMA
LIMA, Juli 2018
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AANLEIDING
De (on)toegankelijkheid van mediakunst
Mediakunst is uitgesproken, divers, en alomtegenwoordig. Kunstenaars gebruiken en reflecteren
vanzelfsprekend op nieuwe media en technologie.
Zij creëren, in toenemende mate, performances,
videokunstwerken, geluidskunstwerken, electronische kunst, media-installaties, digitale kunst en
net art; maken eigen video tools of schrijven eigen
software en zoeken de grenzen van het technisch
haalbare op. Daarbij maken zij continu gebruik van
veelbelovende nieuwe technologieën en platformen en vernieuwende praktijken - al dan niet binnen de traditie van de beeldende kunst. Digitale
ontwikkelingen hebben daarnaast grote impact
op de vertonings- en distributiemogelijkheden van
mediakunst.
Mediakunst speelt een steeds grotere rol in musea, onderzoek en onderwijs. Videokunst en media-installaties zijn inmiddels geaccepteerde
kunstvormen en worden ruim door musea aangekocht. Performances, geluidskunst, digitale kunst
en net art worden veel vertoond en in stijgende lijn,
hetzij in Nederland nog schoorvoetend, verworven.
Het beheer, behoud, en toekomstige presentatie
ervan is voor velen nog een onoverzichtelijk terrein,
terwijl collecties wel proactief moeten opereren
en kennis hierover nodig hebben om dit kwetsbare
hedendaagse erfgoed toegankelijk te kunnen houden in de toekomst.
Analoge, gedigitaliseerde en born-digital formaten,
dragers, hard- en software en vertonings apparatuur delen allen de continue noodzaak tot vertaling naar nieuwe technologieën. Mediakunst is een
reproduceerbare en tijdgerelateerde kunstvorm,
het kunstwerk is niet statisch, verandert in de loop
van de tijd, laat zich niet in een oogopslag bekijken
of in een afbeelding vastleggen. Traditionele vormen van representatie schieten voor mediakunst
tekort. Een still laat vaak te weinig zien van het
kunstwerk omdat geluid en de ontwikkeling door
de tijd hierop ontbreken. De media zijn technisch
gezien vaak wel goed te reproduceren, maar de reproductie roept vragen op over authenticiteit, kwaliteit en presentatie. Daarbij speelt natuurlijk het
verschil tussen exposure en exclusiviteit een rol.
Kan een online presentatie, met beperking in kwaliteit en bandbreedte de beleving van de toeschouwer en de intentie van de maker waarborgen?
Daarnaast is er bij online presentatie ook vaak de
angst voor het verlies van controle op kwaliteit,
verspreiding en gebruik. En last but not least spe-

len de auteursrechten een grote rol. Voor online
gebruik zijn deze meestal (nog) niet geregeld. Hierdoor zijn de mediakunstcollecties van musea voor
hedendaagse kunst zoals Tate, Londen, Guggenheim New York en SFMOMA, St. Francisco en van
in de kunstvorm gespecialiseerde distributeurs zoals Electronic Arts Intermix, New York, LUX Londen
en Film Form, Zweden over het algemeen slechts
beperkt online: de video wordt niet getoond. Dat
geldt overigens niet alleen voor mediakunstwerken. Ook voor filmcollecties en ander audiovisuele
collecties en archieven van bijvoorbeeld EYE Film
Museum of het Nederlands Instituut voor Beeld en
Geluid geldt dat het merendeel van het materiaal
(nog) niet online aangeboden kan worden vanwege
auteursrechtelijke beperkingen.
En dat terwijl in onze digitale samenleving mediakunst en bewegend beeld alom aanwezig zijn.
Social media is niet denkbaar zonder video’s en
gif-animaties. Maar ook op websites en in online
marketing wordt een verhaal vaak ondersteund
met een video of bewegend beeld. Meer dan 45
procent van de Facebook gebruikers kijkt meer
dan een uur per week video’s op Facebook (eind
2017). In schril contrast hiermee staat de beperkte
toegankelijkheid van mediakunst. Digitale toegankelijkheid is in de huidige samenleving essentieel om aan de toenemende vraag van curatoren,
(kunstvak)opleidingen, journalisten, universiteiten en meer te kunnen voldoen. Het internet is de
belangrijkste bron hiervoor. Kunstenaars hebben
eigen websites waar werken te bekijken zijn en op
websites van mediakunst instellingen en archieven is online de collectie te bekijken. Er zijn organisaties als UbuWeb die (illegaal) de highlights uit de
mediakunst aan bieden en online platformen voor
verkoop van mediakunst (bijvoorbeeld Blink). Verder zijn er op educatie gerichte video platformen
zoals Arttube en video on demand platforms voor
film als IFFR Unleashed. Dit draagt allemaal bij
aan een betere toegankelijkheid, maar het is nog
lang niet voldoende.
Sinds het bestaan van de discipline, nu alweer
vijftig jaar geleden, is de behoefte aan onderzoek,
reflectie, context, verbinding en bemiddeling enkel gegroeid. De toegankelijkheid van mediakunst
is voor het artistieke of wetenschappelijk onderzoek van kunstenaars, curatoren en academici van
groot belang. Het online toegankelijk maken van de
mediakunstcollecties van de deelnemende instelling geeft voor hen inzicht in de discipline; in haar
geschiedenis en actualiteit. Veel onderzoekers en
kunstenaars verhouden zich dagelijks tot bewegend beeld online, mediakunst hoort dan een wezenlijk onderdeel van te zijn. De vergrote toegang
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tot dit essentiële materiaal draagt bij aan een
verstevigde positie ervan in wetenschappelijk en
institutionele context. De beschikbaarheid van het
materiaal zorgt ervoor dat jonge kunstenaars door
hun voorgangers geïnspireerd kunnen worden,
dat curatoren mediakunstwerken van toen en nu
in hun programma’s en tentoonstellingen kunnen
opnemen en dat wetenschappers onderzoek kunnen doen naar bekende en nog onbekende parels
in deze geschiedenis.

MEDIAKUNST.NET
Elke collectie hedendaagse kunst en design bevat
tal van mediakunstwerken. Om de werken te kunnen conserveren en toegankelijk te maken is specialistische kennis nodig, die vaak niet aanwezig is
in musea. Het project Mediakunst.net richt zich op
duurzame toegankelijkheid voor deze grote groep
kunstwerken en brengt vijf Nederlandse collecties bij elkaar. Doordat tijdens het project concreet
samengewerkt wordt aan uitdagingen op technologisch vlak, op het gebied van representatie en
gezamenlijke beschrijvingen, en de juridische en
financiële uitdagingen waar een duurzaam online
platform voor staat, wordt een basis gelegd voor
verdergaande samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van digitale conservering. Conservering van mediakunst omvat alle handelingen
die nodig zijn voor het verschaffen van blijvende
toegang tot de kunstwerken. Hierbij hoort niet alleen een efficiënte en veilige omgeving voor langetermijnbewaring met een garantie op maximale
integriteit en authenticiteit, maar ook het voortbestaan van de bewarende organisatie(s) zelf. Ook
het regelen van juridische aspecten en het maken
van businessmodellen behoort, evenals het documenteren en verwerken van de materialen, tot de
benodigde activiteiten.
LIMA is het platform in Nederland waar de beschikbaarheid van mediakunstwerken en digitale kunst voor toekomstig gebruik centraal staat.
Als opvolger van Montevideo en NIMk wordt LIMA
wereldwijd gezien als expertisecentrum voor conservering en toegankelijkheid van mediakunst.
LIMA beheert een instelling overschrijdend domeinspecifiek e-depot en kenniscentrum op het
gebied van de digitale kunst. Voor digitale kunst
en mediakunst geldt dat haar complexe conserveringsvraagstukken specifieke expertise behoeven.
Het is voor de meeste musea en presentatie-instellingen praktisch onmogelijk om alle verschillende uitdagingen van deze werken zelfstandig

aan te gaan. Het is in alle opzichten efficiënter om
de beperkte middelen gezamenlijk in te zetten en
de noodzakelijke kennis zo breed mogelijk te delen.
Dertig instellingen in Nederland, waaronder musea
als Bonnefantenmuseum, Museum Boijmans Van
Beuningen, privéverzamelaars, collectiehouders
zoals het RCE, de Appel en de Rabobank besteden
het beheer en behoud van hun mediakunstwerken bij LIMA uit. Hun werken zijn bij LIMA opgeslagen en bovendien worden in samenwerking met
deze makers, musea, academies en universiteiten,
nieuwe strategieën van verduurzaming van digitale kunst onderzocht en diensten ontwikkeld en
aangeboden.
De bij LIMA opgeslagen werken zijn geconserveerd
en gedigitaliseerd. Alleen de werken uit de LIMA
collectie zijn echter ook online toegankelijk. Collectiebeheerders van mediakunst hebben vaak alle
losse files in bezit. Tot nog toe hebben zijn geen
gezamenlijke interface die digitaal toegang tot hun
collectie verschaft. Bij de eigen instelling kunnen
zij meestal niet naar het depot lopen om even een
werk te bekijken. Dat maakt het selecteren voor
een expositie en het gezamenlijk bespreken of beoordelen van het werk soms omslachtig. Voor het
vergelijken van werken voor beheer, presentatie
of onderzoek geldt hetzelfde. Met de door Mediakunst.net gerealiseerde gezamenlijke toegang geënt op de duurzaamheids-infrastructuur wordt het
volgende bereikt:
• Betere toegang tot de eigen en andere collecties: dit leidt tot praktische winst in de vorm van
efficiënter aankoopbeleid en bruikleenverkeer
en tot inhoudelijke verrijking doordat werk in relatie met ander werk uit de collectie Nederland
kan worden bekeken.
• Betere zichtbaarheid van de collecties: dit
voorziet in de vraag van curatoren, onderzoekers, publiek en van veel kunstenaars.
• Gedeelde zorg voor conservering en duurzame
opslag. Dit leidt bovendien tot de duurzame samenwerking en toegankelijkheid van de Nederlandse Collectie media kunstwerken.
De oorspronkelijke titel van het project was dan
ook “Een basis voor duurzaam toegankelijke
mediakunst”.
Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum en Frans Hals Museum waren direct enthousiast over het idee hun mediakunstwerken in het
depot van LIMA beter toegankelijk te krijgen en
te houden. Met deze vier collecties is in één stap
meer dan de helft van de in Nederland beheerde
mediakunst digitaal beschikbaar. Dat vormt - samen met de diversiteit in de verschillende collec-
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ties - een belangrijke reden om met deze partijen
de catalogus te ontwikkelen. De andere bij (het
depot van) LIMA betrokken musea ondersteunen
het project en participeren in de ontwikkeling. Zij
zullen op een later moment ook deelnemen aan
de catalogus. RCE, DEN en Museum Boijmans Van
Beuningen vormden samen met de instellingen de
stuurgroep. Kennis uit het project wordt in samenwerking met de musea, RCE, SBMK, NDE en DEN
verspreid.
Het belangrijkste onderdeel van het project is het
realiseren van een gezamenlijke catalogus. Daarnaast wordt de technische infrastructuur voor
het gezamenlijk depot uitgebreid en het business
model voor de catalogus en het e-depot geëvalueerd en uitgebreid. Bovendien wordt kennis
overgedragen.

HET PROJECT

(kennisplatform en fragmenten), Daniël Engelsman (financiële administratie en kostenmodellen)
en Gaby Wijers (coördinatie).
Aan het begin van het project werd een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken
op het gebied van beschikbaarheid, gebruik en
publieksbereik van de mediakunstwerken bij de
verschillende collecties (de nulmeting). Op basis
daarvan werd gekeken naar de gewenste situatie en de mogelijkheden dit resultaat te behalen.
Het uitgangspunt daarbij was niet zozeer kwantiteit - meer bruikleenverkeer omtrent mediakunst
is niet het doel - maar kwaliteit. Om het doel te
behalen zijn bepaalde factoren een noodzakelijke
voorwaarde.
Deze factoren zijn:
- het efficiënter en makkelijker raadpleegbaar
maken van de collectie
- het efficiënter laten verlopen van de
bruikleen-procedures
- de toegang tot elkaars collectie

Het project Mediakunst.net heeft als doel om de
zichtbaarheid en de duurzame toegankelijkheid
van de mediakunstcollectie Nederland te verbeteren. Dit komt ten goede aan presentatie, beheer, behoud, onderzoek en onderwijs maar het
bevordert ook de ontwikkeling van kennis over, en
waardering voor, mediakunst in het algemeen. Van
alle deelnemende organisaties zijn minimaal twee
vertegenwoordigers betrokken bij het project. We
kwamen frequent bij elkaar en bespraken de doelstellingen en fasering van het project, beantwoorden vragen en presenteerden specifieke cases.

Het project Mediakunst.net bestaat uit meerdere
delen
1. Ontwikkeling catalogus mediakunst.net inclusief koppeling infrastructuur en module voor
kennisuitwisseling
2. Uitbreiding infrastructuur e-depot
3. Evaluatie en uitbreiding business model
4. Organisatie seminar

De belangrijkste betrokkenen van de instellingen waren: Christiane Berndes, Aurora Loerakker,
Peter Claassen (van Abbemuseum), Bart Rutten,
Gert Hoogeveen, Michiel Nijhoff (Stedelijk Museum), Jarno Pors en Sylvia van Schaik (RCE), Xander Karskens, Anke van der Laan, Karien Beijers
(Frans Hals Museum). De stuurgroep bestond uit
Christiane Berndes, Bart Rutten, Anke van der
Laan, Gerhard Jan Nauta (DEN) en Nynke van der
Wal (Museum Boijmans van Beuningen). Het ontwikkelteam van LIMA bestond uit: Jaap van der
Kreeft / Toxus (systeemontwerp en programmeren), Peter van Kemenade/Kennis werkt (programmeren), Pier Taylor (ontwerp), Sanneke Huisman
(projectsecretaris en communicatie), Jurian Strik
en Manique Hendricks (communicatie), Anne de
Jong (projectassistent), Mila van der Weide (registrar), Wiel Seuskens (infrastructuur en kennisplatform), Kees Fopma (digitalisering, stills, fragmenten en watermerken), José Miguel Biscaya

Het beschrijven en invoeren van mediakunstwerken stelt specifieke eisen aan een registratiesysteem. Bij video en film is vaak sprake van
meerdere kopieën en versies (tapes, harde schijven, filmspoelen). Kopieën of afgeleiden hebben
dezelfde inhoud, maar de overige kenmerken zijn
erg uiteenlopend. Daarom moeten ook een aantal technische gegevens vastgelegd worden, die
noodzakelijk zijn om het werk correct te vertonen.
Bovendien is voor onderzoek inzicht in de oorspronkelijke drager en de gebruiksgeschiedenis
essentieel. In veel gevallen bestaan mediakunstwerken uit meerdere onderdelen, soms in een
combinatie van files en fysieken elementen. Er bestaan meerdere standaarden voor het beschrijven
van mediakunstwerken. Voor Mediakunst.net werd
gezamenlijk overeengekomen niet diep in te gaan
op de technische of inhoudelijke beschrijvingen,
maar de focus te leggen op de video en de artistieke inhoud van het werk.

1. Ontwikkeling Catalogus
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De gezamenlijke velden in de catalogus Mediakunst.net zijn:
• artist/collective
• titel
• collection
• year
• length
• type installation (if applicable)
• description (if applicable)
• keyword (if applicable)
• biography (if applicable)
• still
• fragment
• video with watermark for preview only
• user rights
De gehanteerde taal is voor de catalogus is Engels. Gedurende de looptijd van het project zijn
veel aspecten van archivering, metadata, beschrijving, copyright, toegangsprivileges, financiering en samenwerking aangesneden. Het ontwerp
van Mediakunst.net is de manifestatie van deze
samenwerking.
		CATALOGUS EN INTERFACE
Het interface-ontwerp is in zoverre nieuw dat het
de middenweg tussen een database en een showcase heeft. De inspiratie hiervoor kwam van Trello.
Het ordenings- en presentatie- principe van deze
website is vervolgens afgestemd op video. Er is
een mogelijkheid tot interactie gecreëerd. Het
browsen en bekijken van kunstwerken is tegelijkertijd mogelijk. Mediakunst.net is als online catalogus ontwikkeld die niet alleen door museummedewerkers, maar ook door het publiek in mediatheek
of bibliotheek gebruikt zou gaan worden. Gericht
zoeken kan door middel van het invoeren van zoektermen in specifieke velden (zoals kunstenaar,
jaar, (woorden uit) titel, beschrijving etc.). Zoeken
kan in een gericht veld of in meerdere/alle velden
tegelijk. Gebruikers kunnen hun zoekvraag filteren op afzonderlijke collecties, een combinatie van
enkele collecties doorzoeken of zelfs alle collecties
tegelijk. Doorklikken op kunstenaar geeft biografische informatie. Het zoekresultaat wordt gepresenteerd aan de hand van een lijst met suggesties
op basis van de doorzochte velden. Deze velden
kunnen naar eigen inzicht ingesteld worden. De
resultaten worden in horizontale kolommen gesorteerd op alfabet, collectie of jaar, ook dit kan
door de gebruiker worden aangepast.. Doorklikken
op de still geeft toegang tot het video(fragment)
en de beschrijving. Er is een lijst met kunstenaars
en trefwoorden beschikbaar. Kunstwerken kunnen geselecteerd worden en volgens eigen inzicht

ingericht worden met de playlists die bovendien
gedeeld kunnen worden. Gebruiksgemak en kijkervaring stonden bij de ontwikkeling van zoekfunctionaliteit en presentatie centraal.
Er worden, mede vanwege bestaande juridische, praktische en organisatorische mogelijkheden, verschillende niveaus van toegankelijkheid
onderscheiden:
• basis: inzage door onderzoekers, medewerkers
en curatoren in de bibliotheek
• online streaming via website en
• streaming op zaal (optioneel)
De basisversie en de online versie zijn in de huidige versie van Mediakunst.net gereed. Daarmee
is de toegankelijkheid voor musea onderling en
hun onderzoekers en bezoekers gerealiseerd.
De online catalogus is ontwikkeld voor Chrome en
geeft online aan iedereen toegang tot de metadata, stills en fragmenten. Om de gehele werken te
kunnen bekijken en bookmark lists te kunnen delen moet men ingelogd zijn op Mediakunst.net. Op
verzoek wordt een inlogcode versterkt vooralsnog
voor onderzoeksdoeleinden, dat kan zijn voor tentoonstelling, artikel of academisch/wetenschappelijk gebruik. Streaming op zaal vraagt om andere
functionaliteit, het betreft hierbij namelijk andere
versies van de werken: in de allerhoogste kwaliteit, zonder watermerk. De optie blijft wenselijk en
wordt in de toekomst ontwikkeld.
		KOPPELING INFRASTRUCTUUR
De standaard voor werken waarvan meerdere kopieën worden bewaard gaat uit van een onderverdeling naar werk, manifestatie (uitgave) en editie.
In een registratiepakket als Adlib kan deze standaard niet zonder meer toegepast worden. Het CIS
van LIMA sluit aan bij genoemde standaard en Dublin Core en is open source. Op deze manier voorziet dit CIS in ontsluiting via web-based systemen:
het is een relationele MySQL database, benaderbaar via een webinterface (met alle bekende internetbrowsers) met behulp van o.a. PHP en Delphi.
Het CIS in gebruik bij het e-depot van LIMA is zeer
gedetailleerd, er worden immers verschillende versies en afgeleiden van veel verschillende werken
en collecties in beheert, zoals masters (het origineel), een archiefexemplaar (digitale kopie van de
oorspronkelijke video-opname in de hoogst mogelijke kwaliteit als uncompressed avi), presentatie
files (gebruikt voor tentoonstellingen en screenings) en raadpleeg-bestand (de digitale kopie die
gebruikt wordt om een video-opname digitaal ter
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beschikking te stellen, bijvoorbeeld H264). Ook
gegevens die van belang zijn voor conservering
en toekomstige presentatie worden in dit e-depot
opgeslagen.Voor het Medkiakunst.net werden voor
alle werken van de participerende collecties stills,
presentatie files met watermerk (‘for preview only’)
en fragmenten gemaakt en geïmplementeerd.
Het digitale depot van LIMA gaat uit van de centrale opslag van kunstwerken, afgeleiden, metadata
en documentatie. Van daaruit is alles in principe
toegankelijk en opvraagbaar. Voor de online toegang tot de collecties van Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, RCE en Frans Hals
Museum is de infrastructuur bij LIMA uitgebreid
tot een centrale distributie-infrastructuur waarvan
alle betrokken instellingen in het project gebruik
kunnen maken. Deze infrastructuur bestaat uit
een generiek deel (dat voor iedereen op dezelfde
manier werkt) en een front end (de interface(s) die
specifiek zijn voor dit project). Dit bestaat voor dit
project uit een gezamenlijke infrastructuur Mediakunst.net en per instelling een individuele interface Mediakunst.net@Van Abbemuseum.nl bijvoorbeeld. In de codering is aangegeven welke werken
wel of niet gepubliceerd moeten worden en welke
files het betreft.
In het generieke deel wordt aangegeven welke
werken, van welke collecties en op welke manier op
mediakunst.net gepubliceeerd worden. De bijbehorende metadata, beschrijvingen, still, fragment
en video file wordt opgehaald en gepresenteerd.
Wat zichtbaar is, komt deel voor uit de met de kunstenaar of instelling overeengekomen rechten.
Indien er geen beeld vertoond mag worden (omdat dat zo afgesproken is), of slechts een fragment
getoond mag worden, of wanneer het te vertonen
beeld onduidelijk is, zoals bij complexe installaties
het geval kan zijn, verschijnt de melding “viewing
this work is possible at the location of the collection” in beeld.
In het individuele deel kan een eigen signatuur aan
de presentatie van de eigen collectie binnen mediakunst.net gegeven worden. Dit kan door middel van een andere vormgeving en het toevoegen
van afwijkende velden uit de eigen database. Zo
heeft bijvoorbeeld het Van Abbemuseum in de eigen versie velden als “aangekocht met hulp van”
opgenomen.
De uitwisseling en koppelingen met de lokale collectie-informatiesystemen zoals Adlib en TMS.
Door de keuze voor een centrale interface kon
uniformiteit en standaardisering bereikt worden
in onder meer tijdcodering, benamingen, beschrijvingsstandaarden, niveau van detail, contextuele
informatie, schrijfstijl. Daardoor zijn er afwijkingen

opgetreden met de collectie-informatiesystemen
van de collecties. Verschillende collecties gebruiken immers verschillende uitgangspunten voor de
beschrijvingen of benamingen. Denk bijvoorbeeld
aan de schrijfwijze van kunstenaarsduo’s: Ulay/
Abramovic of Abramovic/Ulay of Marina Abramovic en Ulay of Marina Abramovic & Uwe Laysiepen
als twee individuele kunstenaars of als collectief;
of de verschillende mogelijkheden wat betreft
tijdnotatie: 68 minuten, 1 uur en 6 minuten, 1’08”,
etc. Ook kunnen dezelfde werken in verschillende systemen een andere titel of lengte in hebben.
Om de informatie te vergelijken en aan te passen
worden alle gegevens gemapped en geharmoniseerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld aspectratio-data
en rechteninformatie uit het CIS van LIMA ingelezen worden in Adlib, het CIS van het Frans Hals
Museum en vise versa. Het importeren en matchen van informatie van de collecties gebeurt
door middel van een spreadsheet per stakeholder.
De mediakunst import routine genereert aan de
hand van de geïmporteerde gegevens een spreadsheet met meerdere tabs en voert een mapping
uit waarbij gecontroleerd wordt of gezocht wordt
naar matches. In de eerste plaats wordt gematched op basis van de titel van het kunstwerk en de
naam van de kunstenaar. De data uit het LIMA-CIS
zijn hierbij leidend. LIMA verwerkt de spreadsheets
dagelijks zodat deze naar de collecties gestuurd
kunnen worden en ook weer terugkomen met suggesties. Dit is een reusachtig proces dat nog een
jaar in volle gang is. Op Mediakunst.net wordt altijd
de informatie getoond die door LIMA aangeleverd
wordt.
		KENNISPLATFORM
Het uitwisselen van kennis over conserverings-,
documentatie- en bruikleenmethoden, juridische
en technische documentatie, leidt tot betere specifieke afspraken en meer begrip. Ook is er behoefte om informatie over digitale conservering,
formaten, techniek, infrastructuur, productie en
randvoorwaarden. Er zijn artikelen geschreven en
er is een eenvoudige module gerealiseerd om de
informatie gezamenlijk verder te kunnen te kunnen aanvullen en delen. Hiervoor wordt een wiki
gebruikt. Daarnaast zijn de uitkomsten van drie
bijeenkomsten waarin de participanten werkten
aan documentatie van mediakunst en installatiekunst en bruikleenprocedures gepubliceerd. Voor
Mediakunst.net zijn bovendien tems & condiditions
voor gebruik, een handleiding en een protocol voor
rechtenklaring opgesteld.
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Wiki’s worden steeds populairder als middel voor
open samenwerking en kennisdeling. LIMA gebruikt de Mediakunst.net wiki als case study. De
informatie is vooralsnog beschikbaar voor de participerende instellingen en zal worden uitgebreid
naar alle bij LIMA aangesloten instellingen.
Een selectie uit de index van de artikelen:
English
• Documenting video art
• Frequently asked questions
• Guidelines for documenting (video)
installations
• Identifying aesthetic, historical and conceptual
significance of equipment
• Media storage conditions
• Mediakunst.net manual
• PROCEDURES Configuration Viewing Files
• PROCEDURES - Masters and copies
• PROCEDURES - Analogue and digital video
formats for acquisition
• PROCEDURES Appendix Technical Terms
• Mediakunst.net Terms and conditions
• Video stills
Nederlands
• Auteursrecht
• Beheer en behoud van videobanden
• Video art workflow LIMA
• Digitale kunstwerken workflow LIMA
• Schermen met auteursrecht

2. Uitbreiding infrastructuur
gezamenlijk depot 2015-2018
LIMA is een flexibel platform, een netwerkorganisatie waar de beschikbaarheid van mediakunstwerken en digitale kunst voor toekomstig gebruik
centraal staat. Daarom werkt LIMA interdisciplinair, crossmediaal op het snijvlak van beeldende
kunst, theater, film en e-cultuur. LIMA levert en
ontwikkelt innovatieve diensten, kennis en producten aan het veld van makers en afnemers vanuit
een breed, interdisciplinair, internationaal netwerk.
Pioniersrol in de vroegtijdige herkenning, selectie en wereldwijde vertegenwoordiging en ondersteuning van digitaal talent speelt eveneens een
grote rol. Meer dan 500 kunstenaars besteden de
presentatie en promotie van hun werk bij LIMA uit.
Wij verbinden al deze partijen en disciplines en de
kunstenaarspraktijk met duurzaamheid en onderzoek. LIMA bevindt zich zo in een unieke schakelpositie, waarin waardevolle kennis over complexe

digitale objecten en de kunstwerken wordt verzameld, gecreëerd en gedeeld met verschillende disciplines, makers en afnemers. Dit maakt LIMA tot
een belangrijke schakel in de digitale infrastructuur die gekenmerkt wordt door de noodzaak tot
samenwerking vanuit de landelijke knooppunten
met knooppunten die zelf, zoals LIMA, verantwoordelijkheid hebben en nemen.
LIMA is verbonden aan het netwerk voor de conservering van hedendaagse kunst (SBMK), haar
internationale equivalent INCCA en een specifiek
internationaal netwerk voor de conservering van
mediakunst. Maar is nadrukkelijk ook partner in de
nationale digitale infrastructuur voor cultureel erfgoed (NDE en CCDD) en het netwerk voor audiovisueel collectiebeheer (AVA-net) en werkt samen
met DEN. De ervaringen die LIMA opgedaan heeft
in nationale en internationale projecten en samenwerkingsverbanden wordt ingezet om de zichtbaarheid en de duurzame toegankelijkheid van
mediakunst te waarborgen. In samenwerking met
dit netwerk volgen we de technologische ontwikkelingen en trends, en anticiperen we op de impact
die deze ontwikkelingen hebben op de processen,
technische formaten en kennis.
LIMA is gestart in 2013 met als doel een gezamenlijke, centrale voorziening te bieden voor duurzame
toegankelijkheid van mediakunst. In nog geen zes
jaar tijd hebben ruim dertig kunstinstellingen zich
aan LIMA verbonden, en dit aantal is groeiende.
Mediakunst.net is de zichtbaarheidsschil op deze
voorziening voor duurzame opslag. LIMA verzekert de kwaliteit van haar mediakunst-depot door
aan te sluiten bij internationale standaarden zoals
het Open Archival Information System (OAIS), het
internationale referentiemodel voor digitale duurzaamheid. De werkwijze van LIMA is hierop aangepast. Bij het verwerven van mediakunstwerken
is het belangrijk te weten wat er nodig is om het
werk voor de toekomst te behouden. LIMA adviseert over technische en juridische kwesties bij
aankoop. De werken komen via de kunstenaars,
collecties of galeries naar LIMA. LIMA controleert
vervolgens deze werken en bestanden op kwaliteit en compleetheid. Als de kwaliteit niet optimaal
is, wordt de collectie of kunstenaar gevraagd de
bestanden in de hoogst mogelijke kwaliteit aan
te leveren. Dit vormt immers het bronmateriaal
voor de toekomst. Vervolgens worden de gegevens ingevoerd en worden de bestanden gedigitaliseerd voor duurzame opslag en genormaliseerd.
Bij digitaal materiaal treedt geen normalisatie op,
dit materiaal wordt behouden in de eigen codec.
De bestanden worden duurzaam en in drievoud
(on shelf op datatape op twee plekken en op de
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server) opgeslagen. Archiefopslag op LTO-tape is
een andere standaard die LIMA hanteert, vanwege duurzaamheid en efficiëntie. Daarnaast worden
vertoningfiles gemaakt voor presentatie, op verzoek wordt de uitlevering c.q. bruikleen van deze
files verzorgd. Voor onderzoek en online gebruik
zijn voor de bij Mediakunst.net aangesloten participanten viewing files en stills gemaakt.
In haar nu bijna zesjarig bestaan heeft LIMA haar
stabiliteit en betrouwbaarheid aan partners en
belanghebbenden getoond. In de looptijd van het
project Mediakunst.net zijn diensten, netwerk en
mogelikheden uitgrebeid. Dit blijkt uit de behaalde
resultaten. In de afgelopen periode is:
• een workflow en aanleverformulieren opgesteld
• de technische infrastructuur uitgebreid met
een glasvezelaansluiting
• de verouderde apparatuur deels vervangen en
deels uitgebreid
• een stijgend aantal collecties onderdeel geworden van LIMA’s e-depot (stijging van 20%)
• een onderzoek en dienst gestart voor de opslag
van online kunstwerken
• een DIY tool en conserverings diensten voor
kunstenaars ontwikkeld
• een inzichtelijk kosten kostenstructuur
opgesteld
• een onderzoeksagenda voor de conservering
van mediakunst opgezet
• een pilot voor gezamenlijke opslag met EYE
opgezet
• aangetoond dat er behoefte is gespecialiseerde e-depots per domein en een actief kenniscentrum en -netwerk per domein
De schaalvergroting en het ontstaan van nieuwe
formaten en processen, vraagt continu om oplossingen voor opslag en manieren om deze formaten
toegankelijk te houden. De komende jaren zal onder meer geanticipeerd worden op:
• de toenemende complexiteit en aantal versies
van de werken
• de noodzaak tot dynamisch archiveren
• de implementatie van emulatie en
contextinformatie
• de noodzakelijke schaalvergroting en
samenwerking
• de noodzaak tot certificering
LIMA zal zich de komende jaren verder ontwikkelen
tot digitaal depot, presentatieplek en werkplaats
voor mediakunst en digitale kunst, zodat pioniers,
nieuwe talenten en belangrijke spelers duidelijk
zichtbaar, bekend en erkend worden en blijven. En

dit deel van ons cultureel erfgoed ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft. Een van de
instrumenten die we daarvoor hanteren is Mediakunst.net

3. Evaluatie en uitbreiding
business model voor
catalogus en e-depot
Mediakunst.net is de zichtbaarheidslaag op het
LIMA-edepot. Het businessmodel voor LIMA’s
e-depot is er op gericht om de diensten kostendekkend aan te kunnen bieden, te kunnen onderhouden en te kunnen doorontwikkelen. Bij de start
van LIMA werd dit kostenmodel opgezet in overleg
met de participerende instellingen. Per jaar werd
met alle participanten een meeting belegd waarbij
de diensten, de service en het business model geëvalueerd werden. Dit leverde een duidelijk kostenstructuur, een verhoging van het te betalen bedrag
voor uitlevering en de invoering van een helpdesk
abonnement op. Voor innovatie van diensten, zoals
Mediakunst.net en ten behoeve van andere doelgroepen, denk kunstenaars is op basis van projectondersteuning geld beschikbaar. De reguliere
inkomsten zijn op dit moment onvoldoende om de
voor schaalvergroting en certificering (Trusted Digital Repository) noodzakelijke revisie en investering te realiseren. Musea geven aan dat prijsverhoging geen optie is. Dit heeft grotendeels te maken
met het feit dat opslag / conservering van media
kunstwerken om een andere zorg vraagt dan traditionele kunstvormen, en in de bekostigingssystematiek bij de musea is dit nog niet doorgevoerd.
Het besef dat onderinvesteren in conservering tot
veel hogere kosten leidt op het moment dat werk
daadwerkelijk (opnieuw) getoond moet worden is
nog onvoldoende ingezonken, waardoor LIMA er
vooralsnog niet in slaagt om de benodigde bedragen voor de vereiste investeringen in de prijs
van de opslag op te nemen. Gevolg is relatief hoge
kosten in geval van vertoning, ook van de door
LIMA eventueel alsdan te verrichten werkzaamheden. Het werk is digitaal, heeft een continue en
actieve aanpak en specialistische kennis nodig en
daar hangt een prijskaartje aan en musea hebben
steeds minder geld te besteden aan conservering. LIMA en EYE Filmmuseum onderzoeken op
dit moment of opslag in de storage van EYE (tape
robot) de gewenste voordelen biedt of zelfstandige
opslag de beste optie is. Daarbij komen alle aspecten die verband houden met gedeelde voorzieningen aan bod. Het onderzoek wordt in 2018 uitge-
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voerd binnen het NDE programma Houdbaar en
vervult daarbinnen de rol van een Use Case. Ook
onderzoekt LIMA op dit moment de verdergaande
samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam, de grootste museale mediakunstcollectie in
Nederland.
Financiering voor het project te vinden was moeilijk begin 2014. Het was niet het goede moment
om om ondersteuning van infrastructuur nodig
voor publieksbereik te vragen. Met financiering
door het Mondriaanfonds, aansluiting van de RCE
collectie en extra financiële bijdrage van een aantal participanten kon het project in 2015 van start
gaan. Hieruit bleek bij aanvang al de betrokkenheid
van de participanten.
Het verdienmodel is er op gericht om de diensten
kostendekkend aan te kunnen bieden, te kunnen
onderhouden en te kunnen doorontwikkelen. Om
Mediakunst.net up to date te houden is er voortdurend aandacht voor de verdere ontwikkeling
nodig. Centraal Museum, Museum Boijmans Van
Beuningen overwegen deelname op korte termijn,
Bonnefanten Museum en Kröller-Müller Museum
zijn enthousiast over het resultaat en ook andere collectiebeheerders hebben al belangstelling
getoond om hun werken ook via Mediakunst.net
beschikbaar te stellen. Voor de verder ontwikkeling
wordt een stuurgroep ingericht met bestaande en
nieuwe participanten.
Voor deelname aan Mediakunst.net na de lancereing (effectief 1-1-2019) wordt per werk een opslag
gevraagd op het te betalen bedrag voor opslag en
een financiele bijdragen van RCE en SMA. Daaruit kunnen de jaarlijkse kosten voor technisch
en redactioneel onderhoud gedekt worden. Aan
nieuwe participanten wordt daarnaast een instap
fee in rekening gebracht zodat nieuwe functionaliteit ontwikkeld kan worden. In overleg met het
ontwikkelteam en de stuurgroep worden nieuwe
projecten geformuleerd en daarvoor financiering
gezocht.
Om een nog breder publiek te kunnen bedienen,
en ook verder buiten de museummuren te kunnen treden, werken LIMA en de participanten toe
naar een volgende versie van Mediakunst.net. Om
werken op zaal te vertonen, om werken aan het
onderwijs aan te bieden en om middels een vereenvoudigde en meer associatieve interface een
breder publiek uit te nodigen de media kunstcollectie Nederland te ontdekken. Een van de onderdelen van de nieuwe catalogus is een samenwerking tussen de aan Mediakunst.net deelnemende
instellingen en Wikipedia voor het uitwisselen en

genereren van informatie. Door de gegevens van
kunstenaars, werken en technologie te koppelen
aan Wikipedia kan gebruik worden gemaakt van de
wereldwijde kennis en wordt de informatie van mediakunst ontsloten voor een breed publiek. Dit project start in 2019 en wordt gefinancierd door het
Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

4. Organisatie seminar
Om de kennis opgedaan in het project over te dragen werd een kennisplatform ontwikkeld. Daarnaast waren er publieke presentaties. In plaats van
het oorspronkelijk geplande seminar werd gekozen
voor een workshop en twee publieke momenten
bestaande uit een workshop bij LIMA en een lancering met paneldiscussie bij het Stedelijk Museum
Amsterdam.
De workshop vond plaats tijdens het symposium Transformation Digital Art op 23 maart 2018
waarbij RCE, Van Abbemuseum, Centraal Museum en LIMA hun workflow en samenwerking voor
duurzaamheid en toegankelijkheid aan een groter
publiek toelichten.
Op 19 juni 2018 werd mediakunst.net gelanceerd in
het Stedelijk Museum Amsterdam aan een breed
(internationaal) publiek van geïnteresseerden. Bestaande uit studenten, critici, curatoren, kunstenaars, het ontwikkelteam, participanten, collectiebeheerders (zoals van EYE en Beeld en Geluid),
participanten van de netwerken (zoals van NDE en
DEN).
Coördinator van het project en directeur van LIMA
Gaby Wijers en vormgever van Medikaunst.net Pier
Taylor schetsten de uitgangspunten en resultaten
van het project. Waarna beeldend kunstenaar Julika Rudelius, kunstcriticus en curator Sacha Bronwasser en videokunstenaar en theoreticus David
Garcia in gesprek gingen over online zichtbaarheid
en de geschiedenis, toekomst en de positie van
mediakunst binnen instituten en musea. Hoe is
het voor de kunstenaars, het instituut en de curator om mediakunst online beschikbaar te hebben?
Is het een zegen, of doet het afbreuk aan bijvoorbeeld exclusiviteit?
Alle deelnemende panelleden maakten hun positie duidelijk in een presentatie van vijf minuten en
één slide. Sacha Bronwasser sprak over de hoeveelheid afgeleiden van het origineel, of de verschillende versies van een werk die online te vinden zijn. Videowerken zijn vaak online te vinden.
Deze online representaties zijn voor curatoren van
groot belang maar zien er vaak anders uit dan het

11

VERSLAG PROJECT MEDIAKUNST.NET

‘origineel’ vanwege verminderde kwaliteit, andere
kleurstelling, ander kader en veelal de veranderde
kijkervaring. David Garcia richtte zich tijdens zijn
presentatie meer op de structuren van zoekinterfaces. Archieven zoals Mediakunst.net, maar in breder verband ook het internet ogen vaak neutraal,
maar zijn dat allerminst. Julika Rudelius sprak vanuit haar kunstenaarspraktijk over de verschillende
presentatievormen van hetzelfde werk, veelal in relatie tot de inhoud van haar werk. Door de persoonlijke en gevoelige onderwerpen is het op de juiste manier en in juiste context presenteren van de
werken van essentieel belang. Dit is te vinden in de
gecontroleerde omgevingen als de museale ruimte
en catalogi als Mediakunst.net. Vervolgens gingen
de drie deelnemers hierover in gesprek met elkaar
en het aanwezige publiek. Het levendige debat
raakte aan de vele aspecten (voor- en nadelen) van
de catalogus en werd gemodereerd door kunsthistorica Katja Kwastek (professor moderne kunst aan
de Vrije Universiteit).

SAMENWERKING
Alle projectdoelen zijn gehaald. Er zijn ruim 3.000
mediakunstwerken online zichtbaar gemaakt in de
gezamenlijke catalogus, er is een veel efficiëntere
toegang tot de eigen collecties ontstaan en de toegang tot de andere collecties is gecreëerd. Daarbij is door de gedeelde zorg voor conservering en
toegankelijkheid de duurzame samenwerking en
toegankelijkheid van de Nederlandse Collectie Mediakunst op een hoger plan gekomen.
Samenwerking levert nieuwe kennis en nieuw
gedrag op. Het ontwikkelen van Mediakunst.net
en betrekken van medewerkers uit verschillende instellingen en afdelingen heeft de eigen rol en
verantwoordelijkheid van de instellingen en medewerkers in digitale conservering verduidelijkt en
versterkt en heeft geleid tot een bredere bewustwording van de diverse aspecten van conservering
en toegankelijkheid van mediakunst.
De samenwerking omtrent Mediakunst.net heeft
niet geleid tot een gezamenlijke aanpak van de
rechtenklaring. De procedure voor rechtenklaring is
gezamenlijk opgesteld en ieder neemt daarbij een
deel van de kunstenaars en werken voor haar rekening. Gezamenlijke uitgangspunten voor het online
publiceren van de werken zijn echter niet tot stand
gekomen. Terwijl RCE en LIMA adviseren de werken
online te publiceren en in de tussentijd de rechten te klaren, verschillen de opvattingen en aanpak van de musea. Enkele volgen dit advies andere

besluiten de werken pas online te plaatsen nadat
er toestemming is verleend door de auteursrechthebbenden, tot die tijd worden stills en fragmenten
getoond.
Gaandeweg het project werd steeds duidelijker dat
bij duurzame toegankelijkheid verschillende afdelingen - of beter gezegd hele organisaties - betrokken zijn: curatoren voor de selectie, registrars voor
de metadata, kunsthistorici voor de beschrijvingen en keywords, IT afdeling voor het implementeren, technici voor het bepalen van de formaten
en weer anderen voor het klaren van de rechten.
Voor de meeste participerende collecties bleek het
niet mogelijk naast het dagelijks werk en deelname
aan het project ook de beschrijvingen van werken,
toekenningen van trefwoorden en rechtenklaring
binnen de looptijd van het project te realiseren.
Een gezamenlijke catalogus is en blijft een work in
progress.
Het project, met name de stuurgroep, had te leiden
van een onverwacht grote wisseling van samenstelling van de teams mede door mobiliteit van
de leden. Bart Rutten (Stedelijk Museum Amsterdam), Xander Karskens, Anke van der Laan (beiden
Frans Hals Museum), Nynke van der Wal (Museum
Boijmans Van Beuningen) en Gert Jan Nauta (DEN)
verwisselden van werkgever tijdens het project.
Het werk werd door een groot deel uitgevoerd
door het ontwikkelteam van LIMA. Stabiele factor
was het Van Abbemuseum, waar ook de meeste
inspanning geleverd kon worden. De technische
ontwikkeling van Mediakunst.net liep vertraging
op door langdurige ziekte van de systeemontwikkelaar en belangrijkste programmeur, gelukkig kon
dat door een andere programmeur op den duur opgevangen worden. Hierdoor kwam wel de mapping
en lancering later op gang dan gepland.
Het is nu van groot belang dat de kennis en het inzicht opgedaan tijdens het project gecontinueerd
worden. Ook het enthousiasme en momentum willen we behouden. Na restaureren en conserveren,
digitaliseren, metadata toevoegen en afspraken
maken met auteursrechthebbenden, volgen het
contextualiseren van de collecties en diensten en
distributie naar eindgebruikers als volgende stappen in de keten. Daar willen we ons gezamenlijk op
gaan richten.

BIJLAGEN:
PUBLICITEIT
BIJEENKOMSTEN
TOEKOMST
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PUBLICITEIT
Mediakunst.net is op verschilende online kanalen
gecommuniceerd door de betrokken partners en
via de eigen kanalen van LIMA. Het publieke Facebook event, georganiseerd door het Stedelijk
Museum Amsterdam en LIMA kreeg veel aandacht
en bereikte 25,2 duizend personen, vergaarde 760
reacties en zorgde ervoor dat 101 personen hebben geklikt op de ticketlink in het event. Daarnaast publiceerde het DEN (http://www.den.nl/
nieuws/bericht/6350/), het Frans Hals Museum
(https://www.franshalsmuseum.nl/nl/news/mediakunst-net/) en het Stedelijk Museum Amsterdam (https://www.stedelijk.nl/nl/evenementen/
lancering-mediakunstnet) een aankondiging van
de lancering van Mediakunst.net op hun website.
Informatie Professional, het vakblad voor informatieprofessionals besteedde ook een nieuwsbericht
op hun website aan de lancering van Mediakunst.
net (https://informatieprofessional.nl/2018/05/
nieuwe-catalogus-mediakunst-net-verenigt-mediakunstcollecties/). Daarnaast is de lancering
van Mediakunst.net opgenomen in verschillende
nieuwsbrieven, zoals de algemene nieuwsbrief
van LIMA, de algemene nieuwsbrief van het Stedelijk Museum Amsterdam en de Public Program
nieuwsbrief van het Stedelijk Museum Amsterdam.
Tenslotte hebben alle betrokken partners en LIMA
een Facebook post gewijd aan de lancering van
Mediakunst.net ter promotie.
		DE FLYER
Er is voor de catalogus een flyer ontworpen die
diverse doelen dient. De flyer is een speelse aankondiging en kennismaking met de (werken in de)
catalogus, maar functioneert ook als handleiding
voor toekomstige gebruikers. Ontwerper Pier
Taylor, tevens ontwerper van Mediakunst.net,
heeft deze flyer ontworpen in de vorm van een leporello bestaande uit een reeks van vier beelden.
Er zijn vier verschillende leporello’s ontworpen,
bestaande uit verschillende beeldsequenties. De
gekozen beelden geven een dwarsdoorsnede van
de in catalogus aanwezige werken qua periode en
diversiteit. De beelden zijn op associatieve wijze
met elkaar verbonden en vertellen zo een nieuw
verhaal. De beelden bestaan uit stills uit de catalogus gepresenteerd in de interface van de player
van Mediakunst,net, om zo de toekomstige gebruiker bekend te maken met de uitstraling van de
catalogus. Deze beeldzijde is uitnodigend. Op de
achterzijde wordt uitleg gegeven over wat
Mediakunst,net is en hoe het gebruikt kan worden.

BIJLAGEN

De leporello’s (in Nederlandse en Engelse editie)
zijn voor het eerst uitgedeeld tijdens de lancering
in het Stedelijk Museum Amsterdam. Ze zullen
vanaf nu ook in alle musea worden verspreid en in
de mediatheek fungeren als handleiding.

MEDIAKUNST.NET
BIJEENKOMSTEN EN
PRESENTATIES TOT
LANCERING
7 mei 2015 eerste bijeenkomst, LIMA/LAB111
10 juli 2015 kick off, LIMA/LAB111
2 oktober 2015 expertmeeting documentatie en
registratie mediakunst i.s.m. RCE bij LAB111
14 oktober 2015 meeting techniek, studio van LIMA
2 december 2015 presentatie, Frans Hals Museum
28 januari 2016 overleg rechtenklaring, RCE
Amersfoort
16 februari 2016 overleg rechtenklaring, LIMA/
LAB111
14 maart 2016 presentatie op museumkennisdag,
EYE Film Museum
17 mei 2016 toelichting van Sanneke Huisman en
Gaby Wijers, Frans Hals Museum
20 mei 2016 presentatie, Van Abbemuseum
25 mei 2016 presentatie en discussie op jaarlijkse
conserverings bijeenkomst, LIMA/LAB111
27 oktober 2016 presentatie, Frans Hals Museum
2e helft 2016 en 1e helft 2017 diverse (online) werkgroepmeetings over praktische zaken
5 september 2017 bijeenkomst, LIMA/LAB111
28 september 2017 expertmeeting documentatie
en registratie mediakunst i.s.m. RCE, LIMA/LAB111
22 januari 2018 presentatie en overleg, Van
Abbemuseum
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8 februari 2018 bijeenkomst, LIMA/LAB111
23 maart 2018 workshop documentatie en registratie mediakunst symposium Transformation Digital Art, LIMA/LAB111
18 juni 2018 lancering, Stedelijk Museum
Amsterdam
Mediakunst.net is vanaf zomer 2017 opgenomen in
wereldwijde presentaties van Michiel Nijhoff (Stedelijk Museum Amsterdam) en Gaby Wijers (LIMA).
Een veelvoud aan technische meetings zijn niet in
het overzicht opgenomen

TOEKOMST

- lunchlezing en workshop bij RCE Amersfoort en
Rijswijk,
- presentatie en workshops bij een groot aantal
van de verbonden instellingen
- presentatie en workshops bij instellingen uit het
netwerk, met de sectie collecties en SIMIN van
de Museumvereniging, OKBN, DEN en NDE is
contact hierover
- eerste afspraken musea over samenwerking
WIKImedia
- aanvraag ondersteuning voor en uitbreiding
van het e-depot van LIMA en Mediakunst.net bij
OCW en/of fondsen
		2019

Wij willen Mediakunst.net verder ontwikkelen tot
hét online platform voor mediakunst van toonaangevend collecties in Nederland.
De volgende activiteiten staan daarvoor op dit moment op stapel:

- programma van eisen aansluiting Kröller Müller Museum, Rabobank Kunstcollectie en
Bonnefantenmuseum
- programma voor educatief gebruikt, daarvoor
zoeken wij samenwerking met ARTtube

		2018
		SEPTEMBER
- gezamenlijk overleg met participanten en ontwikkelteam voor evaluatie eerste drie maanden
Mediakunst.net live
- gezamenlijk overleg met de participanten
waarbij Mediakunst.net wordt voorgesteld aan
alle aan LIMA verbonden instellingen en een
stuurgroep wordt samengesteld en een agenda
voor de verdere ontwikkeling
- programma van eisen aansluiting Centraal Museum en Museum Boijmans Van Beuningen
- programma van eisen Mediakunst.net voor vertoning op zaal
- programma van eisen integratie Mediakunst.
net met LIMA catalogus

- programma om beschrijvingen en biografieën
gezamenlijk te maken en te delen, hiervoor werken wij samen met WIKImedia
- gezamenlijk overleg met de participanten en
stuurgroep over voortgang Mediakunst.net

MET DANK AAN
Christiane Berndes, Aurora Loerakker, Peter Claassen, Bart Rutten, Gert Hoogeveen, Michiel Nijhoff,
Jarno Pors en Sylvia van Schaik, Xander Karskens, Anke van der Laan, Karien Beijers, Anke van
der Laan, Gerhard Jan Nauta, Nynke van der Wal,
Jaap van der Kreeft / Toxus, Pieter van Kemenade /
Kennis werkt, Pier Taylor, Sanneke Huisman, Jurian
Strik, Manique Hendricks, Anne de Jong, Mila van
der Weide, Wiel Seuskens, Kees Fopma , José Miguel Biscaya, Theus Zwakhals, Nina van Doren, Daniël
Engelsman en Gaby Wijers.

- Workshop voor medewerkers SMA
		OKTOBER EN NOVEMBER
- 4 en 5 oktober presentatie voor de IFLA Art Discovery Group door Michiel Nijhoff bij SMA

Mede mogelijk gemaakt door: Frans Hals Museum, LIMA, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum,
Digitaal Erfgoed Nederland, Museum Boijmans van
Beuningen én het Mondriaanfonds.
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