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Kunst en
diplomatie

De collectie: FOD Buitenlandse Zaken Christine Vuegen

Een wereldreis langs ambassades, consulaten en ambtswoningen van diplomaten 
zit er niet voor iedereen in, en dan moet je ook nog toegang krijgen tot alle 
ruimtes waar kunst is te zien. De collectie van de FOD Buitenlandse Zaken blijft 
behoorlijk verborgen en geregeld reizen kunstwerken naar een andere locatie. 
Conservator en curator Ilse Dauwe neemt ons in een gesprek mee naar kunst en 
kunstintegraties in Belgische ambassades.

Nee, de collectie van de FOD 
Buitenlandse Zaken is geen saaie 
boel. Vorige zomer was de ten-
toonstelling Art & Diplomacy in 
het Egmontpaleis in Brussel een 
eerste presentatie van hedendaag-
se kunst uit de verzameling. De 
jaarlijkse zomerexpo van 
Buitenlandse Zaken, een gevari-
eerd programma in het 
Egmontpaleis, gaat voor een keer 
niet door. Ook omdat er werken 
bezig zijn in het gebouw. Ilse 
Dauwe loodst me daar naar een 
wereldkaart van Mona Hatoum. 
Wat verderop in de 
Karmelietenstraat zie ik door de 
ramen van de gesloten loketten 
van de dienst Legalisatie een grote 
sculptuur van Pascale Marthine 
Tayou en meer kunst in de wacht-
zaal. Over de ontsluiting van de 
collectie wordt nagedacht, en op 
de webpagina staan alvast hon-
derd namen van hedendaagse 
kunstenaars.

Christine Vuegen:
  Kunst in ambassades associeer 

ik met kunst ter verfraaiing 
van gebouwen en kantoren, 
kunst als visitekaartje, kunst 
die niemand op de tenen mag 
trappen. Klopt dat niet?

Ilse Dauwe:
 “Het doel is nog wel de inrich-
ting van gebouwen en de repre-
sentatie van het land, maar we 
proberen het open te trekken. De 
collectie startte in 1830 bij het 
ontstaan van België en groeide 
vooral na de Tweede 
Wereldoorlog toen de meeste 
diplomatieke posten zijn geopend. 
In die tijd wisselden diplomaten 
nog niet om de vier jaar van post. 
Het is een verzameling van ruim 
4500 stukken: historische wandta-
pijten, antiek, schilderijen, sculp-
turen, werken op papier en andere 
media. Ik werk hier nu 18 jaar. 
We kopen jaarlijks 60 à 80 wer-
ken van eigentijdse kunstenaars, 
soms een werk in opdracht. We 

gaan voor museale kwaliteit, maar 
sleutelwerken horen thuis in een 
museum waar iedereen ze kan 
zien. Onze taak is meer om kwali-
tatieve kunst te tonen en ook 
jonge kunstenaars kansen te 
geven. Een werk in een ambassa-
de is voor kunstenaars een soort 
Belgische erkenning. Soms ont-
moeten ze de mensen in wier kan-
toor of ambassade het komt. We 
willen de diversiteit van het artis-
tieke landschap in België tonen en 
we hebben de afgelopen jaren 
werk gekocht van buitenlandse 
kunstenaars, bijvoorbeeld van 
Congolese kunstenaars voor de 
ambassade in Kinshasa. Kunst 
wordt ook ingezet om dialogen en 
discussies te openen.” Onze eigen-
heid is dat we ook met lokale kun-
stenaars werken. Nederland, 
Frankrijk en de meeste andere 
landen doen dat niet. De Belgen, 
dat zijn toch de bruggenbouwers. 
De combinatie van Belgische en 
lokale kunstenaars in onze ambas-
sades strookt dus met het par-
cours dat we rijden op 
diplomatiek vlak. Kunst en diplo-
matie, hoe rijmen die met elkaar? 
Diplomaten beoefenen als het 
ware de kunst van het compro-
mis, terwijl hedendaagse kunste-
naars eerder rebels zijn, kritisch 
of op zijn minst bevragend. Een 
‘common ground’ is dat kunst een 
vorm is van communicatie en 
exploratie. Er worden eveneens 
kunstwerken geïnstalleerd in de 
residenties van posthoofden: 
ambtswoningen voor ontvangsten, 
overleg, recepties. Onlangs 
schreef een student van de VUB 
een paper over de collectie. Uit 
een Engelse studie over culturele 
diplomatie blijkt dat het meest 
afdoende overleg face to face 
gebeurt, onder andere in die wonin-
gen van diplomaten. De studie stelt 
vast dat kunst in die context best 
een beetje de onderbuik van een 
maatschappij of een land weergeeft, 
iets dat losstaat van het officiële.”

CV    Zijn er ambassades die 
meer inzetten op kunst 
dan andere? Hoe gaat het 
in zijn werk? 

ID  “Bij nieuwbouwprojecten 
en grote renovaties beginnen we 
lang op voorhand met de prospec-
tie. Sinds 2013 is er een extern 
adviescomité. Dat zijn Dirk 
Snauwaert van WIELS, Eva 
Wittocx van Museum M en Pierre-
Olivier Rollin van BPS22. Het is 
dus vrij recent. Ik win zelf nog 
advies in over de lokale 
kunstscene en ik bezoek ter plaat-
se ateliers, musea, art professio-
nals. We proberen dan een min of 
meer coherent verhaal te vertellen 
binnen de budgettaire mogelijkhe-
den en de beschikbare locaties. 
Het oudste kunstintegratieproject 
is de nieuwe ambassade in Tokio in 
2010, nog voor het extern adviesco-
mité was opgericht. Daar hangen 
bijvoorbeeld werken van Anne-Mie 
Van Kerckhoven, die ik had gezien 
bij Galerie Barbara Thumm. 
Tokio en Kinshasa zijn de grootste 
kunstintegraties tot nu toe.”

CV   In Kinshasa weegt het 
Belgische koloniale verle-
den zwaar. Hoe is de 
kunstintegratie aangepakt 
in de nieuwbouw uit 
2018?

ID  We laten gedifferentieer-
de stemmen aan bod komen, maar 
onderwerpen als restitutie worden 
ook aangehaald. Er zijn ongeveer 
veertig werken van twintig kun-
stenaars, onder wie Sammy Baloji 
die vrij kritisch is over het koloni-
ale verleden, de mijnbouw en de 
dwangarbeid. Hij zette zijn eerste 
stappen in de fotografie in een 
workshop van Marie-Françoise 
Plissart in Lubumbashi. Plissart 
maakte een soort fotocollage met 
wijken in Kinshasa. Er was 
iemand die al die armoede geen 
beeld van Congo vond, en dat 
nadien terugnam. Iemand anders, 
ook een Congolees, vond het 

Vivek Vilasini, Ambassadors after Hans Holbein, 2008, fotowerk, 127,4 x 168 cm, collectie FOD Buitenlandse 
Zaken, geïnstalleerd in de ambstwoning van de Belgische ambassadeur in New Delhi. Foto © Vivek Vilasini 



Bodys Isek Kingelez, Ontwerp voor nieuwe Belgische ambassade, 1993, karton en diverse materialen, 63 × 56 × 47 cm, 
collectie FOD Buitenlandse Zaken, opgesteld in de Belgische ambassade in Kinshasa. Foto © FOD Buitenlandse Zaken 29HART 205
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Internationaal symposium op 29 oktober in het 
Egmontpaleis in Brussel: Belgian and Dutch 
Embassy Buildings: Multi-Layered Projects of 
Representation (over architectuur, interieurin-
richting en kunst), organisatie KU Leuven en TU 
Eindhoven m.m.v. FOD Buitenlandse Zaken. 
Vrije toegang na inschrijving. www.belgianand-
dutchembassybuildings.be

fantastisch. Bij de installatie van 
de werken merkte ik dat veel men-
sen er blij mee waren en dat het 
toch van alles teweegbracht.” 
“Buiten staat een werk in situ van 
Maarten Vanden Eynde, termieten-
heuvels in rode baksteen. Ze ver-
wijzen naar de baksteen in de 
maag van de Belgen en vooral naar 
het lokale gebruik om een bak-
steenoven op te trekken in de 
buurt van termietenheuvels, omdat 
het goede grond is. Een sculptuur 
die al veel op televisie verscheen, is 
Yambi van Aimé Mpane. Een 
Europese en een Afrikaanse figuur 
reiken elkaar de hand. Het kunst-
werk stelt de vraag wie gastvrij is 
tegenover wie.”
 “Ontwerp voor nieuwe 
Belgische ambassade van de in 
2015 overleden kunstenaar Bodys 
Isek Kingelez is geschonken aan 
de collectie. Hij maakte het werk 
in 1993. Er hoort een mooi ver-
haal bij (glimlacht). Het MoMA in 
New York, waar in 2018 een 
retrospectief was van Kingelez, 
vroeg ernaar bij onze ambassade. 
Dankzij Argos en de regisseur van 
een film over Kingelez kon ik de 
eigenaar opsporen. Als ambassa-
deur hielp hij in de jaren negentig 
een aantal Congolese kunstenaars 
die exposeerden in Europa om een 
visum te krijgen. Kingelez 
bedankte hem met deze maquette. 
De ambassadeur zei toen lachend: 
‘Dit is misschien een ontwerp 
voor onze nieuwe ambassade.’ Zo 
kwam het werk aan zijn titel. 
Enkele andere Congolese kunste-
naars zijn Georges Senga en JP 
Mika. We geven hen op een gelijk-
waardige manier een platform. 
Maar met de kunstcollectie kan je 
bepaalde zaken uit het verleden 
natuurlijk niet oplossen.”

CV   De architectuur van het 
ambassadecomplex in 
New Delhi is heel speciaal. 
Kan je daar iets over 
vertellen?

ID  “In 1980 won de Indiase 
architect en kunstenaar Satish 
Gujral de architectuurwedstrijd. 
Hij inspireerde zich op moslim-
mausoleums en moskeeën in het 
noorden van India. Het complex 
staat op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. De renovatie is volop 
aan de gang, maar de ambtswo-
ning is al in orde. Corps noir van 
Ann Veronica Janssens mochten 
we lenen van het S.M.A.K.. Het 
gebeurt dat we een bruikleen 

vragen bij musea of de kunste-
naar, meestal omdat een aankoop 
buiten ons budget valt. In India 
denken mensen bij de wandsculp-
tuur van Ann Veronica direct aan 
Anish Kapoor. Van hem hangt 
verderop een werk, een editie. Het 
fotowerk van de Indiase kunste-
naar Vivek Vilasini kochten we 
omdat het een fijne herinterpretatie 
is van The Ambassadors van Hans 
Holbein de Jongere in de National 
Gallery in Londen. De ambassa-
deurs zijn nu twee kleurrijke figu-
ren, twee Indiase Kathakali 
dansers. Het is een prettige knip-
oog in de inkomhal, tegenover de 
officiële vorstenportretten.”

CV   Zijn er projecten of aanko-
pen waarvan je bijzonder 
gelukkig bent dat ze zijn 
uitgevoerd?

ID  “Ik ben over elk project 
en elke aankoop zeer tevreden, 
omdat het toch niet altijd een een-
voudig proces is. Meer kleinscha-
lige integraties zijn onder meer 
gerealiseerd in Amman, Wenen en 
de modernistische ambtswoning 
in São Paulo met een installatie 
van Aglaia Konrad. Otobong 
Nkanga ontdekte ik al vroeg. In 
2012 is voor het eerst een werk 
van haar aangekocht. Het gaat om 
Alterscape voor de ambassade in 
Madrid, waar werd gewerkt rond 
het thema toerisme. Ze zei daar 
later over dat we de eerste publieke 
instelling waren die de fototriptiek 
kocht. Er zijn ook twee diploma-
tieke vertegenwoordigingen in 
Brussel: de Permanente 
Vertegenwoordiging (PV) bij de 
NAVO en de PV bij de Europese 
Unie. In die laatste ruimte heeft 
Adrien Tirtiaux eind vorig jaar de 
landkaart Europe Without Borders 
geïnstalleerd. Van Marina Pinsky 
is er een fotowerk met een slot, 
dat wordt opengebroken. Zo wor-
den vragen gesteld over de toe-
komst van Europa en de 
migratieproblematiek. In de verza-
meling zit een collectie historische 
landkaarten en wereldkaarten, 
waar we hedendaagse interpreta-
ties aan toevoegen. Op dit 
moment zijn we bezig met inte-
gratieprojecten in Pretoria en 
Rabat, en in de toekomst Peking.”

CV   Wisselt de opstelling als 
er een nieuwe ambassa-
deur komt?

ID  “Bij die ‘gecureerde 
ambassades’, waarbij de collectie 

voor een bepaalde locatie wordt 
samengesteld zoals een curator 
een tentoonstelling maakt, is het 
wel de wens dat het een tijdje zo 
blijft. Maar het is niet uitgesloten 
dat er iets verandert. Onze oudere 
collectie roteert ook. Je hebt de 
jaarlijkse diplomatieke beweging. 
Posthoofden komen meestal kij-
ken of ze iets kunnen meenemen, 
iets dat voorradig is of dat we 
kopen. Er komen een aantal andere 
accenten, maar dat is niet erg. 
Dikwijls zijn er nog ruimtes onbe-
nut en het is niet slecht om inte-
graties na verloop van tijd te 
revalueren. Het is geen statische 
collectie. Toen Walter Swennen 
exposeerde in Lissabon hing in de 
ambassade een werk van hem. 
Ondertussen is het verhuisd naar 
de residentie van de Belgische 
ambassadeur in Kinshasa. Dat 
roteren vraagt meer opvolging, 
maar het zorgt voor een frissere 
en meer dynamische uitstraling.”

diplomatie.belgium.be/nl/belgianartanddiplomacy

Onze taak is meer om kwalitatieve kunst te tonen en ook jonge kunstenaars 
kansen te geven. Een werk in een ambassade is voor kunstenaars een soort 
Belgische erkenning.
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Francis Alÿs, schets voor de presentatie van de video Reel/Unreel met kinderen in Kaboel, die in 2014 een week werd vertoond in de 
ambtswoning in Kaboel. Werken van Alÿs in de collectie zijn de litho Modern Procession in de ambtswoning van de consul-generaal 
in New York en een gedicht op een glazen wand in de ambassade in Madrid. Foto © Francis Alÿs


