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PERSONALIA
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCIS ALŸS (België – 1959) studeerde voor architect in Doornik en 

Venetië en vestigde zich in de jaren 1980 in Mexico-Stad. Hij is zeer betrok-

ken bij politieke en antropologische issues. Zijn werk, zowel performances, 

video’s, tekeningen, schilderijen als beeldhouwwerken, ontwikkelt hij in 

verschillende steden, zoals New York, Londen, Lima en Jeruzalem, en is geïn-

spireerd door observaties van het leven van alledag. Hij beschrijft het zelf als 

“een soort van discours gebaseerd op anekdotes, metaforen of gelijkenissen”. 

Hij exposeerde onder andere in het Tate Modern in Londen, Wiels in Brussel 

en het MoMa in New York.

 
CLAIRE BISHOP (USA – 1971) is an art historian and critic based in the 

History of Art Department at CUNY Graduate Center, New York since 

September 2008. Previously Bishop was an associate professor in the 

Department of Art History at the University of Warwick, Coventry and 

Visiting Professor in the Curating Contemporary Art Department at the 

Royal College of Art, London. Bishop is editor of the highly regarded volumes 

Participation (2006) and Installation art: A critical history (2005) and is a 

contributor to many art journals including Artforum, Flash Art, and October; 

Bishop is currently working on a history and theory of socially-engaged art. 

In 2008 she co-curated (with Mark Sladen) the exhibition ‘Double Agent’ 

(ICA, London; Mead Gallery, Warwick Arts Centre; and Baltic Centre for 

Contemporary Art, Gateshead). Bishop lives and works in New York.

 
MARC BOUMEESTER (Nederland – 1965) studeerde communicatiewe-

tenschappen aan de UVA. Hij werkte daarna als freelance regisseur van films, 

televisieseries en documentaires. Hij gaf leiding aan de afdeling Interactieve 
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Media Design van de KABK Den Haag en werkte als onderzoeker aan de TU 

Delft. Van 2010 tot 2015 gaf hij mediatheorie aan ArtCode, onderdeel van Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten. Hij is aan de Universiteit Leiden bezig met promo-

tieonderzoek aan het Centre for the Arts in Society. Sinds kort is hij directeur van 

AKI Artez, onderdeel van Artez. Hij publiceert veelvuldig in binnen- en buitenland. 

 
CHARLES ESCHE (Verenigd Koninkrijk – 1962) is curator en schrijver. Hij 

is directeur van het Van Abbemuseum, Eindhoven, en mede-oprichter van 

Afterall Journal and Books. In 2014 was hij curator van de Biënnale van Sao 

Paulo. Naast zijn vaste curatorschap was hij (mede-)curator van een aantal 

belangrijke internationale tentoonstellingen, waaronder de U3 Triënnale, 

Ljubljana (2011); de Riwaq Biënnale, Ramallah (2007 & 2009) en de Istanbul 

Biënnale (2005). Momenteel is hij betrokken bij de Jakarta Biënnale 2015. 

Hij doceert aan Central Saint Martins en De Appel Curatorial Course, 

Amsterdam. Hij is bestuurslid van CIMAM en voorzitter van CASCO. In 2012 

werd hij bekroond met de Prinses Margriet Award for Cultural Change; in 

2013 kreeg hij de Minumum-prijs van de Pistoletto Foundation en in 2014 de 

CCS Bard College Prize for Curatorial Excellence.

 
PASCAL GIELEN (België – 1970) is Hoogleraar Kunstsociologie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hij bekleedde de leerstoel Kunstpraktijk in 

de Samenleving van Fontys Hogeschool voor de Kunsten van 2007-2015. 

Zijn meest recente publicaties omvatten Autonomie als Waarde (2013), 

Repressief Liberalisme (2013), Aesthetic Justice (2015), No Culture, No Europe. 

On the Foundation of Politics (2015) en Arts Education beyond Art (2015).  

In 2013 verscheen eveneens een essay in opdracht van het Mondriaanfonds: 

Creativiteit en andere Fundamentalismen.  

 
AMELIA GROOM (Australië – 1984) is een onafhankelijk onderzoeker en 

freelance schrijver. Ze voltooide haar proefschrift in kunstgeschiedenis en 

theorie aan de universiteit van Sydney in 2014. Ze woont nu in Amsterdam, 

waar ze critical studies doceert aan het Sandberg Instituut. In 2013 publi-

ceerde ze TIME, een bloemlezing van de Whitechapel Gallery Documents of 

Contemporary Art. Haar recente artikelen grijpen vaak terug naar het thema 

van het contemporaine in de kunst. www.ameliagroom.com. 
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THIJS LIJSTER (Nederland – 1981) studeerde filosofie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen en de New School for Social Research in New 

York. Tot en met 2011 was hij als PhD-student verbonden aan de filosofiefa-

culteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar werkte hij aan zijn proef-

schrift Critique of art. Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on art and 

art criticism, dat hij op 7 juni 2012 verdedigde. Sinds 2011 is hij als onder-

zoeker en coördinator verbonden aan het Expertisecentrum Arts in Society 

van de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen. Hij won in 2015 

de befaamde Boekman Dissertatieprijs voor zijn onderzoek ‘Critique of Art. 

Walter Benjamin and Theodor W. Adorno on art and art criticism’.

 
MARINKE MARCELIS (Nederland – 1983) studeerde autonome beeldende 

kunst aan AKV|St.Joost en het Sandberg Instituut. Daarna werkte zij als beel-

dend kunstenaar. De vragen die uit haar kunstenaarschap voortkwamen, 

leidden tot een studie filosofie aan de Universiteit van Tilburg, die ze in 2012 

afrondde (MA). Tijdens haar studie filosofie was zij werkzaam aan AKV|St.Joost 

als onder meer webredacteur en docent kunstfilosofie. Sinds 2012 werkt ze aan 

Fontys Hogeschool voor de Kunsten als docent filosofie en 3D. Als kernredac-

tielid is ze medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgave van het Cahier over 

kunst en kunstonderwijs.

 
CHRISTIANNE NIESTEN (Nederland – 1964) studeerde kunstgeschiede-

nis aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar opleiding was ze ondermeer 

werkzaam als educatief medewerker bij museum het Rembrandthuis en het 

Rijksmuseum te Amsterdam. Hierna was ze beheerder en adviseur van ver-

schillende bedrijfscollecties in Nederland. Nu is ze betrokken bij de Fontys 

Hogeschool voor de Kunsten als docente Theorie der Kunsten en als adviseur 

voor de Fontys-collectie. Tevens is ze als kernredactielid medeverantwoorde-

lijk voor de jaarlijkse uitgave van het Cahier over kunst en Kunstonderwijs en 

de ABV scriptieprijs.

 
NAVID NUUR (Iran – 1976) woont en werkt in Den Haag. Hij studeerde 

af aan de HKU in 2001, aan het Piet Zwart Instituut in 2003 en aan de 

Plymouth University in Engeland in 2004. Nuur onderzoekt een concept op 

instinctieve wijze, waarbij het proces wordt gepresenteerd als eindresultaat. 
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Zo noemt hij zijn werken geen sculpturen of installaties, maar ‘interimodu-

les’, objecten die tot stand komen volgens regels en wetmatigheden die door 

hem zelf gedefinieerd zijn. In 2010 won Navid Nuur de Volkskrant Beeldende 

Kunst Prijs. Zijn werk was onder andere te zien in  

2012 in het Centre Pompidou in Parijs en op de Biënnale van Venetië in 2011.

 
JONAS STAAL (Nederland – 1981) is beeldend kunstenaar en schrijver 

en studeerde monumentale kunst in Enschede en Boston. Op dit moment 

werkt hij aan zijn PhD-onderzoek ‘Kunst en propaganda in de 21ste eeuw’ 

aan de Universiteit Leiden. Hij is de grondlegger van de artistieke en  

politieke organisatie New World Summit (www.newworldsummit.eu).  

Zijn werk bestaat uit interventies in de openbare ruimte, tentoonstellingen, 

lezingen en publicaties gericht op de relatie tussen kunst, politiek en ideolo-

gie. Hij exposeerde onder andere in Berlijn, 2012 en het Van Abbemuseum, 

Eindhoven, 2011. Publicaties zijn onder andere: Politiek kunstbezit III: geslo-

ten architectuur (2011) en Power?... To which people?! (2010).

 
JAN STAES (België – 1972) is beleidsmedewerker onderwijs, cultuur en 

jeugd bij de stad Antwerpen. Hij is als docent verbonden aan de master 

kunsteducatie van de alliantie Fontys Hogeschool Tilburg / Hogeschool 

Zuyd Maastricht, de opleiding kunst- en cultuurbemiddeling van de Karel 

de Grote-Hogeschool Antwerpen en is gastdocent aan het Koninklijk 

Conservatorium Antwerpen. Van 2001 tot 2007 coördineerde hij CANON, de 

Cultuurcel van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Cultuur. Staes is free-

lance recensent theater- en literatuur en was als dramaturg betrokken bij 

theaterproducties van BRONKS, het Gevolg en ZEVEN/inne Goris.


