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ABSTRACT
In de afgelopen jaren is genderongelijkheid binnen de kunstwereld op confronterende wijzen aan het licht
gekomen. Echter trachtte het feministische en activistische kunstenaarscollectief “the Guerrilla Girls” vanaf
de mid-80’s al een einde te maken aan het seksisme binnen de westerse kunstwereld. Vanuit de basis van een
eigen feministische, activistische kunstpraktijk, is de doelstelling van dit onderzoek om te bevinden wat het
exacte effect van de “Guerrilla”-methodiek binnen de kunstwereld is geweest. Deze methodiek bestaat veelal
uit het genereren en publiceren van (nieuwe) data betreffende (vooral) seksisme van musea, galerieën en
andere culturele instituties. Daarnaast is gekeken of ingezette methodes van het kunstenaarscollectief tegen
de achtergrond van de recente #MeToo-discussie en de ontwikkeling van online activisme nog relevant en/of
inzetbaar is.
Op dergelijke vraagstukken is getracht antwoord te krijgen door middel van een globale analyse van de
veranderingen (voor vrouwen) binnen de kunstwereld tussen de jaren ’80 en 2020, het met primaire
informatie controleren van de door het collectief ingezette methodiek en door middel van een uitgebreide
observatie van oude en nieuwe beleidsstukken en rapporten van drie vooraanstaande westerse musea (Tate,
het Metropolitan Museum en het Museum of Modern Art). Allerlaatst worden specifieke berekeningen
gemaakt van onder andere acquisitie- en expositiecijfers om de huidige gender disbalans in deze drie musea
wel of niet aan te kunnen tonen.
Het effect van de door de Guerrilla Girls gebruikte onderzoeksstatistieken en methodiek is onmiskenbaar en
stelde een duidelijke traditie van ‘tellingen’ in werking, welke vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt om
de kunstwereld rekenplichtig te houden als het seksisme, racisme of andere sociale issues betreft. Toch blijkt
deze methodiek niet volmaakt: uit (primaire) bronnen blijken dat dergelijke tellingen gelimiteerd, waardoor
de onderzoeksresultaten van het collectief veelal als duidelijke indicatie in plaats van als exacte data moeten
worden beschouwd. Verder tonen niet alleen (recente) cijfers, maar ook het gemis aan adequate aanpassingen
door het Metropolitan Museum en het Museum of Modern Art aan dat een directe impact van de Guerrilla
Girls helaas soms uitblijft.
Deze thesis beantwoord vragen over de directe en indirecte impact van de Guerrilla Girls en de
onderzoeksresultaten welke zij publiek maakten, en bewijst de hedendaagse relevantie van het collectief.
Echter is verder onderzoek nodig naar de archivering en exacte onderzoeksverslagen van de Guerrilla Girls,
naar de redenen waarom zowel het Metropolitan Museum’s en het Museum of Modern Art’s reacties na de
aanvallen van de Guerrilla Girls uitbleven of privé zijn gebleven en moeten vroegere beleidsstukken
(1984-1985) van het Tate en algehele beleidsstukken van het Metropolitan Museum en het Museum of
Modern Art in worden gezien, om een beter en specifieker inzicht te krijgen op de impact van het collectief.
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INTRODUCTIE
In deze thesis heb ik een poging gewaagd de datacollectie van het beroemde kunstenaarscollectief ‘the Guerrilla Girls’
te analyseren en de directe voelbaarheid van hun impact op geselecteerde kunstinstituten te pijlen. De Guerrilla Girls
doen vanaf de jaren 80 met hun statistieken en cijfers betreffende vrouwen in de kunstwereld het nodige stof opwaaien,
en ook vandaag de dag is het collectief nog actief bezig ongelijkheid in de kunstwereld aan het licht te brengen. Als
iemand met haar eigen activistische kunstpraktijk ben ik zeer geïnteresseerd in hoe je als kunstenaar(scollectief) effect
kan hebben op de sociale context waarin je je bevindt. De Guerrilla Girls kozen hiervoor als methode onder andere het
delen van statistieken. Ik wil weten welke belangrijke data het collectief onthult heeft, hoe zij hieraan zijn gekomen, of
de data betrouwbaar is en welk effect het methodisch delen van deze data heeft gehad op de (kunst)wereld.
Het collectief schonk hun archief (tot 2003), bestaande uit “membership rosters, minutes of meetings, drafts of lectures,
personal letters, hate and fan mail, (…) other unpublished writings that chronicle the founding of the group, its planning
and development of guerrilla tactics, internal debates, and the private and public response to the protest actions”1 aan
het Getty Center in New York. Het is evident dat er ‘research files’ van de Guerrilla Girls gearchiveerd zijn, maar deze
archieven zijn niet online of openbaar beschikbaar, wat het verifiëren van de getallen en acties gepubliceerd door de
Guerrilla Girls actiegroep ingewikkeld maakt.
Door zoveel mogelijk beschikbare bronnen te raadplegen, probeer ik erachter te komen hoe de Guerrilla Girls precies te
werk zijn gegaan en of ik deze manier van werken (soms via een omweg) kan toetsen door middel van onder andere
datacontrole en het controleren van feiten. De toegepaste methode voor het controleren van bepaalde data is veelal
dezelfde methode welke de Guerrilla Girls zelf inzetten vanaf 1985: tellen en observeren. Daarnaast gebruik ik primaire
bronnen (zoals interviews met leden) en probeer ik uit beschikbare beleidsstukken van drie grote musea (het
Metropolitan Museum of Art, het Museum of Modern Art -het MoMA-, en het Europese Tate Modern) op te maken of
de acties van de Guerrilla Girls of feministisch activisme op zichzelf hier een aantoonbare impact op hebben gehad.
Belangrijke bronnen bestaan uit de werken van de Guerrilla Girls zelf (1985 tot nu), boeken welke de Guerrilla Girls
hebben uitgegeven (Confessions of the Guerrilla Girls uit 1995 blijkt vooral van waarde), de website van het collectief
en zijn 2 afgesplitste ‘takken’ (Guerrilla Girls Broadband en Guerrilla Girls on Tour), ‘Oral History Interviews’ met
(ex-)leden van het collectief bewaard door het Smithsonian Institution, het Art Journal-artikel van ex-lid Gertrude Stein
genaamd Guerrilla Girls and Guerrilla Girls BroadBand: Inside Story, een gigantische hoeveelheid aan kranten- en
tijdschriftartikelen over zowel de Guerrilla Girls als de #MeToo-beweging, press releases en catalogi van het MoMA uit
1984-1986, Joyce Zemans' en Amy C. Wallace’s Where Are the Women? Updating the Account! uit het RACAR: Revue
D'art Canadienne en Annual Reports, beleidsstukken, acquisitielijsten en websites van het Tate, MoMA en het
Metropolitan museum of Art. Uiteraard worden ook toonaangevende artikelen zoals Linda Nochlin’s Why Have There
Been No Great Women Artists, John Berger’s Ways of Seeing, en Laura Mulvey’s ‘Male Gaze’ aangehaald. Ook
belangrijk is het feit dat het meest gebruikte interview uit een van de belangrijkste bronnen, Confessions of the
Guerrilla Girls (1995), geschreven is door Whitney Chadwick, een belangrijke kunsthistoricus op het gebied van
moderne kunst in combinatie met gender en seksualiteit. Chadwick speelt een belangrijke rol in de ‘feministische
kunstgeschiedenis’ (in 1990 schreef ze het boek, Women, Art and Society).

De Guerrilla Girls worden veel besproken wanneer feminisme binnen de kunst(geschiedenis) ter sprake komt. De
sociaal-geëngageerde groep noemt zichzelf ‘feminist activist artists’ 2, wat betekent dat zij zichzelf indelen onder de
noemer van feministische kunst en activistische kunst. De Guerrilla Girls doen veel onderzoek, genereren zelf cijfers,
worden uitgenodigd voor (bijvoorbeeld) workshops op universiteiten, lezingen in musea en presentaties georganiseerd
door instituten in de kunstwereld. Er is niet alleen interesse voor het activisme, maar ook voor het onderzoek verricht
door het collectief. Daarom is het collectief niet alleen te beschouwen als een groep kunstenaars, maar ook als een
groep onderzoekers welke hun werk en resultaten in veel boeken, artikelen en journals voorbij hebben mogen zien
komen.

1

“Guerrilla Girls Archive: Guerrilla Girls Records, 1979–2003.” The Getty Research Institute, www.getty.edu/research/
special_collections/notable/guerrilla_girls.html.
2
“OUR STORY.” Guerrilla Girls, www.guerrillagirls.com/about. Verkregen op september, 21, 2019.
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I.

WIE ZIJN DE GUERRILLA GIRLS: GESCHIEDENIS, ANONIMITEIT, CONFLICT EN IMPACT

Ik open deze thesis graag met de notie dat de vraag ‘wie’ de Guerrilla Girls precíes zijn een vraag is die vanaf het
oprichten van het collectief in 1985 vaak gesteld is en toch veelal onbeantwoord is gebleven. Het collectief gaat
namelijk gehuld achter een aantal harige gorillamaskers en de vrouwen achter deze maskers brengen (bekende)
overleden kunstenaressen (opnieuw) onder de aandacht door namen zoals o.a. Käthe Kollwitz, Meta Fuller en Frida
Kahlo als pseudoniemen te gebruiken (er is slechts één Guerrilla Girl welke zich in interviews, literatuur en
verwijzingen in plaats daarvan ‘GG1’ noemt).
Toch kunnen we tot een redelijk complete beschrijving komen van de identiteit van het kunstenaarscollectief als groep.
Op hun website omschrijven de Guerrilla Girls zichzelf als een feministisch, activistisch kunstenaarscollectief, welke
door de jaren heen meer dan 55 leden heeft gekend3. Deze leden zijn met de tijd gekomen en gegaan. Dit benadrukt dat
niet de identiteit van de kunstenaars zelf, maar de overtuigingen en de identiteit van het collectief als geheel de
belangrijkste rol speelt. Het gemis aan feitelijke informatie over de leden van het collectief behoudt volgens de
anonieme schrijfster van de pagina op hun website de focus op de issues welke zij aankaarten, in plaats van op de
persoonlijkheden die zich schuilhouden achter hun signatuur masker. Het doel en de boodschap is van de groep
duidelijk: De Guerrilla Girls gebruiken humor en schandalige (beeld)taal om seksisme, etnische bias en corruptie in
kunst, politiek, en popcultuur bloot te stellen, en scharen hun activisme onder de plu van het intersectionele feminisme
(een soort feminisme welke opkomt voor ‘minderheden’ in alle intersecties van de maatschappij).4
Het, nu zeer bekende, kunstenaarscollectief organiseerde haar eerste actie in 1985. Volgens hen was dit een reactie op
onder andere de International Survey of Painting and Sculpture, een expositie in het Museum of Modern Art (MoMA)
in New York, welke bedoeld was als een accurate opsomming van de meest belangrijke hedendaagse kunst. Maar van
de, volgens de Guerrilla Girls, 169 geselecteerde kunstenaars waren er slechts 13 vrouw. Hiernaast waren er in de
expositie amper etnische kunstenaars te vinden waarvan er geen enkele daarbij ook vrouw was. Volgens Guerrilla Girl
‘Käthe Kollwitz’ was dat al erg genoeg, maar toen curator Kynaston McShine publiekelijk aangaf dat “any artist who
wasn’t in the show should rethink his career”,5 liep de irritatie hoog op. Niet alleen kon de curator het niet opbrengen
een diverse vertegenwoordiging van gender neer te zetten in de expositie, maar ook had hij vrouwen bij voorbaat al
buitengesloten van het kunstenaarschap. Met deze uitspraak ontkende McShine namelijk ook volledig de mogelijkheid
een vrouwelijk voornaamwoord te gebruiken (de door McShine geschreven stukken in de catalogus van de expositie
vertoont ditzelfde denkpatroon: o.a. “[the artist] his role”)6. Guerrilla Girl ‘Meta Fuller’ benadrukte dat deze exacte
situatie bij de Guerrilla Girls voor veel vragen zorgde: “Why did women and artists of color do better in the 1970s than
in the ‘80s? Was there a backlash in the art world? Who was responsible? What could be done about it?”7 .
De expositie ontketende veel frustratie en een demonstratie voor het MoMA vond plaats. Twee van de toekomstige
Guerrilla Girls, welke later de pseudoniemen ‘Käthe Kollwitz’ en ‘Frida Kahlo’ zouden aannemen, waren aanwezig bij
deze demonstratie toen ze een aantal dingen opmerkten: de blokkade die ze uit protest voor de deur van het MoMA
hadden gecreëerd werd volledig genegeerd en de leuzen die herhaald werden hadden geen effect. ‘Kollwitz’ bedacht
zich dat alhoewel dit soort demonstraties in de 60’s en de 70’s misschien zinnig waren geweest, deze zelfde vorm van
protest niet werkte in 1984. “There had to be a more contemporary, different, better way to get this message across. We
weren't convincing anybody at all.”8
Op dat moment besloten ‘Frida’ en ‘Käthe’ (toen nog niet benoemd met deze namen, gezien het gebruik van zowel de
pseudoniemen als de maskers pas een korte tijd ná de oprichting van de Guerrilla Girls ontstond) radicaal actie te
ondernemen. Met zijn tweeën verzamelden ze een groep van zo’n 7 eensgezinden en vond de eerste meeting van de nu
‘Guerrilla Girls’ plaats in de lente van 1985, in ‘Frida’s’ appartement in SoHo9 . Antwoord op zowel ‘Meta Fuller’s’ als
‘Kollwitz’ vragen resulteerde bij deze Guerrilla Girls in het gebruiken van de straat als communicatiemiddel -zoals ook
3

Guerrilla Girls. “OUR STORY.” Guerrilla Girls, https://www.guerrillagirls.com/our-story. Verkregen op september, 21, 2019.
Guerrilla Girls. “OUR STORY.” Guerrilla Girls, https://www.guerrillagirls.com/our-story. Verkregen op september, 21, 2019.
5 Chadwick, Whitney. “The Guerrilla Girls Bare All.” Confessions of the Guerrilla Girls, HarperPerennial, 1995, pp. 13.
6 McShine, Kynaston. An International Survey of Recent Painting and Sculpture. Museum of Modern Art, 1984.
7 Chadwick, Whitney. “The Guerrilla Girls Bare All.” Confessions of the Guerrilla Girls, HarperPerennial, 1995, pp. 13.
8
Archives of American Art, Smithsonian Institution. “Smithsonian Learning Lab Resource: Oral History Interview with Guerrilla Girls
Frida Kahlo and Kathe Kollwitz, 2008 Jan. 19-Mar. 9.” Smithsonian Learning Lab, Smithsonian Center for Learning and Digital Access,
15 Aug. 2016. learninglab.si.edu/q/r/1191020. Verkregen op 27 Sept. 2019
9
Stein, Gertrude. “Guerrilla Girls and Guerrilla Girls BroadBand: Inside Story.” Art Journal, vol. 70, no. 2, 2011, pp. 89., doi:
10.1080/00043249.2011.10791003.
4
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reclameborden dit met hun schreeuwerige teksten deden- en het direct aanwijzen van de personen die volgens hen
verantwoordelijk waren voor de grote disbalans in de kunstwereld. De posters die als drager van deze ideeën zouden
dienen werden voor het eerst gemaakt in oprichter ‘Frida Kahlo’s’ loft10.
De straten van SoHo werden tijdens deze eerste actie ’s nachts volgeplakt met deze zelf ontworpen en betaalde posters
welke niet alleen de confronterende feiten open en bloot benadrukten, maar ook de mensen die de uitsluiting van
vrouwen mogelijk hadden gemaakt belachelijk maakten. In WHAT DO THESE ARTISTS HAVE IN COMMON?” THEY ALLOW THEIR WORK TO BE SHOWN IN GALLERIES THAT SHOW NO MORE THAN 10% WOMEN
ARTISTS OR NONE AT ALL (1985, Fig. 1) werden mannelijke collega’s zoals Keith Haring, Roy Lichtenstein en
Anselm Kiefer aangeklaagd naar aanleiding van hun professionele aanwezigheid in galerieën met seksistische selecties.
In ander werk werden juist deze galerieën of musea zelf publiek gemaakt (“THESE GALLERIES SHOW NO MORE
THAN 10% WOMEN OR NONE AT ALL”, 1985, Fig. 2) of werden, iets later, kunstcritici bij naam genoemd vanwege
hun gebrek aan recensies over vrouwelijk werk (THESE CRITICS DONT WRITE ENOUGH ABOUT WOMEN
ARTISTS, 1985, Fig. 3). Susan Tallman van the Arts Magazine zei over deze aanpak het volgende: “the posters were
rude; they named names and they printed statistics. They embarrassed people. In other words: they worked.”11
Maar alhoewel deze poging om musea, galerieën, kunstenaars en critici tot bewustzijn te forceren goed werkte, was het
een zeer risicovolle stap voor de carrières van de kunstenaressen welke zich nu de Guerrilla Girls noemden: "we were
afraid that if we blew the whistle on some of the most powerful people, we could kiss off our own art careers”12. Het
maskeren van de identiteit van de Guerrilla Girls was dus niet alleen bedoeld om de focus op de door hen aangekaarte
onderwerpen te houden: de kunstenaressen wilden (terechte) sociaal-maatschappelijke kritiek geven, maar tegelijkertijd
hun (succesvolle) carrières behouden.
De anonimiteit van de Guerrilla Girls is een centrale factor, want juist door deze anonimiteit (welke indirect resulteert in
ontraceerbaarheid) hebben de Guerrilla Girls in de afgelopen 34 jaar ongestoord en onafhankelijk hun gang kunnen
gaan. Ze maakten meer dan 160 werken (posters, stickers, performances) welke racisme, seksisme en misogynie binnen
en buiten de kunstwereld door middel van een (visuele en tekstuele) ironische presentatie van feiten (in de stijl van die
eerste twee posters) direct tackelden. Ze publiceerden meerdere boeken; Confessions of the Guerrilla Girls (1995) over
de eerste 10 ‘leefjaren’ van het collectief, The Guerrilla Girls’ Bedside Companion to the History of Western Art (1998)
waarin de Guerrilla Girls commentaar leveren op de westerse kunstwereld en -geschiedenis, Bitches, Bimbos and
Ballbreakers: The Guerrilla Girls’ Illustrated Guide to Female Stereotypes (2003) over de manieren en redenen welke
gebruikt worden en werden in de media om vrouwen te kleineren (of: klein te houden), The Guerrilla Girls’ Art
Museum Activity Book (2004) een ‘kinderboek’ over discriminatie en seksisme binnen de kunstwereld, en het laatste
boek, over de herkomst van het woord ‘hysterie’ en discriminerende praktijken die door de geschiedenis heen zijn
gebruikt richting het vrouwelijk lichaam en haar psyche, The Hysterical Herstory of Hysteria and How It Was Cured:
From Ancient Times Until Now (2010)13 . Los van het éérste boek, welke veelal over het achtergrondverhaal van het
collectief gaat, zijn ook deze boeken een deel van de Guerrilla Girls’ activistische oeuvre. De boeken dienen veelal om
een mate van bewustzijn en de wil om iets te veranderen op gang te brengen onder hun lezers, precies zoals de visuele
werken en posters van het collectief probeert te doen.
Humor en bijdehandheid, samen met (zelf bevonden) feiten en soms statistieken of percentages zijn
gemeenschappelijke factoren in vrijwel al het werk van de Guerrilla Girls. Bepaalde werken van de Guerrilla Girls
noemen de bronnen waaruit de conclusies zijn getrokken - zoals in vroege werken als WHAT DO THESE ARTISTS
HAVE IN COMMON? (1985, Fig. 1), waarin linksonder de bron benoemd staat. Maar in ander werk, zoals het
beroemde (of beruchte) Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum? (1989, Fig. 4) worden dergelijke
bronnen niet benoemd. De reden voor het niet benoemen van dergelijke bronnen is dat de Guerrilla Girls niet alleen al
bestaande informatie vergaarden maar ook zélf onderzoek deden: Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met.
Museum? ontstond bijvoorbeeld nadat het collectief gevraagd was een billboard te ontwerpen voor The Public Art Fund
in New York. Hier zagen de Guerrilla Girls een mooie kans om een werk te maken welke een breed publiek
Demo, Anne Teresa. “The Guerrilla Girls Comic Politics of Subversion.” Womens Studies in Communication, vol. 23, no. 2, 2000, pp.
137-138, doi:10.1080/07491409.2000.10162566.
11 Tate. “Who Are Guerrilla Girls?” Tate, https://www.tate.org.uk/art/artists/guerrilla-girls-6858/who-are-guerrilla-girls. Verkregen op
september, 21, 2019
12
Chadwick, Whitney. “The Guerrilla Girls Bare All.” Confessions of the Guerrilla Girls, HarperPerennial, 1995, p. 14.
13
“CHRONOLOGY: POSTERS, BOOKS, STICKERS, ACTIONS.” Guerrilla Girls, Guerrilla Girls, https://www.guerrillagirls.com/
chronology-posters-books-stickers-actions.
10
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onvermijdelijk zou aanspreken en hield het collectief op een zondagmorgen een zogenaamde ‘weenie count’14 in het
Metropolitan Museum, New York: “[we were] comparing the number of nude males to nude female in the artworks on
display. The results were very revealing” (1995). - Uiteindelijk werd het werk geweigerd door The Public Art Fund
(vanwege “onduidelijk design”) en wilden de Guerrilla Girls het werk eigenhandig alsnog publiek maken door
advertentieruimtes te huren in de bussen van New York15 .
Hierna zou zich snel een situatie ontwikkelen waarbij de posters nogmaals geweigerd werden door het busbedrijf
waarbij ze een advertentievergunning hadden aangevraagd omdat het te ‘suggestief’ zou zijn en omdat het vrouwfiguur
(gebaseerd op Ingres’ Grand Odalisque - maar dan met een gorillamasker) ‘meer in haar hand leek te hebben’ dan
alleen een waaier16 . De Guerrilla Girls’ reageerden hierop gepast (en inmiddels typerend) door nóg een nieuwe poster te
maken (Bus Companies Are More Enlightened Than NYC Art Galleries, 1989, Fig. 5), wat de verregaande ambitie van
het collectief zichtbaar maakt. De ‘Guerrilla’-tactiek en het onvoorwaardelijke doorzettingsvermogen (om alsnog iets
bruikbaars te maken van een ‘onbruikbare’ situatie) toont aan dat zij, hoe dan ook, aandacht zullen blijven vragen voor
de issues waar ze zich mee bezig houden.
Vanuit deze conclusie lijken de Guerrilla Girls een bijna ideale groep om als kunstenares potentieel bij betrokken te
willen zijn. Maar achter deze overtuiging en kracht bevindt zich, onder de leden en ex-leden van het collectief, ook
problematiek. Vanwege hun anonimiteit zou men wellicht verwachten dat dergelijke problematiek net zo goed
verborgen zou blijven, maar dit is niet altijd waar. Het oprichten van het collectief ging gepaard met weinig afspraken.
Zo miste de anonieme groep ook de nodige regelingen met betrekking tot (ex-)leden welke publiekelijk werk toeeigenen wat zij niet verricht hebben of algemene formaliteiten om de groep te behoeden voor machtsmisbruik door
leden.17
Toen Guerrilla Girl Gertrude Stein in 2011 haar ervaringen als lid van de Guerrilla Girls beschreef, bleek juist dit gemis
aan formaliteiten één van de organisatorische problemen van het collectief, welke vanaf 1999 ‘Guerrilla Girls Inc.’ zou
gaan heten. Vanaf dit moment wordt de groep ‘incorporated’ om o.a. de naam ‘Guerrilla Girls’ in bescherming te
nemen18 . Toen er aan het einde van de jaren 90 plots een groot aantal ‘New Girls’ met nieuwe, frisse ideeën de groep
binnenkwam, ontstond er frictie tussen de leden van de groep. De zogenaamde diversiteit was volgens Gertrude ver te
zoeken: “One of the most critical recurring issues was the lack of diversity in the group. The Guerrilla Girls was
founded by seven white women, and honestly, we did not have many artists of color as members for many years. Artists
of color who joined the Guerrilla Girls often left after a few meetings because they could sense the unspoken hierarchy
in the group; multiple women of color could not find a place and left to start their own organizations.”19 Dit verschil
tussen gevestigde feministen (2e golf) en ‘jonge’ feministen (3e golf) in de jaren ’80, is veelal een generatiekloof. Deze
periode (late 2e golf) werd door ex-GG ‘Alma Thomas’ omschreven als “universalist feminism”20, op de rand van
essentialisme. Kunsthistoricus Anna Chave omschrijft het tweede-golfs-feminisme van de Guerrilla Girls als "assailed
by (…) a rising generation of women wise in the ways of poststructuralist theory, for [their] putative naiveté and
susceptibility to essentialism”21 . In deze context werd pas in 1989 de term ‘intersectionaliteit’ door Kimberlé Williams
Crenshaw gemunt: “it ensures that feminism considers not only gender, but also combinations of various types of
oppression that result in people’s experiences of injustice”22 . Dit zou ’intersectioneel feminisme’ in het kort definiëren
als een soort feminisme welke niet alleen rekening houdt met discriminatie op basis van gender, maar ook op basis van
seksualiteit, etniciteit, beperkingen, sociale status, religie, etc.
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17 Archives of American Art, Smithsonian Institution. “Smithsonian Learning Lab Resource: Oral History Interview with Guerrilla Girls
Frida Kahlo and Kathe Kollwitz, 2008 Jan. 19-Mar. 9.” Smithsonian Learning Lab, Smithsonian Center for Learning and Digital Access,
15 Aug. 2016. learninglab.si.edu/q/r/1191020. Verkregen op 27 Sept. 2019
18 Blankenship, Elise, "All Is Fair in Love and War: An Exploration of the History, Tactics, and Current Status of the Guerrilla Girls"
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Door deze discussie en het plotse bewustzijn van essentialisme binnen de tweede feministische golf, leken de ideeën
betreft ‘diversiteit’ in het werk van de Guerrilla Girls in de ogen van ‘jonge’ feministen ineens oneerlijk. Het was één
van de vele onderwerpen waarover de ‘New Girls’ en de oudere generatie Guerrilla Girls het niet eens waren of zouden
worden. Omdat er nog steeds geen formaliteiten betreft hiërarchie vastgesteld waren, betekende dit volgens ‘Stein’
veelal: wie het hardst roept, krijgt haar zin. Oprichters ‘Frida’ en ‘Käthe’ vonden de weerstand van de ‘New Girls’
richting de oudere ‘GG’s’ maar niks. Op een bepaald punt stelde ‘Frida’ voor dat vanaf nu de stemmen van de oudste
Guerrilla Girls voor twee zouden gelden. Dit plan werd door de ‘New Girls’, die net zoveel te zeggen wilden hebben,
afgewezen.23
Deze spanning tussen de ‘New Girls’ en de oudere GG’s bleef lange tijd verre van opgelost. Volgens ‘Gertrude Stein’
weigerde ‘Frida’ onder andere toegang te geven tot het bewerken van de website en bleven beide oprichters de groep
controleren en domineren tijdens producties en presentaties. Na 1 maart 2000, werden vijf Guerrilla Girls (Jane Bowles,
Claude Cahun, Hannah Hoch, Getrude Stein en Irma Stern) officieel ‘ontslagen’ door oprichters ‘Frida’ en ‘Käthe’, met
de suggestie hun eigen groep te starten.24
Na deze drastische beslissing begonnen de Guerrilla Girls zich op te splitten in drie verschillende groepen; Aphra Bren
richtte ‘Guerrilla Girls on Tour!’ op, om hun eigen feministische theaterstijl te ontwikkelen en Guerrilla Girl
theatertours mogelijk te maken. En later, niet van plan hun activisme hier te beëindigen, besloten de ‘ontslagen’ New
Girls eindelijk het doel en de nieuwe naam van hun groep: “Guerrilla Girls BroadBand”. Gertrude Stein schrijft
hierover in haar Art Journal publicatie: “This name had the advantage of suggesting that the wide, networked world,
including the art world, was our theater of action (…) The first thing we did as a separate group was write a constitution
that would ensure diversity and power sharing.”25
Alhoewel de ‘originele’ Guerrilla Girls aanvankelijk akkoord leken te zijn gegaan met de namen van de nieuwe
(sub)groepen, werden beide groepen in 2002 door hen aangeklaagd vanwege het gebruiken van de naam ‘Guerrilla
Girls’. In het proces en de berichtgeving hieromtrent, werd één van de basisprincipes van de GG’s helaas volledig
geschonden: ‘Frida’ en ‘Käthe’s’ echte namen werden publiek gemaakt in een aantal krantenartikelen betreffende de
rechtszaak. Een feit welke hen, zoals door ‘Meta Fuller’ benadrukt in 1995, hun carrière kon kosten. Het werd het
bekend dat de oprichters ‘Kahlo’ en ‘Kollwitz’ eigenlijk Jerilea Zempel en Erika Rothenberg waren.26
Alhoewel dit incident tegen alle basisprincipes van de gemaskerde vrouwen inging, heeft dit het vuur van de Guerrilla
Girls, Guerrilla Girls On Tour! en Guerrilla Girls BroadBand verre van gedoofd. Door de jaren heen zijn alle andere
leden anoniem gebleven, zijn er door alle 3 subdivisies tours, performances, acties en nieuwe werken gerealiseerd en
hebben de Guerrilla Girls nog zeer recentelijk aandacht getrokken tijdens de #MeToo discussie met werk als 3 Ways To
Write A Museum Wall Label When The Artist Is A Sexual Predator (2018, Fig. 6) en ook dit jaar, zoals met de update
voor het eerdere werk The U.S. Senate is More Progressive Than Hollywood (Fig. 7).27
De Guerrilla Girls zijn na 34 jaar nog steeds zeer actief, anoniem en kritisch. De uitspraak van Guerrilla Girl ‘Ana
Mendienta’ in 1995 is wat dat betreft zeker nog van toepassing: “(…) we could be anyone, anywhere - like Leo
Castelli’s proctologist, Mary Boone’s plastic surgeon, David Salle’s hairstylist or Carl Andre’s next girlfriend.”28 Zo
kunnen de Guerrilla Girls al 34 jaar gebruik maken van zowel publieke informatie als confidentiële informatie (en deze
delen) in een poging de (kunst)wereld te ontmaskeren, voor te lichten en een bewustzijn van ongelijkheid te creëren
welke nodig is voor een meer diverse, (intersectioneel) gelijkwaardige balans binnen deze wereld.
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II.

1985 VERSUS 2019: WAT ER VERANDERD IS VOOR VROUWEN IN DE KUNSTWERELD

Om te begrijpen wat de bijdrage van de Guerrilla Girls in de gender- en seksediscussie is geweest door de jaren heen, is
het belangrijk een begrip te vormen van deze politieke debatten (binnen de kunstwereld) door de jaren heen. Hoe was
de stand van zaken voor vrouwen in de kunstwereld toen de Guerrilla Girls werden opgericht? Hoe is de stand van
zaken nu? Op welk vlak zien we aantoonbare vooruitgang en hebben de Guerrilla Girls hier wellicht impact op gehad?

GG BEGINJAREN: DE JAREN ’80 EN ’90
Zo’n 15 tot 20 jaar voor mijn eigen bestaan, in de jaren 80, was er sprake van een heropleving na de eerste golf
feminisme. Deze ‘tweede golf’ spreidde zich uit over de jaren 60, 70 en 80. Een discussie rondom de positie van
vrouwen binnen de kunstwereld begon zich rond 1970 duidelijk vorm te geven. De ‘women’s art movement’ probeerde
de lage status van vrouwen in zowel de kunstwereld als de maatschappij te verhogen: leden van de beweging toonden
hernieuwde interesse in zowel recente werken als kunstwerken uit de geschiedenis, gemaakt door vrouwelijke
kunstenaars. Hoezeer ook deze interesse er voor zorgde dat kennis betreft ongelijke behandeling van mannen en
vrouwen binnen de kunstwereld zich verspreidde, splitste de ‘women’s art movement’ zich in tweeën. Hoewel de
‘women’s art movement’ het eens was over het willen aanvechten van genderongelijkheid en het willen toevoegen van
vrouwelijk werk aan de kunstgeschiedenis(boeken), vormde zich er een discussie rondom het bestaan en het nut van de
‘vrouwelijke esthetiek’ en vrouwelijke ‘sensibiliteit’.29
“Feminine aesthetic” zou, aldus vrouwelijke kunstenaressen Judy Chicago en Lucy Lippard een unieke, vrouwelijke
(beeld)taal zijn, welke direct gerelateerd is aan de unieke, sociale ervaringen van vrouwen. Juist hierdoor zou het zich
losmaken van de ‘reguliere’, door mannen gevormde kunstwereld30. Oftewel: vrouwen eigenden zich hun jarenlange
onderdrukking toe, door gebruik te maken van de exclusieve, vrouwelijke ervaring en de beelden of materialen welke
hiertoe behoorden. Zo maakte Judy Chicago’s installatie The Dinner Party (1979, Fig. 8) gebruik van ‘typisch voor
vrouwen’ weggelegde technieken zoals het quilten, stikken en naaien van (tafel)kleden, maar ook een stereotypische,
vrouwelijke omgeving -namelijk een eettafel- en vele referenties naar het vrouwelijk geslachtsdeel. Chicago wijdde
elke zitplek aan haar Dinner Party-tafel toe aan een prominente vrouw uit de geschiedenis (een duidelijke verwijzing
naar het willen opnemen van vrouwen in herziene geschiedenisboeken). Andere kunstenaressen verwierpen dit idee van
een feministische/vrouwelijke esthetiek, uit angst voor een prominente scheiding tussen mannelijk en vrouwelijk werk,
wat het doel (het ‘eerlijk’ meedoen aan de door mannen gedomineerde kunstwereld) van de feministische beweging
voorbij zou gaan.31
Hierbij moet niet vergeten worden dat deze gehele discussie zich afspeelde tegen de achtergrond van Linda Nochlin’s
toonaangevende essay ‘Why have there been no great women artists’ (1971), waarin de genderdisbalans binnen de
kunstwereld ten grondslag werd gelegd aan de eeuwenlange uitsluiting van vrouwen: vrouwelijk talent is
onderontwikkeld gebleven omdat zij vanwege institutioneel seksisme en onderdrukking nooit de kans hebben gehad
zich op dezelfde, uitgebreide manier te ontwikkelen als mannen32 . Daarnaast werd vanaf 1972 de westerse
(kunst)geschiedenis door middel van een BBC televisieserie genaamd ‘Ways of Seeing’ met John Berger voor het eerst
bewust van de mannelijke blik, waarin de vrouw de rol bezit van een oppervlakkige (vaak seksuele) andere: “Men act
and women appear. Men look at women. Women watch themselves being looked at. This determines not only most
relations between men and women but also the relation of women to themselves. (…) Thus she turns herself into an
object - and most particularly an object of vision: a sight.”33 Pas in 1975 zou filmwetenschapper Laura Mulvey hier de
nu welbekende naam ‘Male Gaze’ aan plakken en het (in het kort) definiëren als “the act of depicting the world, in the
visual arts and in literature, from a masculine, heterosexual perspective that presents and represents women as sexual
objects for the pleasure of the male viewer”34. Juist door het bewustzijn van deze exploitatieve ‘male gaze’ gingen veel
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makers en kunstenaressen van de tweede golf het letterlijk omschrijven of (intiem) neerzetten van vrouwelijke lichaam
in zijn volledigheid uit de voeten. Dat, of het centraal stellen van het vrouwelijke lichaam werd vermeden.35
Tegen de tijd dat de jaren 80 begonnen was er dus al de nodige discussie geweest rondom de status van de vrouw
binnen de kunstwereld. Zowel dat wat werd afgebeeld als kunstenaars en hun status zelf kwamen uitgebreid ter sprake.
In een artikel uit Woman’s Art Inc genaamd Women as Artists and “Women’s Art” (1982-1983) schrijft Madlyn Millner
Kahr het volgende: “(…) accomplishments in sculpture and painting as well as in the arts traditionally thought of as
women's work were generally ignored, however, until, stimulated by feminist strivings, within the past decade or so an
outpouring of books, articles, and exhibitions spread the word that human beings other than those of the male gender
have been in the past -as they are in the present- artists worthy of attention”36 . Deze uitspraak van een eigentijdse
schrijfster wijst erop dat de inspanningen van feministen uit de voorgaande jaren niet voor niets is geweest. Maar in
ditzelfde artikel wordt óók duidelijk dat discussies welke zich onder feministen in de kunstwereld van de ‘70s
afspeelden, nog niet tot hun einde zijn gekomen. Zo bestaat er in het begin van de jaren 80 nog steeds onenigheid over
de vraag of kunst gemaakt door vrouwen per definitie verschilt of moet verschillen van dat van mannen. “Is it
reasonable to segregate art on the basis of the gender of the artist? Should museums have rooms devoted to works of art
by women? Should there be separate museums and galleries for women’s art?.”37
De Guerrilla Girls hebben hier, zo’n twee jaar na de publicatie van dit artikel en als directe reactie op de eerder
benoemde International Survey of Painting and Sculpture in het MoMA een duidelijk antwoord op: ja! Musea zouden
kamers moeten hebben voor het werk van vrouwelijke kunstenaars. En nee, dit hoeft niet per definitie gesegregeerd te
worden van het mannelijke werk. Met hun eerste posters (Fig. 1, Fig. 2) in 1985 maken de Guerrilla Girls keihard
duidelijk dat vrouwen vanaf nu écht willen kunnen meedoen en publiceren ze via posters pijnlijke cijfers betreft de
man-vrouw ratio in belangrijke New-Yorkse musea en galerieën. Toch wordt het werk van de Guerrilla Girls, opvallend
genoeg, in een essay uit een volume van het MoMA (2010), welke specifiek over de jaren ’80 gaat (de Guerrilla Girls
startten in 1985), níet genoemd. In plaats daarvan wordt een quote van feministisch kunsthistoricus Rosalyn Deutsche
aangehaald om de jaren 80 te definiëren: “Deutsche proposes that we consider the 1980s “not as a literal decade but as a
formation of ideas and practices that trangress chronological boundaries.”38 De schrijfster van dit essay uit 2010 moet
van mening zijn dat de ideeën van de Guerrilla Girls niet tot een dergelijke formatie behoren.
Institutioneel seksisme, zoals in de jaren 70 al omschreven door Nochlin, is ook aan het einde van de 80’s nog steeds
aantoonbaar aanwezig. ‘Report cards’ uit 1986 (Fig. 9) tonen weinig tot geen verbetering en uit frustratie maken de
Guerrilla Girls in 1988 een nieuwe poster: THE ADVANTAGES OF BEING A WOMAN ARTIST (Fig. 10), waarin op een
sarcastische wijze 13 ‘voordelen’ van het zijn van een vrouwelijk kunstenaar worden omschreven. “Working without
the pressure of success”, “Knowing your career might pick up after you’re eighty” en “Not having to undergo the
embarrassment of being called a genius” zijn een greep uit deze zogenaamde ‘voordelen’. Het is duidelijk dat de
kunstwereld nóg een decennium in gaat waarin de status van mannelijke en vrouwelijke kunstenaars ongelijk is. Het
zijn niet alleen de Guerrilla Girls die zich bewust zijn van dit feit. Zo beaamt kunsthistoricus Grzegorz Dziamski
bijvoorbeeld later werk (Fig. 4, 1989): “Activists of Guerrilla Girls were mostly right claiming that important museum
collections will rather have a naked woman than a female artist. (…) Women still were underrepresented at the top of
the world of art.”39
Ook in de mid-90s worden de Guerrilla Girls nog geprezen voor hun accurate activisme, zoals blijkt uit quotes uit 1995:
“The Guerrilla Girls present our facts of life… Making the art world take notice and face up to the enormous disparity
between the sexes” (door architecte Maya Lin), “their message celebrates each woman’s uniqueness. By insisting on a
world as if women mattered” (door journaliste Gloria Steinem) en “The Guerrilla Girls are prime consciousness-raisers
and they do it in a way that’s effective (…)” (Kirk Varnedoe, destijds directeur van de afdeling Painting & Sculpture
van het MoMA)40 . En waar in 1980 nog werd gesproken van een vermoeden dat het huidige feministische perspectief
35
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géén significante verhoging in (erkend) vrouwelijk talent zou creëren - maar dat het toepassen van feminisme op de
(kunst)geschiedenis wellicht wél zou kunnen zorgen voor een (tot nu toe nog missende) toevoeging van vrouwen aan de
(kunst)geschiedenis41 , schijnt er in 1998 sprake te zijn van geleidelijke verandering.
De Guerrilla Girls sluiten het decennium namelijk af met een tweede boek: The Guerrilla Girls' Bedside Companion to
the History of Western Art. Ik interpreteer de laatste pagina als tekenend voor de voortgang van de discussie. Meer
vrouwelijk werk wordt geëxposeerd, gekocht en beoordeeld (“The GG’s take some credit for this”42 ). Het besef “[that]
there have been great women artists” is aanwezig, er wordt ruimte gemaakt voor het perspectief van vrouwen, er zijn
steeds meer shows van homoseksuele mannen en vrouwen en volgens de Guerrilla Girls is de ‘eeuw van de -ismes’ over
(hierover valt absoluut te discussiëren). Maar dit alles is nog verre van waar de Guerrilla Girls naartoe willen: ook al is
er sprake van verbetering, dit betekent nog niet dat er sprake is van genoeg verbetering. Tegen het begin van de jaren 00
wordt kunst van vrouwelijke makers nog steeds minder verzameld en getoond dan dat van mannen, wordt werk van
vrouwen voor aanzienlijk minder geld verkocht, hebben musea nog steeds weinig vrouwelijk werk in hun collecties, is
het voor niet-witte vrouwen extra moeilijk om werk te verkopen, én lijken New York en Europa nog steeds de slechtste
locaties te zijn voor vrouwen in de kunst. De Guerrilla Girls hebben duidelijk nog een lange weg te gaan om hun
idealen te vervullen: “AND ITS NOT OVER YET… : (…) We’ll continue to identify and ridicule the powers that be
and to drag misogynists and racists kicking and screaming into the 21st century. We invite you to join us.”43

COMPUTERS EN #METOO; DE JAREN ’00 EN ’10
Het begin van de 21e eeuw herinner ik me als een periode van floppy’s, internet moeten inbellen en het niet kunnen
gebruiken van de telefoon wanneer mijn moeder haar e-mails moest lezen. En deze aanloop naar het nieuwe, via
internet verbonden decennium, maakt ook bij de Guerrilla Girls iets los: het ophangen van de signatuur posters was niet
langer houdbaar, gezien posters tegenwoordig vooral gebruikt werden voor commerciële doeleinden en een poster vaak
niet langer zichtbaar bleef dan één dag. The Voyager Company, een van de eerste producenten van CD-ROM’s,
produceerde inmiddels allerlei interessante projecten met andere kunstenaars, maar “nobody in the [Guerrilla] Girls had
Internet or even any kind of like, you know, Photoshop or digital expertise at that time”44. De Guerrilla Girls proberen
zo snel mogelijk met de tijd mee te veranderen en switchen onder andere van posterformaat naar broadsheets45 . Deze
grote verandering in de wereld, namelijk; het continu in verbinding met elkaar staan en het gebruik kunnen maken van
luxueuze technologie en grote hoeveelheden kennis, blijkt later ook van groot effect op de uitvoering van (feministisch)
activisme en het spreiden van bewustzijn.
Vóór de aanvang van het nieuwe millennium omschrijft Joyce Zemans hoe de ideologieën binnen en de staat van de
kunstmarkt, waarin de vrouw of vrouwelijk werk een lagere waarde leek te hebben dan de man, nog niet verdwenen
zijn: “Despite conscious efforts on a number of fronts, the work of women artists is less likely to be commissioned,
performed or exhibited than that of their male colleagues in a system still strongly influenced by a gendered hierarchy
of value (…) We need not only to correct the history books but to expand the historical framework and insist upon a
new historiography which … will expand and alter the discourse to be fully inclusive”46 , aanduidend dat, ondanks de
inspanningen van de tweede golf feministen, de nieuwe, derde golf nog steeds een lange weg te gaan heeft.
De massamedia, welke door het internet en nieuwe technologieën extra werd aangesterkt, is anno 2003 volgens de
Guerrilla Girls een van de meest krachtige factoren in de creatie van vrouwelijke stereotypes en “keeping alive the old
standards”. Volgens de Guerrilla Girls namen de stereotypen de successen van de “liberation movements of the 20th
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century” amper tot niet mee, waardoor deze stereotypen niet alleen onwaar, maar ook gedateerd waren47. Bitches,
Bimbo’s and Ballbreakers: The Guerrilla Girls Illustrated Guide to Female Stereotypes (2003) was een reactie op deze
observatie van de eerste jaren van het millennium. De lezer werd op de laatste pagina’s toe gezet tot eigen activisme:
prints voor T-shirts, buttons en ansichtkaarten werden beschikbaar gemaakt “for you to xerox, print out and give out” en
posters werden downloadbaar via de nieuwe website (www.guerrillagirls.com). Computers en het internet worden, nu
ook actief door de Guerrilla Girls, voor het eerst ingezet om activisme en gedachtegoed te verspreiden48 .
Objectificatie, naast stereotyperingen in de massamedia lijken vanaf de mid-00’s ook een veelbesproken topic te
worden: “The ideal is illustrated everywhere. It is inescapable and due to the recent ease of access to all forms of media
in our increasingly visual culture, such images have the ability to reach and affect an even more dynamic array of
viewers.”49 Met dit ‘ideaal’ worden fallocentrische afbeeldingen en vertoningen van het vrouwelijk lichaam bedoeld,
welke niet alleen onhaalbaar (gephotoshopt), maar ook denigrerend zijn. Seksueel suggestieve advertenties, films, foto’s
en andere media waarin de vrouw als accessoire of als ‘speeltje’ wordt neergezet, of in een hyper-submissieve rol wordt
geplaatst, zetten een patriarchische traditie door, waarin de male gaze nogmaals centraal staat. To-be-looked-at-ness bij
vrouwen en het bekijken bij mannen (Men act and women appear50) is hierin nogmaals relevant: “if women are
observing images thrust at them through mass communication as a guideline of how to act, they will begin to act in that
manner because it mirrors their environment. If men are constantly viewing women as objects that must be possessed,
or prizes to be won, they will begin treating them as so.”51
Vanaf de 00’s is ook institutioneel seksisme nog lang niet de wereld uit. In mei 2005 wordt er een artikel van Art
Education gepubliceerd, waarin de schrijvers (zoals zovelen) terugkomen op Nochlin’s vraag uit de 1971. Het artikel,
genaamd: Have there now been any great artists? doet uitgebreid een boekje open over de statistieken betreft vrouwen
in de kunst(geschiedenis). 20 jaar na het opzetten van de Guerrilla Girls worden vrouwen langzaamaan opgenomen in
aangepaste versies van de kunstgeschiedenis: in de boeken van Janson, Gombrich en Gardner komen in 2005 gemiddeld
22 vrouwen tegenover een aantal van 100 mannen voor, terwijl dit vóór 1974 maar zo’n 9.75 vrouwelijke ten opzichte
van 100 mannelijke kunstenaars waren. - De Guerrilla Girls worden, in Gardners herziende versie, zelfs genoemd in de
‘hedendaagse’ sectie (THE ADVANTAGES OF BEING A WOMAN ARTIST, 1988; Fig. 10). Verder toont het onderzoek
aan dat het opnemen van (meer) vrouwen in herziene (kunst)geschiedenis makkelijker voorkomt wanneer (er aan) de
boeken zijn (mee)geschreven door vrouwelijke (co-)auteurs. Door deze ontwikkeling zouden vrouwelijke kunstenaars
tegenwoordig ook makkelijker ontdekt worden: representatie van ‘great women artists’ zou de absentie van
ondersteunende docenten tegengaan, zou publiek en critici aanmoedigen het werk van vrouwen mee te nemen en de
aankoop van vrouwelijk werk verhogen. Vijf jaar na het begin van het millennium wordt er in negen (destijds) recente
teksten per 10 mannen gemiddeld van 1 vrouw gesproken. 8% van de gebruikte afbeeldingen is er een van vrouwelijk
werk en op zo’n 7% van de pagina’s wordt kunst gemaakt door een vrouw besproken: “pre-1974 texts had not done so
at all”.52 Deze percentages zijn uiteraard zeer laag, maar het artikel laat zien dat binnen de tijdsgeest van de jaren ’00,
deze cijfers (in verhouding tot de 70’s) al als een overwinning voelden.
In 2007 lijkt de westerse kunstwereld een grote verandering te willen maken in de stand van zaken: vooral in Amerika is
er plots sprake van grote aantallen exposities gefocust op vrouwen in de kunst (o.a. exposities als WACK! Art and the
Feminist Revolution en Global Feminisms in The Museum of Contemporary Art in Los Angeles en het Brooklyn
Museum of Art en het symposium “The Feminist Future” in het MoMA). Dit was zodanig significant dat niet alleen
Phoebe Hoban het jaar als "the year of institutional consciousness-raising”53 omschreef; anderen ridderden het jaar zelfs
“the year of feminism”54. Een begrijpelijk optimisme, want in hetzelfde jaar van WACK!, de vaste expositie Global
Feminisms in het Brooklyn en het door MoMA’s (vanaf 2005 opgezette) Women’s Fund gesubsidieerde symposium
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“The Feminist Future”, werden er meerdere solo-exposities door vrouwen georganiseerd (Elizabeth Murray in het
MoMA, Eva Hesse en Louise Nevelson in het Jewish Museum, Lorna Simpson en Kiki Smith in het Whitney).55
Toch toont Cornelia Butler, curator van o.a. WACK! Art and the Feminist Revolution, in 2008 haar twijfel: “I’m very
cynical and mistrustful of what the long-term impact might be. I don’t really believe that the art world can digest this
quantity of feminist activity (…) There are good signs but I just think there is so much deeply embedded sexism in the
culture. In the art world, when you look at who gets the real estate in the major retrospective and major catalogs and the
major advertising, it’s still not the women. There’s a long way yet to go.”56
Dit laatste was zeker waar, want niet alleen maken vrouwelijke kunstenaars tussen 2000 en 2012 aanzienlijk minder
kans op grote stipendia, subsidies en fondsen. Daarnaast vertegenwoordigden zij, bijvoorbeeld in Canada, niet meer dan
22% van de full-time professoren op universiteiten en is er nog steeds sprake van een aantoonbare ‘pay-gap’57 . Ook
schroomt men nog tot jaren na Butlers uitspraak over ‘deeply embedded sexism’ niet om schreeuwerige misogynie een
podium te geven. Zo verwerpt de Duitse Georg Baselitz (vijf jaar hiervoor door de Royal Academy in Londen
uitgeroepen tot ‘greatest living artist’) in 2013 nog zonder moeite een hele geschiedenis aan vrouwelijke kunstenaars:
“Women don’t paint very well. It’s a fact. (…) And that despite the fact that they still consistute the majority of students
in the art academies”. Baselitz baseerde de uitspraak op persoonlijke observatie van de (seksistische) kunstmarkt,
waarin werk van vrouwelijke makers doorgaans voor minder verkopen dan het werk van mannelijke makers (de
Guerrilla Girls maakten daar in 1989 al een statement over: zie Fig. 11)58 . Een man als Baselitz lijkt hierbij te zijn
vergeten dat vele, groots getalenteerde kunstenaars in de geschiedenis door juist deze zelfde markt zijn afgewezen.
Toch lijken de ontwikkelingen uit “the year of feminism” (2007) langzaam hun vruchten af te werpen. Tussen een
slagveld van misogyne uitspraken en mannen met een angst hun hoge(re) status te verliezen aan een nieuwe generatie
krachtige vrouwen59, komen vrouwen langzaam aan de beurt. Maura Reilly, o.a. curator van het Sackler Center for
Feminist Art van het Brooklyn Museum, schrijft in 2015 nog wel over een grote genderdisbalans in museumexposities,
permanente collecties, presentaties in galerieën en prijzen van beeldend werk. En in 2014 was maar 7% van het
vertoonde werk in het MoMA gemaakt door een vrouw. Maar respectievelijk gezien, worden groepsexposities en soloshows door vrouwen wél steeds populairder (daar waar dit in de jaren ’80 en ’90 totaal niet het geval was) en toont dit
patroon de potentie om deze cijfers te verhogen. De groei van dergelijke exposities zou ook voor jonge kunstenaressen
als ondersteuning en inspiratie voor de toekomst werken: “younger artists have seen the positive effect not only of
women’s shows but of surveys of African-American artists”60 .
Terwijl door middel van het internet bewegingen zoals #blacklivesmatter (een reactie op het politiegeweld tegen afroAmerikanen en mensen van kleur in 2013), bewustzijn over LGBTQI+ en het (cyber)feminisme zich vormgeeft (op
websites en social mediaplatforms zoals Twitter, Tumblr, Facebook, en YouTube), start zo’n 10 jaar na “the year of
feminism” een beweging, welke een intensieve, baanbrekende en onvermijdelijke discussie zou aanwakkeren over
seksisme, genderrollen, machtsverhoudingen en seksueel misbruik (en het systeem welke dit mogelijk maakt).
Namelijk: de #MeToo-beweging. Een activistische beweging, origineel bedacht door Tarana Burke in 2006 en in 2017
gepopulariseerd door actrice Alyssa Milano nadat zij (in de nasleep van het -eindelijk- openbaar worden van jaren aan
seksueel (machts)misbruik en seksuele intimidatie van vrouwelijke collega’s, actrices en medewerkers door de
beroemde Hollywoodproducent Harvey Weinstein en het verkozen worden van president Donald Trump met zijn eigen
geschiedenis van seksueel misbruik en denigreren, zoals o.a.: ‘grab ‘em [women] by the pussy’), andere vrouwen opriep
de hashtag #MeToo te gebruiken wanneer zij seksueel misbruikt, intimideert of aangerand waren. #MeToo zou een
impact hebben welke zelfs nu, aan de wieg van het jaar 2020, nog steeds voelbaar zou zijn. In de eerste weken alleen al,
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werd de hashtag meer dan 12 miljoen keer gebruikt, verloren vele mannen uit hoge posities hun baan, en deden
vrouwen na jaren zwijgen eindelijk hun verhaal betreft seksueel misbruik, intimidatie, en de grote genderdisbalans61.
Daar waar, in het begin van 2000, er ontzettend weinig journalistiek en discussie was rondom feminisme, werd er nu
een gigantische doos van Pandora opengetrokken. En een belangrijk aspect van de door #MeToo in voortgang gebrachte
discussie is: vrouwen leken eindelijk serieus genomen te worden. Er leek eindelijk écht geluisterd te worden. Vele
nieuwsartikelen, televisieshows, magazines en bekendheden besproken het onderwerp. Auteur Rebecca Traister
omschreef haar gevoel: “Something has changed. Sources have gone on the record. It’s worth it to wonder why. Perhaps
because of shifts in how we understand these kinds of abuses. Recent years have seen scores of women, finding strength
and some kind of power in numbers, come forward and tell their stories about Bill Cosby, Roger Ailes, Bill O’Reilly,
Donald Trump. In all of those cases, as in this case, the history of allegations has been an almost wholly open secret,
sometimes even having been reported in major outlets, and yet somehow ignored, allowed to pass, unconsidered. - But
now our consciousness has been raised. (…) there is suddenly space, air, for women to talk. To yell, in fact. To make
dangerous lists and call reporters and text with their friends about everything that’s been suppressed.”62
De #MeToo beweging was een opleving van feminisme zoals we deze vanaf het nieuwe millennium nog niet gezien
hadden. Dit was er een van massa, van radicalen, van luidheid. Dit was ‘seventies-style’ en was te danken aan internet
en social media: een groot podium waar vrouwen nu óók hun waarheden vanaf mochten schreeuwen63. Zelfs ruim twee
jaar na #MeToo worden er nog veel publieke discussies gevoerd over consent (het duidelijk instemmen met een
[seksuele] handeling), machtsverhoudingen en rape culture. #MeToo en de effecten van #MeToo, zijn zó groot geweest
dat het onmogelijk is de volledige beweging te omschrijven in slechts dit hoofdstuk van een thesis. Toch is het duidelijk
dat, voor het creëren van bewustzijn, een nieuwe vorm van activisme duidelijk wordt ingezet: het internetactivisme.
Ideeën worden met een gigantische snelheid gedeeld en wereldwijd verspreidt: of het nou activisme betreft vrouwen,
POC, LGBTQI+, of andere onderdrukte groepen betreft.
Ook al spreidt #MeToo zich vanzelfsprekend over alle professies (aangezien vrouwen natuurlijk in alle beroepsvormen
aanwezig zijn); de beweging zorgt ook voor opschudding binnen de kunstwereld. De Guerrilla Girls lijken hierin
verbazingwekkend stilletjes op de achtergrond te blijven, terwijl invloedrijke vrouwen zoals Brooklyn Museum
directeur Anne Pasternak een duidelijk statement maken met hun #MeToo-verhaal64 en kunstenaressen zoals Andrea
Bowers werk (Open Secret: een installatie in Art Basel Unlimited) presenteren waarin verhalen van seksueel misbruik
centraal staan65. Daarnaast zorgde #MeToo o.a. voor de vorming van de groep We Are Not Surprised (als reactie op
claims van seksueel (machts)misbruik door Artforum’s Knight Landesman) en staat #MeToo op 2017’s website van
ArtReview’s ‘Power 100’ omschreven als een “Viral international movement denouncing sexual harassment and abuse
of women”. “Beyond high-profile resignations (…) #MeToo changed the prevailing climate in which curators are
appointed, prizes awarded and exhibitions framed. While much more remains to be done, #MeToo’s most significant
legacy may be to have pioneered a model by which power is made accountable to those excluded from it, whether by
virtue of gender identity, ability, race, class or any number of other intersecting factors.”66

MET VLAGEN VOORUIT
Het is duidelijk dat, ondanks feministische inspanningen, het gelijktrekken van de genderdisbalans niet in een
tijdsbestek van een jaar haalbaar is. Sterker nog: het lijkt niet eens mogelijk te zijn binnen de duur van 40 jaar. Bepaalde
ideeën zijn met de generaties mee vastgeroest en geïnternaliseerd seksisme en racisme bewijst zich moeilijk op te
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lossen. Het is opmerkelijk hoe snel de discussie rondom o.a. seksisme, racisme en homofobie zich gevormd heeft vanaf
de 21e eeuw, en hoe snel hiervoor oplossingen bedacht worden. Zo is nu merkbaar in veelal linkse kringen, activisme,
maar ook in de media (zoals documentairemaakster Sunny Bergman’s ‘Wit Is Ook Een Kleur’ (2016) en
‘Sletvrees’(2013), of bijvoorbeeld het -eindelijk - aanpassen van ‘Zwarte’ Piet naar ‘Roetveeg’ Piet) en instellingen (in
het archief van het MoMA zie ik vanaf ongeveer 2012 een zeer geleidelijke -en soms toch nog minimale- toevoeging
van vrouwen en POC67), dat men zich op zijn minst bewuster is van dergelijke -ismes en actief de diversiteit probeert te
bevorderen. Dit is belangrijk om, zoals de ‘women’s art movement’ van de jaren ’70 al probeerde, een inclusieve
herziene (kunst)geschiedenis te kunnen vormen - waardoor er potentieel voor iedereen een rolmodel is.
“Het gaat eigenlijk niet zo slecht met vrouwen in de kunst. Ik kan lange lijsten opstellen van vrouwen die in deze tijden
sommige van de belangrijkste rollen in de hedendaagse kunstwereld vertolken.”68 Daar waar vrouwelijke kunst vroeger
als zwak gezien werd, en mannelijk werk als ‘sterk’ (‘goede kunst was juist sterk’), vindt Marlene Dumas dat we
tegenwoordig op een punt zijn aangekomen waarin man en vrouw geen tegenstelling of competitie meer zijn, maar juist
twee factoren welke naast elkaar bestaan. Maar man en vrouw leken tijdens #MeToo juist kilometers ver van elkaar af
te staan. De #MeToo-discussie legde een diep geïnternaliseerd probleem bloot: “This state of affairs [women moving en
masse into public life after the second wave of feminism] often got ugly as men perpetuated a culture that subjugated
women through a series of actions: by collapsing women into a caregiving stereotype, by sexualizing them in ways that
deny their multifaceted humanness and autonomy, and by repeated acts of harassment, intimidation, and violence. In
short, men sought to dominate women—and “lesser” men—rendering them subordinate and inferior.”69 Toch is de notie
van deze problematiek interpretabel als een positieve ontwikkeling: door een besef te creëren van het probleem, kun je
het op de lange termijn proberen op te lossen (en ik denk dat we daar nu, langzamerhand, mee bezig zijn). Wel moeten
we uitkijken dat dit een daadwerkelijk leerproces is voor zowel mannen áls vrouwen en niet een ‘cover-your-assmoment’ waarin er alleen sprake is van een placebo-gelijkheid, getriggered door een angst van curatoren,
galeriehouders, museumdirecteurs, docenten en andere invloedrijke (witte) mannen, om hun invloed kwijt te raken of
hun reputatie te schaden70.
Een positieve, en zeer opmerkelijke ontwikkeling gezien de context van deze thesis is het feit dat er, ongeveer vanaf de
jaren ’90, ineens ontzettend veel tellingen worden gedaan. Man-vrouw cijfers in musea, instellingen en galerieën,
worden plots door verschillende onderzoekers en auteurs actief geteld en bijgehouden. Zeker vanaf de jaren ’00 vond ik
veel verschillende literatuur waarin uitgebreide data te vinden was over dergelijke verhoudingen (o.a. Where Are the
Women? Updating the Account! van Joyce Zemans en Amy C. Wallace71, Annual Reports van het Tate72, het artikel
Have There Now Been Any Great Women Artists? uit een editie van Art Education uit 200573, krantenartikelen zoals uit
de New York Times74 of de Nederlandse Volkskrant75 , toevoegingen aan interviews zoals o.a. het interview met
GARAGE76 , en meer). Dit is een belangrijke ontwikkeling, want dit betekent dat dergelijke instellingen vanaf nu
(actief en onderbouwd) verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun schamele representatie van (bijvoorbeeld)
vrouwen. Het lijkt geïnspireerd door Nochlin en de toegepaste methode van lijstjes maken en tellen welke de Guerrilla
Girls vanaf 1985 inzetten. Daarnaast geeft het een duidelijke indicatie van de genderbalans in de kunstwereld en kan
potentiële vooruitgang worden aangetoond. Ook Zemans en Wallace bedenken zich dat deze ontwikkeling wellicht te
danken is aan de Nochlin en de ‘Girls’: “The rather crude strategy of counting and analyzing the representation of
67
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women and men in exhibitions, events, and publications goes back to Nochlin and to the activist work of artists such as
the Guerrilla Girls. Current data indicates a significant feminization of the field of visual art.”77
De impact van het feminisme en het streven van vele vrouwelijke kunstenaars is dus van groot effect. Niet alleen is er
sprake van steeds meer vrouwen met steeds meer status in de kunst (docenten, galeriehouders, curatoren, etc): ook
recente overzichtsboeken nemen nu vanzelfsprekend nieuwe ontwikkelingen in zich op, want zelfs in de inleiding van
mijn persoonlijke ‘Algemene Kunstgeschiedenis’ vind ik bijvoorbeeld het citaat: “(…) ook hebben feministen een
belangrijke herziening van de kunstgeschiedenis in gang gezet met de herwaardering van kunstwerken van vrouwen
door de eeuwen heen”78.
Toch is het belangrijk dit hoofdstuk eindigen met de notie dat, ondanks meer dan 40 jaar aan activisme, we nog lang
niet af zijn van institutioneel en geïnternaliseerd seksisme. Vanuit mijn eigen praktijk als jonge, vrouwelijke kunstenaar,
heb ik al meerdere malen ervaren hoe moeilijk het (zelfs nu nog) is om serieus genomen te worden als vrouw. Ter
illustratie worden uitspraken als “trek een leuk jurkje aan” (als je iets wil verkopen), “hoeveel decolleté heb je daarvoor
moeten laten zien” (als je iets voor elkaar krijgt) en “zal ik haar iets mannelijks in haar strot duwen” (naar aanleiding
van een artikel op VICE79 over mijn ‘feministische’ werken) geen ongebruikelijke opmerkingen en ervoer ik onlangs
nog hoe een oudere galeriehouder zich probeerde te vergrijpen aan een van mijn beste vriendinnen. Daarnaast werd ik
naar aanleiding van mijn werk geïntimideerd en achtervolgd door een man op een scooter. Soortgelijke ervaringen deel
ik met niet één, maar meerdere vrouwelijke kunstenaars binnen mijn netwerk (welke al relatief klein is en zich veelal
bevind in Nederland). De Guerrilla Girls delen in een antwoord op mijn email een typerende oplossing voor dergelijke
uitingen van seksisme:
“(…) As far as the bad behavior of that dealer, maybe there is a way to publicly call him out as a jerk!! For instance, we
criticized museums by posting our anonymous opinions directly outside of their doors. Get creative, and consider acting
anonymously. Stay fired up with us and let us know how everything goes.
All our best,
Augusta Savage.”80
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III.

GUERRILLA GIRLS: ‘CONSCIENCE OF THE ART WORLD’?

Alhoewel het duidelijk is dat er na lange tijd veel (sociale) veranderingen plaatsvinden in de kunstwereld, is het nog
onduidelijk wat de exacte impact van de Guerrilla Girls op dit geheel is geweest. Het is interessant dit te onderzoeken
om te ontdekken wat je als activistisch (feministisch) kunstenaar(scollectief) eventueel kan bewerkstelligen en wat de
effecten van deze impact op de (kunst)wereld kunnen zijn. Het feit dat de groep gehuld is in geheimhouding en
anonimiteit in combinatie met instellingen die het effect van de Guerrilla Girls (op beleid, keuzes, etc.) niet openbaar
erkennen, resulteert niet alleen in een moeilijke peiling van hun exacte resultaten, maar ook in een bijna onmogelijke
controleerbaarheid. Het is ontzettend ingewikkeld om de door de Guerrilla Girls verkregen data na te gaan. Zowel
online als in analoge bibliografieën zijn er geen onderzoeksverslagen, essays of verslagleggingen aanwezig betreffende
specifiek onderzoek van de Guerrilla Girls. Alleen het Getty Center beschikt over de exacte onderzoeksdata - maar deze
informatie is niet publiek beschikbaar. Wanneer je wilt weten of de Guerrilla Girls een betrouwbare bron zijn, zul je
een poging moeten doen hetzelfde onderzoek vanaf de eerste stap op exact dezelfde wijze te verrichten. Zoals benoemd
in de introductie beschouw ik de Guerrilla Girls niet alleen als beeldend kunstenaars, maar ook als onderzoekers die hun
data in vele teksten geciteerd hebben gezien. Vanuit mijn (feministische) kunstpraktijk ben ik me bewust van het belang
van het doen van onderzoek, vóórdat je grootse statements maakt of kritiek levert op de status quo. Het verrichten van
onderzoek, het vergaren van informatie en en het schrijven van onderzoeksverslagen is voor mijn praktijk van groot
belang en ik stel me voor dat alhoewel de werken van de Guerrilla Girls ook een belangrijke visuele of ‘performatieve’
waarde hebben, de veel gebruikte en door hen gepubliceerde data een centrale rol speelt. Kunst is een sterke vorm van
communicatie en de Guerrilla Girls communiceren luid en duidelijk over scheve verhoudingen en schokkende cijfers.
Dus: welke belangrijke data hebben de Guerrilla Girls eigenlijk verkregen? Hoe komen de Guerrilla Girls aan die data?
Is deze betrouwbaar? En wat doen deze statistieken en cijfers met een kijker?

BELANGRIJKE ‘GG’-DATA
Omdat de definitie van ‘belangrijk’ per individu en per context verschillend is, heb ik ‘belangrijke’ Guerrilla Girl-data
in deze context gedefinieerd als: data en feiten welke door de Guerrilla Girls gepubliceerd zijn, welke (aantoonbaar)
vaak worden aangehaald in de door mij geconsulteerde teksten. Met het woord ‘data’ bedoel ik in deze context: door de
Guerrilla Girls verkregen en gepubliceerde informatie welke zonder het collectief niet naar buiten gebracht zouden zijn
en/of niet zou bestaan. Dit slaat op gesprekken met betrokkenen, primaire informatie, informatie welke exclusief
beschikbaar was via het Guerrilla Girl-netwerk en cijfers en percentages berekend en gepubliceerd door het collectief
zelf - niet door derden. Wanneer ik deze definitie van ‘belangrijke’ data aanhoudt, stuit ik vooral veel op 1989’s DO
WOMEN HAVE TO BE NAKED TO GET INTO THE MET. MUSEUM? (Fig. 4): een constante in vrijwel alle
academische teksten over de Guerrilla Girls en één van de eerste afbeeldingen wanneer je de Guerrilla Girls googled.
De poster met de van Ingres ‘geciteerde’ odalisk-figuur wordt door Anne Teresa Demo in 2000 zelfs iconisch genoemd;
“the Guerrilla Girls asked museum-goers a question they would not soon forget (…) the group concomitantly created an
image that would become one of its most lasting icons”81.
Eén van de belangrijkste werken van de Guerrilla Girls, dus. De reden dat dit werk zo in onze hoofden is blijven hangen
heeft zowel te maken met de confronterende feiten welke aan de kijker gepresenteerd worden, als de visuele uitvoering
van het werk: Demo schrijft dat door het toe-eigenen van Ingres’ odalisk, het toevoegen van het Gorillamasker met de
scherpe, vijandige tanden en het veranderen van de waaier in een vorm welke iets weg heeft van een penis, de Guerrilla
Girls aantonen hoe de geschiedenis kan worden ge-‘her-presenteerd’ (ge-herdefinieert)82. De odalisk; een symbool van
een patriarchische kunstwereld wordt hierin vermaakt tot een symbool om instituties welke dergelijke kunst ophemelen
te bekritiseren. Het contrast tussen beide symbolen, namelijk het dominante, mannelijke ’ideaalbeeld’ van de
onderdanige vrouw (male gaze) en het agressieve Gorillamasker bevraagt deze mannelijke blik in de kunstwereld. Dit
beeld, met zijn felgele en roze tonen (Fig. 4) trekt makkelijk de aandacht. De kijkrichting van het werk is duidelijk eerst
links (de kant waarop de odalisk-figuur te zien is) en daarna pas naar rechts (daar waar de data te zien is): de Guerrilla
Girls willen juist dat je eerst hun visuele kritiek op de kunstgeschiedenis ziet en vervolgens de data tot je neemt.

81

Demo, Anne Teresa. “The Guerrilla Girls Comic Politics of Subversion.” Womens Studies in Communication, vol. 23, no. 2, 2000, pp.
148, doi:10.1080/07491409.2000.10162566.
82
Demo, Anne Teresa. “The Guerrilla Girls Comic Politics of Subversion.” Womens Studies in Communication, vol. 23, no. 2, 2000, pp.
148, doi:10.1080/07491409.2000.10162566.
Pagina 23 van 78

“Less than 5% of the Artists in the Modern Art Sections are women, but 85% of the nudes are female” (Fig. 4). De
percentages leggen niet alleen de magere representatie van moderne vrouwelijke kunstenaars in grote musea (in dit
geval het Metropolitan) bloot, maar ook de hoeveelheid seksualisatie en objectificatie van vrouwen in de kunstwereld,
als resultaat van een door mannen gedomineerde cultuur. Het schrille contrast tussen de hoeveelheid vrouwelijke
makers en (door mannen gecreëerde) vrouwelijke naakten (5% tegen 85%) maakt pijnlijk duidelijk dat anno 1989, na
twee feministische golven, de kunstwereld nog steeds een voorkeur heeft voor het principe “Men act and women
appear”83; zoals in 1972 omschreven door John Berger en beter bekend als het fenomeen welke filmwetenschapper
Laura Mulvey in haar essay Visual Pleasure and Narrative Cinema uit 1975 zou omschrijven als ‘the Male Gaze’: “the
aesthetic pleasure of the male viewer (…) a social construct derived from ideology and discourses of the patriarchy”84.
Tegen datzelfde patriarchische systeem strijden de Guerrilla Girls ook in hun vroege werken zoals WHAT DO THESE
ARTISTS HAVE IN COMMON (1985, Fig. 1) THESE GALLERIES SHOW NO MORE THAN 10% ARTISTS OR NONE
AT ALL (1985, Fig. 2), waar zowel veel over gesproken wordt door de Guerrilla Girls zelf (in Confessions of the
Guerrilla Girls uit 1995 bijvoorbeeld, maar ook in vele interviews zoals in een vrij recente korte video van
TateShots85), maar waar ook veel over geschreven wordt door buitenstaanders. Omdat het hun vroegste werken betreft,
komen de posters veel voor in teksten over de geschiedenis van de groep (zo ook in het eerste hoofdstuk van deze
thesis). Criticus Hilton Kramer noemde de Guerrilla Girls naar aanleiding van hun vroege werk destijds ‘quota
queens’86 (het visuele aspect zoals aanwezig in o.a. DO WOMEN HAVE TO BE NAKED TO GET INTO THE MET.
MUSEUM? miste toen nog) en Anna C. Chave schrijft over hoe de posters onderdeel werden van een discussie rondom
de vraag of de kunstwereld diverser moest worden (dus inclusief vrouwen, POC, LGBTQI+) óf dat het hele systeem
simpelweg verworpen moest worden. Alhoewel GG1 hier in een interview door criticus Suzi Gablik direct op had
gereageerd dat “more access . . . that's our attitude about change, as opposed to breaking down the system”87, schrijft
Chave ook dat “the group did imply (…) that greater inclusion of women and, for that matter, also of artists of color
would of itself alter the art field”88 . De eerste werken van de Guerrilla Girls zoals ze verschenen in SoHo worden niet
alleen aangehaald worden ter illustratie van de geschiedenis van het collectief, en ook niet altijd vanwege de exacte
data, maar veelal om een beeld te schetsen bij de discussie rondom vrouwen in de kunst zoals deze destijds plaatsvond.
Dit laatste gebeurt veel met het werk van de Guerrilla Girls. Alhoewel er veel meer populair werk is van de groep,
blijken vooral deze werken het populairste.
Andere, volgens mijn definitie ‘belangrijke’ werken van de Guerrilla Girls gebruiken soms helemaal geen data - maar
eerder een goede dosis humor. Denk aan THE ADVANTAGES OF BEING A WOMAN ARTIST (1988, Fig. 10) waarin de
kijker op sarcastische wijze wordt geconfronteerd met de leefwereld van vrouwelijke kunstenaars (volgens de Guerrilla
Girls), of een recenter werk genaamd 3 WAYS TO WRITE A MUSEUM WALL LABEL WHEN THE ARTIST IS A
SEXUAL PREDATOR (2018, Fig. 6) waarin ook geen data genoemd wordt en sarcasme wordt gebruikt om musea
bewust te maken van hun houding richting misbruikers in hun collectie. Gezien het gemis aan statistieken en cijfers in
deze werken kan de de informatie welke zij hierin verwerkt hebben niet geverifieerd worden als ‘data’, maar wel als een
eigentijdse verslaglegging van wat (volgens de Guerrilla Girls) op dat moment de stand van zaken was: een symptoom
van de ‘Zeitgeist’. De laatstgenoemde poster laat een interessante overlapping van de ontwikkelingen van de #MeToomovement -de beweging waardoor men zich veel sneller en massaler is gaan uitspreken over seksisme en seksuele
intimidatie- uit 2017 en het kunstenaarscollectief uit 1985 zien: informatie welke naar boven is gekomen na #MeToo,
wordt nu door de Guerrilla Girls gebruikt om musea verantwoordelijk te stellen voor hun houding tegenover ‘sexual
predators’.
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‘WEENIE COUNTS’ EN INFILTRATIE?
Bovengenoemde data van de Guerrilla Girls wordt onder andere door kunstenaars en onderzoekers gebruikt en
gerefereerd, maar waar komt deze data eigenlijk vandaan? Hoe komt het collectief aan percentages, verhoudingen,
namen en uitspraken?
Een van de vroegste bronnen waarin de Guerrilla Girls duidelijk ingaan op de vraag ‘waar komt jullie informatie
vandaan’ is in het collectief’s eerste boek: Confessions of the Guerrilla Girls uit 1995. In deze publicatie alleen al wordt
duidelijk dat de Guerrilla Girls een breed aanbod van informatie vergaren en inzetten in hun activisme. Guerrilla Girl
‘Violette LeDuc’ benoemd dat de Guerrilla Girls zélf tellen in musea, galerieën en de media. Eén van deze gebruikte
media is volgens ‘Alice Neel’ het magazine Art in America, met hun jaarlijks gepubliceerde gids waarin galerieën en
musea hun “discriminating lineups for the year”89 publiek maken. Daarnaast herinterpreteren de Guerrilla Girls
openbare informatie van instituties (zoals verslagleggingen van musea) en schromen ze niet om bijvoorbeeld dagen
achter elkaar de New York Times te lezen om confidentiële bronnen betreft “personal dirt on [art-] critics” te vinden. Het
verregaande onderzoek van het collectief wordt dus niet alleen op de ‘nette’ manier verricht. De Guerrilla Girls zetten
alle nodige middelen in om misstanden in de kunstwereld naar buiten te brengen. Zo geeft ‘GG1’ aan dat de Guerrilla
Girls zich al eerder voordeden als een “phony graduate student” om bij PR-afdelingen van 150 musea informatie te
verkrijgen en schrijft ‘Ana Mendieta’: “We’re a large, powerful, anonymous group and that means we could be anyone,
anywhere”, insinuerend dat de Guerrilla Girls overal ogen en oren hebben90 .
Deze ‘ogen en oren’ die zich overal bevinden, blijken een belangrijke factor te zijn in de Guerrilla Girls’ onderzoek. Zo
beschrijft oprichtster ‘Käthe Kollwitz’ in 2008 hoe 1987’s expositie “Guerrilla Girls Review the Whitney” (waarin ze
het museum zelf bekritiseerden - zonder het afweten van het Whitney zelf) tot stand kwam: “(…) We have a lot of
moles. Not just assistants and secretaries, but a lot of other people all over the place. Someone who worked {in the
development office of} the Whitney Museum sneaked out a lot of information about the museum trustees that we used
in our Clocktower Show, “Guerrilla Girls Review the Whitney”. {That information helped form our critique of the
corruption of art museums.}”, waarop medeoprichter ‘Frida Kahlo’ toevoegt: “So we did a ton of research in advance.
We had a Deep Throat, deep in the bowels of the Whitney, who was able to smuggle out to us copies of all of the
computer printouts about their trustees, so we were able to analyze {not just} the representation of women and artists of
color in the Whitney Biennial shows {but also the power structure behind the museum}.”91 Nieuwe data, zoals het feit
dat de ‘Biennal Records’ van 1973 tot 1987 uit 71.27% witte mannen bestond, uit 24.31% witte vrouwen, uit 4.10%
niet-witte mannen en voor een schrikbarend percentage van 0.30% uit niet-witte vrouwen (zie Fig. 12) kon juist door
deze “Deep Throat” of “Mole” naar de buitenwereld gebracht worden. Het is opvallend hoe ‘Käthe Kollwitz’ in dit
interview uit 2008 in de tegenwoordige tijd benadrukt: “we have a lot of moles”. De Guerrilla Girls gebruiken, in 2008,
dus al iets meer dan 20 jaar een techniek van ‘infiltratie’. Het is aannemelijk dat deze techniek ook nu nog steeds
gebruikt wordt.
Naast deze methodes verzoeken de Guerrilla Girls instellingen ook direct om hen van data te voorzien: toen de GG’s in
2016 werden gevraagd voor een expositie in de Whitechapel Gallery in Londen, bijvoorbeeld, maakten de Guerrilla
Girls een revisie van 1986’s IT’S EVEN WORSE IN EUROPE (Fig. 13). Hiervoor stuurde het collectief een vragenlijst
naar 383 musea, met vragen betreffende gender, sekse, etniciteit en nationaliteit van de kunstenaars, en betreffende de
exposities en de collecties. Drie kwart van de 383 instituten gaven hier geen reactie op (Fig. 14). Uit het kwart van de
musea die wél reageerden, bezaten slechts twee op de 101 een collectie welke voor meer dan 40% uit werk van
vrouwen bestond92 . Daarnaast hingen niet-Europese of etnische kunstenaars amper op zaal93. De expositie toonde onder
andere posters waarop de onderzoeksresultaten in percentages te zien waren (Fig. 15) en boekjes bestaande uit o.a. een
bundeling van de (ingevulde) enquêtes.
Toch vragen de Guerrilla Girls niet altijd andere mensen of instituten om data welke zij wensen te verkrijgen. Bepaalde
data wordt immers al publiek gemaakt, zoals ‘annual reports’ van Amerikaanse musea en Art in America-magazines,
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welke veel gebruikt werden voor de vroegste posters. Maar hoe zit het dan met het tellen waar de Guerrilla Girls het
over hebben? In een dubbelinterview met ‘Frida Kahlo’ en ‘Käthe Kollwitz’, legt ‘Frida’ uit hoe dat in zijn werking
gaat. Voor het van origine door de Public Art Fund aangevraagde werk DO WOMEN HAVE TO BE NAKED TO GET
INTO THE MET. MUSEUM?, besloot het collectief om eens op een zondagochtend naar het Metropolitan Museum of
Art te gaan om een zogenaamde ‘weenie count’94 uit te voeren. Ze zouden alle naakte mannen versus alle naakte
vrouwen in de kunstwerken tellen: “There were three or four of us and scattered into the galleries with our little check
pads. We went through the classical, the Roman and the Greek sculpture galleries, and most of the naked figures were
male. That was the Greek aesthetic. Then we went through the Early Christian, and, of course, we couldn’t find much
flesh at all. We went through Baroque and Renaissance, and the only fully frontal naked figure that we could find was
baby Jesus. (…) But when we got to the modern art section, sex replaced religion as the major preoccupation of
European artists, did we get some great statistics! So then came the idea, [to] compare the number of women artists to
the number of naked women in the paintings.”95 De ‘weenie count’ sloeg dus uiteindelijk alleen op het deel van het
Metropolitan waarin werken vanaf de 19e eeuw op zaal hingen; the ‘Modern Art’ section. De Guerrilla Girls zijn
doelgericht in welke informatie ze vergaren en waarom. ‘Kollwitz’ voegt hierbij dan ook op ‘Kahlo’ toe dat de
beroemde headline ‘Do Women Have To Be Naked To Get Into The Metropolitan Museum?’ er pas later bij kwam,
omdat ze zodanig wilden choqueren dat je niet zou kunnen vergeten dat je het werk ooit gezien had.96
Juist de reacties van het publiek op het werk van de Guerrilla Girls blijkt voor hen nog van waarde te zijn. Op deze
manier werd afwijzing van de poster DO WOMEN HAVE TO BE NAKED TO GET INTO THE MET. MUSEUM door
het gevraagde busbedrijf vermaakt tot een inspiratiebron om nieuw werk te maken97 en wordt het U.S. Bureau of Labor
Statistics en Art in America Annual gebruikt en benoemd als bron om aan te tonen dat busbedrijven volgens hun cijfers
geëmancipeerder waren dan de kunstwereld (Fig. 5).

BETROUWBAARHEID: INTERN CONFLICT EN EXTERNE KRITIEK
Hoewel de Guerrilla Girls zeer succesvol blijken te zijn in het vergaren van externe informatie betreffende de staat van
de kunstwereld, lijkt interne informatie in het collectief niet altijd even goed ontvangen te worden. Wat ik daarmee
bedoel is dat de split van de Guerrilla Girls in 2000 een duidelijke selectiviteit aangeeft in het soort (interne) informatie
waar de toonaangevende leden van de Guerrilla Girls iets mee willen doen.
Alhoewel de tegenwoordige Guerrilla Girls benoemen dat er geen sprake was van een toonaangevende hiërarchie,
spreken meerdere (ex-)Guerrilla Girls in ‘Oral History Interviews’ over een destijds duidelijke machtsverhouding tussen
vooral de twee oprichters (‘Käthe Kollwitz’ en ‘Frida Kahlo’) en andere, nieuwere leden. De saamhorigheid van het
collectief brak (zoals benoemd) in stukken nadat nieuwe Guerrilla Girls met nieuwe ideeën en inzichten betreft de
uitvoering van hun feministische activisme kwamen. Guerrilla Girls zoals onder andere ‘Alma Thomas’ wilden dat de
groep zich meer zou richten op etniciteit en vrouwen (én mannen) uit etnische minderheden98, maar dit advies werd niet
meegenomen. De oprichters, twee oudere feministen, waren aldus de ex-Guerrilla Girls merkbaar in een ‘vroegere fase
van feministisch denken’ dan de nieuwe, jongere leden en stonden niet open voor een dergelijke discussie. ‘Zora Neale
Hurston’ verklaart dat er ‘een koppel’ was (i.s.m. de andere interviews geïdentificeerd als inderdaad ‘Käthe’ en ‘Frida’),
welke ongeacht de mening van de groep toch alle keuzes zouden maken: “Their whiteness was such that they didn't
always get it. They didn't get it, and they didn't understand that blacks were being put in a completely separate world in
the art world, that black male artists and black female artists are completely separated, completely segregated to this
day, and they didn't get it.”99
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De nieuwe ‘Girls’, waarvan een groot deel naar aanleiding van o.a. deze frictie uit het collectief vertrok en vervolgens
‘Guerrilla Girls Broadband’ opzetten, hadden volgens ‘Alma Thomas’ een meer universeel (intersectioneel) feministisch
idee: het idee dat alle vrouwen hetzelfde waard waren (dus ook vrouwen met een donkere huidskleur). “ (…) This
group that was left after the break-up was much more of that universalist frame of mind.”100 Daarnaast was het tot de
split van het ‘originele’ collectief nog niet mogelijk gemaakt voor een van de ‘etnische’ leden om meer zeggenschap
binnen de groep te krijgen, of in een leidinggevende positie terecht te komen101. Gezien meerdere Guerrilla Girls in
aparte interviews van deze problematiek betreft machtsverhoudingen en meningen over de ‘etniciteits-discussie’
spreken, acht ik het zeer plausibel dat dit daadwerkelijk is voorgevallen. Vanuit dit perspectief lijkt het erop dat de
Guerrilla Girls (al dan niet onbewust) in elk geval tot 2000 een vertekend beeld van zichzelf neerzetten in de media, in
hun boeken, hun website en hun werk, maar óók dat de Guerrilla Girls er tot 2000 niet volledig in geslaagd zijn uit te
dragen waar zij vanaf het begin al voor claimden te staan (in Confessions of the Guerrilla Girls uit 1995 wordt
bijvoorbeeld al gesproken van het willen behalen van een sekse- én etniciteits-inclusieve kunstwereld).
Guerrilla Girl ‘Alma Thomas’ had al in de 90’s een issue van Hot Flashes (destijds de Guerrilla Girls’-nieuwsbrief)
geïnitieerd waarin gesproken werd over ‘tokenism’: een praktijk waarbij er slechts een symbolische moeite wordt
gedaan om een ondervertegenwoordigde groep mensen te representeren, in een poging het zo te laten lijken dat er wél
sprake is van gelijkheid. Gek genoeg waren het volgens ex-leden óók de Guerrilla Girls zelf, welke deze vorm van
schijngelijkheid inzetten. Ex-Guerrilla Girl en (mede-)oprichter van Guerrilla Girls Broadband, ‘Gertrude Stein’ kwam
in 2011 naar voren met een ‘Inside Story’ in de zomereditie van Art Journal. Hierin spreekt ‘Gertrude’ over haar
problemen met de Guerrilla Girls, haar eigen ervaringen in het collectief en bekritiseert ze de Guerrilla Girls vanwege
hun tokenism, hiërarchie en slechte gang van zaken: “One of the most critical recurring issues was the lack of diversity
in the group. The Guerrilla Girls was founded by seven white women, and honestly, we did not have many artists of
color as members for many years. Artists of color who joined the Guerrilla Girls often left after a few meetings because
they could sense the unspoken hierarchy in the group; multiple women of color could not find a place and left to start
their own organizations.”102 Toegang tot het editen van de website was alleen mogelijk voor ‘Frida’, wie ‘het hardst
schreeuwde’ had zogenaamd gelijk103, er was geen administratie, en beide oprichters (‘Frida’ en ‘Käthe’) trachtten om
oudere leden meer zeggenschap te geven dan nieuwe leden (wat, als we uit gaan van ‘Gertrude’s’ eerdere citaat, erin
zou resulteren dat er géén mensen van kleur zeggenschap zouden krijgen binnen het collectief).104
Door deze ‘Oral History Interviews’ te lezen zoals deze door Judith Olch Richards voor ‘The Archives of American Art’
in 2008 met veel verschillende Guerrilla Girls, inclusief ‘Frida’ en ‘Käthe’ zelf, zijn uitgevoerd, concludeer ik dat het
merendeel van deze gebeurtenissen (zoals benoemd door o.a. ‘Gertrude’ en ‘Alma’) daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden. Het is lastig de Guerrilla Girls als 100% betrouwbare bron te zien, wanneer er achter de schermen zeer
waarschijnlijk sprake is geweest van ‘tokenism’ en het collectief zich niet altijd lijkt te houden aan de eisen die zij zelf
aan de kunstwereld stellen (zo zeggen Gertrude en Broadband bijvoorbeeld: “when years ago we sardonically said that
"one of the advantages of being a woman artist is seeing your work live on in the work of others, we never imagined
that two women among us would exploit our efforts and misrepresent them as their own”105 ). Hierover valt echter te
zeggen dat er duidelijk sprake was van een generatiekloof tussen de oudere leden en de nieuwe leden, waarbij de
oudere, ‘tweedegolfs’-feministen, nog niet bekend (genoeg) waren met het ‘nieuwe’ idee van intersectionaliteit zoals
deze in 1989 gemunt werd. De discussie en splitsing zou veelal door deze onwetendheid (en de daardoor ontstane
frustratie van de nieuwe leden) veroorzaakt zijn - maar of de oudere Guerrilla Girls achteraf actief van deze situatie
hebben getracht te leren, valt niet direct te concluderen.
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IS (ON)CONTROLEERBAAR (ON)BETROUWBAAR?
Wat dat betreft valt er wel meer niet vast te stellen wanneer het over het werk van de Guerrilla Girls gaat. Zoals ik
benoemde aan het begin van dit hoofdstuk, is het zeer ingewikkeld de authenticiteit en de echtheid van de data van het
collectief na te gaan. Zo constateerde ik vrijwel meteen tijdens het starten van dit onderzoek, dat de Guerrilla Girls zelf
nergens onderzoeksverslagen, uitgebreide(re) onderzoeksresultaten, direct bewijs of exacte bronnen (bijvoorbeeld een
jaar, datum, volume of editie van een bron) voor hun claims publiek hebben gemaakt. Al deze informatie moet bij het
Getty Center aanwezig zijn, waartoe vanuit mijn positie geen toegang mogelijk is. De Guerrilla Girls hebben een
interessante en uitgebreide website en voor een collectief zoals de Guerrilla Girls lijkt het een vanzelfsprekendheid dat
het door hun verworven onderzoek dan ook online (of op zijn minst in bibliografieën) in te zien zou zijn. Ik vraag me
meteen af: waarom is dit niet het geval? En, zijn de Guerrilla Girls dan wel een betrouwbare bron?
Ik dacht deze laatste vraag makkelijk te kunnen beantwoorden door terug te gaan naar de basis van deze thesis: het
gepubliceerde werk van de Guerrilla Girls. Als de Guerrilla Girls in hun posters of acties bronnen benoemen ter
ondersteuning van hun claims, dan zou ik deze exacte bronnen kunnen nagaan en de feiten kunnen controleren. Maar
hierin liep ik al snel tegen een probleem aan: de Guerrilla Girls benoemen weinig bronnen en de bronnen welke wél
benoemd worden, zijn behoorlijk lastig te verkrijgen. Denk aan het publieke magazine Art in America Annual Guide,
welke in het vroege werk van de ‘Girls’ enorm veel gebruikt werd (zie Fig. 1, 2, 4 en 5, bijvoorbeeld), waarin volgens
de Guerrilla Girls jaarlijks de ‘seksistische line-up’ voor het (komende) jaar bekend werd gemaakt. Deze Guide heeft
zichzelf inmiddels vrijwel volledig online gemanifesteerd, maar er mist vooralsnog een digitaal archief en/of duidelijke
lijst van volumes of uitgaven. Wanneer ik in bibliografieën naar het magazine zoek, vind ik constant alléén de editie uit
1982, welke in geen geval daadwerkelijk in te zien is. Dit gebrek slaat helaas een gat in mijn thesis en dat is jammer maar er moeten andere bronnen zijn die vanuit mijn positie wél gecontroleerd kunnen worden. Op deze manier kan ik er
namelijk misschien achter komen hoe ‘betrouwbaar’ de Guerrilla Girls zijn als bron, en hoe accuraat de Guerrilla Girls
in hun onderzoek te werk gaan.
Ik probeerde de laatste update van Do Women Have To Be Naked To Het Into The Met. Museum? (uit 2012, zie Fig. 16)
te controleren, maar de data op die poster betreft de werken die op dat moment op zaal hingen in de ‘Modern Art
Sections’, terwijl het Annual Report van het Metropolitan uit 2011 en 2012 alleen de acquisities en giften benoemen (en
niet de specifieke werken die op zaal hingen)106 . Gelukkig vond ik na een tijdje zoeken in het oeuvre van de Guerrilla
Girls107 het werk 3 WHITE WOMEN, 1 WOMAN OF COLOR AND NO MEN OF COLOR - OUT OF 71 ARTISTS?
(Fig. 17) uit 1997. Op de website van het collectief heeft de poster het onderschrift: “DOES MOMA REALLY KNOW
BEST?: In the spring of 1997, Margit Rowell, a curator at the Museum of Modern Art in New York, organized a show
called "Objects of Desire: the Modern Still Life. "Our supporters sent her thousands of these cards urging her to change
the title to "The Objects of MOMA's Desires are Still White Males." She never relented or added more women artists or
male artists of color, but every art review of the exhibition noted her discriminating ways.”108 Echter benoemen zowel
de catalogus (de bij de expositie behorende publicatie) door Margit Rowell109 en de press release van het MoMA110
betreffende de show géén van deze situaties (de kaarten, het gemis aan reactie of überhaupt een erkenning van de actie
van de Guerrilla Girls).
Wél dienen de press release en catalogus als een handige primaire bron om de identiteit van de 71 geselecteerde
kunstenaars te pijlen. Aan het einde van de press release staat bijvoorbeeld een handige opsomming van ‘Artists
included in the exhibition’111 , zoals ook in de catalogus vanaf pagina 219112. Beide lijsten komen overeen - maar mijn
telling komt meerdere malen uit op 5 vrouwen in plaats van 4 (namelijk: Hannah Hoch, Frida Kahlo, Meret Oppenheim,
Cindy Sherman en Kiki Smith). Wel is slechts één van deze vrouwen ‘etnisch’ van afkomst (Frida Kahlo; Mexicaanse),
en missen er inderdaad ‘men of color’ tussen de 71 kunstenaars. Dit is natuurlijk vooralsnog een gigantisch
teleurstellende verhouding en juist daarom begrijp ik niet volledig waarom de Guerrilla Girls hier 4 in plaats van 5
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vrouwen van hebben gemaakt op hun kaart. Een ‘foutje’ zou wat mij betreft een te simpel excuus zijn: de lijst in de
catalogus is zeer duidelijk (ook over de etniciteit van de makers) en de press release is ook overzichtelijk. Door
simpelweg tweemaal te tellen hadden de Guerrilla Girls hier 5 vrouwen in plaats van 4 vrouwen van moeten kunnen
maken (want, laten we niet pretenderen dat die ene vrouw minder in deze ontzettend scheve verhouding nog veel
uitmaakt). De informatie welke ik heb gebruikt, is immers exact dezelfde welke destijds voor het collectief beschikbaar
moet zijn geweest.
Ik besloot hierop een aantal van de meest gebruikte data van de Guerrilla Girls te controleren (3 WHITE WOMEN, 1
WOMAN OF COLOR AND NO MEN OF COLOR - OUT OF 71 ARTISTS? is namelijk een terechte actie, maar
gewoonweg niet één van de populairste). De scheve man-vrouw verhouding van (ook) de expositie An International
Survey of Recent Painting and Sculpture van het MoMA (welke in het oprichten van de Guerrilla Girls resulteerde) is
hier zonder twijfel één van. Data betreffende deze expositie werd niet alleen in 1985 gebruikt, maar ook tien jaar later in
Confessions of the Guerrilla Girls, meerdere interviews door de jaren heen en zelfs in recente lezing in Haus der Kunst
(34 jaar na de expositie)113 . Toch lijken deze exacte cijfers per bron te verschillen. In Confessions of the Guerrilla Girls
benoemd ‘Käthe’: “Of 169 artists, only 13 were women”114 . Zo ook in de lezing in Haus der Kunst, in 2019. Maar
wanneer ik de documenten van het MoMA in duik, vind ik in een press-release over deze exacte expositie een andere
variant: “the exhibition comprises 195 works, all executed since 1975, by 165 artists from 17 countries”115 . En ook de
catalogus van de expositie legt vast: “Nevertheless, 195 works by 165 artists from 17 countries were assembled (…)”116 .
Zelfs in 2019 claimt de website van het MoMA: “There are 165 artists in this exhibition online”117, en bij nader
onderzoek blijkt de online database118 betreffende deze expositie in het MoMA uit o.a. 14 vrouwen te bestaan. Hoe
komen de Guerrilla Girls dan toch “169 artists” en “13 women”?
Ik zou simpelweg kunnen concluderen dat de Guerrilla Girls een foutje hebben gemaakt, als ik niet óók op het volgende
was gebotst: in MoMA’s volume Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art uit 2010, vind ik
namelijk juist de data welke door de Guerrilla Girls wordt gebruikt terug (in de tekst staat duidelijk 13 vrouwen, 169
deelnemers. Dat terwijl op de pagina daarnaast op een afbeelding (primaire bron, Fig. 18) juist weer 14 versus 165
staat)119 . Dit boek is uitgegeven door het MoMA zelf en hierdoor ben ik geneigd te denken dat dat data over het
museum welke in de tekst is opgenomen ook correct zou moeten zijn. Toch is deze data in strijd met niet alleen de
pagina ernaast én de actuele, waarschijnlijk recent geüpdatete online database120 van het museum zelf, maar ook met
meerdere primaire bronnen welke ik over deze expositie heb kunnen vinden. Een discrepantie tussen de data van de
Guerrilla Girls en de MoMA-website had makkelijk verklaard kunnen worden door een fout in het online archief - maar
dit is waarschijnlijk niet het geval: de catalogus en press-releases uit 1984-1985 bevestigen deze online data namelijk
juist. Modern Women: Women Artists at The Museum of Modern Art maakt het moeilijk een onbetwiste conclusie te
trekken. Wél weten we dat de Guerrilla Girls, ook na 2000, binnen de kunstwereld ontzettend populair waren. Mijn
hypothese is dat de data die door de Guerrilla Girls gepubliceerd zijn (en afwijken van de data van o.a. primaire
bronnen van het MoMA) per ongeluk als feiten zijn gepresenteerd door het MoMA (omdat de cijfers van de ‘Girls’
immers gepopulariseerd zijn). De Guerrilla Girls beschikten niet over de informatie waartoe ik momenteel beschikking
heb óf telden verkeerd en publiceerden (net als in bijvoorbeeld 3 WHITE WOMEN, 1 WOMAN OF COLOR AND NO
MEN OF COLOR - OUT OF 71 ARTISTS?) afwijkende cijfers.
Het werk van en interviews met de Guerrilla Girls bevat(ten) vaker onjuistheden of afwijkingen. Zo valt het ook op dat
het collectief de International Survey of Recent Painting and Sculpture in een aantal bronnen (zoals in Confessions of
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the Guerrilla Girls en op de Guerrilla Girls’ officiële website121 ) óók niet bij de juiste naam benoemen: het woord
‘recent’ lijkt uit de expositienaam te verdwijnen. Ook spreekt ‘Käthe’ in het ‘oral history interview’ in 2008 plots onjuist
van 17 vrouwen tegenover 200 kunstenaars in diezelfde expositie122 en is het vooralsnog onmogelijk hierover een
onderzoeksverslag of enige andere verklaring voor deze data van de Guerrilla Girls te vinden.
Het is echter wel het geval dat de dat de Guerrilla Girls getallen naar boven of beneden afronden. Zo gebruikte het
collectief deze afrondingen voor hun expositie in de Whitechapel Gallery in Londen: ‘The Guerrilla Girls Asked 383
European Museums About Diversity - Only 1/4 Responded’ (Fig. 14, 15). Op de website van de Guerrilla Girls is
fotobewijs van de expositie en posters te vinden waarop staat dat 101 instituties op deze vragenlijst hebben gereageerd
(Fig. 18)123 . Dit is iets meer dan een kwart van 383 (een kwart van 383 is ongeveer 96). Het is volledig begrijpelijk dat
de Guerrilla Girls willen dat de data op hun posters onthouden wordt en dat de gepubliceerde data om het statement te
verduidelijken wellicht omhoog afgerond wordt. Het is ook begrijpelijk dat de Guerrilla Girls vastzitten aan de
restricties van een specifieke design-keuze. Daarnaast is de exacte informatie, voor hen die daarnaar zoeken, in dit geval
beschikbaar op guerrillagirls.com, maar dit toont wel aan dat de groep niet altijd de exacte informatie publiceert. De
boodschap blijft intact: er waren aanzienlijk minder vrouwen op de tentoonstelling van het MoMA en er antwoordden
iets meer dan een kwart van de aangeschreven musea op hun enquête. Toch geeft dit aan dat een dergelijke poster dus
slechts een globale indicatie is van de uitkomst van het door de GG’s verrichtte onderzoek, en dus geen volledig
onderzoeksresultaat.
In het begin zetten de Guerrilla Girls wél altijd duidelijk de bron, inclusief jaargang op hun posters (bijvoorbeeld: Fig.
1, 2, en 3 - deze bronnen zijn helaas anno 2020 niet publiek beschikbaar). In de loop van de jaren lijkt dit te verdwijnen.
In andere gevallen lijken de Guerrilla Girls zichzelf als bron te gebruiken. De Guerrilla Girls hebben bijvoorbeeld
meerdere jaren achter elkaar de ‘Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum?’-poster geüpdate124 en in
de loop van de jaren hebben ze daar ‘Statistics from the Metropolitan Museum of Art, New York City’ (incl. een jaartal)
als bron bij op gezet (zie Fig. 4 versus Fig. 16). Ik ga er, vanwege de herkomst van de originele poster, van nature
vanuit dat dit statistieken betreffende de ‘Modern Art section’ in het Met. Museum zijn. In geen van de Annual Reports,
bulletins of journals van het Metropolitan zijn dergelijke statistieken vindbaar of berekenbaar. Wat dat betreft is het
prettig dat de Guerrilla Girls deze data wél openbaar maken, ook al is het niet controleerbaar. Ik ga er vanuit dat de
Guerrilla Girls dit frequent zelf opnieuw tellen, net als op die zondagochtend in 1989. Het vermelden van een ‘bron’
terwijl het hier gaat om eigen onderzoek, lijkt als het ware een placebo om de kijker de verkondigde informatie extra
serieus te laten nemen.
Als de Guerrilla Girls verifieerbaar hadden willen zijn, dan hadden de ‘Girls’ hun onderzoeksverslagen of exacte
onderzoeksresultaten toch publiekelijk beschikbaar gemaakt? Los van het feit dat de archieven verplaatst zijn naar het
Getty Center, wordt hier door de Guerrilla Girls niet veel meer over gezegd. Er zijn zeker situaties geweest waarin dit
(controleerbaarheid) wél het geval is geweest, zoals de boekjes met data in de Whitechapel expositie, waarvan alleen
foto’s beschikbaar zijn via de GG-website125 , dus we weten dat de Guerrilla Girls hun onderzoek op dergelijke wijze
uitvoert, maar deze simpelweg niet publiceert. Dit is helaas een gemis, niet alleen voor iedereen die de Guerrilla Girls
wil onderzoeken, maar ook voor het collectief zelf. Guerrilla Girl ‘Augusta Savage’ reageert dan ook spijtig op mijn
email: “The answers to many of your questions are on our website/recent press. If you look hard enough you should
find the Art in America Index and Museum Reports you need, as we don’t have them anymore”, gevolgd door een
verdrietig gezichtje. Helaas biedt deze index mij geen informatie van vóór 2008126 en bieden de museum reports zoals
eerder benoemd slechts onvolledige informatie. Los daarvan zijn daarnaast beschrijvingen over posters, exposities en
acties op de Guerrilla Girls-website ontzettend kort en bijna cryptisch. Dit is een bewuste keuze. Hierbij rest mij, vanuit
mijn eigen praktijk, de volgende vraag: waarom zou je als één van de grootste, toonaangevende activistische
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kunstenaarscollectieven niet controleerbaar willen zijn? Zou een makkelijke controleerbaarheid het standpunt niet juist
versterken, of beter nog: valideren?
Ik poog in mijn eigen (artistieke) onderzoek altijd zo transparant mogelijk te zijn. Zo upload ik mijn onderzoek op mijn
website en deel in informatie via mijn netwerken. Naar mijn mening is een bron niet helemaal betrouwbaar wanneer er
alleen eindresultaten worden gepubliceerd, zonder het onderzoek welke tot deze eindresultaten geleid heeft. Echter ben
ík opgegroeid met het internet en de oprichters van de Guerrilla Girls niet. Mijn generatie is gewend aan een continue
toegang tot en verspreiding van informatie - wellicht is hier sprake van nog een generatiekloof in mijn observatie van
het collectief.
Desondanks is het internet tegenwoordig een onontkoombaar deel van het kunstenaarschap, en zou je verwachten dat
succesvolle kunstenaressen zoals de leden van de Guerrilla Girls hier genoeg verstand van zouden hebben. De Guerrilla
Girls blijven, naast het vermeende tokenism, het (intern) niet volledig uitvoeren van hun eigen standpunten en de
inconsequentie van hun data, vooralsnog ook oncontroleerbaar. Daarnaast kaart bijvoorbeeld Katarzyna Maniak ook
andere tegenstrijdigheden aan, zoals de Guerrilla Girls’ performances en exposities in grote musea en instituties: zelfs
nadat de GG’s duidelijk zoveel kritiek leveren op dergelijke instituties en deze publiekelijk belachelijk maken, “they
legitimise it, performing within its space”127. Als bijgevolg hiervan wil ik weten: wat is de toegevoegde waarde van de
data en standpunten van het collectief - zelfs als deze onjuist of inconsequent blijkt?

HET GUERRILLA-GIRL-EFFECT
Het antwoord op de vraag waarom je als één van de grootste, toonaangevende activistische kunstenaars-collectieven
niet controleerbaar zou willen zijn (vooral als je zulke belangrijke informatie betreffende ongelijkheid naar buiten
brengt) is deels te beantwoorden met het eerder gebruikte citaat van Zemans en Wallace uit 2013: “The rather crude
strategy of counting and analyzing the representation of women and men in exhibitions, events, and publications goes
back to Nochlin and to the activist work of artists such as the Guerrilla Girls”128 .
De Guerrilla Girls hebben nooit uitgenodigd om hun data te controleren. Alhoewel het wat mij betreft een extra
benadrukking van de relevantie van het collectief en de echtheid van de besproken issues zou zijn - is dit niet per se hun
doelstelling. De Guerrilla Girls streven naar het creëren van bewustzijn. Ze nodigen uit zelf te controleren, op te letten
en te tellen; wellicht een beetje zoals ik een aantal pagina’s hiervoor al probeerde te doen. Wanneer ik uitga van het
citaat van Wallace en Zemans uit 2013, ben ik niet de enige. Er is sprake van een ‘Guerrilla-Girl-effect’, waardoor een
traditie van tellen en het hiermee verantwoordelijk stellen van instituties is ontstaan. Deze traditie (het tellen, delen van
percentages, statistieken, etc. betreffende vrouwen en/of minderheden in de kunst) zie ik in literatuur vanaf de jaren
’90-’00 dan ook steeds vaker voorbij komen. Zo gaat een recent artikel over de ‘Girls’ bijvoorbeeld gepaard met recente
cijfers (o.a. “U.S. museums’ permanent collections are still overwhelmingly white (87%) and male (85%)”)129,
publiceert Artnet News onder de categorie ‘Women’s Place in the Art World’ het artikel Museums Claim They’re Paying
More Attention to Female Artists. That’s an Illusion - waaruit duidelijk wordt dat maar 11 procent van de
museumacquisities van het afgelopen decennium uit werk gemaakt door vrouwen bestaat (en 14% van de exposities in
Amerikaanse musea vrouwelijke solo-exposities zijn)130 en laat het feministische fonds Mama Cash in Nederland
onderzoek doen met een deprimerende uitslag (“Slechts 13% van de tentoongestelde werken in Nederlandse musea zijn
door vrouwen gemaakt”)131.
Het Guerrilla-Girl-effect is bijvoorbeeld ook zeer bewust gebruikt door Pauline Salet. Zij schreef in 2019 voor het
MOED (Museum of Equality and Difference) het artikel Count Me In: Taking the Guerrilla Girls to Dutch Museums,
waarin zij naar aanleiding van het gemis aan dergelijk onderzoek door Nederlandse instituten zélf de Guerrilla-methode
inzet. Zo telde ze, naar het voorbeeld van het kunstcollectief, de tentoonstelling en solo-exposities van o.a. het Stedelijk
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Museum in Amsterdam, het van Abbemuseum in Eindhoven, het Gemeentemuseum in Den Haag en zelfs het Groninger
Museum. Ook Salet’s resultaten liegen er niet om: “Combining the collections of all eight museums, these museums
show the work of 926 artists, of which 779 are male artists and 124 are female artists. This translates into an 84,1% of
the artists being male, and female artists making up only 13,4% of the total number of artists. I put the focus of this
research on individual artists, leaving the artist collectives or collaborations that make up the other 2,5% out of this
research”132 . Daarnaast zouden de acht musea waarbij Salet is wezen tellen tussen 2013 en 2018 respectievelijk 70.4%
mannelijke solo-exposities hebben gehost, tegenover maar 29.9% vrouwelijke solo’s. Het artikel brengt een aantal
interessante cijfers aan het licht en benoemt aan het einde hoe de methode van tellen als ‘strategic tool’ kan worden
ingezet. Opvallend genoeg schrijft Salet “the data presented here should only be taken as an indication, a sample, and a
start for further research”; een sentiment welke terugkomt op hoe ik deze kop begonnen ben. De Guerrilla Girls moeten
met het door hen gepubliceerde onderzoek op dezelfde reactie hebben gehoopt. Ergens is dat gelukt, want de hele
kunstwereld lijkt de cijfers inmiddels bij te houden. Daarvoor is het immers ook tijd, want zoals Pauline Salet haar
artikel vervolgt: “Even though it is limited, this method of counting can be a means of gathering evidence of exclusion
in the art world. It should be regarded as a strategic tool. Exposing a problem and naming it is the beginning of many
steps that can be taken towards museums becoming more inclusive spaces. Putting inequality of representation into
numbers is a starting point, and an opportunity for museums to critically reflect upon their own collections. This shows
that the method taken up by the Guerrilla Girls many years ago is still relevant today, in order to create awareness
around mechanisms and processes of in- and exclusion.”133
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IV.

DE GUERRILLA GIRLS (IN)DIRECTE INVLOED: HET METROPOLITAN MUSEUM OF
ARTS, HET MUSEUM OF MODERN ARTS EN TATE MODERN

Dat de Guerrilla Girls ontzettend relevant zijn geweest in (de uitvoering) van activistische kunst en een traditie van
‘tellen’ in werking hebben gesteld waarmee de kunstwereld en zijn instanties verantwoordelijk gehouden kunnen
worden voor hun keuzes betreffende sekse, gender en etniciteit van zowel hun werknemers als in dezelfde instanties
gerepresenteerde kunstenaars, is inmiddels duidelijk. In hoeverre kunnen we dan de impact van het collectief (en de
feministische stroming waar zij toe behoort) meten in de beleidsstukken van grote musea zoals het Met. Museum, het
MoMA en Tate Modern? Wordt inclusiviteit inmiddels zwart-op-wit door dergelijke instanties gewaarborgd? Zien we
verschil tussen beleidsstukken (en de uitvoering hiervan) zoals deze in de jaren ’80 bestonden en de beleidsstukken van
nu? En wordt dit beleid dan ook aantoonbaar uitgevoerd? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, heb ik
contact opgenomen met deze 3 grote musea en getracht inzicht te krijgen in hun beleidsstukken, jaarverslagen, bulletins
en acquisities door de jaren heen.

BELEIDSSTUKKEN EN UITVOERING VANAF 1985
Zoals bekend, komen de eerste Guerrilla Girls samen naar aanleiding van MoMA’s International Survey of Recent
Painting and Sculpture, in 1984. Het leek me daarom toepasselijk te beginnen met het analyseren van het beleid (en de
uitvoering daarvan) van het MoMA in de periode tussen 1985 en 1990. Hiervoor had ik graag niet alleen de Kynaston
McShine papers maar ook andere jaarverslagen van het MoMA willen inzien, maar de huidige drukte en verbouwing
van het MoMA, in combinatie met het feit dat het museum bepaalde verslagleggingen niet openbaar heeft gemaakt,
weerhield mij hier helaas van. Na een poging de verslagen digitaal te ontvangen werd ik helaas teleurgesteld met de
mededeling dat “due to the high volume of requests and limited staff, the staff of the MoMA Archives cannot undertake
research, including photocopying or scanning of documents, on behalf of public researchers” (Michelle Harvey, Rona
Roob Museum Archivist, Archives MoMA).
Over het exacte beleid van het MoMA betreffende diversiteit rond 1985, kan ik dus helaas geen conclusies trekken. Wél
zijn er catalogussen en press releases beschikbaar waaruit we (delen van) de destijdse missie van het museum kunnen
opmaken en geeft het schamele aantal vrouwen in vergelijking tot het gigantische aantal (witte) mannen geselecteerd
voor de International Survey of Recent Painting and Sculpture134 al aan dat er (in elk geval voor deze expositie)
waarschijnlijk niet gelet is op diversiteit. Wel zou deze expositie twee belangrijke ideeën van het MoMA in 1984
benadrukken: “the conviction that art transcends national boundaries, and a deep, continuing commitment to art of the
present and future, as well as the past”135 . Kynaston Mcshine geeft in deze catalogus van International Survey of Recent
Painting and Sculpture aan dat “given the diversity of the current international art scene, the choices were difficult”,
maar wat hier precies bedoeld wordt met ‘diversiteit’ wordt niet toegelicht. Een pagina verder schrijft hij: “the process
of selection cannot help but be a personal one. Some artists appear by what seems an unassailable right, some because
they seem to have been overlooked in the past. What ever the criteria, however, the selection was made after a careful
and thoughtful scrutiny of a great deal of contemporary art. Choices were made without fear of fashion, without fear of
passion or of seriousness. This exhibition is open-ended. It has not sought to identify or concentrate on any national
characteristics. The concerns expressed in the work are basic, universal.”136 (Nationale) identiteit van kunstenaars wordt
in deze expositie in 1984 dus niet als van belang behandeld, en de eindselectie, gebaseerd op de ‘universele’ aard van de
werken, zou kunnen worden geïnterpreteerd kunnen worden als het negeren van juist deze (culturele, etnische, seksuele
of gender-) identiteit, welke voor veel kunstenaars juist een grote rol speelt in hun werk. De achtergrond van de (makers
van de) werken is niet meegenomen. McShine schrijft hierover: “understand that art is about looking, and not about
reading or listening”.
Het gemis van beleidsstukken uit 1984-1989 om te controleren, resulteert vooral in het controleren van een groot aantal
catalogussen. Op pagina 99 van een catalogus over printmaking uit 1988, in een hoofdstuk genaamd ‘Chronology,
1960-1987’ met de subkop “the following sampling of social, political and art-activist events is offered as a frame of
reference for the works of art discussed in this publication”, vind ik voor het eerst bewijs dat het MoMA het bestaan van
de Guerrilla Girls (in ieder geval) erkent. In kort overzicht van het jaar 1985, waarin slechts 5 andere (grote) sociaal-
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politieke situaties worden benoemd, staat allerlaatst: “Guerrilla Girls, an anonymous group of women in the arts, begins
posting statistics about art world sexism on streets of New York”137. De Guerrilla Girls worden verder niet benoemd in
deze catalogus, maar ze hebben in 1988 in elk geval wél dit zeer beknopte jaaroverzicht behaald. In 1984, het jaar van
de Survey, werd de verontwaardiging en ophef naar aanleiding van deze expositie niet erkend. Press releases uit 1984
springen in zijn volledigheid over de situatie heen: na de laatste release over de International Survey of Contemporary
Art, volgt simpelweg een artikel over een nieuwe galerie “in honor of Philip Johnson”138. Andere documenten (press
releases, catalogussen, aankondigingen, etc.), voor zover ik hiertoe in beschikking kan komen, uit de periode tussen
1984 en 1987, benoemen de situatie óók niet. Verontwaardiging betreft het gemis aan diversiteit in de expositie werd
dus pas een aantal jaar later (publiekelijk) aantoonbaar serieus genomen. Dit suggereert dat een dergelijke discussie
(over diversiteit, sekse, gender) destijds geen prioriteit had. Deze prioriteit (of eerder: interesse) moet pas later, wellicht
door het doorzettingsvermogen van de Guerrilla Girls zelf, gekomen zijn. Echter kan ik dit, omdat ik geen toegang heb
tot beleidsstukken uit ca. 1985, niet vaststellen. Wel is duidelijk dat als het MoMA rond 1984-1985 beleidsstukken
hadden welke diversiteit en inclusiviteit zouden moeten waarborgen, er niet adequaat (genoeg) naar gehandeld is.
De woede naar aanleiding van de expositie van het MoMA mag de oprichting van de Guerrilla Girls dan wel aangezet
hebben, maar dit betekent niet dat het MoMA de meest bekende botsing(en) had met het collectief. De meest beroemde
actie van de Guerrilla Girls richt zich zoals bekend volledig op het Metropolitan Museum of Art (Fig. 4). Het is
duidelijk dat de Guerrilla Girls in 1989, toen het werk gemaakt werd, nog niet van mening waren dat het Metropolitan
Museum of Arts genoeg zijn best deed divers en representatief te zijn. Hoe plaatsen we het Met. Museum in deze
discussie vóór de creatie van het beroemde Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met. Museum?
Archivist Melissa Bowling van de museumarchieven van het Metropolitan informeert me via een email dat het museum
niet alleen géén informatie heeft van (en rondom) 1985-1989 waarin de Guerrilla Girls specifiek worden benoemd; óók
lijkt ze geen museumbeleidsstukken gevonden te hebben uit deze zelfde periode. Voor meer informatie over
beleidsstukken over en voor medewerkers zou ik de Human Resources Department moeten benaderen, welke na meer
dan drie maanden wachten en drie verzonden emails, geen reactie geven. Alhoewel Bowling mij naar de Archival
Collections van het Met. Museum verwijst, lijkt ook hiertussen geen relevante informatie over specifieke beleidsstukken
(uit deze periode) beschikbaar te zijn. Wel zijn er een aantal documenten (uit verschillende, latere jaargangen) welke de
Guerrilla Girls benoemen, maar naast de impressie dat deze documenten geen nieuwe informatie bevatten, kan ik
hiertoe helaas ook geen toegang verkrijgen: de Metropolitan Museum’s Archival Collections in New York moeten
fysiek bezocht worden.
Toch laat Bowling me niet met lege handen achter. Het feit dat er géén primaire informatie uit (of rondom) 1985-1989
betreft de Guerrilla Girls beschikbaar is, vertelt me dat er naar aanleiding van de Guerrilla Girls’ acties géén directe
aanpassingen zijn gemaakt - en er ook geen teksten of documentaties zijn geschreven om met deze nieuwe vorm van
feministisch activisme om te gaan. Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met. Museum? kán door het museum
niet onopgemerkt zijn gebleven. Waarom is er dan niets over geschreven? Heeft het museum bewust gekozen niets te
doen met deze informatie? Of zijn er documenten confidentieel gebleven? Waarom? Er komen een hoop vragen in me
op waar ik in dit onderzoek geen antwoord op vrees te krijgen. Dit zou in verder onderzoek wellicht verder onderzocht
kunnen worden.
Gelukkig heeft het Metropolitan Museum, anders dan het MoMA, hun Annual Reports vanaf 1928 gemakkelijk digitaal
beschikbaar gemaakt. Veel van deze reports betreffen het fiscale jaar of geven een voor dit onderzoek irrelevante
samenvatting van gebeurtenissen (voor medewerkers) zoals nieuwe medewerkers, overleden medewerkers, nieuwe
programma’s en de belangrijkste aankopen. Toch zie ik in een rapport uit 1985 van de afdeling Education dat het
Metropolitan aan ‘community education’ doet, waaronder in 1985 een aantal verrassend diverse programma’s: “The
department has focused on the elderly, the disabled, and minority populations and has worked jointly with a broad
network of community groups and skilled volunteers”. Een aantal van deze projecten waren: “The Uris Center Touch
Collection for sight-impaired visitors, sign-language gallery talks, and a weekend program for families with mentally
retarded members” (het woord ‘retarded’ is tegenwoordig absoluut niet meer acceptabel, maar het feit dat er
programma’s in werking werden gesteld voor mensen met een beperking is een goed streven) en “Pilot programs for
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Spanish-speaking young people [were undertaken] with ASPIRA and the Association of Hispanic Arts. Expanded
efforts in delivering thematic lectures and lectures correlated with special exhibitions enabled the department to serve
many more groups throughout the city” en het sponsoren van Perspectives ’86: “In celebration of the cultural
contributions of Black Americans (…), a semester-long series of lectures, films, panel discussions, and outreach
activities”. Daarnaast werden er voor middelbare scholieren dagelijks documentaires getoond, waaronder Women
Filmmakers in Art and Animation; “shown in cooperation with the Women’s film Exchange and The Renaissance at the
Movies”.139 Het Metropolitan Museum was dus in 1985 in elk geval wél al bezig om informatie en educatie over en van
het museum beschikbaar te maken voor (en over) een zeer divers publiek.
Alhoewel ze in hun educatieprogramma geprobeerd hebben meerdere communities en groepen te betrekken, is het
tonen van een documentaireserie over vrouwelijke filmmakers nog een relatief minimale inspanning. Over vrouwelijke
kunstenaars of makers vind ik in géén van de Reports uit 1985-1986 meer informatie. In het jaar van Do Women Have
To Be Naked To Get Into The Met. Museum? (1989) ontdekte ik in het hoofdstuk ‘Education Services’ dat dezelfde
voorzieningen uit 1985 nog wel aanwezig zijn voor mensen met een beperking, maar dat de rest van de eerdere
diversiteit in het educatieprogramma niet meer aanwezig is140. Wat nog meer opvalt is dat de Guerrilla Girls in géén van
de Reports uit 1989-1990 benoemd worden. Sterker nog: er lijkt helemaal niets nieuws te gebeuren op het gebied van de
representatie van vrouwelijke kunstenaars. Er wordt in Reports níet stil gestaan bij de aanval van de Guerrilla Girls, er
zijn geen speciale exposities in werking gesteld en er zijn (voor zover ik kan concluderen uit Curatorial Reports en
Departmental Accessions) géén bewuste keuzes gemaakt om meer vrouwelijke werken op zaal te hangen. Eén
vrouwelijke curator ontving tussen 1989 en 1990 subsidie om het werk van Georgia O’Keeffe te onderzoeken en
lezingen te geven, maar de nieuwe aankopen (excl. giften) voor de afdeling “Twentieth Century Art” bestaat met een
verhouding van 33 versus 11 maar voor 25% uit vrouwelijk werk141. Dit is een gênante ‘verbetering’ in vergelijking tot
de aankopen voor dezelfde afdeling, vier jaar daarvoor (in 1985): toen bestond maar 23,9% uit vrouwelijk werk (35
mannelijke kunstenaars, versus weer 11 vrouwelijke)142 .
Hierbij heb ik volgens mij deels een antwoord op mijn eerdere vraagstuk: “Heeft het Metropolitan bewust gekozen niets
met de informatie van de Guerrilla Girls te doen?” - want het aankopen van werk is toch een zeer bewuste keuze?
Curatoren van het Metropolitan hebben in elk geval in 1989 de keuze gemaakt géén bewuste afweging te maken in
acquisities n.a.v. Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met. Museum? Alhoewel ik hiervoor nog iets van
bevestiging zoek in andere Annual Reports, Annual Bulletins en het Metropolitan Museum Journal, kan ik niets
substantieels vinden. De Guerrilla Girls of feministisch activisme wordt nergens benoemd. Daarnaast vind ik ook geen
duidelijk statement over het doel of de missie van het museum in en rondom 1985.
Hoe zou het dan zitten met een instantie zoals Tate Modern? Een museum opgericht in 2000 (als onderdeel van de Tate
Gallery, welke in 1897 al werd opgericht), welke relatief gezien nog redelijk buiten het schot van de Guerrilla Girls is
gebleven? Vasilis Moschas, Information Assistant bij Tate, verwijst me door: “I strongly recommend you visit the Tate
website at www.tate.org.uk and have a look at the Tate Reports. Unfortunately the website archive of Tate Reports dates
only back to 2002”. - Dit laatste was niet verrassend geweest als mijn vraag exclusief Tate Modern betrof, maar ik
vroeg om informatie uit de gehele archieven van Tate; een instantie die al veel langer bestaat. Toch, na zelf de gehele
website van Tate te hebben doorzocht, kom ik tot de conclusie dat ik inderdaad digitaal niet verder kom dan een aantal
irrelevante Press Releases uit 1997 en 2000, Annual Reports uit 2002-2004 en de notulen van een groot aantal ‘Board
Minutes’ van de Trustees van het Tate vanaf 2007. Ook de Tate Papers (een soort bulletin) gaan niet verder terug dan
2004. “For more in-depth information I recommend the Tate Library & Archive at The Hyman Kreitman Reading
Rooms at Tate Britain”, aldus Moschas. Alhoewel ik deze archieven graag had ingezien, is ook de mogelijkheid
hiervoor helaas niet aanwezig.
Toch zijn er, in de Tate Reports (Annual Reports) en de notulen van ‘Board Minutes’ een aantal interessante dingen te
vinden en ontdek ik een groot verschil tussen de meest recente versies hiervan en de oude versies uit de jaren 00.
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Alhoewel 2002 tot 2007 niet bepaald dichtbij 1985 op de tijdlijn liggen, plaats ik mijn observatie van deze documenten
onder deze subkop, omdat ik denk dat de mentaliteit betreft diversiteit en inclusiviteit zoals deze (niet) omschreven
wordt in deze vroege Reports beter past bij de jaren ’80-’90 dan de jaren 2020. De Tate Report van de periode 2002 tot
2004 bevat namelijk simpelweg geen doelstellingen, curatoriële beslissingen, educatiedoeleinden of iets anders
dergelijks betreffende diversiteit en inclusiviteit. Wanneer het woord ‘diversiteit’ in het Report benoemd wordt, gaat het
veelal om ‘diversiteit in media’, ‘diversiteit in oeuvre’ en/of ‘diversiteit in keuzes’. Ook het woord ‘vrouw’ valt
bijvoorbeeld maar een aantal keer, maar geen van deze keren in de door mij verlangde context. Ik had graag de
acquisities geteld om te kijken van hoeveel mannen versus hoeveel vrouwen werk was aangekocht, maar de gigantische
hoeveelheid pagina’s betreffende acquisities waren niet alleen overweldigend; ook ontzettend vaag. Wel ontdek ik dat
Joanna Banham van Interpretation and Education (Tate Britain) in 2003 blijkbaar eens een lezing gaf over ‘The
Visibility of Women’s Practice’ en auteur Alicia Foster het boek ‘Tate Women Artists’ uitgaf. De 2002-2004-editie is
algeheel een teleurstellende Report, vooral gezien deze uit een latere periode komt dan de eerder besproken Reports, en
Chairman Paul Myners (Trustee van het Tate) nog in het voorwoord omschrijft “this year’s report sets our achievements
in the context of our hopes for the future”.143
De vroegst beschikbare notulen van ‘Board Minutes’ (“ Minutes of the Meeting of the Board of Trustees of the Tate
Gallery held on Wednesday 17 January 2007 in the Meetings Room at Tate Modern”144) geeft me gelukkig meer hoop.
Er moet iets veranderd zijn tussen 2004 en 2007, want deze notulen bevatten een speciale subkop genaamd ‘Diversity’.
Hierin staat omschreven dat “Caroline Collier introduced Baroness Young who had worked on the Change Institute’s
exploration of Tate’s training needs regarding the implementation of the diversity strategy. Baroness Young made a
presentation of her observations about Tate. These focused on her sense of the commitment to change throughout the
museum and the potential for it to take the lead in promoting change through the sector. The Board reaffirmed its
commitment to supporting the realisation of Tate’s potential in this respect.”145 Het Tate wil dus graag een
toonaangevende rol vervullen als het diversiteit en inclusiviteit in de kunstwereld betreft en zet hiervoor nu de eerste
stappen.
De Tate Reports uit 2007-2008 laten zien dat de door de Trustees aangekaarte issues ook daadwerkelijk in handelingen
worden omgezet. Zo werd de ‘nieuwe’ strategie ook ingezet in de werkomgeving: “Last year, Tate completed a
Diversity Strategy which laid the groundwork for broadening Tate’s programmes, Collection, staff and audiences. The
strategy aims to open up programmes and jobs to everyone, bring diversity into all areas of our work, and to create an
environment where staff feel valued”146. Tate Modern neemt hierdoor bewust twee trainees aan met “ethnic minority
backgrounds”, welke vervolgens een vaste baan in de sector zouden vinden, en doet Tate Modern mee aan het ‘Inspire
programme’, “which provides two-year placements for curators from black and minority ethnic backgrounds”. Verder
focussed Tate zich nu extra op toegankelijkheid voor (lichamelijk) beperkte mensen147. Het is een begin, maar toch
wordt er nog weinig over man-vrouw verhoudingen (of bijvoorbeeld LGBTQI+) gepraat. Als Tate wat dit betreft een
toonaangevende instantie wil zijn, dan is er nog een hoop te doen.

RECENTE BELEIDSSTUKKEN EN UITVOERING
Of besproken musea daadwerkelijk vooruitgang hebben geboekt betreffende de inclusiviteit van hun beleidsstukken,
medewerkers, acquisities en exposities, valt gelukkig een stuk beter te controleren. Recente informatie blijkt digitaal en
openbaar een behoorlijk stuk makkelijker te vinden te zijn, en ik hoef voor veel informatie geen fysieke archieven te
bezoeken.
Het MoMA was dus (geconcludeerd uit publieke documenten en uiteraard volgens de Guerrilla Girls) rondom 1985 nog
verre van voldoende bezig met diversiteit en inclusiviteit. Pas een aantal jaar later erkent het MoMA subtiel de Guerrilla
Girls - en het daartoe behorende probleem van genderongelijkheid. Hoe zit dat nu? Heeft het museum wellicht geleerd
van de Guerrilla Girls, hun onderzoek, of het feminisme in zijn algeheel? Of is er nog steeds niks (aantoonbaar)
veranderd?
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De website van het MoMA suggereert dat er veel aan diversiteit wordt gedacht: “At The Museum of Modern Art and
MoMA PS1, we celebrate creativity, openness, tolerance, and generosity. We aim to be inclusive places—both onsite
and online—where diverse cultural, artistic, social, and political positions are welcome (…)”148, en ook de YouTubevideo welke op dezelfde pagina te zien is, wekt visueel én tekstueel het idee dat het MoMA zowel onder haar collecties,
maar ook medewerkers, graag diversiteit en inclusiviteit ziet. De ‘About us’-pagina is niet bepaald lang, maar toch
wordt en op en via deze pagina al behoorlijk veel nadruk gelegd op diversiteit. Ook in de omschrijving van de
YouTube-video vind ik deze nadruk, inclusief kort omschreven missie: “Members of the MoMA community have a
broad range of backgrounds, interests, and professional knowledge, but we all believe that art makes a difference in our
lives and in the world. Our mission—to share great modern and contemporary art with the public—brings together
people with expertise in many areas.”149
De laatst publiek gemaakte ‘Collections Management Policy’ van het MoMA is van 5 oktober 2010. Dat wil zeggen;
deze ‘Collections Management Policy’ heeft de afgelopen 10 jaar aan sociale vooruitgang nog niet meegemaakt (denk
aan de MeToo-discussie, BlackLivesMatter, etc). In de ‘Mission Statement’ uit datzelfde beleidsstuk staat niets
specifieks vermeld over diversiteit, gender en sekse, seksualiteit, herkomst of cultuur van kunstenaars en/of afgebeelde
personen. In het tweede punt van deze ‘missie’ betreffende de MoMA-collecties vind ik slechts het volgende: “(…)
modern and contemporary art transcend national boundaries and involve all forms of visual expression (…)”150 . Dit
wekt niet bepaald het idee dat het MoMA een pionier is als het (gender)gelijkheid in de kunstwereld betreft. Toch
eindigt de ‘Mission Statement’ onder andere met de notie dat “The ultimate purpose of the Museum declared at its
founding was to acquire the best modern works of art. While quality remains the primary criterion, the Museum
acknowledges and pursues a broader educational purpose: to build a collection that is more than an assemblage of
masterworks, one that provides a uniquely comprehensive survey of the unfolding modern movement in all visual
media.”151 Er wordt niet vermeld over welke ‘unfolding modern movement’ deze uitspraak gaat en de missie wekt het
idee dat het MoMA geen basisprincipes heeft vastgesteld wanneer het diversiteit en gelijkheid betreft. In de missie
worden kansen en rechten van vrouwen, LGBTQI+, POC en andere zogenaamde ‘minderheden’ helemaal niet zwart op
wit behartigd, noch worden de exclusieve problemen die (een van) deze groepen ervaren erkent. In plaats daarvan lijkt
het MoMA mee te gaan met de principes van een ‘modern movement’, welke nergens zwart-op-wit is benoemd en
waarvan daarnaast geen basisprincipes zijn vastgelegd. De diversiteitsbelofte blijft bij de ‘About’-pagina op de website
van het MoMA en is helaas niet terug te vinden in openbare beleidsstukken.
Ik vind dit collectiebeleidsstuk maar onduidelijk, dus ik besluit zelf (nogmaals) de Guerrilla Girl-methode in te zetten:
de acquisities tellen. Dit was een intensieve bezigheid, want de acquisitielijsten van 2018-2019 zijn lang, ongenummerd
en onoverzichtelijk. Maar wat volgt is een redelijk duidelijk beeld van de huidige uitvoering van de belofte welke zij op
hun visitekaartje (hun website) aan de wereld maken. Van de totaal aangeschafte werken (Drawings & Prints,
Photography, Film, Performance Art & Media en Painting & Sculpture) uit dit jaar leek maar zo’n ±15.67% gemaakt
door een vrouw te zijn. De rest van de acquisities bestond voor ±82.31% uit werk gemaakt door mannen, en voor ±
2.02% uit collectieven (bestaande uit mannen én vrouwen) of ‘overigen’. In vrijwel elke losse afdeling was deze
discrepantie overduidelijk. ‘Drawings & Prints’ bestond uit 981 werken, waarvan meer dan 815 werken gemaakt door
mannen, en een klein getal van ongeveer 123 werken gemaakt door vrouwen. ‘Media & Performance Art’ bestond voor
zo’n 3/4 uit werk gemaakt door mannen, en ongeveer een kwart uit vrouwen. De ‘Photography’-afdeling was ook
schrikbarend: bijna 250 werken gemaakt door mannen versus zo’n 44 werken gemaakt door vrouwen werden
aangeschaft. De filmafdeling bestond voor ongeveer 22.58% uit werk door vrouwelijke makers, terwijl ±70.32%
mannelijk werk betrof. Verbazingwekkend genoeg was de afdeling ‘Painting & Sculpture’ het meest genderinclusief,
met ±45.83% aangeschafte werken uit vrouwelijke hand (en de rest uit mannelijke).152
Ik weet ineens niet zo goed waar die beloofde diversiteit van MoMA’s website is gebleven. Ik schrik ontzettend van
deze cijfers. Het verbaast me niets dat de Guerrilla Girls hen in 2019 nogmaals aanvallen (Fig. 19). Het MoMA heeft
zich er in het verleden namelijk aantoonbaar weinig van aangetrokken. Zelfs de MeToo-movement uit 2017 moeten ze
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over het hoofd hebben gezien - want deze acquisities uit 2018-2019 tonen geen enkele suggestie dat het MoMA iets met
deze discussie en bewustwording heeft gedaan (of dat het MoMA dit ergens in de toekomst gaat doen). Wel moet ik
opmerken dat, hoewel veel van deze acquisities werk van mannelijke kunstenaars betreft, er onder deze mannelijke
kunstenaars (tegen mijn verwachting) veel Afro-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische makers zaten. Al deze mannen
zijn dus niet per definitie witte mannen. Wellicht bedoelt het MoMA dát op hun ‘About’-pagina: onder de mannen
wiens werk zij tonen, is er ‘veel’ diversiteit.
Heeft het Metropolitan dan uiteindelijk wél geleerd van het lesje wat de Guerrilla Girls hen in 1989 hebben geprobeerd
te leren? 140 jaar lang heeft het museum gehandeld naar een ‘Mission Statement’ zoals deze in het begin was gecreëerd:
“to be located in the City of New York, for the purpose of establishing and maintaining in said city a Museum and
library of art, of encouraging and developing the study of the fine arts, and the application of arts to manufacture and
practical life, of advancing the general knowledge of kindred subjects, and, to that end, of furnishing popular
instruction.” Deze missie wordt echter op 3 januari 2015 vervangen door een nieuwe, modernere missie: “The
Metropolitan Museum of Art collects, studies, conserves, and presents significant works of art across all times and
cultures in order to connect people to creativity, knowledge, and ideas.”153 In 2018-2019’s Annual Report beschrijft het
Metropolitan een aantal belangrijke ‘Core Values’ bij deze missie. Het museum wil vooraanstaand fungeren in
excellentie (“Scholarly, Articulate, Rigorous, Efficient”), inspiratie (“Creative, Relevant, Vibrant, Challenging”),
integriteit (“Authentic, Transparent, Responsible, Ethical”) en toegankelijkheid (“Generous, Welcoming, Engaging,
Inclusive”). Daarnaast stelt de ‘Mission Statement’ dat ze streven naar een diverse, hoog functionerende staff, een breed
en divers publiek en een “leadership role among art museums worldwide”154 . Dit wordt nergens beschreven, maar
daarbij hoort -naar mijn idee- een juiste balans tussen westerse en niet-westerse (moderne) kunst, representatie van
allerlei bevolkingsgroepen en een eerlijke, rationele man-vrouw verhouding (van getoonde kunstenaars én staffing). Ik
ben daarom benieuwd hoe het Metropolitan haar beleid uitvoert.
In geen van de bulletins, journals óf op de website van het Metropolitan Museum is een volledige acquisitielijst te
vinden. Het Museum maakt tweejaarlijks slechts een selectie van dergelijke acquisities openbaar in de vorm van een
bulletin. De meest recente acquisitie-selectie is die van 2016-2018. Maar zelfs deze ‘selectie’ van aangeschafte werken
getuigt (geteld vanaf 1900) van een nog zeer scheve verhouding in sekse: van de 33 geselecteerde acquisities uit de
periode 1900 tot heden zijn er maar liefst 24 werken gemaakt door mannen en slechts 7 gemaakt door vrouwen. Dit is
72.73% mannen versus 21.21% vrouwen. Van de twee ‘overige’ werken uit deze selectie is de maker niet bekend155.
Hoewel dit wellicht geen gewenste verhouding is, moet ik bij deze percentages de kanttekening plaatsen dat mij (nog)
onbekend is hoe representatief deze door het Metropolitan openbaar gemaakte selectie acquisities is voor de gehele
acquisitielijst. Om te kijken of een dergelijke verhouding regelmatig is, heb ik besloten de verhoudingen binnen een
andere selectie van recente acquisities te testen. Tussen april 2019 en juni 2020 toont het Metropolitan namelijk een
nieuwe selectie in het Met. Breuer met als expositienaam ‘Home is a Foreign Place’ (vernoemt naar het werk van
kunstenares Zarina uit 1999). Deze expositie bevat zo’n 66 objecten, waarvan 20 gemaakt door vrouwen (30.3%) en 46
gemaakt door mannen (69.7%)156. Dit is redelijk consequent met de cijfers zoals ik deze opmaakte uit de Metropolitan
Museum of Art Bulletin (Recent Acquisitions) uit 2018. Maar ook hierbij moet ik de kanttekening plaatsen dat het
slechts om een selectie gaat en dat de volledige lijst van acquisities bij mij onbekend is. Daarnaast vond ik onder
makers van de werken getoond in ‘Home is a Foreign Place’ wél culturele en etnische diversiteit (zoals ik dit ook onder
de acquisities van het MoMA opmerkte). Alhoewel lichtelijk positiever dan de cijfers van het MoMA (waarvan een
totale acquisitielijst beschikbaar was, wat wellicht een hevige consequentie heeft voor de ‘eindstand’), zijn deze
acquisitie-cijfers nog verre van ideaal. Hoe zit het dan met de rest?
Het Metropolitan maakt geen groot punt van diversiteit of inclusiviteit op haar website. Sterker nog: los van de ietwat
cryptische Mission Statement op hun ‘About’-pagina, wordt er vrijwel niets over gezegd. Het woord ‘diversity’ zorgt in
de ‘search’-tool voor een totaal van 1 relevante hit op hun website en laten we niet vergeten dat opmerkelijk genoeg ook
de email naar het Metropolitan waarin ik om specifieke literatuur betreffende de Guerrilla Girls vroeg géén resultaten
opbracht. Die ene relevante hit op de zoekterm ‘diversity’ is het “Institutional Diversity, Inclusion and Equal Access
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Policy Statement”: de enige en korte pagina op de website van het Metropolitan waarin duidelijke statements met
betrekking tot inclusiviteit en diversiteit te vinden zijn. Toch blijft deze Institutional Diversity, Inclusion and Equal
Access Policy statement ontzettend oppervlakkig. In het statement wordt bijvoorbeeld niets gezegd over handelingen
van het museum welke deze diversiteit en inclusiviteit moeten garanderen, over reglementen met betrekking tot
kunstenaars of acquisities, etc. Wat ik in het statement vind, zou anno 2019-2020 een vanzelfsprekendheid moeten zijn:
“Diversity, inclusion, and equal access have been, and will continue to be, fundamental principles at The Metropolitan
Museum of Art, where access to the Museum's facilities, collection, opportunities, and experiences are offered without
regard to personal characteristics such as race, color, religion, sex, age, national origin, disability, pregnancy, genetic
information, military or veteran status, sexual orientation, gender, gender identity or expression, marital and civil
partnership/union status, alienage or citizenship status, creed, genetic predisposition or carrier status, unemployment
status, familial status, domestic violence, sexual violence or stalking victim status, caregiver status, or other
characteristics protected by law.
These principles of diversity, inclusion, and equal access apply to all aspects of the Museum's operations, across all
categories of individuals. Individuals should be able share in the Museum experience, free from biased or demeaning
conduct or statements based on their personal characteristics.”157
Alhoewel het bestaan van deze policy in elk geval erkent dat diversiteit en inclusiviteit belangrijke onderwerpen zijn
welke niet alleen uitgeoefend maar ook gehandhaafd moeten worden, beantwoordt de inhoud (net als de statements van
het MoMA) niet aan mijn behoefte aan concrete beleidsstukken of missies - waarin bijvoorbeeld zwart-op-wit wordt
aangegeven dat het bedrijf streeft naar minstens 45% vrouwen op zaal, waarvan de helft bijvoorbeeld niet-westers zijn
(iets waarvan, al zouden er dergelijke doelen zijn, we door middel van de beschikbare acquisitielijsten al weten dat dit
niet het geval is). In een laatste poging een aantal concretere doelstellingen te vinden, besluit ik allerlaatst de
Collections Management policy te doorzoeken. Dit is immers het laatste beschikbare document waar ik nog niet naar
gekeken heb.
Dit document is eveneens als laatst gereviseerd in 2015 (op 8 september om precies te zijn). Ook dit document is gezien
de recente discussies betreffende o.a. gender en sekse dus niet bepaald up-to-date. Daarnaast wordt er totaal niet
gesproken over sociale factoren welke eventueel bij de collecties of kunstwerken zouden kunnen komen kijken. De
Collections Management Policy benadrukt enkel dat: “(…) acquisition, deaccessioning, and loans of works in the
collections are conducted in a manner that conforms to the Museum's mission, complies with applicable law, and
reflects the highest ethical standards (…)”158. Niet alleen wordt er hier nogmaals verwezen naar de missie van het
museum, welke zoals eerder opgemerkt redelijk cryptisch is, óók wordt het idee wat het Metropolitan heeft bij ‘highest
ethical standards’ niet vastgelegd. Vanuit (bijvoorbeeld) een wit, koloniaal perspectief zou hier eventueel alsnog veel
mis kunnen gaan.
Het gemis aan duidelijke documenten van het Metropolitan betreffende (gender)inclusiviteit en de respectievelijk
teleurstellende acquisitie-percentages geeft naar mijn idee aan dat de Guerrilla Girls niet alleen weinig indruk hebben
gemaakt op de gigantische instelling: ook heeft het museum (nog te) weinig gedaan (zoals beleidsstukken invoeren,
acquisities aanpassen en/of concrete afspraken maken over inclusiviteit en diversiteit van zowel kunstenaars, staff als
bezoekers) om een zwart-op-wit gegarandeerde eerlijke genderbalans te realiseren. Zowel het MoMA als het
Metropolitan lijken (geconcludeerd uit eerder geciteerde acquisitielijsten) niet alleen meer werk van mannelijke
kunstenaars te kopen. Beide musea lijken ook veel sneller grotere aantallen ‘mannelijke’ werken (dit gaat soms om
pagina’s en pagina’s vol met aankopen) van dezelfde maker aan te kopen dan ‘vrouwelijke’ werken. Wat wel opvalt is
dat óók het Metropolitan niet per definitie een heel westerse acquisitielijst lijkt te hebben, maar etnische en culturele
diversiteit onder het grote overwicht aan puur mannelijke makers maakt nog geen diversiteit.
Het meer recent opgerichte museum Tate Modern leek het een aantal jaren geleden al iets beter te doen dan de twee
Amerikaanse musea wanneer het inclusiviteit en diversiteit in beleidsstukken en documenten betrof. Gezien juist dit
museum recentelijk een vrouwelijke directeur (Maria Balshaw) in dienst nam, ben ik geïnteresseerd in eventuele directe
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consequenties daarvan. Lionel Barber, Chairman van het Board of Trustees van het Tate, stelt in het voorwoord van het
jaarverslag van 2018-2019 dat “we [Tate] will set new standards for museums of the 21th century, with Tate in the
vanguard”159 . Daarnaast heeft het Tate zich, aldus Maria Balshaw, recentelijk beziggehouden met het bereiken van een
jonger publiek, het herdenken van “Western-centric art histories” en de toekomst van de aarde (“Tate’s Directors took
the decision to declare a Climate Emergency in July 2019 and we have set ourselves ambitious goals to make our
business more sustainable”160). Deze eerste twee pagina’s van het Report maken snel duidelijk dat het Tate zich
bezighoudt met de problemen die zich op dit moment in de wereld voordoen en dat het museum niet bang is een
activistische voorbeeldfunctie in te nemen. Zowel het Metropolitan als het MoMA hebben -bijvoorbeeld- geen
vergelijkbare statements gemaakt over de drukkende klimaatcrisis. De volgende pagina (‘Our Vision’) stelt: “Tate
promotes the public understanding and enjoyment of British, modern and contemporary art, championing the right to art
for everyone. We want to serve as an artistically adventurous and culturally inclusive museum for the UK and the
world. (…) We want to celebrate the art of the past and present in its complexity and diversity, supporting artistic risktaking and deep scholarship”161 . Dit is de eerste keer dat ik op een van de eerste pagina’s van een (Annual) Report het
woord ‘diversiteit’ én ‘inclusiviteit’ in een meer sociale context (in plaats van een medium gerichte context) vind.
Óók het Tate wenst een vooraanstaande kunstinstelling te zijn in de 21e eeuw. Hiervoor heeft het museum voor de
komende vijf jaar elf ‘objectives’ vastgesteld, waarvan onder andere de volgende: “To support artistic risk-taking and
scholarly excellence across the five centuries of British art and the international modern and contemporary collections”,
“To enhance our role as a global innovator by promoting a more diverse art history, reflecting how art is made and seen
now”, “To enable Tate’s people to thrive and shift the workforce to more closely reflect the UK population today” en
“To reduce our carbon consumption significantly and lead sectoral thinking in this area”. Het Tate is duidelijk niet bang
voor het nemen van risico’s of het ondersteunen hiervan, wil actief aanpassingen maken naar aanleiding van de
klimaatcrisis en streeft naar diversiteit. Toch wordt de definitie van deze ‘diversiteit’ in deze context niet toegelicht
(omdat het om het idee van een ‘herziene kunstgeschiedenis’ gaat -zoals dit ook werd geëist door feministen vanaf de
70’s- neem ik zelf aan dat hiermee ‘meer vrouwen, LGBTQI+, en meer niet-westerse makers’ bedoeld wordt). Wél
wordt precies toegelicht dat de diversiteit aan medewerkers van het Tate de diversiteit van de Engelse bevolking moet
spiegelen.162
Daarnaast kondigt Tate Britain hun plannen aan om een sectie van de collectie displays toe te wijden aan een gecureerde
selectie van exclusief vrouwelijk werk. Tate Modern toonde een belangrijke expositie over Anni Albers (“which gave
long overdue credit to this leading modernist and highlighted textile art for the first time” - herinnering: werken met
textiel, borduren, et cetera. werd lang als ‘typisch vrouwelijk’ werk gezien), kaartte in een expositie van kunstenares
Tania Bruguera politieke issues betreffende grenzen en migratie aan en “commemorated the significant contribution of
African men and women in the First World War” door middel van het performance The Head & the Load door William
Kentridge en 14-18 NOW163 . Maar Tate’s activistische houding houdt niet op bij exposities alleen. Ook wat acquisities
betreft staat het museum stil bij inclusiviteit. Op de afdeling British Art werden bijvoorbeeld bewust aankopen van
‘vrouwelijke werken’ gedaan: “In 2018/19, we collected women artists from across the centuries: from the seventeenth
century an oil painting by Mary Beale; from the nineteenth century one by Margaret Carpenter; and from the twentieth
century, the second work to enter the collection by Pauline Boty. To coincide with the centenary of women’s suffrage in
1918, we announced that we will be acquiring four watercolours by Sylvia Pankhurst. To the contemporary British
collection, we added groups of works by Lubaina Himid and Monster Chetwynd and a significant piece by Mona
Hatoum, Interior/Exterior Landscape 2010. The estate of Wilhelmina Barns-Graham gave an exquisite oil painting.”164
Maar ook de afdeling International Art maakt bewuste overwegingen, want het museum “will continue to question and
broaden the canons of gender, geography and media, prioritizing perceived gaps in the collection. We will also seek
more work from LGBTQ+ artists and Indigenous artists from areas where we hold little representation, such as
Australia and Arctic Canada”165 .
In vergelijking tot de eerdere Reports ben ik blij verrast met het bewustzijn van het Tate wanneer het over
(gender)diversiteit gaat. Zelfs als onderdeel van het activiteitenprogramma voor jongeren en families werd de gratis
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expositie LDN WMN op twintig plekken in Londen getoond. De expositie bestond uit werken gemaakt door vrouwelijke
en non-binaire kunstenaars, “inspired by unsung women from the city’s history”166 . Maar ook online houdt het Tate zich
bezig met inclusiviteit. Zo produceerde het museum een één uur lange uitzending van een paneldiscussie en een
Instagram Livestream over #5WomenArtists: een campagne bedacht door het National Museum of Women in the Arts
in Washington, D.C., waarbij mensen werden gevraagd vijf vrouwelijke kunstenaars te noemen, “highlighting the
underrepresentation of women in the arts”167 . Dit laatste citaat doet wat mij betreft een schepje bovenop de
aanpassingen die het Tate volgens dit Report tussen 2018 en 2019 heeft gemaakt. Want niet alleen koopt het Tate bewust
meer werken van vrouwen, LGBTQI+ en etnische minderheden aan en organiseert het museum exposities of
evenementen om hierover bewustzijn te creëren, het Tate realiseert zich ook goed wáárom deze maatregelen worden
genomen: vrouwen worden (nog steeds) ondervertegenwoordigd in de kunst. Wellicht daarom creëert Tate Modern
tussen 2018 en 2019 een leerervaring met kunstenaarscollectief Thick/er Black waarin de tekst Heart of the Race en
‘Black Feminist Traditions’ in Engeland werden besproken en is het Tate zelf daarnaast leergierig en open: Dr. Karen
Salt, “Head of Equality, Diversity and Inclusion at UK Research and Innovation” leidt vanaf het jaar 2018-2019 een
twee jaar durend project genaamd Inclusive Futures “looking at equality, diversity and inclusion across the gallery”.168
Als ik deze Annual Report goed doorlees, verbaast het me niets dat het museum de Stonewall Top 100 Employers voor
het derde jaar op een rij heeft behaald (het Tate eindigde op de 55e plek in de Stonewall Workplace Equality Index
2019: 12 plaatsen hoger dan het jaar daarvoor). Het Tate was hierin de hoogstgeplaatste organisatie in de kunstsector, en
het Report benoemd hierbij dat “this achievement was due to the dedication of our staff, in particular the LGBTQ+ staff
network”169.
Wanneer ik op zoek ga naar het Tate’s daadwerkelijke beleidsstuk wat betreft diversiteit en inclusiviteit, stuit ik
opnieuw op een fenomeen die ik bij beide Amerikaanse musea nog niet eerder heb gezien: een transparante, en
bovendien lange webpagina met vergaande informatie over het onderwerp en maatregelen die worden genomen om
diversiteit en inclusiviteit te garanderen. De pagina linkt zelfs naar downloadbare documenten waarin een “Workforce
Diversity Profile” en zelfs een “Gender Pay Gap Report” wordt gegeven.
Het begin van het beleidsstuk klinkt niet onbekend (het Report benoemde deze zelfde waarden al eerder). Zo benoemd
het beleidsstuk dat “[Tate’s] aim is to become a truly inclusive organisation with a workforce and audience as diverse as
the communities we serve. This is fundamental to Tate’s future success and our ability to continue to contribute to
culture and society in the UK”. Verderop garandeert Tate het volgende: “The range of perspectives and experience
diversity brings is an asset to our organisation and we want to create an inclusive, welcoming environment for visitors,
artists and all those who work at Tate”. Dit het eerste beleidsstuk (van de drie) betreffende inclusiviteit en diversiteit
waarin ik niet alleen het publiek en de werknemers maar óók de kunstenaars direct benoemd zie. Het Tate claimt
vervolgens een strategie- en actieplan te hebben ontwikkeld om hun statements betreffende diversiteit en inclusiviteit
daadwerkelijk uit te voeren. Wat volgt is een ‘stappenplan’ verdeeld in meerdere kopjes en meerdere links naar “Gender
Pay Gap Reports” en “Workforce Diversity Profiles”.170
De Tate Gallery Gender Pay Gap Report opent zich door aan te geven dat er een positieve genderbalans binnen de
organisatie aanwezig is en een zeer sterke representatie van vrouwen in ‘senior positions’. Dit zou gereflecteerd moeten
zijn in de resultaten van dit specifieke Report, “where pay for women is slightly higher than for men, underpinned by a
fundamental principle of equal pay for roles irrespective of gender”. Zo verdienen vrouwen in de Tate Gallery
gemiddeld 5.5% meer per uur dan mannen en is de mediaan van dit uurloon voor mannen 1.9% lager dan voor
vrouwen. Tate schrijft: “The difference in the average pay for men and women is the result of women being particularly
well represented at senior levels of the organisation. The fact that the difference is so small reflects the degree to which
women are well represented at all other levels too.”171
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In hetzelfde rapport staan zelfs de hoeveelheden aan bonussen en ‘Gift Vouchers’ vermeld, waaruit duidelijk wordt dat
één vrouw in 2018 een ‘contractual bonus’ ontving. Zonder deze ene contractuele bonus zouden vrouwelijke
medewerkers van de Tate Galleries bonussen gemiddeld 6.6.% meer bonussen ontvangen dan mannen172 . De proporties
van de bonussen tussen 6 april 2017 en 5 april 2018 worden geïllustreerd door cirkeldiagrammen. Ook hieruit blijkt dat
vrouwen nét iets meer ontvingen dan de mannelijke medewerkers van de Gallery (Fig. 20). Deze cijfers zijn gezien de
‘normale’ stand van zaken (die stand van zaken waarbij mannen veelal meer verdienen dan vrouwen en in meer
leidinggevende of hoge functies terechtkomen dan vrouwen) ontzettend interessant en ik vraag me dan ook af hoe het
Tate deze cijfers heeft kunnen bewerkstelligen.
Het document ‘Tate Gallery Workforce Diversity Profile’ geeft hier deels antwoord op. Om het Tate meer inclusief en
‘relevant to all sections of society’ te maken, heeft het Tate een aantal concrete keuzes gemaakt. Zo heeft het bedrijf
‘Staff Diversity Networks’, bestaande uit ‘the Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) network’, ‘the Disability
Network’, ‘the Parents and Carers’ Network’ en ‘the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Plus (LGBTQ+)
Network’. Daarnaast ontving 100% van de medewerkers een Inclusive Leadership training en werden er na 2018
Inclusion workshops gegeven ter introductie aan nieuwe medewerkers. Met deze trainingen, workshops en cursussen
hoopt het Tate bewustzijn en nieuwe rolmodellen voor hun inclusieve missie te creëren. Deze rolmodellen zijn
bijvoorbeeld ook de ‘Diversity Champions’: een netwerk van vertegenwoordigers vanuit Tate, welke graag een
leidinggevende rol willen hebben in de weg naar diversiteit en inclusiviteit binnen het bedrijf. Gesprekken en feedback
zijn belangrijk onder deze ‘Champions’, maar het zijn niet de enige gesprekken die er toe doen. Het Tate monitort de
ervaring van hun medewerkers door middel van een halfjaarlijkse survey waarin het geven van feedback centraal staat.
Allerlaatst heeft het Tate samenwerkingen gezocht met experts op het gebied van diversiteit en inclusiviteit zoals de
bedrijven en initiatieven Stonewall, Business in The Community, Business Disability Forum en ENEI (waarvan ze in
2018 een TIDE ‘Silver Standard’ ontvingen). Toch besluit het Tate zijn strategie vanaf 2019 op een nieuwe manier aan
te pakken - hierover zijn nog geen nieuwe documenten beschikbaar.173
Met de ‘oude strategie’ nog in werking, bestond de Tate Gallery vanaf 31 maart 2018 voor 66% uit vrouwelijke
medewerkers, waren er medewerkers van 33 verschillende nationaliteiten aanwezig, was 13% van de medewerkers
‘from a Black, Asian or Minority Ethnic (BAME) background’, had 5% een beperking en identificeerde 9% zich als
LGBTQI+. Het diversiteitsprofiel voor sekse toont aan dat er inderdaad een veel groter percentage aan vrouwen dan
mannen in ‘senior positions’ werkte. 74% van de hoogste functies bestond uit vrouwen, versus 26% mannen. Op Band 6
(de ‘lagere’ functies) gaat het om 55% vrouwen versus 45% mannen. De algehele diagram toont aan dat vrouwen in een
behoorlijke meerderheid zijn. Toch zijn nog ruim 84% van de medewerkers witte mensen, en is niemand in de hoogste
functies van een ‘BAME’-achtergrond (zie Fig. 21 en Fig. 22)174 . Toch garandeert het Diversity en Inclusion beleidsstuk
onder de kop ‘Careers for All’ dat sollicitaties bij het Tate open zijn voor iedereen: “We treat all job applications
equally, regardless of age, disability, gender identity or gender expression, race, ethnicity, religion or belief, sex, sexual
orientation or any other equality characteristic”. Het museum moedigt actief sollicitaties aan van mensen met een
beperking, en mensen met een ‘BAME’-achtergrond, “as these groups are currently under-represented in the cultural
sector”175 . Het Tate faciliteert meerdere trainingsprogramma’s welke veelal gericht worden op minderheden, zij die hier
de meeste baat bij hebben, of zij die anders geen kans zouden hebben een carrière binnen de sector te ontwikkelen.
Daarnaast staat ‘Respect en Dignity’ voor iedereen letterlijk gegarandeerd in het Diversity and Inclusion-beleidsstuk
van het Tate, en heeft het museum een duidelijke Anti-Slavery and Human Trafficking policy (zero-tolerance), welke ik
bij zowel het MoMA als het Metropolitan Museum niet heb kunnen vinden176.
De manier waarop het Tate omgaat met het onderwerp diversiteit is admirabel en de mate waarop het museum
transparant is over de daadwerkelijke cijfers en strategieën geeft naar mijn idee aan dat het museum het ook echt ‘goed’
wíl doen. Door inzicht te geven in rapporten en documenten laat het museum niet alleen zien waar het trots op is, maar
toont het ook waar eventueel nog plek zou zijn voor verbetering. Alhoewel ik na het onderzoeken van hun documenten
en rapporten een hervonden waardering voor het Tate heb ontwikkeld, wil ik tot graag de ‘Guerrilla Girl’-methode
inzetten en óók de geselecteerde acquisities uit de lijst van het Tate natellen. Dit is immers tot nu toe een constante
geweest in dit hoofdstuk.
Richardson, C., Tate. “Gender Pay Gap Report 2018: Tate Gallery.” Tate, 2018, https://www.tate.org.uk/about-us/working-at-tate/
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De acquisitie-highlights uit het Annual Report van het jaar 2018-2019 bestaat uit 15 werken gemaakt door mannen, 1
werk gemaakt door een onbekende schilder, 1 samenwerking tussen een man en een vrouw en wel 21 werken gemaakt
door vrouwelijke kunstenaars. Dit is een percentage van 55.26% vrouwelijke kunstenaars versus 39.47% mannelijke
kunstenaars. Dit zijn heel andere cijfers dan de cijfers die ik eerder onttrok uit de acquisitielijsten van het MoMA en het
Metropolitan, maar hierbij kan de kanttekening geplaatst worden dat de afdeling British Art, zoals benoemd het Report
van 2018-2019, bewust veel werk van vrouwelijke kunstenaars heeft aangekocht. Toch bestaan de highlights (38
werken) maar uit 4 werken van de afdeling British Art, waarvan 2 werken door vrouwelijke kunstenaars is gemaakt.177
Algeheel lijkt het Tate (en de ‘tak’ Tate Modern) het een groot stuk beter te doen dan het Metropolitan Museum en het
MoMA, terwijl het museum behoorlijk buiten het schot van de Guerrilla Girls is gebleven. Ik vraag me af of dit te
maken heeft met de geografische afstand, een mogelijkheid dat Tate Modern wellicht nog geen grote fouten heeft
gemaakt volgens de Guerrilla Girls, of met de mogelijkheid dat Tate Modern zich (als jong bedrijf) meteen iets heeft
aangetrokken van de activistische ontwikkelingen in de kunstwereld vóór 2000. Wellicht heeft juist deze ‘jonge’
mentaliteit van het museum er voor gezorgd dat het bedrijf niet schroomde (nieuwe) strategieën in te zetten om
diversiteit te garanderen. Het Metropolitan en het MoMA zouden eventueel vast kunnen zitten aan oudere strategieën en
reglementen. Toch pasten beide musea zich na de aanvallen de Guerrilla Girls niet bepaald aan. De acquisitiecijfers van
beide musea zijn teleurstellend, en in vergelijking met de strategieën van het Tate, komen ook hun
diversiteitsbeleidsstukken behoorlijk tekort. Daarnaast zijn beide musea niet transparant en laat dit me achter met de
vraag: waarom niet?
Daarnaast vraag ik me af wat de Guerrilla Girls zelf zeggen over hun directe impact. Specifiek hierover waren weinig
recente artikelen te vinden, maar in een interview met GARAGE uit maart 2019 beantwoorden de Guerrilla Girls de
vraag “What’s Changed Since the Guerrilla Girls Began Calling Out Art-World Sexism in 1985?” met “not as much as
we like to pretend”. Een studie van de Public Library of Science bewees volgens dit artikel immers in 2019 nog dat “the
artists whose work is selected to be part of major U.S. museums’ permanent collections are still overwhelmingly white
(87%) and male (85%)” , en een rapport uit 2017 van de Association of Art Museum Directors genaamd ‘The Ongoing
Gender Gap in Art Museum Directorships’ toonde aan dat maar 48% van de vrouwen functies in de directie van musea
vervullen, terwijl zo’n 60% van de museummedewerkers uit vrouwen bestaat. Volgens het artikel verdienen de vrouwen
die wél in ‘directorships’ terecht komen maar 73 cent voor elke dollar mannen in dezelfde functies verdienen178.
Daarnaast is ook verdere data zoals beschreven vanaf pagina 29 van deze thesis jammerlijk genoeg actueel.
De Guerrilla Girls geven in het interview aan dat deze cijfers lichtelijk beter zijn geworden, maar het probleem niet is
opgelost. Guerrilla Girl ‘Alice Neel’ suggereert dat er eens gekeken zou moeten naar de psychologie achter dit gemis
aan radicale verandering: “the important questions to also ask are about the psychology behind it, the prejudice behind
it, the fear behind why women are still, not only in the art world, but everywhere else, not as valued”. Toch geeft medeoprichtster ‘Frida Kahlo’ aan dat “The [public] consciousness has changed. I would say that critics and art historians
and even curators agree with that”. En vooral na #MeToo valt deze uitspraak te beamen - maar de kunstwereld blijft er
een waarin de rijkste mensen bovenaan de hiërarchie staan, en de meeste invloed uitoefenen op kunst en kunstinstituten
zoals musea. Een van de laatste citaten van ‘Frida Kahlo’ uit dit interview is dan ook “I think there are many people
inside museums who would like to change [them]”179. En ik begin me af te vragen, als een collectief met de invloed van
de Guerrilla Girls, een grote golf aan activisme en feminisme en een #MeToo-discussie niet genoeg verandering kunnen
bewerkstelligen in dergelijke instituten, wat er dan wél nodig is om het tij te keren.
Kijkende naar mijn analyse van het Tate in verhouding tot het Metropolitan en het MoMA wil ik suggereren te beginnen
bij het drastisch aanpakken van beleidsstukken, het invoeren van nieuwe beleidsstukken, het garanderen van diversiteit
en inclusiviteit door middel van deze documenten en een actief (in plaats van passief) bewustzijn.
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CONCLUDEREND: HET EFFECT VAN ONDERZOEKSSTATISTIEKEN IN (DE GUERRILLA GIRLS’)
ACTIVISTISCHE KUNST
In dit onderzoek is getracht antwoord te krijgen op de vraagstellingen: “wat was en is het effect van de Guerrilla Girls’
methode in de kunstwereld en hoe zit het met de ambities van het collectief in een tijd van #MeToo en online
activisme?”. Hiervoor is er niet alleen verdiept in de geschiedenis en het oeuvre van het collectief en in wat andere
academici over de impact en het effect van het collectief hebben geschreven, maar is ook de onderzoeksmethode van de
Guerrilla Girls getoetst om vervolgens een een eigen onderzoek naar het beleid en acquisitiecijfers van drie grote
kunstinstellingen (het MoMA, het Metropolitan en het Tate) te doen.
Uit de literatuur blijkt dat de Guerrilla Girls vanaf de jaren ’80 met hun directe activistische methodiek niet alleen
vernieuwend, maar ook effectief waren. Het direct benoemen van namen en instituten op posters, in combinatie met
statistieken of cijfers welke de scheve verhoudingen in de kunstwereld onontkoombaar bloot legden, werkte juist
vanwege hun brutaliteit, zeer goed. Het feit dat de Guerrilla Girls door middel van een breed netwerk (mollen) overal
ogen en oren hadden (of: hebben), gaf hen de mogelijkheid nooit eerder gepubliceerde, confidentiële data naar buiten te
brengen, in een poging misstanden in de kunstwereld recht te stellen. Tot in elk geval de jaren ’00 worden de Guerrilla
Girls daarom onder andere omschreven als ‘consciousness-raisers’ en ‘representing our [women’s] facts of life (…)
making the art world take notice’. Het collectief zette hiermee de kunstwereld met hun cijfers en confronterende posters
aan kritischer te zijn met betrekking tot genderongelijkheid. Hoewel de Guerrilla Girls verduidelijken dat iedereen een
‘Guerrilla Girl’ kan zijn - waren zij het eerste collectief die deze methodiek (het publiek door middel van cijfers
verantwoordelijk stellen van o.a. instituten voor hun slechte representatie van vrouwen, POC en LGBTQI+) inzetten.
De techniek die de Guerrilla Girls gebruiken voor hun tellingen resulteert desalniettemin af en toe in inexacte data. Uit
het controleren van primaire bronnen is gebleken dat de gepubliceerde cijfers van de Guerrilla Girls in meerdere
gevallen afwijken van de daadwerkelijke getallen. Echter blijven de verhoudingen die de Guerrilla Girls hanteren veelal
intact, en doet het niet af aan de boodschap die het collectief probeert te communiceren: vrouwen en minderheden
worden vooralsnog ondervertegenwoordigd in de kunstwereld. De data van de Guerrilla Girls is daarom niet per
definitie feitelijk, maar fungeert wel als een indicatie van de scheve verhoudingen binnen de kunstwereld. Redenen voor
deze discrepantie zouden in sommige gevallen kunnen zijn dat de Guerrilla Girls ten tijde van hun acties niet altijd
beschikking hadden tot de juiste data (zoals deze tegenwoordig makkelijker via het internet vindbaar is), incorrecte
publicaties van instellingen zelf, en de onoverzichtelijkheid van bijvoorbeeld acquisitielijsten. Het collectief doet
zichzelf echter tekort door niet goed controleerbaar te zijn. Juist hierdoor vallen de claims van de Guerrilla Girls niet
altijd in zijn volledigheid te bevestigen, wat potentieel schade kan brengen aan de geloofwaardigheid van de groep.
Het effect van de popularisatie van de ‘Guerrilla-Girl-methodiek’ (ofwel: tellingen) is in literatuur vanaf ongeveer 2000
voelbaar. Tegen de achtergrond van Linda Nochlin’s Why Have There Been No Great Women Artists zetten de Guerrilla
Girls langzaam een traditie in werking waarbij musea en (kunst)instellingen door middel van het tellen en bijhouden
van cijfers rekenplichtig worden gesteld voor de verhoudingen in hun collecties, acquisities en exposities. Niet alleen
academische literatuur, maar ook magazines, kranten, individuele onderzoeken en zelfs websites van musea zelf (zoals
Tate) publiceren anno 2020 regelmatig data betreffende man-vrouw verhoudingen, zwart-wit verhoudingen en algehele
diversiteit. Deze nieuwe traditie van tellen houdt in dat dergelijke instellingen niet alleen worden aangemoedigd
representativiteit en diversiteit te tonen; ook maakt het controleerbaar of instellingen zich aan afspraken betreffende
deze onderwerpen houdt. Deze methodiek maakt de status quo op confronterende manier zichtbaar en moedigt positieve
verandering aan.
Echter is het directe effect van de aanvallen van de Guerrilla Girls op specifieke musea minder voelbaar. Het
Metropolitan en het MoMA werden in de jaren ’80 beide befaamd door het collectief bekritiseerd, maar beide musea
beschikken niet over literatuur welke specifiek de Guerrilla Girls of hun acties beschrijft. Ook hun beleidsstukken,
acquisities en press releases tonen weinig erkenning van de acties van de groep. Daarnaast blijken beide musea óók in
2020, dus zelfs na de #MeToo movement, nog weinig te zijn gevorderd als het diversiteit betreft. Acquisities betreffen
vaak nog niet eens een kwart aan werken van vrouwelijke makers, en werk gemaakt door mannen lijkt veelal in grotere
aantallen te worden aangeschaft. Het MoMA toont bijvoorbeeld in 2018-2019 geen enkele indicatie dat het instituut iets
met de informatie die voortkwam uit de onontkoombare #MeToo-beweging heeft gedaan, en ook het Metropolitan lijkt
geen moeite te doen hun beleid aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. Zelfs in de exacte periode waarin #MeToo
plaatsvond, bestonden het Metropolitan’s acquisities niet eens voor een kwart uit vrouwen. Het Tate daarentegen, welke
redelijk buiten schot van de Guerrilla Girls is gebleven, lijkt juist verrassend transparant met data betreft diversiteit om
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te gaan. Deze cijfers lijken dan ook het meest gunstig, met niet alleen een vrouwelijke directeur, maar algeheel meer
vrouwen binnen (de top) van het bedrijf, een gunstiger salaris voor vrouwen en meer aankopen van vrouwelijk werk.
Het feit dat instanties zoals het MoMA en het Metropolitan zelfs na een grootse, recente beweging als #MeToo weinig
aanpassingen in hun beleidsstukken of acquisities hebben gemaakt is een indicator dat er een bewuste keuze is gemaakt
weinig tot niets met de issues die de beweging aankaartte te doen; net zoals dit voor het MoMA wellicht het geval was
na de Guerrilla-Girl-acties in 1984-1985, en voor het Metropolitan na de Guerrilla-aanval in 1989. Het collectief zelf
ziet echter ook in dat er niet zoveel directe impact op dergelijke instanties is geweest als ze graag hadden willen
bewerkstelligen. Zo is de kunstwereld nog steeds veelal wit en mannelijk, en wordt mannelijk werk ook in grotere
aantallen dan vrouwelijk werk aangekocht.
Opmerkelijk is dat ook de Guerrilla Girls zich toch redelijk stil houden ten tijde van de #MeToo-discussie. Wel vindt er
in 2018 een overlapping van de (overeenkomstige) belangen van het collectief en de beweging plaats. In 3 Ways To
Write A Museum Wall Label When The Artist Is A Sexual Predator (2018, Fig. 6) wordt duidelijk gebruik gemaakt van
data welke naar aanleiding van #MeToo naar buiten is gekomen, om de kunstwereld nogmaals verantwoordelijk te
stellen voor de manier waarop zij zich situeren tegenover seksisme (en seksueel (machts-)misbruik in de kunstwereld).
De Guerrilla Girls houden het veelal bij posters en publieke acties, terwijl #MeToo een duidelijk voorbeeld is van
activisme via het internet. Juist het makkelijk verspreiden van data en informatie via dit wereldwijde web lijkt in dit
internetactivisme van veel waarde: informatie is makkelijker vindbaar, wordt sneller gedeeld en breekt hierdoor sneller
uit locatiegebonden bubbels (zo waren de fysieke acties van de Guerrilla Girls in het begin veelal gebonden aan SoHo,
New York: het merendeel van het collectief had destijds nog niet eens een internetverbinding).
De kracht van het internet blijkt tegen de achtergrond van #MeToo waardevol (iets waar de Guerrilla Girls wellicht nog
van zouden kunnen leren), maar doet niet af aan de vroege inspanningen van de Guerrilla Girls. Ook #MeToo toont aan
dat het doen van tellingen -zoals de Guerrilla Girls initieerden- nog steeds relevant is, en dat het nog steeds nodig is
openbaar naar buiten te treden met informatie betreft seksisme, racisme en andere -ismes in de kunstwereld. Immers:
zo’n 35 jaar na het oprichten van het collectief worden vrouwen en minderheden nog amper adequaat gerepresenteerd
in vooraanstaande westerse musea, verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen, en vervullen vrouwen in
verhouding nog steeds te weinig leidinggevende rollen binnen dergelijk kunstinstanties.
Kortom is de Guerrilla Girls’ toegepaste methode er een welke in de loop van de jaren zowel indirect als direct veel
effect heeft gehad, zowel op de manier waarop kunstinstanties tegenwoordig (deels) controleerbaar zijn geworden, als
op de manier waarop een nieuwe beweging zoals #MeToo namen noemen, cijfers publiek maken en de seksuele kloof
zichtbaar maken. Als vooraanstaand(e) galerie, museum of instantie is het hierdoor tegenwoordig vrijwel onmogelijk te
pretenderen onbewust te zijn van dergelijke ongelijkheid. Echter garandeert dit helaas nog geen radicaal en aantoonbaar
effect op bepaalde vooraanstaande musea en andere instanties, en valt er nog een hoop te doen. Des te meer reden om
de kunstwereld verantwoordelijk te blijven stellen en cijfers om te zetten in ambitieus activisme. Het is echter raadzaam
dit ook deels online te manifesteren.
Want los van deze aantoonbare impact van het collectief en het feit dat dergelijk activisme nog steeds noodzakelijk
blijkt, is het discutabel of de Guerrilla Girls wellicht haar ‘beste tijd’ heeft gehad. De geschiedenis van de groep toont
aan dat er in meerdere gevallen sprake is geweest van onbegrip tussen oudere feministen uit het collectief en de ideeën
van ‘nieuwe’ feministen en is het te bevragen of moderne informatiestromen zoals het internet in combinatie met het het
voorzien van elk individu met zijn eigen digitale platform (social media, fora, etc.), effect heeft op de vraag naar een
collectief die haar acties veelal fysiek en anoniem houdt. De Guerrilla Girls lijken tegen de achtergrond van onze
gedigitaliseerde wereld, met gedigitaliseerd activisme en gedigitaliseerde cijfers welke nu makkelijk beschikbaar zijn,
nu vooral een symbolische betekenis te hebben als vroegste activistische ‘tellers’ en een grote wilskracht seksisme uit
de (kunst)wereld te verwijderen. Dat het collectief gezien kan worden als grondleggers van deze methodiek welke
vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt, rechtvaardigt (zelfs als het collectief haar huidige waarde zou verliezen)
vooralsnog onmiskenbaar de plek die de Guerrilla Girls voor zichzelf veroverd hebben in de (herziene)
kunstgeschiedenis.
Verder is waargenomen dat, ondanks de niet te ontkennen impact die de Guerrilla Girls hebben gehad op de kunstwereld
en het activisme daarbinnen, er wellicht nog groeiruimte is binnen het collectief zelf. Meerdere bronnen suggereren een
gemis aan kennis (over intersectionaliteit en het betrekken van minderheden) welke het collectief wél al eerder van
grote musea en andere instituten eisten. Hoewel een generatiekloof dit gemis zou kunnen verklaren, zou dit gezien hun
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vroege uitspraken in bijvoorbeeld Confessions of the Guerrilla Girls (1995) niet logisch zijn. Juist in dit boek uit de
mid-90’s, wordt namelijk al veel gesproken over het (eerder) willen betrekken van POC, LGBTQI+, en andere
minderheden. Dat terwijl de opsplitsing van de ‘New Girls’ en de gevestigde Guerrilla Girls pas in 2000 plaatsvond.
Beschuldigingen over het vermeende ‘tokenism’ destijds gaan ver, maar tonen wel aan dat zelfs binnen een collectief
met de impact van de Guerrilla Girls een continue uitwisseling en verbreding van kennis en bewustzijn moet
plaatsvinden. Dit om te kunnen voldoen aan het moderne beeld van gelijkheid en ‘wokeness’ (een modern jargon voor
een intersectioneel bewustzijn over sociale problemen of ongelijkheid) zoals zij deze ook van de kunstwereld en zijn
instituten verwachten.
Allerlaatst is er echter verder onderzoek nodig naar de exacte archieven van de Guerrilla Girls, welke zich bevinden in
het Getty Center in New York om beter inzicht te krijgen in de onderzoeksverslagen en methodiek van en primaire
bronnen bewaard door de Guerrilla Girls zelf. Door deze archieven in te zien, zou er wellicht antwoord kunnen komen
op vraagstukken welke naar voren kwamen in deze thesis betreffende de discrepantie tussen cijfers van de Guerrilla
Girls en andere bronnen, maar zouden potentieel ook meer inzicht kunnen geven in de interne en externe handelwijze
van de groep. Daarnaast blijken zowel het MoMA als het Met. Museum weinig informatie beschikbaar te stellen over
hun beleidsvoering met betrekking tot gender, zowel uit de periode 1984-1985, als periodes vanaf 2010. Deze
informatie zou potentieel beschikbaar kunnen zijn in de Metropolitan Museum’s Archival Collections of de MoMA
Archives welke ik niet fysiek heb kunnen bezoeken, en waarvan ik geen gedigitaliseerde informatie heb kunnen
ontvangen. Ook zou een bezoek aan het Tate Library & Archive bij The Hyman Kreitman Reading Rooms van Tate
Britain extra inzicht kunnen bieden in de beleidsvoering van het Tate vóór 2000, gezien deze documenten niet online
beschikbaar waren. Om exact antwoord te krijgen op de vragen waarom zowel het MoMA als het Metropolitan Museum
amper tot geen reactie toonden op zowel de Guerrilla Girls als de #MeToo-beweging, en of de onmisbare Guerrilla
Girls bij hen überhaupt iets losgemaakt hebben, is het interessant om hierover in gesprek gaan met de museumdirecteurs
en curatoren zoals deze in de desbetreffende periode bij het MoMA en het Met. werkten.
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GEREFEREERDE WERKEN EN AFBEELDINGEN
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Fig. 1
The Guerrilla Girls
What do These Artists Have in Common?
Poster
1985
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 2
The Guerrilla Girls
These Galleries Show No More Than 10% Women Artists Or None At All
Poster
1985
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 3
The Guerrilla Girls
These Critics Don’t Write Enough About Women Artists
Poster
1985
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 4
The Guerrilla Girls
Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum?
Poster
1989
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 5
The Guerrilla Girls
Bus Companies Are More Enlightened Than NYC Art Galleries
Poster
1989
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 6
The Guerrilla Girls
3 Ways To Write A Museum Wall Label When The Artist Is A Sexual Predator
Poster
2018
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 7
The Guerrilla Girls
The U.S. Senate is More Progressive Than Hollywood, Update
Poster
2019
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 8
Judy Chicago
The Dinner Party (fragment)
Installatie
1979
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Fig. 9
The Guerrilla Girls
Guerilla Girls’ 1986 Report Card
Poster
1986
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 10
The Guerrilla Girls
The Advantages Of Being A Woman Artist
Poster
1988
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 11
The Guerrilla Girls
When Racism & Sexism Are No Longer Fashionable,
What Will Your Art Collection Be Worth?
Poster
1989
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 12
The Guerrilla Girls
GUERRILLA GIRLS REVIEW THE WHITNEY [GUERRILLA GIRLS SURVEY THE SURVEY.]
Foto van deel van installatie zoals deze gepresenteerd werd in The Clocktower (Whitney Museum, NY)
1987
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 13
The Guerrilla Girls
It’s Even Worse In Europe
Poster
1986
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 14
The Guerrilla Girls
The Guerrilla Girls Asked 383 European Museums About Diversity
Poster (zeefdruk)
2016
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 15
The Guerrilla Girls
Is It Even Worse in Europe?
Expositie
Whitechapel Gallery, Londen
2016
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 16
The Guerrilla Girls
Do Women Have to Be Naked to Get Into the Met. Museum? (2011 Update)
Poster
2012
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 17
The Guerrilla Girls
3 WHITE WOMEN, 1 WOMAN OF COLOR AND NO MEN OF COLOR - OUT OF 71 ARTISTS?
Poster
1997
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 18
Women Artists Visibility Event
The Museum of Modern Art Opens but Not to Women Artists
Flyer
1984
The Museum of Modern At Library, New York
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Fig. 19
The Guerrilla Girls
ADVICE TO THE MUSEUM OF MODERN ART
Poster
2019
© Guerrilla Girls, courtesy
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Fig. 20
Tate
Proportion of females and males who received a contractual bonus or gift voucher
Cirkeldiagrammen uit het Gender Pay Gap Report van de Tate Galleries uit 2018
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Fig. 21
Tate
Our Profile: Sex
Diagrammen uit het Tate Workforce Diversity Profile van de Tate Gallery uit 2018

Pagina 69 van 78

Fig. 22
Tate
Our Profile: Race and Ethnicity
Diagrammen uit het Tate Workforce Diversity Profile van de Tate Gallery uit 2018
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