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Laureaat Kobe Matthys (Agentschap) 

De jury draagt Kobe Matthys (Agentschap) voor als laureaat voor de Ultima Beeldende Kunst 2021. 

 
Sinds 1992 werkt kunstenaar Kobe Matthys onder de naam “Agentschap”. Hij realiseert zijn kunstpraktijk 
dus niet onder zijn eigen naam, maar binnen een structuur die toelaat dat het artistieke werk anoniem en 
collectief wordt gemaakt en niet gereduceerd wordt tot de creatie van één individu en auteur. 
 
Agentschap heeft in de voorbije dertig jaar al een heel parcours afgelegd. Internationaal kent dit 
vernieuwende oeuvre een grote zichtbaarheid, maar in Vlaanderen is het nog onvoldoende bekend. Wat 
hier ongetwijfeld toe bijdraagt, is de eigenzinnige manier waarop deze kunstpraktijk de beeldende kunst 
benadert. Op picturaal niveau is het werk verre van toegankelijk, zelfs eerder hermetisch te noemen. 
Agentschap maakt dan ook geen kunstwerken in de traditionele zin. In zijn installaties verzamelt de 
kunstenaar voorwerpen, beelden en verhalen die het voorwerp zijn geweest van (juridische) geschillen. 
 
Die geschillen gaan doorgaans over intellectueel eigendom en de vraag wat als een kunstwerk beschouwd 
wordt. Diezelfde vraag overvalt de toeschouwer: “Ben ik hier naar een kunstwerk aan het kijken?” Deze 
praktijk stelt in vraag wat kunst kan zijn, wat een kunstpraktijk kan zijn, wat omgang met kunst kan zijn. 
Het is dan ook toepasselijk dat het werk esthetisch niet vast te pinnen valt. Maar eens de toeschouwer zich 
in het werk laat onderdompelen, ontstaat er een dialoog. 
 
En net die dialoog vormt de kern van de praktijk van Agentschap. Het werk bestaat enkel via de gesprekken 
tijdens openbare bijeenkomsten, waarbij de kunstenaar zich laat bijstaan door derden, experten die hun 
licht laten schijnen op de casus die voorligt. Doordat verslagen van bestaande rechtszaken samen worden 
gelezen en becommentarieerd, ontstaat het werk niet bij gratie van de kunstenaar alleen. Integendeel, deze 
kunstenaar steunt op de input van anderen om het kunstwerk te maken. Het werk van Agentschap krijgt 
zo een collectieve invulling. Kunst wordt aan het publiek aangeboden als een doelbewuste, creatieve en 
coöperatieve praktijk. 
 
In dit vernieuwende oeuvre stelt Agentschap begrippen zoals eigendom, originaliteit, kopiëren, individu en 
collectief ter discussie op een manier die inspirerend kan werken voor andere maatschappelijke terreinen. 
Door conceptuele paden te verkennen reflecteert de kunstenaar niet alleen over kunst, maar ook over alle 
andere facetten van het dagelijkse leven. 
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Het sociale aspect in deze kunstenaarspraktijk blijkt niet alleen uit het belang van samenwerking voor het 
realiseren van het werk, maar ook uit het engagement van de kunstenaar bij initiatieven als SOTA (State of 
the Arts), dat vorig jaar de Ultima voor Podiumkunsten kreeg. 
 
Hoewel dit werk zeer relevant is binnen de context van de hedendaagse kunst, is dit oeuvre nog niet 
opgenomen in kunstcollecties. Dit komt niet in de eerste plaats door de efemere, performatieve aard van 
het werk, maar bovenal door de radicale stellingname die de grondslag is van dit oeuvre: niemand kan 
eigenaarschap claimen van dit werk. De kunstenaar wil zijn praktijk wel publiek beschikbaar maken en is 
daarom bezig met de oprichting van een coöperatieve vennootschap, waarbij geïnteresseerden aandelen in 
deze kunstpraktijk kunnen kopen, maar geen eigenaar kunnen worden van de objecten en installaties. Een 
nieuwe soort kunst spoort immers aan tot reflectie met betrekking tot een nieuwe soort collectievorming, 
die de vorm aanneemt van een collectief, zoals eigen is aan deze praktijk.  
 
De jury hoopt dat de toekenning van deze prijs ertoe zal bijdragen dat dit boeiende oeuvre binnen 
Vlaanderen aan zichtbaarheid wint bij het ruime publiek. Een publiek dat hopelijk leert dat hedendaagse 
beeldende kunst veel breder en radicaler kan zijn dan wat traditioneel als beeldende kunst wordt 
beschouwd. Kunst leeft en groeit dankzij vernieuwing; Agentschap neemt hier een voortrekkersrol in die 
dan ook de nodige erkenning verdient. 
 
QUOTE 
 
“In zijn vernieuwende oeuvre stelt “Agentschap” begrippen zoals eigendom, originaliteit, kopiëren, individu 
en collectief ter discussie op een manier die inspirerend kan werken voor andere maatschappelijke 
terreinen. Kunst leeft en groeit dankzij vernieuwing; Agentschap neemt hier een voortrekkersrol in die dan 
ook de nodige erkenning verdient.” 
 


