
Algemeen juryrapport voor de Pierre Bayle-prijzen voor kunstkritiek 2005 

 

De Pierre Bayle-prijzen voor kunstkritiek worden sinds twee jaar volgens een nieuw principe 

uitgereikt. In 2003 heeft de filosoof Hans Achterhuis voor de eerste keer de Pierre Bayle-prijs 

voor algemene cultuurkritiek in ontvangst genomen. Dit jaar worden drie personen bekroond 

voor hun excellente kritiek in een specifieke kunstdiscipline, te weten muziek, vormgeving en 

toneel. De laureaten zijn: Marianne van Kerkhoven (toneel), Bert Vuijsje (muziek) en Max 

Bruinsma (vormgeving). 

  Door de tweejaarlijkse afwisseling tussen prijzen voor specifieke kunstkritiek en 

algemene cultuurkritiek wil de Pierre Bayle Stichting het belang benadrukken van zowel een 

gedegen en vernieuwende kritiek binnen afzonderlijke kunstdomeinen, als van een algemeen-

wijsgerige en kritisch-wetenschappelijke analyse van de cultuur in brede zin. Twee 

intellectuele deugden die ook werden geëtaleerd door Pierre Bayle. Bayle was in zijn tijd 

bekend – en ook berucht – om zijn fenomenale bijbelkennis die als basis diende voor zijn 

bijtende religieuze polemieken. Ook imponeerde Bayle zijn lezers met zijn majestueuze 

Dictionnaire historique et critique. Maar Bayle deinsde er evenmin voor terug om een 

uitgebreide cultuurkritiek van zijn tijd te leveren, waarbij met name intolerantie en religieuze 

wedijver het moesten ontgelden. 

 Een dergelijk dubbel perspectief, met zowel een ambachtelijke als een filosofische 

inslag, is ook het ideale uitgangspunt voor een zoektocht naar kandidaten voor de Pierre 

Bayle-prijzen. Al spoedig, echter, blijkt het terrein kleiner en leger dan de jury zich zou 

wensen. Een eerste opvallend punt is het niveauverschil in de kunstkritiek tussen vakbladen 

en dagbladen. Het gros van de stukken in dagbladen zijn beknopte recensies met een 

eindoordeel in aanbevelingssterretjes uitgebeeld. Daarnaast verschijnen aan de lopende band 

biografische reportages van kunstenaars, met als gevolg dat het diepgravende en meer 



theoretiserende achtergrondstuk zeldzamer en zeldzamer wordt. Krantenredacties lijken 

hiervoor steeds minder ruimte te reserveren, terwijl gespecialiseerde tijdschriften deze ambitie 

nog wel vertonen. De jury verwijst in dit opzicht naar de Theatermaker van maart 2002 met 

de resultaten van een verhelderend onderzoek naar de stand van de kunstkritiek in vijf grote 

Nederlandse kranten (Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, de Volkskrant, 

Trouw). In de periode 1991-2001 bleek het aantal kunstkritieken gedaald met 31%.1 Waarbij 

zij aangetekend dat vooral Het Parool, Trouw en het Algemeen Dagblad daaraan debet waren, 

bij de overige twee kranten bleef het aantal recensies ongeveer hetzelfde. In relatie tot het 

toneel benadrukt het artikel in de Theatermaker dat het aantal toneelpremières niet gedaald is, 

hetgeen betekent dat het publiek van vandaag op slechts twee kranten in Nederland is 

aangewezen als het om recensies van toneelprodukties gaat. De druk op de kwaliteit van de 

recensies is daarmee enorm toegenomen. 

 Maar daar ligt een probleem – de kritiek zelf heeft namelijk ook aan kwaliteit ingeboet. 

Het is de jury bijvoorbeeld niet ontgaan dat de toneelkritiek de laatste tijd niet alleen 

persoonlijker en anekdotischer is geworden, maar ook minder theoretisch en vaker verwijderd 

van de maatschappelijke context. Bovendien is het niveauverschil tussen Vlaanderen en 

Nederland aanzienlijk. In de Vlaamse dagbladen wordt de abstractie veel minder geschuwd, 

en valt er vaker een intellectueel en maatschappelijk relevant opiniestuk te lezen. Daarnaast 

hebben recensies er geregeld een essayistisch karakter. In plaats van een mening, wil daar nog 

regelmatig een betoog centraal gesteld worden. Een ‘denkpiste’, zoals ze daar wel eens 

zeggen. De jury zou willen dat ook de Nederlandse theaterkritiek het conceptuele, maar ook 

de sociale en culturele inbedding ervan, veel minder zou schuwen. Theaterkritiek moet niet 

plaatsmaken voor een louter journalistieke belangstelling voor allerlei parafernalia. 

                                                        
 1 Het aantal klassieke-muziekrecensies en populaire-muziekrecensies zijn gedaald met respectievelijk 36% en 62%; het 

aantal toneelrecensies met 62% (terwijl cabaret en kleinkunst samen gestegen zijn met 10%). Ook moet vermeld worden dat 

het aantal operarecensies steeg met 363%. 



 Bij de muziekkritiek heeft de popularisering ook zijn intrede gedaan, met als gevolg dat 

het niveau gedaald is. Het scheppen van een sfeer of de karakterschets van de artiest wordt 

vooropgesteld ten koste van de analyse. Met name in de dagbladen worden nog maar hoogst 

zelden denkoefeningen ondernomen, waarin de criticus een concert of album tot uitgangspunt 

neemt van een betoog dat de onmiddellijke inspiratiebron ontstijgt. Het muziekstuk is begin- 

en eindpunt van het verhaal, vormt geen referentiepunt voor culturele associaties. Het is zeer 

de vraag of deze eenkennige eerbied voor het directe werk zelf uiteindelijk ook de waardering 

voor de betreffende kunst bevordert. Want waar geen kaders meer geschapen worden, is de 

kracht van toevallige smaak en modewisselingen des te groter. 

 Wat tenslotte de ontwerpkritiek aangaat: hier is het niveau tussen vakpers en algemene 

pers eveneens groot. Omdat veel van datgene wat onder vormgeving wordt verstaan, 

artefacten zijn die door iedereen gebruikt (kunnen) worden, denkt menigeen over vormgeving 

te kunnen schrijven. In de algemene pers wordt vormgeving dan ook meestal alleen benaderd 

vanuit het perspectief of dingen mooi of lelijk zijn, bruikbaar of onbruikbaar. In de vakpers is 

er echter sprake van verbetering, daar wordt steeds kundiger, kritischer en ook toegankelijker 

geschreven. In dit opzicht merkt de jury op dat de economische factor in vormgevingskritiek 

lange tijd onderbelicht is geweest. Maar dat is veranderd: het economisch belang van 

vormgeving wordt meer en meer aan de orde gesteld. Sterker, het gevaar dreigt dat de 

culturele dimensie van vormgeving ondergesneeuwd raakt. De jury ziet het als een taak van 

de vormgevingskritiek om de culturele en maatschappelijke verdieping van het vakgebied 

hoog te houden en zo nodig verder te ontwikkelen. 

 Tenslotte wil de jury opmerken dat in het huidige cultuurpolitieke milieu van Nederland 

de neiging tot reality check, dat wil zeggen, de behoefte om ideologie en retoriek te 

ontmaskeren, het zogenaamde intellectuele debat te neutraliseren en te kwalificeren als 

conceptuele luchtfietserij, buitenproportioneel geworden is. De kruistocht tegen het 



conceptuele, het complexe, het doordachte, en het abstracte, met als antwoord of alternatief 

een beroep op het marktmechanisme en/of de volkswil – het is een rode draad in onze cultuur 

geworden. 

 Natuurlijk is de grote vraag die aan deze beschouwing kleeft of de jury niet bezig is met 

een nostalgisch achterhoedegevecht. Staart zij zich blind op de oude cultuur van kunstkritiek 

en mist zij wellicht de plekken waar nieuwe vormen van kunstkritiek en -commentaar 

plaatsvinden (men denke bijvoorbeeld aan het succes van de blogcultuur). En verwart zij elke 

verandering binnen de kritiek met een kwalitatief verval van die kritiek? Misschien is de 

vraag naar een informerende en stichtelijke rol van de kunstcriticus archaïsch geworden. 

 De jury is zich bewust van dergelijke bedenkingen. Toch meent zij dat bepaalde 

kwalitatieve eisen aan een kunstcriticus niets van hun waarde verloren hebben. Kunstkritiek is 

onderdeel van het genre van de literaire essayistiek, waarin noch jargon noch gemeenplaatsen 

thuishoren. Vijf eigenschappen maken iemand naar het oordeel van de jury tot een uitmuntend 

kunstcriticus: 

• Een criticus moet zich helder kunnen uitdrukken; 

• Een criticus moet een empirische basis hebben, dat wil zeggen, verwijzen naar een 

waarneembare werkelijkheid; 

• Een criticus moet zich bewust zijn van de sociale en culturele context; 

• Een criticus moet gedreven zijn, dat is, trots en bezeten van zijn discipline; 

• Ten slotte, de criticus moet afstand kunnen nemen. 

Aan de hand van deze test heeft de jury uiteindelijk drie laureaten gevonden die ieder op hun 

terrein al jaren excelleren. 

 

De jury van de Pierre Bayle-prijzen voor kunstkritiek 2005 bestond uit Maarten Asscher, Ole 
Bouman (voorzitter), Lodewijk Brunt, Paul Kuypers en Renny Ramakers. Als secretaris trad 
op Gerard Drosterij. 
 
Rotterdam, 9 november 2005 



De Pierre Bayle-prijs voor toneelkritiek 2005 is toegekend aan Marianne van 

Kerkhoven 

  

Het oeuvre van Marianne van Kerkhoven kenmerkt zich door veelzijdigheid, luciditeit, 

sensibiliteit en eruditie. Ondanks de grote sprongen die zij waagt, verzandt Van Kerkhoven 

nooit in moeilijk benaderbaar proza of intellectuele gewichtdoenerij. Een combinatie van 

persoonlijke betrokkenheid en kritische distantie weerhoudt haar daarvan. Vanuit 

verschillende perspectieven belicht Van Kerkhoven het theater; zo weet ze haar 

beschouwingen inzichtelijk te maken door deze te verbinden met wetenschappelijke 

verworvenheden uit de moderne fysica of uit de neuropsychologie. Dit laat zien hoe serieus 

zij theater neemt: als dramatische expressie van de menselijke conditie in haar vele facetten. 

 Haar boek Van het kijken en van het schrijven (2002) is een rijke verzameling artikelen 

en geeft een treffende doorsnede van haar interesses. Van Kerkhoven onderkent evenwel de 

vergankelijkheid in elke beschrijving van theater. Volgens haar komt dit enerzijds omdat 

“materialiteit” de essentie van de toneelpraktijk is, dat wil zeggen, dat toneel nooit te 

herleiden is tot een eenduidige werkelijkheid; anderzijds, omdat toneel bestaat binnen een 

openbaarheid waarin een “overdaad aan fictie” heerst. Van Kerkhoven verlangt dat het toneel 

met deze gemedialiseerde werkelijkheid leert om te gaan en zichzelf verplicht tot een andere 

manier van kijken.  

 Daarom zet ze in haar werk als dramaturge niet het beeld, maar de ruimte centraal. Daar 

waar de perceptie van het platte beeld vaak leidt tot waarheidsuitspraken, roept de ervaring 

van de ruimte gevoelens op die een vertraagde verbeelding van de voorstelling geven. Van 

Kerkhoven spreekt dan ook liever van “theaterruimte” in plaats van “toneelbeeld”. Hierin 

heeft de scenografie aldus een centrale plek: in het hedendaagse theater krijgen beelden 

betekenis wanneer de ruimte beschreven wordt. 



 Van Kerkhoven stond aan de wieg van het politieke toneel vanaf 1970. Zij is die 

oorsprong altijd trouw gebleven. Het materiële is voor haar de grondslag gebleven, zowel van 

de inhoud als van de productievoorwaarden van het toneel. Als dramaturge en als schrijfster 

heeft zij een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling van het Vlaamse, maar ook van het 

Nederlandse theater. Daarbij is de context van de sociale en politieke verhoudingen zeer 

bepalend geweest. Haar werkzaamheid in het theater maakt haar bewust van wat zij “de grote 

dramaturgie” noemt, het theater dat “in de wereld” ligt. Deze omschrijving van het theater 

heeft in de loop der jaren een grotere spanwijdte gekregen. In de jaren zeventig was de 

werkelijkheid nog eenvoudig te duiden, maar door de opkomst van de beeldcultuur en de 

veranderingen in de economische en maatschappelijke structuren moest het theater zijn weg 

zien te vinden in het labyrint van een toenemende complexiteit. In haar werk laat van 

Kerkhoven zien hoe het theater in een dergelijke configuratie de werkelijkheid kan tonen, hoe 

het politiek kan zijn, hoe het kan aanzetten tot maatschappelijk bewustwording zonder dat het 

een instrument wordt van belangenformaties of in een dramaturgische dogmatiek vervalt. Van 

zulk per definitie politiek theater is Van Kerkhoven een meesterlijk beschouwer. 



Marianne van Kerkhoven (1946) studeerde Germaanse talen aan de universiteit van Brussel 

en werkte als dramaturge in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen (1969-

1970). In 1970 stichtte ze het theatergezelschap Het Trojaanse Paard, waarvoor ze 

verschillende stukken schreef. Van 1976 tot 1982 werkte ze aan een wetenschappelijk project 

over theater aan de Brusselse universiteit. Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige 

eeuw is ze als dramaturge verbonden aan het Kaaitheater (Brussel); in dit kader werkte ze 

samen o.a. met Anne Teresa De Keersmaeker (Rosas), Jan Lauwers (Needcompany), Jan 

Ritsema, Josse de Pauw, Guy Cassiers, Peter van Kraaij en Rudi Meulemans. Van Kerkhoven 

werkte tevens als dramaturge bij Het Net (Brugge), waar Josse De Pauw artistiek leider was, 

van 2000 tot 2005.  

 Marianne van Kerkhoven was hoofdredacteur van de internationale reeks Theaterschrift 

(1992-1998), een tijdschrift dat zich bezighield met recente ontwikkelingen in het theater en 

een brug wilde slaan tussen theorie en praktijk. Ze was ook redacteur van het theatermagazine 

Etcetera, vanaf zijn oprichting in 1983 tot 2004. Marianne van Kerkhoven publiceert artikels 

en geeft ook lezingen over dans en theater in binnen- en buitenland. In 1990 publiceerde ze 

een roman: Anne met de omkeerbare naam en in 2002 werd een verzameling van haar essays 

over theater gebundeld in Van het kijken en van het schrijven. Teksten over theater. In 1995 

ontving zij de Cultuurprijs K.U.Leuven/Blanlin-Evrart en in 2005 was zij laureate van de 

Cultuurprijs Vlaanderen 2004 voor Podiumkunsten.



De Pierre Bayle-prijs voor muziekkritiek 2005 is toegekend aan Bert Vuijsje 

 

Bert Vuijsje is een verteller pur sang. Op een persoonlijke en aanstekelijke manier schrijft hij 

over jazz. Hij voldoet met verve aan de criteria voor een goede kunstcriticus: zijn stijl is goed, 

zijn missiegevoel zonder weerga, zijn feitenkennis indrukwekkend en onovertroffen, en last 

but not least: Bert Vuijsje weet jazz in een context te plaats, zowel historisch als sociologisch. 

Zo verdient zijn bijdrage aan de geschiedschrijving van de jazz tijdens de Tweede-

wereldoorlogsjaren speciale vermelding: een korte muzieksociologie die informatief en 

meeslepend is. 

 Elke criticus die zijn onderwerp in de tijd wil schetsen, kan niet anders dan het nieuwe 

wegen in laten slaan. Zo ook Vuijsje. Zijn verkenningen hebben vaak tot andere inzichten in 

de jazzkritiek geleid. Als jongeman van twintig is hij over jazz gaan schrijven en hij is dat tot 

op de dag van nu blijven doen; en op veel plaatsen. Bij zo ongeveer elk tijdschrift of dagblad 

in Nederland heeft hij wel een of meer stukken over jazz achter gelaten. Na ongeveer veertig 

jaren jazzkritiek wordt het tijd Bert Vuijsje te bekronen. 

 Vuijsje schrijft niet alleen over jazz, ook schrijft hij jazz. Zijn stijl is beknopt maar 

steeds explosief van passie. Hij heeft een volkomen origineel en karakteristiek oeuvre 

geschapen. Opvallend hierbij is dat veel van zijn geschriften een participerend kenmerk 

hebben, zoals zijn interviews, bijvoorbeeld in het boek De nieuwe jazz (1978), of zoals zijn 

schetsen van muzikale levens, zoals laatstelijk dat van Rita Reijs, op basis van oral 

biography. Het lukt Vuijsje dan om binnen de geschiedenis te gaan staan die hij beschrijft. 

 Maar ofschoon zeer verweven met het Nederlandse jazzwezen, Vuijsje’s 

beschouwingen zijn familiair noch partijdig. Daar is hij een te groot liefhebber voor. Ook hier 

is Rita Reys: Lady Jazz (2004) een goed voorbeeld. Een hagiografie wordt het werk nergens, 

ondanks het feit dat hij zijn bewondering voor Reys niet verbergt. Vuijsje’s analyses en 



beschouwingen worden afgewisseld met Reys’ relaas, zodat een heel persoonlijke 

geschiedenis van de Nederlandse jazz ontstaat. 

  Wellicht is dat ook zijn grootste verdienste: door al zijn geschriften over de jazz een 

kroniek van de jazz te hebben opgesteld. Vuijsje beschouwt de jazz niet als een 

ondergeschoven kindje, maar als een volstrekt gelegitimeerde kunstvorm. Als journalist, 

schrijver, en nu als vice-voorzitter van het Nederlandse Jazz Archief en mede-auteur van de 

op internet te lezen Nederlandse Jazzgeschiedenis is hij een van de pioniers van de 

Nederlandse jazzkritiek. 



Bert Vuijsje (1942) schrijft sinds 1962 professioneel over jazzmuziek. Hij is columnist en 

medewerker van het blad Jazz Magazine en co-presentator van het NPS-programma 

Jazzkotabel (Radio 4). Daarnaast publiceert hij artikelen over jazz in de Volkskrant, en 

columns in het blad Doctor Jazz, in het Bulletin van het Nederlands Jazz Archief, en in het 

Belgische tijdschrift Jazzmozaïek.  

 Als algemeen journalist werkte hij vanaf 1967 achtereenvolgens bij Het Parool, het 

weekblad Haagse Post en het maandblad Intermagazine. Van 1985 tot 1996 was hij adjunct-

hoofdredacteur van de Volkskrant en van 1996 tot 2000 hoofdredacteur van HP/De Tijd.  

 Naast zijn algemene journalistieke werkzaamheden heeft Bert Vuijsje altijd over jazz 

geschreven. Hij was jazzmedewerker van Vrij Nederland (1962-1967), redacteur en later 

hoofdredacteur van het blad Jazzwereld (1965-1973), en jazzcriticus van Het Parool (1967-

1973). Van 1969 tot 1981 publiceerde hij jazz-interviews en platenrecensies in de Haagse 

Post. Vanaf 1973 coördineerde hij enkele jaren de jazzrubriek in Muziekkrant OOR; later 

werd hij medewerker van het maandblad Jazz Nu (tegenwoordig Jazz Magazine). Van 1983 

tot 1996 was hij jazzcriticus van de Volkskrant. Ook droeg hij een hoofdstuk bij aan het boek 

Over Jazz (1967) en publiceerde hij de interview-bundels De Nieuwe Jazz (1978) en 

Jazzportretten (1983). Daarnaast werkte hij, als redacteur en auteur, mee aan de zeven 

Jazzjaarboeken die vanaf 1982 door Van Gennep werden uitgegeven. Zijn recentste boek is 

Rita Reys: Lady Jazz, het levensverhaal van Nederlands grootste jazz-zangeres (uitgeverij 

Thomas Rap, 2004). Bert Vuijsje schreef dit boek samen met Rita Reys.



De Pierre Bayle-prijs voor vormgevingskritiek 2005 is toegekend aan Max Bruinsma 

 

In het informatietijdperk is vorm minstens zo belangrijk als inhoud. Het aanbod en de 

omloopsnelheid van informatie zijn tegenwoordig zo groot dat de wijze waarop informatie 

verwerkt en behandeld wordt bepalend is voor de kwaliteit ervan. Deze gedachtegang staat 

centraal in veel van Max Bruinsma’s geschriften over design en kunst. Bruinsma beschouwt 

de ontwikkeling van een adequate techniek om informatie te interpreteren en te bewerken als 

de kardinale deugd voor ontwerpers. Daarbij is een kritisch oordeel onontbeerlijk. 

 Het werkgebied van Max Bruinsma is een toonbeeld van de democratisering van het 

cultuurbegrip. Zijn belangstelling strekt zich uit van mode tot cultuurpolitiek en van 

beeldende kunst tot beeldcultuur. In zijn meest recente werk, Deep Sites, onderzoekt hij de 

vormgeving van websites. Al toont de breedheid van zijn activiteiten hoezeer Bruinsma hecht 

aan het intellectuele en kunstzinnige discours, in zijn geschriften over vormgeving is hij 

merkbaar het meeste in zijn element. Hij toont kennis van zaken, hanteert een kritische 

penvoering en heeft een heldere visie op ontwikkelingen in de vormgeving. Zijn stijl is 

bovendien zeer toegankelijk. 

 In zijn werk als criticus gaat Bruinsma verder. Naast een enge betekenis van 

vormgevingskritiek bestaat er volgens hem een brede betekenis. Bruinsma beschouwt het 

werk van elke criticus zelf als een vorm van ontwerpen. Hij noemt dat editioral design. Een 

goede schrijver is een redactionele ontwerper, dat wil zeggen, hij organiseert, analyseert en 

interpreteert informatie. En daarmee geeft de schrijver dus ook zelf vorm. 

 Anders gezegd: formuleren is ook een kwestie van vormgeving, of dat formuleren nu 

voortkomt uit een eigen schepping of uit een kritische beschouwing. Zoals Bruinsma het op 

de openingspagina van zijn website stelt: als schrijvers mogen we onze specifieke talenten en 

professionele expertise hebben, we zijn allen een intermediair (interface) tussen vorm en 



inhoud. En zoals een redacteur (tekstvormgever) alleen kan redigeren op basis van de vereiste 

inhoudelijke kennis over het betreffende onderwerp, zo blijft ook vormgeving een lege 

bezigheid als de ontwerper niet een kritische sensibiliteit aan de dag legt ten aanzien van de 

werkelijkheid waar hij noodzakelijkerwijs in ingrijpt. Dit tweeledige vermogen is volgens de 

auteur net zo belangrijk als de separate kennis van het onderwerp bij de schrijver of de 

beheersing van de techniek van de maker. 

 Bruinsma kent de filosofische implicaties van zijn perspectief: de interpretatie van de 

werkelijkheid is tegelijkertijd een ontwerp van die werkelijkheid. Men kan niet neutraal zijn 

ten opzichte van de realiteit die men als criticus of vormgever tegemoet treedt. Zoals de 

techniekfilosoof Langdon Winner het uitdrukte: “Artefacts have politics!” Vormgeving is per 

definitie een geëngageerd vak. Bruinsma stelt: “Ontwerpers moeten zich eens te meer 

realiseren dat de kern van hun vak de analyse is, de kritische beschouwing”. Als dat zo is, dan 

is goede vormgevingskritiek zich dus bewust van haar verdubbelde perspectief: dat van de 

criticus als vormgever en dat van de vormgever als criticus. 

 Wat Max Bruinsma’s designkritisch werk zo speciaal maakt, is precies deze dubbele 

kunde: designkwaliteit in kritisch perspectief te plaatsen, en kritiek te ontwikkelen als een 

eigen vorm van ontwerpen. Bruinsma is zelf een exemplarische vertegenwoordiger van dit 

editorial design.



Max Bruinsma (1956) studeerde Kunst-, Architectuur- en Designgeschiedenis in Groningen 

en Amsterdam. Sinds 1985 publiceert hij kritieken en essays in Nederlandse en internationale 

kunst- en ontwerptijdschriften. Bruinsma was hoofdredacteur van Eye, the international 

review of graphic design (1997-1999), en daarvoor lange tijd redacteur van het Nederlandse 

tijdschrift voor vormgeving Items (1988-1997, waarvan hoofdredacteur in de periode 1988-

1989).  

 Hij publiceerde verschillende boeken over grafisch ontwerpen, waaronder een 

monografie over Dick Elffers (1990) en ‘Deep Sites’ (2003) over webdesign. Hij is mede-

oprichter van een nieuwe mastersopleiding Editorial Design aan de Graduate School of Visual 

Arts and Design in Utrecht en eindredacteur van de Monografiereeks Nederlandse Grafisch 

Ontwerpers. Eerder was hij gedurende 14 jaar als muziekredacteur verbonden aan de VPRO. 

Onlangs stelde Bruinsma de tentoonstelling ‘Catalysts!’ (de ontwerper als culturele 

katalysator) samen voor de ExperimentaDesign biennale in Lissabon. 
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