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Doelstelling
De doelstelling van de stichting is: Het bevorderen van het kunstkritisch debat in de ruimste zin van
het woord voor een algemeen publiek van kunstprofessionals en in kunst geïnteresseerden en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het
verzorgen van publicaties en presentaties, het organiseren van lezingen en conferenties, alleen en in
samenwerking met andere partijen als kunstcentra, musea en universiteiten. Het vermogen van de
stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Metropolis M heeft zich sinds 1979 ontwikkeld tot een veelzijdig platform van kunstkritische
activiteiten, dat aan veelal jonge kunsthistorici en curatoren de gelegenheid biedt zich te verdiepen
in ontwikkelingen in de (inter)nationale kunst en die kritisch tegen het licht te houden. De meeste
activiteiten zijn online te volgen, een deel via het tijdschrift, lezingen, debatten en speciale uitgaven.
De huidige jaren staan in het teken van diverse interne hervormingen om deze variëteit aan
kunstkritische activiteiten beter tot hun recht te doen laten komen. Onderdeel daarvan is het
aanstellen van gastredacteuren, die verantwoordelijk zijn voor bepaald onderzoekstrajecten.
Vooral dankzij de online activiteiten heeft Metropolis M zich ontwikkeld tot een academie van
formaat waar jonge kunsthistorici, critici en curatoren onder begeleiding in de gelegenheid worden
gesteld hun kennis in praktijk te brengen. Een populaire activiteit in dat verband is de uitgave van de
Eindexamenspecial, die in samenwerking met de kunstacademies in Nederland wordt geproduceerd.
Raad van Toezicht
Metropolis M wordt uitgegeven door de Stichting Metropolis M. Deze stichting wordt bestuurd door
een directeur/ bestuurder. De toezichthoudende taken worden vervuld door een Raad van Toezicht.
Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad-van-Toezicht-model, zoals dat is
beschreven in de Code Cultural Governance (2006). In de praktijk betekent dit dat de directeur/
bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het tijdschrift, de website en verdere
activiteiten. De Raad van Toezicht stelt de begroting en de jaarrekening vast en ziet toe op de wijze
waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan het realiseren van de doelstellingen van de
stichting. De directeur/bestuurder wordt benoemd en eventueel ontslagen door de Raad van
Toezicht.
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Vacature

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vacatiegeld.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Metropolis M is momenteel bezig met een herziening van de website en de online activiteiten.
Daarnaast zijn we bezig met een flexibilisering van de organisatie, om alle activiteiten meer
projectmatig te kunnen benaderen (ook in financieel opzicht). In dat verband wordt er gewerkt met
diverse freelance medewerkers of redacteuren, die een eigen deskundigheid inbrengen. Er loopt een
project met betrekking tot jonge kunstenaars in Nederland, Sharing Economy, en zwarte
representatie. In voorbereiding is een groter onderzoeksproject dat wordt opgezet in samenwerking
met het Stedelijk Museum.

