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Lucas
Vertel eens in het kort wat over jezelf.
‘Ik ben de bedenker en artistiek leider van het project 
OOG Den Bosch dat door Nieuwe Helden en Het 
Zuidelijk Toneel wordt geproduceerd in samen- 
werking met een heleboel partners. Ik woon en werk 
in Amsterdam en ‘s-Hertogenbosch. Verder ben ik 
voor internationale projecten vaak in het buitenland.’ 

Je staat bekend als een ondernemend persoon 
die verbindingen weet te leggen. Wat vind jij 
van samenwerken met het bedrijfsleven?
‘Ik vind dat het kunst- en bedrijfsleven hand in 
hand gaan. Juist nu, omdat we leven in een tijd van 
betrokkenheid, inhoud en creativiteit. Zoals ik het 
zie hebben het bedrijfsleven en de kunstwereld drie 
wezenlijke overeenkomsten. Ten eerste zijn innova-
tie en creativiteit essentieel voor het bedrijfsleven. 
Ten tweede willen bedrijven niet enkel producten 
verkopen, ze willen ook het verhaal van hun bedrijf 
(de visie) communiceren. Ten derde zoeken bedrijven 
meer dan ooit de aansluiting met de maatschappij. 

Lucas De Man, artistiek leider van Stichting Nieuwe Helden en regisseur van Het Zuidelijk 
Toneel (HZT), is sinds 2013 de Stadskunstenaar van ‘s-Hertogenbosch. Hij staat bekend als 
een bruisende kunstenaar. Of zoals hij het zelf noemt, de creator, de creatief professional.

Kortom, kunst helpt de bedrijven met out of the box 
denken, met het communiceren van een verhaal 
zonder direct over te komen als reclamepraatje en 
met een betrokkenheid naar de samenleving toe. En 
bedrijven helpen de kunstenaars weer met kennis, 
logistiek, expertise en een gezonde dosis business 
intelligence die vaak nog bij kunstenaars ontbreekt.’

Kan je een voorbeeld geven?
‘Binnen mijn projecten ga ik op zoek naar de match 
tussen kunstenaar en bedrijf. Dat werkt alleen als 
de doelen, verhalen en inzichten van de kunst- en 
bedrijfswereld bij elkaar passen. In het geval van 
stadsproject OOG Den Bosch passen het verhaal, de 
betrokkenheid met de stad en daarbij de producten 
van Canon zo goed bij elkaar dat we wel moesten sa-
menwerken. Op ieder vlak hebben we onze partners. 
Zo werken we ook samen met SAP, helpt kranen- 
bedrijf Van Riel ons met transport en het ophangen 
van de ogen en Duran Audio met het geluid in de 
ogen. Al onze partners staan op oogdenbosch.nl.’

Waarom heb je het gigantische stadsproject 
OOG Den Bosch opgezet?
‘Omdat ik geloof in verwondering, verbazing, 
samenwerking, verdieping en ontroering. Ik geloof 
dat kunst midden in de samenleving kan staan en een 
essentiële rol kan vervullen. De kunst nu, is er om 
de publieke ruimte weer een plek van ont-moeting 
te laten zijn. Een moment van niet moeten, jezelf, de 
ander en de wereld mogen ont-moeten. Kunst geeft 
inzicht, reflectie, schoonheid en troost maar vooral 
geeft het de mogelijkheid om jezelf, anderen en de 
stad even te niet-moeten.’

Wat bruist er aan de stad ‘s-Hertogenbosch?
‘Den Bosch bruist nu vooral door een prachtige 
verleden en een sterk gezellig heden. De opkomende 
jonge generatie sociaal en creatieve innovators gaan 
deze stad overnemen en klaarmaken voor een brui-
sende toekomst.’
 

Wat zou er nog meer kunnen bruisen?
‘Wat er nog meer zou kunnen bruisen is dat leeftijden 
en sectoren in Den Bosch nog meer moeten samen-
werken, nog minder bang moeten zijn voor hun eigen 
eilandje en zo nog meer deze stad een stad voor alle 
Bosschenaren laten zijn.’


