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3	 Edito – Etcetera komt bij elk  
nummer weer voor andere  
uit dagingen te staan. Deze keer  
werd de redactie verbannen  
naar de eigen achtertuin, om 
plaats te maken voor Resident 
Dieter Lesage. 

4	 Landschapsschets werk
plaatsen – Hoeveel zijn er nu?  
En wat doen ze precies? De cate-
gorie ‘werkplaatsen’, zoals die in 
het nieuwe kunstendecreet werd 
gelanceerd, is een flexibele term 
die heel wat ladingen dekt.  
Anne Dekerk en Sally De Kunst 
bezochten 13 gesubsidieerde  
organisaties en maken een bilan 
op van een braak liggend terrein.

16	 Lindy Hoppers – In het Life maga-
zine van 28 december 1936 werden 
een aantal dansfoto’s opgenomen 
van Martin Munkácsi, waaronder 
het portret van een koppel lindy 
hop-dansers. Elizabeth Water-
house werpt een kritische blik op 
deze beelden, en stelt zich vragen 
bij de impliciete keuzes van de 
fotograaf en de redactie van Life.

PORTRET  
VAN DE  
KUNSTENAAR  
ALS RESIDENT

22   Bkronieken – Myriam van 
Imschoot en Jeroen Peeters 
kaapten met hun B-kronieken het 
themacluster van deze Etcetera. 
In het kader van hun project over 
transnationalisme en mobiliteit 
in de kunstensector, kozen ze als 
gastcurator filosoof en schrijver 
Dieter Lesage.

22   Portret van de kunstenaar 
als resident – Dieter Lesage 
Lanceert een portret van de 
kunstenaar als resident, en stelt 
zich vragen bij het beeld van de 
‘kosmopolitische’ kunstenaar,  
die zich van residentie naar 
residentie geconfronteerd ziet 
met precaire werksituaties en 
oneigenlijke verwachtingen.

24   The Residency – Ina Wudtke, 
aka dj T-ina Darling, kiest  
voor een upbeat antwoord.

25   Reizen, vluchten, vergaan 
Choreograaf, onderzoeker  
en kosmopoliet van dienst 
Martin Nachbar, bedenkt 
strategieën voor een productieve 
residentie-ervaring.

29   De kunstenaar als res(iden)t 
Wat is de politieke positie van  
de kunstenaar-resident?  
Welke promotionele nationale 
belangen heeft hij te verdedigen? 
Hoe verhoudt hij zich tot de 
‘reguliere’ kunstenaarsgemeen-
schap. Filmmaker Hito Steyerl 
en cultuurcriticus Boris Buden 
onderwerpen de residentiële con-
ditie aan een kritisch onderzoek.

33   Flight Path – Jill Magid brengt 
de vluchtlijnen van de kunstenaar 
in beeld in een visueel essay.

40   De mobiele schrijftafel  
Hoe moet het met de schrijvers-
stiel, als hij wordt rondgvlogen 
van hot naar her, poseert voor de 
Peek & Cloppenburg-advertenties, 
en een mening moet produceren 
over alle ellende in de wereld. 
Komt hij dan nog wel aan schrijven 
toe? Schrijfster Tania Dückers 
geeft commentaar van achter haar 
mobiele schrijftafel.

43   Portret van een dooie kip  
als kunstenaar – Een residentie-
artiest mag al blij zijn met een 
dooie kip, beweert theatermaker 
Jan Ritsema. Zijn alternatief is 
de creatie van een residentieplek 
als kunstwerk: het paf (Perfor-
mance Arts Forum).

45   Resident Blues – Ina Wudtke, 
aka DJ T-ina Darling, sluit af 
met een moody noot.

46	 Een auto die democratie heet  
Functioneert een democratie net 
zoals een auto? Wie gaat je dan 
leren rijden? Maria Tarantino 
schuimde de Brusselse straten af 
tijdens de afgelopen gemeente-
raadsverkiezingen, en praatte 
met nieuwe en oude kiezers over 
hun inzicht in de stembusslag.

51	 Continuatie. Zes maanden  
één locatie – Bojana Cveji ć  
en Xavier Leroy brainstormen 
over een nieuw model voor artis-
tieke samenwerking, onderzoek 
en productie.

54	 Fin de saison – Met het vallen van 
de bladeren vielen ook de theater-
coryfeeën. Liv Laveyne worstelt 
zich door het in memoriam.

56	 Massakunst en gemeenschaps
drama – Hoe functioneert kunst 
in een samenleving? Is er eigenlijk 
wel zo iets als gemeenschapsvor-
mende kunst? Thomas Crombez 
plaatst vraagtekens bij een aantal 
onbevraagde waarheden.

62	 Giannina Urmeneta Ottiker
65	 Zelfportret – Choreografen 

Claire Croizé en Etienne Guillo-
teau kwamen bijna tegelijkertijd 
aanzetten met een voorstelling 
die werkt als een (zelf)portret. 
Pieter T’Jonck analyseert hun 
verschillende strategieën.

71	 De nieuwe vriendelijkheid  
Till Müller-Klug schetst in  
dit hoorspel de absurditeit van  
de werkloze vriendelijkheid.
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Redactie 
David Bergé
Bojana Cveji ́c
Anne Dekerk
Sally De Kunst
Daniëlle de Regt
Elke Van Campenhout
Kurt Vanhoutte

Eindredactie
Inneke Tengrootenhuysen

Aan dit nummer werkten ook mee
Boris Buden
Thomas Crombez
Tanja Dückers
Liv Laveyne
Dieter Lesage
Jill Magid
Till Müller-Klug
Martin Nachbar
Giannina Urmeneta Ottiker
Eric Ouvrard
Jan Ritsema
Hito Steyerl
Maria Tarantino
Pieter T’Jonck
Elizabeth Waterhouse
Ina Wudtke

Etcetera is een uitgave van
Theaterpublicaties vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
www.e-tcetera.be
Etcetera is lid van  
Culturele&Literaire tijdschriften 
vzw

Etcetera wordt gesteund door 
Het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap – administratie 
Cultuur

Participanten van Etcetera
SACD België, vennootschap  
van Drama-auteurs
CC Brugge, Brugge
De Munt, Brussel
DeSingel, Antwerpen
De Vlaamse Opera,  
Antwerpen–Gent
Lod, Gent
Het Paleis, Antwerpen
Kaaitheater, Brussel
KVS, Brussel
NTGent, Gent
PCT Dommelhof, Neerpelt
Rosas, Brussel
STUK, Leuven
Vooruit, Gent

Grafisch ontwerp
Van Looveren | Gobert | Princen
www.vanlooveren-gobert.be

Druk
Arte-Print, Brussel

Contact
www.e-tcetera.be
redactie@e-tcetera.be
beeld@e-tcetera.be
abonnementen@e-tcetera.be
beheer@e-tcetera.be

Abonnement 10 nummers  
(2 jaargangen)
België: 60 euro; voor -26  
en Lerarenkaart: 55 euro  
(kopie identiteitskaart of 
Lerarenkaart bezorgen aub)
E.U.: 76 euro
andere landen: 90 euro 
 
Abonnement 5 nummers  
(1 jaargang) 
België: 30 euro; voor -26  
en Lerarenkaart: 27,50 euro  
(kopie identiteitskaart of 
Lerarenkaart bezorgen aub)
E.U.: 38 euro
andere landen: 45 euro

Abonnementen gaan in met 
het eerstvolgende nummer na 
ontvangst van de betaling; andere 
nummers worden geleverd tegen 
de prijs van een los nummer + 
verzendkosten.
 
Losse nummers
België: 7 euro. Nederland: 9 euro

Betalingen
Op rekening 433-1185601-92  
bij de KBC te 1000 Brussel.
Voor betalingen uit het buitenland:
IBAN: BE12 4331 1856 0192
BIC: KREDEBB
KBC Bank Brussel–Dansaert
Oude Graanmarkt 9
1000 Brussel

Abonnementenadministratie  
(nieuw adres!):
Etcetera p/a TWI vzw
Linthoutbosstraat 37
1200 Brussel
e-mail abonnementen@e-tcetera.be
tel. 02 733 42 25 (ma-wo, 8-12 u)

Verkooppunten Vlaanderen
Leuven: Stuk 
Theaters: Brussel: Vlaams Theater 
Instituut, KVS. Gent: NTGent.  
Tielt: Theater Malpertuis

Boekhandels
Antwerpen: Acco-Somville, 
Blomberg, Belis Vinck, De Groene 
Waterman, Dierckxsens-Avermaete 
(IMS), IMS Meir. Brugge: De Blad-
wijzer, De Brugse Boekhandel, De 
Reyghere (Brugge en St-Kruis), 
IMS Brugge. Brussel: Bolle Books, 
City Press Center Anspach, De 
Slegte, Press Shop De Brouckère. 
Deerlijk: Etiket. Genk: Malpertuis. 
Gent: Art Book, De Brug, Fnac, 
Limerick, Poëziecentrum, Walry. 
Hasselt: IMS Hasselt. Knokke: 
Corman. Kontich: Athena. Kortrijk: 
Theoria. Leuven: Acco, IMS, Plato. 
Mechelen: City Press, Forum, 
Salvator. Mol: Bredero. Mortsel: 
De Boekuil. Oostende: Corman, 
De Internationale Boekhandel. 
Roeselare: Hernieuwen. Sint-
Niklaas: De Wase Boekhandel,  
´t Oneindig Verhaal. Tienen: Plato. 
Turnhout: Taxandria. Vilvoorde:  
De Plukvogel. Wijnegem: Fnac

Verkooppunten Nederland:
Amsterdam: Athenaeum 
Nieuwscentrum, International 
Theatre & Film Bookshop,  
Theater Instituut Nederland.  
´s Hertogenbosch: A. Heinen

Distributie boekhandels:
Culturele & Literaire Tijdschriften 
vzw i.s.m. EPO, tel. 03 239 68 74

Verantwoordelijke uitgever
Johan Wambacq
Mangelschotsstraat 13
B-1861 Wolvertem

Wie niet kon worden bereikt 
voor een regeling inzake copyright, 
wordt verzocht contact op te  
nemen met de redactie.
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Gastredactie voor  
B-kronieken voor  
het cluster  
Portret van de 
kunstenaar als resident:
Dieter Lesage
Jeroen Peeters
Myriam Van Imschoot
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Ok, dus op een bepaald  
moment zit je samen aan 

tafel, en je maakt een 
blad. 

Omdat je iets 
te zeggen hebt. 

Of omdat je mensen die 
iets te zeggen hebben een 
plek wil geven om dat te 
doen.

Je vraagt je af welke 
mensen dat dan zijn
en of wat ze te zeggen 
hebben ook iets zegt over 
wat jij wil zeggen.
Over theater. Over dans. 
Over performance.
Etcetera.
 
Je probeert je blik open 
te houden. Gericht 
op zuidwest. Met de 
wind in de rug ga je de 
confrontatie aan. Niet 
alleen met jezelf, maar 
met de wereld.

Niet van op de barricaden 
maar vanachter je 
computer. Niet vanuit 
jezelf (alleen) maar vanuit 
de gedachte dat elke 
gedachte alleen maar 
meer gedachten kan 
produceren.
 

Dus word je producent 
van ideeën. Etcetera 
als ‘facilitator’ van 
andermans denken. 
Na de eerste kring 
van persoonlijke 
brandhaarden begin 
je aan de brandjes iets 
verderop. Je vraagt 
collega’s, artiesten, 
schrijvers, onderzoekers, 
bloggers, beeldenmakers, 
betweters en twijfelaars 
om raad.  Je bedenkt 
namen voor vragen, 
en vragen bij slechte 
antwoorden.
Je stapt de voorstelling 
binnen, de trein op, de 
huiskamer in, en de 
hotelkamer buiten, 
op zoek naar 
informatie.
 
Je gaat in discussie met 
mensen die andere vragen 
stellen over hetzelfde 
probleem. Economisten, 
juristen, biologen, 
Berliners en bezoekers.
Soms geef je ze de ruimte. 
Soms sla je de deur voor 
hun neus dicht.
 

Omdat je ‘interessant’ 
hebt vervangen door 
‘relevant’ en elke positie 
zijn tol eist.

Ok, dus op een bepaald 
moment zit je rond 
de tafel en je maakt 
een nummer. En deze 
keer zet je de deur wijd 
open. Niet voor een gast, 
maar een resident. Met 
eigen sleutel, en eigen 
ideeën, eigen gasten, en 
een eigen aanpak.
De barricades worden 
opgebroken, B-kronieken 
levert de Resident van 
dienst: Dieter Lesage 
bezet ons cluster.
 
In de tussentijd gingen 
we zelf in onze achtertuin 
graven. Een beetje 
onwennig in de compost 
poken. Stiekem door 
het raam gluren wie er 
naar binnen gaat. Welke 
boeken er op de salontafel 
liggen. De kelder in om 
een ‘vergeten’ theaterstuk 
op te vissen. 

Terug naar de tuin 
om een nieuwe categorie 
in ons ‘schottenloze’ 
kunstendecreet op te 
spitten: ‘de werkplaatsen’.
En weer naar de tafel voor 
verder onderzoek. 

o Elke Van Campenhout, etc.
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LANDSCHAPSSCHETS								WERKPLAATSEN	

Wat	is	een	werkplaats?	Over	deze	nieuwe	categorie	binnen	
het	kunstendecreet	heerst	nogal	wat	verwarring.	Etcetera	
sprak	met	dertien	gesubsidieerde	werkplaatsen	over	hun	
werking,	onderzoek,	artistieke	keuzes	en	uitwisseling,	en	
verwerkte	het	materiaal	tot	de	volgende	mapping.	
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Anne Dekerk en Sally De Kunst

¶ Door de categorie ‘werkplaatsen’ naast die van kun-
stencentra te introduceren binnen het nieuwe ‘schot-
tenloze’ kunstendecreet van april 2004, werd het 
kunstenlandschap in Vlaanderen en Brussel formeel 
herschikt: veertien werkplaatsen werden voor de pe-
riode 2006-2007 erkend en structureel gesubsidieerd. 
Met deze nieuwe subsidiecategorie wilde de Vlaamse 
overheid ook de meer procesgerichte organisaties 
subsidiëren: structuren waarbinnen kunstenaars kun-
nen onderzoeken, zonder de druk om een afgewerkt 
product te leveren en waarbinnen ze – al naargelang 
het profiel van de werkplaats – inhoudelijke, zakelijke 
of productionele ondersteuning kunnen krijgen. 
Rond het begrip werkplaatsen heerst verwarring, zoveel 
is duidelijk. Tijdens ons veldonderzoek bleek een precie-
ze invulling van de term een tentatieve evenwichtsoe-
fening in een wel zeer divers landschap. Enerzijds heeft 
een aantal werkplaatsen een profiel dat aanleunt bij dat 
van een kunstencentrum. Anderzijds zijn er dan weer 
kunstencentra zoals Vooruit, Wiels, of Buda die een ex-
pliciete werkplaatsfunctie binnen hun werking hebben 
opgenomen. De praktijk van werkplaatsen zoals we die 
zien bij wp Zimmer, heeft dan weer meer weg van een 
alternatief managementbureau. Sommige werkplaatsen 
zijn organisaties ‘op maat van de artiest’ terwijl andere 
laboratoria zich vormen rond een collectief van makers 
of onderzoekers. Sommigen richten zich op één disci-
pline, anderen werken transdisciplinair, enzovoort.  
De beoordelingscommissie kunstencentra en werk-
plaatsen formuleert de volgende definitie:  
‘¶Een werkplaats is een organisatievorm die zich toespitst op 
de ondersteuning van het gehele artistieke maakproces en op 
de dienstverlening aan kunstenaars. Een werkplaats biedt aan 
de kunstenaar een ruimte om te werken en begeleidt het artis-
tieke onderzoeks- en/of creatieproces via inhoudelijke feedback 
of omkadering en via productionele ondersteuning. Sommige 
werkplaatsen geven naast artistieke en productionele ook zake-
lijke ondersteuning. Werkplaatsen zijn artistieke laboratoria 
en als dusdanig in eerste instantie procesgericht, eerder dan 
resultaatgericht. Presentatie en de link met het publiek zijn hier 
van ondergeschikt belang, maar kunnen als onderdeel van het 
productieproces wel aan bod komen.’ 
Voor de afbakening van de door ons bevraagde organisa-
ties vertrokken we van deze ‘grootste gemene deler’, 

en keken we naar het overzicht van de structureel 
gesubsidieerde organisaties. In de vorige structurele 
subsidie-periode werden twee werkplaatsen erkend en 
structureel gesubsidieerd. Bij de laatste ronde, na de 
invoering van het schottenloze kunstendecreet, werd 
dat aantal opgetrokken tot veertien. De overheid be-
sliste om al deze werkplaatsen ongeveer voor hetzelfde 
bedrag te betoelagen (op wp Zimmer en nadine na, die 
respectievelijk 300.000 en 250.000 euro kregen). Men 
kreeg een som die varieerde tussen 100.000 en 120.000 
euro, los van het aangevraagde bedrag. De minister 
koos enerzijds voor consolidering: door het toekennen 
van de gevraagde subsidies aan de grote kunstencen-
tra. Binnen de nieuwe categorie werkplaatsen viste hij 
anderzijds een aantal organisaties op, die door de com-
missie negatief waren geadviseerd. En de koek werd, 
op ‘oudgedienden’ wp Zimmer en nadine na, verdeeld 
onder twaalf nieuwkomers. 
Opvallend binnen het decreet is ook de tweejarige 
structurele subsidiemogelijkheid. Enerzijds biedt ze 
een soort instapmogelijkheid voor jonge organisaties, 
en anderzijds een ‘uitstap’-periode voor organisaties die 
niet meer voldoen. De werkplaatsen werden allemaal re-
soluut voor twee jaar gesubsidieerd (2006-2007), ook al 
konden enkele werkplaatsen met een langere historiek, 
zoals wp Zimmer of nadine, in het verleden op een vier-
jarige subsidie rekenen.  
Gebaseerd op de lijst van organisaties die door de Vlaam-
se overheid als ‘werkplaats’ werden erkend en gesubsi-
dieerd, stelden we een lijst van veertien werkplaatsen 
samen. We knoopten een gesprek aan met air Antwer
pen, wp Zimmer, nadine, QO2, de Pianofabriek, 
Bains::Connective, cargo, kunstonline, Constant, 
flacc, Danscentrum Jette, f0AM en Firefly. Num-
mer veertien, nicc, ging niet op onze uitnodiging tot 
een gesprek in. De tekst die uit deze interviews resul-
teert, wil geen sluitende definitie poneren voor de wer-
king van de werkplaatsen. De organische praktijk van 
deze organisaties vraagt immers om evenveel definities 
als er werkplaatsen zijn. Bovendien is het veld van werk-
plaatsen en organisaties met werkplaatsfunctie veel 
breder dan de structureel gesubsidieerde organisaties 
die we hebben aangesproken. Deze tekst is dus een ob-
jectieve mapping van een veld in voortdurende evolutie. 

LANDSCHAPSSCHETS								WERKPLAATSEN	
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AIR Antwerpen is een plek voor 

reflectie en artistieke research, 

met een klemtoon op beeldende 

kunst. Samenwerking met kunste-

naars uit andere disciplines of met 

wetenschappers is daarbinnen mo-

gelijk. Binnen zijn werking biedt 

air Antwerpen de mogelijkheid tot 

een werkverblijf aan buitenlandse 

kunstenaars of in Vlaanderen wo-

nende en werkende kunstenaars, 

die een samenwerking met een 

buitenlandse kunstenaar ambië-

ren. air Antwerpen ondersteunt 

de residenten inhoudelijk en, in de 

mate van het mogelijke, technisch. 

Bovendien wordt ernaar gestreefd 

verschillende vormen van samen-

werking aan te gaan met curatoren 

en partners binnen het artistieke 

veld, in het kader van coproducties 

en daaraan verbonden toonmomen-

ten. Sinds januari 2006 wordt  

air Antwerpen structureel gesub-

sidieerd als werkplaats door de 

Vlaamse overheid.  

www.airantwerpen.be

QO2 werd midden jaren negen

tig opgericht als ensemble voor 

hedendaagse muziek, met als 

uitgangspunt het gedachtegoed 

van John Cage en Fluxus. Sinds 

januari 2006 is Q-O2 een erkende 

werkplaats voor muziek en beel-

dende kunst in Brussel. Q-02 wil in 

die hoedanigheid blijven uitzoeken 

hoe en waar zogenoemde minimale 

en conceptuele kunst een realiteit 

uitpuurt of abstraheert tot een 

compositie, een klank, een beeld, 

een vorm, een idee. Dit in directe, 

spontane confrontatie met de kun-

stenaar en de toeschouwer.  

De werking van Q-O2 vertrekt 

vanuit een collectief van artiesten 

die projecten initiëren en is onder-

verdeeld in het opzetten van projec-

ten, het aanbieden van residenties 

en het openstellen van de eigen 

ruimte voor tentoonstellingen en 

concerten.  

www.q-o2.be 

 

Firefly is een Brusselse werk

plaats voor onderzoek, ontwik

keling en productie van projec

ten die het proces en de commu

nicatie centraal stellen. Firefly 

wil zich als ‘vrijplaats’ profileren 

voor projecten met antropologische 

en maatschappelijke inslag, die de 

grens verkennen tussen documen-

taire en fictie. De artistieke leiding 

is in handen van Els Dietvorst,  

Orla Barly en Wim Cuyvers, die in 

verschillende projecten met arties-

ten, academici of andere interessan-

te partners aan de slag gaan. Firefly 

beweegt zich op twee velden: via 

mentale creatieplatforms worden 

ideeën, maatschappelijke fenome-

nen en utopieën ontleed; in de cre-

atieplatformen worden deze ideeën 

via verschillende werkprocessen 

uitgewerkt. Sinds januari 2006 

wordt Firefly structureel gesubsidi-

eerd als werkplaats door de Vlaamse 

overheid.  

www.fireflyfilms.be

Bains::Connective is een artis

tiek laboratorium dat acht jaar 

geleden door de vzw Krul werd 

opgericht in het voormalige 

stedelijk zwembad van Vorst 

in Brussel. Bains::Connective is 

een werkplaats voor residenties 

in de beeldende kunsten, muziek, 

dans en andere disciplines. Ook 

projecten en voorstellen van kortere 

duur kunnen terecht in Bains::Con-

nective. De activiteiten, workshops, 

work-in-progress en voorstellingen 

die er plaatsvinden, vertrekken 

van experiment, ontwikkeling en 

uitwisseling binnen het interdisci-

plinaire veld. Het vroegere badhuis 

van Vorst kan daarnaast ook gezien 

worden als een architecturaal expe-

riment van geleidelijke renovatie en 

herbestemming. Bains::Connective 

profileert zich als een sociale en cul-

turele ontmoetingsplaats waar be-

zoekers, leden, buurtbewoners en 

het grotere publiek aangemoedigd 

worden om op een actieve manier 

deel te nemen of te ‘connecteren’. 

Sinds januari 2006 wordt Bains::

Connective als werkplaats structu-

reel gesubsidieerd door de Vlaamse 

overheid.  

www.bains.be

1.	 Air	Antwerpen: beeld: 	Carla	Zaccagnini,	Air	Antwerpen
2.	 Q-O2: beeld: 	Q-O2
3.	 Firefly: beeld: Firefly	
4.	 Bains::connective: beeld: 	Bains::connective

Landschapsschets Werkplaatsen 
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WERKING 
 
¶ 1. Flexibiliteit  
De werkplaatsen hebben een uitgesproken experimen-
tele praktijk, die vraagt om een flexibele afbakening. 
Aangezien het hun rol is nieuwe openingen te creëren, 
functioneren zij in een vooralsnog onbepaalde scha-
duwzone. Het is een positie die in een moeilijke span-
ningsverhouding staat tot de regulerende functie van 
het beleid. De beoordelingscommissie is zich bewust 
van dit gevaar:  
¶‘Je moet werken met het kader van de regelgeving om subsidies 
toe te kennen. Maar het zou contraproductief zijn om de defini-
ering van de werkplaatsen vast te betonneren. De definitie moet 
flexibel genoeg blijven om organisaties met een andersoortig 
maar kwalitatief profiel een kans te geven.’ (Hilde Teuchies, 
Beoordelingscommissie kunstencentra en werkplaatsen)  
Dit kwalitatieve criterium is door de heterogeniteit van 
de werkplaatsen echter moeilijk te vatten, en staat in 
schril contrast met de steeds sterker wordende vraag 
naar transparantie, controle en efficiëntie op andere 
terreinen in de kunstensector. Aangezien duidelijke 
criteria voor een kwaliteitsoordeel ontbreken, is het for-
muleren van een flexibele definitie een moeilijke even-
wichtsoefening. Zeker op het moment dat het discours 
rond de werkplaatsen nog in volle ontwikkeling is.  
De flexibele aanpak van de werkplaatsen hangt uiter-
aard ook samen met de transdisciplinaire aspiraties van 
het schottenloze kunstendecreet, dat vraagt om een 
open en ruimdenkende omkadering van de kunstenaar 
en zijn praktijk. De werkplaatsen moeten tegelijk de 
continuïteit tussen de voormalige disciplinaire schot-
ten mogelijk maken, en de tussenliggende kruisverhou-
dingen een kans tot overleven bieden.  
¶‘De hedendaagse transdisciplinaire kunstpraktijk (die zich 
niet enkel beperkt tot het muteren van artistieke disciplines, 
maar zich situeert op het kruispunt van kunst, politiek, biolo-
gie, sociologie, filosofie, ...) vraagt om een flexibele opstelling. 
Deze vraag richt zich niet zozeer tot de praktijk en het denken 
van de kunstenaar en het collectief (die daar uiteraard zijn 
eigen keuzes blijft in maken), maar veel meer naar de organisa-
tiestructuren van de theaters, huizen, kunstencentra en insti-
tuten, waar een constante herdefiniëring van werkmethodes, 
productieregels, presentatiestructuren en ondersteuningsmo-
daliteiten vereist is, om tegemoet te komen aan de eisen van het 
veld. (www.nadine.be)  
Algemeen kunnen we dus stellen dat de werkplaatsen 
evolutieve projecten zijn, die zich voortdurend de-
finiëren en herdefiniëren. Ze zoeken aansluiting bij 
de noodzaken en vragen van het veld, en stellen hun 
methodologie en werkmodellen voortdurend bij. Die 
ontwikkelingen worden in de meeste gevallen gestuurd 
van onderuit, en niet opgelegd van bovenaf.

 ¶ Het zijn de artiesten zelf die ons een richting insturen. Dat 
verschuift ook. Er zijn steeds artiesten die richtingen ingaan 
die we niet verwachtten en we willen onze openheid daarvoor 
bewaren. (nadine)  
 
¶ 2. Tussenruimte De grootste gemene deler van alle 
werkplaatsen is het feit dat ze procesgericht werken en 
niet resultaatgericht. Het zijn plaatsen waar in eerste 
instantie aan onderzoek wordt gedaan en dit op de 
meest uiteenlopende wijzen. De werkplaatsen zijn dus 
letterlijk transitruimtes: ze zijn een tussenveld voor het 
creatie- en maakproces of voor onderzoek.  
¶‘Een kunstenbeleid draait vooral rond de verhouding tussen 
een kunstwerk en het publiek, terwijl wij hier in de tussenruim-
te zitten tussen kunstenaar en creatie.’ (Steven Op de Beeck 
– flacc) Algemeen bekeken tekenen zich binnen de 
werkplaatsen twee tussenruimten af die gecreëerd wor-
den om aan onderzoek te doen. Deze hangen samen met 
het onderscheid dat gemaakt kan worden tussen de kun-
stenaarscollectieven aan de ene kant en de organisaties, 
die zich meer definiëren op maat van de artiesten, aan 
de andere kant. De laatste zorgen voor een inhoudelijke, 
artistieke, zakelijke en/of productionele omkadering, 
zodat de ruimte voor het onderzoek van de kunstenaar 
gevrijwaard wordt, afhankelijk van de middelen die de 
organisatie aanbiedt. Het onderzoek wordt in meer en 
mindere mate door de organisatie gestuwd. Voorbeel-
den zijn wp Zimmer, nadine, air Antwerpen, flacc, de 
Pianofabriek, Danscentrum Jette, en Bains::Connective. 
In andere werkplaatsen fungeert onderzoek dan weer 
als creatievorm op zich. Het gaat hier over de kunste-
naarscollectieven f0am, Constant, cargo en Firefly die 
voornamelijk een evolutieve inhoudelijk artistieke con-
text creëren waarop andere artiesten of wetenschappers 
kunnen inhaken. Kunst wordt binnen deze praktijken 
gezien als een continu gedeeld creatieproces.  
Het begrip ‘onderzoek’ heeft de laatste tijd vaste voet 
aan wal gekregen in het denken over kunst en kunst-
productie. De term refereert vaak aan de vraag van or-
ganisaties en kunstenaars naar de mogelijkheid om een 
ruimte te creëren waarin kan nagedacht worden over 
de verhouding tussen kunst en samenleving, of over de 
context waarbinnen kunst, en het denken over kunst, 
wordt geproduceerd. In het nieuwe kunstendecreet 
werd, in navolging van deze ontwikkelingen, zelfs een 
beleidsoptie research & development opgenomen. 
 ¶‘Een residentie is een mogelijkheid voor een kunstenaar om 
over zijn werk te reflecteren zonder de druk van een afgewerkt 
product of een tentoonstelling. Het moet geen productie zijn die 
door ons gestuurd wordt. Wij geven een kader waarbinnen de 
kunstenaar zich kan bewegen. Maar verder staat er niets vast. 
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We zijn flexibel, en dat is nodig voor een werkplaats.’ (Alan 
Quireyns – air Antwerpen)  
Een aantal werkplaatsen verwees in hun interviews 
expliciet naar de praktijk van het wetenschappelijk 
onderzoek, waarbij onderzoek wordt begrepen als ‘de 
ruimte om te falen’. Falen wordt in deze context niet 
gelijkgesteld aan mislukken, maar aan het openen van 
nieuwe mogelijkheden in het genereren van materiaal. 
Woorden als falen, risico, breekbaarheid, weakness... 
dringen bijgevolg het discours rond de werkplaatsen 
binnen. Het zijn vage bewoordingen die ook een valkuil 
kunnen inhouden. Werkplaatsen zijn immers geen 
plaatsen waar ‘om het even wat’ kan gebeuren.  
¶‘Een belangrijk gegeven in de werking is de zoektocht naar 
verschillende methodes van “research” in de kunsten. Terwijl 
kunstproductie gefocust is op het eindresultaat – de creatie van 
een uniek kunstwerk –  zet “onderzoek” zich in voor de doorlo-
pende productie van kennis. Een essentieel verschil tussen een 
productie en een onderzoeksexperiment is de betekenis van het 
falen. Een kunstproduct wordt als gefaald beschouwd, wanneer 
het eindresultaat niet aan de verwachtingen voldoet. In onder-
zoeksprojecten gaat het meer over het proces; als een experiment 
faalt om de oorspronkelijke hypothese te bevestigen, is dit al een 
belangrijk resultaat, dat in een volgende fase weer als uitgangs-
punt kan dienen.’ (Maja Kuzmanovic - f0am)  
 
¶3.  Werkmodellen   
¶‘Eigenlijk zijn we een soort van interface waarop heel veel 
wordt ingeplugd. Afhankelijk van wat een artiest op een bepaald 
moment nodig heeft, maken we koppelingen met verschillende 
mensen, plekken, publieken, organisaties...’ (Carine Meulders 
– wp Zimmer)  
Om het onderzoeks- en werkproces van artiesten te 
ondersteunen en mogelijk te maken, ontwikkelde de 
Antwerpse werkplaats wp Zimmer een aantal werkmo-
dellen, vanuit het motto ‘geen artistieke praktijk zonder 
zakelijke onderbouw’. Het zijn zakelijk-productionele 
tools die op korte en lange termijn ingezet kunnen wor-
den om de artistieke praktijk van de kunstenaar zo goed 
mogelijk te ondersteunen.  
Ook andere werkplaatsen met een kunstenaarsbeleid 
hebben hun eigen werkmodellen ontwikkeld en be-
schikken over middelen die ingezet kunnen worden. Dit 
houdt, afhankelijk van het profiel, een aanbod in van 
studiotijd voor research, productie, inhoudelijke onder-

steuning, zakelijke begeleiding, technische ondersteu-
ning enzovoort. In de meeste werkplaatsen blijkt dat 
ook de organisatoren zelf vaak ingezet worden in het 
onderzoeksproces.  
¶‘Wij zijn de tools van het huis en trachten op die manier 
aanwezig te zijn. De kunstenaars kunnen ons steeds gebruiken 
om vragen te stellen, een website te maken... Op die manier 
willen wij verbonden blijven met de projecten.’ (nadine) Uit 
onze verschillende gesprekken bleek deze voeling met 
de werkpraktijk van de aanwezige artiesten vaak erg 
belangrijk. De meeste organisatoren volgen de werk-
processen op de voet. Op die manier is er sprake van een 
uitwisseling.  
Bij werkplaatsen rond kunstenaarscollectieven – zoals 
Firefly, Q-O2, f0am, Constant of cargo – gaat deze 
interpretatie vaak nog verder. Hier pluggen andere 
artiesten en onderzoekers al dan niet letterlijk in op de 
inhoudelijk artistieke interface. De kernleden van deze 
werkplaatsen stellen een onderzoek, een creatieplat-
form of een technologische context voor, waar anderen 
kunnen op inhaken. Dat kan gebeuren in de vorm van 
research- of werkgroepen, maar ook via blogs of een fo-
rum op het internet.  
¶‘We ondersteunen artistieke praktijken. We doen dat inhoude-
lijk-artistiek, door een context te creëren en door een opstelling 
van technologische basistools, die door anderen gehanteerd 
kunnen worden. Je creëert op die manier een context van mensen 
waarbinnen een wisselwerking ontstaat. Iedereen brengt iets 
binnen.’ (Stefaan DeCostere – cargo)  
OnLine speelt hierin een aparte rol. Het ontwikkelde een 
archiverend en documenterend internetplatform om het 
veld van de beeldende kunsten in kaart te brengen. Deze 
kostenloze databank staat kunstenaars en organisaties 
toe om zelf materiaal te posten en te beheren.  
¶‘OnLine beschikt op dit moment over acht tools voor het ganse 
veld van de beeldende kunst. In het centrum van deze tools 
staat de steeds groeiende kunst databank die dankzij een zeer 
transparante en uitgekiende structuur zo flexibel en evolutief 
mogelijk tracht te zijn. Elk van deze tools ontstaat vanuit een 
langetermijnvisie en een commitment ten opzichte van de reële 
noden van de sector.’ (Jan Mast en Lieve Laporte, OnLine) 

Landschapsschets Werkplaatsen 
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CARGO is een werkplaats in 

Oostende voor onderzoek naar 

nieuwe vormen van creatieont

wikkeling met media. Kunste-

naars, filosofen, architecten en 

critici worden uitgenodigd om met 

hun eigen projecten in te haken op 

de inhoudelijk artistieke context 

van cargo. De vraag ‘wat zou er 

moeten gebeuren opdat de wereld-

met-media zich kan openen in 

een betekenisvolle ervaring’ staat 

centraal in de werking. De website 

fungeert als een platform voor de 

creatie-processen. De vzw cargo 

werd in 1999 opgericht, naar aanlei-

ding van Kindercargo tijdens Brus-

sel 2000. Nadien spitste cargo zich 

toe op het geven van workshops, die 

dichtbij hun onderzoeksproject la-

gen. Sinds januari 2006 wordt cargo 

als werkplaats structureel gesubsidi-

eerd door de Vlaamse overheid.  

www.cargoweb.org

f0AM is in 2000 ontstaan van

uit Starlab, een departement 

van een onderzoeksinstituut 

in Brussel waar de link tussen 

wetenschappelijk onderzoek 

en het culturele leven werd 

onderzocht. In 2001 werd de vzw 

f0AM opgericht. Sinds januari 2006 

wordt f0AM structureel gesubsidi-

eerd als werkplaats door de Vlaamse 

overheid. 

f0AM is een onafhankelijk labora-

torium dat zich toelegt op  

mixed reality en in zijn werking de 

klemtoon legt op onderzoek en 

productie gebaseerd op onderzoek. 

In samenwerking met een netwerk 

van internationale partnerorga-

nisaties wordt gewerkt aan een 

symbiose van cultuur en weten-

schap, technologie en natuur. De 

vier kernleden van f0AM initiëren 

de projecten. In hun onderzoek of 

producties worden andere arties-

ten, wetenschappers, technologen 

enzovoort betrokken.  

www.f0.am

FLACC in Genk profileert zich als 

werkplaats voor beeldende kun-

stenaars en richt zich in de eerste 

plaats op een ‘kunstenaarsbeleid’: 

programma, profiel, ruimtelijke 

inrichting en communicatie wor-

den afgestemd op maat van de 

kunstenaar. flacc wil de organi-

satorische, inhoudelijke en tech-

nische voorwaarden scheppen om 

kunstenaarsprojecten te realiseren. 

De organisatie selecteert jaarlijks 

maximaal vijftien kunstenaars 

(uit binnen- en buitenland, jong en 

ervaren) om een nieuw project op te 

zetten. Daarnaast heeft flacc ook 

een receptieve werking. Als werk-

plaats voor beeldend kunstenaars 

wil de organisatie bovendien met 

zo veel mogelijk partners flexibele 

samenwerkingsverbanden opzet-

ten, onder meer om een breder 

publiek te bereiken. flacc  wordt 

structureel gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid als werkplaats 

sinds januari 2006.  

www.flacc.info

www.kunstonline.info is een 

Gents hedendaags kunstplatform 

dat sinds januari 2006 door de 

Vlaamse overheid gesubsidieerd 

wordt als werkplaats. Het docu-

menteert het snel evoluerende 

kunstveld, met een focus op Bel-

gië. Kunstonline is een kosteloos 

internetplatform dat individuen 

en organisaties toestaat om zelf 

materiaal te posten en te beheren. 

Door zijn openheid staat het toe 

om te communiceren met an-

dere informatiebronnen en zo de 

stroom van fragmentarische data 

zonder context, samen te brengen. 

Dit alles is geënt op de realiteit: 

de praktijk van het veld. Kunst-

online biedt aan kunstenaars, 

curatoren, studenten, docenten 

en onderzoekers haar ontwikke-

lings- en productieplatforms aan, 

voor onderzoek omtrent kunst, 

archivering, kunstgeschiede-

nis, sociologie... Voorts biedt het 

productieondersteuning aan kun-

stenaarsprojecten die ingaan op 

of aansluiten bij nieuwe omgangs-

vormen van kunst en vormen van 

expressie.  

www.kunstonline.info 

5.	 Cargo: beeld: Cargo
6	 f0AM: beeld: 	f0AM
7.	 FLACC: beeld: Paul	Casaer;		

Maquette:	Ann	Clicteur	en	Paul	Casaer,		
Head	&	Shoulders,	2006.

8.	 Kunstonline: beeld: 	Kunstonline

5 7 8

6
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¶‘Onze grootste ambitie is en blijft om kunstenaars te helpen. Een 
andere ‘secret agenda’ is er niet en is er nooit geweest.’ (nadine)  
Algemeen kunnen we stellen dat, ondanks de verschil-
lende identiteiten, werkingen en klemtonen, de meeste 
werkplaatsen met mekaar gemeen hebben dat ze in de 
eerste plaats kiezen voor de artiest, en niet zozeer voor 
een project of creatie. Die keuze is in een aantal geval-
len impliciet, vanuit het onderzoek van de werkplaats 
waarbij een interactie wordt aangegaan met bepaalde 
kunstenaars. Of omdat ze bepaald wordt door gegevens 
als ruimte of thematiek.  
 
¶1.  Een keuze voor de kunstenaar  
Een aantal werkplaatsen, zoals wp Zimmer, flacc, air 
Antwerpen of de Pianofabriek identificeert zich expli-
ciet met de artiesten waar men voor kiest. Dit bepaalt 
hun vorm en werking.  
¶‘ flacc is een werkplaats voor beeldende kunsten, maar we 
spreken zelf liever over een werkplaats voor beeldend kunste-
naars. We zijn immers vooral bezig met een kunstenaarsbeleid 
waarin de kunstenaar centraal staat. Het gaat over een subtiele 
invulling, maar ik denk dat het zich zo op de juiste manier weet 
te verhouden tegenover de decretale term. Een kunstenbeleid 
draait vooral rond de verhouding tussen een kunstwerk en het 
publiek, terwijl wij ons hier veeleer in de tussenruimte tus-
sen kunstenaar en creatie bevinden.’ (Steven op de Beeck 
– flacc)  
Deze organisaties werden meestal opgericht met de 
intentie een kader te bieden waarbinnen de meest aan-
gewezen ondersteuning voor elke individuele artiest 
geboden wordt. Samen met de kunstenaar in kwestie 
wordt beslist welke condities de beste zijn voor zijn 
onderzoek of creatieproces. Elke organisatie biedt een 
interface waarbinnen een aantal werkmodellen op maat 
worden ingezet.  
¶‘Toen Barbara Van Lindt en ik hier toekwamen zijn we ver-
trokken vanuit een partnership met de artiest, en zijn we gaan 
kijken hoe we hem kunnen helpen. Zo zijn we op het begrip 
“maatwerk” gekomen. We bekijken wat de kunstenaar zijn 
parcours is en gaan specifiek assisteren daar waar het nodig 
is. En de meeste aandacht moet dan gaan naar beginnende 
kunstenaars.’ (Patrick Sterckx, WP Zimmer). ¶ ‘Ener-
zijds wil ik me richten op de jong afgestudeerden theater en 
dans. Anderzijds is er de groep artiesten die bij de structurele 
subsidieronde uit de boot zijn gevallen omdat ze een structuur 
rond één kunstenaar hadden. Daarnaast is er een uitstroom 
uit PARTS, jonge mensen die alleen al door onze geografische 
ligging de weg vinden. Het is in de keuze tussen al die artiesten 
moeilijk om strikte criteria te handhaven. In principe gebeurt 
die keuze eigenlijk à la tête du client. We vertrekken natuurlijk 

vanuit de artistieke kwaliteit van het project. Ik ga samen zit-
ten met de kunstenaars, en we beslissen aan de hand van het 
project welke vorm van ondersteuning de beste is.’ (Linda Suy 
– De Pianofabriek)  
In een aantal gevallen gaat het in de werkplaatsen dus 
om de ondersteuning van jonge of net afgestudeerde 
makers, of om de tussengeneratie die al enkele jaren 
ervaring heeft in het veld. Toch stellen een paar onder-
vraagde werkplaatsen, zoals flacc of Danscentrum 
Jette, dat het voor hen, niet noodzakelijk om dezelfde 
redenen, ook belangrijk is om niet enkel in te zetten 
op het segment van de jonge, mobiele kunstenaars of 
‘residentiehoppers’. Ze willen hun werking ook open-
houden voor een breder spectrum aan artiesten. Voor 
sommige organisaties lijkt de uitnodiging aan een ar-
tiest dan weer minder gebonden aan leeftijd of andere 
criteria. Zij omschrijven hun keuze als subjectief, en 
afhankelijk van de vraag die een kunstenaar wil onder-
zoeken. nadine en Bains::Connective verwijzen in die 
zin ook naar het evolutief zijn. Een parcours van een ar-
tiest wordt niet per definitie gevolgd: er is geen engage-
ment voor meerdere jaren. Wp Zimmer kiest dan weer 
wel resoluut voor een engagement op lange termijn, wat 
vrij uniek is binnen het veld van de werkplaatsen.  
 
¶2.  Clusterwerking  
Naast de organisaties die werden opgericht vanuit de 
gedachte van een kunstenaarsbeleid, werkt een aantal 
werkplaatsen rond een collectief van kunstenaars en/of 
onderzoekers, zoals f0AM, cargo, Q-O2, Firefly en 
Constant. De kernleden van deze werkplaatsen gaan 
voor elk project, onderzoek of productie een interactie 
aan met andere kunstenaars of wetenschappers. In de 
meeste gevallen zijn de processen en het bevragen van 
de processen zeer belangrijk binnen deze werkwijze. 
 ¶‘Q-O2 bestaat uit een kleine groep artiesten, verwante zielen 
die andere artiesten bij hun projecten betrekken. De kerngroep 
nodigt afhankelijk van elk project artiesten uit voor een onder-
zoek. Dat haakt in op de muziekwereld, die op zich al erg sociaal 
is. Hij is gebaseerd op een heel simpel principe: mensen spelen 
samen. De artistieke keuzes die we maken leunen aan bij het 
minimalisme. Projecten worden vaak geïnitieerd door artiesten 
die op zoek zijn naar de mogelijkheden van hun instrument. 
Het gaat om materiaalstudie. Dat kan in verhouding gebeuren 
met anderen, met een ruimte, met beelden... Het gaat steeds om 
een uitwisseling: een inhoudelijke dialoog tussen Q-O2 en de 
artiesten, die voor beiden verrijkend is.’ (Els Van Riel – Q-O2) 

Landschapsschets Werkplaatsen 
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Het valt op dat deze clusterwerking ook binnen een aan-
tal andere ‘klassiekere’ werkplaatsen zijn ingang vindt 
als werkmodel. Deze organisaties stellen duidelijk dat 
ze werken ‘op maat van de artiest en zijn vraagstelling’. 
Binnen die werking leggen ze echter de klemtoon op 
een collectief verhaal waarin uitwisseling centraal staat, 
en dat de methodologie van de werkplaats mee bepaalt. 
Niet enkel de artiest verrijkt zich in zijn onderzoek, ook 
de werkplaats en andere artiesten of wetenschappers 
ontwikkelen zich.  
¶‘Vanaf volgend jaar gaan we met thema’s werken, in de plaats 
van zonder meer artiesten uitnodigen. Wel kunstenaars uit 
verschillende disciplines met gemeenschappelijke interesses, om 
rond een thema onderzoek te doen, zodat er connecties ontstaan. 
Dat gaat terug naar het oorspronkelijke uitgangspunt van deze 
plek: een “connective”, een plek creëren waar mensen mekaars 
werken kunnen zien, geïnspireerd worden door elkaar.’ (Luea 
Ritter en Lilia Mestre – Bains::Connective) 

¶3.  De ruimte als rode draad  
Binnen een aantal organisaties, zoals nadine en Bains::
Connective fungeert de ruimte, de infrastructuur expli-
ciet als rode draad: als continuüm binnen een jarenlang 
modulerende werking.  
¶‘Een rode draad is de ruimte, de architectuur van plateau. 
Dat is voor veel projecten reeds een drempel. De functie van pla-
teau is altijd al research geweest. De architectuur nodigt daar 
ook toe uit. Het is een grote ruimte die zich leent tot residenties 
waar mensen een paar maanden kunnen werken. We hebben 
een voorkeur voor artiesten die hier als het ware komen leven. 
Hoe langer mensen hier komen leven, hoe sterker het project in 
de ruimte ingebed wordt. Het wordt hier dan voor een tijd het 
eigen huis van die kunstenaars. En wij voelen ons dan veeleer 
een indringer. tani daarentegen is eerder een soort ready-made 
die je kan gebruiken. We zijn van plan om van tani  een ruimte 
te maken waar nieuwe media of aan nieuwe media gerelateerde 
performances georganiseerd kunnen worden, of waar artiesten 
voor een bepaald project high tech materiaal kunnen gebruiken. 
plateau is echter het tegenovergestelde van een ready-made.  
De ruimte ligt steeds opnieuw braak en is voortdurend modu-
leerbaar.’ (nadine)  
In meer pragmatische zin is de infrastructuur ook in 
andere werkplaatsen een bepalende factor voor de wer-
king. Door de verbouwingswerken in de Pianofabriek 
zijn er momenteel weinig studio’s ter beschikking. De 
klemtoon ligt er dus voorlopig op productiewerk en 
technisch afmonteren. Danscentrum Jette, dat slechts 
één grote ruimte heeft, maakte van die nood een deugd: 
de dagindeling be-staat uit workshops en werkplaats-
werking. ’s Morgens worden er workshops georgani-

seerd voor professionele dansers, ’s middags staat de 
studio ter beschikking van artiesten om te repeteren of 
te onderzoeken, ’s avonds zijn er lessen voor amateurs. 
In enkele gevallen, zoals bij Constant of kunstonline, 
beschikken werkplaatsen niet over een fysieke infra-
structuur, maar beweegt hun werking zich vooral bin-
nen een virtuele ruimte: 
 ¶‘We hebben geen letterlijke infrastructuur om fysiek mensen 
in huis te halen, maar we hebben een online infrastructuur: de 
vele weblogs waar mensen publiekelijk denken. Het online gege-
ven is onze eerste werkplaats. Je zou de logs kunnen bestempelen 
als residenties. Die mensen zijn fysiek niet hier, maar overal ter 
wereld. Het huis waarbinnen iedereen werkt, wordt gevormd door 
de context van de onderwerpen die we onderzoeken.’  
(Laurence Rassel – Constant)  
cargo heeft naast de virtuele ruimte die als platform 
dient, tevens een fysieke Media Space gecreëerd, die 
voortdurend verder uitgebouwd wordt voor realisaties 
en presentaties. 

¶4.  Maatschappelijk engagement versus autonomie 
De voorbije jaren werden we om de oren geslagen met 
begrippen als maatschappelijk engagement, diversi-
teit en cultuurparticipatie. Vanuit het beleid werd een 
sterke klemtoon gelegd op deze aspecten. Bij een aantal 
kunstencentra en werkplaatsen is een maatschappelijke 
betrokkenheid sinds jaren ingebed in hun werking. Dit 
vertaalt zich op verschillende manieren. Expliciet: door 
sociaalartistieke praktijken zoals bij Bains::Connective 
of de Pianofabriek, of door artistiek onderzoek naar het 
stedelijke of het interculturele zoals bij Firefly. Meer im-
pliciet: in het artistieke proces of onderzoek.  
¶‘Dit soort sociaal artistiek denken is begin jaren negentig op de 
kaart gezet. Wat je nu ziet, is dat het echt zijn belang heeft gekre-
gen in het brede culturele veld. In die mate zelfs dat ik bijna in een 
positie kom waarin ik denk: blijft er eigenlijk nog wel ruimte voor 
artiesten die zich niet geroepen voelen om zich over maatschap-
pelijke thema’s te buigen? Je voelt soms zo’n grote druk op de kun-
stenaar om met maatschappelijk engagement bezig te zijn. Ar-
tiesten zijn daar niet noodzakelijk uitdrukkelijk mee bezig, toch 
niet op deze letterlijke manier. Vaak zijn hun vragen ook heel 
abstract en hebben ze niet direct te maken met een concrete omge-
ving. Hun werk zal er altijd wel door gekleurd worden, maar dan 
op een eerder impliciete wijze. Ik krijg het gevoel dat de ruimte 
voor de kunstenaar die voor autonomie gaat, soms heel klein 
dreigt te worden.’ (Carine Meulders – wp Zimmer)  
Uit alle gesprekken blijkt een duidelijk pleidooi voor 
artistieke autonomie: het ligt voor de hand dat kunst 
per definitie maatschappelijk is en niet los staat van 
socio-culturele contexten. Als er al een expliciet maat-
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schappelijk engagement is, dan gebeurt dat vanuit een 
bewuste artistieke keuze.  
¶‘Een duidelijke maatschappelijke inbedding is onze hoofd-
zaak. De maatschappij, of wat er misgaat in de maatschappij, is 
onze grootste inspiratiebron en werkveld. Firefly wil in zijn cre-
atie de communicatie en dialoog met de straat aangaan. Daar-
bij gaan we in de creatieplatformen aan de slag met gekozen “si-
tes” die we ontdekken, ontleden en artistiek verwerken. Meestal 
zijn deze sites “non-places”: plaatsen die bestaan en tot iedereen 
en niemand toebehoren, breuklijnen waar een groot “collectief 
onderbewustzijn” heerst.’ (Els Dietvorst – Firefly)  
Nogal wat werkplaatsen situeren zich in een zeer spe-
cifieke context, zoals bijvoorbeeld stedelijke migran-
tenbuurten (wp Zimmer, Bains::Connective...) of een 
voormalige mijnsite ( flacc). Voor geen enkele van deze 
organisaties is het echter een voorwaarde dat de arties-
ten vertrekken vanuit dit maatschappelijke gegeven in 
hun werk. 
¶‘Voor ons draait het rond de vraag wat dat creatiegegeven 
vanuit de beeldende kunsten anno 2006 betekent. Wat betekent 
een werkplaats in Genk, in zijn specifieke context, maar ook in 
Noord-West Europa? Hoe verhoudt de werkplaats zich tegenover 
het creatiebeleid van een museum of galerij? Het is een kern-
vraag die door de kunstenaars wel of niet meegenomen wordt. 
Het is niet zo dat we kunstenaars op voorhand vragen om aan 
de slag te gaan met historische, sociale of andere achtergronden 
hier. Uiteindelijk vertelt elk werk dat hier gemaakt wordt wel 
iets over de plek waar het is ontstaan en dat kan ook in kleine 
details verschijnen.’ (Steven Op De Beeck – flacc) 
Zelfs de Pianofabriek, dat door zijn identiteit – het is de 
enige werkplaats die zich situeert binnen een overkoe-
pelend Gemeenschapscentrum dat een sterk intercultu-
rele werking heeft – een unieke positie inneemt in het 
veld van de werkplaatsen, trekt duidelijk de kaart van 
de artistieke autonomie. 
 ¶‘Werken met de buurt of het stedelijk weefsel is geen artis-
tieke voorwaarde om hier te komen werken. Het is natuurlijk 
iets dat wel organisch kan groeien, maar het is geen premisse.’ 
(Linda Suy – de Pianofabriek)  
Door enkele werkplaatsen wordt maatschappelijk en-
gagement vertaald naar sociaalartistieke praktijken, 
zoals de Cineclub voor kinderen in Bains::Connective of 
de internationale, interactieve projecten voor groepen 
met sociale problemen van f0AM. Zij maakten onder 
meer een project met tienermoeders in het dorp met de 
meeste tienerzwangerschappen in Groot Brittannië. De 
meeste werkplaatsen die zich situeren in een stedelijke 
context geven echter aan dat hun relatie tot de buurt 
veeleer die van een goede buurman is. 
¶‘Kunst is sowieso maatschappelijk. We zijn hier nieuw in de 
buurt. Maar we gaan ons niet speciaal richten op een sociaalar-

tistieke werking en buurtbarbecues organiseren. We willen wel 
onze deuren zo open mogelijk houden. De grote vitrine in onze 
nieuwe ruimte biedt wat dat betreft mogelijkheden. Mensen uit 
de buurt zijn nieuwsgierig en stappen binnen. We hebben een 
verhouding van goede buren.’ (Els Van Riel – Q-O2) 

¶ 1. Netwerken 
Werkplaatsen vormen dikwijls een zeer kleine kern van 
waaruit een enorm netwerk groeit. Ze fungeren als een 
satelliet. De kunstenaars die er werken staan in contact 
met andere kunstenaars, die mogelijk meewerken aan 
het onderzoek en nadien in residentie komen. Op hun 
beurt staan zij in contact met weer andere wetenschap-
pers, organisaties, een publiek... Bij bepaalde organisa-
ties gaat dit online nog verder. Het gaat vaak om schier 
eindeloze vertakkingen.  
¶‘De kern van Constant wordt gevormd door vijf mensen. Per 
thema zijn er werkgroepen aan de gang, een soort fysieke resear-
chgroepen, die door een van ons getrokken worden. Online ligt 
het anders. Daar gaat het om mensen die we nog nooit gezien 
hebben, maar die dan een stuk van dit werk kennen. Dat breidt 
zich internationaal ook heel fel uit. Hierdoor gebeurt het dat je 
snel met zo’n project kan gaan reizen. En in die zin zijn we ook 
een netwerk. We kiezen niet enkel zelf mensen om mee samen 
te werken, maar zij kiezen ons ook uit.’ (Peter Westenberg 
– Constant)  
Het valt ook op dat de meeste werkplaatsen een interna-
tionaal netwerk hebben. Organisaties met een focus op 
beeldende kunst, zoals flacc of air Antwerpen, werven 
heel gericht internationale artiesten. Q-O2 geeft aan 
dat het in de eerste plaats met internationale muzi-
kanten werkt als gevolg van hun artistieke keuze voor 
minimalisme: in België is de hedendaagse muziekscène 
immers (nog) niet conceptueel. Ook een aantal andere 
werkplaatsen rond kunstenaarscollectieven zoals Con-
stant of f0AM zijn erg internationaal gericht, omwille 
van de specificiteit van hun onderzoek. 
In het Brusselse heeft dit gegeven ook te maken met 
een lokale artistieke scène die erg internationaal is. 
Alle Brusselse werkplaatsen die meer gericht zijn op 
een kunstenaarsbeleid geven aan dat hun werking in 
die optiek internationaal is. In de meeste gevallen zijn 
er echter niet genoeg middelen om daadwerkelijk ar-
tiesten uit het buitenland in residentie te laten komen. 
Maar via de artiesten en hun connecties ontstaat er toch 
zoiets als een informeel internationaal netwerk.  
Ook nationaal en lokaal zijn de netwerken eerder in-
formeel. Werkplaatsen gaan meestal allianties aan met 
andere organisaties omdat ze met elkaar een artiest ge-
meen hebben, of omdat ze voor een artiest of een project 
een publiek moment willen organiseren.  

Landschapsschets Werkplaatsen 
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¶ 2. Context 
Vertakkingen beginnen natuurlijk binnen de dagelijkse 
werking van een werkplaats. Uit onze gesprekken blijkt 
dat er op veel plaatsen bewust gestreefd wordt naar het 
creëren van een een ontmoetingsplek. 
¶‘We willen in dcj graag een kader, een context creëren. Dit 
gebeurt onder meer door de lessen: mensen komen lessen volgen, 
blijven hangen tijdens repetities, artiesten leren elkaar ken-
nen... Er wordt ook elke middag voor iedereen gekookt. Op die 
manier ontstaat er een netwerk.’ (Roxane Huilmand – Dans-
centrum Jette)  
¶‘De deur is iedere dag open voor mensen om langs te ko-
men, artiesten die op de computers willen komen werken, 
vergaderen... Het is een ontmoetingsplaats die tegelijk losstaat 
van wat de artist-in-residence aan het doen is, maar er kan in-
teractie ontstaan tussen iedereen die hier is.’ (nadine)  
Het bieden van een context heeft dus alles te maken met 
het impliciet creëren van interactie, en met het uitwisse-
len van ervaring en kennis. Bij een aantal werkplaatsen, 
zoals f0AM, air Antwerpen of Bains::Connective, wor-
den daartoe bibliotheken of kennisruimtes ingericht. 
¶‘In de kelder zijn we nu aan het verbouwen: we willen er een 
documentatieruimte, een “feedspace” inrichten, waar mensen 
boeken en dvd’s kunnen consulteren. Daardoor is er een connec-
tie met andere mensen, die hier ook werken of gewerkt hebben. 
Het is geen bibliotheek die louter wij stofferen. We vragen expli-
ciet aan de artiesten die hier werken welke boeken zij interessant 
vinden om hier te kunnen consulteren.’ (Luea Ritter – Bains::
Connective)  
Daarnaast worden, binnen sommige kunstenaarscollec-
tieven die werken rond nieuwe media, modellen zoals 
‘open source’ of ‘creative commons’ gehanteerd, die ex-
pliciet kenniscirculatie moeten stimuleren.  
¶‘De werking is toegespitst op het delen van kennis, ervaring en 
faciliteiten: een uitwisseling die gebaseerd is op open source/co-
pyleft principes. Dit is evenwel slechts de manier van werken, 
niet de focus van ons onderzoek.’ (Maja Kuzmanovic - f0AM)  
Voor andere organisaties fungeert open source ook als  
object van kritisch onderzoek. Op de website van cargo 
is een integrale boekpublicatie te vinden die tevens in 
tastbare vorm werd uitgegeven. Het is een groeiend 
boek, een doorgeefboek. Het construeert in open source 
een kritisch discours omtrent nieuwe media en het in 
gebruik ervan.  
¶‘Het boek geeft intern zijn delen door en spoort de lezer aan om 
eigen schakelingen aan te leggen. De URL’s verwijzen naar aan-
vullingen op het Web waarop sommige teksten worden aangevuld 
en andere verbeterd, en waarop lezers eigen commentaren en up-
dates kunnen doorvoeren.’ (cargo-website: ‘Dit is als of dat’)  
Constant is open source een tool voor een kritisch dis-
cours over de wijze waarop er in de maatschappij en op 

het internet met kennis wordt omgegaan: 
 ¶‘Wat ons allemaal bezighoudt, is open source. We interpre-
teren dat vrij breed. Zowel als een manier om software uit te 
wisselen en te produceren maar we proberen dat ook toe te passen 
op sociale situaties. Hoe zou je de grenzen van een bestaande 
sociale situatie kunnen verleggen, zodat iedereen er toegang tot 
heeft? Dat is een heel andere benadering dan het louter toepas-
sen van bestaande technologische middelen binnen je eigen 
leef- en werkcontext, waardoor de technologie kritisch wordt 
bevraagd.’ (Peter Westenberg – Constant)  
 
¶ 3. Transparantie 
Naast het bevorderen van een uitwisseling tussen ar-
tiesten, geven alle werkplaatsen aan dat een publieks-
werking voor hen om verschillende redenen belangrijk 
is. Nochtans ligt in de publieke functie een van de grote 
verschillen tussen werkplaatsen en kunstencentra. De 
laatste moeten, volgens decreet, een brug slaan naar 
het publiek. Bij de werkplaatsen is het gegeven publiek 
voornamelijk belangrijk in functie van het werkproces 
van de kunstenaars. 
¶‘Publiekswerking is voor ons interessant in de zin van uitwis-
seling. Het is interessant als mensen komen kijken en feedback 
geven op het werkproces zodat er een discussie ontstaat. Daar 
gaat het meer om, dan om een publiek op te bouwen in de klas-
sieke zin. Ons publiek is in die optiek erg onvoorspelbaar, omdat 
alle projecten erg verschillend zijn.’ (Lilia Mestre – Bains::
Connective)  
Voor de werkplaatsen is de publiekswerking met andere 
woorden een evolutief gegeven. Ze hebben geen vast 
publiek. Hun werving gebeurt ‘à la tête du client’. Wan-
neer een artiest zijn onderzoek of creatie wil toetsen aan 
een publiek, worden daartoe de best mogelijke omstan-
digheden gecreëerd, in de eigen ruimte, of in relatie met 
(internationale) partnerorganisaties, al naargelang de 
faciliteiten of de aard van het project.  
¶‘Publiekswerking is geen decretale opdracht voor een werk-
plaats; toch zijn wij net heel erg bezig met na te denken over 
publiek. We zoeken steeds naar de juiste presentatieplek en het 
juiste publiek voor een voorstelling en voor een kunstenaar. Wij 
hebben dus een indirecte werking naar een publiek: het is niet zo-
zeer belangrijk dat een publiek weet wie wp Zimmer is maar wel 
wie die kunstenaars zijn.’ (Patrick Sterckx – wp Zimmer)  
Naast het organiseren van publieke momenten en festi-
vals, zoals het Herfstfestival in Danscentrum Jette, het 
Open Air festival van air Antwerpen of het nieuwe me-
diafestival van Constant, zijn nogal wat werkplaatsen 
bezig met alternatieve vormen van publiekswerking. 
Dat heeft onder meer te maken met het zoeken naar de 
juiste presentatievormen voor procesmatig onderzoek. 
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De Brusselse werkplaats nadine 

werd in 1999 opgericht om de 

werkplaats PLATEAU, die in 1997 

ter ziele ging, nieuw leven in te 

blazen. nadine is de organisatie die 

de ruimtes PLATEAU en TANI be-

heert. Het is een transdisciplinair 

laboratorium voor hedendaagse 

kunstenaars: een ruimte waar 

vernieuwend podiumwerk gecre-

eerd, ondersteund en getoond kan 

worden. nadine wil op continue 

wijze vernieuwende en dus ook 

vaak experimentele en risicovolle 

projecten, die een degelijke omka-

dering nodig hebben, ondersteu-

nen. Door de ontwikkeling van een 

eigen methodologie voor artistiek 

onderzoek, en de uitdrukkelijke 

aandacht voor het artistieke proces, 

wil nadine de hedendaagse produc-

tiepraktijk van de artistieke sector 

in vraag stellen, en samen met 

de kunstenaars zoeken naar een 

open en flexibele structuur, die de 

interne vraagstelling koppelt aan 

een ruime externe communicatie. 

nadine werd van 2001 tot 2005 door 

de Vlaamse overheid betoelaagd 

als kunstencentrum. Sinds januari 

2006 wordt de organisatie gesubsi-

dieerd als werkplaats. 

www.nadine.be 

10 

wp Zimmer is een Antwerpse 

werkplaats die ontstaan is uit de 

Beweeging, dat in 2000 ter ziele 

ging. In 2001 werd wp Zimmer 

opgericht en werd de receptieve 

werking van de Beweeging stop-

gezet. Er werd resoluut gekozen 

voor de artiest. Wp Zimmer is een 

werkplaats met internationale 

inslag voor aankomende makers 

op het gebied van dans, perfor-

mance, fysiek en beeldend theater. 

Onder het motto ‘geen artistieke 

ontwikkeling zonder zakelijke 

onderbouw’ besteedt wp Zimmer 

zorg aan alle aspecten van het 

artistieke bestaan op lange termijn. 

Artiesten krijgen niet alleen ruimte 

voor onderzoek en creatie, maar 

ook de nodige (post)productionele 

en zakelijke ondersteuning. Wp 

Zimmer wordt sinds 2001 door de 

Vlaamse overheid gesubsidieerd als 

werkplaats.  

www.wpzimmer.be 

11 

Danscentrum Jette werd in 1996 

opgericht door Roxane Huil

mand. Aanvankelijk was er geen 

eigen infra-structuur, maar werden 

er workshops en lessen op andere 

plekken georganiseerd. In 2000 

werd een ruimte gevonden en werd, 

in samenwerking met Claire O’Neal 

en David Hernandez, de werkplaats 

ontwikkeld met als achterliggende 

idee een ontmoetingsplek te creë-

ren voor mensen die van dans hou-

den. Danscentrum Jette legt zich 

toe op workshops en trainingen 

voor professionelen en amateurs, en 

op het ondersteunen van projecten 

in de eerste fase van de research. 

De klemtoon ligt op dans en onder-

zoek naar het ontwikkelen van een 

danstaal. Danscentrum Jette wordt 

sinds januari 2006 door de Vlaamse 

overheid structureel gesubsidieerd 

als werkplaats. 
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De Pianofabriek is het Gemeen

schapscentrum van Sint Gillis, 

dat zich toelegt op een specifieke 

jeugdwerking en een intercul

turele werking. Daarnaast is het 

centrum erkend als culturele en 

muziekeducatieve instelling en als 

lokaal steunpunt voor de etnisch-

culturele minderheden. Samen met 

de VDAB worden ook beroepsop-

leidingen voor geluids- en licht-

technieken georganiseerd, en er 

is een openbare Nederlandstalige 

bibliotheek. De werkplaats bin-

nen De Pianofabriek wordt sinds 

januari 2006 structureel gesubsi-

dieerd. De werking spitst zich in 

hoofdzaak toe op choreografen en 

theatermakers met een specifieke 

productievraag. Artiesten krijgen, 

naargelang de aard van hun pro-

ject, studiotijd en inhoudelijke, 

productionele en technische onder-

steuning.  

www.depianofabriek.vgc.be
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Constant is een nonprofit orga

nisatie die sinds 1997 gevestigd is 

in Brussel en werkzaam is op het 

gebied van feminisme, kunst, 

copyright alternatieven en wer

ken via netwerken. Aanvankelijk 

werd de organisatie opgericht als 

mediafestival en -laboratorium. 

Intussen evolueerde Constant naar 

een werkplaats, geleid door een 

collectief uit de artistieke praktijk. 

Constant ontwikkelt projecten 

die zich door middel van radio, 

elektronische muziek en database-

projecten bewegen tussen culturele 

activiteit en de cultuur van werk. 

Constant is sinds januari 2006 als 

werkplaats structureel gesubsi-

dieerd door de Vlaamse overheid. 

www.Constantvzw.com

Het nicc (of Nieuw Internatio

naal Cultureel Centrum) is een 

overleg en belangenplatform 

voor hedendaagse kunst. Als 

info- en steunpunt voor kunste-

naars streeft het nicc naar meer 

aandacht voor de concrete realiteit 

en de noden van de kunstenaars, en 

naar meer inspraak voor hen in de 

kunstsector. In deze hoedanigheid 

profileert het nicc  zich als ge-

sprekspartner van de verschillende 

overheden waarmee ze probeert 

te werken aan een professionalise-

ring van het kunstenaarsstatuut. 

Het nicc  biedt een gevarieerd 

programma (studies, publicaties, 

tentoonstellingen, lezingen en 

debatten). nicc  werkt samen met 

zowel beginnende als gevestigde 

kunstenaars. De organisatie bestaat 

momenteel uit verschillende afde-

lingen: belangenbehartiging en 

advies, creatie met een flankerend 

artistiek programma, de ontwik-

keling van een voorwaardenschep-

pend beleid, en de ontwikkeling 

van een atelierbeleid. nicc  wordt 

sinds januari 2006 als werkplaats 

structureel gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid.   

www.nicc.be
9.	 nadine	: beeld: 	nadine	
10.	wp	Zimmer: beeld:	wp	Zimmer
11.	 Danscentrum	Jette: beeld: 	Danscentrum	Jette
12.	De	Pianofabriek	: beeld: 	De	Pianofabriek
13.	Constant: beeld: 	Peter	Westenberg

Landschapsschets Werkplaatsen 
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¶‘Presentatie brengt natuurlijk vragen met zich mee: hoe kun 
je projecten die nooit echt ‘af’ zijn presenteren aan een publiek?’ 
(Maja Kuzmanovic - f0AM)  
air Antwerpen en flacc houden regelmatig Artist’s 
Talks. Constant, f0am, nadine en Danscentrum Jette 
organiseren workshops. Bains::Connective heeft zijn 
maandelijkse Plankton Bar en Q-O2 organiseert discus-
siemomenten... Uit al deze initiatieven blijkt een zin 
voor transparantie.  
¶‘Het is belangrijk dat het publiek een deur aangeboden krijgt, 
dat we de drempel niet te hoog te houden.’ (Els Van Riel – Q-O2)  
Een aantal werkplaatsen die zich situeren in het veld 
van de beeldende kunst of de nieuwe media, zoals 
cargo, Firefly, nadine, f0am of flacc, vertaalt zijn 
publiekswerking naar publicaties of cahiers. Deze zijn 
enerzijds een manier om hun werking en projecten 
naar buiten toe te communiceren. Anderzijds zijn het 
creatieve documentatievormen, die het onderzoek 
en de methodologie van de werkplaatsen ontsluiten. 
Bij enkele organisaties, zoals f0am, cargo, nadine of 
Constant, vervult de website deze functie. De meeste 
werkplaatsen geven aan ook op alternatieve manieren 
hun methodologie in kaart te willen brengen of hun 
werking te willen het archiveren:  
¶‘Via de documentatieruimte willen we het landschap aan ar-
tiesten dat hier passeert in kaart brengen: door hun processen of 
hun context te presenteren in de bibliotheek. Door de verschillen in 
methodologie van de artiesten willen we onze eigen methodologie 
proberen te onderzoeken.’ (Lilia Mestre - Bains::Connective) 
Voor flacc ontwierpen interieurarchitect Ann Clicteur 
en kunstenaar Paul Casaer een tentoonstellingruimte 
met een moduleerbare archiefwand.  
¶‘In die zaal gaan we een soort archieffunctie creëren, die een 
overzicht geeft van alle werken die hier zijn gemaakt aan de hand 
van “sporen” (ontwerpen, schetsen, foto’s, edities…) die worden 
achtergelaten. De ruimte krijgt op die manier ook een geheugen. 
Het heeft een documentaire waarde. Kunstenaars laten hier ook 
werken achter. De stad verzekert die, en ze worden vervolgens 
als een collectie van de stad bekeken. Je krijgt een mooi overzicht 
van de werken die hier zijn gerealiseerd. De moduleerbare wand 
bestaat uit banden die opengeschoven kunnen worden en waar 
je dan de werken (of sporen) kunt bekijken. Er is ook een statische 
module voorzien waarin alle audiovisuele creaties kunnen wor-
den geraadpleegd.’ (Steven Op de Beeck – flacc)  
Het meest expliciet is evenwel de werking van OnLine, 
wier methodologie gericht is op digitale archivering. De 
kennisdatabank van OnLine bestaat uit acht tools of la-
gen. Het systeem is zelfregulerend, waarbij de verschil-
lende lagen met elkaar in verband staan. 
 ¶‘We doen met OnLine steeds aan onderzoek rond archive-
ring, documentatie en levende archieven. Het beste archief is de 
levende kunstenaar zelf, van wie we analoog materiaal verwer-
ven, dat we digitaal omzetten. We trachten het systeem continu 
te verbeteren. We brengen de knowhow naar buiten als een ken-
nisbank.’ (Lieve Laporte en Jan Mast – OnLine) 

EINDNOOT  
Het veld van de werkplaatsen is een landschap dat zich 
nog volop aan het ontwikkelen en professionaliseren 
is. Het is dan ook onmogelijk een sluitende definitie te 
formuleren. Dit zou trouwens in schril contrast staan 
met de procesmatige opzet van de werkplaatsen. Hun 
kracht bestaat er immers in dat ze, door hun flexibili-
teit en diversiteit, kort op de bal kunnen spelen van de 
artistieke praktijk en de tendensen die zich daarbinnen 
voordoen. Ze vormen de noodzakelijke tussenruimte 
voor artiesten om hun onderzoek of creatie te ontwik-
kelen. Afhankelijk van de kunstenaar of het project 
stellen ze hun methodologie en werkmodellen voort-
durend bij. Dit landschap verdient dus een definition-in-
progress die met de praktijk mee evolueert. Vooral in de 
context van de tweejarige subsidieregeling, waardoor 
de meeste werkplaatsen in een soort ‘testfase’ van hun 
werking terecht komen, is het belangrijk dit flexibele 
werkkader  te benadrukken. Het is immers op dit punt 
nog niet duidelijk of deze subsidiepolitiek een aantal 
‘instappers’ wil ondersteunen, of enkel het oordeel over 
de noodzaak en de werking van de werkplaatsen wil op-
schorten. Bovendien maakt de flexibele invulling van 
methodes, werkmodellen en activiteiten, waarin elke 
werkplaats verschilt van de andere, een welomschreven 
pakket van criteria voor een eventuele beoordeling bij-
zonder moeilijk. Het is op dit punt eveneens moeilijk 
in te schatten of één van de belangrijke criteria van de 
overheid de ‘doorstroomkwaliteit’ van de werking zal 
zijn: in welke mate de organisaties een doorstroom van 
‘jonge’ artiesten naar de kunstencentra en de culturele 
sector garanderen. Zijn de werkplaatsen geconcipieerd 
als een soort ‘tussenstations’ in de evolutie van een 
artiest naar de reguliere toon- en productieplekken? Of 
kan er ook zoiets bestaan als een interne werkplaats-
werking, die zich onafhankelijk van de rest van de 
sector ontwikkelt?In dit geval komen we bij een laatste 
punt terecht, dat door elk van de organisaties op een 
andere manier wordt aangepakt: communicatie. Hoe 
ga je om met artistiek onderzoek binnen de muren van 
je laboratorium, studio, of internetatelier? Hoe vind 
je een publiek voor dit soort processen, en hoe hou je 
dat publiek op de hoogte van wat er gebeurt binnen je 
werkplaats? Ondanks het actieve beleid van vele organi-
saties, die gebruik maken van internetmogelijkheden, 
publicaties, toonmomenten, debatten, enz..., blijkt 
precies dit aspect nog steeds de grootste uitdaging te 
zijn, waardoor de werking van heel wat organisaties 
niet of nauwelijks wordt gepercipieerd, of onjuist wordt 
ingevuld.
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Elisabeth  Waterhouse 

Vertaald door Elke Van Campenhout

MARTIN   MUNKÁCSI 
Lindy	Hoppers,	1936,	Harlem	
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In Life Magazine van 28 december 1936 werden vier 

dansfoto’s opgenomen: beelden van dansers in de 

Arthur Murray studio, van een aantal performers 

van het American Ballet of New York, van filmdan-

ser Fred Astaire, en van een koppel lindy hop-dansers. 

Martin Munkácsi (1896-1963), een pionier van de 

moderne fotojournalistiek en een bijzonder sterk 

actiefotograaf, realiseerde de laatste twee opnames. 

Ze kregen een gelijkaardige, twee pagina-brede 

afdruk in het magazine. De beelden in deze Etcetera 

zijn een selectie uit de vijftien Life-foto’s. Ze werden 

tevens herdrukt voor de Munkácsi-retrospectieve 

Budapest - Berlin - New York in de Martin-Gropius-Bau 

in Berlijn (5 augustus - 6 november, 2006). Deze aan-

trekkelijke foto’s werden door de curatoren niet van 

een context voorzien, misschien omdat de dansers 

in de oorspronkelijke publicatie van Life niet werden 

benoemd, en omdat men er niet van uitging dat ze 

meer waren dan getalenteerde sociale dansers, een 

boodschappenjongen en een wasvrouw. Nochtans 

is het heel interessant om deze dansers en de foto’s 

van naderbij te bekijken. Dit artikel geeft de aanzet 

tot een noodzakelijke dialoog over de foto’s, door de 

identiteit en de verwezenlijkingen van deze dansers 

te verduidelijken, en door vragen te stellen bij de rol 

die de raciale relaties speelden in de oorspronkelijke 

kadering van deze foto’s in Life.  

Lindy Hoppers, Harlem, Martin Munkácsi, 1936 

 De lindy hop is de ‘oorspronkelijke’ vorm van de swing, die ontstond in de Savoy Ball-room in Harlem, geopend op 12 maart 1926. De lindy is een schoolvoorbeeld van culturele mix, waarin lokale Afro-Amerikaanse dansen – zoals de charleston, black bottom en tapdans – ver-smolten met  Euro-Amerikaanse ballroomdansen zoals de two-step en de foxtrot. Munkácsi’s foto’s documenteren de zogenaamde ‘breakaway’, het meest typische element van de lindy hop, waarbij de gesloten partnerpositie wordt opengebroken om een vrijere en meer individuele solo-dans mogelijk te maken. Naarmate de lindy evolueerde, werden er ook partnerworpen opgeno-men, evenals ‘swings’, ‘jumps’ en ‘lifts’. De beelden van de luchtsprongen zijn de best gekende portretteringen van de lindy hoppers. Deze Munkácsi-serie vormt daarop een opvallende en interes-sante uitzondering. 
 Hoewel de Savoy Ballroom een geïntegreerde plek was waar alle dansers welkom waren, onafhankelijk van raciale afkomst, werd het soort dans dat er werd beoefend toch vaak als exotisch, bedreigend en inferieur beschouwd door de Kaukasische Amerikanen. Velen waren geschokt door de uitzinnige, wilde sfeer die de swingmuziek ontketende, en die de dansers op en neer liet stuite-ren als ‘jitterbugs’ (zenuwpezen). Het duurde tot oktober 1942 voor de New York Society of Teachers of Dancing zich akkoord verklaarde om een gestroomlijnde versie van de swing aan te leren.  ‘De jitterbug, bondgenoot van de swing, is aan herwaardering toe... Deze favoriete dans van de jeugd, die tot hiertoe beschimpt en verfoeid werd door vastgeroeste ballroom  goeroes en een directe nakomeling van de lindy hop, kan volgens de trendwatchers van het stijldansen niet langer worden genegeerd.  Nu de spron-gen verfijnd en aangepast zijn aan de gewoonlijk drukbevolkte dansvloer, zal deze dans dit seizoen zijn plaats innemen naast de rumba, samba, foxtrot en wals.’1

Lindy Hoppers, Harlem, 1936
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 Meer dan zes jaar nadat Munkácsi’s foto’s werden afgedrukt, lanceerde Life een groter 

artikel over de lindy hop, waarin het magazine de lindy omarmde als ‘America’s Folk Dance’.

Hoewel het talent van veel Afro-Amerikaanse dansers ontegensprekelijk was, maakte racisme 

het hen nog steeds onmogelijk om te kunnen genieten van het respect, de formele erkenning en 

de werkomstandigheden die pasten bij hun talent. De pioniers van de Afro-Amerikaanse salon-

dans, zelfs de professionele lindy hoppers, werden niet erkend door de toenmalige critici. 

Op 19 mei 1940 schreef John Martin, danscriticus voor de New York Times, het volgende: ‘De 

wedstrijddanser is in de eerste plaats simpelweg een recreatieve danser die zich bewust wordt 

van zijn gave, zich hierop concentreert, en uitpakt voor zijn toekijkende vrienden om zijn supe-

rioriteit bevestigd te zien. Om dit proces mee te maken moet je gewoon naar de Savoy Ballroom 

in Harlem gaan en naar de lindy hoppers kijken: in se nog altijd recreatieve amateurs, die zich 

uitsloven om zich helemaal uit te leven in hun specifi eke specialiteit. Of sta even stil op Broad-

way rond theatertijd en applaudisseer voor de kleine negerjongens die dansen voor kleingeld 

met een oprechte trots om hun vaak povere verwezenlijkingen. Van hier is het nog een grote stap 

naar de verwezenlijkingen van een Alicia Markarova of een Paul Haakon, al is het wel al een stap 

in de goede richting.’ 2

Lindy Hoppers, Harlem, Martin Munkácsi, 1936 
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Op dezelfde manier werden de Afro-Amerikaanse dansers in de tekst van 28 december 1936 
in Life gecontextualiseerd: hun verwezenlijkingen werden erkend, maar tegelijk bestem-
peld als een aparte, niet-blanke en niet-professionele categorie: ‘Deze negers uit Harlem dansen 
Harlems favoriete dans met de animo en gratie die hen eigen is, en waar een blank koppel alleen maar van 
kan dromen. De lindy hop is een combinatie van fox-trotten, trucken, de Susie-Q en adagio.  
De gespecialiseerde lindy hoppers die op deze twee pagina’s getoond worden, zijn nu nog een boodschap-
penjongen en een wasvrouw. Binnenkort staan ze misschien op Broadway.’3 Hoewel ze niet op Broad-
way terechtkwamen, viel dit nummer van Life precies samen met de transformatie in de 
carrière van deze dansers. 
In tegenstelling tot hun portrettering in Life, waren de dansers die door Munkácsi waren 
gefotografeerd, uitstekende professionele dansers. Op de webpagina van de ‘savoystyle’, die 
wordt bijgehouden door onderzoeker Judy Pritchett, staat in een briefwisseling met lindy 
hop-legende Frankie Manning vermeld dat Munkácsi George Greenidge en Willa Mae Ric-
ker fotografeerde.4 Beiden waren dansers uit Harlem, die gemanaged werden door Herbert 
‘Whitey’ White, een Afro-Amerikaanse buitenwipper van de Savoy ballroom. Onafhankelijk 
van deze bron kan bevestigd worden dat het wel degelijk om Willa Mae Ricker gaat, door 
de volledige fotoreeks van Munkácsi te vergelijken met haar tweede fotoreportage voor Life 
Magazine door de fotograaf Gjon Mili. Ze danste ook in een aantal films, waaronder A Day at 
the Races (1937) en Hellzapoppin’ (1941) van de Marx Brothers. Hoewel er geen andere gedrukte 
bevestiging van de identiteit van Greenidge voorhanden is, danst de man van de Munkácsi 
foto’s ook in A Day at the Races en in Keep Punchin’ (1938). Zodoende is hij duidelijk één van 
Whitey’s dansers en waarschijnlijk is het ‘Long-Legged George’, de vernieuwer van de long-
legged charleston, de turn-over charleston en de side flip. 
Tegen het einde van 1936 was Whitey de manager van twee groepen dansers: de eerste had 
een contract van zes maanden bij de Cotton Club, de tweede (waartoe Greenidge en Ricker 
behoorden) maakte zijn Hollywood filmdebuut in 1937. In de daaropvolgende jaren toerden 
Whitey’s lindy hoppers door heel Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika. Ze 
reisden ook met belangrijke swingbands en traden op in zalen als de Radio City Music Hall 
in New York City en de Moulin Rouge in Parijs. 
Binnen de context van de weerstand die hierboven werd beschreven, was het misschien 
een bedoelde zet, of het resultaat van een onuitgesproken raciaal vooroordeel, waardoor 
de fotosequentie in Life de nadruk legde op de Europese en ballroom-aspecten van de dans 
(verticaliteit, voetenwerk, kunde en gratie), en de dynamische krachtige kicks, spins, throws 
en lifts vergat. De dansers lijken vreugdevol, maar nog steeds in controle, kundig maar niet 
bedreigend virtuoos. Deze foto’s zijn zeker goed gemaakt (of goed gekozen) voor het Life  
publiek van 1936: blanke Amerikanen van de hoge en middenklasse, die verondersteld werden 
gefascineerd, onwetend en zelfs bedreigd te zijn door deze ‘Harlemse negers’ en hun dans. 
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© foto’s: F.G. Gundlach, Klaus Honnef, Enno Kaufhold, Martin Munkácsi, Steidl, isbn 0-500-54330-5

Lindy Hoppers, Harlem, 
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22 Jeroen Peeters  en Myriam Van Imschoot

B-Kronieken

Een discursief project rond mobiliteit,  
transnationalisme en identiteit in de  
dansgemeenschap

Dieter Lesage  – gastredacteur

Bij de aanvang van de zomer van 2006 nodigde 
Sarma, het online platform voor dans en dans- 
kritiek (www.sarma.be), me uit om als gastredac-
teur te fungeren van een katern in Etcetera 104. 

Dit katern zou gewijd zijn aan hetgeen ik,  
alluderend op de titel van een andere tekst van mij, 
al gauw ‘een portret van de kunstenaar als resident’ ben 
gaan noemen. In zekere zin werd mij door Sarma 
aldus een discursieve residentie aangeboden, een 
residentie die zij zelf op de ene of andere manier 
van Etcetera gekregen moest hebben. Mij werd daar-
mee tegelijk de kans gegeven om weer anderen een 
discursieve residentie aan te bieden. De filosoof als 
discursieve curator. Of was ik een ondercurator, en 
waren de sarma’s de curatoren? Ik wist het niet zo 
goed, maar wat ik wel wist, of had moeten weten, 
is dat het niet zo eenvoudig zou zijn om een katern 
samen te stellen met ervaringsdeskundigen ter-
zake. Immers, zij zijn voortdurend onderweg. En al 
diegenen die vaak onderweg zijn met hun laptop, 
al is hij dan voorzien van de nodige draadloze in-
ternetsoftware, weten maar al te goed: zoals het 
laptopje thuis typt, typt het nergens.
 Desondanks wou ik uitdrukkelijk kunstenaars 
uitnodigen – en geen theoretici – om te reflecteren 
over hun conditie als resident, over hun ervaringen 
met residenties. Theoretici hebben nog nooit het 
monopolie op reflectie gehad, met dit kleine project 
wou ik een aantal kunstenaars tot zelfreflectie uit-
nodigen. Het ‘portret van de kunstenaar als resi-
dent’ is dan ook vooral een ‘zelfportret’ geworden. 
Tegelijk hoop ik dat de reflecties die hier voorliggen 
op hun beurt voer voor theoretici mogen worden, 
die de problematiek van de artistieke residentie 
allicht ooit op een meer systematische, meer afstan-
delijke wijze onder de loep zullen nemen.
 In dans, theater, muziek en literatuur, maar mis-
schien nog wel het meest in het veld van de beelden-
de kunsten, voorzien nogal wat kunstenaars voor 
bepaalde periodes in hun bestaan door zich kandi-
daat te stellen voor residenties, door residenties aan 
te vragen. Inderdaad, een belangrijk deel van de 
bestaande kunstenaarsbeurzen stelt zich voor als 
een uitnodiging om gedurende een bepaalde peri-
ode te leven en te werken op een bepaalde plaats, 
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Kunstenaars, kunstencentra en beleidsmakers bedienen 

zich graag van het predicaat ‘internationaal’ om hun werk of 

visie aan de man te brengen – al naargelang de context dekt 

de vlag dan ook vele ladingen. Enkele mythes zijn intussen 

grondig opengelegd, neem het verhaal van de ‘Vlaamse golf ’ 

of dat van een cultuurpolitiek die kunstenaars graag ziet als 

ambassadeurs in een nationale representatielogica. Het zijn 

bekende en vaak geciteerde analyses, maar stroken ze nog 

met de realiteit? De wereld heeft de afgelopen jaren immers 

niet stilgestaan, ook de kunstwereld is niet onaangeroerd 

gebleven door wat we gemakshalve ‘globalisering’ noemen. 

Hoe gaan kunstenaars om met internationale residenties en 

productiefaciliteiten? Hoe bewaken ze daarin hun artistieke 

autonomie? Wat is de impact van migratie op lokale artistieke 

gemeenschappen? Welke nieuwe artistieke identiteiten en 

praktijken ontstaan er in transnationale netwerken? Hoe gaan 

kunstenaars om met nomadisme, inbedding en ontheemding? 

Het is een vragenlijst die nog een eind zou kunnen doorgaan, 

maar alvast wijst op een nieuwe realiteit. Er is daarom ook 

nood aan een nieuw begrippenapparaat om deze fenomenen 

te lijf te gaan, ze te beschrijven, te analyseren en kritisch tegen 

het licht te houden. Het platform voor dans- en performance-

kritiek Sarma heeft daarom in samenwerking met Damaged 

Goods, het dansgezelschap van Meg Stuart, het project  

B-Kronieken opgezet. B-Kronieken is een socio-kritisch en 

artistiek project dat de impact onderzoekt van toenemende 

mobiliteit en transnationalisme op het leven en werken in 

de dansgemeenschap. B-Kronieken omvat onder meer een 

sociologisch onderzoek van Delphine Hesters gebaseerd op 

diepte-interviews met verschillende leden van de Brusselse 

dansgemeenschap, de creatie van een gemeenschapsspel, 

performances, interventies en videowerk van Eleanor Bauer, 

Jorge Leon en Meg Stuart, lezingen en een reeks publicaties in 

Etcetera, Janus en op Sarma. 

Alle onderzoekslijnen komen samen op de website www.

b-kronieken.be. Bezorgd om context, gaat Sarma ook samen-

werkingen aan met verschillende organisaties en plekken 

waarin dit onderzoek kan gedijen, zoals Volksbuehne am 

Rosa-Luxemburgplatz (Berlijn), Kaaitheater (Brussel), of het 

tijdschrift Etcetera. We vroegen filosoof Dieter Lesage om als 

gastredacteur uit het hoger aangegeven kluwen van vragen 

een draad te ontwarren, met als resultaat ‘Een portret van de 

kunstenaar als resident’. B-Kronieken handelt niet enkel over 

internationalisme, maar wil ook een internationaal project 

zijn. Daarom sloegen Sarma en Etcetera de handen in elkaar 

om een volledige Engelse vertaling van deze publicatie moge-

lijk te maken – de teksten zijn on-line beschikbaar op:  

www.e-tcetera.be en www.b-kronieken.be.

Meer over het project op www.b-kronieken.be

Curatoren:	Jeroen	Peeters	en	Myriam	Van	Imschoot

Productie:	vzw	Sarma	(www.sarma.be)

Co-productie:	Damaged	Goods	en	Kunst/Werk

Met	de	steun	van	de	Vlaamse	Gemeenschap	en	de	VGC
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in een bepaalde instelling, in een studio enz. Als gevolg 
daarvan is een aanzienlijk deel van de globale artistieke 
productie thans in belangrijke mate bepaald door condi-
ties die te maken hebben met het statuut van de producent 
als ‘kunstenaar in residentie’. Enerzijds kan men zich de 
vraag stellen welk effect de residentie als modaliteit van de
artistieke productie heeft op die productie. Anderzijds is 
er de vraag welke vooronderstellingen met betrekking tot 
artistieke productie geïmpliceerd zijn in het concept en de 
praktijk van diverse vormen van artistieke residenties. Of 
nog: welk soort kunst leveren residenties op? Welk soort 
beeld leveren residenties op van kunst? En bestaat er een 
verband tussen het beeld dat residenties van kunst hebben 
en het soort kunst dat in residenties wordt geproduceerd?
 De kunstenaar die niet in de eerste plaats voor de markt 
produceert, die een zekere autonomie wil bewaren in zijn 
of haar artistieke productie, ziet zichzelf tegelijk meer en 
meer aangewezen op residenties als modaliteit van subsi-
diëring. Zodoende wordt zijn of haar autonomie gelimi-
teerd door de condities die aan de residentie verbonden 
zijn. De allereerste conditie waaraan residentiebeurzen 
gekoppeld zijn, is vanzelfsprekend de verplichting om 
naar die andere plek te verhuizen. In die zin is de residen-
tiële kunstenaar in de eerste plaats een migrant, is hij of 
zij eerst een migrant moeten worden om vervolgens een 
‘artist in residence’ te kunnen zijn. Tegelijk staat de kos-
mopolitische kunstenaar – die kosmopolitisch genoemd 
kan worden voor zover hij of zij van de ene residentie naar 
de andere reist – voortdurend onder druk om zijn of haar 
projecten te linken aan lokale problemen, thema’s, on-
derwerpen etc. om überhaupt kans te maken op residen-
tiebeurzen. De ene retoriek van bepaalde aanvragen voor 
residentiebeurzen is namelijk succesvoller gebleken dan 
de andere. Zo maakt een kunstenaar meer kans indien het 
lijkt alsof hij of zij reeds ter plekke is geweest, dan wan-
neer de kunstenaar toegeeft niets te weten over de plek in 
kwestie, maar wel bijzonder nieuwsgierig beweert te zijn. 
Daarbij komt dat de beste beurzen vaak te verkrijgen zijn 
op plekken waar men niet bepaald naartoe wil. In dat 
geval stelt zich de vraag op welke manier men als kunste-
naar omspringt met de residentie en de daaraan gekop-
pelde verplichtingen en verwachtingen. Een ‘portret van 
de kunstenaar als resident’ raakt dan ook aan vragen 
met betrekking tot thema’s als globalisering, migratie, 
locatie en nationaliteit, en leidt tot het in vraag stellen 
van concepten als ‘project’, ‘uitwisseling’, ‘in situ’ kunst 
etc. Uiteindelijk gaat het in dit portret ook over het leven 
zelf in zijn triviale en minder triviale aspecten. Hoe gaat 
de kunstenaar om met het huisvestingsvraagstuk: een 
studio krijgen in een ander land is één ding, een woning te 
moeten achterlaten is een ander. Kan men wel leven in een 
kunstenaarsstudio? Heeft men eigenlijk wel een studio 
nodig om te werken als kunstenaar? In tijden van digitale 

media blijven nogal wat residenties pronken met studio’s 
met uitstekende lichtcondities voor schilders. Er zijn zelfs 
residenties die verzekeren dat er geen internet is, want dat 
zou de kunstenaar op zoek naar rust en inspiratie vanzelf-
sprekend alleen maar afleiden. Ook zijn er residenties die 
zich feitelijk haast beperken tot internetfaciliteiten. Men 
blijkt dan alleen van het ene werkstation naar het andere 
te zijn verhuisd.
Al deze vragen heb ik deze zomer voorgelegd aan kunste-
naars uit uiteenlopende disciplines, die elk hun ervarin-
gen hebben opgedaan met residenties. Op deze vragen 
werden ze uitgenodigd te reageren volgens het medium 
van hun keuze: een literair essay, een theoretische analyse, 
een gedicht, een song, een manifest, een beeldbijdrage. 
Beeldend kunstenares Hito Steyerl en filosoof Boris Buden 
zijn zelden of nooit thuis. Onderweg van een residentie 
naar een conferentie schreven ze samen een filosofische 
reflectie over de kunstenaar als res(iden)t, waarin zij een 
antwoord proberen te formuleren op de (existentiële) 
vraag welk type van subjectiviteit precies door residenties 
wordt geproduceerd. De Duitse schrijfster Tanja Dückers 
is in het voorjaar 2007 te gast in het Brusselse literatuur-
huis Passa Porta en lost in ‘De mobiele schrijftafel’ alvast 
een schot in de roos. Ten aanzien van schrijvers in residen-
tie bestaan vaak bijzonder merkwaardige verwachtingen. 
Dückers heeft het met name niet begrepen op de druk 
die ontstaat bij de residerende schrijver om literatuur te 
plegen die zich moet afspelen op de plek waar men toeval-
lig resideert. Ook de Duitse choreograaf Martin Nachbar 
becommentarieert deze roep om ‘plaatsgebondenheid’ 
van artistieke projecten die in residenties worden ontwik-
keld. Hij roept residenties dringend op om hun werking 
in vraag te stellen. Voor de Nederlandse theatermaker 
Jan Ritsema is de kunstenaar in de klassieke residentie 
niet meer dan een ‘dooie kip’. Er is nood aan een radicaal 
andere soort van residentie: een residentie die alleen is 
afgestemd op de eigen artistieke reflectie van de kun-
stenaar en niet bestaat tot meerdere eer en glorie van de 
subsidiënt. Dit is wat Jan Ritsema beoogt met zijn Perfor-
mingArts-Forum in het Franse Saint-Erme, nabij Laon. 
Met haar beeldbijdrage suggereert de Amerikaanse beel-
dend kunstenares Jill Magid hoe zij zich als kunstenaar in 
residentie vaak door anderen ‘gestuurd’ voelt, als was zij 
een satelliet. Tenslotte roept Ina Wudtke, alias DJ T-Ina 
Darling, in haar songs de ambiguïteit op van gevoelens die 
worden voortgebracht door het leven in en tussen residen-
ties: de onverholen trots op het verkrijgen van een vette 
beurs in het buitenland én de jaloezie die dat bij andere 
kunstenaars oproept, doen haar rappen als grime-idool  
Dizzee Rascal, terwijl de angst voor eenzaamheid in al-
weer een nieuw land dat men wederom dient te leren ken-
nen haar doet teruggrijpen naar het register van de blues.

Portret van de kunstenaar als resident 
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OOOOIII!!

ha ha ha ha ahaha ahahaha
yea! I got it!
  [CHORUS]

Wise up be smart!
Don’t make me paint a bitch
Be true to the art
Like a spark, in the dark
Let it shine, bring it on, bring it on!

I got the big
 call

I got to know what’s on    
!calm down!
I gotta get going
I gonna be goin’ for long

[VERSE 1]
I’ve	been	standin‚	in	the	line	with	1000	artists
and	each	of	them	assign	to	get	a	trip	for	gratis.
Being	number	only	one	to	be	chosen	to	be	gone	means	a	lot	to	me,
fuck	the	envy	and	the	rumours,	hey	I	gonna	fullfill	my	plan
write	the	scripts,	shoot	the	pix
draw	a	100.000	flix
working,	working,	steady	stance
Keep	your	system	fresh,	keep	your	system	growing,
vanishing	artists	left	and	right
do	you	have	a	gallerist	by	your	side?
Feel	free	to	hate	cos	i	ain’t	tryin’	to	be	your	mate,
working	on	projects	with	a	shifting	focus
check	the	neid	magazine	ten	to	one
knowledge	in	every	picture,	texts	by	the	tonne,
t-ina	darling	is	my	name,
coming	partly	with	my	crew	right	now	directly	at	you!

  [CHORUS]
Wise up be smart!
Don’t make me paint a bitch
Be true to the art
Like a spark, in the dark
Let it shine, bring it on, bring it on!

I got the big
 call

I got to know what’s on    
!calm down!
I gotta get going
I gonna be goin’ for long

[VERSE 2]
I	speak	about	the	artist,	the	artist	as	
a	resident,
working	as	a	stranger	in	a	foreign	
land.
You	are	not	ready	for	this,
You	better	clean	your	glasses	cos	this	
is	t-ina	darling.
Here	comes	the	gal	with	the	jive	she	
comes	and	needs	no	studio
Cos	coming	in	a	concrete	room	makes	
me	moody	yo.
Who	has	ever	seen	a	chick	like	me	
doing	so?
Do	I	wanna	waste	hard	to	get	money	
on	a	landlord?	No!
I	can	work	on	the	streets,
speak	with	the	peeps
Live	like	the	freaks
At	night	listening	beats
Your	picture	of	an	artist	-	for	me	too	
antiseptic,	calm	–	don’t	get	hectic,
I	don’t	accept	it,	You	got	a	bright	
future
Don’t	let	my	shit	affect	it!

OOOOIII!!

ha ha ha ha ahaha ahahaha
yea! I got it!

[CHORUS]
Wise up be smart!
Don’t make me paint a bitch
Be true to the art
Like a spark, in the dark
Let it shine, bring it on, bring it on!
I got the big call

I got to know what’s on  
!calm down!
I gotta get going
I gonna be goin’ for long
Wise up...

Portret van de kunstenaar als resident | The Residency  DJ T-Ina Darling
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de kunstenaar als ‘transient’

Martin Nachbar — Vertaald door Stien Michiels
Het	Engelse	woord	‘transient’	is	afgeleid	van	het	Latijnse	‘transire’,	voorbijgaan.		
Het	betekent	zoveel	als	vluchtig,	vergankelijk,	kortstondig	en	heeft	ook	techni-
sche	betekenissen	zoals	onvast	of	fluctuerend.	Bovendien	wordt	de	term	ge-
bruikt	voor	een	dakloze	of	iemand	op	doorreis.	Het	is	dus	een	geschikt	woord	om	
de	hedendaagse	en	in	residentie	werkende	choreograaf	afdoende	te	beschrijven.

Reizen, vluchten, vergaan 

1. Kunstenaar zijn betekent vreemdzijn in de wereld.  
Als ik contact zoek met de wereld via artistieke expressie, 
en zo deel van haar wil uitmaken, moet ik me ook altijd 
een stukje van die wereld vervreemden. Om bijvoorbeeld 
mijn lichaam te laten dansen en te gebruiken in een 
choreografie, moet ik afstand nemen van de manier 
waarop dit lichaam dagelijks functioneert. Pas wanneer 
die afstand er is, kan ik de bewegingen abstract maken 
en choreograferen. Hetzelfde geldt voor schrijven en 
de taal van alledag, of voor schilderen en symbolen. 
Ik denk dat deze noodzakelijke vervreemding van de 
wereld om er artistiek deel van uit te maken één van de 
redenen is waarom kunstenaars altijd weer werken op 
plaatsen waar ze niet thuis zijn. Misschien heeft deze 
omstandigheid er mede toe geleid dat choreografen 
steeds vaker de wereldbol afreizen, om in zogenaamde 
residenties werk te maken of aan onderzoek te doen. 
Producenten overal ter wereld bieden woon- en werk-
ruimte en soms ook financiële middelen aan, zodat 
choreografen daar kunnen werken. Ze reizen van de ene 
plek naar de andere, hun werk achterna, en worden op 
die manier passanten. Mensen op doorreis, die zich niet 
enkel van de wereld vervreemden om kunst te maken, 
maar van reizen een constante maken, om zo financieel 
het hoofd boven water te houden. In zekere zin komen 
ze wel nog in het buitenland aan, maar amper in de 
wereld. 
 Toen ik nog een tiener was, werd reizen bij ons thuis 
beschouwd als een school voor het leven. Wie op reis 
ging, sprokkelde ervaringen bijeen die je thuis nooit 
had kunnen meemaken: vreemde talen, handen en 
voeten gebruiken om mensen aan te spreken en de 
weg te vragen, vreemde zeden en gewoontes leren ken-
nen, ongewone gerechten uitproberen, spoorboekjes 
ontcijferen, tenten opzetten en weer afbreken, liefdes-

avonturen beleven, culturen verkennen. Ook ik ben 
met vrienden de wijde wereld in getrokken, ben vol 
indrukken terug naar huis gekomen, en keek er naar uit 
om al die ervaringen later, in het leven dus, eens te kun-
nen gebruiken. Het voordeel toen: er was zoiets als een 
thuis, die soms wel op je zenuwen werkte, maar waar 
je naar terug kon keren, en van waaruit je erop uit kon 
trekken, het leven in. Dat ik ooit een beroep zou kiezen 
waarin reizen mijn broodwinning zou zijn, had ik me 
toen niet eens kunnen voorstellen. Nu kan ik me moei-
lijk voorstellen dat ik zonder reizen zou leven of beter, 
overleven. Ik ben: choreograaf.
 En ik schrijf deze regels in een trein van Berlijn naar 
Essen, waar ik vanaf morgen in residentie ga bij PACT 
Zollverein. Ik zit in een wagon die aan ongeveer 180 
km/u over de sporen vliegt. Buiten razen de lichten 
van de nacht voorbij. Als een ruimtevaarder glijd ik 
met mijn ruimteschip naar de plek waar ik de volgende 
vier weken zal verblijven. Kort na middernacht kom ik 
aan. Dit jaar en het afgelopen jaar realiseerde ik twee 
projecten. Het ene, mnemonic nonstop, had als thema het 
elders-zijn. Aan de grondslag van het andere, Incidental 
Journey, lag het verschil tussen steden. Het eerste was 
een project dat Jochen Roller en ik samen hadden uit-
gedacht, het tweede kwam er in opdracht van het APAP 
(Advancing Performing Arts Projects). Voor deze twee 
projecten bezocht ik de laatste achttien maanden alleen 
al negen steden gedurende telkens twee tot drie weken: 
Leuven, Tel Aviv, Zagreb, Graz, Torres Vedras, Kortrijk, 
Salzburg, Bytom en Castiglioncello. Op elk van deze 
plaatsen was ik in residentie, zoals dat heet in het he-
dendaagse danswereldje. De producenten van die plek 
gaven me woon- en werkruimte, soms ook geld, en in 
ruil daarvoor maakte ik stukken.
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2. Op zich is de idee van residentie, namelijk het 
tijdelijk verblijven op een andere plaats om daar onge-
stoord creatief te werken en zonder je zorgen te maken 
over heen-en-weer reizen of het thuisfront, helemaal 
niet zo slecht. Toen rond 1595 Kardinaal Francesco Ma-
ria del Monte Michelangelo Merisi da Caravaggio een 
residentie aanbood in zijn huis in het Palazzo Madama, 
was dit gebaar enerzijds ingegeven door eigenbelang 
– de katholieke kerk bevond zich in een contrarefor-
matie – maar was het anderzijds ook wel gastvrij. De 
kunstenaar wordt onderhouden door zijn gastheer en 
kan zich zorgeloos toeleggen op zijn werk. Hij krijgt 
ruimte, tijd, geld, verzorging en materiaal ter beschik-
king. Als tegenprestatie schildert de kunstenaar een 
paar schilderijen die de bijbelse verhalen aanschouwe-
lijk en expressief in beeld brengen. Een ruilhandel waar 
de kunstenaar, wiens schilderijen werden afgenomen, 
eigenlijk alleen bij kon winnen. 
 Ook vandaag worden residenties gekenmerkt door 
deze mix van gastvrijheid en ruilhandel. Een cultuur-
huis of dansproducent biedt een choreograaf en zijn 
team werk- en woonruimte aan, in bepaalde omstan-
digheden ook reiskosten, dagvergoedingen en soms ook 
een financiële productiebijdrage. In zekere zin wordt de 
kunstenaar dus thuis ontvangen, in een gastvrij gebaar 
naar een vreemdeling. Vaak is deze gastvrijheid gekop-
peld aan het feit dat er een stuk wordt gemaakt en dat 
dit stuk ook getoond wordt in het huis in kwestie. Aan 
het einde van een dergelijke residentie is er haast altijd 
zoiets als een toonmoment of een publiek evenement. 
In ieder geval kan de kunstenaar er enkel bij winnen. 
Het onderscheid met Francesco Maria del Monte en 
Caravaggio is echter de graad van institutionalisering: 
waar Caravaggio in een huishouden te gast was, zijn 
hedendaagse kunstenaars te gast in een instelling. Hoe 
hard de medewerkers van deze instelling ook hun best 
doen, gastverblijven blijven gastverblijven. Hun Ikea-
inrichting straalt slechts een beperkte charme uit en 
koken kan in hun spartaans uitgeruste keukens slechts 
tot op zekere hoogte. Dit hoeft echter niet per se erg 
te zijn aangezien het belangrijkste aspect, namelijk 
ongestoord werken, eigenlijk altijd gevrijwaard blijft. 
Of je daarvoor een (langdurig) verblijf in het buitenland 
nodig hebt, is weer een andere vraag.
 Het feit is dat vele productiestructuren en netwerken 
in de hedendaagse dans intussen haast uitsluitend met 
residenties werken. Vaak worden in een stad of regio 
niet genoeg middelen ter beschikking gesteld om de 
vele choreografen die er leven en werken te ondersteu-
nen. In plaats daarvan worden netwerken ontwikkeld 
en gestimuleerd die op hun beurt een uitwisseling ver-

langen tussen steden, regio’s en landen. Choreografen 
uit de eigen streek worden naar ergens anders gestuurd, 
en choreografen van ergens anders worden in huis uit-
genodigd. Hierdoor ontstaan verschillende stromen 
(of gezien het relatief kleine aantal choreografen en 
dansers in de wereld, misschien eerder stroompjes): van 
mensen die hier onderzoek voeren, daar produceren, 
wat verderop nieuwe formats uitdenken en ginder ver 
een première hebben; van geld dat daar wordt beheerd, 
hier aan de kunstenaar in residentie wordt betaald, en 
wat verderop door hen wordt uitgegeven; en tot slot ook 
van relaties die door het bijna onafgebroken reizen zo 
goed als allemaal vluchtig en in zekere zin vaag worden. 
Migratie is het niet, want dat betekent meestal een 
heel armoedige plek als vertrekpunt en een heel rijke 
plek als doel, met een vaak economisch gemotiveerde 
beweging van A naar B. Je zou dit onafgebroken reizen 
misschien eerder nomadisch kunnen noemen (ook al 
ben ik persoonlijk niet helemaal zeker of nomadendom 
zich niet steeds aan de rand van een imperium beweegt, 
terwijl wat hier beschreven staat zich eigenlijk midden 
in het imperium afspeelt, namelijk in het vooral op 
geldstromen gerichte kapitalisme). Het nomadendom 
van residenties probeert namelijk in deze geldstromen 
te zwemmen, er iets uit te scheppen en er iets in te 
voeren. Reisdoelen zijn er daarbij nauwelijks, hoog-
stens reisroutes en richtinggevende lijnen waarlangs 
de kunstenaars uit de wereld ontsnappen, hun kunst 
tegemoet vliegen, en even in contact komen met col-
lega’s waarmee ze bevriend zijn of nauw verwant. Vaak 
bestaat door dit bijna verplichte systeem van residenties 
een economische noodzaak bij choreografen om elders 
te zijn. In mijn geval (wat, het moet gezegd worden, ook 
een deel van de motivatie voor deze tekst uitmaakt) is 
het zo dat ik in mijn thuishaven Berlijn van de Senaat 
voor Wetenschap, Onderzoek en Cultuur in de laatste 
vier jaar voor vijf producties in totaal 13 000 euro kreeg 
(van het cultuurfonds van de hoofdstad helemaal niets). 
Zodoende ben ik aangewezen op onderzoek en pro-
ducties in residenties. Of dit binnen afzienbare tijd zal 
veranderen, is een ander verhaal. In ieder geval ben ik 
niet de enige die zich in deze situatie bevindt.

3. Toch kan dit elderszijn absoluut ook spannend 
zijn. Dit wordt evenwel nauwelijks ter sprake gebracht 
in het werk dat in residentie ontstaat: het blijft niet 
meer dan een beleving aan de rand van het werkpro-
ces. In het kader van mnemonic nonstop daarentegen, de 
samenwerking met Jochen Roller die ik al eerder aan-
haalde, besloten we om te werken rond het vinden van je 
weg in een ‘elders’. We wilden een stuk maken over het 
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onderweg zijn in, en het passeren van vreemde steden. 
Daarvoor maakten we gebruik van de techniek van 
de dérive, die werd ontwikkeld door de situationisten 
in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. We liepen door die 
vreemde steden, verzamelden indrukken, lichamelijke 
waarnemingen, verhalen en bewegingen, en maakten 
op basis daarvan een choreografie van dans, tekst en 
projectie. Het ging ons daarbij niet zozeer om de des-
oriëntatie op een vreemde plek, maar eerder om het in 
kaart brengen van het onbekende. We stelden dat cho-
reografie ervaringen uit het vreemde zichtbaar maakt 
en zodoende een soort cartografie is. De roes van het 
onderweg zijn was bijzaak, en reizen was wel vermoei-
end, maar ook een leuke bezigheid waar verschillende 
potsierlijke verhalen uit voort kwamen. Niet zozeer het 
vervreemd blijven van de wereld stond centraal, wel het 
leren kennen van het vreemde. 
 Dit leren kennen begint altijd bij de aankomst, en 
wordt daardoor ook een soort van toe-eigening van het 
territorium. Eerst worden een aantal praktische vragen 
beantwoord: wegen moeten worden uitgelegd, sleutels 
van woon- en werkplek overhandigd, winkel- en was-
mogelijkheden getoond en eventuele vrijetijdsbestedin-
gen zoals zwemmen of museumbezoek gelokaliseerd. 
Zo snel mogelijk worden lievelingsplekken bepaald en 
routes gememoriseerd. Kortom: de nieuwe plek wordt 
in kaart gebracht, wordt veranderd in een enigszins 
alledaagse plek en wordt op een bepaalde manier eigen 
gemaakt. Bepaalde gerechten zijn met bepaalde plek-
ken verbonden – vis met snijbiet en aardappelen in 
Zagreb, salade met pompoenpittenolie in Graz, pasta 
met zeevruchten in Castiglioncello, frietjes met andal-
ouse saus in Leuven. En soms gebeurt het dat ik naar een 
plek terugkeer en automatisch de weg naar de dansstu-
dio weet. Mijn lichaam herinnert zich de richting van de 
straten en de weg die ik moet nemen. Ik hoef er niet over 
na te denken. 
 Maar laat ons terugkeren naar het moment van aan-
komst. Je zintuigen staan op scherp, je blik dwaalt over 
alles heen, je ziet ongewone, maar ook vertrouwde din-
gen in een nieuw licht, je geest is wakker, je ziel licht. 
De stad, de mensen, de medewerkers van de coprodu-
centen zijn zo goed als onbekend, jij zelf ook. En zelfs al 
gebeurt er niet altijd veel, alles is mogelijk en alles wil 
begrepen en eigen gemaakt worden. Zo gaat de eerste 
wandeling van de studio of het kunstenaarsverblijf vaak 
richting stadscentrum om inkopen te doen: de kabel die 
je nodig hebt, de post-it blokjes die je vergeten bent, een 
paar dv-cassettes of ook dingen die minder dringend 
zijn; een paar nieuwe schoenen, een t-shirt of nieuwe 
cd’s. Het gaat hierbij om niets anders dan het onbe-

kende te bezetten en toe te eigenen. En niets is daarvoor 
beter geschikt dan de praktijk van het shoppen. In de 
kapitalistische maatschappij wordt dit het makkelijkst 
getolereerd en is het iets wat voor het verloop van de 
dingen noodzakelijk is, en zelfs onbewust vereist wordt. 
Het geeft iemand het gevoel een nieuwe plek in te ne-
men en een stukje overzicht te hebben. En dat is niet 
eens een illusie, want ik heb me met mijn aankoop effec-
tief iets toegeëigend, dat voordien toebehoorde aan een 
bewoner van de stad en daardoor in overdrachtelijke zin 
aan de stad zelf. Of het artistieke baat heeft bij dit shop-
pen, is een andere vraag. De nieuwe, kleine videocamera 
uit Essen, ja. Van de geruite broek uit Salzburg ben ik al 
niet meer zo zeker. En de badslippers uit Castiglioncello 
heb ik maar meteen daar achtergelaten: die waren vast 
en zeker niet nuttig voor de kunst.

4. Veel belangrijker is echter de vraag in hoeverre 
kunst gebaat is met reizen. En wat hebben residen-
tieplekken en hun bewoners er eigenlijk aan om deze 
vreemde choreografen in hun steden te ontvangen? Het 
is dan misschien problematisch om te vragen naar het 
nut van kunst en naar datgene waar kunst al dan niet 
mee gebaat is, maar het is minstens even belangrijk om 
deze problematiek in de context van ‘choreograferen 
in residentie’ wat van naderbij te onderzoeken. Want 
niet enkel in bijsluiters voor residenties worden nogal 
wat bijwerkingen beschreven. Het zijn naargelang 
de aard van de reis en de voorkeuren van individuele 
kunstenaars min of meer zwaar doorwegende feiten: 
milieuoverlast door vliegtuigreizen; jetlag; slaaptekort; 
afstandsrelaties die door de tijdelijke scheidingen af 
en toe ook stuklopen; hoge voedingskosten aangezien 
meestal op restaurant wordt gegeten; vervreemding 
van de eigenlijke woonplaats; vriendschappen die we-
gens tijdgebrek langzaam afsterven; kennissen die ter 
compensatie tot vrienden gestileerd worden; alcohol- en 
ander druggebruik; verschimmelde etensresten in de 
koelkasten van gastverblijven; lievelingsgebruiksvoor-
werpen die in hotelkamers worden vergeten enzovoort. 
Sommige hiervan heb ik zelf meegemaakt, andere heb 
ik bij collega’s waargenomen. Natuurlijk mag veronder-
steld worden dat een aantal van deze problemen zich 
ook zonder de reisdruk zou voordoen. Maar in mijn 
argumentatie onderstrepen deze bijwerkingen de vraag 
die ik stelde aan het begin van deze paragraaf: de vraag 
naar het nut van residenties. Want wanneer de eerste 
opwinding van het reizen en het elders-zijn gezakt is, 
en het een gewoonte wordt om in vreemde streken te 
werken, dan treden de bijwerkingen op de voorgrond 
en komen de eerste verschijnselen van vermoeidheid 

‘In ieder geval ben ik niet de enige’
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aan het licht. Vooral wanneer de research niets te ma-
ken heeft met de plek van residentie, is er geen enkele 
reden waarom je deze research niet thuis zou kunnen 
doen. Behalve dan de hierboven beschreven aard van de 
productiestructuren en netwerken, en misschien ook 
het voordeel om je voor een bepaalde tijd geen zorgen te 
maken over het leven van alledag thuis. 
 Er zijn evenwel ook projecten waarvoor de organisa-
toren niet enkel een residentieplek aanbieden om er te 
werken, maar ook expliciet vragen dat dit werk geënt 
zou zijn op die plek. Reizen wordt dan een productivi-
teitsfactor, die het kosmopolitische met het regionale 
verbindt. De bereisde kunstenaar brengt de ervaringen 
die hij op verschillende plekken in de wereld opdeed 
naar een bepaalde regio, brengt de karakteristieke 
eigenschappen van deze regio in synergie met zijn er-
varingen en maakt daaruit kunst. Hierboven haalde ik 
al een voorbeeld van een dergelijk project aan, namelijk 
het apap project waarvoor ik dit jaar door Tanzfabrik 
Berlin werd uitgenodigd. Mijn bijdrage was een rondlei-
ding in de stad, langs de onzichtbare sporen van onge-
vallen en incidenten die zich hier hadden voorgedaan en 
die de stad blijvend bewogen hebben – Incidental Journey. 
Met dit doel voor ogen interviewde ik de bewoners van 
iedere stad, liep door de straten om de verhalen die me 
verteld werden een plaats te geven, en creëerde de mo-
gelijkheid voor de inwoners om doorheen mijn bril een 
nieuw perspectief te ontdekken op vanouds bekende 
feiten. Aan het einde van iedere rondleiding werd een 
‘choreografisch monument’ opgericht, voorgesteld door 
een op de grond getekende kaart van de route. In al zijn 
vergankelijkheid en vluchtigheid stond dit ook symbool 
voor het feit dat Incidental Journey doorging in zes Euro-
pese steden: een reis door de stad die zelf op reis was. In 
dit specifieke geval was het reizen bijzonder vermoeiend 
(je weg zoeken in iedere stad ging niet enkel over het 
leven van alledag, maar ook over de kunstproductie 
zelf), maar het was een onontkoombaar bestanddeel in 
het kader van het project, en daarom zinvol. 
 Als dus het bestaande netwerk van residenties, of 
het nu gaat om productie- of onderzoeksresidenties, op 
deze of een andere manier zinvoller wil worden, moet 
hier heel grondig over worden nagedacht. In de eerste 
plaats is er nood aan een heel andere infrastructuur van 
de plek, bijvoorbeeld kinderopvang voor choreografen 

met families of ook beter ingerichte kunstenaarsverblij-
ven. Daarnaast moeten residenties van cultuurhuizen 
ook gefinancierd worden wanneer de choreograaf liever 
thuis wil werken (cultuurhuizen kunnen bijvoorbeeld 
werkplekken onder elkaar uitwisselen; of de uitge-
spaarde reiskosten gebruiken voor de huur van studio’s; 
of je zou ook simpelweg kunnen uitrekenen hoeveel tijd 
en dus geld bespaard wordt wanneer een aantal reis- en 
verblijfsdagen wegvallen). Met andere woorden: het 
begrip residentie moet op een nieuwe manier worden 
benaderd, en vooral nauwer aansluiten bij de noden 
van de kunstenaars. Een mogelijke piste is een betere 
afstemming tussen regionale projecteisen en producen-
ten, theaters en cultuurhuizen. Zo zouden bijvoorbeeld 
de commissies van ministeries en senaten moeten 
begrijpen dat niet enkel het vorderen van projecten zin 
heeft, maar ook onderzoek en time-out. En producen-
ten zouden er, misschien ook samen met choreografen 
en dansers, meer bij moeten stilstaan hoe de kunste-
naars beter in synergie kunnen worden gebracht met 
het plaatselijke gebeuren in de residentiesteden (zonder 
echter op basis hiervan een nieuw systeem van plaatsge-
bonden residenties te creëren, maar altijd met het oog 
op de vrijheid van het creatieve proces).  
Dat dit alles meer geld zou kosten, en er daardoor min-
der middelen zouden zijn voor grote producties, staat 
buiten kijf. Maar in tijden waarin het overschot aan fos-
siele brandstoffen zienderogen daalt, en vernieuwbare 
energiebronnen aan belang winnen, in een tijd waarin 
het bewustzijn groeit dat er nagedacht moet worden 
over de omvang en de aard van kapitalistische goede-
renproductie en -stromen, moet ook de dans niet bang 
zijn om haar middelen anders in te zetten dan voor het 
prestige van enkele kunstenaars of voor de profilering 
van productie- en onderzoeksplekken. Het zou zinvol 
kunnen zijn om na te denken over de omvang van pro-
ducties en ze met het oog op een grotere menslievend-
heid te verkleinen. En zelfs al is dit geen oplossing voor 
de paradox van de kunstenaar die zich vervreemdt van 
de wereld om er deel van uit te maken, toch zou het goed 
kunnen dat een meer pragmatische en transparante om-
gang met vreemd-zijn, reizen en kunstcreatie de mythe 
van de kunstenaar als reizende heremiet kan verhelde-
ren en uiteindelijk misschien ook kan opheffen. Maar 
dat is een ander verhaal...

Portret van de kunstenaar als resident | Reizen, vluchten, vergaan

...en komen de eerste verschijnselen van vermoeidheid aan het licht. 
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Wanneer we denken aan de betekenis 

van het woord ‘residentie’, duikt er 

een vreemd wiskundig probleem op. 
We zouden dit het probleem van het 
residu kunnen noemen. Maar wat 
betekent dit? Er is altijd een verschil 
tussen het aantal mensen dat op een 
bepaalde plaats verblijft, en dege-
nen die meegerekend worden. De 
louter residerenden zijn meestal in 
de grote meerderheid ten opzichte 
van de anderen. Terwijl de eersten er 
gewoon wonen, worden de laatsten 
ingeweven in een netwerk van natie, 
representatie en voordelen. De eerst-
genoemden verblijven overal zonder 
ergens noodzakelijk te behoren. 
Hun residentie leidt niet tot repre-
sentatie. Ze behoren tot de bevol-
king en tegelijk ook weer niet. Zo 
bekeken vormen zij een structureel 
overblijfsel, een rest, een surplus 
van mensen, dat het hele concept 
van ‘volk’ in een crisis stort. 
 Zoals Giorgio Agamben heeft aan-

getoond in zijn verhandeling over de 

brieven van Paulus, is de restfiguur van 

extreem groot politiek belang. Binnen 

deze context is de rest iets dat ontsnapt 

aan de relatie van meerderheid en min-

derheid. Het is noch Grieks, noch joods, 

het is iets dat die tweedeling opschort 

en de identiteit van iedere imaginaire 

gemeenschap ondermijnt. De rest is de 

figuur van het volk, als het niet gecate-

goriseerd wordt op basis van etniciteit 

of zelfs klasse: het volk als zodanig.  

De rest is niet het resultaat van het 

verschil tussen politieke subjecten en 

de massa als zodanig. Het is eerder het 

surplus dat geproduceerd wordt door 

deze operatie, de onmogelijkheid voor 

ieder volk om ooit identiek aan zichzelf 

te zijn. Het concept van residentie leidt 

dus onmiddellijk naar de notie van het 

residu, of de rest.

Het perspectief van de rest: dit is de  

positie van waaruit we moeten denken 

doorheen de conditie van zgn. residen-

ties. Residenten zijn echter niet identiek 

aan de rest. De conditie van residentie 

creëert alleen maar een plaats waar het 

probleem van de rest benadrukt wordt, 

en waar de dynamieken van de residen-

tie en het residu zich openbaren. Niet 

in de eerste plaats omdat residenties 

gewoonlijk tijdelijk zijn, en mobiele en 

flexibele subjectiviteiten aanmoedigen. 

En ook niet omdat zij migratie stimu-

leren en vaak niet-burgers bedienen. 

Zelfs niet omdat zij zouden voorkomen 

dat iemand identiek is aan zichzelf, als 

zoiets al mogelijk zou zijn. Maar omdat 

zij de spanningen tussen verschillende 

vormen van het gemeenschappelijke 

verdichten – zowel op een positieve als 

een negatieve manier. Vanuit een opti-

mistisch perspectief zouden we kunnen 

zeggen dat ze nieuwe verbindingsvor-

men tussen mensen laten ontstaan, 

die niet langer gemodelleerd zijn naar 

natie of afkomst, en dat ze vormen 

van relaties creëren die de identiteit 

overstijgen. Vanuit een meer realistisch 

perspectief zijn het plaatsen waar de 

gedeterritorialiseerde condities van 

globale, culturele industrieën botsen op 

de politiek van nationale representatie. 

De condities van residenties drukken 

precies die botsing uit. 

Dit is de reden waarom residenties geen 

containers voor de rest zijn. Ze kunnen 

verwijzen naar deze conditie, maar 

dan toevallig. Ze creëren ambivalente 

ruimtes, middelpunten, die enerzijds 

in een soort buitenterritoriaal nie-

mandsland zwerven. Maar tegelijk is 

dit ook het soort buitenterritorialiteit 

dat ambassades op zich nemen. Ambas-

sades creëren een soort van territoriale 

verwarring, zij vouwen de ene nationale 

ruimte in de andere. Natuurlijk zijn zij 

geen niemandsland, maar ze drukken 

eerder een gecondenseerd surplus van 

nationale representatie uit. De ruimte 

van residenties is bijgevolg ambivalent. 

Ze zijn tegelijk ruimtelijk overmatig 

gedetermineerd én verloren, ze zijn ner-

gens en ergens anders, ze representeren 

lokaliteit maar produceren tegelijker-

tijd deterritorialisatie.

 

Mobilisatie

Laten we nu het eerste aspect van de 

dynamiek van residentie ontvouwen: 

het aspect van deterritorialisatie. Re-

sidenties creëren transnationale series 

van relaties: dienstdoend als ruim-

testations voor ambitieuze, mobiele 

self-made ondernemers functioneren 

zij als versnellers van zelf-marketing en 

als oefenruimte voor de levensstijl van 

uitermate mobiele, culturele operato-

ren. Ze vormen licht excentrieke sub-

jectiviteiten die zich perfect aanpassen 

aan het ritme van de globale culturele 

industrie. Residenties maken integraal 

deel uit van deze industrieën, waarvan 

de ideologie er één is van competitie, 

nietsontziende creativiteit en een bijna 

verplichte openheid voor samenwer-

king en mobiliteit. Dit is de materiële 

realiteit voor veel kunstenaars in een 

De kunstenaar als  res}iden{t 
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bepaalde fase van hun professionele 

leven, en die krijgt vorm in een soort 

gevangenis. Want er bestaat praktisch 

geen manier om deze productieomstan-

digheden gezamenlijk te beïnvloeden, 

te organiseren of te veranderen. Net 

zoals Paulus’ rest bestaat bij gratie van 

God, bestaat de seculiere rest bij gratie 

van werkgevers, opdrachtgevers, curato-

ren, immigratiediensten. Collega’s zijn 

meestal van meet af aan tegenstanders. 

Er is geen vakbond, geen lobby, geen 

partij, geen parlement, geen ambassade, 

geen afgevaardigden… Er zijn niet eens 

priesters of herders die de zaak van dit 

kiesdistrict ter hand nemen. Hoewel het 

gaat over en werkt met representatie, 

wordt het niet gerepresenteerd of is het 

zelfs niet representeerbaar. Bijkomend 

is er haast geen publiek debat dat over 

deze transnationale vormen van het ge-

meenschappelijke zou kunnen discussi-

eren, of ze zelfs proberen te organiseren. 

 Organisaties zoals het Franse Inter-

mittents du spectacle, dat zich inzette 

voor betere werkomstandigheden voor 

de precaire cultuurwerkers, focussen 

altijd op de natiestaat als het exclusieve 

doelwit voor hun eisen, en lopen het 

gevaar verstrikt te raken in een protec-

tionistische en conservatieve retoriek. 

Anderzijds bestaan er geen andere 

organisatievormen die de fluïde en ex-

treem wispelturige kenmerken van de 

rest kunnen bijbenen. De rest is koppig 

individueel, hij is verbonden, maar niet 

in duurzaamheid. Uit dit kiesdistrict 

kan geen stabiele massa gevormd wor-

den en ook geen gecoördineerde bewe-

ging, omdat alle leden in verschillende 

richtingen bewegen. De rest verandert 

constant van innerlijke samenstelling, 

evenals van uiterlijke verschijning. Hij 

is gemeen, charmant, verraderlijk, dap-

per en neemt gretig deel aan zijn eigen 

exploitatie.

 Bovendien is binnen kunstenaars-

residenties de vorm van productie 

radicaal veranderd. Deze vorm is erg 

hedendaags, in die zin dat de resultaten 

niet zozeer producten of objecten zijn, 

maar in feite intermenselijke relaties. 

Kunstenaars kunnen wel of geen kunst-

werk produceren, maar eigenlijk maakt 

dit niet veel uit voor veel soorten van 

residentie. Het ‘product’ dat verwacht 

wordt, is performatief, niet object-geba-

seerd: het impliceert de creatie van rela-

ties, van communicatie, van netwerken. 

Daarom behoort ‘residentie-werk’ tot 

een type van affectieve en symbolische 

arbeid dat tegenwoordig aan belang 

wint. Het bestaat uit vergaderingen, 

begroetingen, prietpraat, uitwisseling 

van e-mailadressen, netwerken… Kort 

gezegd is het op zich al een bepaalde 

manier van politiek werken, met geen 

enkele andere consequentie dan het 

kopiëren van zichzelf. Het relationele 

‘product’ is de creatie van een ‘genet-

werkte’ ruimte die zichzelf geleidelijk 

in stand houdt, verandert en vergroot. 

Het wordt gecreëerd door een vorm 

van arbeid die niet langer gescheiden is 

van een autonome politieke sfeer, maar 

ervan doordrongen is. ‘Residentieel 

werk’ lijkt dus erg op sekswerk, zorg-

werk, of iedere andere gefeminiseerde 

vorm van zogenaamd reproductieve 

arbeid. Dat artistieke arbeid niet ver 

verwijderd is van prostitutie, is al dui-

delijk sinds de dagen van de bohemien. 

Maar op geen enkel moment is deze 

verbinding wezenlijker geweest dan nu. 

De kunstenaar schildert niet langer de 

prostituee om te verbergen dat hij zelf 

een prostituee is, maar engageert zich 

voor de productie van een affectiviteit 

op alle denkbare niveaus, vooral binnen 

de constellatie van de hedendaagse 

kunst, waarin de creatie van relatie en 

sensatie het verwachte hoofdproduct 

is van kunstenaars.Hoewel de super-

structuur van residenties duidelijk in 

nationale categorieën gegoten is, is de 

productie die daar plaatsvindt direct 

onderworpen aan de condities van een 

globale markt, waar onder andere

affect, sensatie en relatie de meest 

begeerde koopwaren zijn geworden.. 

De artistieke praktijk is nu het behoud 

van de residentie zelf met al haar con-

dities van structurele ambivalentie. 

Dit plaatst kunstenaars in een vreemde 

positie. Ze zijn zelf de scheppers van 

hun eigen levensomstandigheden: 

temporele en spatiale fragmentatie en 

structurele onzekerheid.

 Door deze omstandigheden, en niet 

doordat zij structureel nomadisme 

creëren, construeren kunstenaars- 

residenties de condities van het residu 

of de rest. Enerzijds faciliteren zij dit 

type van verstrooide en zelfs verwarde 

verbinding tussen mensen, die meer en 

meer gemeengoed is geworden en die 

de exclusieve rekenkunde van natie en 

afkomst achter zich laat door instituten 

te voorzien die zogezegd permanent 

tijdelijk zijn. Anderzijds is dit type van 

relaties buiten de traditionele repre-

sentatie gelokaliseerd. Het kan niet 

uitgedrukt worden in termen van de-

mocratische representatie van een volk, 

omdat dit juist de beginselen van deze 

representatie ondermijnt. Residenties 

benadrukken dus het gebrek aan be-

wustzijn van de realiteit van de rest, en 

een gebrek aan vocabulaire en middelen 

om zich te richten tot de kwesties die sa-

menhangen met de nieuwe vormen van 

gemeenschappelijkheid. Ze drukken de 

moeilijkheid uit om verder te denken 

dan representatie. Als residenten heb-

ben we de meeste dingen gemeenschap-

pelijk, maar we hebben weinig manie-

ren om gemeenschappelijk te handelen. 

En de articulatie van het gemeenschap-

pelijke wordt al helemaal niet verwacht, 

omdat uniciteit en verschil juist de 

meest gekoesterde commoditeiten zijn 

binnen dit circuit.

Portret van de kunstenaar als resident | De kunstenaar als res}iden{t
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Inzoomen

Dit globale trekken is niet het enige 

element in de dynamieken van de resi-

dentie en het residu. Er is een even grote 

duw in de andere richting. Kunste-

naarsresidenties zijn vaak sterk inge-

bed in een nationale representatie, die 

gepresenteerd wordt als een puur cultu-

rele. Dit type van representatie gebeurt 

niet door delegatie of mandaat. Het is 

niet ‘pars pro toto’ zoals de politieke 

mechanismen van de representatieve 

democratie, maar het is sterk beïnvloed 

door de illusie van afkomst. Een groot 

aantal residentieprogramma’s repre-

senteren openlijk een bepaalde natie. 

Veel programma’s voorzien speciale 

kansen voor burgers die geselecteerd 

zijn om hun natie te vertegenwoordigen 

in grote internationale evenementen. 

Deze programma’s fungeren als een 

soort diplomatieke organisatie, met dit 

verschil dat ze geen politiek mandaat 

hebben. De regels van dit type van 

culturele representatie zijn onbestaand, 

arbitrair en fluctuerend. Ze creëren 

groepen van kunstenaars en bureaucra-

ten die de rol aannemen van ongekozen 

en vaak onvrijwillige ambassadeurs 

van staten, lokaliteiten of zelfs scenes. 

Vooral van mensen die banden hebben 

met benadeelde of minder bekende 

regio’s wordt verwacht dat zij deze 

plaatsen op nadrukkelijke wijze inter-

nationaal vertegenwoordigen. Denk 

maar aan de Balkan- en Midden-Oos-

ten-tentoonstellingen die, om het met 

Paulus’ woorden te zeggen, ‘joden’ en 

‘Grieken’ in substantiële hoeveelheden 

voortbrengen.

 Enerzijds is dit type van representatie 

impotent: het gaat niet gepaard met 

de beperkte emancipatie van poli-

tieke representatie. Maar anderzijds 

is het extreem krachtig en politiek in 

een andere betekenis, omdat het het 

mechanisme van kunsttentoonstel-

lingen en -demonstraties als zodanig 

expliciteert. Het is een component van 

wat Jacques Rancière de ‘distributie 

van het waarneembare’ noemt: het is 

een factor die beslist over de zichtbaar-

heid en onzichtbaarheid van bepaalde 

types van artistieke productie. En deze 

zichtbaarheid of onzichtbaarheid wordt 

sterk bepaald door de toekenning van 

afkomst of culturele achtergrond. Hoe 

afstandelijker een artistieke productie 

lijkt, des te cultureel representatiever 

moet ze zijn om zichtbaar te worden. 

Hoewel de residentieruimte, wanneer 

we spreken over de levensomstandighe-

den, gevestigd is in een transnationale 

gevangenis, is ze ook stevig gevestigd 

binnen de logica van de territoriaal 

culturele representatie. Ze wijst iden-

titeiten toe aan residenten die zich er 

vaak niet om bekommeren. Anderen 

nemen dan weer erg graag de rol van 

lokale vertegenwoordigers op zich. Zo 

worden kunstenaars ambassadeurs van 

vaak dubieuze entiteiten zoals culturen 

of zelfs rassen. Ze produceren locatie, 

culturele identiteit en nationale trots, 

of op zijn minst toch entertainment.

Representatie of expressie

De vraag is niet hoe we komaf moeten 

maken met de verschillende problemen 

die representatie voor residenten met 

zich meebrengt, of hoe we ze moeten 

transformeren tot een meer rechtvaar-

dige distributie van zichtbaarheden. 

Hoewel deze vraag interessant kan zijn 

voor individuen, kan uit deze debatten 

geen toekomstperspectief ontstaan. 

Concepten die nog altijd verwikkeld 

zijn in de logica van afkomst en iden-

titeit – zoals concepten van de derde 

ruimte of hybriditeit – of in de liberale 

logica van de inclusie van representatie 

en zichtbaarheid, zullen er nooit in 

slagen om deze logica achter zich te 

laten. Ze zijn nutteloos wanneer het 

aankomt op de verkenning van nieuwe 

vormen van gemeeschappelijkheid, die 

de logica volgen van amorfe en tijdelijke 

associatie, een logica die sowieso niet 

langer te vertegenwoordigen valt bin-

nen de bestaande orde. De vraag die 

opkomt is niet langer de vraag naar 

representatie, maar een vraag naar 

gemeenschappelijke expressie.

 Maar hoe kunnen we deze condities, 

die we gemeenschappelijk hebben, 

uitdrukken of zelfs aanpakken? Een 

mogelijk antwoord: ze vertegenwoordi-

gen een gebrek, een soort van anomalie 

die gecorrigeerd moet worden. Dit 

impliceert dat er een institutioneel 

kader moet gecreëerd worden waar 

deze condities opnieuw geïntegreerd 

kunnen worden in de basisbeginselen 

van de representatieve politiek. Dit 

zou betekenen dat de gevangenis van 

de residentie of de expressie van het 

transnationale opnieuw geclaimd 

moeten worden als het grondbeginsel 

van een representatieve democratie: 

om mandaten, delegaties, gemachtigde 

sprekers, enzovoorts te creëren. An-

derzijds betekent dit simpelweg dat er 

geprobeerd moet worden een surplus te 

reterritorialiseren, wat verontrustend 

en oncomfortabel kan zijn maar dat ons 

tevens de mogelijkheid biedt om een 

discussie-arena te creëren die aangepast 

is aan condities van globalisatie, om 

een sfeer te creëren waarin het gemeen-

schappelijke opnieuw uitgevonden en 

bevrijd kan worden van de beginselen 

van (nationale, culturele, linguïstische 

en esthetische) representatie die het in 

de eerste plaats gefragmenteerd heb-

ben in verdoofde en geïnstitutionali-

seerde machtsblokken. Deze toestand 

onder ogen zien, in plaats van deze te 

proberen normaliseren, zou ons kun-

nen leiden naar een nieuwe plaats, een 

plaats van waaruit we de conditie van 

de rest anders kunnen waarnemen dan 

vanuit zijn huidige commoditeitsvorm. 

Deze plaats wordt geopend door een 

verschuiving van temporeel perspectief. 

... onderworpen aan de condities van een globale markt,        
  waar onder andere affect, sensatie en relatie de meest             
  begeerde commoditeiten zijn geworden.{
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In zijn boekje over de opkomende ge-

meenschap herschrijft Agamben op 

dramatische wijze de rol van de rest. In 

de messiaanse profetie bestaat de rest 

uit degenen die overblijven op de dag 

des oordeels, de dag waarop de geschie-

denis sterft. De rest zijn degenen die op 

deze dag verlost worden. Maar omdat 

de geschiedenis sowieso al voorbij is, 

bevinden we ons allemaal – zonder dat 

we het weten – in de positie van deze 

rest: gestrand in een tijd die verzadigd 

is van aanwezigheid, maar deze aan-

wezigheid verwart met reële tijd.  

We hebben de geschiedenis overleefd. 

We hebben zelfs de toekomst overleefd, 

met zijn schitterende en verpletterende 

visioenen van identiteit, vooruitgang, 

productiviteit en het koninkrijk dat 

komen zal. Alleen wanneer we onszelf 

toestaan het perspectief van deze rest 

te aanvaarden, kunnen we begrijpen 

dat het holle netwerken en de doelloze 

productiviteit die gepaard gaan met 

residenties in feite tijdverdrijf zijn, een 

ronddraaiend rad van de manische ideo-

logie van een creativiteit die leegloopt, 

die mikt op een toekomst die ons al zo 

vaak bedrogen heeft voordat ze gewoon 

uit mekaar sprong. Het zou zowel een 

oude vorm van politiek kunnen verte-

genwoordigen als de afwezigheid van 

een nieuwe. Maar waar? Of concreter:

onder welke politieke voorwaarden?

De rest is toekomst

Het is hier natuurlijk onmogelijk om de 

oude, modernistische opvatting over de 

publieke ruimte te ontwijken. Want wat 

we nog altijd gemeenschappelijk noe-

men – omdat we nog geen geschikter 

woord hebben gevonden voor wat hier 

op het spel staat – werd ooit geconcep-

tualiseerd in de notie van de ‘publieke 

ruimte’: een ruimte van gemeenschap-

pelijk goed, gemeenschappelijk belang, 

gemeenschappelijke wil, gemeenschap-

pelijke waarden enzovoort. Een ruimte 

van collectieve rationaliteit, van nor-

mativiteit en universaliteit. Een ruimte 

waar het sociale karakter van menselijk 

leven uitgedrukt werd. Kortom, waar 

de maatschappij als zodanig zijn eigen 

stem had kunnen verheffen en zicht-

baar had kunnen worden. Natuurlijk 

hebben we het over een publieke ruimte 

die volledig gevormd wordt door zijn 

politieke kader – een Westfaalse na-

tiestaat in zijn laat-modernistische, 

democratische vorm. Alleen binnen een 

democratische natiestaat kan de pu-

blieke ruimte haar tweeledige politieke 

taak vervullen, namelijk democratie 

ontwikkelen en haar vurig beschermen 

tegen al haar vijanden, boven alles 

tegen een regressie in een soort van 

totalitarisme.

 Kunstenaars hebben altijd al deel uit-

gemaakt van een publieke ruimte. Soms 

door maar een paar segmenten ervan 

te absorberen, in een sfeer van cultuur 

waarvan gedacht werd dat ze autonoom 

was en duidelijk onderscheiden kon 

worden van andere sociale sferen, zoals 

die van arbeid en productie of van poli-

tiek. Maar soms braken kunstenaars 

uit dit culturele domein, claimden ze 

(opnieuw) de volledige publieke ruimte 

en namen ze deel aan de herdefiniëring 

ervan, mikkend op een radicale veran-

dering van de gehele maatschappij. Dit 

waren de tijden van revoluties, diepe 

sociale crises, oproeren en oorlogen, 

die beslist het moderne tijdperk geken-

merkt hebben. Maar opnieuw, ongeacht 

de vorm, zijn kunstenaars altijd al een 

publiek fenomeen geweest. Er bestaat 

geen kunst buiten de publieke sfeer 

en er bestaan geen kunstenaars die 

voor het publiek niet zichtbaar zijn en 

waarvan men nog nooit gehoord heeft. 

Kunst kan geen privé-aangelegenheid 

zijn, of toch niet volgens het traditio-

nele modernistische vocabulaire.

 Maar laten we ons nu afvragen tot 

welke publieke ruimte de kunstenaar in 

residentie behoort. Het lijkt erg gemak-

kelijk om deze vraag te beantwoorden 

zolang we ons een transnationale pu-

blieke ruimte voorstellen als een soort 

van mechanische verlenging van een 

nationaal publiek. Maar de conditie 

van residentie – zoals we hierboven al 

aangaven – ontheemt niet simpelweg 

de publieke ruimte van de nationale 

afkomst van een kunstenaar. Het ver-

groot de residentiële publieke ruimte 

ook niet door er een soort van transnati-

onale kwaliteit aan toe te voegen. Haar 

impact is veel groter. Het hybridiseert 

beide publieke ruimtes en vervaagt de 

grenzen ertussen; dus tussen een  

nationale en een transnationale publieke 

ruimte. Bovendien maakt het bijna 

alle termini technici van de traditionele 

publieke ruimte overbodig: het cruciale 

onderscheid tussen het publieke en het 

private; haar differentiatie in afzonder-

lijke sferen van cultuur, materiële pro-

ductie, politiek enzovoort; haar norma-

tiviteit; de idee van auteursschap zelf… 

 Maar wat nog belangrijker is, is dat de 

conditie van de residentie de traditio-

nele idee van het politieke engagement 

van een kunstenaar uitdaagt. Politiek 

worden betekent voor een kunstenaar 

eerst en vooral zijn of haar vermogen 

om impact te hebben op publieke, en 

bijgevolg ook politieke beslissingen, 

waarvan binnen een democratische 

maatschappij verondersteld wordt dat 

ze gemaakt worden in overeenstem-

ming met de gemeenschappelijke wil, 

die dan opnieuw via de publieke ruimte 

uitgesproken wordt. Maar residentie 

neemt deel aan, en creëert tegelij-

kertijd, een publieke ruimte die zijn 

cruciale verbinding met het monopolie 

van de politieke besluitvorming heeft 

verloren, namelijk met de plaats waar 

de soeverein (min of meer democratisch 

gekozen politieke vertegenwoordiger 

van een volk) deze beslissingen neemt.

 Residentie is daarom een manifestatie 

van de onverminderbare liminaliteit 

van een nieuwe publieke ruimte, 

die alle vormen van de traditionele 

politieke subjectificatie overstijgt en 

zelfs voorbij gaat aan de idee van een 

politieke democratie, en de manier van 

leven die het genereert. Het is de ruimte 

van een ervaring die nog niet heeft 

geleerd om te spreken en zichzelf uit te 

drukken. Daarom is de kunstenaar in 

residentie zowel de verpersoonlijking 

van deze ervaring als de authentieke 

getuige ervan. Daarom is hij haar 

niet-goedgekeurde, stille spreker: een 

subject-object van een nieuw geluid 

zonder vorm en afkomst. Kort gezegd: 

een boodschapper zonder boodschap. 

De rest is toekomst. 

Portret van de kunstenaar als resident | De kunstenaar als res(iden)t
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Toen ik vijftien was, wilde	ik	schrijfster	
worden.	Ik	beeldde	me	in	dat	ik	dan	rustig	
thuis	aan	een	schrijftafel	zou	zitten	en	
alle	chaos	in	mijn	hoofd	vorm	zou	geven	en	
op	papier	zou	zetten.	Het	beeld	van	Spit-
zweg,	de	eenzame	dichter	in	het	kleine	
zolderkamertje,	heeft	ook	op	mij	en	mijn	
generatie	nog	zijn	stempel	gedrukt.	Ik	had	
er	geen	idee	van	in	welke	mate	schrijvers	
–	wanneer	ze	van	schrijven	daadwerkelijk	
hun	beroep	en	belangrijkste	bron	van	in-
komsten	hebben	gemaakt	–	publieke	per-
sonen	zijn	of	moeten	zijn.	Het	dagelijkse	
leven	van	een	schrijver	is	er	tegenwoordig	
een	van	televisieoptredens,	radio-inter-
views,	portretten	in	internetmagazines,	
lezingen,	fotoreportages,	gesprekken	met	
scholen	en	studenten,	podiumdiscussies,	
debatten	in	binnen-	en	buitenland	en	zelfs:	
schrijven	op	vreemde	plekken,	leven	en	
werken	aan	een	mobiele	schrijftafel.	
Steeds meer schrijvers in Duitsland leven	
van	beurzen.	Stichtingen,	verenigingen,	
instellingen	en	ook	renteniers	nodigen	
schrijvers	uit	om	ver	van	hun	eigen	schrijf-
tafel	te	werken.	Nu	al	is	er	een	wildgroei	
aan	begrippen	en	uitdrukkingen	als	
‘beursshopper’,	‘schrijverstoeristen’	en	
‘beurzenbestaan’.	Maar	waar	komt	deze	
inflatie	aan	beurzen	vandaan,	wie	profi-
teert	er	nu	echt	van,	en	wat	betekent	dit	
on	the	road	schrijven	voor	de	literaire	
productie?

1. de schrijver als uithangbord
Sinds de val van de Berlijnse Muur heeft het schrij-
versberoep in Duitsland een enorme popularisering 
gekend. Let wel: niet de literatuur op zich, maar wel het 
beroep van schrijver. Literatoren werden sterren. In de 
jaren ‘70 en ‘80 werd ‘de schrijver’ nog voornamelijk 
vereenzelvigd met knorrige oude mannen als Handke 
en Grass (die altijd al oud leken te zijn geweest) en waren 
modebewuste auteurs als Rainald Goetz eerder de won-
derlijke uitzonderingen op de regel. Maar in de jaren 
‘90 brak een hele resem jonge schrijvers en schrijfsters 
door, voor wie literatuur en mode, schrijversschap en 
levenslust, introvert schrijven en extravert optreden 
elkaar niet langer uitsloten. De schrijver werd tegen wil 
en dank door de media ontdekt en in de spotlights gezet 
op een nooit eerder geziene manier. Aan het einde van de 
jaren ‘90 maakten twee schrijvers zelfs reclame voor het 
kledingbedrijf Peek & Cloppenburg. Deze ontwikkeling 
werd gunstig beïnvloed door de luchtbel van de Nieuwe 
Economie waarin Duitsland zich tijdens de jaren ‘90 
bevond. Nog nooit werd zoveel reclame gemaakt voor 
boeken, audio-cd’s en aanverwante producten. Veel uit-
gevers gaven als reden voor deze toegenomen promotie 
van schrijvers dat de licenties voor buitenlandse, en in 
het bijzonder Engelstalige titels, te duur waren gewor-
den. Daarom promootten ze liever de Duitse schrijvers 
en hun boeken. 
Ineens werd het voor tal van steden en gemeenten, en 
ook instellingen en stichtingen, aantrekkelijker om uit 
te pakken met een gastschrijver. Wat voor vele schrijvers 
een altruïstische uitnodiging leek, was vaak niets meer 
dan een handige publiciteitscampagne voor de gastheer. 
Natuurlijk zijn er ook instellingen met een duurzame en 
lange traditie in het verstrekken van beurzen. Belang-
rijke huizen als het Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop en 
Wiepersdorf (bij Berlijn) werden omwille van financiële 
tekorten en besnoeiingen op vlak van subsidies meer-
maals met sluiten bedreigd, of moesten hun beurzen-
programma voor een tijdje stopzetten. Maar dan nog 
fungeerde de schrijver als uithangbord voor vele in-
stanties. Slechts weinig schrijvers bedenken vóór ze een 
beurs aannemen of ze zich wel echt met de instelling 
in kwestie kunnen identificeren. Later duikt hun naam 
wel overal op in de publicaties van die instelling, op hun 
website enz. Ook uitgeverijen maken reclame met het 
aantal gerenommeerde beurzen die een schrijver kreeg. 
Veel uitgeverijen beschouwen de publicaties van organi-
saties die beurzen uitreiken als welkome gratis promo-
tie voor hun schrijver.

De	mobiele	schrijftafel

Tanja Dückers

Vertaald door Stien Michiels
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2. literatuurpropaganda 
Aan de manier waarop beurzen worden uitgeschreven, 
hangt vaak een onaangenaam pedagogisch geurtje: 
de schrijvers worden beschouwd als arme donders die 
dankbaar moeten zijn dat men hen een bed, een tafel en 
een lamp aanbiedt en hen in een ‘nieuwe, opwindende’ 
omgeving brengt. Lichtelijk overdrijvend kan je zeggen 
dat de meeste instanties ervan uitgaan dat schrijvers 
eenzame wezens zijn die celibatair leven, geen kinde-
ren, geen voorkeuren voor bepaald eten en geen aller-
gieën hebben, in alle klimaatsomstandigheden kunnen 
leven en werken, en – hoewel ze eigenlijk verondersteld 
worden gevoelig te zijn – volkomen onverschillig staan 
ten opzichte van hun naaste omgeving, de meubels, de 
inrichting, de werkplaats die ze in bruikleen hebben, de 
nieuwe schrijftafel enz. 
 Een ander probleem is het kiezen van de schrijvers. 
Vele directeurs van instellingen in het buitenland (zoals 
de Goethe-instituten) leven al zo lang buiten Duitsland, 
dat ze niet echt een goed zicht hebben op het literatuur-
gebeuren en dus ook geen eigen oordeel kunnen vellen 
over auteurs die de moeite waard zijn om uit te nodigen. 
Ze genereren hun voorkeuren uit de culturele pagina’s 
van grote kranten en op basis van tips. Zo werd ik ooit 
voor het boek Café Brazil naar Sao Paulo uitgenodigd. 
Het boek ging over een gelijknamige kroeg in Berlijn. 
Maar de reis naar Brazilië was wel mooi meegenomen.
 Vaak ontstaat, door deze afstand met het thuisland 
en de literatuurwereld daar, een soort literatuurpro-
paganda van de cultuurkaternen. De schrijvers die 
werden uitgenodigd en daardoor ook indirect werden 
uitgeroepen tot de vertegenwoordigers van Duitsland, 
waren de schrijvers die thuis al de goedkeurende zegen 
kregen van de literatuurpausen en de tsaren van cul-
tuurkaternen. Dit kan leiden tot een zekere eentonig-
heid, eenzijdigheid en verveling in het programma. 
Maar het grootste probleem bij de op het eerste gezicht 
al te royale toekenning van beurzen is dat men van de 
schrijvers tijdens hun verblijf twee dingen verwacht die 
elkaar absoluut uitsluiten: een bekroond nieuw werk 
én een haast niet te stuiten interesse voor de nieuwe 
omgeving, de nieuwe medemensen, het andere land (als 
het gaat om een buitenlandse beurs). Liefst volg je ook 
nog een taalcursus. Of nee, dat moest je thuis al heb-
ben gedaan. En natuurlijk mag je tijdens je verblijf niet 
verder werken aan een of ander ‘oud’ thema, maar moet 
je jezelf door de nieuwe omgeving laten ‘inspireren’. De 
gastheer zou namelijk graag met trots over de succes-
volle roman kunnen zeggen: ‘Zonder onze beurs lag dit 
boek hier niet.’ Daarom wil degene die beurzen verleent 
het liefst ook beursaanvragen waarin de schrijver duide-
lijk zijn of haar interesse toont voor de plek in kwestie. 
Wanneer een schrijver eerlijk zou zijn en eenvoudigweg 
zou schrijven ‘thuis rinkelt de telefoon voortdurend, 

staan de buren voor de deur en werken de kinderen op 
mijn zenuwen. Ik heb nu vier weken time-out nodig om 
mijn roman rond te krijgen’, dan zou hij de felbegeerde 
beurs zeker niet krijgen.

3. latente manipulatie
Dat streven van de beursverstrekker naar ‘in situ’-tek-
sten wordt nog absurder als je weet dat beurzen zelden 
langer dan twee of drie maanden duren. Zelfs een half 
jaar is niet genoeg om een roman te schrijven die in Pa-
rijs, New York, Berlijn of Schöppingen plaatsvindt. Dit 
betekent dat er van de auteur wordt verwacht dat hij, 
aansluitend bij zijn beurs, op eigen kosten nog een aan-
tal peperdure reizen maakt. 

 De schrijver wordt dikwijls ook verzocht om een es-
sayistische of journalistieke tekst te schrijven over de 
plek waar de beurs doorgaat. Vaak gaat het hier om een 
Stadsschrijvers-Beurs. En vaak liggen de eisen van deze 
opdracht zo hoog dat de schrijver helemaal niet meer 
aan zijn eigen oeuvre kan werken. Sommige instanties 
die beurzen verlenen, vragen twee maal per week een 
commentaar over een ‘gebeurtenis in onze regio’. Het 
gaat hier bijna altijd om bijdragen die de auteur nooit 
meer voor een ander doel kan gebruiken. Vaak is hij ook 
juridisch gebonden aan de beursverlenende instantie en 
mag hij de tekst nergens anders voor gebruiken (meestal 
voor een beperkte periode).
 Nog een probleem is dat veel schrijvers hun romans 
niet meer schrijven rond thema’s waarin ze zich echt 
willen verdiepen. In de plaats daarvan verblijven ze 
in steden en landen waar ze zonder uitnodiging nooit 
heen zouden gaan. Dit heeft dan zijn weerslag op het 
thema dat ze kiezen, hun mogelijkheden tot onderzoek 
en hun kunstproductie. Je zou dit kunnen bestempelen 
als een ‘vriendelijke overname’, want natuurlijk wordt 
de schrijver niet gedwongen om een beurs aan te nemen 
of zich door een bepaalde plek te laten inspireren. Maar 
soms laten financiële, geografische of institutionele 
omstandigheden haast geen andere keuze. De beurs-
verlenende organisaties zijn gewoonlijk heel trots wan-
neer auteurs met hun werk terugvallen op de plek van 
ontstaan. Dat je dit zou kunnen ervaren als een vorm 
van latente manipulatie – zeker wanneer er aanspraak 
wordt gemaakt op de teksten die over de regio gaan 
– lijkt volkomen aan hen voorbij te gaan. De rol van me-
cenas bevalt hen prima.

De rol van mecenas  
bevalt hen prima
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4. infotainment 
Het is wenselijk dat schrijvers, intellectuelen, naar het 
buitenland reizen. Tegelijk kan je van hen niet verwach-
ten dat ze meteen ook maar als politicus of als ‘mini-
minister’ van buitenlandse zaken fungeren. Er bestaat 
de laatste tijd een groeiende tendens om schrijvers te 
zien als een vervanging voor de autoriteit die ontbreekt 
op andere domeinen – voornamelijk politiek en religie. 
Door van schrijvers mediasterren te maken, ontstond 
de laatste jaren ook de verwachting dat schrijvers op alle 
levensvragen een antwoord hebben. Politici, onderne-
mers en geestelijken hebben in de voorbije jaren sterk 
aan geloofwaardigheid ingeboet. Maar kunstenaars 
worden verondersteld een directe en intuïtieve verbin-
ding te hebben met het universum, met alle onopgeloste 
vragen. De priesters van vandaag zijn de kunstenaars 
die na hun lezingen levensverhalen, privé-drama’s en 
ellenlange biechten moeten aanhoren.

Hoe kunnen we in de toekomst oorlog voorkomen? 
Hoe kunnen we een eind maken aan de strijd tussen de 
seksen? Wanneer zullen de Duitsers het trauma van de 
Tweede Wereldoorlog werkelijk achter zich hebben ge-
laten? Waarom is er nooit vrede in het kruitvat van het 
Nabije Oosten? Waarom, mevrouw Dückers? Wanneer, 
denkt u, zal God een echte Renaissance meemaken? Ge-
looft u dat atheïsten cynici zijn? Zijn kunstenaars cynici 
omdat de afstand van waarop ze de wereld waarnemen 
zo groot is? Hoe zal de dialoog tussen de culturen, die 
steeds meer in een strijd tussen de culturen is veran-
derd, in de volgende decennia evolueren? Wat denkt u 
van Putins Rusland? Wat, mevrouw Dückers, kan daar 
gedaan worden voor de persvrijheid? Alstublieft, ik ben 
heel benieuwd naar uw antwoord! En wat denkt u van 
het ‘offensief ’ van het Verre Oosten? Zal mijn dochter 
Chinees moeten leren? Wat denkt u van het vermogen 
van de mens om te kunnen vergeven? Bent u bang voor 
de dood? Al deze vragen en nog vele andere werden mij 
in de voorbije jaren vol verwachting gesteld door lezers.
 Veel instellingen willen natuurlijk een graantje mee-
pikken van dit ‘auratiseren’ van kunstenaars vandaag 
de dag. Men heeft er een haast naïef te noemen vertrou-
wen in dat kunstenaars over iedere stad, iedere regio, 
ieder land en ieder verhaal iets interessants kunnen 
vertellen. Als auteur word je uitgenodigd in vroegere 
stations en geruïneerde industriële regio’s, op verlaten 
eilanden en in grootsteden. En overal moet je de pet van 
socioloog, seismograaf, politicoloog en historicus 

dragen, de essentie van een plek begrijpen en aanschou-
welijk kunnen maken. Van de auteur wordt eigenlijk 
niets meer of minder dan infotainment geëist. Dikke 
historische boeken en sociologische vakliteratuur over 
de regio, die meestal in overvloed voorhanden zijn, wil 
niemand lezen of verkopen. De auteur moet in een goed 
leesbare vorm een paar indrukken brengen waarin ie-
dereen zich kan inleven.

5. snapshotliteratuur
Men moet voor ogen houden dat vijftig jaar geleden 
noch Thomas of Heinrich Mann, noch Bertolt Brecht of 
Lion Feuchtwanger een werk schreven over Californië, 
de staat waar ze in ballingschap leefden en die voor hen 
de redding van de Nazi-terreur betekende. Ze schreven 
allemaal ofwel over Duitsland, ofwel uitsluitend over 
hun eigen ervaringen in ballingschap. Ze schreven es-
says, maar geen romans of dramatische teksten over 
hun nieuwe thuishaven. Het is ook niet zo gemakkelijk 
om te schrijven over een land waarin je een vreemdeling 
bent en altijd een vreemdeling blijft. Hoe zou je dan, na 
drie maanden verblijf met een beurs, in staat moeten 
zijn om een regio of een land te portretteren of literair 
weer te geven?
 De Duitsers staan nog steeds eenzaam aan de we-
reldtop als het gaat over reizen. De combinatie tussen 
slecht weer, lange winters en een hoog inkomen schijnt 
de Duitsers aan te zetten tot mobiliteit. Misschien is er 
daarom sprake van een buitengewone interesse in tek-
sten die altijd werden geschreven vanuit het perspectief 
van de reiziger, van iemand die in een vreemde streek 
verblijft. Veel Duitsers kunnen immers meespreken 
over die ervaring. Er bestaan zo goed als zeker geen 
Duitse studenten die niet minstens een semester in het 
buitenland hebben gestudeerd. In andere landen, ook 
binnen Europa, wordt dit nog steeds als iets bijzonders 
beschouwd. En geen ander land heeft zo’n overvloed 
aan prijzen en beurzen voor schrijvers als Duitsland. 
Niet alleen de Duitser zelf, ook de Duitse schrijver reist 
meer dan zijn collega’s in andere landen. Zo kan enkel 
opdracht worden gegeven tot een literatuur van adem-
nood, vluchtigheid en transit. Misschien zou men de 
literatuur van de laatste jaren, die het buitenland als 
setting heeft, als transit- of reisliteratuur moeten be-
stempelen. Of als snapshotliteratuur. 
 Ooit viel me een bijzonder positieve ervaring te beurt. 
Ik was door de Kulturstiftung der Länder naar Israël uit-
genodigd. Toen ik uit de Negev-woestijn terugkeerde, 
waar ik met de bedoeïenen had gesproken, stapte Pro-
fessor Frank Stern van de Beer Sheva Universiteit op me 
af en zei: ‘Doet u me alstublieft een groot plezier. Pro-
beert u na uw reis geen roman over Israël te schrijven.’

het vermogen van de mens 
om te kunnen vergeven

Portret van de kunstenaar als resident | De mobiele schrijftafel
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Ik herinner het me nog goed, de schok

Het gebeurde in de eerste helft van de jaren negentig

Men zei dat men in residency was

Ik was stinkend jaloers

Ik keek tegen ze op

Want hoe versierden anderen dat toch steeds

Het was mij zelfs nog nooit overkomen dat ik een reisbeurs aanvroeg

Tot ik erachter kwam dat het pure oplichterij was

Lucht. air. ArtistInResidence

De schok was het besef dat ze niks betaald kregen

Alleen wat faciliteiten

Waar de residentieverstrekker graag dik over deed

Maar dat niks anders was dan het faciliteren van personeel en ruimte die 

toch al overtollig waren

En dat je met die dooie kip blij moest zijn, dat vond ik eigenlijk nog het ergste 

Je behoorde immers tot de uitverkorenen

Ze hadden je speciaal voor die mooie rol van dooie kip geselecteerd

Mag het een onsje minder goedkoop zijn

In de wereld van het zakendoen moet je zoiets niet flikken

Daar noemen ze dat uitbuiting

Prostitutie: de noodzaak zich te laten gebruiken uit nooddrift

Tot zover het misbruik door kunstverdelers

Dan is er ook nog de bloeiende bedrijfstak van de ontheemding

Het resultaat van het perfecte samenspel tussen nationale overheden

Geld moet stromen. Wet nr.1 van economische groei

Het mooist is het als geld tussen landen stroomt

Kunstenaars, militairen en studenten zijn de wegbereiders  

van internationale uitwisseling en beïnvloeding of zo u wilt besmetting

Die laten zich graag betaald naar het buitenland sturen

Bepakt met goede bedoelingen

Leren van het andere

Tussen-nationale contacten verzoenen

Fijne mensen onder elkaar

Alsof je er daarvoor geweest moet zijn, in dat andere land

Alsof je dat niet gewoon kunt beseffen

Dat de ander en jij, niet anders, maar dezelfde zijn

Om dat mooie doel gaat het dan ook helemaal niet

Het gaat erom dat het geld stroomt

Het land van herkomst betaalt jouw reis

En het land van heengaan je verblijf

Beide hebben ze reisbeurzen voor hun migrerende kunstenaars

Ik betaal de reiskosten en dan voed jij ze

En, jij betaalt de reiskosten en dan geef ik ze te eten

Zo gaat het ook met het toestaan van landingsrechten over en weer tussen 

nationale vliegtuigmaatschappijen of bij het toestaan van wederzijdse 

belastingfaciliteiten in belastingverdragen tussen landen

Beide landen hebben residentieverblijven in vaak monumentale gebouwen

Een beetje pervers eigenlijk

De actie van ontheemding (het op residentie in het buitenland gaan)

Vindt plaats in zich uitdrukkelijk als typisch heemgoed  

manifesterende monumenten

Om je je dat goed voor te stellen moet je je indenken dat

Nederland bijvoorbeeld al haar toeristen zou verplichten op klompen te 

lopen

Inmiddels is het een bloeiende bedrijfstak

De art and artist residency huizen

In Europa zijn er zo’n tachtig culturele residenties in historische monumen-

ten, sjato’s, kloosters, oude industriële en militaire gebouwen onder archi-

tectuur en dergelijke

De meest prestigieuze onder deze, en die een mecenaat rijkelijk fêteren

Voeden de kunstenaars niet alleen maar salariëren hen tevens

Vooral belangrijk is dat je de grens overschrijdt

Belangrijk is, dat je belangstelling voor elkaar aanwakkert

En daarmee voor elkaars producten

Doe toch niet zo zuur, zuurpruim

Het is toch mooi dat je de faciliteit geboden wordt

Om elders betaald te kunnen werken

En dat er geld voor de kunst vrijkomt is toch

ook mooi 

Maar op die kar rijdt een vracht aan geld mee die helemaal niet bij die kunst 

Maar bij het huis en de organisatie ervan terecht komt

En erger nog

En daar wringt hem de schoen

Heeft het huis en haar kunstadministratie de macht

Zij bepalen wie er wel en niet in komt en voor hoelang

De kunst en daarmee de kunstenaars zelf is de macht over zichzelf uit han-

den Genomen en dat kost de kunst ook nog eens handenvol geld

Na een lange periode van kunstonderdrukking op kunstscholen

Mag de kunstenaar de onderdrukking, waaraan hij inmiddels  

hoogstwaarschijnlijk

Al ernstig verslaafd is, voortzetten in de hem geboden elitaire faciliteiten

Tijd voor revolutie

Geld moet naar de kunst

Minder naar de administratie en prestigieuze faciliteiten

Kunst is per definitie of hoort per definitie grensoverschrijdend te zijn 

Transgressief te zijn

Wanneer de overheid daartoe voorwaarden wil scheppen

Maar welke overheid wil nu echt het aanvreten van haar eigen principes 

faciliteren

Stel dat de overheid daartoe voorwaarden wil scheppen

Dan dient het allereerst die faciliteiten te steunen en te creëren 

Die verandering en ontwikkeling bewerkstelligen

Dat wil zeggen het ongebruikelijke 

Dat wil zeggen dat waarvoor 

nog geen begrippenapparaat is

Dat wil zeggen het minder bekende

Kunst zou vooral met risicokapitaal gefinancierd moeten worden

Dat wil zeggen geld dat risico durft te nemen

Zoals in de wereld van nieuwe producten en diensten gebruikelijk is

Dat wil zeggen dat ideeën en niet de verklaringen van ideeën  

gefinancierd worden

Portret van een  dooie kip als kunstenaar

Jan Ritsema  

Over de risicovolle financiering van ideeën
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The impossible impossible perfomance

He staged a building, some kind  

of historical site

he invited his colleagues and friends to 

stage the site

and to direct themselves

and to direct it themselves

so they did

a coming and going of friends and 

colleagues and friends and colleagues 

of friends

discussing their work

discussing proposals of work

working

working together

a platform 

of exchange

of merging

of the smoothest way to produce and gain 

knowledge

of experiencing and training

of invention

a performance

a strange performance

a permanence

He desperately wanted this

this reconfiguration

We need it he screamed

We have to rethink the positions

the undoing of a performance

he used to call it

this unsplit of audience and stage

but this is no performance, they  

screamed,

(when he started to ask subsidy for it as a 

performance)

this is a new initiative, very interesting, 

but not a performance

but I am a director he said

I am staging this

it is my work

this undoing of the stage

this undoing of the audience space

the unification, he said

and he started to shout: el pueblo 

unido.......

this, he said is a political performance

a change of perspective

a historical split undone

but still they didn’t want to pay for it

the subsidy distributors

they were convinced that this wasn’t a 

performance

they knew this wasn’t even art either 

(although they could know that art 

always should be the exception and not 

the rule)

they only subsided the rule

the what they could recognize as a 

performance

his building they said was a project

an initiative, yes, 

but no performance

praiseworthy yes

but not eligible for subsidies

not as some kind of art in general, 

let alone as a performance

never mind how many actors were 

involved

how accessible for anybody it was

how this dispositive called theatre had 

been revisited

how this rusty institute called theatre 

had been displaced

reconfigured

a serious proposition to revive it 

emancipate it

dehierarchise it 

but nothing helped

a performance, they said, needs the split 

between audience and stage

a split between those who know (their 

text) and those who don’t know

a split between the haves and the 

have-nots

a performance, they knew, needed the 

clear distinction

between the included and the excluded

the prepared and the not prepared

the bored and the curious 

the teachers and the pupils

a performance, they knew, needed

hierarchy

distinction

inequality

they excluded him

his performance died

for him it died

for them it never existed

this performance

the impossible impossible performance

the absence of a performance

( for them)

not for the theatre director and performer 

himself

for him it was a performance

a more than live performance

a bigger than live performance

this area of exchange and merging

compressed

condensed

a forum for producing knowledge and 

ongoing discursive practice 

a tool equal to all participants of the 

event

a tool machine even 

a tool producing tools

a place for temporary autonomy 

a theatre at work

but not for them

they left him out

missing again and again

this chance of making a difference that 

really could make a difference

this chance to change

addicted as they are to what they could 

recognize

to what they think they belong too

and to what belongs to them

to what is known to them

their past

rejecting what eventually might have 

been possible

what is unknown to them

a possible future

that of the probable

of the impossible possible•

 

paf  a relatively cheap

A relatively light organization, 

in terms of overhead 

But unfortunately, not fitting 

in the formats and frames of the 

subsidy administration

paf  is a platform for and by artists 

A selforganization of themselves 

motorizing artists

Who work on art that thinks

A free zone

Accessible without application

A residency, yes

In a historical monument, yes

But without a structure, almost

More an intelligent process itself

Art making alike

paf is an artwork

meer informatie over paf : 

www.paf.net.

  

De ‘impossible impossible  

performance’ werd tentoonge

steld in septemberoktober 2006  

in Graz (Oostenrijk), tijdens  

het Festival Steirische Herbst,  

in de tentoonstelling:  

re-delegating  

Archiving performances  

on the edge of the void.

PAF	(PerformingArtsForum)*	is	zo’n	idee

Iemand schreef daarover:

Portret van de kunstenaar als resident | Portret van een dooie kip als kunstenaar
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I’ve got to move
I’ve got to change neighbourhood

Yes  I’ve got to move
I’ve got to change neighbourhood

I will have money in my hand 
I tell you I was chosen for this  superfi cial grant
It took every dime I had
to apply for this grant
It is hard for me to survive
I can’t even pay the rent

That’s why now I’ve got to move
I’ve got to change neighbourhood
In a year I am back 
And I hope by then I am doing good

The money that I gonna get 
Would be at home more than I’ve ever had
But in this foreign land
again it will be hard to meet ends

I’ve got to move
I’ve got to change neighbourhood

Yes  I’ve got to move
I’ve got to change neighbourhood

I gonna miss my baby who is staying   home
I am leaving home gonna be all   alone
The language I don’t    understand
In this new foreign land

I’ve got to move
I’ve got to change neighbourhood
In a year I am back 
And I hope by then I am doing      

good

Resident Blues

©dj T-Ina Darling 2006 Foto: Eric Ouvrard
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Is	stemmen	net	als	autorijden?	
Moet	je	democratie	aangeleerd	krijgen?		
Maar	waar	vinden	we	dan	de	juiste	informatie?	
Naar	aanleiding	van	de	afgelopen	gemeente-
raadsverkiezingen	praat	Maria Tarantino		
over	de	zin	en	de	onzin	van	de	stembusslag.

Vertaald door Stien Michiels
foto’s: Maria Tarantino en Nicolas Torres



et
ce

te
ra

 10
4

47

Afgelopen september werd ik uitgenodigd om deel te 
nemen aan de expo Choose Choice - België aan de vooravond 
van de verkiezingen: vijf standpunten, gecureerd door Ive 
Stevenheydens in De Brakke Grond in Amsterdam, 
over de Belgische lokale verkiezingen. Het was me niet 
helemaal duidelijk welke bijdrage ik, als journalist, kon 
leveren. Toen bedacht ik dat ik net kon doen alsof ik 
journalist was, wat in essentie zou neerkomen op vra-
gen stellen maar met een ander perspectief in het ach-
terhoofd. Ik veroorloofde mezelf een soort vrijheid die 
je niet hebt wanneer het je doel is om pertinente vragen 
te stellen en recht naar de kern van de zaak te gaan. Ik 
besloot die kern te zoeken in de marges, in de schijnbare 
zinloosheid van de call-centers van politieke partijen, 
in situaties waarin informatie krijgen absurd moeilijk 
kan worden. 
 De dag waarop ik begon met interviews afnemen, ver-
telde mijn vriend Nicolas Torres, die me hielp met het 
geluid, het volgende: ‘Ik ga niet stemmen want ik heb 
sterk de indruk dat de verkiezingen niet eerlijk worden 
gespeeld. Mensen hebben informatie nodig om goed 
te kunnen stemmen. Maar ze krijgen deze informatie 
nooit. De media geven die informatie niet. Ze vinden 
politiek saai. Ze vertellen ons niet wat er gebeurt in het 
parlement omdat het te ingewikkeld is. Uiteindelijk  
maken mensen een keuze op basis van de ‘marketing-
strategie’ van een bepaalde partij. Aan mensen vragen 
om te stemmen zonder dat ze ooit persoonlijk betrok-
ken waren bij een of andere politieke activiteit, is 
hetzelfde als vragen aan iemand om goed te kunnen 
autorijden, wanneer die persoon nog nooit een auto van 
binnen heeft gezien.’
 Wie is Nicolas Torres? ‘Mijn vader kwam in 1964 naar Bel-
gië, op de vlucht voor de Portugese dictatuur. Omdat zijn wortels 
nu eenmaal zijn wortels zijn, heeft hij zijn nationaliteit van 
herkomst behouden. Dit jaar kon hij voor het eerst gaan stem-
men. Als ‘vreemdeling’. Hij haalt er een zekere trots uit. Ik heb 
hem niet durven zeggen dat ik dit jaar niet heb gestemd, en dat ik 
het overigens nog nooit heb gedaan. De avond van de verkiezin-
gen aten we samen met de hele familie. Iedereen had gestemd, 
behalve ik. In mijn binnenste had ik de indruk de enige te zijn 
die op die dag een politieke daad had gesteld.’ 

1. Politiek gemanoeuvreer

De interviews die ik afnam, waren een poging om 
de vragen te onderzoeken die Nicolas’ houding met 
zich meebrengt. Tegelijk wou ik ook stilstaan bij het 
perspectief van een vreemdeling die grip probeert te 
krijgen op de Belgische politiek. Ik telefoneerde naar de 
verschillende partijen, stond erop om Engels te spreken, 
en probeerde uit te zoeken waar ze voor stonden. Eén 
ding was duidelijk van bij het begin: een vreemdeling 
die geen Nederlands of Frans spreekt, zou het niet ge-
makkelijk hebben om informatie te verkrijgen over de 
partijen en hun programma’s. Naast het gimmick aspect 
van mijn benadering, betekende het feit dat ik mezelf 
voorstelde als iemand die niets afwist van Belgische 
politiek, dat mijn gesprekpartners de basisprincipes van 
een partij moesten uitleggen en niet zomaar hun ver-
haal konden afsteken. 
 De antwoorden die ik kreeg, waren surrealistisch. De 
positie van je partij bepalen binnen het politieke spec-
trum bleek een behoedzame oefening in politiek gema-
noeuvreer, die niets te maken had met ideeën of concre-
te voorstellen. Het register van de conversaties bleef op 
een abstract niveau, een soort van ideologische parking 
waarin iedere deelnemer aan de verkiezingsrace ‘een 
beetje linkser’ of ‘een beetje rechtser’ of ‘een klein beetje 
meer in het centrum’ bleek te zitten dan de andere. Het 
klonk alsof ze het hadden over dezelfde beperkte ruimte 
waarin verschillende partijen hun voertuig probeerden 
te parkeren.
 Ik deed mijn telefoontjes op verschillende dagen en 
telefoneerde dezelfde partijen meer dan eens: ik kreeg 
een meer ‘socialistische’ versie van een liberale partij de 
ene dag (‘we willen iedereen dezelfde slaagkansen geven 
in het leven’) en een meer ‘liberale’ versie van diezelfde 
partij de volgende dag. Ik hoorde een socialist spreken 
over boetes voor mensen die de vuilnisbakken op de ver-
keerde dag buiten zetten, en een groene die zich zorgen 
maakte over het feit dat auto’s beschadigd worden door 
gaten in het wegdek... Het leek wel een incestueus zoot-
je, in het bijzonder toen bleek dat alle partijen de poli-
tiek correcte mantra van ‘gelijke kansen’ onderschreven.
 De moraal van politieke zinvolheid, het axioma dat 

Een auto die democratie heet



48

et
ce

te
ra

 10
4

geen enkele partij ter discussie stelde, bestond erin dat 
mensen gelijke kansen moeten hebben. Mooie woorden, 
op voorwaarde dat er een of andere vorm van analyse aan 
zou vasthangen over het ‘waarom’ van de situatie van 
ongelijkheid. Maar daarover werd niet gesproken. Wat 
werd voorgeschoteld, was een verwaterde versie van soci-
ale gelijkheid, helemaal aangepast aan een maatschappij 
waarin maatschappelijke emancipatie neerkomt op het 
winnen van de loterij of het BV-schap. 
Nu was er natuurlijk een partij die de ‘kansen voor ie-
dereen’-ideologie duidelijk niet slikte. Of er was op zijn 
minst een partij die zelfs niet probeerde te doen alsof ze 
voor gelijke kansen waren. Dit maakte de boodschap van 
die partij duidelijker, minder waterig en daarom aan-
trekkelijker voor klanten.

2. Als je maar stemt

Een kritiek van Nicolas was onder meer het feit dat po-
litieke communicatie uitgegroeid is tot een vorm van 
marketing. Ik moet toegeven dat ik inderdaad gecon-
fronteerd werd met een wijdverspreide vervlakking van 
ideologieën en een aantasting van politieke registers. 
Met als enig doel: hogere verkoopscijfers. Een van mijn 
gesprekspartners begon te praten over de inzet van de 
partij voor de belangen van families en kinderen. Van 
zodra ik hem vertelde dat ik geen kinderen had, begon 
hij te spreken over het engagement van de partij op vlak 
van de ‘culturele realisatie van het individu.’ Aan het 
einde was onze conversatie ontaard in een vaag gesprek 
over goedkope tarieven voor opnamestudio’s... 
‘Aan mensen vragen om te stemmen zonder dat ze ooit 
persoonlijk betrokken waren bij een of andere politieke 
activiteit, is hetzelfde als vragen aan iemand om goed te 
kunnen autorijden, wanneer die persoon nog nooit een 
auto vanbinnen heeft gezien.’ Een auto, inderdaad. Kan 
stemmen vergeleken worden met autorijden? Net als rij-
den, is het geen voor de hand liggende, simpele handeling. 
Het vraagt training, kennis. En het kan verstrekkende ge-
volgen hebben voor de maatschappij in haar geheel. 
 We zijn het gewoon om te denken dat een stem uit-
brengen een zwart-wit kwestie is. Je stemt of je stemt 
niet. Meer houdt het niet in. En als je het doet, maakt 
het niet uit voor wie je stemt, als je maar stemt. Je stem 
is uiteindelijk toch geheim. Het is de formele daad die 
telt, de daad van het kunnen stemmen. De hele poespas 
rond stemmen en het enthousiasme waarmee het wordt 
beschreven door mensen die het ondersteunen berust 
allemaal op de mythische idee dat stemmen iets te ma-
ken heeft met ‘keuzevrijheid’. Kan je kiezen? Dan moet 
je wel vrij zijn. Jammer genoeg zijn de dingen niet zo 
simpel. Een stem kunnen uitbrengen, de fysieke hande-
ling uitvoeren, kan ook wanneer een persoon eigenlijk 
‘ongeschikt’ is om te stemmen door een basistekort aan 
informatie over de partijen en hun kandidaten. Het is 
geen toeval dat de auto één van de meest favoriete beel-
den van vrijheid is in tv reclames. Je weet wel, de auto 
die wondermooie, weidse landschappen doorkruist op 
je televisiescherm. Een auto die democratie heet. Een 
merk dat wereldwijd wordt gerespecteerd voor zijn 
superieure kwaliteit. Een succesvol exportproduct dat 
leeft van een glorierijk beeld dat misschien niet langer 
overeenstemt met de realiteit. Een auto die er in sommi-
ge vreemde gebieden uitziet als een tank, nu het merk 
‘democratie’ de hoofdsponsor is geworden van ‘gewone 
conflicten’. 

Het	merk	‘democratie’	is	de	hoofdsponsor		
geworden	van	‘gewone	conflicten’. 

Een auto die democratie heet
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3. De mimetische kant van politiek

In 2006, in een welvarend land dat toevallig ook de 
instellingen van de Europese Unie herbergt, stemmen 
mensen ‘etnisch’. Met andere woorden, wanneer hen 
wordt gevraagd om de macht te delegeren, vertrouwt 
men op mensen van ‘hun eigen soort’. In een meer 
primitieve maatschappij zou dit betekend hebben dat 
mensen dezelfde waarden en tradities delen, dat man-
nen dezelfde verzoeningsdansen doen rond het vuur en 
vrouwen dezelfde patronen weven in tapijten. In onze 
moderne maatschappij behoort datgene wat er nog rest 
aan tradities niemand meer toe. Dat is de reden waarom 
iets als taal uiteindelijk kan gaan functioneren als 
bindende factor. Ruwweg vertaald: in België stemmen 
Franstalige mensen voor Franstalige kandidaten, en 
Nederlandstalige mensen voor Nederlandstalige kandi-
daten. Die praktijk is zo goed ingeburgerd in de psycho-
logie van mensen, dat niemand zich hier nog vragen bij 
stelt. Maar neem nu Brussel. Voor de ongeveer tien pro-
cent Vlamingen in Brussel wordt de aanwezigheid van 
hun linguïstische groep een cruciaal politiek doel. Ge-
zien niet alle partijen opkomen in alle gemeentes, kan 
het niet anders dan dat taalkeuze de overhand krijgt op 
de keuze van een politiek programma. 
Nog verrassender is het feit dat lokale culturele instel-
lingen een actieve rol spelen in het proces. In de week 
voor de verkiezingen kreeg ik een brief van een cultu-
reel centrum met daarin alle Vlaamse kandidaten van 
de verschillende lijsten waar in die buurt op kon worden 
gestemd. 
 Hetzelfde etnische patroon wordt gebruikt om het 
verkiezingsgedrag van buitenlanders te analyseren. 
De idee is dat Italianen zullen stemmen voor Italianen, 
Kongolezen voor Kongolezen, Marokkanen voor Ma-
rokkanen. Het is de mimetische kant van politiek, de 
idee dat iedere kiezer zich door middel van de daad van 
het stemmen narcistisch bevestigt. De onderliggende 
gedachte van de praktijk van het etnisch stemmen, is 
de idee dat ‘vermenging’ onmogelijk is en dat politieke 
inhoud gecommuniceerd kan worden binnen een be-
paalde nationaliteit. 

De verdedigende houding ten opzichte van taalbehoud 
steelt uiteindelijk de show, en een bizarre vorm van elec-
toraal nominalisme verovert de politieke arena. Waar 
politieke ideeën schaarser worden, wint het geruststel-
lende effect van iemand die je eigen taal spreekt blijk-
baar het vertrouwen van de kiezer. Hoe? Letterlijk. Toen 
ik vroeg naar het programma van de politieke partijen 
in mijn gemeente, werd ik dikwijls gevraagd naar mijn 
herkomst en werd mij de mogelijkheid aangeboden om 
met iemand te spreken in mijn eigen taal. Dit aanbod 
kwam als een gebaar van ‘toegevoegde waarde’, alsof 
het verhaal overtuigender zou worden wanneer ik het 
in mijn eigen taal zou horen. En niet alleen dat. De kan-
didaat die dezelfde herkomst heeft als ik zou de ideale 
persoon zijn om op te stemmen. Plotseling duiken op 
de kieslijsten buitenlandse gezichten op. De ramen van 
nachtwinkels, kappers en videoclubs worden bevolkt 
door een exotische waaier aan individuen. Vaak staan 
ze zo goed als onderaan op de lijst. Dit zijn kandidaten 
die stemmen zouden moeten trekken ten gunste van de 
partij, maar daarom niet noodzakelijk zorgen voor de aan-
wezigheid van de ‘etnische’ vertegenwoordiger.
 Op een dag vond ik een brief in mijn postbus. Het 
was een fotokopie van een handgeschreven brief. De 
tekst was in het Italiaans. Iemand was rondgegaan in 
de buurt, op zoek naar Italiaans klinkende namen. De 
inhoud was tamelijk simpel. Italianen die al lange tijd 
in de buurt woonden, gaven advies aan andere Italianen 
over welke Belgische kandidaten ze konden vertrouwen. 
Questions à la Une, 19u30, La Une: een reportage over ex-
treemrechts (Front National) in Wallonië. Geen politiek 
programma, geen kantoren, geen openbare meetings, 
maar wel achttien procent potentiële kiezers in steden 
als Charleroi en...  
Enkele leden ontmoeten elkaar in een achterzaaltje van 
een café om te spreken over hun verkiezingsstrategie. 
Op een gegeven moment draait de camera naar iemand 
die denkt dat hij niet wordt gefilmd en die zegt: ‘kun-
nen we iemand vinden met een naam die Italiaans 
klinkt? Heel veel mensen in de buurt spreken Italiaans, 
en zo’n naam zou goed overkomen op de lijst.’

Natuurlijk	is	het	een	tijdrovend		
en	arbeidsintensief	proces.	



50

et
ce

te
ra

 10
4

We kunnen niet anders dan de persoon die we zullen 
kiezen, beschouwen als iemand die van alle markten 
thuis is, ook al weten we nu nog niet welke problemen 
hij of zij zal moeten oplossen. Herfinanciering? Stede-
lijke ruimte? Reorganisatie van het onderwijs? Verdedi-
ging van de groene ruimten? Stuk voor stuk domeinen 
die briljant bestuurd zullen moeten worden door de 
persoon voor wie u stemt omwille van diens glimlach, 
moedertaal en kleur van hemd. Dit alles zonder het 
werk, dat in uw naam wordt uitgevoerd, te kunnen eva-
lueren met ‘ondersteunende documenten’.

4. Democratische participatie

We horen veel over politici... enkele weken voor de ver-
kiezingen. Tijdens de periode van een legislatuur wordt 
bitter weinig gezegd over het beslissingsproces dat 
gaande is in het parlement of op lokaal niveau.  
Sommige documenten die ‘verslag’ uitbrengen over 
van parlementaire zittingen zijn beschikbaar op het 
Internet maar er wordt geen consequente inspanning 
gedaan om mensen op een begrijpelijke manier te infor-
meren over wat politici doen en wat er op het spel staat. 
Waarom? Omdat het saai is? Omdat het te technisch is? 
Of omdat het niet onmiddellijk iets opbrengt? De poli-
tieke praktijk (het collectief beslissingen nemen over de 
organisatie van de samenleving) is volkomen van ons 
vervreemd. Het is dus niet alleen mogelijk om zich er in 
het leven van alledag niet mee in te laten, het wordt zelfs 
aangemoedigd. 
 Op ieder van ons weegt een groot aantal bij wet be-
paalde regels (verplicht onderwijs, verplicht werken, 
verplichte deelname aan de collectieve uitgaven ten be-
drage van vijftig procent van onze inkomsten...). Het is 
het bewijs van de beschikbaarheid en de enorme investe-
ring van de meesten onder ons in het maatschappelijke 
leven. We investeren in de maatschappij waarin we leven 
maar de manieren waarop we dit doen, functioneren 
niet echt als vormen van politieke participatie. In de Ver-

enigde Staten maakt de verkiezingsbijeenkomst deel uit 
van het democratische proces: een informele ontmoe-
ting met kandidaten en potentiële kiezers, waar deelne-
mers discussiëren over hun voorkeur voor een bepaalde 
kandidaat. Deze bijeenkomsten zijn een manier van 
overleg plegen met een zo breed mogelijk publiek van 
gewone mensen. Ze zijn gestructureerd van beneden 
uit, door kandidaten te selecteren met de grootste steun, 
en die dan de vertegenwoordigers te laten selecteren die 
deelnemen aan de nationale congressen. Een gelijkaar-
dig overlegproces bestaat binnen de vakbonden, waar 
leden zich in groepen opsplitsen om over verschillende 
kwesties te spreken. Wanneer een consensus is bereikt, 
worden de verschillende conclusies ter goedkeuring 
voorgelegd aan de andere groepen, waarna ze eventu-
eel aangepast worden om dan verder te gaan naar het 
volgende niveau. Natuurlijk is het een tijdrovend en 
arbeidsintensief proces. Maar je kunt je voorstellen hoe 
sterk het mensen verbindt met hun realiteit.
 Op lokaal niveau is het niet moeilijk om zich manie-
ren voor te stellen waarop burgercomités direct betrok-
ken zouden kunnen worden bij verscheidene aspecten 
van het publieke leven en de openbare ruimte. Tot nu 
toe zijn het de meest repressieve initiatieven waarover je 
meestal hoort: bijvoorbeeld de burgerwacht, die veron-
dersteld wordt af te rekenen met jeugdige lastposten of 
goede mensen die hun vuilnis illegaal op de straat ach-
terlaten. Het is de uitdaging om het lokale beheer van 
middelen te herzien en zo de middelen en noden van de 
verschillende maatschappelijke sectoren op nieuwe ma-
nieren aan elkaar te koppelen, gebaseerd op de voorstel-
len en de ervaring van leden van de lokale samenleving. 
Iets herzien vraagt om een openheid die veel verder gaat 
dan de huidige sclerose van klachten, en die democratie 
ziet als een constant project. De democratie waar we van 
dromen en die zich opdringt is vrij, in beweging, ten 
dienste van de verbeelding, het plezier en de vinding-
rijkheid. Een democratie die steunt op de intelligentie 
van de hele groep.

Een	democratie	die	steunt	op		
de	intelligentie	van	de	hele	groep.
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A: Reizen en van het ene project naar het andere hoppen: van een 
rupture à bon marché gesproken! 

B: Was het dom om te denken dat veranderen van residentieplaats 
een uitdaging zou zijn voor mijn werk? Ik ben het zo beu om me 
te verplaatsen...

A:  Verplaatsing is geen beweging. Beweging is continuïteit.
B:  Misschien moeten we op verkenning gaan in de ‘landen’ van 

ons werk.
A:  Wat bedoel je?
B:  Onze eigen vreemde, buitenlandse territoria.
A:  We logeren op één plek, verzetten ons tegen de druk om te rei-

zen en te zoeken naar nieuwe projecten, nieuwe jobs, nieuwe 
mogelijkheden, we nemen de tijd om immobiel te zijn. 

B:  Enkel emigranten in ballingschap zijn nomaden in de beteke-
nis die wij zo graag gebruiken. Wijzelf zijn niet meer dan pa-
rasieten van linkse denkbeelden, die proberen om van de vrije 
markt een makkelijke ruimte te maken waarin je zonder al te 
veel compromissen rond kan surfen.

A:  Ofwel maak ik gebruik van de mogelijkheden die ik krijg door 
er het beste van te maken, ofwel verleen ik diensten: een lezing 
hier, een laboratorium daar, nu eens een symposium, dan weer 
een workshop, een residentie, nog een residentie en daarna 
weer een residentie, terwijl er steeds minder budget is om iets 
te produceren. Kan ik deze reisroute consistenter maken? In-
tussen slaag ik er wel in om mijn werk te doen.

B:  Weet je wat van iemand een goede surfer maakt? Het vermogen 
om de juiste golven te kiezen en een elegante stijl.

A:  Maar stel je voor dat er zonder surfers geen golven zouden zijn.
B:  Je bent idealistisch.
A:  Ik wil je een project voorstellen. Het project heet  

‘Continuatie: zes maanden een locatie’.

Continuatie:  zes maanden één locatie 

Dit is een gesprek tussen een kunstenaar 
en een theoreticus die werken in de context 
van de West-Europese podiumkunsten anno 
2008. Beiden waren trots en gelukkig met de 
freelance job annex levensstijl waarvoor ze 
ooit – tien jaar of minder geleden – op de bar-
ricaden hadden gestaan. Het gaf hen de tijd 
en de ruimte om hun werk te ontwikkelen op 
projectbasis. Ieder project bracht een focus 
op een andere problematiek met zich mee en 
ieder project vereiste en voorzag een andere 
aanpak en een andere productie/presentatie 
strategie. Starten met een lang proces van 
onderzoek en samenwerking was een kwes-
tie van keuze: de keuze om te vechten en te 

onderhandelen, om ‘open’, ‘mobiel’, en ‘ver-
anderlijk’ te blijven en zich niet vast te zetten 
in een manier van werken, een concept, een 
methode en uiteindelijk ook een esthetiek. 
 In de loop van tien jaar of minder drong bij 
theaters en andere instellingen voor podium-
kunsten het besef door dat een instituut zich-
zelf kon vernieuwen door een projectmatig 
freelance- en residentiesysteem in te voeren 
als belangrijkste productiemodus. Altijd een 
nieuwe naam om te ontdekken, garandeerde 
inderdaad diversiteit in het programma, maar 
deed tegelijkertijd de productiemiddelen 
binnen de curatorruimte – die al te lijden 
had onder de neoliberale, economische druk 

Deze	tekst	is	een	eerste	ontwerp	
van	een	project	van		

Xavier	Le	Roy	en	Bojana	Cvejíc.	
De	aanzet	werd	gegeven	in	een	

werkgroep	die	ontstond	tijdens	
mode05,	een	conferentie	over	

onderwijs	in	dans	en	performance,	
georganiseerd	in	Potsdam	in	maart	

2005.	Tijdens	deze	conferentie	
maakten	de	deelnemers	gebruik	
van	open	source-software,	waar-

door	ze	rechtstreeks	materiaal	
konden	toevoegen	en	de	discus-

sies	structureren.	Hieruit	ontston-
den	werkgroepen	rond	bepaalde	
onderwerpen	of	interesses,	die	

elke	dag	opnieuw	werden		
samengesteld	en	ontbonden.		

Six	Months	One	Location	is	het		
resultaat	van	één	van	deze	groe-
pen,	waarvan	de	aanzet	werd	uit-

gewerkt	en	ontwikkeld		
tot	een	project.	

Bojana Cvejić — Vertaald door Stien Michiels
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– nog verder slinken. Wat ooit een beweging 
van ‘deterrioralisering’ was – werken op ver-
schillende plekken aan meer dan één project 
tegelijk – werd een verplichting. Projecten 
kunnen enkel nog gecoproduceerd worden, 
en van kunstenaars wordt verwacht dat ze 
overal in residentie gaan om zo de verschil-
lende zalen waar hun werk wordt getoond te 
vullen met artistieke activiteit. Kunstenaars 
zijn gedwongen om zichzelf voortdurend op-
nieuw uit te vinden als een begerenswaardig 
product dat moet opboksen tegen anderen in 
de strijd om het beperkte aantal mogelijkhe-
den binnen de ingekrompen curatorruimte. 
Zodoende veranderde de nieuwe manier van 
produceren eerder in een modus van reactie, 
opportunisme en het cynisme van de vraag: 
wat precies, van datgene wat altijd al hier 
is, moet ik deterrioraliseren? Wat gebeurt 
er wanneer een voorwaarde een beperking 
wordt, een keuze een verplichting? Hoe kun 
je een beperking creëren die zich gedraagt als 
een facilitaire voorwaarde? 
 Iedere voorwaarde mag dan wel een beper-
king zijn, maar niet iedere beperking is een 
voorwaarde, en daarom is het alleen maar 
belangrijk te zien wanneer een voorwaarde 
meer frustraties schept dan mogelijkheden 
om te werken. Ieder creatief proces heeft een 
ingebouwde beperking, een ‘eindpunt’ dat 
het proces op gang houdt, maar het niet be-
paalt. Experimenteren met de beperking die 
het werk conditioneert, hoeft het proces en 
het uiteindelijke resultaat ervan niet causaal 
te bepalen. Maar het is wel mogelijk om af te 
wijken van de procedures die gekende effec-
ten produceren. Praktisch gezegd: het is enkel 
mogelijk om te experimenteren met voor-
waarden wanneer je afwijkt van de gekende 
procedures: de gebaande paden van voorstel-
lingen maken, opvoeren en ontvangen.
 Continuatie: zes maanden een locatie is een pro-
ject dat specifieke voorwaarden schept om zo 
te onderzoeken wat die voorwaarden teweeg 
brengen in termen van procedures, werkme-
thodes, vormen, gesprekken en manieren van 
samenwerken. De meest wezenlijke voorwaar-
den zijn dat het werk plaatsvindt 1) op één en 
dezelfde locatie 2) voor een duur van zes maan-
den, zonder onderbreking en dat hierbij 3) een 

aantal mensen worden betrokken die allemaal 
een eigen project aanbrengen. 

Een locatie. Door gedurende een lange 
periode op één plaats te blijven, kunnen we 
de gevolgen onderzoeken van voorwaarden 
die tegenovergesteld zijn aan die van een 
projectmatige reishabitus: concentratie in 
isolatie, focus op het werk op één plek in de 
plaats van het versnipperen van verschillende 
projecten op verschillende locaties, een ander 
ritme en een ander tijdsbesef, geen aandacht 
afleidende ontsnappingsroute in de vorm van 
reizen. Het betekent ook: de institutionele 
markt voor een tijdje verlaten en minder 
zichtbaar en aanwezig zijn in de wereld van de 
podiumkunsten.
 Ononderbroken proces. In onze freelance 
levensstijl vallen leven en werk samen: er is 
geen ruimte voor vrije tijd naast het werk, 
en haast alle dagelijkse activiteiten kaderen 
automatisch binnen het doel van het project 
waaraan je werkt. Toch duren de periodes 
waarin je jezelf uitsluitend en ononderbro-
ken wijdt aan je werk zelden langer dan drie 
maanden. Door deze periode te verdubbelen, 
wijkt het proces hopelijk af van een doel-
gerichte versnelling in de richting van een 
voorstellingsproduct. Het gaat er niet om 
de tijd te rekken, zodat er meer tijd is om te 
twijfelen, proefondervindelijk te werken en 
het oorspronkelijke concept te versterken aan 
de hand van experimenten. De tijd is er om 
aan te zetten tot meer dan één enkele onder-
zoekslijn, waarbij productie zich kan verme-
nigvuldigen in bijproducten en neveneffecten, 
en waarbij meer dan één vorm naar boven kan 
komen. Weliswaar niet op basis van wat je 
dénkt dat het meest geschikt is. Wat doen we 
wanneer we allemaal datgene hebben waar we 
anders nooit genoeg van hebben, namelijk tijd?

Projecten. De belangrijkste voorwaarde om 
deel te nemen aan c:6m1l is dat ieder individu 
een project of om het even welk soort werk 
voorstelt dat de focus heeft van een voorstel, 
een verklaring van intentie of het verlangen 
om te werken. De projecten, in de bredere zin 
van het woord, kunnen binnen het veld van de 
podiumkunsten variëren van performance tot 

Een locatie. Projecten.

Project | Continuatie: zes maanden een locatie
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theorie. Ze kunnen ook variëren qua ontwik-
kelingsstatus: ze mogen in de voorbereidende 
fase zijn, de eerste ontwikkelingsfase, de 
postproductiefase of eerder projecten aan de 
zijlijn. Ze worden niet ‘geprogrammeerd’, 
d.w.z. gekozen op basis van de belofte om tot 
een bepaald product te komen. De presentatie 
ervan is dus volkomen optioneel. Ook belang-
rijk is dat voorstellingen niet het label van 
c:6m1l dragen, maar getekend zijn door het 
individu zelf. Ieder individu is verantwoorde-
lijk voor zijn of haar eigen project. Hierdoor 
worden doodlopende obstructies van collec-
tiviteit vermeden: er is geen overkoepelend 
project waaraan iedereen meewerkt. Zodoende 
kunnen auteurschap en eigendomsrecht geen 
geschilpunt worden. Iedereen gaat akkoord 
dat werken in c:6m1l tot op bepaalde hoogte de 
ethiek van open source impliceert: ideeën doen 
de ronde, duiken op en komen tot ontplooiing 
op vele (en vaak onverwachte) plaatsen.

Bemiddelaars. Maar wie zijn we? En waarom 
gaan we samen werken? We zijn allemaal be-
middelaars. In Pourparlers introduceert Gilles 
Deleuze de figuur van bemiddelaar (‘interces-
seur’), wanneer hij zijn samenwerking met 
Félix Guattari omschrijft: ‘Wat fundamenteel 
is, zijn de bemiddelaars. Zonder hen is er 
geen werk. Het kunnen mensen zijn – voor 
een filosoof kunstenaars of wetenschappers, 
voor een wetenschapper filosofen of kunste-
naars – maar ook dingen, planten of dieren, 
zoals in Castaneda. Fictief of reëel, levend of 
levenloos, je moet zorgen voor bemiddelaars. 
Het is een reeks. Als je geen reeks vormt, zelfs 
volkomen denkbeeldig, dan ben je verloren. 
Ik heb mijn bemiddelaars nodig om me uit te 
drukken, en zij zouden zich nooit uitdruk-
ken zonder mij: we werken altijd met meer-
deren samen, zelfs al zien we elkaar niet... 
Er bestaat geen enkele waarheid die vooraf 
bepaalde ideeën niet vervormt. Zeggen dat 
“de waarheid een creatie is” impliceert dat de 
productie van waarheid gebeurt via een reeks 
handelingen die bestaan uit het bewerken van 
een onderwerp, een reeks vervalsingen naar 
de letter. Mijn werk met Guattari: we zijn 
beiden de vervalser van de andere. Wat wil 
zeggen dat ieder van ons de notie die de ander 
voorstelt op zijn eigen manier begrijpt. Zo 

vormt zich een tweeledige, overdachte reeks. 
Ook een meerledige reeks is niet uitgesloten, 
of een complexe reeks, met vertakkingen. 
Deze krachten van het onware die waarheid 
tot stand brengen, dat zijn de bemiddelaars...’ 
We zouden het liever geen samenwerking 
noemen, maar werken met anderen die 
bemiddelen, zich bemoeien, het werk om-
buigen, vervormen, vertalen en veranderen, 
zodat je nooit precies kan meten hoe het zal 
veranderen en wat het zal beïnvloeden. Ieder 
individu werkt aan het werk dat hij of zij zelf 
aanbracht, maar stelt zich daarnaast ook ten 
dienste van een of meerdere projecten, waar-
bij hij of zij van rol verandert. Zo ontstaat een 
veelvoud aan choreografen, dramaturgen, 
theoretici, performers... Niet vanuit een idee 
van wederzijdse of symmetrische samenwer-
king (‘ik geef – jij geeft’), maar wel om moge-
lijkheden te ontdekken die de gekende com-
petenties overstijgen. Om kracht te zetten bij 
een differentiatie, een heterogenesis tussen 
extensieve kwaliteiten (mensen, concepten, 
acties, talen) en intensieve kwaliteiten (trans-
versale zintuiglijke modaliteiten en denkma-
nifestaties), tussen uitdrukkingsvormen en 
inhoudelijke vormen.
  
Vriendschapspolitiek. De groep mensen 
wordt gevormd door middel van een open ket-
tingreeks. In de plaats van de initiatiefnemers 
te laten beslissen over alle deelnemers en zo 
de groep af te bakenen, nodigen we elk nog 
twee andere personen uit, die we delegeren 
om nóg een extra persoon uit te nodigen:  
2 + 4 + 4. Misschien is dit uitnodigingsproto-
col te stroef en zullen er een aantal onderhan-
delingen nodig zijn tussen iedereen. Maar het 
is wel belangrijk om dit samenkomen te base-
ren op affiniteit, nieuwsgierigheid en het ver-
langen om samen te werken. Een open oproep 
tot deelname zou te veel de nadruk leggen op 
het bijeenkomen en mogelijk het misverstand 
creëren dat samenwerking gelijk staat met ‘we 
komen en we zien wel wat er gebeurt’.
We hopen het project te starten in januari 2008. Hoe-
wel het een project is dat op zichzelf beperkt is in tijd, 
zijn we nieuwsgierig om te zien welke methodologie 
eruit kan voortkomen, en welke gevolgen het even-
tueel zal hebben voor onze lange termijn werkstrate-
gieën en habitus.

Bemiddelaars. Vriendschapspolitiek. 
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kwam dit jaar, zijn ze bij bosjes 
neergevallen: Senne Rouffaer, 
Julien Schoenaerts, Nolle Versyp. 
Het waren er vast nog, maar die ben 
ik dan vergeten. Misschien waren ze 
minder getalenteerd, onbekender in 
elk geval. Je let niet op elk blad dat 
valt. Zeker niet als het herfst is. 

‘Theatercoryfeeën’ worden ze 
genoemd. Of werden. Het is maar 
de vraag hoelang de levende de 
hedendaagse tijd blijft gebruiken 
eenmaal het vlees ter aarde is 
besteld en het stof aan de lucht 
teruggegeven. Is het van belang 
iemand te vatten in de tijdsvorm 
van een werkwoord? Ik vroeg het 
me af toen me ‘in de hoedanigheid’ 
van journalist gevraagd werd een 
in memoriam te schrijven. Het 
bleek dat de vervoeging van het 
sterke werkwoord ‘overlijden’ in 
de verleden tijd (overleed) minder 
tekens bevatte dan ‘is overleden’. 
Wordt je belang afgemeten aan 
hoeveel ruimte je krijgt in een 
krant, rekening houdende met de 
advertentieruimte voor die dag? 

 ‘In de hoedanigheid van’ hét 
belang kun je jezelf gelukkig veel 
permitteren. Zoals die wildvreemde 
bellen, de nabestaanden-in-volle-
rouw, want de wereld draait door en 
de persen nog sneller. Even overvalt 
je de schaamte van de ongepastheid, 
maar dat verdwijnt snel. Want ‘in 
de hoedanigheid van’ wend je die 
schaamte van je af. Het is de vraag 
van hogerhand, van een God of zo, 
die zegt dat we de doden zullen 
eren, van een Redactie die zegt dat 
we de doden zullen eren, zeker als 
ze van groter belang zijn. Schaamte? 
Wat zou het? Je houdt je sterk dat als 
een dergelijk nieuwtje de redactie 
binnenloopt, het van ergens moet 
komen. Van persagentschap Belga. 
Uiteraard. Maar wie neemt het 
eerst contact op? Toch de weduwe, 
zoonlief, een verre neef die de zware 
taak op zich neemt, niet helemaal 
vrij van belang? Maar hoe zeggen 
die dat dan?
 En wat vraag je dan ‘in de 
hoedanigheid van’ journalist? 
‘Mijnheer de zoon of dochter, hoe 
herinnert u zich uw vader?’ Ik heb 
het altijd een rare vraag gevonden. 

Omdat dat werkwoord wringt met 
de tegenwoordige tijd, de actualiteit 
van het moment. En daar zijn 
nabestaanden niet klaar voor of 
soms te veel. Het leidt hoogstens tot 
een hagiografie aan de telefoon of 
een klik. In de gedachtegang. Want 
over de doden geen kwaad woord. 
‘Ja, de Julien was een moeilijke mens 
maar getalenteerd, gottegod. Soms 
wou de Jules avonden niet opgaan en 
zei hij dat je van een dichter ook niet 
kunt verlangen dat hij elke avond 
een nieuw gedicht schrijft’, vertelde 
de voormalige boekhouder van 
Julien Schoenaerts.
 Maar zij die in het blikveld van 
Pietje kwamen te zitten spraken 
evenmin een kritisch woord 
over zichzelf. ‘Thuis was een 
godsgeschenk’, liet Nolle Versyp 
zich ontvallen. De man stond 
tot zijn zestigste in het theater 
maar moest plaats maken voor 
vernieuwing want de toekomst 
is nu eenmaal aan het nieuwe. 
De alcoholverslaafde soapdokter 
van dienst vond het hedendaagse 
theater in Vlaanderen maar niets: 
‘De manier waarop er tegenwoordig 

Fin de saison
Liv Laveyne

Column 
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theater wordt gemaakt, kan me niet 
meer boeien. Dokter Dré was de 
mooiste fin de carrière die ik me kon 
voorstellen.’ Zou het? Of was het 
loyaliteit ten opzichte van de laatste 
broodheer of de geliefde collega’s 
die dezelfde watertjes hebben 
doorspartelt? We zullen het wel 
nooit weten van de man die zowel 
Janine Bisschops als Shakespeare 
en Tsjechov tot zijn huisvrienden 
rekende. Aan de eindmeet worden 
niet alleen de medailles uitgereikt, 
maar ook nog eens opgepoetst. Het 
mag allemaal wat meer blinken. 
En de eerlijkheid gebiedt mij ‘in de 
hoedanigheid van’: ik ben de laatste 
die daarover wil vallen. 
 Oh, ik heb er al over nagedacht, 
hoor. Zou het niet eerlijker zijn 
of meer gepast – om ‘de ene zijn 
dood is de andere zijn brood’ te 
counteren – als een in memoriam 
kon geschreven worden vóór het 
heengaan van de betrokkene? Er 
circuleren vast wel RIP’s op een 
redactie. Voor de paus hadden ze 
er één voorhanden, voor Claus 
vermoedelijk ook. Misschien ook 
voor Nand Buyl of Dora Van Der 

Groen, het zou kunnen. Ik weet 
er het fijne niet van, misschien 
omdat ik ook niet tot één van die 
journalisten zal behoren die overal 
het fijne wil van weten. Ik vind 
dergelijke zaken nogal vlug onkies. 
Ik maak geen in memoriam op 
voorhand, ook al heeft het in een 
moment van verveling wel eens door 
mijn hoofd gespeeld om de tijd te 
nemen voor wie op het einde van 
de loopplank staat, klaar om die 
eeuwige zee in te springen. 

Ik doe het niet. 

Al zegt mijn gezond verstand iets 
anders want ‘het moet goed en 
schoon zijn op papier, ook al kijk je 
tegen een deadline aan’. Tegen de 
ijdelheid van de levende lijkt geen 
lijkwade opgewassen. En toch is 
ijdelheid niet het enige. Het heeft 
– hoe klef het woord ook klinkt 
– ook te maken met respect: je koopt 
geen bos bloemen in de rapte aan het 
tankstation, je betaalt niet voor een 
bestelling in memoriam gedichten 
(ja, ze bestaan!) op het internet. 
Niet alleen omdat je denkt ‘hij/zij 

verdient beter’ maar omdat je denkt 
‘als mijn tijd gekomen is, ben ik 
godverdomme hopelijk beter af.’ 
 Ligt het aan het taboe of aan een 
soort zelfbehoud dat ik geen in 
memoriam wil schrijven? Ik weet 
het niet. Ik hou me voor dat ik er 
de tijd niet voor heb, dat lijkt me 
een gezonde redenering. Gezonder 
dan ik die oudjes vind die hun tijd 
verdrijven met op ziekenbezoek 
gaan bij terminale patiënten die ze 
via via kennen. 

Als u dit leest – hier gaat mijn 
tegenwoordige tijd – is het allicht 
december. Misschien heeft het 
gesneeuwd of zal het sneeuwen. 
Misschien neem ik, in een sauna 
tijdens mijn skivakantie, de tijd om 
enkele in memoriams te schrijven. 
En waarom ook niet? RIP: wat 
Resteert In Publicatie is papier voor 
de kattenbak daags nadien. Je let 
niet op elk blad dat valt. Zeker niet 
als het herfst is.

Thuis was een godsgeschenk
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Het is een van onze vanzelfsprekendheden 
geworden: in een door en door geïndividu-
aliseerde maatschappij kan een vonk van 
samenhorigheid enkel ontbranden wanneer 
een catastrofe plaatsvindt zoals op 11 sep-
tember, die duizenden naar de dood voerde 
en honderdduizenden onderdompelde in 
angst. Alleen een sociale weerslag van zo’n 
magnitude herinnert de vereenzaamde bur-
gers opnieuw aan hun bestaan als een col-
lectief lichaam. Kort na de aanslag werden 
er in New York nauwelijks nog overvallen of 
moorden gepleegd, wat ooggetuige Steven 
De Foer het zware woord ‘gemeenschap’ in 
de mond doet nemen. Oliver Stone, door De 
Foer geïnterviewd naar aanleiding van zijn 
film World Trade Center (2006), verwoordt 
het zo: ‘Het is alleen zonde dat drama’s 
nodig zijn om mensen weer menselijk te 
maken tegen elkaar. In een wereld van 
verdriet, angst en wreedheid gaan mensen 
voor elkaar door een vuur zoals ze dat in 
een normale situatie nooit zouden doen’ 
(De Standaard, 20-09-06). Ook bij de 0110 
concerten voor verdraagzaamheid, geor-
ganiseerd naar aanleiding van de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen, deed een be-
grip als samenhorigheid terug zijn intrede. 
Arno Hintjens vergeleek het concertpubliek 
zelfs met dat van een kerk: ‘Het valt te 
vermoeden dat menig pastoor er jaloers op 
zou zijn’ (De Morgen, 30-09-06).
De uitspraken van De Foer, Stone en 
Hintjens situeren zich binnen een cultuur-
filosofische oppositie die gemeengoed is. 
Gemeenschap betekent voor de westerse 
samenleving – sinds die werd uitgerekt en 

herverkaveld door de krachten van de mo-
derne administratie, economie en techniek 
– niets anders dan een romantische illusie. 
In de bekende termen van Ferdinand Tön-
nies is het sociale weefsel steeds meer de 
kenmerken van een organische Gemeinschaft 
verloren, ten gunste van zijn karakter als 
een zakelijke Gesellschaft (maatschappij). 
Niet langer komt er aan het gezamenlijke 
belang evenveel gewicht toe als aan het in-
dividuele belang.
Zodra deze kolossale omwenteling om-
streeks het midden van de 19de eeuw werd 
opgemerkt, heeft ze ook geleid tot sterke 
gevoelens van nostalgie naar het verloren 
gewaande paradijs. Verscheidene cultuur-
hervormers, gaande van conservatief-revo-
lutionairen (zoals Wagner) tot bolsjewisten 
(zoals Lunatsjarski, de Sovjet-Russische 
Volkscommissaris voor Opvoeding) ver-
langden actief naar een geïdealiseerd, com-
munaal leven en gaven die hunkering een 
centrale plaats in hun blauwdrukken van 
de door te voeren culturele vernieuwingen.
Hiermee ben ik bij een tweede begrip aan-
beland, dat net als gemeenschap een typisch 
product is van de 19de eeuw: cultuur. De 
gangbare betekenis van het woord cultuur 
is nauwelijks 150 jaar oud en duikt het eerst 
op bij Gustav Friedrich Klemm, een Duitse 
antropoloog en een verwoed verzamelaar 
van kunstvoorwerpen uit de kolonies. Als 
koninklijk bibliothecaris werd hij als een 
van de eersten voor het moeilijke probleem 
gesteld, hoe men een catalogisering moest 
aanvatten van de vrachten aan ‘primitieve’ 
schatten die werden aangevoerd uit over-
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57zeese wingewesten. Als kunst konden deze 
voorwerpen beslist niet worden beschouwd. 
Zij pasten niet in de gangbare kunstcate-
gorieën, onder andere omdat ze religieuze, 
utilitaire en artistieke functies met elkaar 
vermengden. De immens brede titel die 
Klemm aan zijn werk gaf, laat de oplossing 
zien die hij voor het probleem bedacht. 
Allgemeine Cultur-Geschichte der Menschheit 
(1842-1853) was een programmatisch etiket 
waarmee het historisch onderzoek moest 
worden uitgebreid naar sociale organisatie-
vormen, technologie, gebruiksvoorwerpen, 
kunst en geloof.
De strategie van Klemm, die men de vroed-
vrouw van de cultuurwetenschap zou 
kunnen noemen, betekende tegelijk het 
begin van een intellectuele verduistering 
met verregaande consequenties. De ab-
stracte noemer ‘cultuur’ stond toe dat men 
de maatschappelijk doorkliefde realiteit 
van Europa, die onderhevig was aan een 
steeds verdergaande segmentering van de 
sociale functiedomeinen (recht, economie, 
politiek, wetenschap en niet te vergeten de 
kunst, die steeds luider aanspraak maakte 
op haar eigen instituties en autonomie) 
kon afdekken met één buitenmatig ruim 
begrip. Alle sociale activiteiten en hun 
uiteenlopende voortbrengsels werden daar-
mee opnieuw onder één noemer geschaard, 
hoewel de term in feite geënt was op de 
organisatievorm van een aantal kleine, snel 
afkalvende en premoderne samenlevingen.
Gemeenschap en cultuur, deze twee bij 
uitstek 19de-eeuwse concepten, getekend 
door de nostalgische gevoelens die de kop 
opstaken tijdens een tijdperk van toene-
mende administratie, industrialisering, 
kolonisering en verlichting, hebben diepe 
sporen nagelaten in onze hedendaagse 
opvattingen en ons beleid. In het bijzonder 
op het punt waar ze samenkomen: de opvat-
ting dat cultuur organisch vergroeid is met 
gemeenschap, en ‘wegkwijnt’ wanneer die 
gemeenschap uiteenvalt. Omgekeerd geldt 
hetzelfde: indien de vereenzaamde elemen-
ten van de maatschappij op de juiste manier 
sociocultureel worden geprikkeld, ontstaan 
er misschien wel nieuwe gemeenschappen, 
die zich vervolgens sterker cultureel zullen 
uitdrukken, wat dan weer hun sociale cohe-
sie ten goede komt enzovoort. Laten dit nu 
precies de ideeën zijn die steeds terugkeren 
in het huidige cultuurparticipatiedebat. 
Levende gemeenschappen, sociaal kapitaal, 
community building, het cultureel potentieel 

van elk individu, de democratiserende rol 
van de kunsten, publieksverbreding, -ver-
dieping en -vernieuwing, gemeenschaps-
vorming, kunst- en cultuurdemocratise-
ring, cultureel buurtwerk, de sociale mix, 
de culturele diversiteit... dit zijn de sleutel-
begrippen van minister Anciaux’ Beleids-
nota Cultuur voor de periode 2004-2009, en 
van verschillende documenten die bedoeld 
zijn om dit beleid te actualiseren, zoals het 
Actieplan voor meer interculturaliteit (februari 
2006), het boek Interculturele intoxicaties van 
Erwin Jans, en Over (cultuur)participatie van 
de denktank Kunst en Democratie (beide 
2006). De centrale problematiek die al deze 
teksten aandrijft, is de vraag hoe een groter 
deel van de samenleving zou kunnen deel-
nemen aan en baat hebben bij de gesubsi-
dieerde cultuursector, waarvan doorgaans 
de perceptie heerst dat zij in hoofdzaak een 
weldenkende elite bedient.

In deze tekst wil ik de ‘gemeenschaps-
kunst’-premisse van het cultuurpolitieke 
denken van vandaag aan het licht brengen. 
Aan het slot wil ik de hypothese wagen 
dat het culturele en het sociale niet op een 
oorspronkelijke en organische manier met 
elkaar verbonden zijn. Sta me toe om mijn 
parcours aan te vatten via een historisch 
onderzoek, in plaats van de gebruikelijke 
sociologische benaderingen.
Zeker zijn er tijdens de 19de en de 20ste 
eeuw talrijke oproepen geweest om een 
nieuwe gemeenschapskunst te stichten, 
oproepen die van ver en nabij verwant zijn 
aan het huidige pleidooi voor meer cultuur-
participatie. Ze gaan van William Morris 
en de Arts and Crafts beweging, die zich 
net als het vroege Bauhaus richtte op een 
geïdealiseerd beeld van de middeleeuwen, 
over de reusachtige Proletkult-organisatie 
van Sovjet-Rusland, tot de kleinschalige 
inspanningen voor een spirituele groeps-
kunst na de Tweede Wereldoorlog (Jerzy 
Grotowski, Herman Teirlinck). De noemer 
‘gemeenschapskunst’ is één van die rit-
mes waarmee het verhaal van de moderne 
kunst wordt gescandeerd, niet het minst 
de geschiedenis van de podiumkunsten. 
Maar het lijkt een beetje goedkoop om het 
complexe cultuurparticipatiedebat zomaar 
in die enorme historische ideeënbedding 
te gooien met daarboven het ene woord 
‘gemeenschapskunst’. Zeggen dat het he-
dendaagse cultuurbeleid afstamt van het 

Anciaux	staat	niet	zomaar	in	
de	rij	met	Wagner,	Nietzsche,	
Lenin,	Lunatsjarski,	Meyerhold,	
Artaud,	Grotowski,		
of	(binnen	een	nationale		
context	beschouwd)	Jan	Oscar	
De	Gruyter,	Herman	Teirlinck		
en	zovele	anderen.	
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gemeenschapskunstdiscours is een triviale 
uitspraak. Anciaux staat niet zomaar in de 
rij met Wagner, Nietzsche, Lenin, Lunats-
jarski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, of 
(binnen een nationale context beschouwd) 
Jan Oscar De Gruyter, Herman Teirlinck en 
zovele anderen. In het koor van de gemeen-
schapskunst bezit het beleid dat zijn kabi-
net heeft uitgestippeld een heel eigen stem.
Om de specificiteit van het hedendaagse 
cultuurparticipatiedebat uit te lichten, zal 
ik eerst twee klassiekers onder de gemeen-
schapskunsttheorie-en presenteren. Dat 
zijn de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche 
en de Nederlandse socialistische dichteres 
en politica Henriette Roland Holst. Zo kan 
een schets worden geleverd van de diverse 
traditie rond gemeenschapskunst.
In 1872 zet Nietzsche, als piepjonge profes-
sor in de klassieke filologie aan de Universi-
teit van Bazel, zijn eersteling op de wereld. 
De geboorte van de tragedie is een boek dat de 
oorsprong van de antieke Griekse tragedie 
terugvoert op ‘de geest van de muziek’. 
Nietzsche was sterk gestimuleerd door 
Richard Wagner en diens Bayreuthproject: 
het creëren van een nieuwe concertplaats 
die het artistieke gebeuren (met name het 
‘totaalkunstwerk’ van de Nibelungen-mu-
ziekdrama’s) opnieuw een gewijde plek zou 
bezorgen, los van het profane en jachtige 
leven van alledag. Wagner en Nietzsche 
beoogden niets minder dan een herge-
boorte van de Griekse tragedie, waarvan 
de ontstaansgeschiedenis door Nietzsche 
werd beschreven op een hoogst bijzondere, 
en aan de vereisten van Bayreuth aange-
paste wijze. Niet de beroemde stukken van 
Sofokles en Aischylos maakten de essentie 
uit van de tragedie, zo betoogde Nietzsche, 
maar wel de muziek als oerelement waarin 
alle dramatische kunst zijn wortels vond: 
met name de koorzangen in de tragedie en 
de religieuze feesten waar dit ‘muziekthe-
ater’ ontstond. Voornamelijk in de cultus 
ter ere van Dionysos vonden optochten en 
zangpartijen plaats die de deelnemers ver-
voerden in een gevoel van versmelting met 
de natuurlijke oereenheid. Voor de duur 
van het ritueel waren de mensen niet langer 
van elkaar onderscheiden door hun afzon-
derlijke persoonlijkheden, maar voelden zij 
zich samenvloeien met de natuurkracht die 
hen het leven had gegeven en uiteindelijk 
ook weer ontnemen zou. Het afgrijzen bij 
een zo intiem bewustzijn van het eigen 
toekomstige sterven werd gecompenseerd 

door een ongelofelijk intens gevoel van wel-
lust en overstromende levenskracht. Nietz-
sche duidt de gemeenschap van dionysische 
feestvierders of tragedietoeschouwers 
aan met benamingen als ‘massa’, ‘schaar’, 
‘gemeenschap’, ‘volgelingen’ of ‘volk’. Het 
door de dionysische kunst samengesmolten 
collectief zou de kunstmatige schotten op-
heffen die tussen de individuen waren geïn-
stalleerd door heel andere soorten collectie-
ve verbanden, namelijk de koele, nuchtere 
machten van ‘staat’ en ‘maatschappij’ (Die 
Geburt der Tragödie, §7).
Wagners muziekdrama’s maken opnieuw 
aanspraak op het dionysische potentieel 
van de Griekse tragedie. Eén aspect van 
de ‘neotragische’ gemeenschapskunst 
blijft echter chronisch onderbelicht in De 
geboorte van de tragedie. Wie is de moderne 
doelgroep? Dat de Griekse polis gesmeed 
kon worden tot een hechte gemeenschap 
tijdens bepaalde rituele en artistieke ge-
beurtenissen, tot daar aan toe, maar waar 
situeert zich zo’n te smeden collectief in 
het drukbevolkte mierennest van Europa 
aan het einde van de 19de eeuw? Nietzsche 
geeft op die vraag geen antwoord. Zoals 
Rüdiger Safranski echter heeft aangetoond, 
laten Nietzsches ongepubliceerde teksten 
wel een antwoord vermoeden (Safranski 
62-67). Het was geen ‘massa’ of een ‘volk’ in 
die andere typisch 19de-eeuwse zin van het 
woord (die van de sociale revolutie) waaraan 
Nietzsche dacht toen hij zijn beschrijving 
gaf van de collectieve roes. Veeleer ging het 
om een kleine en hoogst gecultiveerde elite. 
Zoveel valt af te leiden uit de diepe ontred-
dering waaraan hij in 1871 ten prooi viel 
toen hij het nieuws vernam dat de Parijse 
communards het Louvre zouden geplunderd 
hebben. Enkele jaren voordien was hij in 
paniek geschoten toen bleek dat er in Bazel 
een congres van de Internationale zou wor-
den georganiseerd. De revolutie, samen met 
de culturele brandschatting die ze meestal 
met zich meebrengt, stuitte Nietzsche te-
gen de borst, niettegenstaande het radicale 
gehalte van zijn eigen utopische denkbeel-
den en zijn afkeer voor de gecultiveerde 
kleinburger of Bildungsphilister.
De uiteindelijke vorm waarin Wagners 
idee van een gemeenschapskunst gegoten 
werd, uitgedrukt door het tragedieboek van 
Nietzsche en vooral door de voltooiing van 
het Festspielhaus te Bayreuth en de premiè-
re van Der Ring des Nibelungen in 1876, is rond 
het fin de siècle niet de enige uitwerking 

Massakunst	sloeg	voor	
Roland	Holst	niet	per	se	op	
de	hoeveelheid	deelnemers,	
maar	op	de	aard	van	het	crea-
tieproces.	Het	hiërarchische	
model	van	de	toneelcreatie,	
waarbij	auteur	en	regisseur	
zich	aan	de	top	van	de	pira-
mide	bevonden,	vond	in	haar	
ogen	geen	genade	meer.
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59van dat idee. Ook in heel andere contexten 
functioneerde Wagners programmatische 
geschrift Die Kunst und die Revolution (1848) 
als een vruchtbare voedingsbodem voor 
cultuurpolitieke projecten. Met name de 
zo door Nietzsche verguisde sociaal-demo-
craten waren gefascineerd door de idee van 
gemeenschapskunst. Waar het de eerste te 
doen was om een gemeenschapskunst die 
nadrukkelijk in omvang beperkt was, werd 
er binnen het socialisme actief gewerkt aan 
een massakunst. Het bekendste voorbeeld 
zijn de openluchtvoorstellingen en mas-
saspelen die in Sovjet-Rusland werden 
georganiseerd ter gelegenheid van de eerste 
mei, of van de herdenking van de Oktober-
revolutie. Heropvoeringen van revolutio-
naire sleutelmomenten, zoals De bestorming 
van het Winterpaleis, konden rekenen op dui-
zenden participanten en een veelvoud aan 
toeschouwers. Maar dit nieuwe ‘gemeen-
schapsdrama’ nam veel verschillende vor-
men aan. De Nederlandse socialiste Henri-
ette Roland Holst, die naast revolutionair 
geïnspireerde dichtbundels ook verschei-
dene toneelstukken en lekenspelen schreef, 
heeft in 1924 aan het gemeenschapsdrama 
een boek gewijd dat enig is in zijn soort, 
ook op internationaal vlak: De voorwaarden 
tot hernieuwing der dramatische kunst. Roland 
Holst stond niet alleen in het geloof dat de 
laatste kunstfase waarin uitdrukking was 
gegeven aan de ‘innerlijke saamhoorigheid 
tusschen makers, spelers en toeschouwers’ 
de renaissance was geweest (De voorwaarden 
180). Ook voor architecten en beeldend 
kunstenaars zoals Rik Roland Holst (haar 
echtgenoot), H.P. Berlage, William Morris 
of Walter Gropius was met name het mid-
deleeuwse communale bouwwerk, zoals 
de kathedraal, de gelukkige samenkomst 
geweest van alle kunstdisciplines waarin 
een gemeenschap zichzelf gegeven had, en 
zichzelf terugvond. 
Vandaag zijn echter de ‘rijke sappen’ van 
het sociale lichaam waardoor levende kunst 
wordt gevoed, opgedroogd (171). De hofcul-
tuur van de vroegmoderne tijd begunstigde 
de individuele kunstenaar in plaats van 
het volk aan wiens ‘ziel’ hij voorheen uit-
drukking had gegeven. Door de nieuwe, 
illusionistische toneelarchitectuur stond de 
gemeenschap niet langer, zoals op de mid-
deleeuwse jaarmarkten, in intiem contact 
met haar spelers. Het toneel degenereerde 
langzaam tot spektakelkunst, zeker toen 
de productiewijze ervan werd gestroom-

lijnd onder het opkomende kapitalisme. 
De moderne vermaaksindustrie ontstond, 
door Roland Holst met lede ogen aangezien 
en met vlammende tong veroordeeld. Het 
moderne toneel ‘werkt niet verbindend en 
vereenigend, maar verstrooiend en vereen-
zamend, het is geen kracht meer tot loute-
ring en verheffing, maar tot bevlekking en 
verlaging’(224).
Van de individuele theatervernieuwers, hoe 
geniaal ze ook mogen zijn (Gordon Craig, 
Appia, Copeau, Fuchs, Meyerhold) verwacht 
Roland Holst weinig. De enige hervor-
mingsbeweging waaraan ze werkelijk een 
cultuurrevolutionair potentieel toeschrijft, 
is die van het socialistische gemeenschaps-
drama. Daaronder begrijpt ze onder andere 
de Sovjet-Russische massaspelen. Maar 
het hoeft niet altijd zo grootschalig. Mas-
sakunst sloeg voor Roland Holst niet per 
se op de hoeveelheid deelnemers, maar 
op de aard van het creatieproces. Het hi-
erarchische model van de toneelcreatie, 
waarbij auteur en regisseur zich aan de top 
van de piramide bevonden, vond in haar 
ogen geen genade meer. Haar eigen werk 
voor het toneel geeft hiervan een treffende 
illustratie. Net als andere contemporaine 
kunstenaars die een intens ideologisch en-
gagement waren aangegaan (of het nu soci-
alistisch, katholiek of nationalistisch was) 
publiceerde zij tijdens de jaren ‘30 talrijke 
‘lekenspelen’. Het was de bedoeling om met 
deze stukken, die door allegorische perso-
nages waren bevolkt en voor een groot deel 
uit koorpartijen bestonden (in Vlaanderen 
werden ze dan ook ‘spreekkoren’ genoemd) 
een alternatief circuit voor amateurtoneel 
te bevoorraden. Met dit verschil dat deze 
leken niet gedreven zouden zijn door de 
drang om het professionele theater zo goed 
mogelijk na te bootsen, maar door een sterk 
en eenstemmig geloof, net zoals bij de reli-
gieuze theaterceremonies uit vroegere tij-
den. Roland Holst geloofde dat de dagende 
gemeenschap (het proletariaat) slechts 
haar gepaste culturele uitdrukking zou 
vinden door ‘kollektieve bewustwording’ 
en bar weinig kon recupereren van de rijke 
maar scheefgegroeide kunsttraditie van de 
burgerij. In de praktijk werd het gemeen-
schapsdrama niet massaal beoefend door 
hét proletariaat, maar door kleine groepen 
enthousiastelingen zoals jeugdbewegin-
gen, arbeiderskoren en studentenverenigin-
gen. Deze vorm van puur collectieve schep-
ping (tekst en regie werden door de groep 

De	revolutie,		samen	met	
de	culturele	brandschat-
ting	die	ze	meestal	met	zich	
meebrengt,	stuitte	Nietzsche	
tegen	de	borst,	niettegen-
staande	het	radicale	gehalte		
van	zijn	eigen	utopische	
denkbeelden	en	zijn	afkeer	
voor	de	gecultiveerde	klein-
burger	of	‘Bildungsphilister’.
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vormgegeven) was voor Roland Holst een 
waarachtige uitdrukking van de nieuwe 
proletarische gemeenschapskunst (zie Etty 
501-504).

Nietzsche en Roland Holst vormen twee 
diametraal tegenovergestelde stemmen 
binnen de diverse geschiedenis van de ge-
meenschapskunst. Op het eerste gezicht 
hebben hun vurige betogen, die de eigen 
preoccupaties verbinden met metafysische 
of wereldpolitieke beschouwingen van een 
extreem brede spanwijdte, weinig gemeen 
met de weliswaar bevlogen maar beschei-
den optiek van het Vlaamse cultuurbeleid. 
Sterker nog, Anciaux en zijn kabinet besef-
fen ten gronde dat grootse aspiraties het 
meest heikele punt vormen van hun plan-
nen voor meer cultuurparticipatie. Tegen 
deze achilleshiel dacht Erwin Mortier een 
harde trap te geven toen hij het kabinet 
ervan betichtte een politiek te voeren die in 
hoofdzaak zou gericht zijn op ‘de productie 
van publiek’. ‘De huidige participatiepoli-
tiek wil de kunsten opzadelen met wat ik 
een informeel electoraat noem, waartegen-
over de kunsten zich impliciet dienen te 
verantwoorden.’(Mortier 5)
Critici zoals Mortier dreigen zich echter 
licht te vergalopperen. Het kabinet had zich 
reeds ingedekt tegen het argument dat het 
nieuwe beleid ‘oversociaal’ zou zijn. Met 
klem waarschuwt de Beleidsnota Cultuur 
2004-2009 de lezer die zich al te zeer zou 
laten meeslepen door het visioen van de 
panculturele samenleving: ‘[Het] is niet zo 
dat cultuurparticipatie van ons per definitie 
socialere mensen maakt met een grotere 
aandacht voor onze medemensen en onze 
omgeving. De geschiedenis leert ons dat 
cultuur juist heel vaak is gebruikt om soci-
ale scheidingen te benadrukken en om de 
indruk te bevestigen that some are more equal 
than others.’ (Anciaux 13) Hiermee wringt 
het kabinet Cultuur zich echter in een ei-
genaardige spagaat. Geestdriftig pikt men 
de componenten op van een welbepaald 
cultuurpolitiek discours, de gemeenschaps-
kunst, hoewel men eigenlijk lang niet alle 
consequenties ervan aanvaardt. Ondanks 
zijn nuchterheid is de Beleidsnota een 
gedreven pleidooi voor levende gemeenschap-
pen, een ternauwernood geseculariseerde 
getuigenis van het geloof aan het cultureel 
potentieel van elk individu. In het hart van het 
streven naar gemeenschapsvorming via kunst- 
en cultuurdemocratisering leeft de in het linkse 

kamp frequent gereanimeerde hoop op een 
directe democratie. In het schemerduister 
worden alle pleidooien bijgewoond door de 
wensdroom van een gemeenschap die he-
lemaal ‘bij zichzelf aanwezig’ zou zijn, het 
rousseauiaanse collectief dat het beeld van 
zichzelf celebreert tijdens een volksfeest, 
hoe eigentijds de interculturele aankleding 
ook lijkt.
Onnodig te stellen dat de droom van de 
directe democratie, en daarmee ook die van 
de sociocultureel aangeporde democratie, 
zijn tijd gehad heeft. Elk spreken over een 
komende gemeenschap of zelfs maar een 
‘samen-leving’ is een zelfbegoocheling. 
Het staat buiten kijf dat de begoochelde 
die zulke woorden in de mond neemt, van-
daag niet in een gemeenschap maar in een 
maatschappij leeft. Ook cultuur is dus een 
maatschappelijk en niet een gemeenschaps-
gebonden fenomeen, want door die logisch 
lijkende verbinding worden premoderne 
vooronderstellingen binnengesmokkeld die 
eenvoudigweg onaanvaardbaar zijn. 

Daarom waag ik, in een poging om resoluut 
weerstand te bieden aan het verleidelijke 
gemeenschapskunstdiscours, de hypothese 
dat het culturele en het sociale niet op een 
oorspronkelijke en organische wijze met 
elkaar verbonden zijn. Zeker is elke cultuur 
gelieerd met een groep, maar deze heeft 
niet noodzakelijk een echt ‘sociaal’ karak-
ter. Denk aan de hedendaagse hiphopcul-
tuur. Men kan onmogelijk stellen dat de 
producten van de levendige hiphopcultuur 
worden gegenereerd door een levendige 
gemeenschap. Ergens in de jaren ‘70, toen 
rapmuziek ontstond, kwam het inderdaad 
voort uit een kleine, levendige, hechte Afro-
Amerikaanse street party-cultuur, gesitu-
eerd in enkele New Yorkse wijken. Maar van 
zodra het nieuwe genre de undergroundfa-
se verliet (dankzij de release van Rapper’s De-
light door The Sugarhill Gang in 1979) werd 
hiphop een constitutief bestanddeel van 
wat mediawetenschappers begrijpen onder 
global youth culture (zie Kahn en Kellner). 
Hiphopcultuur wordt niet langer beleefd 
door een hiphopgemeenschap, maar door 
een wijdvertakt en heterogeen netwerk dat 
bestaat uit artiesten (geografisch geconcen-
treerd in de VS), muziekfirma’s en televisie-
maatschappijen die de globaal verspreide 
marketing verzorgen, en consumenten die 
zich overal ter wereld bevinden, van Aca-
pulco tot Zwevezele. De verzameling van 

Om	de	hypothese	te	redden	dat	
cultuur	en	gemeenschap	organisch	
gelieerd	zouden	zijn	moet	men	
álles	tot	cultuur	verklaren,	maar	
dan	verliest	een	op	die	hypothese	
gefundeerd	cultuurparticipatiebe-
leid	elke	mogelijke	focus.

Daarmee	doel	ik	op	de	premisse	
van	Roland	Holst:	kunst	verwe-
zenlijkt	alleen	dan	ten	volle	haar	
utopische	potentieel	wanneer	ze	
iedereen	tot	volwaardig	producent	
declareert	en	de	kunstcreatie	per	
definitie	begrijpt	als	een	collec-
tieve	aangelegenheid.
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61individuen die deelnemen aan hiphopcul-
tuur is dermate divers dat ze op geen enkele 
manier als een gemeenschap kan worden 
benoemd, op welke manier men dat begrip 
ook herinterpreteert of uitrekt.
Omgekeerd kan een ware gemeenschap 
nauwelijks een cultuurleven bezitten. Een 
amateurtoneelgezelschap op een mid-
delbare school, dat niets dan bedorven 
kluchten produceert omdat het repertoire 
van de dienstdoende regisseur-leerkracht 
niet verder reikt, kan door een ontzettend 
sterke samenhorigheid bezield zijn terwijl 
men zich toch in bochten zal moeten wrin-
gen om er enige culturele uitstraling aan 
toe te schrijven. Of wat te denken van de 
vele niet-culturele betekenissen waarin het 
woord gemeenschap vandaag, al dan niet 
overdrachtelijk, wordt gebruikt? Denk aan 
de ‘community’ van softwareontwikkelaars 
op een bepaald platform (bvb. de Linux 
community of de reclamewebsite van het 
nieuwe Windows Vista). Om de hypothese 
te redden dat cultuur en gemeenschap orga-
nisch gelieerd zouden zijn moet men álles 
tot cultuur verklaren, maar dan verliest een 
op die hypothese gefundeerd cultuurparti-
cipatiebeleid elke mogelijke focus. Eender 
welke groepering die een ‘culturele’ doel-
stelling weet te bedenken – met wat hulp 
van Klemm is dat niet zo moeilijk – zou in 
die logica substantieel betoelaagd moeten 
worden.

Wat kan men als remedie voorstellen voor 
de ongeschikte fundering en het archaïsche 
taalgebruik dat het kabinet Cultuur heeft 
gekozen voor zijn cultuurparticipatiebe-
leid? Hoe kan een sociocultureel beleid 
opgezet worden dat ontsnapt aan het re-
gister van de gemeenschapskunst? Laat me 
terugkeren naar het hierboven geschetste, 
historische portret. Ongetwijfeld bevindt 
het participatiebeleid zich veeleer aan de 
kant van de socialistische massakunst dan 
aan die van Nietzsche en Wagner. Zou men 
ook niet een stuk van de radicaliteit van dat 
socialistische project moeten terugvinden? 
De meest indrukwekkende resultaten van 
het participatiebeleid, zoals de sociaal-ar-
tistieke projecten gerealiseerd door Victoria 
Deluxe of De Unie der Zorgelozen, onder-
scheiden zich van de minder zinnige maat-
regelen (zoals de obsessie met drempelver-
laging via betuttelende ticketsubsidies voor 
allerhande ‘minderbedeelde’ groepen) door 

hun ongematigde, socialistische esthetica. 
Daarmee doel ik op de premisse van Roland 
Holst: kunst verwezenlijkt alleen dan ten 
volle haar utopische potentieel wanneer ze 
iedereen tot volwaardig producent decla-
reert en de kunstcreatie per definitie be-
grijpt als een collectieve aangelegenheid.
Eén wijziging lijkt mij onontbeerlijk. De 
taal van het cultuurparticipatiebeleid moet 
zichzelf zuiveren van alle referenties aan 
een geïdealiseerde gemeenschap. Men zou 
zichzelf een metafoorloze taal moeten op-
leggen, die geen vermelding toestaat van 
enigerlei ‘levende’ gemeenschappen, van 
een cultureel ‘leven’, of van elke andere 
organische beeltenis die al te zeer blijft 
vastzitten aan de concepties van de 19de 
eeuw. Anderzijds, hoe kan men blijven ijve-
ren voor een rechtvaardige kunst, waarvan 
de producten niet langer ‘documenten van 
barbarij’ zouden zijn (dixit Walter Benja-
min), zonder dat men beschikt over een 
begrip dat het utopische doel uitdrukt? Een 
begrip zoals gemeenschapskunst?
Misschien moet het probleem anders wor-
den geformuleerd. Indien we het definitief 
zonder gemeenschapskunst zouden moe-
ten stellen, welke alternatieven zijn er dan 
denkbaar? Is er zoiets als een ‘maatschap-
pijkunst’, om het in de termen van Tönnies’ 
onderscheid te formuleren? Kan de door 
en door geadministreerde, vermarkte en 
technologisch dooraderde maatschappij 
dromen van een theater dat haar als sociaal 
én tegelijk antisociaal lichaam, past?
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Giannina Urmeneta Ottiker is de afgelopen zes jaar werkzaam als huisfotografe voor Vooruit.  
Etcetera publiceert een selectie uit haar persoonlijk werk.

Giannina Urmeneta Ottiker
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Pieter T’Jonck 

Is er zo iets als portretkunst in de dans? En 
zo ja, hoe kunnen we zo’n portret dan lezen? 
Pieter T’Jonck buigt zich over de veelzijdige 
strategieën tot (zelf)portrettering in 
een trialoog van Claire Croizé en een 
dubbelportret van Etienne Guilloteau.

Dans kan verhaaltjes vertellen, kan pretenderen de 
beweging ‘an sich’ te tonen. Maar van dans, zelfs van 
beweging in het algemeen, wordt ook vermoed dat het 
een rechtstreekse toegang biedt tot het innerlijk van de 
mens. Het gaat dan echter meestal om het ongedachte 
innerlijk, dat zich onwillekeurig toont, eerder dan 
de zelfbewuste representatie, het (zelf-) portret. In 
tegenstelling tot de schilderkunst, waar de treffende 
gelijkenis een genre is met zijn eigen conventies 
en geschiedenis, is het choreografische zelfportret 
zeldzaam en van recente datum. Net als in de 
schilderkunst blijft het echter een verwarrend ding: het 
portret laat ons toe om, anders dan in de werkelijkheid, 
iemand recht in de ogen, en zo recht in de ziel, te kijken, 
maar toch blijft wat we zien suggestie en vorm. Wat 
daar achter zit, blijft onpeilbaar en duister, al fascineert 
het daarom niet minder. 

Affected en La magnificenza
Claire Croizé & Etienne Guilloteau ensceneren een zelfportret

foto’s: Claire Croizé
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Affected

Affected is een verzameling van drie portretten in dans 
van drie vrouwen, gechoreografeerd door Claire Croizé. 
Het toont hoe kunstmatigheid – geaffecteerdheid – en 
authenticiteit in dans een twee-eiige tweeling kunnen 
zijn. Van het publiek vraagt deze portretkunst om erg 
aandachtig toe te kijken op het kleinste detail, maar het 
wordt voor die inspanning royaal beloond.
Er is ook ruim de tijd om te kijken. Affected is geen 
haastige voorstelling. Dat blijkt meteen als Mariana 
Garzon Garcia opkomt in vaal Tl-licht, tegen een 
zilverwitte fond. Met touwtjes zet ze op de vloer een 
grote, onderbroken ellips uit vooraleer ze voor het 
publiek komt staan. Met neergeslagen ogen heft ze 
haar handen even op, laat ze weer zakken, brengt ze 
weer omhoog en kijkt dan plots, een kort moment, 
het publiek aan. Daarna zijn het weer de handen 
die spreken. En de ademhaling. Garzon ademt 
hoorbaar, met nadrukkelijke rust. Het is een adem die 
zelfbeheersing en een sterk zelfbewustzijn uitdrukt. 
Garzons blik is dan ook niet bedeesd, maar zoekt 
contact met de kijker. De blik blijft kort, niet omdat ze 
het contact schuwt, maar omdat ze niet wil uitdagen. 
 De zinnen die de handen vormen, worden hierna 
steeds langer, complexer en sierlijker. Een korte, maar 
indringende blik zet er telkens een punt achter. Dit 
eerste verhaal eindigt in een haast klassieke pose: 
hoog voor de borst geheven armen met licht gekruiste, 
naar boven reikende handen en vingers. Daarna 
bespeelt Garzon een ander register: cirkelende handen 
komen voor haar borst samen, en terwijl ze haar ogen 
opslaat geeft ze er een hevige ruk mee, alsof ze een 
touw dichtsnoert. Met die ruk eindigt ook de rustige 
bevalligheid die er eerst was: onder de beheerste 
verschijning vermoed je nu een heftig gemoed. Het 
blijft echter bij een onderhuidse spanning die haast 
eindeloos uitgetrokken wordt.
Net als Garzon het voorpodium verlaat om de ellips 
begint af te stappen, weerklinken de eerste noten van 
Urlicht, het lied van Gustav Mahler. Al stappend zijgt 
Garzon talloze keren neer op de grond, niet met een 
plof, maar met een afgemeten achterwaartse draai om 
haar as waarbij ze zacht door de knieën gaat om zich 
neer te vlijen op het podium. Ze beeldt de val uit, ze 
ondergaat hem niet, net zoals ze eerst niet zomaar wat 
zwaaide met haar armen. Zelfs haar stappen is niet 
zomaar een stappen, maar een gebeeldhouwd stappen, 
met licht gebogen knieën, als een oude vrouw die onder 
een last gebogen gaat. Ondertussen weerklinkt na een 
stilte Nun will die sonn’ so hell aufgeh’n uit Kindertotenlieder 
terwijl de toon van het licht zachter, rooskleurig wordt. 
Alweer Mahler. De gesofistikeerde expressiviteit van de 

zang klopt perfect met de precieuze dans: niets gebeurt 
toevallig. Elk gebaar is een bewust opgebouwd effect 
om maximale expressie te bekomen. 
Terwijl de bewegingen en de liederen blijven komen, 
ontstaat zo een suggestief portret van een vrouw. Ze 
toont zich, maar ze toont zich niet op willekeurige 
wijze, in spontane, willekeurige of instinctieve 
bewegingen. 
Dit portret is geen ‘snapshot’ dat in de vlucht een 
waarheid omtrent iemand treft, maar lijkt veel meer 
op het schilderkunstige portret. Daarin verhoudt de 
afgebeelde persoon zich heel bewust tot het beeld, en 
dus tot de kijker. De buitengewone belichting van Jan 
Maertens zet die kunstmatigheid – en dat is iets anders 
dan leugenachtigheid – schitterend in de verf. 
In dit portret worden verwachtingen bespeeld 
en uitgedaagd, maar blijft andere informatie 
– medespelers, een decor, een verhaal – afwezig. Dit 
portret suggereert een blik op de innerlijkheid van de 
geportretteerde, maar het kunstmatige weert die blik 
tegelijk af. Het is de beheersing zelf die de innerlijkheid 
voortdurend suggereert maar nooit blootgeeft. Façade 
en innerlijkheid vallen hier samen op een onontwarbare 
manier. Daardoor blijft dit portret fascineren, zonder 
zijn geheim prijs te geven.
Croizé beperkte zich niet tot één portret. Na Garzon 
volgen Claire Godsmark en Varinia Canto Vila. Dat 
maakt de fascinerende werking van dit stuk compleet. 
Want met andere danseressen komt, onwillekeurig en 
ondanks het feit dat Mahlers muziek het podium blijft 
beheersen, ook een andere gevoeligheid binnen in de 
volgende delen. Dan zie je dat de fysieke verschijning 
van een danseres, hoe kunstig het beeld ook opgebouwd 
is, mee blijft spelen in de ervaring van het personage dat 
je voor je ziet. 
Neem nu Claire Godsmark. Het hele eerste deel zit ze 
onbeweeglijk tegen een voddenbaal, als ‘pars pro toto’ 
van het publiek, toe te kijken terwijl Mariana Garzon 
danst. Als het haar beurt is, schiet ze vurig in actie: 
met haar volle gewicht schuift ze de voddenbaal naar 
het midden, om er dan tegen te gaan liggen. Even plots 
als ze haar opwachting maakte, valt ze nu tegen de 
voddenbaal in slaap. En even snel schiet dit Doornroosje 
weer wakker om fluks de dekens uiteen te leggen tot een 
groot kader omheen haar scène. Uit Mahlers Des knaben 
wunderhorn klinkt nu het Kleine Rheinlegendchen, vrolijk 
schallende muziek die precies past bij haar levendige, 
veelzijdige verschijning. Ze loopt op haar knokkels 
rond als een aap, zakt in elkaar, schiet weer overeind 
en begint, terwijl ze haar torso heftig en convulsief laat 
schokken, bekken te trekken. Dadelijk daarna zakt ze 
weer neer op de dekens, en rollend over de grond sleept 
ze het hele kader van dekens mee rond haar lijf. Even 
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later staat ze te lachen en te giechelen, en maakt ze een 
tweede keer een kleiner kadertje met haar dekens. In 
het klein herhaalt ze nu de kunstjes die ze al eerder 
toonde. Dit scenario herhaalt zich nog een keer, alsof ze 
even wil testen of alle mogelijkheden van het spel met 
de dekens en de wilde gebaren uitgeput zijn. Daarmee is 
het genoeg geweest en gaat ze van de scène, om nog even 
toe te kijken hoe Varinia Canto Vila zich vertoont. 
Het is geen toeval dat Godsmark de enige is die expliciet 
een kostuum (een felgekleurd hesje met pofmouwen 
dat zo uit de renaissance kon komen) draagt. Terwijl 
je bij Garzon door de ingehouden kracht voortdurend 
karakter vermoedt, zie je in het open, grillig bewegend 
lichaam en gelaat van Godsmark enkel spel, onderzoek, 
doen alsof, geen gevormd karakter. Is Garzon een 
oudere vrouw, Godsmark is in heel haar wezen een kind 
of een jonge vrouw voor wie alles nog mogelijkheid en 
spel is. 
Varinia Canto Vila zit tussen beiden in. Ze heeft noch de 
lichtzinnigheid van Godsmark, noch de zelfbewuste, 
hooghartige présence van Garzon. Wat ze is, toont 
zich eerst en vooral als zwaarte, bezwaardheid ook. 
Ze wentelt zich eindeloos over de grond. Ze komt 
nauwelijks overeind of vooruit onder de sombere zang 
van Mahlers Adagietto N° 5. Pas na lange tijd pakt ze 
zichzelf samen: ze trekt een deken rond haar middel 
als een kostuum dat haar zal helpen een rol te spelen. 
In de plechtige stappen die ze zet, in de imitaties van 
een paard dat in sierlijke bochten over de scène holt, in 
de smartelijke sterfscènes die ze suggereert, komt iets 
van de speelsheid van Godsmark terug bovendrijven. 
Even proest ze zelfs van het lachen. Maar het gaat niet 
zo van harte, niet zo natuurlijk als bij Godsmark. Er 
volgt zelfs al eens een huilbui. Elke rol kost moeite, en 
het is moeilijk om er voldoende overtuiging voor op te 
brengen. Ze is niet jong, ze is niet oud, ze is iemand die 
onzeker blijft van zichzelf. Gevangen in een moeilijk 
nu, tussen verleden en toekomst. Misschien is het dan 
ook geen toeval dat net in dit portret Mahler voor het 
eerst verlaten wordt om plaats te ruimen voor Close 
van Robert Lippok, een soundscape die de muziek van 
Mahlers Adagietto vermengt met elektronische klanken. 
Naar het einde van dit derde portret komt nog iets 
anders in beeld. Dit zijn niet zomaar drie portretten. 
Niet alleen omwille van de suggestie van drie leeftijden, 
en dus een levensloop. Je geeft je er rekenschap van 
dat de verschijning van de drie vrouwen preciezer en 
sterker gekaderd was dan de variatie in bewegingen en 
persoonlijkheden eerst deden vermoeden. Elke danseres 
kreeg niet alleen haar eigen bewegingsstijl mee, maar 
werd ook getekend door een strak frame, een scherp 
afgelijnd patroon: een ellips voor Garzon, een rechthoek 
voor Godsmark en een slingerende beweging voor Canto 

Vila. Er is een onzichtbare hand aan het werk geweest, 
die het materiaal van deze drie portretten gekaderd en 
geordend heeft. En plots besef je dat hier ook een vierde 
portret geschilderd werd: dat van de choreografe zelf, 
die zich in haar verschillende levensfasen inleeft.
 Affected heeft, in zijn preciositeit, iets ‘unzeitgemäss’. 
We zijn het ontwend om geloof te hechten aan de 
maniëristische voorstelling van innerlijkheid die 
je ook in de muziek van Mahler vindt. Maar zijn we 
daar niet vooral slachtoffer van een verkeerd idee 
over authenticiteit, die enkel nog begrepen wordt als 
onthulling van verborgen drift, ontregeling, verlies van 
controle. Affected is een voorstelling die toont dat er in 
kunstmatigheid en zelfcontrole een andere, en daarom 
niet minder echte, en zeker niet minder theatrale, vorm 
van communicatie kan verschijnen. 

La magnificenza

Merkwaardig genoeg creëerde Etienne Guilloteau, 
de levenspartner van Croizé, ongeveer op hetzelfde 
moment ook een nieuw werk dat je kan lezen als een 
zelfportret van de maker. Hoewel Guilloteau in La 
magnificenza niet alleen op het podium staat maar 
gesecondeerd wordt door Vincent Dunoyer en technicus 
Hans Meijer is het zelfs een minder verbloemd 
zelfportret. Dat blijkt uit een gedetailleerde analyse van 
de structuur van de voorstelling. 
La magnificenza is gebaseerd op het materiaal van 
Skène, een duet van Guilloteau met Claire Croizé. Die 
voorstelling had op zich al een intrigerende structuur. 
Ze toonde twee mensen die, zelfs als ze samen bewogen, 
alleen bleven met hun gevecht tegen de chaos of 
eenzaamheid. Skène kreeg als motto een citaat van 
Gilles Deleuze en Félix Guattari mee: ‘Een kind in het 
donker, in de greep van de angst, sust zichzelf door zachtjes te 
zingen. Hij loopt en houdt halt volgens zijn lied. (…) Zijn gezang 
is als een ruwe schets van een stabiel en kalm centrum, dat 
stabiliteit en kalmte biedt in het hart van de chaos’. In Skène 
representeerde de leegte van het podium die chaos. Bij 
de aanvang lag daar slechts een omgevallen stoel, met 
Croizé ernaast. Hoe ze ook omging met de stoel, die 
weigerde zich een ‘antwoord’ te laten ontlokken. Een 
abstracte actie werd zo onmiskenbaar een metafoor 
voor verlatenheid. Dat gevoel week niet eens. Guilloteau 
verscheen op de eerste klanken van een pianosonate van 
Mozart. Beide dansers stonden in een hoek bijeen. Hun 
blikken speurden de omgeving af, maar kruisten elkaar 
nauwelijks, enkel als bij toeval, alsof ze elkaar niet 
zagen. Toch pikten ze, als was het onbewust, elkaars 
bewegingen op, al bleven het lege tekens. Ze bleven 
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Affected en La magnificenza

alleen met zijn tweeën. 
De sterkste relatie op het podium was deze tussen 
de dansers en de muziek: de modulatie van de 
bewegingstaal volgde nauwgezet de dynamiek van 
de pianosonate en later een symfonie van Mozart. De 
bewegingen varieerden van ingetogen en verstild op 
de pianosonate tot heftig en wild op het einde van de 
symfonie. Het stuk eindigde abrupt met een totale 
duisternis en stilte, net op een ogenblik dat de dansers 
weer in beweging kwamen. Het aardedonker als 
metafoor voor de onzekere toekomst van deze twee 
eenzame lotgenoten. Dit samenspel tussen muziek 
en beweging werd nooit anekdotisch. Het bleef een 
abstracte, maar daarom net sterke verbeelding van 
de onzekere communicatie tussen twee mensen. Die 
verliep via de omweg van de muziek, die de angst voor 
de leegte moest bezweren.
In La magnificenza herneemt Guilloteau in solo zijn 
‘partituur’ uit Skène, maar met veel onderbrekingen, 
stiltes, en in een andere volgorde. Een formele relatie 
tussen twee dansers ontbreekt hier dus. Zelfs al is er een 
tweede danser, Vincent Dunoyer, aanwezig: ook met 
hem ontstaat er immers geen relatie, want op één scène 
na staan beide dansers nooit samen op het podium. Elke 
actie hangt in de lucht als een ijle klank. Niet toevallig 

begeleidt muziek van Eric Satie en John Cage dit werk. 
Het is muziek zonder klassieke spanningsopbouw. 
Stiltes, tijdsintervallen tussen klanken wegen even 
zwaar als het verband tussen die klanken. Maar daar 
houdt de ontrafeling van de structuur niet mee op.  
Al van in het begin van het stuk komt technicus Hans 
Meijer op gezette tijden flegmatiek twee lampen 
wegnemen. Hij gaat daarmee door tot bij de laatste 
lamp het Tl-werklicht aanspringt. De ‘magie’ is nu 
helemaal verzwonden. Dat is des te opmerkelijker 
omdat die lichtmagie als een quasi-personage een 
eigen scène krijgt in het begin van het stuk: op een 
leeg podium lichten de spots, die in een eenvoudige 
rechthoek opgehangen zijn rondom het speelvlak, één 
na één of in groepjes op, volgens een onvoorspelbare 
volgorde. Het creëert een feeëriek spel van lichtvlekken, 
als van een jachtige wolkenlucht waar soms de zon 
doorpriemt. Een schouwspel dat mateloos prachtig 
en imposant kan zijn, zonder daarom ook maar iets 
te betekenen. Een brute, onmenselijke schoonheid. 
‘Magnificenza’ heet dat in het Italiaans... 
Dat moment, net voor het beeld begint vol te lopen met 
verhalen en betekenissen, wil Guilloteau pakken. Het is 
het punt dat ook de brute, niet georganiseerde klanken 
van Satie en Cage opzoeken. Het is dansen op een slap 

Mariana et Claire à la plage



et
ce

te
ra

 10
4

69

koord. Bijna niets doen. Als het publiek binnenkomt, 
staat Vincent Dunoyer zo rechts van het podium: een 
sweatshirt in de hand, dat hij met gestrekte armen 
voor zich houdt en monstert, als een stierenvechter 
die zich opmaakt voor een gevecht dat niet komt. 
Dan gaat het licht uit en verschijnt hij nog even in 
tegenlicht. De volgende minuten is er niets te zien op 
het podium, behalve het spel met de lichten rondom het 
speelvlak. Het genot van dat lichtspel neemt niet weg 
dat je als kijker een immens lange ‘lege tijd’ hebt. Die 
confronteert je met de verwachtingen die je koestert 
omtrent het spektakel. Meteen merk je hoe strak en 
eenvoudig de organisatie van het lichtplan is. De magie 
is tegelijk niets anders dan een letterlijk en dwingend 
kader, een beperking. 
 Op dat moment komt Guilloteau op van de andere 
kant van het podium. Hij gaat liggen met zijn hoofd 
naar de toeschouwers. Het licht schemert weg tot een 
bijna totaal duister, en komt dan weer voluit op, drie 
keer na elkaar. Pas dan herneemt Guilloteau een van 
de verstilde passages uit Skène. Hij keert zich op zijn 
rug, verschuift zijn benen en legt wat later zijn handen 
achter zijn hoofd. Hij rolt om, gaat op handen en voeten 
zitten, gaat weer liggen, rolt weer om, komt weer 
overeind op handen en voeten en steekt zijn achterwerk 
omhoog. Nu pas komt hij echt los van de grond. Hij gaat 
op zijn hurken zitten, met zijn rug naar de kijkers en zet 
een paar passen tot het midden van het podium. Daarna 
stokt de actie weer. Hij gaat weer liggen. De tijd wordt 
immens lang getrokken, zodat de aandacht verschuift 
van het totale beeld naar de details. Uiteindelijk volgt een 
dans, al is die schetsmatig en traag en eindigt hij weer 
met een plof op de grond. Abrupt gaat Guilloteau af, in 
wandelpas, alsof hij te weten is gekomen wat hij zocht. 
Door de stiltes lijkt het alsof we dit fragment uit Skène 
meemaakten op het moment dat aan die voorstelling 
vooraf ging: het moment waarop de choreograaf de 
bewegingen probeert, als een schets op papier die nog 
geen vaste contouren heeft. Guilloteau ensceneert zijn 
eigen denken, en wellicht ook zijn eigen verwondering 
bij wat hier ontstaat. 
Nu alle elementen van de voorstelling in stelling 
gebracht zijn, volgt alweer een ‘lege’ scène, met het 
licht op volle sterkte. Room, een stuk voor geprepareerde 
piano van John Cage weerklinkt. Je verwacht dat, na 
de voorgaande expositie, het materiaal zal doorwerkt 
worden, maar het omgekeerde gebeurt: het stuk 
wordt afgebroken. Technicus Hans Meijer komt 
onverstoorbaar het podium op met een ladder om twee 
spots te demonteren. Nog terwijl hij dat doet, draait 
Dunoyer aan de andere kant van het podium gordijnen 
op zodat de kale achterwand zichtbaar wordt. Deze 
scène wordt vanaf nu op gezette tijden herhaalt tot de 
scenografie inderdaad opgeruimd is. Dunoyer blijft 

echter nog een ogenblik alleen achter op het podium. 
Hij tuurt wat rond, zonder het publiek aan te kijken, 
alsof hij de maat van het podium inschat. Er klinken 
enkele schaarse noten van Saties Harmonies. Dunoyer zet 
een paar stappen in deze of gene richting en houdt weer 
stil om rond te kijken, al kijkt hij nooit in de richting 
die hij uiteindelijk uitgaat. Dat geeft de indruk dat hij 
voortdurend achterom kijkt. Hij verdwijnt uiteindelijk 
weer zoals hij gekomen is, zonder een ‘punt’ te maken. 
Nu neemt Guilloteau het podium weer in. Dat blijkt 
vanaf nu het principe van het stuk: de twee dansers 
maken na elkaar hun opwachting en tussenin haalt 
Meijer lampen weg en vouwt Dunoyer gordijnen op. 
Deze keer danst Guilloteau echter ongewoon heftig. 
Met reuzensprongen hotst en botst hij molenwiekend 
het podium rond. Een lompe en zware krachtexplosie, 
zelfs als de sprongen evolueren naar een soort 
volksdanspasje. Op de duur hijgt hij hevig door de 
inspanning en loopt hij luid steunend het podium af. 
Alweer een fragment uit Skène, maar dan zonder de 
partner, die de beweging betekenis gaf. De volgende 
‘actie’ van Dunoyer kent dezelfde doelloosheid als zijn 
eerdere. Hij plooit drie microfoonstatieven open en 
schikt ze willekeurig, in verschillende configuraties, 
naast elkaar. In de verte klinken enkele noten van 
Saties Vexations. Na een tijd begin je het plezier van 
dit spelletje te smaken: microfoonstatieven kan je 
alle kanten uitplooien. In groep lijken ze, door hun 
kogelgewrichten, een groepje mensen, of liever 
uitgemergelde draadwezens van Giacometti. Maar het 
gevoel dat Dunoyer lukraak werkt, als een choreograaf 
zonder inspiratie, is er niet minder om. 
Na weer een interventie van Meijer is Guilloteau terug 
aan zet met een nieuwe explosie van energie. Met alle 
macht gooit hij zijn romp en hoofd vooruit terwijl zijn 
armen dicht tegen zijn lijf rondcirkelen. Zijn voeten 
komen echter nauwelijks van de grond. Een paradoxaal 
beeld, als een jong kuiken dat van de grond wil raken, 
maar daar niet in slaagt. Of nog: geweldige kracht die 
enkel stilstand voortbrengt. Elke nieuwe variatie op 
deze beweging mondt uit in dit machteloos gesticuleren 
om niets. De ‘dans’ eindigt als staccato beweging die 
vooral aan turnoefeningen herinnert. Pas op het einde 
sluipt een ander karakter in de beweging: Guilloteau 
loopt dan lichtjes, nauwelijks merkbaar heupwiegend, 
op het publiek toe. Ondertussen is Dunoyer op de 
achtergrond alweer aan de slag met de gordijnen. 
Nowth upon Nacht van John Cage, een zangstuk waarin 
een schrille stem een tekst van James Joyce uitspuwt, 
begeleidt de dans die Dunoyer nu uiteindelijk brengt. 
Het is een herneming van Guilloteau’s eerste dans. Het 
belang van deze scène is meteen duidelijk: Dunoyer 
belichaamt dezelfde bewegingen helemaal anders. Hij 
mist de zwaarte van Guilloteau, is kwieker, nerveuzer. 
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De dans wordt er haast onherkenbaar door en vestigt zo 
de aandacht op alle details die wezenlijk, maar tegelijk 
onbenoembaar zijn voor dans. 
Die ongelijkheid tussen de twee dansers wordt in de 
volgende scène verder geëxploreerd. Het is ook de enige 
keer dat ze samen aanwezig zijn. Toch is het, net als in 
Skène alsof ze zich van elkaars aanwezigheid niet bewust 
zijn, hoewel ze quasi unisono dansen. In tegenstelling 
tot Skène blijft de dans echter een schets, een mogelijke 
dans. Gek genoeg lijkt die embryonale dans op een duet 
waarbij de partner afwezig is. De pianomuziek Four 
Walls van Cage vult nu de ruimte. De scène stopt echter 
weer even abrupt als ze begonnen is. Er volgt een scène 
die Guillotteau Der Tod noemt. Dunoyer verdwijnt achter 
de statieven waarover hij een deken heeft gedrapeerd. 
Als hij gaat liggen, trekt hij deken en statieven over zich 
heen mee. De benen van de statieven, die van onder de 
deken uitpuilen, lijken op knoken van een skelet dat 
aan het gezicht onttrokken werd. Een griezelig skelet 
overigens, dat langzaam weg kronkelt, het podium af. 
Net op dat moment verwijdert Meijer de laatste lichten. 
Guilloteau kijkt in de andere hoek van het podium 
mijmerend en doodstil toe. Nu alles gedaan is, volgt 
echter toch nog een kleine epiloog. Petite ouverture pour 
danser van Satie weerklinkt. Dunoyer begeleidt die 
laatste klanken met enkele lichtvoetige pasjes. 
De oppositie tussen Dunoyer en Guilloteau in La 
Magnificenza is eigenlijk eenvoudig: terwijl Guilloteau 
een stuk, namelijk Skène, afbreekt of er in verwondering 
op terugkijkt, is Dunoyer een stuk aan het opbouwen, 
vanaf de aankomst op het speelvlak tot het moment 
dat hij aansluiting vindt bij Guilloteau. In beide 
gevallen lijkt de inzet de verwondering, het wachten 
op het moment dat de beweging ‘iets’ doet. Het effect 
van die verwondering wordt getoond in een dubbel 
beeld: de dood of de mislukking, en de nieuwe aanzet, 
de ‘petite ouverture pour danser’. Het stuk heeft zo 
onmiskenbaar een contemplatief karakter. Guilloteau 
blikt terug op Skène, hij tracht zich te herinneren wat 
bewegingen vroeger, in de context van het stuk, en nu, 
op zich, voorstellen. Hij ensceneert via een omweg, via 
Dunoyer, het plezier om een beweging te ontdekken, 
en hij ensceneert in het beeld van de dood de vraag of 
dit überhaupt iets voorstelt, of het ergens toe leidt, of 

elke bewerking ervan niet meteen ook de schoonheid 
ervan teniet zou doen. La Magnificenza toont zo het 
gat waar elke creatieve artiest voor staat: de vraag of 
de ontroering bij een vondst het verdraagt bewerkt 
te worden zonder de vluchtige emotie onmiddellijk 
te verliezen. Guilloteau toont dat nadrukkelijk door 
de voorstelling, nog voor ze begonnen is, letterlijk te 
deconstrueren door het decor af te breken. In de lege tijd 
van de afbraak vraagt hij zich af wat er overblijft, wat er 
met de brokstukken van het stuk nog aan te vangen valt. 
‘Quelque chose se construit dans la déconstruction’. 
 La magnificenza stelt echter niet alleen die vraag voor, 
ze construeert meteen ook de blik op het innerlijk van 
de choreograaf. Ze suggereert een inzicht in zijn manier 
van zijn en werken. Het stuk doet zich voor alsof je 
Guilloteau betrapt op het moment dat een beweging 
nog geen volgroeide betekenis heeft, maar slechts 
een prikkelende figuur is die wacht op bewerking 
om de oneindige interpretaties te vernauwen tot een 
‘verhaal’ of een structuur. Het moment waarop de 
dingen nog in hun oorspronkelijke, ruwe schoonheid 
– la magnificenza – genoten worden. Dat verklaart het 
schetsmatige karakter van de voorstelling. 
Wat echter niet uit het oog verloren mag worden, is 
dat het om een constructie, een enscenering gaat. De 
paradox is dat de inhoud of de zin van die constructie 
onvatbaar blijft. Je kan stellig overtuigd zijn dat je 
een zicht kreeg op de innerlijke werkelijkheid van de 
choreograaf, toch blijken er aan het slot meer vragen 
dan antwoorden over te blijven. Het stuk kijkt je aan, 
het verleidt je door te suggereren dat je zal weten wie 
daar staat, maar laat je uiteindelijk met niets in handen 
achter. Onwillekeurig dacht ik aan tekeningen van Cy 
Twombly, die grillige verfstrepen en rondwervelende 
krassen op papier zet (met hier en daar een streepje 
tekst) die voortdurend iets suggereren, maar nooit 
‘stilvallen’. Je kunt blijven kijken. Je ogen verliezen zich 
in de steeds verder hollende lijnen. Een beeld dat alleen 
maar belofte blijft en niet verhardt tot een scène of 
afbeelding. In die zin heeft La Magnificenza de structuur 
van een portret. Het ensceneert het feit dat iemand 
zichzelf ensceneert, maar resulteert in de leegte van een 
onpeilbare blik. 

Affected en La magnificenza
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0. Intro MultiJOB (Gong-jingle): Goedendag, mijn naam is MultiJOB, versie één punt één. Ik ben een inno-

vatief en meelevend arbeidsbemiddelingprogramma. In mij sluimeren gegevens over de levens van 

miljoenen mensen. Ik zorg voor ieder van jullie. Ik ken u goed en grondig. Ik ken uw persoonlijke wen-

sen en capaciteiten. Ik heb een statistische neus voor uw angsten en tekortkomingen. Maar ik ben ook 

zelfkritisch. Levenslang leren geldt ook voor mij, MultiJOB, versie één punt één. Dagelijks verzamel ik 

nieuwe ervaringen, analyseer ik ze en verhoog ik mijn bemiddelingsintensiteit, net zoals onze mense-

lijke medewerkers. We nemen allemaal deel aan een faire en vrolijke wedstrijd. Komt u mij bezoeken in 

uw plaatselijke uitzendbureau. Wie weet, misschien kan ik u een aanlokkelijk aanbod doen. We zoeken 

nog geëngageerde proefpersonen voor ons pilootproject De Nieuwe Vriendelijkheid. We staan op de 

drempel van een maatschappelijke kwantumsprong inzake motivatie en bemiddelingsintensiteit. 

Wees erbij, ik kijk naar u uit!

1. Wachtruimte MultiJOB gong: 184, alstublieft.

 Adriana: Ik ben 433. Ik ben hier voor het eerst. Ik bekijk de mensen in mijn buurt en lees de kranten-

koppen waarachter velen zich verschuilen. Miljoenen oplagen berichten over miljoenvoudige werkloos-

heid. Dat moet wel een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

 Eerste wachtende: Ik ben 204. Een lichtblauw papiertje met zwarte cijfers erop. Ziet eruit als een 

tombolalot, met het verschil dat er hier niets te winnen valt. Dit werklot is een flop.

 Tweede wachtende: Ik ben de flexibele 55. Drie uur naar het werk rijden maakt me helemaal niks uit.

 Derde wachtende: Ik ben moe.

 MultiJOB: Mededeling: op dit moment wachten 345.567 open vacatures op uw sollicitatie.

 Hollie:Maar niet in mijn branche! Ik ben 207, ik ben motivatietrainer. Ik breng de uitgeblusten nieuw vuur. 

Ik ben precies datgene waar in deze begrafenisstoet de grootste behoefte aan is: benzine voor de ziel!

 Eerste wachtende: Kijk daar eens, de rode A op die poster! Ze hebben pas geleden voor bakken geld 

hun logo grafisch laten oppoetsen, maar ik zie helemaal geen verandering!

 Hollie: Klopt, ik ook niet.

 Eerste wachtende: Want in werkelijkheid blijft hier namelijk alles bij het oude: A van achterlijk.

 MultiJOB: Attentie, tweede oproep voor 184, alstublieft.

2. Silvia’s bureau Silvia: 184! Niemand met dit mooie getal? Dan doe ik er nog eentje bij!

 Multijob: 185, alstublieft!

 Silvia: Ben ik te snel, of zijn er daarbuiten een paar tijdens het wachten in slaap gesukkeld? Sommigen 

kunnen niet bijbenen met het nieuwe tempo. Die trekken hun nummertje en vertrekken naar dromen-

land omdat ze denken dat het uren tot een halve dag duurt. Maar de tijden zijn veranderd, en de wacht-

tijden ook! Sinds we die nieuwe software hebben, speelt alles zich hier in minuten en seconden af...

 Tikt het volgende nummer in.

De Nieuwe Vriendelijkheid
                     Till Müller-Klug  – vertaald door Daniëlle de Regt

/ MultiJOB, een arbeidsbemiddelingprogramma

 / MaxiLOVE, een partnerbemiddelingsprogramma  

/ Silvia, uitzendconsulente / Hollie, werkloze motivatietrainer

 / Bert, langdurig werkloos proefpersoon voor de enkelband 

/ Freddie, de sprekende enkelband 

/ Adriana, werkloze muzikante 

/ Wachtenden
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3. Wachtruimte MultiJOB: 201, alstublieft.

 Bert: Ik ben de nerveuze 39. Mevrouw Strasser, ik haat je. Je hokt daar achter die deur zonder klink. 

Die heb je eraf laten schroeven zodat mensen zoals ik niet bij je kunnen binnenploffen. Want ploffen 

moeten we maar ergens anders doen. En wanneer iemand zoals ik bij het ontploffen jou er toch graag 

bij wil hebben en absoluut naar binnen wil, naar binnen moet, om je zijn ontploffing te laten zien, dan 

kan hij geen klink vinden. Je kunt alleen maar aan de deur krabben, maar daarvan gaat die niet open. Je 

moet eerst gaan zitten en wachten, of op de loer gaan liggen tot jij opduikt, en dat duurt zo lang...

 Eerste wachtende: A van afschrijven.

 Hollie: Iedere derde van deze wachtgezichten is een stomme schreeuw naar verheffing. Niemand 

zou die beter kunnen realiseren dan ik. Niet van buiten, met het scalpel, bloedvergietend, maar van 

binnen, meelevend en pijnloos. Met alleen mijn stem breng ik vermoeide gemoederen in beweging en 

schroef ik innerlijke mentaliteiten op, tot de façade vrolijk fonkelt.

 Tweede wachtende: Excuseer, kan iemand me even helpen om een raam te openen? Het is hier zo 

bedompt.

 Derde wachtende: Vergeet het, die zijn afgesloten zodat niemand eruit springt.

 Eerste wachtende: A van angsthaas.

 MultiJOB: Attentie, laatste oproep voor 188, alstublieft!

 Hollie: Bingo! Nu zijn we toch al aanbeland bij de eerste motiverende maatregel die voor het grijpen 

ligt in deze snerttent: er valt hier eindelijk een prijs! Dat er met de wachtnummertjes ook iets gewon-

nen kan worden: kleine tot middelgrote geld- en andere prijzen, fantasierijke beloningen die om de 

dertig wachtnummertjes weggegeven kunnen worden. En van zodra het winnende nummer omge-

roepen wordt, knarst er een opzwepende sirene. Overal in het kantoor lichten de schermen op in alle 

kleuren van de regenboog en dan is het eindelijk afgelopen met het schijndode voor-zich-uit-staren in 

de wachtkamers. Dan horen we buiten in de gangen weer vreugdekreten! Mensen springen op uit hun 

grauwgrijze plastic stoeltjes, zwaaien met hun nummertje en dan is er al iemand het bureau van zijn 

dossierbeheerder ingestormd die roept: ‘YES! 207! Hier is mijn nummer! Ik heb GEWONNEN!’

4.  Silvia’s bureau Silvia: 188 voor de derde, 188 voor de vierde keer? Wat is er vandaag toch aan de hand? Ofwel heeft het 

scherm een loszittend contact, ofwel is er niemand meer. Dus naar buiten, de vloer op, om te checken, 

of nog een poging doen met nummer... 189? Ach, ik word weer helemaal warm vanbinnen wanneer ik 

denk aan die honderdnegenentachtig van vorige week! Ansgar! Die was echt maar net zo groot als zijn 

wachtnummertje en dan die verlangende, werkzoekende blik... Lieve 189, stuur me alsjeblieft weer 

net zoiets moois als de laatste keer. Lieve 189, bij dit werk kan ik er niet aan ontsnappen dat ik naar 

grauwe, aangezuurde gezichten moet kijken, en des te groter wordt mijn begeerte naar afwisseling. 

 Ze tikt het volgende nummer in.

5. Wachtkamer MultiJOB: 189, alstublieft.

 Bert: Tijdens het wachten en uitblazen steekt vertwijfeling de kop op. In mijn voorhoofd en neusgaten 

begint het te sissen, dat is de drukvermindering. De gevoelde woede vermindert. Op een gegeven mo-

ment volstaat het niet meer om te ontploffen. En als je sowieso nog eens een keer naar buiten stapt, 

mevrouw Strasser, dan doe je het altijd op deze ongevaarlijke momenten, alsof je een ingebouwde 

barometer hebt.

 MultiJOB: Aandacht, veiligheidsmededeling: Deze wachtruimte is een niet-rokerruimte.

 Derde wachtende: Zeg, wat deelt u daar uit?

 Adriana: Folders. Hier, alstublieft!

 Derde wachtende: ‘Er zijn veel meer mensen die iets willen doen, dan er betaald werk is. Handelen 

daarom degenen die vrijwillig afzien van betaalde arbeid, juist niet in het algemeen belang? De verant-

woorde luiheid en de kunst van de productieve werkloosheid moeten daarom erkend en gestimuleerd 

worden, wat beslist een berg werk betekent. Laten we er eindelijk aan beginnen!’

 Oké, eerlijk gezegd ben ik niet helemaal mee. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?

 Adriana: Dat betaald werk niet alles is. We hebben altijd wel iets te doen, te zeggen of te zingen en 

daar ga ik gelijk mee beginnen! 

Neemt haar gitaar en zingt ‘Nooit meer voor de middag’ van Bernadette La Hengst.

6. Silvia’s bureau Silvia: Sinds we geen overheidsinstantie maar een onafhankelijk agentschap zijn, is de sfeer bij ons 

veel jovialer geworden. De Nieuwe Vriendelijkheid verbetert het arbeidsklimaat.

 MultiJOB: 213 voor een pasbeurt in kamer 101, alstublieft.

 Silvia: Natuurlijk berust De Nieuwe Vriendelijkheid op wederkerigheid. Niet alle mensen zijn daartoe 



et
ce

te
ra

 10
4

73

in staat. Sommigen zijn voor De Nieuwe Vriendelijkheid al té gefrustreerd of hebben het vriendelijk zijn 

niet aangeleerd gekregen of hadden daar gewoon geen zin in. Maar ook deze mensen laten we niet in 

de steek. We geven hen een persoonlijk hulpje om hen bij te staan of preciezer gezegd: we bevestigen 

het aan hun linkerenkel. Freddie, de sprekende enkelband, helpt langdurig werklozen bij hun zoektocht 

naar werk en bij een succesvolle verwerking van het dagelijks leven. Een kleine opvrolijker, die u bij 

iedere stap en trap begeleidt en telkens nuttige raad paraat heeft.

7. Wachtruimte Multijob: Attentie, tweede oproep: 213 voor een pasbeurt in kamer 101. Onthoudt u alstublieft goed 

uw wachtnummertje en houdt uw documenten gereed. Zo verkorten wij onze wachttijden. Dank u. 

 Hollie: Dus, alleen omdat ik in dit agentschap zit en een nummertje in mijn hand houd, zou ik een 

werkloze moeten zijn? Maar vanbinnen werk ik toch? Onophoudelijk borrelen er in mij gedachten en 

concepten. Ik ben een langdurig ideeënhebber en daar zal ik nu ook naar handelen, 207 of niet.

 Ze klopt op Silvia’s deur.

8. Silvia’s bureau Silvia: Binnen!

 Hollie:  Geen klink!

 Silvia: O, vergeten.  

 Het geluid van het openen van een deur.

 Hollie:  Goedendag, ik werd ingehaald.

 Silvia: Hoezo?

 Hollie:  Hier, ik heb nummer 207. Een kwartier geleden schommelde het scherm nog tussen de honderd-

tachtigers. Toen was ik eventjes afgeleid, ging alles gewoon aan mij voorbij, en nu staat de teller op 213...

 Silvia: 214. Onze nieuwe software MultiJOB minimaliseert de bemiddelingstijden.

 Hollie:  Mooi is dat. Moet ik nu weer duizend nummers wachten tot ik weer aan de beurt ben?

 Silvia: 993 om precies te zijn. Maar nu bent u er toch al. Hartelijk welkom!

 Hollie:  Dank u.

 Silvia: Waarschijnlijk zullen wachtnummertjes sowieso snel overbodig zijn. We realiseren hier namelijk 

juist het grote project van De Nieuwe Vriendelijkheid. Laten we toch jij tegen elkaar zeggen. Ik heet Silvia.

 Hollie:  Hollie. Aangenaam.

 Silvia: Dat is wederzijds. Ik ben blij dat je zo vriendelijk bent. Vind je ook niet dat vriendelijkheid in 

deze tijden, in dit land, in deze stad en in het bijzonder in deze wijk, een bijzonder schaars goed is 

geworden?

 Hollie:  Zeker, en het komt er juist op aan om vriendelijkheid in het rond te strooien, lieve Silvia.

 Silvia: Oh, dat klinkt goed!

 Hollie:  Vriendelijkheid vermenigvuldigt zich door verkwisting. Hoe meer ervan naar buiten gesmeten 

wordt, des te meer komt er weer naar binnen, dat is het één maal één van de emotionele rijkdom. 

Zojuist nog voor de deur bijvoorbeeld overviel me het idee van een wachtnummertjes-tombola...

 Silvia:Aha!

 Hollie:  En nu, als de wachtnummertjes snel afgeschaft zullen worden, dan is dit idee helemaal niets 

meer waard. Maar dat maakt mij nu eens helemaal niks uit, want ik voel in mij een nieuwe ideeënla-

wine ontstaan en aan het rollen gaan en daarmee zou ik je graag vriendelijk mee willen overstelpen.

 Silvia: Begraaf me eronder, alsjeblieft. Ik heb dat nodig!

 Hollie:  Ik zie voor velen van ons een grote periode van vrije tijd aanbreken maar alleen de vreugde 

daarover blijft uit. Machines staan in voor het geploeter, maar de mensen willen terug onder hun juk, 

omdat ze niets beter geleerd hebben en niet voldoende onderwezen zijn in de werkloosheid. Dat kan 

veranderd worden!

 Silvia: Ah ja, heel graag zelfs, en hoe?

 Hollie:  Met een vederlicht driepuntenplan: Ten eerste: datgene wat vroeger niet als werk gold, als 

Nieuwe Arbeid aanduiden. Ten tweede: het werk dat voorhanden is in kleine brokjes verdelen, verleide-

lijk garneren en opdienen. Ten derde: van mini-jobs, minutenjobs maken.

 Silvia: Hollie, dat schreeuwt om een simulatie. Ik zou je hier en nu graag een twintig-minuten-job aanbieden!

 Hollie:  Ik tril van blijdschap en verwachting!

 Silvia: Op de derde verdieping is er een cafetaria voor de klanten. Ik val daar zelf niet zo graag binnen 

omdat... Weet je, we beleven op dit moment steeds vaker atmosferische turbulenties. Anders gezegd: 

grove onvriendelijkheden tot handtastelijkheden van moeilijke klanten die we tot nu toe niet warm 

konden krijgen voor De Nieuwe Vriendelijkheid. Daarom vermijden we, in de mate van het mogelijke, om 
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deze anti-vriendelijken in de gang of in de cafetaria tegen het lijf te lopen. Anderzijds smaakt de koffie 

uit de machine van hier zo afschuwelijk, vergeef me mijn taalgebruik...

 Hollie: : Excuseer, een vraag tussendoor: ik moet dus koffie voor je gaan halen?

 Silvia: Sorry, maar wat denk je wel van mij? Geloof je nu echt dat ik onze nieuwe vriendschap in gevaar 

zou brengen door zo’n vernedering? Nee, Hollie, ik wil je een betrekking aanbieden: voor twintig minu-

ten moet jij mij wachtruimteonderzoeker zijn.

 Hollie:  Wat is mijn takenpakket?

 Silvia: De zachte verkenning van de wachtruimte. Vredig, vriendelijk en onopvallend peil je naar de 

stemming. Een klein babbeltje hier, een opmonterende glimlach daar. Terloops één of andere vraag 

stellen: hoe voelt het wachten bij ons, en wat zijn de verwachtingen? Wie lijkt gemotiveerd, en wie 

moe? Worden er op de gangen kliekjes gevormd? Wordt er in de cafetaria gejammerd, geklaagd, gela-

chen of gejubeld, en indien ja, waarover? Hier zijn bonnetjes voor koffie en koeken, voor een gunstig 

gespreksklimaat. Drie ervan zijn voor jou.

 Hollie:  Akkoord, ik zal als wachtruimteonderzoeker deelnemen aan deze simulatie.

 MultiJOB scangeluid: Hollie Heinze, succesvol bemiddeld als wachtruimteonderzoeker voor twintig 

minuten.

 Silvia: Veel succes met je missie!

 MultiJOB maakt een jackpotgeluid: Succesmelding uit Zuid-Erlangen! Zojuist heeft onze collega, 

mevrouw Angelburg, in haar rayon sinds het begin van deze maand de 237ste werkzoekende bemiddeld. 

Daarmee is ze de nieuwe nummer 1 van onze nationale lijst met toppers...

 Silvia: Bedankt, begrepen. Mijn maandstatistiek, alstublieft.

 MultiJOB: 13 succesvolle bemiddelingen, op dit moment nummer 84 op de nationale lijst met toppers. 

Attentie, veiligheidsmededeling: uw bureeldeur is niet honderd procent gesloten en bevindt zich in 

kierstand.

Bert stormt binnen:  Zo, nu ben je de mijne!

 Silvia: Kunt u niet kloppen?

 Bert: Vooruit, waar ben je, mevrouw Strasser!?

 Silvia: Het spijt me, mevrouw Strasser werkt hier niet meer. Kan ik u misschien helpen?

 Bert:  Wat? Ik versta niks, het is nu zo lawaaierig in mijn hoofd. Mevrouw Strasser, komt u alstublieft 

naar buiten, ik zal u niets doen...

 Silvia: Mijn god, u bent vuurrood. Slaat u maar eens op de tafel!

 Bert:  Wat?  

Silvia: Vooruit, sla op mijn bureau, doe het!

Bert doet het. Silvia: Caramba! U heeft echt kracht. Wat wilt u dan van mevrouw Strasser?

 Bert:  Ik wil een klacht indienen... Mevrouw Strasser had aan het begin van dit jaar te veel geld naar 

mij overgeschreven... 3452 euro...

 Silvia: En toen heeft u later een vordering tot terugbetaling ontvangen maar u had dat geld al lang 

uitgegeven, en op een bepaald moment kwam de gerechtsdeurwaarder en na hem de grote woede en 

die heeft u tenslotte naar hier gedreven. Klopt dat?

 Bert:  Ja. Kan ik nu... gaan?

 Silvia: Nee, blijft u nog eventjes. Weet u, de grote woede spoelt steeds vaker mensen zoals u in ons 

agentschap binnen. Maar De Nieuwe Vriendelijkheid geeft iedereen een tweede kans. Ik zal die vorde-

ring tot terugbetaling tot nader order uitstellen. Bovendien bied ik u een betaalde plaats aan in een 

door ons persoonlijk begeleid testprogramma.

 Bert:  En wat moet ik daar doen?

 Silvia:U vierentwintig uur per dag laten begeleiden en adviseren door een persoonlijke verzorger.

 Bert:  Betekent dit dat we nu samen naar huis gaan?

 Silvia: Nee, uw begeleider heet Freddie. Doet u alstublieft uw linker broekspijp omhoog.

 Bert:  Hm, ik had anders nog wel een paar vragen...

 Silvia: Die zal Freddie beter kunnen beantwoorden dan ik, want laat dat nu juist zijn job zijn.

 Klik van de enkelband

MULTIJOB scangeluid:  Bert Schönemann, zeefdrukker, langdurig werkloze, tot nader order succesvol bemiddeld in het elektro-

nische enkelbandprogramma. Freddie 14 nu activeren?

 Silvia: Activeren.

 Bert:  Hallo Bert Schönemann! Ik ben Freddie, jouw kleine, mobiele vriend en raadgever in alle levens-
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omstandigheden. Bert, je hebt er toch zeker niets op tegen dat ik je met ‘je’ aanspreek? Dank je, dat is 

aardig van je. Wij zitten namelijk dicht bij elkaar, op de huid zelfs, haha, en dan voelt ‘jij’ gewoon gepas-

ter aan. Bert, ik vertel je zo direct graag meer over mezelf en ons nieuwe programma maar dat kunnen 

we ook buiten doen. Je ziet zelf wel dat mevrouw Novak veel te doen heeft en we willen haar niet langer 

storen. Dus, gaan we?

 Bert:  Ja, we gaan.

 Freddie: Ach Bert, zeg alsjeblieft nog eventjes ‘tot ziens’ tegen mevrouw Novak. Dat kost niets en maakt 

altijd een goede indruk.

 Bert:  Tot ziens, mevrouw Novak.

 Silvia: Tot ziens, meneer Schönemann, en veel succes!

9. Straat Freddie: Zie je, dat ging heel gemakkelijk. Hé Bert, wij gaan het vast goed met elkaar kunnen vinden. 

Wie weet, misschien worden we naar het einde toe zelfs hele goede vrienden. Denk je niet? Nou ja, geen 

wonder dat jij je dat nog niet kunt voorstellen, we leren elkaar nog maar net kennen. Je moet in ieder 

geval weten, Bert, dat ik niet alleen betweterspreuken in petto heb. Je kan met mij ook veel plezier bele-

ven! Ik heb bijvoorbeeld een heleboel muziek aan boord, meer dan 5000 liedjes! Stel je eens voor dat dit 

allemaal vinylplaten zouden zijn, dan had je nu een loodzwaar blok aan je been, haha. Je houdt toch wel 

van muziek? Ik dacht zo bij mezelf, iedereen houdt van muziek maar niet iedereen houdt van dezelfde 

muziek. Bij mij, Bert, heb je de vrije keuze: rock, pop, hiphop, soul, drum ’n bass, electro, schlagers, klas-

siek of gospels. Preciezer: gospels, dat zijn die religieuze liederen die ze in Amerika in de kerken en op de 

katoenplantages zingen:

 Zingt: We shall overco-ho-home, we shall overco-ho-home...

 Maar het moet natuurlijk geen gospel zijn, Bert. Ik speel voor jou wat je maar wilt. Je kan me zelfs thuis 

op je stereo-installatie aansluiten, als je er een hebt. Nee? Maakt niet uit, mijn ingebouwde luidspreker 

is ook goed luid...

 Bert:  Klopt. Kun je die ook zachter zetten?

 Freddie: O, spreek ik te hard of te snel voor je? Geen probleem, Bert, dan spreek ik zachter en trager. 

Vandaag hebben we overigens de rest van de dag vrij. Geen sollicitatietraining, geen etiquette, geen 

computercursus, we willen gewoon samen plezier hebben. Vandaag is onze kennismakingsdag. Kijk uit, 

Bert, het stoplicht is nog rood!

 Bert: Maar er komt geen auto aan!

 Freddie: Dank je voor het blijven staan, Bert. Dat is aardig van je. Bij rood licht doorlopen maakt een 

slechte indruk. Bovendien moet je aan kinderen het goede voorbeeld geven.

 Bert: Hier zijn geen kinderen. Hier is verdorie geen hond op wie ik wat voor indruk dan ook zou kunnen 

maken!

 Freddie: Al goed, ga dan maar. Het is trouwens toch groen geworden. Bert?

 Bert:  Ja!

 Freddie: Zeg, ik wil je echt niet op de zenuwen werken. Kijk eens, wij twee zullen het goed met elkaar 

kunnen vinden zolang we rekening met elkaar houden en vriendelijk zijn tegen elkaar. Ons programma 

heet niet voor niets De Nieuwe Vriendelijkheid. Natuurlijk verdien je er ook geld mee, waardoor we ook 

een bepaalde mate van inzet van jou verwachten. Je weet wel, geven en nemen, en zo. Maar ik wil daar 

helemaal niet lang over doorzeuren. Vandaag is onze kennismakingsdag. Vandaag willen we samen 

plezier maken...

 Bert gaat een krantenwinkel binnen:

 En dat zullen we. Volker, Tagchen, een groot biertje! Zeg, Freddie, jij ook een slokje?

 Freddie: Dank je, Bert, dat is aardig van je maar ik drink niet. Ik slurp alleen maar stroom, haha.

 Bert:  Ach Freddie, vandaag maak je eens een uitzondering. Proost, mijn beste!

 Hij giet zijn bier over de enkelband.

10. Silvia’s bureau MultiJOB alarmgepiep: Attentie, veiligheidsmededeling: Freddie 14 meldt een vochtigheidsinbreuk en 

gaat in de slaapstand.
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David Bergé is werkzaam als beeldre-

dacteur voor diverse kunstpublicaties, 

waaronder Etcetera. Daarnaast werkt 

hij als freelance fotograaf samen met 

verschillende choreografen.  

www.papa-razzi.be 

Boris Buden is schrijver en cultuurcri-

ticus. Hij publiceert voornamelijk over 

filosofie, politiek, cultuur en kunstkri-

tiek. Hij is de auteur van Barikade 

(Zagreb, 1996/1997), Kaptolski Kolod-

vor (Belgrade, 2001) en Der Schacht 

von Babel (Berlin, 2004).  

Thomas Crombez studeerde filosofie 

en theaterwetenschap. Hij promoveer-

de in 2006 aan de Universiteit Antwer-

pen op een proefschrift met als titel 

Het antitheater van Antonin Artaud. 

Tekst en uitleg op www.zombrec.be 

Bojana Cveji ́ c, redacteur van Etce-

tera, is performancewetenschapper, 

performer, musicoloog en lesgever 

binnen de dans-en muzieksector. Ze 

publiceert in tijdschriften als Maska, 

Ballet-Tanz en Performance Research. 

Anne Dekerk, redacteur van Etcetera, 

studeerde theaterwetenschap en is 

psycholoog (psychoanalyse). Daar-

naast is ze lid van het kunstenaarscol-

lectief Echo.Base. 

Sally De Kunst, redacteur van Etcete-

ra, studeerde theaterwetenschappen. 

Momenteel werkt ze samen met Arco 

Renz aan het opzetten van Monsoon, 

een uitwisselingsplatform tussen 

Aziatische en Europese kunsenaars, en 

is ze verbonden aan Theater Gasthuis 

voor het ontwikkelen van een interna-

tionaal onderzoeksplatform. 

Daniëlle de Regt, redacteur van Etce-

tera, studeerde vertaler/tolk, film- en 

beeldstudies, theaterwetenschap en 

cultuurmanagement. Momenteel is ze 

als onderzoeksmedewerker verbonden 

aan de Hogeschool Antwerpen. 

Tanja Dückers is Duits schrijfster, 

en woont en werkt in Berlijn. Ze stu-

deerde kunstgeschiedenis, germanis-

tiek en Noord-Amerika studies. Ze 

publiceerde vier prozaboeken en drie 

dichtbundels, een theaterstuk, hoor-

spelen en talrijke essays. Haar laatste 

roman is Der längste Tag des Jahres. In 

het voorjaar van 2007 verschijnt haar 

essaybundel Morgen nach Utopia.  

Liv Laveyne studeerde kunstweten-

schappen (theater en plastische kunst) 

aan de Universiteit Gent en schrijft 

over theater in De Morgen en De Knack.  

Dieter Lesage is filosoof, docent en on-

derzoekscoördinator aan het Departe-

ment voor Audiovisuele en Dramatische 

Kunsten RITS (Erasmushogeschool 

Brussel). Tijdens het zomersemester 

2006/2007 wordt hij gastdocent aan 

de Fakultät Kulturwissenschaften van 

de Universität Lüneburg (D), in het 

kader van Eurolecture - Europäisches 

Gastdozentenprogramm van de Alfred 

Toepfer Stiftung.  

Jill Magid is een Amerikaanse beeldend 

kunstenares die woont en werkt in New 

York en Amsterdam. Ze studeerde aan 

Cornell University, Massachussetts 

Institute of Technology en de Rijks-

academie voor Beeldende Kunsten 

Amsterdam. Ze nam deel aan tal van 

tentoonstellingen in Amsterdam, New 

York, Brussel, Berlijn, Liverpool, Los 

Angeles.  

Till Müller-Klug studeerde drama, 

theater en media aan het Institut für 

Angewandte Theaterwissenschaft 

in Gieβen. Sinds 1996 leeft en werkt 

hij als auteur in Berlijn. Hij schrijft 

theaterstukken, hoorspelen, poëzie en 

romans. Die Neue Freundlichkeit is zijn 

laatste hoorspel. 

Martin Nachbar woont in Berlijn en is  

danser, performer en choreograaf. 

Samen met andere artiesten werkt hij 

sinds 1996 aan een divers parcours van 

voorstellingen, installaties, teksten 

en events. 

Eric Ouvrard volgde de opleiding 

elektronica/ingenieur. Momenteel 

is hij werkzaam als technicus voor 

France-Télécom Orange. In zijn vrije 

tijd schildert en fotografeert hij. 

Giannina Urmeneta Ottiker is fotogra-

fe. Sinds zes jaar is ze verbonden aan 

de Vooruit, waar ze geregeld dans- en 

theatervoorstellingen in beeld brengt. 

Jan Ritsema is theatermaker, en inita-

tiefnemer van PAF (Performance Art 

Forum): een autonome werkplek voor 

kunstenaars in de buurt van Reims. 

www.pa-f.net  

Hito Steyerl, filmmaker en auteur, 

woont en werkt voornamelijk in Berlijn. 

Ze nam deel aan tal van internationale 

tentoonstellingen en filmfestivals, 

zoals Manifesta 5, en de tweede Biën-

nale van Sevillla 2006. Ze werd gese-

lecteerd voor documenta 12, in Kassel.  

Maria Tarantino studeerde filosofie 

in Edinburgh en Leuven. Ze was druk 

bezig met ‘subjectiviteit’ en ‘unheim-

lichkeit’ toen ze besloot zich te richten 

op freelance journalistiek. Ze pre-

senteerde verschillende televisie- en 

radioprogramma’s, zoals de documen-

taire-serie De Wereld van Tarantino 

(Canvas).  

Pieter T’Jonck is ir. architect en pu-

blicist voor onder andere De Morgen.

Elke Van Campenhout, redacteur van 

Etcetera, is freelance publicist voor 

diverse kunsttijdschriften, en werkt 

als curator en dramaturg. 

Kurt Vanhoutte, redacteur van Et-

cetera, is als docent verbonden aan 

het departement Theater-, Film- en 

Literatuurstudies van de Universiteit 

Antwerpen. Als dramaturg werkt hij 

occasioneel mee aan projecten van 

CREW, een netwerk van kunstenaars 

en wetenschappers.  

Elizabeth Waterhouse studeerde aan de 

universiteiten van Harvard en Ohio. Mo-

menteel danst ze bij de Forsythe Com-

pany en is ze lid van het onderzoeksteam 

dat het vervolg maakt op Forsythe’s 

CD-ROM Improvisational Technologies. 

Ze begon in 2000 met lindy hop.  

Ina Wudtke, aka dj T-Ina Darling, Duitse 

kunstenares en dj, woont en werkt 

in Berlijn. Ze was mede-oprichtster 

van het magazine Neid, en van het dj 

collectief Femmes with Fatal Breaks. 

Haar laatste tentoonstellingen waren 

een solotentoonstelling in Galerie 

Meerrettich im Glaspavillon an der 

Volksbühne Berlin en haar deelname 

aan de groepstentoonstelling Academy 

in het MuhKA. 
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limburg.be/dommelhof

Provinciaal Domein Dommelhof

Een initiatief van de
provincie Limburg

Schouwburg

20 januari 2007 Eva De Roovere (org. Noorderlicht) 

26 januari 2007 Lieven Tavernier (org. Zwarte Doos)

27 januari 2007 Absint Jazz (org. Absint)

Zebracinema

5 december 2006 The Libertine (Laurence Dunmore, USA, 2005, 114’)

12 december 2006 Capote (Bennett Miller, USA, 2005, 115’)

19 december 2006 Good Night, and Good Luck (George Clooney, USA, 2005, 93’)

De programmafolder met het voorjaarsprogramma van zebracinema is beschikbaar vanaf 20 december

Info:  Provinciaal Domein Dommelhof
Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt
Tel 011 80 50 02 - dommelhof@limburg.be
www.dommelhof.be 
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SINFONIA EROÏCA (MICHÈLE-ANNE DE MEY) • HELL (EMIO GRECO & PC)

SAMANVAYA (ALARMEL VALLI & MADHAVI MUDGAL) • SPIEGEL (WIM VANDEKEYBUS & ULTIMA VEZ)

NKULULEKO (VIA KATHELONG DANCE) • IMPORT / EXPORT (LES BALLETS C. DE LA B. & KOEN AUGUSTIJNEN)

SONG AND DANCE (MARK TOMPKINS & CIE. I.D.A.) • VSPRS (LES BALLETS C. DE LA B.)

GYRATIONS OF BARBAROUS TRIBES (KUBILAÏ KHAN INVESTIGATIONS) • STEVE REICH EVENING (ROSAS & ICTUS)

EN SERVICIO (CIE SOIT / HANS VAN DEN BROECK) • 9 (CIE JOSÉ BESPROSVANY)

INYONI (THESELE COMPANY & TOM ROOS) • LA EDAD DE ORO (ISRAEL GALVÁN)

LE SOUS SOL (PEEPING TOM) • LAST LANDSCAPE (JOSEF NADJ & VLADIMIR TARASOV)

CULTUURCENTRUM BRUGGE • 050/44 30 40 (INFO) • 050/44 30 60 (TICKETS)

CULTUURCENTRUM@BRUGGE.BE •  WWW.CULTUURCENTRUMBRUGGE.BE

CCB-06-047 (Adv Etc Nov.).indd   2 27-10-2006   14:46:43



Info en tickets op www.ntgent.be of 09 225 01 01

MET          DE WINTER DOOR
IK VAL...VAL IN MIJN ARMEN
In de traditie van het sfeervolle Café Chantant
geven Wim Opbrouck en Els Dottermans
spirit aan de donkere kerstdagen : Neder-
landstalige duetten, van country & western
tot Brahms en plakkerige schlagers.
van 7 tot 23/12 in NTGent, schouwburg

UW DARMEN, EEN MARKT-
ONDERZOEK (Jeroen Olyslaegers /
Domien Van Der Meiren)
De mens in zijn meest eenzame toestand:
die waarin hij niets meer van zijn medemens
verwacht. Een schrijnend beeld van onze
verzorgingsmaatschappij.
van 9 tot 16/1/07 in NTGent, Minnemeers

MAGNA PLAZA (Wunderbaum)
Wat is iemands marktwaarde in de liefde?
Ben je aantrekkelijker met een nieuwe
iPod? Wunderbaum speelt Magna Plaza in
een winkelcentrum tijdens openingsuren. 
van 09/12 tot 23/12, Shoppingcenter Zuid
(W. Wilsonplein, Gent) 

BRANDHAARDEN: 
ZIN IN DE STAD
Thema’s uit de academische lezingen van
Making Sense in the City, vinden hun weers-
lag in verhalen en getuigenissen van stads-
bewoners van divers allooi. I.s.m. Victoria
Deluxe, Tiens Tiens en Nieuwpoorttheater.
op 17 en 18 /12 in NTGent, schouwburg

ORESTEIA GODEN IK VRAAG U OM
BEVRIJDING VAN DEZE LAST
(naar Aischylos | regie Johan Simons)
NTGent en Toneelgroep Amsterdam presen-
teren de volledige trilogie
van 05 tot 20/01/07 NTGent, schouwburg

TONEELHUISWEEK
NTGent en Toneelhuis doen aan house-
swapping: elk stellen ze een week lang
enkele producties voor in elkaars huis.
Toneelhuis presenteert  : Bezonken Rood –
Arkiologi – The Lieutenant of Inishmore.
van 23 tot 26/01/07 in NTGent, schouw-
burg. 



VOORUIT

INFO: WWW.VOORUIT.BE - T. 09 267 28 28

HET SEIZOEN 2006-2007 IS MOGELIJK GEMAAKT MET DE STEUN VAN: 
VLAAMSE REGERING PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, STAD GENT

THE GAME IS UP!
Vooruitfestival met performance, mediakunst en lezingen

SUM/SOME OF THE PARTS
Een vierdaags festival waarin Rosas en de dansopleiding PARTS tonen wat ze in huis hebben

T:MEFESTIVAL
Het tweejaarlijkse Gentse kunstenfestival met curatoren Koen Van Synghel en Anne-Mie Van Kerckhoven

COURTISANE
Festival voor kortfilm, video en nieuwe media

WO 07/02 
- 

VR 16/02

DO 29/03 
- 

ZO 01/04

DO 19/04 
- 

ZA 28/04

DO 03/05 
- 

ZO 06/05

VOORUIT IN HET VOORJAAR!
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deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van 

Christian Rizzo / 
L’Association Fragile
Soit le puits était profond, ......
 
 
We kijken naar een bizarre wereld, we zien 
schoonheid zonder zekerheden.

wo 17, do 18 jan 2007 . 20 uur

Performance & dans
Mark Tompkins, Mart Kangro, Thomas Lehmen, e.v.a.

10 > 25 januari 2007

Performance & muziek
gastcurator Berno Odo Polzer 

Georges Aperghis, Helmut Lachenmann, Xavier Le Roy, Alvin Lucier e.v.a.

30 januari> 3 februari 2007

Performatik
minifestivals over performance art 
en de invloed ervan op theater, dans en muziek

kaaitheater
www.kaaitheater.be
02 /201 59 59



BELGIE 
FRANKRIJK 
CANADA
NEDERLAND
————————————————————————
INTERNATIONALE 
AUTEURS-
VENNOOTSCHAP

PROJECTBEURZEN
JURIDISCH ADVIES
RECHTENBEHEER

SACD IS PARTNER VAN DE
PODIUMKUNSTENFESTIVALS
Festival d'Avignon, Montpellier Danse, 
Nîmes Culture...

EN ONDERSTEUNT
het Kunstenfestivaldesarts, Theaterfestival 
van Spa, British Twist en de magazines
Scènes en Etcetera.

SACD
Koninklijke
Prinsstraat 87
1050 Brussel
www.sacd.be

Voor meer info
Auteursdienst 
Linda Lorie
T 02 551 03 42 
F 02 551 03 75
auteursdienst@sacd.be

Het 
alternatief 
voor 
auteurs 
uit de 
podium-
kunsten
voor toneelauteurs, choreo-
grafen en componisten van 
scènemuziek
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