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TRAJECTSUBSIDIES
Het VGC-kunstenbeleid vertaalt 
zich niet enkel naar podia en 
verenigingen, maar biedt ook ruimte 
voor kunstenaars en projecten. Het 
is immers pas door een immense 
creativiteit aan de basis dat de output 
op de Brusselse podia en toonplekken 
zo uitgebreid, divers en boeiend 
is. Met trajectsubsidies wil de VGC 
dit impulsbeleid graag versterken. 
Trajectsubsidies zijn gericht op de 
groei binnen het oeuvre van een 
individueel kunstenaar of vereniging. 
Voor heel wat van hen  is een project-
subsidie bij de VGC dikwijls een stap 
in hun ontwikkeling. Maar voor een 
project kan men enkel resultaats-
gericht en op korte termijn werken. 
De bedoeling van de trajectsubsidies is 
in te spelen op deze lacune. Zo wil de 
VGC onder meer jonge of beginnende 
kunstenaars stimuleren om zich aan 
een evolutie te wijden.
Bij een trajectsubsidie kan een 
kunstenaar of vereniging onder-
steuning krijgen voor maximaal 
twee jaar om nu eens niet een op 
voorhand volledig uitgewerkt project 
te realiseren, maar net om binnen een 
ruimer tijdsbestek nieuwe ideeën te 
ontwikkelen, andere kruisbestuivingen 
te onderzoeken, een nieuwe evolutie 
aan te gaan. Niet specifiek verbonden 
aan de output dus – al kunnen 
onderweg wel projecten ingevuld 
worden - maar aan het soort evolutie 
dat men voor ogen heeft. Wel is 
het logisch dat men moet kunnen 
verduidelijken welke evolutie men 
plant. Een traject subsidie richt zich 
immers op een ontwikkeling, niet louter 
het voortzetten van het bestaande 
parcours. 

De trajecten moeten ook aansluiting 
vinden bij het Brusselse netwerk 
binnen de kunsten. Dit door bvb. 
samenwerking met andere kunstenaars 
en/of verenigingen, podia die 
repetitieruimte ter beschikking 
stellen, maar ook werkplaatsen die de 
kunstenaar of het gezelschap willen 
begeleiden in het productionele en 
administratieve proces. Een traject 
dat niet in afzondering groeit, maar 
begeleid en gesteund wordt door 
andere spelers, heeft immers meer 
slaagkansen en vergroot de energie die 
de kunstenaar of het gezelschap aan 
het eigenlijke traject kan besteden. 
Dit versterkt dus enerzijds de positie 
van de kunstenaar en anderzijds de 
laboratoriumfunctie van Brussel en 
haar kunstenveld.

Er is jaarlijks één oproep voor 
trajectsubsidies, die gecommuniceerd 
wordt via de website www.vgc.be

TRAJECTORY SUBSIDIES
The VGC arts policy does not only focus 
on stages and associations but also 
caters for artists and projects. After 
all, it is the tremendous creativity on 
the ground that makes the output on 
stage and across venues in Brussels 
so extensive, diverse and captivating. 
Via trajectory subsidies, the VGC 
would like to give its impulse policy an 
added impetus. Trajectory subsidies 
have been designed to help individual 
artists or associations grow within 
their oeuvre. 
For many of them, a VGC project 
subsidy is often one step in their 
development. However, projects tend 
to be result-oriented and are more 
often than not short-term in nature. By 
offering trajectory subsidies, which are 
a. o. designed to stimulate young and 
beginning artists to devote themselves 
to an evolution, the VGC hopes to fill 
this gap. Under the trajectory subsidies 
programme, artists or associations 
can receive support for up to two 
years, not to produce a project that 
has been developed from a to z 
already, but, conversely, to develop 
new ideas within a more generous 
timeframe, to investigate other forms 
of cross-fertilisation, to embrace a new 
evolution. In sum, trajectory subsidies 
are not linked to output – even though 
projects can be filled in along the way 
– but to the type of evolution the artist 
or association envisages. Obviously, 
applicants must be able to clarify 
what kind of evolution they have in 
mind. After all, a trajectory subsidy is 
aimed at a development, and not at 
continuing on an existing path. 

The trajectories will also need to tie 
in with the Brussels arts network. This 
can be achieved through collaboration 
with other artists and/or associations, 
venues that are happy to facilitate 
rehearsals, including organisations 
that are keen to help artists or troupes 
with the production and administrative 
process. After all, a trajectory that 
does not grow in isolation, but that is 
guided and supported by other actors, 
has a greater chance of succeeding 
and will boost the energy the artist or 
the troupe will be able to spend on 
the actual trajectory. This will ensure 
that both the artist’s position and the 
breeding-ground function of Brussels 
and its arts field are reinforced.

The single, annual trajectory subsidies 
call will be posted on the VGC website: 
www.vgc.be

VOORWOORD

Brussel is een enorme smeltkroes 
van culturen en werkt als een 
magneet op kunstenaars uit de 
hele wereld. Steeds vaker vormt 
Brussel de ideale uitvalsbasis 
voor hun vernieuwende, artistieke 
experimenten.

Met de beleidslijn trajectsubsidies trok ik 
4 jaar geleden de kaart van nieuw artistiek 
talent. Dit heeft geleid tot een creatieve 
instroom met de meest diverse en nieuwe 
kunstvormen als resultaat: van architectuur 
tot graphic novel, van performance art tot 
cross-mediale creaties.

Ik wil voor de kunstenaars faciliteiten, 
garanties, begeleiding en middelen voorzien. 
Ik wil hen een ruimer en kwaliteitsvol podium 
bieden en evenzeer de lokale werking en de 
verwevenheid met de buurt waarin ze werken 
valoriseren. 

Bij het nemen van dit berekend risico 
investeer ik in de laboratoriumfunctie van 
Brussel. Met het VGC-cultuurbeleid doen we 
dit, omdat ik geloof in de potentie die Brussel 
als stad in zich herbergt. Brussel heeft zich 
in het verleden immers al veelvuldig bewezen 
als artistieke kweekvijver. Maar de grote 
valkuil hierbij is zelfgenoegzaamheid. Teren 
op het succes van gisteren is niet meer dan 
speculatie op de spankracht van een zeepbel. 
We moeten onze middelen durven investeren 
in iets duurzaams. In kunstenaars die in 
Brussel wonen en geïnspireerd worden door 
deze complexe stad en die via hun werk op 
hun beurt de stad beïnvloeden. Ik kies ten 
volle voor deze permanente wisselwerking 
tussen Brussel en haar kunstenaars.
Al wie met mij de kunstenscène lief 
heeft, koestert dan ook de gedachte dat 
‘the spark of genius’ hier, in dit gewest, 
ontegensprekelijk alle kansen heeft om te 
ontspringen. 

—
Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, 
Sport en Ambtenarenzaken

 The Spark  
 of Genius 

2007 (-2008) Carlos Gonzalez
To be an Artist you have to speak English
Carlos Gonzalez is een danser die een aantal eigen projecten 
realiseerde en danste met o.a. Lilia Mestre, Thomas Hauert, 
Xavier Le Roy, Vera Mantero en Jérôme Bel. Als traject stelt 
hij een onderzoekslaboratorium voor, OuDaPo (Ouvroir 
de Danse Potentielle) – verwijzend naar Oulipo van o.m. 
Raymond Queneau en Georges Perec. 
Binnen OuDaPo wil hij niet-productgerichte ontmoetingen 
met twee andere dansers – Mustafa Kaplan uit Istanbul en 
Martin Nachbar uit Wenen – gebruiken om verschillende 
sessies (4 x 2 weken: Brussel, Wenen, Istanbul, Brussel) 
te organiseren waarbinnen ze de mogelijkheden tussen 
woorden en beweging willen onderzoeken.

Dolores Hulan
Performing Qualia
Dolores Hulan werkte in het verleden dikwijls samen met 
Brice Leroux. Als traject wil ze haar onderzoek naar het 
abstraheren van danstaal verderzetten door performatieve 
installaties te ontwikkelen. Centraal staan gewaarwordingen 
die niet eenduidig gecommuniceerd kunnen worden. 
Hiervoor wil Dolores Hulan gebruikmaken van installaties 
die gecombineerd worden met een op maat ontwikkelde 
bewegingstaal. De waarneming door de toeschouwer van 
de bewegingen wordt gefilterd en geminimaliseerd, zodat 
een verhoogde graad van gewaarwording en gevoeligheid 
ontstaat en de veelheid van nuances en gradaties 
beklemtoond worden.

DomeniCo Giustino
Wij zijn allen buitenstaanders
Domenico Giustino volgde dans bij PARTS en creëerde een 
aantal voorstellingen met zijn eigen Rabbit Hole Collective. 
Voor dit traject wil hij twee stappen zetten: enerzijds 
een onderzoek naar bewegingen uit andere danstalen, 
met de bedoeling een hybride danstaal te ontwikkelen; 
anderzijds het tonen van die danstaal in verschillende 
sociale omgevingen, gaande van een culturele instelling 
tot openbare plaatsen. De plaats waar de voorstelling 
plaatsvindt, zal ook het type dans dat opgevoerd wordt, 
bepalen; deze opvoeringen worden gedocumenteerd op 
video.

FeDeriCo Demontis
24 Hour City Dialogue
Federico Demontis heeft vooral ervaring in de audiovisuele 
sector, maar wil met dit traject een multidisciplinaire 
performance creëren. Inspiratiebron is de Noordwijk, 
met het contrast tussen de Noordwijk en de Brabantwijk. 
Na de exploratie van deze wijken en het in beeld brengen 
van specifieke karakteristieken (zowel qua ruimte als qua 
gebruik), wordt het materiaal gebruikt om samen met 
studenten van het RITS die input om te zetten in verhalen 
die als performance op de bewuste plekken gespeeld zullen 
worden. Dit wordt gedocumenteerd door video en verder 
gecommuniceerd via internet en dvd.

Kris VerDonCK
Performances & installaties 
Kris Verdonck wil experimenteren rond objecten en 
installaties die enerzijds nog getuige zijn van een bepaald 
leven, maar anderzijds ook als object tentoongesteld kunnen 
worden. Daarvoor wil hij eerst de materialen en objecten 
ontleden, om ze daarna om te zetten in presenteerbare 
objecten. De objecten waarrond Kris Verdonck wil werken, 
zijn veelal getuige van een gewelddadige component: 
alarminstallaties, chemische stoffen die reageren op 
aanraking, geluidsmanipulatie om bombardementen op te 
roepen, of foto-experimenten met natuurvoorwerpen die 
door de foto tot ‘nature morte’ gereduceerd worden.

Brussels is an enormous melting 

pot of cultures and a magnet for 

artists from across the globe. The 

city is increasingly seen as the ideal 

operating base for innovative, artistic 

experiments.

On the back of the pathway subsidies 

programme, I drew the new artistic talent 

card 4 years ago. This has led to a creative 

influx with the most diverse and newest 

art forms as a result: from architecture 

to graphic novel, from performance art to 

cross-media creations.
I am determined that artists should have 

access to facilities, guarantees, support 

and resources. I want to offer them a 

broader and qualitative stage and also 

valorise the local initiatives and their 

interrelation with the neighbourhoods 

they are working in. 

By taking this calculated risk, I am 

investing in the function of Brussels 

as a laboratory. This aspiration is also 

reflected in the VGC cultural policy 

because I believe in the potential that 

Brussels as a city harbours.  

On numerous occasions in the past 

Brussels has proven itself as an artistic 

breeding ground. But let’s not fall into 

the trap of complacency. Glorying in 

our success of yesteryear would be 

like speculating on the resilience of a 

soap bubble. We must have the courage 

to invest our resources in something  

sustainable. In artists who live in Brussels 

and are inspired by this complex city and 

who, via their work, in turn manage to 

influence the city. I, for one, resolutely 

support this continuous interaction 

between Brussels and its artists.

Anyone, who, like me, loves the arts, will 

share my belief that ‘the spark of genius’, 

will, without a shadow of a doubt, have 

every opportunity to spring here, in this 

Region. 

—
Member of the Board of the Flemish 

Community Commission responsible for 

Culture, Youth, Sport and the Civil ServiceEEN OVERZICHT
↘



talent. Die jonge gasten 'mogen eventjes' in 
ruil voor wat ondersteuning en veel gratis 
werk. Maar om werkelijk mee te draaien op 
het grote podium zijn er andere budgetten 
nodig.

Vormt het hybride karakter van je werk 
soms een drempel voor overheden en 
programmatoren? 
Bij de overheden valt dat mee, zij zijn zich 
bewust van de problematiek rond cross-over 
en ik heb het gevoel dat ze inspanningen 
doen om die goed te begeleiden. Ook een 
publiek heeft geen probleem met hybriditeit: 
het kijkt naar een kunstwerk, niet naar een 
genre. Ik herinner me een voorstelling van 
EXIT, waarbij het publiek in slaap wordt 
gewiegd. Er zaten op een avond twee oudere 
koppels in de zaal die voor de eerste keer 
van hun leven naar 'performance' kwamen. 
Ze zijn alle vier netjes ingedut. (glimlacht) 
Het probleem situeert zich eerder bij 
curatoren en programmatoren, die een 
bepaalde profilering van hun huis voor ogen 
hebben. Marketing eist duidelijkheid, terwijl 
het publiek gewoon een goede voorstelling 
verwacht.

Jouw praktijk kruist zelfs de grenzen 
van de kunstensector, want ze raakt 
aan niet-artistieke kennisgebieden 
zoals wetenschap en technologie. Hoe 
fundamenteel is bijscholing?
Het is onontbeerlijk. Ik heb in de loop 
der jaren alle mogelijke en onmogelijke 
cursussen gevolgd rond interactieve media, 
montage, lassen… een heel breed pakket, 
waardoor ik notie heb van veel zaken. Ik ken 
de mogelijkheden van bepaalde programma's 
of technieken, zonder dat ik daarom zelf de 
beste lasser of monteur ben. Onderzoek 
betekent voor mij: leren, lezen, verdiepen. 
Allemaal dingen die niet gefinancierd 
worden, en ik begrijp dat wel, in tijden waarin 
alles moet opbrengen. Toch is onderzoek 
voor mij cruciaal, want het bepaalt de vorm 
die mijn creaties uiteindelijk aannemen.

Ontbreekt de tijd voor experiment in je 
dagdagelijkse praktijk? 
Ik heb nog nooit geëxperimenteerd. Onlangs 
vroeg iemand me of de robots die we voor H 
ontwikkelden nog meer konden. Natuurlijk 
kunnen ze dat, en het zou heerlijk zijn om 
die mogelijkheden te onderzoeken, maar er 
is geen budget om creaties te herwerken, 
laat staan om te experimenteren zonder 
doel. Ik besef dat overheidsgeld een 
verantwoordelijkheid tot productie met zich 
meebrengt, maar de productiedwang wordt 
soms wel erg groot.

Een proces kan en mag niet mislukken.
Er is geen ruimte om te falen. Ik ben twee 
jaar geleden aan een project begonnen dat 
ik heb moeten stopzetten, en dat heeft A 
Two Dogs Company veel pijn gedaan. Eens de 
machine in gang is moet ik doorbijten, wat er 
ook op mijn pad moge komen. Zelfs een mank 
lopend proces kan eigenlijk niet afgebroken 
worden.

STILL I & III

Heeft je verdieping in video een concreet 
resultaat opgeleverd?
Ik heb dankzij die kennis een project 
kunnen realiseren voor La Notte Bianca in 
Rome. Ik bracht mijn vaardigheden mee, 
het concrete productiegeld kwam van het 
festival. De installatie heette Still I & III, het 
ging om twee reusachtige projecties van 
naakten, 24 op 18 meter. Technisch was het 
niet evident om zo'n beelden te maken. Ze 
waren gefilmd op een hoge resolutie en het 
hele productieproces moest in die resolutie 
gebeuren, anders vielen de beelden in 
pixels uiteen. Die reusachtige afmetingen 
waren nodig omdat ik een dramaturgie had 
ontwikkeld rond de kariatiden. Mijn naakten 
werden geprojecteerd op twee gevels in 
de EUR-wijk, een voorstad van Rome die 
gebouwd werd door Mussolini. De gebouwen 
waren monumentaal, opgetrokken in de 
kenmerkende nationaal-socialistische stijl. 
De gespierde werkmannen en -vrouwen op 
de gevels kregen van mij gezelschap van een 
digitale kariatide, die het in tegenstelling 
tot haar collega's niet zag zitten om de natie 
te schragen. Die Stills waren bewegende 
videobeelden die mee in de architectuur 
opgesloten zaten en langzaam binnen hun 
frame bewogen.

Wat heeft het project betekend voor je 
verdere parcours?
Om te beginnen denk ik dat er die nacht 
in Rome 10.000 man is langsgekomen, qua 
zichtbaarheid kan dat tellen. Maar het 
verhaal heeft ook een internationaal staartje 
gekregen, doordat er een aantal Europese 
programmatoren zijn komen kijken. We 
hebben met Still I & III een 'tour de dictateur' 
kunnen doen langs dictatoriale gebouwen in 
onder meer Spanje en Hongarije. In Brussel is 
de projectie getoond op de Kunstberg, in het 
kader van het Kunstenfestival 2007 – Leopold 
II misstond niet in dat totalitaire gezelschap, 
dacht ik zo. Gedurende de tournee moest 
het beeld iedere keer opnieuw vervormd 
worden, aangepast aan de architectuur van 
het 'gastgebouw', en dat vereiste telkens 
nieuwe technische stappen. Zo ben ik blijven 
bijleren. K, a society steunde trouwens nog 
steeds op de kennis die ik toen verworven 

heb. Tachtig procent van K bestond uit 
video, ingebouwd in de architectuur van de 
receptieve huizen – hetzelfde procedé dus 
als in Rome.

Pluk je vandaag nog steeds de vruchten van 
dat verworven metier?
Ik ben met video blijven werken. Op dit 
moment hebben we met A Two Dogs 
Company bijvoorbeeld een dossier lopen 
bij het EMPEC, een onderzoekscentrum in 
New York dat toptechnologie ontwikkelt. Zij 
beschikken over een uniek projectiescherm 
dat 360 graden draait en nodigen 
kunstenaars uit om daar een artistieke 
toepassing voor te bedenken. Het ziet er 
op dit moment naar uit dat ons voorstel 
aanvaard zal worden.

Het zijn allemaal uitvloeisels van een 
traject dat op zich geen concrete output 
vereist. Meer en meer staat die idee van 
'geld geven' zonder onmiddellijke return 
onder druk. 
Ik was in 2007 een van de eersten die 
een trajectsubsidie toegewezen kreeg. In 
Nederland bestaan die ontwikkelings- of 
trajectbeurzen al langer, maar ik denk dat de 
toepassing daar een beetje is doorgeschoten, 
waardoor er nu vooral kritiek op komt. 
Ik ben er echter van overtuigd dat niet-
productiegerichte beurzen het meervoud 
opleveren van wat ze kosten, mits ze op de 

KRIS VERDONCK

Soms stroomt een rivier al een hele tijd 
ongezien ondergronds, voor hij aan de 
oppervlakte komt. Toen de 29-jarige 
Kris Verdonck in 2003 opdook op het 
prestigieuze KunstenfestivaldesArts, 
vroeg iedereen zich af waar dat 
onbekende talent plots vandaan kwam. 
Maar er was geen 'plots'. Verdonck was 
sinds zijn afstuderen nooit gestopt 
met creëren. Alleen werd zijn kunst, 
laverend tussen het beeldende en 
performatieve, niet als dusdanig 
herkend: 'Men kon mij niet plaatsen, 
dus bestond ik niet.' 

Verdonck legde tijdens zijn studies een 
parcours af dat hem van visual arts over 
architectuur naar theater leidde. Elk van die 
opleidingen liet z’n sporen na in z’n werk. 
Vanaf het nieuwe millennium realiseert hij 
installaties die twijfelen tussen museum 
en theaterzaal (Dancer#1, DUET) en 
theatervoorstellingen die niet misstaan in 
het museum (I/II/III/IV). In K, a society (2010) 
verwerkt Verdonck Kafka's gedachtegoed 
in een (video-)installatie. Opvolgers M, 
a reflection (naar het werk van Heiner 
Müller) en H, a incident (naar de Russische 
schrijver Daniil Charms) blijken dan weer 
verrassend 'klassieke' theatervoorstellingen. 
Die hybriditeit zorgt ervoor dat Verdoncks 

praktijk nood heeft aan een voortdurende 
artistieke, intellectuele en praktische 
dialoog. Zijn entourage bestaat uit een 
kleurrijke mix van letterkundigen, filosofen, 
neurochirurgen, ingenieurs en lassers. Het 
zijn de mannen en vrouwen die met hem 
‘spelen’ – de naam van zijn gezelschap A Two 
Dogs Company verwijst niet toevallig naar 
het bekende gedicht van Godfried Bomans. 
Om dat speelterrein uit te breiden vroeg Kris 
Verdonck in 2006 een trajectsubsidie aan bij 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Kris VerDonCK   Mijn werk kent twee 
fundamenten: beeldende kunst en 
podiumwerk. Ik zie trouwens geen verschil 
tussen die twee, ik kan niet in hokjes denken, 
het lukt me gewoon niet. In de loop der 
jaren is de schaal van mijn voorstellingen 
groter geworden – H was een echte grote-
zaalproductie – maar eigenlijk is er qua focus 
nooit veel veranderd. Ik balanceer nog steeds 
tussen het beeldende en het performatieve. 
Video was altijd al deel van mijn praktijk, 
alleen had ik tot 2007 nog nooit een werk 
gemaakt dat enkel uit video bestond. De 
trajectsubsidie was er specifiek op gericht 
om me in dat medium te verdiepen. Reflectie 
of heroriëntatie waren minder aan de orde – 
ik wist heel goed wat ik wilde leren.

In 2006 was je 32 jaar – kan je omschrijven 
op welk punt in je carrière je op dat 
moment was beland? 
Ik was een dertiger, en dat is een moeilijk 
moment, want de dertigersgeneratie 
valt makkelijk tussen twee stoelen. Sinds 
de opgang van het marketingdenken 
in de kunsten is 'de jonge kunstenaar' 
een hip begrip: wie van school komt kan 
tegenwoordig terecht in kunstencentra, 
werkplaatsen of op de festivals voor jong 

eriK nerinCKx
De klank van materie
Erik Nerinckx gaat in zijn beeldende installaties op zoek 
naar de evocatieve kracht van geluid. Hoe bepaalt geluid 
de beleving van beeldende kunst, hoe wordt met materiaal 
en geluid een visueel beeld opgeroepen? Hoe kun je door 
middel van suggestie een aanwezigheid scheppen? In het 
traject wil hij ook verder werken rond de fascinatie voor 
licht, de manier waarop licht invalt op materie, waarop licht 
stemming breekt en schept. Het traject spreidt zich over 
twee jaar met verschillende tussentijdse presentaties. 

Peter Van Hoesen
Bent Object
Bent Object is een samenwerking tussen Peter Van 
Hoesen (Foton) en de danseres Susanne Bentley, waarin 
ze op zoek gaan naar een eigen taal die beweging en live 
geluidsmanipulatie verenigt. Bent Object wil de interactie 
tussen mens en technologie verkennen, door de danseres 
uit te rusten met sensoren, zodat geluid en beeld in reële 
tijd bewerkt kunnen worden, waarop deze weer de verdere 
choreografie gaan bepalen. Elementen die men tijdens het 
traject wil onderzoeken, zijn onder meer het verlaten van 
de klassieke podiumopstelling, het verder verfijnen van de 
sensortechniek, alternatieve manieren om de beelden te 
projecteren of het geluid op te stellen.

saraH VanaGt
Van documentaire naar videokunst en fotografie
Sarah Vanagt wil haar voornamelijk documentaire werk 
verruimen door enerzijds te experimenteren met eigen 
fotografisch werk en anderzijds presentatievormen van 
foto en video te exploreren. Vertrekkend van een meer 
klassieke (documentaire) filmervaring zal ze beelden op 
een meer ruimtelijke manier ‘monteren’, meer een beroep 
doen op installaties en tentoonstellingen. Voor het foto- en 
videomateriaal verzamelt ze ook nieuw materiaal, o.a. rond 
‘Verplaatste graven’ en foto’s van ezels die geassembleerd 
worden met stedelijke restlandschappen. Voor verschillende 
deelprojecten doet Sarah Vanagt een beroep op andere 
financiering. De trajectsubsidie wil ze gebruiken voor de 
exploratie van andere presentatievormen. ,

an mertens
www.adashboard.org
An Mertens wil als schrijfster enerzijds onderzoek doen naar 
thema’s zoals de toekomst, vrouwen, grootstad, taal, politiek 
en literatuur; anderzijds deze research ook delen via open 
source op internet. Dit zou andere auteurs de mogelijkheid 
geven ook teksten of literatuur te delen, en hen stimuleren 
om een toekomstverhaal met open licentie op het web te 
plaatsen. Thema’s die in het traject sluipen zijn o.m. verhalen 
over de stad, collectief verhalen schrijven met behulp van 
open source, het gebruik van code voor het schrijven van 
verhalen, digitaal publiceren en delen.

2008 (-2009) merlin sPie
Performance en installatie
Merlin Spie wil haar performancekunst verbreden tot een 
audiovisuele happening met vermenging van meerdere 
disciplines. Daarvoor wil Merlin Spie op verschillende 
plaatsen (Brussel, Glasgow, Amsterdam, Polen, Duitsland, 
Londen) kunstenaars zoeken waarmee samengewerkt kan 
worden: een muzikant, videast, dansers, figuranten, etc. 
Het traject wil, in voorbereiding op een multidisciplinaire 
productie, nieuwe ideeën uitproberen, testen voor een 
publiek en verder uitwerken. 

  Perfectie vereist 
 tijd en nutteloosheid

Are you still reaping the 

benefits of that acquired 

metier today?
 —
I continued to work with video.   

For example, A Two Dogs Company 

now has an ongoing proposal 

with EMPEC, a research centre 

in New York developing cutting-

edge technology.  It has a unique 

projection screen that rotates 360 

degrees and is inviting artists to 

come up with artistic applications 

for it.  At the moment it looks like 

our proposal will be accepted.  

All this resulted from a path that 

did not require any concrete output 

in itself.  This idea of ‘giving money’ 

without an immediate return is 

being challenged more and more.  

In 2007 I was one of the first to be 

awarded a career grant.  In the 

Netherlands these development 

or career grants have existed for 

quite some time, but I think that 

their implementation overshot 

the mark somewhat and has 

therefore attracted some criticism 

recently.  However, I am convinced 

that grants not focusing on 

production pay for themselves 

several times over, provided that 

they are managed in the right way 

artistically, but also economically.  



van de bouw van de Drieklovendam, de 
grootste dam ter wereld. Scènes Troublées 
was een project dat begon bij een fotoboek 
dat ik gevonden had op de Brusselse 
Vossenmarkt. Het boek was afkomstig van 
een Belgisch koloniaal en bevatte prachtige 
landschapsfoto’s. Vanuit dat materiaal en 
de info vermeld op de achterkant van de 
foto’s, kon ik afleiden dat ze uit Oost-Congo 
afkomstig waren, en meerbepaald het 
grensgebied met Rwanda. Daarmee ging ik 
dan aan de slag. 
In 2009 heb ik in Cyprus nog een werk 
gemaakt, nostalgia, dat ook bij het traject 
te beschouwen valt. Ik had in mijn aanvraag 
sterk de nadruk gelegd op het gegeven 
grens- of conflictzones. In Cyprus heb ik mij 
geconcentreerd op de scheiding van het 
eiland in noord en zuid of in Turks en Grieks 
Cyprus, en het conflict daarover. 

Je hebt je dossier dus sterk op een 
inhoudelijke lijn gebaseerd. Is het voor 
een trajectsubsidie belangrijker om een 
overkoepelende inhoud en de algemene 
conceptuele ontwikkeling centraal te 
zetten in plaats van concrete projecten 
planmatig te beschrijven?
Vorig jaar heb ik voor het eerst een 
projectsubsidie gekregen van de Vlaamse 
Gemeenschap Kunsten en Erfgoed, voor een 
heel specifiek project. Voordien werkte ik 
steeds met traject- en ontwikkelingsbeurzen. 
Het aanvragen van een projectsubsidie vergt 
toch een heel andere manier van denken 
en plannen, en bijgevolg een heel andere 
manier om je dossier te schrijven. Je moet 
heel precies zijn en zowel inhoudelijk als 
praktisch vooruit kunnen plannen. Dat is niet 
zo met traject- en ontwikkelingsbeurzen, wat 
ik wel steeds aangenaam vond. Er zit meer 
vrijheid in, waardoor je tijd kan nemen om 
een project te ontwikkelen. Ik heb het ook 
nodig om me te verdiepen in een bepaald 
onderwerp, om er in een later stadium iets 
uit te abstraheren en er een werk uit te 
puren. Er gaat veel tijd naar het achterhalen 
van feiten. Wat mij als maker interesseert 
zijn bepaalde dualiteiten: de beladenheid 
van een thema en de esthetisering van 
die beladenheid. Maar om dat te kunnen 
bereiken, om die dualiteit in beeld te 
brengen, moet je heel goed weten met welk 
onderwerp je bezig bent. 

Spelen de thema’s grens- en conflictzones 
ook nu nog een rol in je werk? 
Ik merk nu inderdaad dat er thema’s 
terugkeren en dat er zich een bepaalde 
rode draad heeft ontwikkeld in mijn werk. 
Bepaalde interesses komen steeds terug: 
de sociaal-politieke context van een plaats 
in verhouding tot de lokaal-toeristische 

activiteiten. Dat gebeurt vaak denk ik, dat 
je zo’n lijn achteraf pas helder ziet. Op dit 
moment in mijn oeuvre is het bijvoorbeeld 
fijn om enkele werken samen te kunnen 
tonen die met elkaar in relatie treden.
De context en de betekenissen van 
grensplaatsen blijven me fascineren. Ik vind 
het bijvoorbeeld zo’n vreemd gegeven dat je 
op een landkaart afgebakende lijnen ziet, die 
de overgang van het ene naar het andere land 
markeren, alsof je plots, bij het overschrijden 
van die lijn, in een volledig andere context 
terecht zou komen. In de realiteit is er toch 
slechts één onbeperkt landschap, waarin 
alles in mekaar overloopt. Het is absurd om 
te denken dat er ergens een punt is waar 
iets eindigt en iets anders begint: een ander 
land, een andere taal, een ander volk en 
andere gewoontes. Volgens mij verlopen die 
dingen helemaal niet zo plots, en gaat de 
overgang aan beide kanten van de grens veel 
geleidelijker. Beide kanten hebben heel wat 
met elkaar gemeen. De realiteit is dus veel 
genuanceerder en grijzer dan de lijn op de 
kaart doet vermoeden.
Volgend jaar ga ik een werk maken in de 

straat van Gibraltar. Daar bevindt zich een 
uitkijkpunt dat vanuit de straat van Gibraltar 
op de kusten van Afrika uitkijkt. Dat punt 
wordt toeristisch uitgebaat. Toeristen komen 
er kijken, maken er foto’s, geven commentaar. 
Met die gegevens wil ik werken, omdat ze 
in relatie met de geografisch/politieke 
betekenis van die plaats een interessante 
spanning opleveren.

Eigen aan grenszones is dat het vaak 
geen leefbare plekken zijn, bijna als een 
niemandsland. Is het de verlatenheid van 
zo’n plek die je aanspreekt? 
Er is sprake aan verlatenheid, maar dan 
toch weer telkens gekoppeld aan een grote 
levendigheid. Dat merkte ik op het Italiaanse 
eiland Lampedusa bijvoorbeeld, waar ik ook 
een werk heb gemaakt. De mensen op dat 
eiland hebben een andere mentaliteit en ze 
zien er anders uit dan de ‘gewone’ Italianen: 
ze zijn bijvoorbeeld veel donkerder. Het is 
een godvergeten gat in de zee, één groot 
rotsblok. Moeilijk te bereiken ook. Het eiland 
komt enkel in het nieuws als er een ramp 
gebeurt met immigranten, zoals dat onlangs 

juiste manier begeleid worden. Niet alleen 
artistiek, maar ook economisch.

Wat heeft een kunstenaar in jouw ogen 
nodig om goed werk te kunnen maken?
Tijd. De tijd om dingen te verbeteren. Kijk, 
de natuur zorgt voor een perfect design. 
Hoewel een appel voor negentig procent 
uit vocht bestaat, vallen daar maar enkele 
druppels uit als je hem doormidden 
snijdt. Als men olietankers zo zou kunnen 
ontwerpen, zouden ze bij een ongeluk 
nauwelijks olie verliezen. Maar hoe komt het 
dat die natuur zo geniaal in elkaar steekt? 
Omdat ze miljoenen jaren de tijd heeft 
gehad om zich te ontwikkelen tot dat punt, 
zonder een zweem van prestatiedruk. Het 
ontwikkelingsproces van zo'n appel is op zich 
compleet nutteloos geweest, decadent bijna. 
Er zijn wellicht een heleboel mislukkingen 
aan te pas gekomen, maar die zijn verdwenen 
in de plooien van de evolutie. De conclusie is 
dat je twee zaken nodig hebt om een perfect 
werk te maken: tijd en nutteloosheid. Alleen 
staan precies die twee begrippen haaks op 
alle hedendaagse ideeën over efficiëntie. 
Zelfs binnen de universiteiten mag men niet 
meer zoeken en onderzoeken. Dat is dom en 
contraproductief, omdat een eindproduct 
waarover onvoldoende is nagedacht op lange 
termijn meer geld zal kosten. Investeren in 
nutteloosheid levert uiteindelijk meer op dan 
investeren in productiesnelheid. Ik weet niet 
of de idee van slow production ooit bestaan 
heeft – ik wil niet nostalgisch doen over een 
geïdealiseerd verleden. Maar ik weet wel dat 
we daar in de toekomst naartoe moeten.

EVELYNE COUSSENS

PIETER GEENEN

Pieter Geenen is beeldend kunstenaar 
en woont in Brussel. Het werk dat hij 
maakt is audiovisueel. Hij onderzoekt 
de relatie tussen beeld en geluid, 
en tast daarmee de grenzen van wat 
zichtbaar of hoorbaar is af. Geluid neigt 
in zijn werk vaak naar stilte, bewegend 
beeld naar stilstand. 

Wanneer heb je een trajectsubsidie bij 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
aangevraagd? Wat was voor jou de reden 
voor deze aanvraag? 
Pieter Geenen   Ik heb een aanvraag 
ingediend in de loop van 2007, met de 
bedoeling om ermee te werken in 2008 en 
2009. Je kon toen kiezen voor een traject voor 
één of twee jaar. Ik koos een tweejarig traject: 
de tijdspanne van één jaar vond ik te weinig 
om als een traject te kunnen beschouwen. 
Als je onderzoek uitvoert gekoppeld aan één 
of meerdere producties, dan is een jaar heel 
snel voorbij.
De trajectsubsidie dient eigenlijk voor de 
algemene ontwikkeling in het oeuvre, maar 
daarin kan het wel gaan over verschillende 
werkprocessen binnen dat traject. Ik heb in 
mijn aanvraag enkele projecten beschreven, 
waaraan ik in die twee jaar wilde werken: 
Atlantis en Scènes Troublées. Voor het project 
Atlantis ben ik in 2008 naar China gegaan 
om video- en geluidsopnames te maken. Dat 
was op de Yangtze rivier tussen Sandouping 
en Chongqing, in een gebied dat steeds 
hoger onder water kwam te staan als gevolg 

Pieter Geenen
Audiovisueel werk
Pieter Geenen maakt visuele essays. Het centrale thema 
is de verhouding tussen mens en landschap, met speciale 
aandacht voor grenszones, eilanden en conflictgebieden. 
In het traject wil Pieter Geenen verder onderzoek doen 
naar het (stads)landschap en zijn auditieve en visuele 
eigenschappen, de representatie van een landschap en de 
individuele beleving van tijd en ruimte via het landschap. 

FreDeriK De WilDe
Kunst en biotechnologie
Frederik De Wilde wil toepassingen van biotechnologie in 
de artistieke praktijk integreren om nieuwe invalshoeken 
te onderzoeken van waaruit kunst bekeken/begrepen 
kan worden. Kunst wordt gebruikt als katalysator voor 
een andere perceptie rond de interactie tussen kunst, 
wetenschap en technologie. Naast een onderzoek naar het 
potentieel van biotechnologie en genetica in kunsten, het 
in kaart brengen van andere actoren en organisaties, wil hij 
proefprojecten opstarten, experimenteren met organisch 
weefsel en tussentijdse toonmomenten/tentoonstellingen 
organiseren. Het wetenschappelijke aspect binnen het 
onderzoek dient als een verrijking van de artistieke praktijk. 

Gert aertsen
A Tribute to Karl L. Nessler
Dit traject van Gert Aertsen focust op de verhouding tussen 
nieuwe media en de klassieke beeldende kunst. Door de 
verschillende onderzoeksideeën heen is elektromagnetisme 
de rode draad: een onderzoek naar een elektrokinetische 
sculptuur van menselijk haar, een audioproject in de 
Brusselse tunnels, sculpturen die licht omzetten in klank. 
De projecten zijn op dit ogenblik denkpistes. Het traject 
moet dienen om eerst verder onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden en naarmate dat vordert één van de 
projecten te realiseren. 

saraH Deboosere &  
CHarles blonDeel 
The Art of Imitating Life – A Starting Point
Sarah Deboosere en Charles Blondeel maken installaties die 
aanleunen bij theater, film en performance. Daarbij groeit 
het belang van de betrokkenheid van de toeschouwer in hun 
installaties. Met een trajectsubsidie hopen de kunstenaars 
de daaropvolgende maanden een nieuwe installatie te 
perfectioneren, The Art of Imitating Life, waarbij de 
toeschouwer eveneens deelnemer aan de installatie wordt. 
Het experimenteren met technologie, en het verder 
onderzoeken hoe theater en film kunnen bijdragen tot hun 
installaties, zullen daarbij centraal staan. 

2009 (-2010) eleanor bauer
Dans 
De danseres Eleanor Bauer stelt drie fases voor in haar 
traject: het opbouwen van een repertoire aan bewegingen 
door continu fysieke ervaring op te bouwen, het 
ontwikkelen van werk dat na de première nog kan blijven 
groeien in plaats van een vastliggend repertoirestuk te 
worden, het opbouwen van een solo in 2010 rond de 
transformatie van een individu.

Tijd om je te    
verdiepen 

Has the career grant from the Flemish  

Community Commission offered you networking 

opportunities or created more visibility for you  

in a more general sense? 

—
In a certain sense it has, particularly because I went  

from Limburg to Brussels.  Someone from the commission  

– Luk Lambrecht – gave me the opportunity to do an 

exhibition.  This always increases your visibility, if only 

because a commission has read your proposal.  And if 

organisations know that you received a grant, things can 

start to happen faster.  It is around that time Argos started 

to distribute and curate my work.  I don’t know whether 

that was a direct result, but once you enter the system, one 

thing leads to another.   

The Flemish Community Commission was the first 

organisation to award me a grant.  Shortly after that  

I received another grant: a development-oriented 

grant from the Flemish Community Arts and Heritage 

Department.  That really set the ball rolling.  After that 

I moved on to the international stage as well.  I see 

the career grants as a very pleasant, much-needed 

preparation for young artists in order to write more 

substantial proposals later on.  

You acquaint yourself with proposals and how to 

systematically formulate and plan your practices and  

ideas.  It requires effort and takes time as well.



U werkt momenteel voor het 
KunstenfestivaldesArts maar daarvoor 
was u tien jaar actief voor Margarita 
Production. Wat doet Margarita 
Production?
Valérie Wolters  Margarita Production 
is een alternatief managementbureau 
dat voornamelijk werkt voor individuele 
kunstenaars die geen structurele steun 
krijgen en werken met projectsubsidies. De 
samenwerking wordt telkens geënt op de 
specifieke noden van de kunstenaars en dat 
kan gaan van productie en administratie over 
advies bij het schrijven van subsidiedossiers 
en beheer van de budgetten, tot spreiding 
en tourneemanagement. Dat alles in nauwe 
samenwerking met de kunstenaar. De 
persoonlijke opvolging van het parcours en 
een grote betrokkenheid bij de realisatie van 
de projecten is primordiaal.
Doorheen de vele projecten werd samen-
gewerkt met verschillende organisaties, 
waardoor het werk van de kunstenaars 
gecommuniceerd wordt aan een uitgebreid 
netwerk.  Er wordt veel aandacht besteed 
aan de zichtbaarheid en de spreiding, 
beide cruciale factoren bij het lanceren 
van nieuw - en vaak tegendraads- werk. 
Met de dienstverlening van Margarita, 
en alternatieve managementbureaus in 
het algemeen, worden eigenlijk optimale 
omstandigheden gecreëerd zodat de 
kunstenaar zich kan focussen op de 
ontwikkeling van zijn parcours en de  
kwaliteit van zijn werk.

Krijgt Margarita Production zelf subsidies? 
Ja, Margarita Production wordt structureel 
ondersteund door de Vlaamse overheid als 
alternatief managementbureau. Daarmee 
wordt de werking van het bureau verzekerd. 
Vervolgens vragen individuele kunstenaars 

projectsubsidies aan om hun projecten te 
realiseren. 

Helpt de organisatie, door haar kennis en 
ervaring, soms ook bij het opstellen van 
dossieraanvragen voor trajectsubsidies? 
Bij een subsidieaanvraag heb je een 
artistiek en een zakelijk luik. Het artistieke 
deel schrijven de kunstenaars meestal 
zelf. Wij hielden ons meer bezig met het 
zakelijke deel. We maakten dan samen 
met de kunstenaar een budget op en 
gingen samen op zoek naar middelen. Voor 
veel kunstenaars is dat zakelijke aspect 
minder evident. Maar tijdens de meerjarige 
samenwerkingen, heb ik gemerkt dat het 
iets is waar ze in groeien. In het begin 
heeft iemand soms weinig knowhow over 
het zakelijke aspect. Maar na en paar jaar 
kunnen ze zelf perfect budgetten opmaken 
en beheren. 
Anders dan een projectsubsidie vraagt 
een trajectsubsidie van de kunstenaar 
een moment van reflectie over de verdere 
ontwikkeling van zijn parcours of over een 
bepaald aspect van zijn/haar werk waarin hij/
zij zich verder wil verdiepen en onderzoeken. 

Wat kan de toegevoegde waarde zijn van 
trajectsubsidies op lange termijn?
Trajectsubsidies zijn gespreid over één à 
twee jaar. Dat is een redelijke termijn en 
een goede steun tussen projecten door. 
Het kan eigenlijk gezien worden als een 
tijdelijk, klein werkingsbudget. Individuele 
kunstenaars krijgen gedurende een tijd 
iets meer ademruimte om te werken en te 
evolueren. Het laat de kunstenaar toe om 
te experimenteren, onderzoek te voeren, 
research te doen, een atelier te huren, 
materiaal aan te kopen. Het zijn allemaal 
dingen die los staan van projectsubsidies. 

Ze kunnen tussen projecten door een hele 
tijd verder werken zonder dat er per se een 
resultaat aan verbonden hoeft te zijn. Ik 
heb over de jaren gemerkt dat er trouwens 
meestal toch een concreet project uit groeit. 
Het heeft wel degelijk een lange termijn 
effect op het oeuvre van een kunstenaar. 
Voor anderen is het de perfecte manier om 
zich te heroriënteren of lessen te volgen over 
bepaalde onderwerpen. Dat is bij iedereen 
anders. Zo heeft bijvoorbeeld Manah Depauw, 
die vooral bezig is met theater, tijdens 
haar trajectsubsidie meer gewerkt met het 
medium film. Diederik Peeters heeft zich dan 
weer verdiept in de manipulatie van geluid en 
het vertalen van meer filmische elementen 
binnen theater. Als kunstenaar was hij er al 
mee bezig. Maar door die trajectsubsidie 
heeft hij dit verder kunnen onderzoeken en 
is hij daarna met die elementen aan de slag 
gegaan in zijn voorstellingen. 

Wat is de impact van trajectsubsidies op 
gebied van zichtbaarheid?
Ik vind het niet evident om zichtbaarheid 
te linken aan trajectsubsidies. Het traject 
is meer een onzichtbaar luik dat zich in het 
atelier afspeelt. Er zijn artiesten die in het 
atelier waar ze werken mensen uitnodigen, 
maar het is niet per se gekoppeld aan een 
publiek.

En wat is bijvoorbeeld de meerwaarde van 
zulke subsidies voor het opbouwen van een 
netwerk? Of is het eerder iets indirect?
Het is toch eerder indirect. Volgens mij 
dragen trajectsubsidies, net zoals andere 
werkbeurzen van de Vlaamse overheid, op 
lange termijn bij tot de kwaliteit van het 
werk en het uitbreiden van een netwerk. Het 
gaat om het bieden van tijd en ruimte voor 
research en experiment, een manier om zich 

vaker het geval is geweest. En toch is deze 
plek, zo bleek toen ik daar was, ook een 
toeristische plaats. Veel Italiaanse toeristen 
brengen er hun zomer door. Zulke plekken 
fascineren me: wat gaat iemand daar zoeken, 
en hoe gaan die twee elementen samen? 

Je werk is technisch gezien vaak 
audiovisueel. Staan geluid en beeld 
evenwaardig naast elkaar in je werk? Tot 
welke commissie richt je je aanvraag?
Geluid en beeld staan inderdaad 
evenwaardig langs elkaar in mijn werk. Los 
van de video's waaraan een geluidsband 
toegevoegd wordt, heb ik ook enkele puur 
auditieve werken gemaakt, maar die werken 
zijn dan wel sterk beeld-oproepend. Voor de 
videowerken wordt de klankband speciaal 
gemonteerd, zodat het geluid in relatie tot 
het beeld extra informatie geeft en een extra 
laag toegevoegd. Beeld en geluid vertellen 
samen een nieuw verhaal.
Ik vraag nu subsidies aan bij de commissie 
beeldende kunsten (Vlaamse Gemeenschap 
Kunsten en Erfgoed). Ik bevind me met mijn 
werk op een grensvlak tussen bewegend 
beeld, fotografie en installatie. Naast video 
werk ik ondertussen ook steeds meer met 
foto’s, teksten en objecten. Het is heel 
beeldend van aard, en daarom heb ik me 
steeds tot commissies beeldende kunst 
gericht. Ik presenteer mijn videowerken 
zowel doorlopend in tentoonstellingen als 
in eenmalige screenings voor een zittend 
publiek. Hoe het gepresenteerd wordt hangt 
van het werk zelf af. Mijn werk gaat vaak over 
tijd, en vooral over tijdservaring. Het werk 
heeft meestal een lange duur, en vraagt 
een bepaalde focus van het publiek. In een 
museum kan het publiek kiezen hoelang 
het blijft kijken. Bij een screening is dat 
weer anders. Elk format heeft zijn voor- en 
nadelen, maar ik verkies toch eerder de 
tentoonstelling.

Heeft de trajectbeurs van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie je 
netwerkkansen geboden of meer in 
het algemeen voor jou zichtbaarheid 
gecreëerd? 
In zekere zin wel, ook omdat ik vanuit 
Limburg naar Brussel kwam. Iemand uit 
de commissie– Luk Lambrecht – gaf me 
een kans om een tentoonstelling te doen. 
Het geeft sowieso zichtbaarheid, alleen al 
omdat een commissie je dossier leest. En 
als organisaties weten dat je een beurs hebt 
gekregen, kunnen de dingen soms sneller 
gaan. Rond die tijd is ook Argos mijn werk 
beginnen distribueren en conserveren. 
Ik weet niet of het er rechtstreeks mee te 
maken heeft, maar eens je in dat systeem 
meedraait rol je wel gemakkelijker 
van het een in het ander. De Vlaamse 
Gemeenschapscommissie was de eerste 
organisatie die me een beurs toekende. 
Kort nadien kreeg ik nog een beurs – een 
ontwikkelingsgerichte beurs van de Vlaamse 
Gemeenschap Kunsten en Erfgoed. Dan ben 
je wel vertrokken. Nadien is alles ook steeds 
meer internationaal geworden. 
Ik zie de trajectsubsidies als een erg fijne 
en broodnodige voorbereiding voor jonge 
kunstenaars, om zich voor te bereiden om 
later meer lijvige dossiers te schrijven. Je 
leert omgaan met een dossier en stelselmatig 
je praktijk en ideeën verwoorden en 
inplannen. Dat gaat niet vanzelf, ook dat 
vraagt tijd.

ESTHER SEVERI

VALÉRIE WOLTERS

Kosi HiDama
Onderzoekstraject
Kosi Hidama danste enkele jaren bij Rosas maar wil zich 
nu opnieuw concentreren op eigen werk. De vraagstelling 
van het onderzoek is hoe hij in dans een bewegingsmethode 
kan ontwikkelen die inspiratie haalt uit het boeddhisme 
zonder in de val van exotisme te trappen. Daarvoor wil 
hij dat na een grondigere studie van de inhoud integreren 
in bewegingsmethoden, deze resultaten delen met andere 
artiesten en in een aantal besloten workshops elementen 
uitproberen.

Pierre rubio
Reëel onderzoek 
Pierre Rubio wil een traject opbouwen rond ‘het reële’: wat 
is reëel, wat is verbeeld? Daarvoor wil hij verschillende 
dingen combineren: een onderzoek rond het concept van 
het reële, samenwerkingen met theoretici en kunstenaars, 
een experiment met nieuwe media en communicatie via een 
blog.

DieDeriK Peeters
His Story Sounds Good
Diederik Peeters’ performances evolueren steeds meer in 
de richting van beweging met een grote rol voor licht en 
geluid. Een deel van het trajectvoorstel bestaat uit technisch 
onderzoek naar de mogelijkheden van geluidsmanipulatie 
en interactieve technieken. Tijdens het traject wil 
Diederik Peeters zich verdiepen in narratieve technieken 
en sounddesign, en hiervoor inspiratie halen uit films. 
Een theoretisch en technisch onderzoek zal leiden tot 
verschillende experimenten die in zijn verdere werk zullen 
doordringen.

meHrDaD Y. tabriziFarD
Dadmehr, Perzische ritmes in de wereld
Mehrdad Y. Tabrizifard, tombakspeler, wil klassieke 
Perzische muziek verbinden met niet-Iraanse muziek. 
Het traject wil vooral experimenteren met verschillende 
muzikanten, en in een tweede fase een groep opbouwen met 
muzikanten die na het experiment verder meestappen in het 
traject om in de laatste fase een nieuwe productie te maken.

bart VanDePut
Licht als bron van elektrische energie
Bart Vandeput (Bartaku) wil werken rond de omzetting 
van licht in elektriciteit, en wetenschappelijke kennis 
ervan integreren in een artistieke praktijk. Fotovoltaïsche 
energie biedt nieuwe elementen voor het kunstdiscours, 
maar integratie in kunst kan de wetenschap eveneens voor 
nieuwe vragen stellen. Het raakvlak tussen kunst, ecologie, 
technologie en wetenschap wil hij naar buiten brengen 
door geïllustreerde lezingen, ontwerpen van prototypes 
en integratie in de kunst, samenwerking met Brusselse 
kunstenorganisaties en een opensourceblog.

VinCent malstaF
Heroriëntering en onderzoek
Vincent Malstaf wil het ontwikkelen van een aantal 
nieuwe projecten combineren met onderzoek. De nieuwe 
projecten zijn een samenwerking met Lawrence Malstaf 
(Knot In Trouble), en een onderzoeksproject met Sarma 
(Crash Landing Revisited). Het onderzoek spitst zich toe op 
webtoepassingen voor geluidskunst en op het ontwerpen 
van nieuwe muziek (terwijl vorige werken voornamelijk 
soundscapes waren, gebaseerd op ander materiaal).

              Ademruimte 
      voor    kunstenaars

What can the added value of  

career grants be in the long term?

—
Career grants are spread over one to two 

years.  That is a reasonable term and offers 

considerable support in between projects.

 

You can actually see it as a temporary, 

small operating budget.  It gives individual 

artists a little more breathing space to 

work and evolve.  It allows the artist to 

experiment, examine things, perform 

research, rent a studio and buy materials.  

All these things are not included in project 

grants.  The artist can continue to work 

for quite some time in between projects 

without having to achieve a specific result.  

I have noticed over the years that this 

tends to result in concrete projects anyway, 

so it does have a long-term effect on the 

artist’s body of work.  

Others see it as the perfect way to refocus 

their goals or take lessons in certain 

subjects.  It is different for everyone.  



te verdiepen en te heroriënteren waardoor 
de kwaliteit van het werk aan kracht 
toeneemt. Uiteraard gaat een uitbreiding van 
het netwerk hier ook mee gepaard. Maar dat 
is iets van lange termijn.

We hadden het al over de meerwaarde 
van trajectsubsidies in de individuele 
praktijk van kunstenaars. Maar is er ook 
een effect op Brussel als stad voor kunst en 
experiment?
Brussel is sowieso heel interessant. Er 
wonen hier heel veel kunstenaars. Het is een 
echte broeihaard. Door instellingen zoals 
P.A.R.T.S heb je ook heel wat buitenlands 
talent. Ik denk dat Brussel in die zin wel 
uniek is. Uiteraard kan ik alleen maar 
toejuichen dat VGC extra steun geeft aan 
Brusselse kunstenaars die hier wonen en 
werken. Ik denk ook dat het geen toeval is 
dat er in Brussel zoveel werkplaatsen of 
kleine organisaties actief zijn en kunstenaars 
ontvangen. De waardering en steun van 
de VGC kan dit alleen maar versterken. Ik 
denk dat België en Brussel ook voor veel 
andere landen en steden een voorbeeld 
zijn op dat gebied. Margarita was een van 
eerste managementbureaus. Het was ook 
in die periode dat er veel verschillende 
werkplaatsen werden gecreëerd. Als er 
buitenlandse organisaties op bezoek 
kwamen, stonden die versteld van de 
mogelijkheden tot ondersteuning en 
faciliteiten voor kunstenaars om te werken 
en zich te ontplooien.

Zijn er veel verschillen op dat gebied met 
Frankrijk of Nederland?
Hier worden managementbureaus door de 
overheid erkend en ondersteund. Ik denk dat 
het in geen enkel ander land zo is. In andere 
landen heb je ook wel zulke bureaus maar 
die moeten rondkomen met eigen middelen. 
We vroegen onze kunstenaars ook wel een 
percentage op hun subsidie om onze werking 
uit te bouwen. Maar die lagen redelijk laag. In 
andere landen is die natuurlijk veel hoger. 

Zijn er ook andere modellen waar 
men in de toekomst mee zou kunnen 
experimenteren? Of andere vormen 
van subsidies om de werking nog te 
verbeteren?
Er bestaan momenteel al zoveel soorten 
subsidies! Binnen het vernieuwde 
Kunstendecreet zijn er nieuwe mogelijkheden 
voor subsidieaanvragen. Zoals projecten 
over verschillende jaren. Het hoeft eigenlijk 
ook allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ik 
heb het er nog met een aantal kunstenaars 
over gehad en iedereen was eigenlijk heel 
enthousiast over die aanvullende subsidie 
die de kunstenaar tijdelijk versterkt in zijn 
traject.  Het enige jammere is misschien dat 
je maar één keer een trajectsubsidie kan 
krijgen. 

SAM STEVERLINCK

WenDY Van WYnsberGHe
Softwareables
Wendy Van Wynsberghe wil een onderzoek voeren 
naar materiaal en software die samen de dagelijkse 
ervaringswereld verruimen. Technologie legt niet enkel 
beperkingen op aan de fysieke beweeglijkheid, maar 
kan ook nieuwe fysieke ervaringen opwekken. Door 
experiment en onderzoek wil Wendy Van Wynsberghe een 
aantal mogelijkheden onderzoeken: hoe kun je materiaal 
ontwikkelen dat op het menselijk lichaam gedragen kan 
worden en beweging en handeling kan registreren of 
stimuleren? Hoe kunnen die mogelijkheden effectief nieuwe 
potenties creëren? Het traject zal worden gedocumenteerd 
op een open blog.

2010 (-2011) saraH luDi
The Choice Project
Sarah Ludi wil met dit traject zichzelf als performer 
herbronnen. In de Alexandertechniek vindt ze een 
vertrekpunt om de relatie tussen lichaam en geest in 
evenwicht te brengen. Daaruit wil ze elementen integreren 
in haar eigen werk als performer. Dit traject omvat dan 
ook meerdere assen: het zich verder bekwamen in de 
Alexandertechniek, regelmatig solo onderzoek in de 
dansstudio en ook nieuwe elementen uitproberen in duo 
met andere dansers. De trajectsubsidie dient niet voor het 
opleidingsaspect, maar expliciet voor het onderzoek naar 
integratie in toekomstig werk en de terugkoppeling tussen 
techniek en praktijk in de studio. 

taWnY anDersen
Performativiteit en Theatraliteit
Tawny Andersen werkte als performer onder meer met 
David Hernandez, Rebecca September, Jan Fabre en PONI. 
Tijdens dit traject wil ze theoretische analyse-systemen 
over performance toepassen op creatie. De eerste stap van 
de cyclus die ze meermaals wil doorlopen, is het onderzoek 
naar inhoudelijke benaderingen; de tweede stap het op basis 
daarvan ontwikkelen van systemen om nieuw materiaal te 
kunnen genereren; de derde stap het uitnodigen van andere 
performers om de ontwikkelde systemen te testen. De 
eerste twee fases gebeuren individueel, de laatste fase met 
medewerking van andere performers. Deze methodiek wil 
Tawny Andersen ook toepassen op bv. geluid. 

els oPsomer
Archive Building
Els Opsomer wil met Archive Building haar fotoarchief 
ordenen om het in al zijn nuances, complexiteit en 
volledigheid te kunnen tonen. Het meer dan 10.000 items 
tellende foto-/dia-archief bestaat uit eigen beelden van 
stedelijke landschappen van over de hele wereld. Naast 
het inventariseren, zullen er ook reeksen gevormd worden 
waarin Els Opsomers beeldtaal duidelijk wordt. De 
reeksen worden gevormd op basis van bepaalde aspecten 
of gevoelens. Op een website kunnen ook telkens nieuwe 
reeksen opgebouwd worden. Met deze trajectsubsidie wil 
Els Opsomer dan ook dit archief als een nieuw keerpunt 
opbouwen.

GoriK linDemans
ReGORIKtion 
Gorik Lindemans wil na jaren van stilte zijn werk als 
beeldend kunstenaar opnieuw opnemen. Het traject zou 
hem in staat moeten stellen om netwerken uit te bouwen, 
zodat er een evenwicht bereikt wordt tussen onderzoek, 
productie en presentatie. In het tweede jaar van het traject 
wil Gorik Lindemans deze networking verder uitbreiden 
naar critici en collega-kunstenaars. Daarbij staat feedback 
op het werk en versterking van verspreiding centraal.

DIEDERIK PEETERS

Diederik Peeters noemt zichzelf 
graag een film-buff – maar pin hem 
alsjeblieft niet af op de zevende kunst 
alleen. De Brusselse kunstenaar 
glipt glad als een aal langs genres, 
inhouden en organisatievormen. 
Misschien is zijn liefde voor 'veelheid' 
en de bijbehorende afkeer voor 
eenduidigheid wel de enige rode  
draad door zijn parcours.

Peeters studeerde Beeldende Kunsten aan 
het Gentse KASK en maakte eind de jaren 
negentig van de vorige eeuw een aantal 
voorstellingen met het Brusselse gezelschap 
Tristero. Vanaf 2002 duikt hij opnieuw op 
in Gent tijdens de onderzoeksavonden van 
het toenmalige productiehuis Victoria – 
nu CamPo – onder de noemer Enkele fijne 
momenten in de periferie. Als performer is hij 
te zien in voorstellingen van Superamas, Miet 
Warlop en Jan Fabre maar het is onder de 
vleugels van de Beursschouwburg dat hij in 
2007 met kompanen Hans Bryssinck en Danai 
Anesiadou zijn eerste blackboxvoorstelling 
maakt: Chuck Norris doesn't sleeps, he waits. 
Twee jaar later bombardeert Peeters in het 
spannende én hilarische Thriller (2009) zijn 
scenografie tot protagonist. In opvolger Red 
Herring (2011) deconstrueert hij opnieuw 

de theaterconventies en schuift hij geluid 
naar voren als een van de voornaamste 
acteurs. Het meest recente Hulk (2013) 
is een 'ensemblestuk' waarin licht, 
geluid, scenografie en zelfs kostuum een 
gelijkwaardige rol spelen. Vorm en inhoud 
zijn voor Diederik Peeters twee keerzijden 
van dezelfde medaille. 

DieDeriK Peeters  Ik vind het moeilijk om 
enkel in termen van vorm te denken, of 
enkel in termen van inhoud – ik kan alleen 
zeggen dat het bij mij altijd 'heel veel van 
alles' is. Dat klinkt een beetje vaag, niet? 
(lacht) Maar veelheid is wel degelijk een 
essentie, misschien wel de enige essentiële 
lijn die zich in mijn parcours aftekent. 
Ik heb een grillig pad afgelegd. Na mijn 
periode bij Tristero ben ik in eerste instantie 
geëvolueerd richting beeldende kunsten. 
Met Hans Bryssinck heb ik een aantal hybride 
en chaotische projecten gemaakt die beter 
op hun plaats waren in galerijen en musea 
dan in het theatercircuit. Ten eerste omdat 
ze niet met de codes en restricties van het 
medium theater speelden, maar ook omdat 
ze volstrekt onreproduceerbaar waren. 
We werkten twee maanden op locatie en 
koppelden daar één unieke performance aan. 
Zoiets is in het theatercircuit natuurlijk niet 
te verkopen.

Waarom beslisten jullie in 2007 om de 
sprong te wagen naar de theaterzaal?
De blackbox was een uitdaging, het was 
een beperking die we onszelf wilden 
opleggen. Weet je, het beste excuus om een 
voorstelling te maken is voor mij nog steeds 

Elke  voorstelling is  
  een   excuus om 
                      iets bij te lerenYou were 35 when you received  

a career grant. Why was the grant in  

the right place at the right time?

—
I had just taken my first creative steps in the 

theatre circuit.  In the theatre world timing 

and proposals are extremely important, 

perhaps more so than in the world of plastic 

arts.  Efficiency is fine, but I wanted to find 

something outside that product-oriented 

machine, something with a little more depth 

to it, without a specific result.  The career grant 

was the perfect answer to what I needed and I 

don’t think any of my colleagues would object 

if I said that many of them have that same 

need.  When you are working on a creation, 

you see everything in terms of the end result.  

You are driven by enthusiasm, but also by 

constant stress to complete something.  A career 

grant frees you from that stress and makes it 

possible to explore a different kind of practice.



Gaat het om het ontwikkelen van 
continuïteit?
Ja. In de periode dat ik werkte met die 
trajectsubsidie had ik het gevoel een 
daily practice te kunnen uitbouwen, een 
gelijkmatiger manier van werken dan de 
projectmatige flow waar je gewoonlijk inzit. 
Tussen verschillende creatieperiodes vallen 
er altijd gaten en het is niet makkelijk om 
in die periodes aan niet-resultaatgericht 
onderzoek te doen.

Waarom niet?
Omdat je ook moet leven. En om te leven 
moet je ‘ja’ zeggen op een aantal minder 
interessante maar betalende jobs, in mijn 
geval bijvoorbeeld als acteur. Die helpen 
je te overleven, maar ze slorpen ook je tijd 
op. Tijd die je niet meer kunt besteden aan 
onderzoek.

Wat zou je het beleid in dat verband 
vragen?
Dat er aandacht is voor die gaten tussen 
verschillende creatieperiodes in, dat er 
meer tools komen om die gaten zinvol in 
te vullen. Een trajectsubsidie is zeker een 
goede tool, maar misschien kunnen er nog 
formules bedacht worden. Want buiten een 
productiecontext blijft het erg moeilijk om 
jezelf intellectueel en artistiek te voeden, 
zeker als dat op eigen kracht moet gebeuren.

EVELYNE COUSSENS

ELS OPSOMER

Beeldend kunstenaar Els 
Opsomer maakt nationaal en 
internationaal naam met dia-
installaties en video’s waarin 
ze een commentaar of een 
persoonlijke interpretatie op 
de grootstedelijke realiteit van 
vandaag formuleert. Via het 
traject Archive Building wil ze  
de beelden delen die aan de 
basis van haar werk liggen: 
duizenden foto’s die ze 
vanaf 1987 tijdens talrijke 
internationale reizen trok. 

dat je iets wil leren. Je gebruikt een 
voorstelling als kapstok om uit te vissen wat 
je wilt leren kennen, en dat was in ons geval: 
de codes van de zwarte doos. Het experiment 
beviel ons, maar daarna wilde ik ontdekken of 
ik het ook alleen kon, zonder Hans en Danai. 
Die nieuwsgierigheid mondde uit in Thriller. 
Een belangrijke stap: het was voor mij de 
eerste keer dat ik een project volledig zelf 
initieerde.

Je zegt dat je geen inhoudelijke lijn ziet, 
maar beide voorstellingen refereren toch 
aan het medium film?
Dat klopt, maar elk op een andere manier. 
In Chuck Norris speelden we vooral met de 
verschillende manieren waarop de realiteit 
kan ervaren worden – je zou kunnen zeggen 
dat dat een formele eigenschap van film 
is. In Thriller was de referentie aan film 
veel inhoudelijker, de voorstelling  was 
bijna een film noir op scène. En in Red 
Herring, de voorstelling die ik in 2011 
maakte nadat ik een trajectsubsidie had 
gekregen, was de invloed van cinema nog 

duidelijker. Maar je hebt gelijk: mijn liefde 
voor film is een constante inspiratiebron. 
Daarnaast is er nog een element dat nu al 
verschillende voorstellingen lang terugkeert: 
mijn bijna perverse fixatie op intensieve 
gemoedstoestanden, het soort state of 
minds dat ervoor zorgt dat de realiteit zich 
anders presenteert dan normaal. In Red 
Herring ging het over irrationele angsten; 
Hulk thematiseert woede en frustratie. 
Dat zijn inhoudelijke pistes die zich maar 
gaandeweg verduidelijkt hebben.

Je was 35 toen je een trajectsubsidie kreeg. 
Waarom viel die subsidie op dat moment 
op de juiste plaats?
Ik had net als maker mijn eerste stappen 
gezet in het theatercircuit, maar het is 
een circuit waarin timing en dossiers een 
groot gewicht hebben, misschien meer 
dan in de beeldende kunsten. Efficiëntie is 
prima, maar ik wilde iets vinden buiten die 
productgerichte machine, iets dat meer in 
de diepte lag, zonder concreet resultaat. 
De trajectsubsidie was het perfecte 
antwoord op die nood. Een nood die ik 
trouwens, voor zover ik in hun plaats mag 
spreken, bij veel collega's herken. Wanneer 
je met een creatie bezig bent zie je alles 
in functie van het eindresultaat. Je wordt 
gedreven door goesting maar ook door de 
voortdurende stress om iets af te ronden. 
Een trajectsubsidie bevrijdt je van die stress, 
en maakt het mogelijk om een ander soort 
praktijk te verkennen.

Wat heb je tijdens je traject concreet 
onderzocht?
Na de decorelementen in Thriller wilde ik me 
verdiepen in een ander cinematografisch 
gegeven waarmee ik steeds voeling heb 
gehad: geluid. In een eerste etappe heb ik 
mezelf theoretisch onderricht, dankzij een 
aantal boeken over filmtheorie. Lezen is 
geweldig, het is een broodnodige verrijking 
die er te vaak bij inschiet. Opnieuw te 
kunnen, te mogen studeren – dat vond ik 
subliem. Ik heb me in de keuze van mijn 
lectuur laten adviseren door iemand die 
een doctoraat aan het schrijven was in film, 
en door een medewerker van het Brusselse 
filmmuseum Cinematek. Kijk, dat is het 
leuke: eindelijk heb je de tijd én een gegrond 
excuus om die mensen te gaan opzoeken. 
(lacht)

Hoe ging je daarna te werk?
De tweede etappe was technisch-
theoretisch. Muzikant en sounddesigner 
Lieven Dousselaere maakte me wegwijs 
in geluidstechnieken, opnametechnieken 
en toegepaste software. Ik heb een aantal 
meer technische boeken gelezen en ben 
langzamerhand een beetje gaan prutsen 
met het materiaal. Daarna heb ik alles wat 
ik theoretisch had geleerd in de praktijk 
getoetst.

Wist je voor je traject al iets van het 
gebruik van geluid in cinema?
Niet op dat niveau. Ik ben altijd al een 
filmfreak geweest, dus ik had wel wat 
basiskennis, maar ik had nooit de 
gelegenheid gekregen om me zo specifiek in 
dat facet te verdiepen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
stelde Don Verboven aan als je mentor. 
Vormde dat een meerwaarde?
Ja, dat was zeker zinvol, want een jaar is lang 
en je zwemt per slot van rekening toch een 
beetje in het ijle. Een aantal afspraken en 
gesprekken zorgen ervoor dat je ijkpunten 
hebt in die periode. Uiteindelijk moet je je 
verdiepingstraject zelf waarmaken, maar het 
is wel fijn dat er een aanspreekpunt is, dat je 
met zo’n commissie niet enkel via dossiers en 
afrekeningen communiceert.

Heb je de impact van dat jaar lang 
meegedragen?
Ik heb nog recent, tijdens de creatie van Hulk 
vooral het gemis aan zo'n periode ervaren. 
Veel van het materiaal uit Red Herring kwam 
rechtstreeks of onrechtstreeks uit dat jaar 
van onderzoek. Met Hulk heb ik gevoeld dat 
zo'n langzame, doorwrochte voorbereiding 
ontbrak. Ik werk ook gewoon graag traag, 
denk ik.

Welke output zou je nog aan dat 
verdiepingsjaar toeschrijven? 
Het is grappig, maar tijdens mijn traject was 
er sprake van een zekere besmetting. Ik denk 
aan Sarah & Charles, het kunstenaarsduo 
waarmee ik nauwe banden heb en met wie ik 
heb samengewerkt voor zowel Thriller, Red 
Herring als Hulk. Sowieso babbelen wij veel, 
maar tijdens mijn studieperiode heb ik hen 
een aantal boeken doorgespeeld over geluid 
en film die misschien wel zijn doorgesijpeld 
in hun eigen werk. Hetzelfde geldt voor 
Lieven Dousselaere: terwijl hij me inwijdde in 
zijn metier bezorgde ik hem de boeken die ik 
aan het lezen was, zodat er een wederzijdse 
beïnvloeding ontstond. Je zou gerust 
kunnen zeggen dat er vier mensen hebben 
geprofiteerd van één trajectsubsidie – als dat 
niet efficiënt is. (grijnst)

Wat heeft een kunstenaar volgens jou nodig 
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?
Het is moeilijk om daar eenduidig op 
te antwoorden, omdat het antwoord 
voor iedereen verschillend is. Zelf heb 
ik momenteel veel zin in een minder 
projectmatige en een meer dagdagelijkse 
praktijk. Sarah & Charles en heel wat mensen 
uit de beeldende kunsten zijn daarin voor mij 
een voorbeeld. Ook zij werken naar resultaat 
toe, maar ze hebben in hun atelier ook een 
doorlopende praktijk. Soms zitten ze een 
hele dag tekeningetjes te maken die aan het 
eind van de dag in een lade verdwijnen, en 
daar misschien maar drie projecten later 
weer uit opduiken.

VzW sQuare
enSuite
De vzw SQUARE wil een traject opzetten waarbij de 
verbeelding centraal staat. Verbeelden niet enkel als 
handelen met beelden, maar evenzeer als handelen met 
concepten, taal, discours en andere elementen die de 
verbeelding sturen. Het vertrekpunt is het medium van het 
boek. Wat is (de noodzaak van) een handboek? Wat is de 
betekenis van een auteur en/of lezer in dit digitale tijdperk? 
Welke nieuwe manieren van lezen en schrijven ontstaan? 
Door dit traject wil vzw SQUARE eerst focussen op de 
inhoud om pas op basis van de ervaringen binnen het traject 
de uiteindelijke vorm van een nieuw project te bepalen. 

manaH DePauW
Kabukitheater en zeven hoofdzonden
Manah Depauw wil, vertrekkend vanuit een fascinatie 
voor het karakteristieke spel van Japanse kabuki-acteurs, 
navigerend tussen tragedie en burleske, tussen spektakel en 
code, onderzoek voeren naar kabukitheater om elementen 
ervan in toekomstige creaties te kunnen gebruiken. 
Ook haar onderzoek rond het thema van de zeven 
hoofdzonden wil ze verder gestalte geven in performances 
en experimentele filmpjes, die ze samen met Bernard Van 
Eeghem wil uitwerken en uitproberen. 

CHristoPHe meierHans
Ethnocentric Works
Christophe Meierhans wil werken rond vragen over 
culturele verschillen. De rode draad is het in vraag stellen 
van de identificatie als westerling tegenover andere 
werelden. Daarvoor plant Christophe Meierhans meerdere 
assen: een deel rond immigranten versus expats, een deel 
rond (mogelijke) symbolen van westerse identiteit en een 
deel rond Brussel als hoofdstad van vele entiteiten. Een 
vierde deel vestigt de aandacht op zogenaamde bastaards, 
hybride crossculturele interpretaties als gevolg van westerse 
kolonisatie of van immigratie naar het Westen. Het 
documenteren van de ervaringen zal verschillende vormen 
aannemen (audio, video, notities) en een voedingsbodem 
creëren voor diverse output.

antje Van WiCHelen
Primitives 
Antje Van Wichelen wil proberen inheemse (zogeheten 
primitieve) omgangs- en maatschappijmodellen als 
uitgangspunt te nemen voor de creatie van fictie. Het traject 
is gericht op enerzijds een onderzoek naar de beeldvorming 
over en van inheemse culturen, anderzijds op de zoektocht 
naar nieuwe vormen van fictie, geënt op het onderzoek. 
Het filmische, literaire en visuele materiaal zal de basis 
vormen om alternatieve, multimediale fictie te creëren over 
gebeurtenissen in ‘de menselijke zoo’. 

2011 (-2012) billY bultHeel & samuel ForsYtHe
New Forms of Life
Billy Bultheel en Samuel Forsythe willen in hun 
multidisciplinaire praktijk (muziek, woord, 
podiumkunsten) gemeenschappelijke manieren van 
samenwerken onderzoeken. In een eerste fase werken de 
twee kunstenaars als experiment met kunstpraktijken samen 
met derden aan specifieke thema’s. De tweede fase is het 
verfijnen van de methodes en processen tot hulpmiddelen 
en kunstwerken die de praktijk en de samenwerkingen 
weerspiegelen. In de derde fase wordt met anderen een 
internationale uitwisseling aangegaan, om ten slotte het 
werk en het netwerk terug thuis te brengen in Brussel. 

Bouwen aan   
een intuïtief   
  archief

Can you say a few words about 

the form of your archive? How 

did you organise the photos?

—
I felt it was important to keep the 

form of the project close enough to 

my other work.  A lot of my work 

has an organic quality.  An image is 

created from a multitude of images.  I 

give every slide a code that consists 

of the year the slide was made, a 

serial number, a number referring 

to the place where the picture was 

taken and the number of the series.  

For ‘Archive Building’ I organise the 

photos in series of six or nine.  How I 

bring together the photos? Based on 

intuition and associations, such as 

colour or form, for example...   

It is done in a very organic way.   

My archive is not a male archive, 

there is nothing fanatic or meticulous 

about it.  What matters to me is not 

the system, the structure, but the 

creation of a kind of free inventory 

of bits that are important to me 

and possess a certain beauty.  I use 

images to create an atmosphere and 

raise questions.



luC VanDerVelDe
Luxogonie 
Luc Vandervelde wil met dit traject zijn oeuvre als schilder 
verder verdiepen door onderzoek naar de combinatie 
van tekst en beeld. Specifieker wil hij bestuderen hoe 
verschillende talen door elkaar kunnen gebruikt worden 
als een vormentaal en hoe deze tegen elkaar uitgespeeld 
kunnen worden. Zijn laatste reeks schilderijen bevatte 
al experimenten rond de vormentaal van het geschreven 
woord. Daarbij werd de semantische betekenis 
ondergeschikt aan het visuele aspect, maar de taal behield 
een emotionele lading. 

lotte Van Den auDenaeren
Plenty 
Beeldend kunstenares Lotte Van den Audenaeren 
onderzoekt de mentale tussenruimte tussen wat fysiek 
aanwezig is en wat opgeroepen wordt, en hoe die mentale 
tussenruimte verschuift naarmate de stedelijke ruimte 
verandert waarin het fysiek werk gecreëerd en/of getoond 
wordt. Haar installaties en ingrepen zijn dikwijls tijdelijk, 
waarbij de perceptie sterk afhankelijk is van de ruimte 
waar het getoond wordt. Tijdens het traject wil ze met dit 
onderzoek naar de mentale tussenruimte, de interpretatie 
en het nabeeld van haar werk experimenteren door op 
verschillende plaatsen aan de slag te gaan en de relatie tussen 
werk en (publieke) ruimte af te tasten. Ervaringen van de 
ene plek worden getransfereerd en indien nodig 

getransformeerd meegenomen naar een volgende plek. Het 
doel is de schaal, de invloed van de stedelijke context, de 
receptie en perceptie van haar werk te verdiepen, en ook 
inzicht te verwerven in het documenteren van efemere 
projecten.

toont dat bezoekers ze kunnen opnemen en 
vasthouden. Men kan ook een foto of reeks 
verwerven en op die manier het archief mee 
vorm geven en verder laten groeien. 

Je archief bevat foto’s van stedelijke 
landschappen uit alle hoeken van de 
wereld. Hoe kwamen die foto’s tot stand? 
De foto’s maak ik intuïtief. Rondlopen in een 
vreemde stad en indrukken vastleggen is voor 
mij een denkproces, een soort onderzoek. 
Het gaat natuurlijk ook om een onthechting 
van de plek waar je vandaan komt. Waar ik 
naartoe trek, wordt vooral bepaald door 
nieuwsgierigheid. Ik reisde bijvoorbeeld vaak 
naar Brazilië, vanwege een fascinatie voor het 
werk van Oscar Niemeyer. Ook naar Palestina 
en het Midden-Oosten ging ik vaak: dat trekt 
me aan vanwege de politieke en sociale 
realiteit. 

Deze zaken laten zich nochtans niet uit je 
werk aflezen?
Dat klopt: het sociale of het politieke is 
niet de drijfveer of het thema van mijn 
werk. Evenmin zal je in mijn beelden een 
gebouw van Niemeyer als dusdanig kunnen 
herkennen: ik vermijd duidelijke referenties. 
Mijn werk is nooit glamoureus, het wil geen 
ode zijn, al zit de liefde voor een plek er wel 
in. Het gaat eerder om een soort oplijsting, 
een rustpunt; ik zoek iets geruststellends.  
Ik houd erg van schoonheid die niet 
schreeuwend is, die een soort natuurlijkheid 
bezit. Je kan bijvoorbeeld vele boeken over 
Niemeyer lezen maar als je rondloopt in 
Brasilia, merk je dat die stad ook leeft. Die 
vergroeiing met het stedelijke is belangrijk 
voor mij. Vergelijk het met een bejaarde 
mens die misschien ooit iemand belangrijk 
was maar die je op straat gewoon voorbij 
wandelt omdat het uiteindelijk maar om 
iemand uit de zovelen gaat. 

Alleen: jij focust niet op personen maar op 
gebouwen.
In mijn werk zie je inderdaad zelden figuren 
op de voorgrond; toch suggereren mijn foto’s 
een menselijke aanwezigheid, vind ik. Ze 
zijn niet desolaat. Architectuur zie ik als een 
portret van degene die er woont. Gebouwen 
zeggen veel over waar een plek voor staat 
en de invloed van die plek op het leven van 
bewoners. Immers: jij kan bijvoorbeeld 
in een woonblok wel je nestje vormen en 
idealistisch denken dat dit losstaat van de 
context maar die context zal toch ook altijd 
een invloed hebben op jouw wezen, op jouw 
leven. 

We leven in een complexe wereld, er heerst 
zoveel conflict. Er komen vandaag de dag 
zoveel dingen op je af die bepalen hoe je 
moet zijn, zodra je je voordeur uitstapt 
wordt je in een defensieve houding geduwd. 
Wat mij interesseert is de vraag: hoe kan 
je authentiek  zijn, of het kleinmenselijke 
vrijwaren of een plaats geven in een wereld 
die er alles aan doet om je voortdurend in 
je integriteit te belagen. Grootsteden zijn 
een goede plek om dat aan te kaarten: je ziet 
dingen in de grote massa. 

Wat betekende de steun van de VGC voor 
jou? Welke meerwaarde bracht de beurs?
De beurs heeft mij gesteund om in een 
bepaalde idee die ik had door te zetten. Een 
belangrijke meerwaarde was dat de steun 
een verankering mogelijk maakte, een soort 
concentratie toeliet, een rust bood. Daar 
hoort ook bij dat je zaken met bepaalde 
personen kan aftoetsen, hen bepaalde 
dingen kan laten zien. Onder andere Luk 
Lambrecht (o.a. curator & criticus nvdr) 
en Frank Maes (o.a. curator & docent) heb 
ik toen uitgenodigd voor een gesprek, een 
dialoog. 

Tot slot, hoe kijk je de toekomst tegemoet?
Nog niet alle materiaal is gescand en 
geïnventariseerd. Ik heb dus nog wat 
werk voor de boeg maar ik ben daar niet 
obsessioneel mee bezig. Die foto’s zijn een 
stukje van mijn leven en het is goed dat 
dat stukje een weg vindt die ik kan blijven 
bewandelen. Ondertussen blijf ik ook delen 
van het archief tonen. Ik heb een theorie dat, 
wanneer je nieuw werk maakt, je anderhalf 
jaar moet wachten om te zien of het effect 
heeft. Soms maak je iets en kan je het maar 
één keer tonen, soms komt het terug. Nu zie 
ik dat het een effect heeft op langere termijn: 
dat het werk blijft hangen. 

JULIE RODEYNS

Tot op vandaag blijf je doorwerken aan 
Archive Building, een traject dat je in 2009 
opstartte. Wat was het startpunt voor dit 
traject? 
els oPsomer  Ik heb altijd rondgereisd en 
daarbij foto’s gemaakt van voornamelijk 
gebouwen en landschappen: ondertussen is 
dat tot een lijvige verzameling uitgegroeid. 
Ik gebruik deze beelden om films en dia-
installaties rond een bepaald thema te 
realiseren, bijvoorbeeld rond ‘desolaatheid’ 
of ‘onthechting’. Ik refereer dus steeds aan 
deze foto’s maar een toeschouwer kan ze in 
feite nooit zien. Met Archive Building wou ik 
dit fundament van mijn artistieke praktijk 
zichtbaar maken en een plaats geven tussen 
mijn andere werken. Ik drukte de foto’s 
daartoe af als prints, zowel op klein als op 
groot (1 m op 1.50m) formaat. 

Kun je iets vertellen over de vorm van je 
archief? Hoe organiseerde je de foto’s?
Ik vond het belangrijk dat het project in vorm 
dicht genoeg stond bij mijn ander werk. 
Veel van mijn werk heeft een organische 
kwaliteit. Een beeld wordt gemaakt uit een 
veelheid aan beelden. Elke dia voorzie ik van 
een code die bestaat uit het jaar waarin de 
dia werd gemaakt, een volgnummer, een 

cijfer dat verwijst naar de plek waar de foto 
is getrokken en het nummer van de reeks. 
Voor Archive Building organiseer ik de foto’s 
in reeksen van zes of negen. Hoe ik de foto’s 
samenbreng? Dat gebeurt op basis van 
intuïtie en associaties, bijvoorbeeld op basis 
van kleur of vorm, ... Heel organisch dus. Mijn 
archief is geen mannelijk archief, het heeft 
niets maniakaals of minutieus. Het is mij 
niet om een systeem, een structuur, te doen 
maar om een soort vrije inventaris van delen 
die voor mij belangrijk zijn en die een zekere 
schoonheid bezitten. Met de beelden wil ik 
een soort sfeerschepping of vraagstelling 
maken.

Hoe ging je daarbij te werk? 
Het klinkt misschien gek, maar ik denk 
in beelden. Ik ervaar dat als een één-op-
één relatie. De dia’s in reeksen leggen 
en ordenen: voor mij gaat dat om een 
persoonlijk engagement, een manier om 
je te verhouden tot de wereld en hoe je 
ermee omgaat: de continue ordening en 
associaties die je legt. Aan de foto’s kan je 
niet aflezen waar ze zijn getrokken (al kun je 
het als je wil wel achterhalen aan de hand 
van het volgnummer). Alles lijkt op elkaar: 
dat verbindende element is iets dat ik sterk 

ervaar, waar ik aandacht voor heb. Het kleurt 
ook mede het delen van mijn werk naar een 
publiek toe in. 

Hoe gebeurt dat: hoe toon je Archive 
Building aan een publiek?
Ondertussen stelde ik al bij verschillende 
organisaties stukken van het archief tentoon, 
bijvoorbeeld in Italië,  Frankrijk en ook in 
België. Ik voorzie dan enkele reeksen die 
afwisselend getoond worden. Archive Building 
gaat voor mij echter niet zozeer om ‘tonen’ 
maar om ‘delen’: het delen naar je publiek 
toe. Je publiek is een deel van je werk.  
Ik heb als kunstenaar een rijk parcours 
afgelegd, heb al op vele plekken tentoon 
gesteld, aan verschillende biënnales 
deelgenomen,... Na een tijdje voel je dat 
mensen voor een stukje willen begrijpen 
wat je doet. De dia’s kunnen misschien 
verduidelijken waar bepaalde fascinaties 
vandaan komen. Ook zijn mijn beelden, met 
vooral architectuur als onderwerp, misschien 
voor een stuk wel afstandelijk. In de vorm 
van een archief vond ik een manier om een 
bepaalde intimiteit te creëren: een archief 
heeft iets van koesteren en bijhouden. 
Daarom vind ik ook het fysieke belangrijk: ik 
werkte aan een installatie die de prints zo 

aernouDt jaCobs
Onderzoek/experimenten en prototypes/
componenten
Aernoudt Jacobs wil als geluidskunstenaar werken rond de 
wisselwerking tussen onderzoek en experimenten, en tussen 
prototypes en componenten. Het traject kent vier pijlers. 
Een eerste is werk rond geluid in functie van luchtdruk en 
beweging, met ontwikkeling van een 3D-mini-klanktoren 
voor geluidsexperimenten; een tweede deel is onderzoek 
rond autonome muziekdoos-installaties, waarbij externe 
factoren de melodie beïnvloeden; een derde onderzoek 
draait rond de gsm als deel van een interactieve installatie 
in de stad. Jacobs plant ook nog onderzoek naar subjectieve 
waarneming en interpretatie van geluid waarbij door 
dynamiek en beweging klankpatronen ontstaan.

mattHias Koole
Traject muzikale improvisatie
Matthias Koole wil zijn ervaringen als gitarist in 
gecomponeerde en geïmproviseerde hedendaagse muziek 
met elkaar verbinden en zich verdiepen in de vrije 
improvisatie en grafische partituren waarbij de uitvoerder de 
rol van medecomponist op zich neemt. Bestaande grafische 
partituren zullen in een eerste fase het uitgangspunt 
vormen voor de solo-improvisaties die de partituren vanuit 
diverse invalshoeken benaderen. De partituren zorgen 
voor creatieve impulsen, de nodige structuur en helpen de 
muzikant om niet op bestaande gewoontes terug te vallen. 
Zelfopgelegde strategieën, van tevoren vastgelegde vormen 
en materiaal zorgen voor de omkadering van de solo-
improvisaties. Matthias Koole wil ook de specifieke 

dynamiek van groepsimprovisaties onderzoeken. Het 
maken van opnames, een blog en sessies met muzikanten/
componisten moeten zorgen voor een permanente kritische 
reflectie. Via deze verdieping wil Matthias Koole zich 
sterker kunnen profileren als een muzikant die op een 
niet vrijblijvende manier met improvisatie en grafische 
partituren werkt. 



TOM BONTE

Tom Bonte is artistiek leider van het 
multidisciplinaire kunstencentrum 
Beurschouwburg in Brussel.

Op welke manier zijn artiesten met een 
trajectsubsidie aanwezig in een huis als 
Beursschouwburg? Heb je het gevoel dat je 
als huis kan bijdragen aan zulke trajecten?
tom bonte  Als Beursschouwburg werken 
wij op dit moment anders dan enkele jaren 
geleden. We leggen in onze werking meer 
de klemtoon op presentatie. Het gevolg 
daarvan is dat trajecten in ons huis minder 
plaats krijgen. De meer trajectmatige 
maakprocessen moeten eigenlijk een plaats 
krijgen binnen een ander soort structuur: in 
Brussel bijvoorbeeld binnen organisaties als 
workspacebrussels en Pianofabriek. Alles wat 
over onderzoek gaat, zoals dat bij trajecten 
meestal het geval is, zit nu verder van de 
Beursschouwburg af dan vroeger. Als we in 
een onderzoek betrokken zijn, is dat vooral 
in de laatste fase ervan. We geven artiesten 
de kans om een afmonteerperiode in te gaan 
en een première bij ons te hebben, hetgeen 
zeer gerelateerd blijft aan de presentatie 
van het werk. Dit houdt in dat er veel minder 
plaats is voor tussentijdse repetities of 
residentieperiodes, die niet concreet met 
een voorstelling te maken hebben. Een reden 
daarvoor is onder meer dat we maar één zaal 
hebben die beschikbaar is en dat we die zo 
optimaal mogelijk willen gebruiken  
voor presentatie. 

Wij als Beursschouwburg vinden het heel 
moeilijk om mensen tijd en middelen te 
geven voor iets dat niet onmiddellijk naar 
resultaat leidt. We zijn erg programma-
gericht. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend 
is vandaag de dag om dit als uitgangspunt te 
stellen. Trajectsubsidies kunnen dit voor een 
stuk wel opvangen denk ik. 
Minder plaats dus voor onderzoek, meer 
voor afgewerkte presentaties. Vanwaar 
deze keuze?
Wij willen vooral die presentatieplek zijn 
die we, naar mijn mening, te weinig waren 
voordien. Wat onderzoek betreft proberen 
we dit specifiek naar een projectniveau op 
te tillen. Het hele traject bijvoorbeeld dat we 
met Bâtard Festival afleggen is eigenlijk een 
‘onderzoeksproject’. Het festival vindt plaats 
in de Beursschouwburg en concentreert 
zich op trajecten van jonge makers. Maar 
wij als Beursschouwburg zien het niet als 
individuele onderzoekstrajecten: voor ons is 
dit het ‘project’ Bâtard. 

Een traject is een dubbel gegeven, zeker 
binnen de trajectbeurzen. Zo’n beurs 
kan evenzeer meerdere projecten van 
een maker onder één noemer brengen. 
Is het omdat een traject meer een 
overkoepelende, conceptuele benadering 
heeft, dat je het niet beschouwt als een 
taak van Beursschouwburg om dit een 
plaats te geven?
Onze taak is vooral het vertalen van het 
werk van een artiest naar het publiek toe. 
De meeste vragen trouwens die wij krijgen 
zijn presentatievragen. Er zijn een aantal 
artiesten die aan dit huis verbonden zijn 
waarmee je een relatie hebt, die je volgt, 
en die je probeert te presenteren. Als zij 
in een traject stappen is het voor ons als 
huis gemakkelijker om in zo’n traject mee te 
gaan en er een rol in te spelen. Artiesten die 
niet aan dit huis verbonden zijn, leren we 
vaak kennen via een project. Ze komen met 
een heel concreet voorstel en dus met een 
duidelijke finaliteit.
Voor artiesten die in een traject stappen 
waarin de finaliteit meer ontbreekt, kunnen 
we in het algemeen gewoonweg minder 
doen. Er zijn in ons programma wel enkele 
formats waarin er plaats is voor meer 
onderzoeksgerichte presentaties, zoals 
tijdens de openingsavonden waar meerdere 
presentaties tegelijkertijd op het programma 
staan. 
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat er 
te veel getoond wordt vanuit het idee dat 
een publiek alles maar moet zien. Ik denk 
dat we daardoor als kunstensector vaak 
onze geloofwaardigheid ondergraven. Er 
zijn dingen die absoluut gemaakt, maar niet 
meteen getoond moeten worden. Soms denk 

Peter WestenberG
Routes + Routines: Montage Wandelingen 
Beeldend kunstenaar en videomaker Peter Westenberg 
onderzoekt in dit traject hoe videobeelden en digitale 
montage de exploratie van de stad kunnen verrijken. 
Daarbij wordt niet alleen de relatie tussen wandelen 
en het bewegende beeld onderzocht, maar ook hoe de 
camera als actor in een stadsverkenning kan fungeren, 
hoe de beweeglijkheid van het lichaam een factor kan 
zijn in het live opnemen en monteren van beelden, hoe de 
stadsexploratie zelf de reflectie over het bewegende beeld 
en een meer individueel bewuste omgang met de openbare 
ruimte kan stimuleren. Door middel van interventies, 
wandelingen en presentaties in Brussel wil hij dit onderzoek 
uitwerken. 

tom Heene
Participatie en ‘narratie’ in film en nieuwe 
mediakunsten 
Tom Heene concentreert zich op de verhouding tussen zijn 
twee ervaringsdomeinen: de traditionele narratieve film 
en experimenteel mediawerk. Hoe kunnen de ideeën en 
inzichten van het ene domein overgebracht worden naar 
het andere, welke interactie is mogelijk en hoe kunnen 
deze praktijken naar elkaar toegroeien? Onderzoeksvragen 
zijn onder meer: hoe kan de maximale immersie die de 
narratieve film makkelijk opwekt met behulp van nieuwe 
technologieën ook in de nieuwe media bereikt worden? Hoe 
kan de cognitieve dissonantie eigen aan de nieuwe media 
omgebogen worden tot een cognitieve consonantie? Welke 
rol kan het narratieve hierin spelen en hoe? Hoe kan er meer 

participatie geïntroduceerd worden in filmprojecten? Kan 
door het gebruik van nieuwe media de narratieve vorm van 
de film diepgaand veranderd worden en hoe?

Maken maar  
     niet tonen 

Have you noticed that a career grant 

offers company artists at the Bourse 

theatre the opportunity to promote 

visibility or offer a network?

—
What matters to us is that our programme 

pays enough attention to local artists.  That is 

not difficult in Brussels, because many good 

artists work here.  I have also noticed that we 

can attract a large local audience for local 

artists.  The Brussels network for theatre, dance 

and performance is very strong and extensive 

anyway.  Of course artists become more ‘visible’ 

if they are part of our programme, but that 

visibility is also required in a different, much 

earlier stage: artists come to talk to us before 

they apply for project or career grants.  They 

approach us as a partner precisely to receive 

the grant and prove that they already have a 

network! So there is interaction in various ways.

ik na een voorstelling: in hoeverre doen we 
een ‘gewoon’ publiek hier een plezier mee? 
We mogen dit publiek niet afschrikken om te 
blijven komen naar het theater. 
Wat zijn dan volgens jou criteria voor wat 
er wel getoond mag worden? 
Een groot deel van ons publiek zijn 
professionelen, dat merk je in een stad als 
Brussel heel erg. Er zijn artiesten, waarbij 
tijdens de voorstelling in het publiek 
alleen mensen uit hun netwerk zitten. Vaak 
appelleert de voorstelling enkel aan dat 
netwerk. Het gaat dan meestal over de 
artistieke praktijk – dat is vooral interessant 
voor die mensen, die in dezelfde praktijk en 
in hetzelfde discours actief zijn.
Ik vind het belangrijk dat je het publiek 
voorstellingen aanbiedt die je kan 
appreciëren zonder dat je drie boeken moet 
gelezen hebben die over het onderwerp gaan 
waar de artiest over spreekt. Het is fijn dat 
als je die boeken gelezen hebt, je veel dieper 
in het werk kan gaan. Maar ik vind het ook 
een mislukking van een artiest wanneer hij 
de vertaalslag van zijn onderzoek niet kan 
maken. Ik ga er vanuit dat we een algemeen 
geïnteresseerd, intelligent publiek hebben, 
dat na zijn werkdag naar een voorstelling 
komt kijken. Als dat publiek dan helemaal 
buiten de voorstelling wordt geduwd, heb je 
een probleem. Het vertalen van je onderzoek 
is een verantwoordelijkheid die je als 
kunstenaar draagt, zeker als je in het medium 
podiumkunsten zit. 
Vanuit de verschillende overheden wordt 
de onderzoeksfase voor artiesten meer en 
meer ondersteund. Om die reden is het niet 
verwonderlijk dat een artiest ook meer en 
meer gewicht zal leggen in zijn traject. Maar 
binnen de trajecten kan het presenteren 
meer afgeschermd worden. Ik denk dat 
de rol van de kunstencentra daarin nog 
te klein is. We moeten strenger worden! 
Alles wat ‘traject’ is, hoeft niet getoond te 
worden. Maar er komt vanuit de overheden 
tegelijkertijd een onuitgesproken druk 
naar verschillende huizen en werkplaatsen 
toe, dat er om de zoveel tijd toch een 
presentatiemoment moet zijn: een festival of 
platform, waarin al die onderzoeksprojecten 
gepresenteerd worden, af of niet af. 

Jullie presenteren zelf via 
focusprogramma’s, hetgeen zich als format 
tussen een seizoensprogramma en een 
festival bevindt. Een voorbeeld van zo’n 
programma was de focus op het werk van 
Antonia Baehr – met die keuze schrijf je je 
op dat moment toch net zeer sterk in het 
‘traject’ van één kunstenaar in?
Dat is zo, en ik ben heel trots dat we dat 
gedaan hebben. Antonia Baehr is iemand 
die als artiest al een maturiteit heeft. Er 

is sprake van 15 jaar oeuvre, en dat gaat 
over 15 jaar hoge kwaliteit. Het werk vormt 
conceptueel één geheel. Ik vond het daarom 
interessant om van haar werk een overzicht 
te maken. Voor haarzelf was dit een mijlpaal, 
omdat ze in dit format twee maanden over 
haar eigen werk heeft moeten reflecteren. 
Dit focusprogramma vormde een soort 
monografische expo van het oeuvre van een 
levend artiest in de performance kunst – iets 
wat erg uitzonderlijk is. Het was wel zwaar 
om te realiseren: je gaat een engagement 
aan met een artiest die heel precies is en 
die curator wordt van haar eigen werk. Het 
besloeg inderdaad een traject: voor haar 
betekende dit een grote stap in haar oeuvre, 
waarin ze zich de vraag moest stellen: waar 
sta ik nu, waar ga ik naartoe, wat heb ik 
gemaakt?

Het is erg interessant om wat betreft 
‘traject’ na te denken over oeuvre: een 
omgekeerde beweging als het ware. 
Voor mij was deze ervaring een eye-opener. 
Ik vind dat er in de podiumkunsten weinig 
gedacht wordt aan het oeuvre van artiesten. 
In beeldende kunst is dit een heel klassiek 
en vanzelfsprekend gegeven. Er zijn in de 
podiumkunsten een aantal dingen die 
blijven triggeren: er is heel jong werk, en 
daar springen we allemaal op, en er zijn 
de gevestigde waarden. Maar er is ook een 
middenveld van mensen die al een oeuvre 
hebben en die niet lijken door te stoten tot 
die grote namen. Tegelijkertijd zijn ze niet 
meer die hippe, jonge makers. Antonia Baehr 
is zo iemand. Het was zeer inspirerend om 
met haar binnen het focusprogramma te 
werken, maar ook zeer beperkend. Sowieso is 
het een dure onderneming: een groot budget 
dat je dan toch besteedt aan één artiest...

Is de Beursschouwburg een huis 
dat in eerste instantie artiesten uit 
dat middenveld waarover je spreekt 
programmeert? 
In zoverre dat de Beurschouwburg samenvalt 
met mij: ja. Ik beschouw het niet als mijn 
expertise om een artiest heel jong op 
te pikken. Van nature word ik naar dat 
middenveld gestuurd. Zeker 80% van wat we 
doen zit daar. Hier is ook een frustratie aan 
gekoppeld: je kan als huis wel presenteren 
en artiesten kansen geven, maar als het over 
een artiest gaat die al een aantal jaar bezig 
is en die een volgende, belangrijke stap 
zou moeten zetten, glipt het toch nog uit 
onze handen. Daar dient de trajectsubsidie 
dan voor denk ik: om tijd te kopen en na te 
denken.

Merk je binnen de Beursschouwburg dat je 
als huis artiesten met een trajectsubsidie 
zichtbaarheid kan geven of een netwerk 
kan aanbieden?
Wat voor ons belangrijk is, is dat we in ons 
programma voldoende aandacht geven 
aan lokale artiesten. Dat is in Brussel 
niet moeilijk, omdat hier heel veel goeie 
artiesten actief zijn. Ik merk ook dat we voor 
lokale artiesten veel lokaal publiek kunnen 
aantrekken. Het netwerk rond theater, dans 
en performance is in Brussel sowieso zeer 
sterk en uitgebreid. Natuurlijk is een artiest 
meer ‘zichtbaar’ als hij in ons programma 
staat. Maar die zichtbaarheid wordt ook 
gevraagd in een ander, veel vroeger stadium: 
artiesten komen met ons praten voor ze 
een aanvraag tot project- of trajectsubsidie 
indienen. Ze vragen ons als partner net om 
die subsidie te kunnen krijgen en willen 
daarmee aanwijzen dat ze al een netwerk 
hebben! Er vindt dus een wisselwerking 
plaats op verschillende manieren. 

ESTHER SEVERI

mYriam Van imsCHoot
Per Sonare 
Myriam van Imschoot wil haar werk als uitvoerend 
kunstenaar verdiepen. De stem, het archief en het geheugen 
zijn zowel de leidraad voor onderzoek als de voedingsbodem 
voor een reeks nieuwe werken binnen performance, 
beeldende kunst en als auteur. In Living Archive, een 
performance rond de stem en het archief zal de relatie in 
eerste instantie fysiek zijn. In het schrijven ligt het accent 
op de compositie van hybride structuren die gevonden 
archiefmateriaal, geschreven en gesproken taal versnijden. 
In de beeldende kunst zal Myriam Van Imschoot werken aan 
mobiele portretten op basis van taal en stem die zo een eigen 
plasticiteit krijgen als taal-sculptuur.  

ula siCKle
Strategieën voor grote podia: onderzoek naar 
choreografie, compositie en licht 
Ula Sickle wil, na de creatie van voornamelijk solo’s en 
duo’s, verschillende manieren van creëren met een groep 
voor grotere podia onderzoeken. Vertrekpunt is een 
bewegingsonderzoek met dansers met een verschillende 
achtergrond om met hen een bewegingslaboratorium te 
ontwikkelen met een openheid voor het exploreren van 
nieuwe manieren van bewegen en technieken. In een tweede 
fase wil ze nagaan hoe dit onderzoek kan leiden tot het 
maken van een voorstelling, waarbij de inhoud ontstaat 
door de dagelijkse samenwerking in de studio. Daarnaast wil 
Ula Sickle ook nagaan hoe licht als een centraal element in 
een voorstelling kan gebruikt worden. Ze wil vooral 

werken met ‘intelligent’ licht dat kan gechoreografeerd 
worden en van vorm veranderen, en met programmeerbaar 
stroboscopisch licht. Doel is te experimenteren met de 
invloed van licht op de perceptie van het lichaam in 
beweging en hoe licht dramaturgisch gebruikt kan worden 
om de tijd te kneden.



2012 (-2013) niKo HaFKensCHeiD
The Better Life
De muzikant Niko Hafkenscheid vertrekt van de vraag 
hoe je als performance-kunstenaar het podium kunt vullen 
door met klank en licht te werken, zonder dat er vanuit een 
dramatische lijn vertrokken wordt. The Better Life wil als 
experimentele werkvorm de wisselwerking tussen licht en 
klank onderzoeken en nieuwe invalshoeken op de perceptie 
van tijd en ruimte uitproberen. Met dit onderzoek wil Niko 
Hafkenscheid een nieuw perspectief ontwikkelen voor zijn 
présence en klankcreatie bij podiumvoorstellingen. Tijdens 
het traject wordt onder meer onderzoek gedaan naar de 
eigen taal, hoe geluid een rol speelt bij de aanwezigheid op 
het podium, naar licht als scenografie en het samenbrengen 
van de verschillende onderzoekselementen.

einat tuCHman
Sint-Joost-ten-Node
De choreografe Einat Tuchman wil met dit traject artistieke 
acties in een sociale en stedelijke omgeving inplanten. 
Daarvoor wil ze aspecten van identiteit onderzoeken in Sint-
Joost-ten-Node: wat zijn karakteristieken van de gemeente, 
wat zijn items die de identiteit en het leven van de inwoners 
bepalen? Een eerste fase is een verdieping in de culturele 
geschiedenis van Sint-Joost. Een tweede fase draait om 
verschillende identiteiten en posities van culturele actoren 
in de gemeente. Tijdens een derde fase staat de interactie 
met inwoners en hun verhalen over het leven in de gemeente 
centraal; de vierde fase draait rond het onderzoeken van 
de mogelijkheden om met de verworven elementen een 
performance uit te werken.

Why are you fascinated  

by sound?
—  
I have always worked with sound.  

I released my first CD when I was 

still a student.  Sound is bound by 

time, which makes it ephemeral, 

but I have also noticed that when 

you concentrate something into 

just a sound, it always evokes a 

certain fascination.  Our society 

relies heavily on visuals.  If you 

concentrate on sounds, there 

is a shift in perception.  I am 

also fascinated by the dynamic 

quality of sound: you can make a 

tremendous amount of sound or 

very little.  You can play between 

these two extremes, but you can 

never reach silence.  ‘Silence’ is 

never really silent.

 Geluid tonen 
     en beelden 
beluisteren

AERNOUDT JACOBS

Geluidskunstenaar Aernoudt Jacobs 
ontvangt me in zijn atelier: een verdiep 
in een leegstaande vleugel van het 
Pacheco-ziekenhuis die op renovatie 
wacht en tot dan kunstenaars huisvest. 
Over verschillende ruimtes liggen tal 
van snoeren, apparaten en vernuftig 
ogende assemblages schijnbaar 
wanordelijk verspreid. Aernoudt maakt 
installaties die beeld en geluid met 
elkaar verbinden. Dankzij steun van de 
VGC kon hij zijn werk naar een andere 
schaal brengen. Ook inspireerde het 
hem tot een nieuwe werkwijze die tot 
op vandaag de basis van zijn artistieke 
praktijk vormt.
  

We gaan even terug in de tijd naar 2011, 
toen je vanuit de VGC een werkbeurs 
ontving: een sleutelmoment in je praktijk 
als kunstenaar?
aernouDt jaCobs  Dat klopt. Ik zat toen in 
een overgangsfase. Voordien werkte ik van 
thuis uit. Ik beschikte over een beperkte 
ruimte en kon bijvoorbeeld geen grote 
werken uitproberen, tenzij via residenties 
bij kunstencentra. Telkens moest ik de 
installatie dan voor een korte tijd opbouwen 

en opnieuw afbreken. Ook kon ik niet op 
verschillende installaties tegelijk werken. 
Dat veranderde toen ik vanaf 2011 over een 
studio van 45 m2 kon beschikken (een andere 
dan studio dan de ruimte die hij nu betrekt, 
nvdr). Plots had ik experimenteerruimte zat. 
Dat veranderde alles.
 
Waarom zou je op verschillende projecten 
tegelijk willen werken?
De geluidsinstallaties die ik maak zijn 
complex en vragen om een gefaseerde 
aanpak. Soms, wanneer een curator er op 
zit, kan het erg snel gaan; soms ligt het 
werkproces een tijdje stil. Dan is het handig 
wanneer je aan verschillende dingen tegelijk 
kan werken. Ik werk bovendien steeds 
samen met verschillende medewerkers 
en organisaties. Ook dat vraagt tijd. Een 
voorbeeldje? Voor Miniatuur (2011) wou ik 
miniatuurtorentjes maken via 3D-printing. 
Via mijn architectuuropleiding had ik al 
kennis gemaakt met 3D-programma’s, maar 
ik had dit nog nooit eerder toegepast op mijn 
eigen werk. De ingenieursafdeling van de 
Katholieke Universiteit Leuven heeft mij toen 
geholpen met het maken van 3D prints. Ook 
het eerste prototype werd daar uitgeprint.
 
Je vertelde net hoe je nieuwe atelier jou 
toeliet om grotere installaties te realiseren 
maar met Miniatuur ging je het net klein 
zoeken?
Miniatuur is op zich een monumentale 
installatie: ze bestaat uit zestien 
geluidstorentjes, die evenredig verdeeld 
staan over een grote tafel, als een soort 
geluidslandschap. Elk torentje heeft een 
ronddraaiend molentje, die een constante 
vibratie verleent aan het geluid dat uit op 
de torentjes gemonteerde luidsprekertjes 
komt. Elk torentje heeft een eigen beweging, 
een eigen ritme en een ander geluid. Voor 
het geluid baseerde ik mij op windgeluiden. 
Wanneer je het geluid dat de wind maakt 
probeert te vangen, treedt er normaal 
meteen storing op: je hoort steeds de 
beweging van het microfoonmembraan. 
Dat zorgt voor een oversturing van het 
opgenomen geluid. Een jaar voordien had 
ik echter in het Spaanse Cadeaques erg 
zuivere windopnames kunnen maken, zonder 
oversturing. Met deze opnames ben ik aan 
de slag gegaan. Het fysische aspect van wind 
vormde mijn uitgangspunt. De keuze om 
die torentjes zo klein te maken was in de 
eerste plaats een technologische uitdaging: 
de techniek van 3D-printing maakte dat 
mogelijk. Ook wou ik onderzoeken in 
hoeverre de perceptie anders is bij een 
klein geluidsvoorwerp. Bij Miniatuur hoor 
je als toeschouwer wel geluid maar je kan 
niet meteen plaatsen waar het vandaan 

Where do you get your inspiration  

from for your installations? 

—
I am inspired by several things: literature, music, …  

And yet most of my installations originated from a certain sound. 

 At the start of my career a lot of my recordings were made of 

nature and environment sounds in the field.  The ‘Sikuvalliajuq’ 

installation (Inuit for Ice Formation) is the fourth work I was able to 

create thanks to the support of the Flemish Community Commission.  

It originated from a recording made of the sound of a melting ice 

cube.  I thought it was so beautiful I felt I had to show it  

as an installation.

Various artists
Fase Vier (buratinisering en onderzoeksperformance)
Various Artists zijn 24 fictieve artiesten, in het leven 
geroepen door de beeldend kunstenaar Trudo Engels. In 
een eerste fase werd voor elk van deze kunstenaars een 
levensloop uitgewerkt; in een tweede fase werden via 
Being an Artist-sessies de fictieve identiteiten mee ingevuld 
door andere kunstenaars. In de derde fase wordt nieuw 
werk gecreëerd waarvoor verschillende Various Artists 
samenwerken. De vierde fase, die van het traject, draait 
om het vrijgeven van de fictieve identiteiten, zodat andere 
mensen en kunstenaars de fictieve identiteiten kunnen 
overnemen en verder ontwikkelen. In deze vierde fase staan 
drie werkmethodes centraal: n0dine als virtuele versie van 
een kunstenwerkplaats binnen Brussel (waarbij 

vragen gesteld worden over de invloed van werkplaatsen op 
experimentele werkvormen), Boucalais als methode waarbij 
al wandelend, onderweg werk gecreëerd wordt, Studio 55 
in de vorm van een verkenning van 20 openbare bus- en 
tramverbindingen in Brussel als leidraad om zowel werk te 
creëren onderweg als om de centrale vragen uit het n0dine-
luik op te nemen.

DaViD HelbiCH
Publiek
David Helbich richt zich op de dynamiek tussen ‘het 
publiek’ en ‘het publieke’. Centraal staat ervaringskunst 
– een reeks momenten waarin het publieke privaat wordt 
(beleefd). Een eerste zuil draait om openbare ruimte, 
performance en de relatie tot een publiek. Daarvoor wordt 
begonnen met kleinere, meer experimentele interventies 
om van daaruit over te gaan tot grotere projecten. Een 
tweede zuil draait om audioconcepten en compositie en het 
uitwerken van participatieve klank-, luister- en tijdservaring, 
waarbij zowel experimenten rond luistersituaties in 
concerten als klankmanipulaties in de openbare ruimte 
worden opgezet. De derde zuil dient voor reflectie en 
neerslag.

komt. De torentjes lijken op mobielen, 
niet op luidsprekers: dat zorgt voor een 
bevreemdend aspect. Pas wanneer je 
dichterbij komt, begrijp je wat er gebeurt. 
Het maakt de installatie erg tactiel en 
nodigt uit tot een meer fragiele manier van 
luisteren.
 
Welke waren de andere projecten waar 
je toen, dankzij de steun van de VGC, aan 
werkte?
Ik was toen in de ban van 19e-eeuws 
klankonderzoek. Er zijn in dat tijdperk op 
vlak van geluid heel wat dingen uitgevonden 
of onderzocht die mij erg fascineerden. 
Het bracht me tot de vraag hoe via inductie 
geluid weer te geven, een onderzoek 
waar verschillende installaties uit zijn 
voortgevloeid (de Induction series, nvdr). Ook 
maakte ik Glaz-maton, een installatie die 
bestaat uit zestien identieke muziekdozen, 
waarvan het resonantievolume is weggestript 
(zodat enkel de mechaniek overblijft). De 
dozen zijn op elkaar afgesteld en produceren 
elk slechts één, telkens andere, toon. Ik zocht 
naar een manier om bezoekers rechtstreeks 
te betrekken bij het geluidsgebeuren. 
Daartoe ontwikkelde ik een toestel dat 
onder andere de oogkleur van bezoekers 
analyseert en deze via software omzet in een 
bepaalde, unieke, melodie. De muziekdozen 
plaats ik meestal op raampartijen, omdat 
glas een aparte resonantiefrequentie heeft. 
Bovendien vind ik het interessant om de 
installatie te betrekken op een deel van 
een gebouw. Ze kan ook op wanden worden 
geplaatst: zolang het maar om materiaal gaat 
dat goed resoneert en als klankkast voor de 
dozen kan dienen.
 
Je installaties zijn erg uiteenlopend, is er 
een rode draad?
Ja: geluid (lacht).
 
Wat fascineert jou aan geluid?  
Ik ben altijd al met geluid bezig geweest, 
tijdens mijn studietijd heb ik bijvoorbeeld 
al een eerste CD uitgebracht. Geluid is 
tijdsgebonden en blijft daardoor efemeer. 
Anderzijds merk ik dat wanneer je iets 
concentreert tot enkel een geluid, dit steeds 
een bepaalde fascinatie oproept. Onze 
maatschappij baseert zich fel op het visuele. 
Als je je concentreert op het gehoormatige, 
krijg je een verschuiving in perceptie. Ook de 
dynamische kwaliteit van geluid fascineert 
me: je kan erg veel geluid maken of net erg 
weinig en je kan spelen tussen deze twee 
polen maar stilte kan je nooit bereiken. 
‘Stilte’ is nooit echt stil.
 

Waar haal je inspiratie voor jouw 
installaties?
Uit verschillende dingen: literatuur, muziek, 
… Toch hebben de meeste installaties hun 
oorsprong in een bepaald geluid. In het begin 
van mijn carrière maakte ik veel veldopnames 
van natuur- en omgevingsgeluid. De 
installatie Sikuvalliajuq (Inuit voor 
ijsvorming): het vierde werk dat ik dankzij 
steun van de VGC kon realiseren, heeft 
bijvoorbeeld zijn oorsprong in een opname 
van een smeltend ijsklontje. Ik vond dat zo 
mooi, dat ik dit als een installatie wou tonen.
 
Het lijkt me opnieuw een hele uitdaging om 
dit te realiseren?
Dat klopt. Sikuvalliajug gaat terug op een 
installatie die ik reeds in 2009 maakte: 
Permafrost. Binnen het kader van één werk 
presenteerde ik zowel het smelten als 
het aanmaken van een ijsblok. Permafrost 
was erg complex, er ging een ingewikkelde 
techniek achter schuil. Ik had een enorm 
zware motor nodig om de koude te realiseren 
die nodig was opdat het ijs zich kon vormen, 
een proces dat twee uur in beslag nam. 
Met Sikuvalliajug wou ik een miniaturisatie 
van Permafrost maken: die grote installatie 
zo klein en efficiënt mogelijk vertalen. 
Zowel het smelten en aanmaken van het 
ijs gebeurt in drie minuten en is via een 
hoofdtelefoon hoorbaar gemaakt. Ik heb een 
enorme fascinatie voor nieuwe uitvindingen 
en ga graag aan de slag met steeds andere 
technieken, materialen of technologieën. 

Dat is essentieel binnen mijn werkproces, 
het gaat steeds ook om een onderzoek. Het 
vormt echter niet het uitgangspunt: het is 
mij er niet om te doen om die technologie of 
techniek te tonen. Het dient het werk.
 
Welke rol speelde de steun van de VGC 
binnen dit verhaal?
De steun van de VGC gaf me in de eerste 
plaats tijd. Gaandeweg ontwikkelde ik 
daardoor ook een andere werkmethode. 
Vroeger dacht ik vanuit een installatie die 
misschien nog niet in vorm maar wel al in 
concept bestond: ik werkte met andere 
woorden meteen op een eindvorm en ging 
op zoek naar de technologieën en partners 
om die te realiseren. Dankzij de beurs 
ben ik meer vanuit het procesmatige gaan 
denken: nu vertrek ik van een idee, zonder 
noodzakelijk een beeld van het afgewerkte 
eindproduct voor ogen te hebben. Ik maak 
verschillende prototypes, die ik herbekijk. 
Pas dan vertaal ik dit naar een werkbaar 
geheel en een installatie. Het werkproces 
is meer organisch: er is meer ruimte voor 
aanpassingen.
 
Zijn er nog meer aspecten van toen die 
huidige praktijk bepalen of inspireren?
Met vele tools en technieken die ik toen voor 
het eerst gebruikte, werk ik nog steeds. Voor 
mijn recente installatie Photophon #1 (2013) 
maakte ik bijvoorbeeld een hoorn aan de 
hand van 3D-printing. Belangrijk zijn ook de 
contacten die ik toen heb opgebouwd. Het 



stoFFel DebuYsere
Figures of Dissent
Centraal in dit traject staat de vraag hoe cinema ‘politiek’ 
kan zijn. Daarvoor wil Stoffel Debuysere enerzijds het 
bestaande discours rond cinema en politiek onderzoeken; 
anderzijds die denkkaders actualiseren en confronteren 
met de hedendaagse praktijk (met klemtoon op Brusselse 
cineasten en visueel kunstenaars). In het discoursonderzoek 
staan drie auteurs centraal: Serge Daney, Jacques 
Rancière en Jean-Luc Godard. Om de confrontatie met 
hedendaagse cineasten en kunstenaars aan te gaan, 
worden publieke reflectiemomenten georganiseerd: 
kleinschalige ontmoetingen, debatten met gastsprekers, 
eventueel aangevuld met screenings. De aanwezigheid en 
betrokkenheid hierbij van de makers zelf staat centraal. 

Daaruit moet zowel een kritische reflectie op hun werk 
gevoed worden, als dat het te ontwikkelen discours de 
kunstenaars nieuwe invalshoeken en perspectieven kan 
bieden.

Celia leDoux
Tussen literatuur en podium
De schrijfster Celia Ledoux plant een traject dat haar als 
schrijfster voor het podium en als performer mogelijkheden 
moet geven. Eén piste is het schrijven van materiaal voor het 
podium, waarvoor ze wil samenwerken met Paul Pourveur 
en Dirk Verstockt en in een verdere fase met dramaturgen 
en gezelschappen. Een tweede piste is het uitwerken van 
een mengvorm tussen literatuur en performance, waarbij 
monologen die vertrekken vanuit de stedelijke realiteit een 
belangrijke pijler vormen. Een derde piste is de performance 
ook zelf uit te voeren. Daarbij zijn er verschillende ideeën, 
gaande van wandelingen tot opvoeringen met satirische alter 
ego’s. In die stukken wil ze via pastiche maatschappijkritiek 
verwerken.

Labo voor akoustiek van de KULeuven, de 
FabLab’s (labo’s met machines om bijna alles 
te maken, nvdr) van Leuven en Brussel, het 
kunstencentrum STUK: tot op vandaag blijven 
deze organisaties belangrijke partners.
 
Momenteel opereer je vanuit Overtoon, 
het platform voor geluidskunst dat je 
samen met Christoph De Boeck oprichtte. 
Waartoe?
Overtoon bestond reeds langer maar was 
aanvankelijk vooral een vehikel dat mij 
toeliet om mijn werk te maken. Door het 
in 2013 om te vormen tot een platform 
voor geluidskunst, kon Overtoon ook iets 
betekenen voor andere geluidskunstenaars. 
Er zijn verschillende organisaties in Brussel 
en Vlaanderen die aandacht hebben voor 
geluidskunst maar een productieplatform 
was er nog niet. Met Overtoon organiseren 
we ten eerste langdurige residenties, 
waarbij kunstenaars een werkbudget en 
productionele ondersteuning ontvangen. Ten 
tweede willen we via Overtoon geluidskunst 
op een ander niveau brengen. Ook voor het 
uitbouwen van dit platform was de steun 
van de VGC onontbeerlijk. Nu ik terugkijk, 
kan ik het proces samenvatten als een 
schaalvergroting in drie stappen: van werken 
thuis tot werken in een atelier en de nieuwe 
mogelijkheden die dat biedt. Tot slot bracht 
de schaalvergroting mensen samen die het 
initiatief namen om samen Overtoon als 
platform voor geluidskunst concreet vorm 
te geven. Het is erg bijzonder en aangenaam 
dat deze schaalvergroting dankzij de steun 
van de VGC erg organisch en gelijkmatig is 
kunnen groeien.
 
JULIE RODEYNS

 EINAT TUCHMAN 

 
 
Hoe zou je je praktijk omschrijven?
einat tuCHman  Ik ben een danseres en heb 
in het verleden choreografieën gemaakt. De 
laatste tijd richt ik me steeds meer op sociale 
projecten of performances en activiteiten 
met gemeenschappen. Ik heb de laatste 
jaren met verschillende formats gewerkt en 
ook veel research verricht, onder andere 
over Sint-Joost-ten-Node. Momenteel is dat 
traject afgelopen, maar misschien wordt het 
wel verder gezet. Ik werkte met migranten 
en het thema van gastvrijheid. En dat op 
politiek niveau, maar ook gestoeld op hun 
eigen levenservaring. Meer en meer van die 
performances gaan over het creëren van een 
collectieve activiteit of een begrip van de 
gemeenschap.

Hoe zie jij de toegevoegde waarde van 
trajectsubsidies en dat zowel op artistiek 
als praktisch vlak?
Ik heb zelf a.pass gevolgd, een soort 
postgraduaat in performance art en 
scenografie. Nu is het in Brussel gevestigd, 
maar toen was dat nog in de Singel in 
Antwerpen. Het is een zeer theoretische 
opleiding van een jaar. Voor kunstenaars 
is het een manier om hun methodes te 
herdenken. Je hebt een jaar om onderzoek 
uit te voeren naar een onderwerp of idee. 
Daaruit heb ik mijn meer sociaal-artistiek 
werk ontwikkeld. Ik ben dan op zoek gegaan 
naar een ander format waardoor ik een 
langere research periode kon voeren. En dat 
is juist wat die trajectsubsidie kan opleveren. 
Tijdens het jaar dat ik die subsidie had, deed 
ik ook allerlei kleinere performances en 
evenementen. 
Je volledig kunnen verdiepen in een materie 
is een ongelofelijke kans. Wanneer je voor 

Gastheer  
 en gast

What do you think is the added value  

of career grants both on an artistic  

and on a practical level?

—
I took an a.pass course, a kind of postgraduate 

degree in performance art and scenography.   

It is taught in Brussels now, but back then it 

was held at de Singel in Antwerp.  It is a very 

theoretical one-year course.  It offers artists a 

way to rethink their methods.  You get a year  

to research a design or idea.  I used that year to 

develop my more socially artistic work.   

I searched for a different kind of format that 

allowed me to employ a longer research period.  

And that is exactly what the career grant can 

provide.  During the year I received the grant 

and I also did all sorts of smaller performances 

and events.
Being able to immerse yourself in a subject is an 

unbelievable opportunity.  When you apply for a 

project grant, you get three months to come up 

with some concrete results.  That system doesn’t 

work that well for me anymore.

projectsubsidies solliciteert, heb je drie 
maanden en moet daar op het einde een 
concreet resultaat uitkomen. Die formule 
werkt voor mij niet meer zo goed. 
Ik had een trajectsubsidie voor een jaar. 
Dan krijg je een bepaald bedrag. Het is geen 
super groot budget, maar je kan er mee aan 
de slag. Ik heb extra middelen aangevraagd 
bij de KVS omdat we een performance deden 
met mensen van Sint-Joost-ten-Node tijdens 
Tok Toc Knock. Wat goed is in België, is dat je 
verschillende subsidies kan aanspreken, en 
dat zowel nationaal als op stedelijk niveau. 

Je vindt dus dat trajectsubsidies goed zijn, 
maar je toch meer middelen nodig hebt?
Ja, dat is meestal zo. We organiseren nu een 
symposium over de State of the Arts in de 
Beursschouwburg. Daarin onderzoeken we 
het kunstenaarsstatuut en de positie van 
de kunstenaar als een sociaal en cultureel 
initiator. Het budget is goed, maar nooit 
voldoende. Het komt er eigenlijk op neer 
dat je altijd afhangt van de uitkering van het 
kunstenaarsstatuut.

Een trajectsubsidie is artistiek interessant 
om je te verdiepen. Maar hoe zit het 
met netwerk, zichtbaarheid en andere 
praktische zaken?
Toen ik bijvoorbeeld hoorde van Tok Toc 
Knock Festival en in Sint-Joost-ten-Node aan 
het werk was, was het voor mij gemakkelijker 
om contact op te nemen met de KVS en te 
zeggen dat ik al een traject had. Het geeft 
je de mogelijkheid om vanuit die positie te 
onderhandelen. Maar de structuur op zichzelf 
voorziet niet echt een contact met een 
andere organisatie. Dat moet je uiteraard zelf 
doen.

Kan je iets meer vertellen over je specifiek 
project?
Ik onderzocht de positie van een immigrant 
en het multiculturele op historisch en 
filosofisch gebied. In het begin deed 
ik een residentie van twee maanden in 
Bains Connective. Het thema was dat van 
‘micro histories’. We waren met een aantal 
kunstenaars die werkten rond het sociaal-
politieke. Dus wisselden we kennis uit en 
lazen we teksten over wat het betekent om 
kunstenaar-antropoloog te zijn. Het ging 
over subjectieve standpunten. Hoe je het 
onderwerp zelf aan het woord kan laten en 
niet gewoon jouw manier om naar de wereld 
te kijken. 

Dus tijdens je trajectsubsidie deed je ook 
een andere residentie?
Ja, in het begin. Ik verzamelde allerlei dingen 
en maakte er dan dat traject van. Op het 
einde bracht ik een performance in een 

cultureel centrum Ten Noey in Sint-Joost-
ten Node. Ik probeerde dan veel samen te 
werken met dat gemeenschapscentrum en 
de mensen die ik door hen ontmoette. Ik 
heb veel interviews afgelegd met mensen 
in Sint-Joost-ten-Node. Ik probeerde hun 
situatie te begrijpen. Hoe bijvoorbeeld 
de grote Turkse gemeenschap omgaat 
met andere gemeenschappen. Er was veel 
uitwisseling tussen die gemeenschappen. 
Maar ik bracht uiteraard ook het Vlaamse 
perspectief, aangezien ik door de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie werd 
ondersteund.

Hoe heb je dat werk dan voorgesteld?
Ik had al veel interviews gedaan voor die 
performance. Ik heb dan teksten gemaakt van 
die interviews. Het was mijn indruk van de 
gemeente op basis van de informatie die ik 
van andere mensen kreeg. Ik wandelde dan in 
Sint-Joost-ten-Node en nam mezelf op. Ik heb 
ook een maquette gemaakt van hun favoriete 
plaatsten in de gemeente. Met al die kleine 
maquettes heb ik dan een grote maquette 
gemaakt. Die heb ik vervolgens gefilmd 
terwijl je mijn verhalen kon horen. Dat was de 
eerste keer dat ik het toonde.
Voor mij was het meest verbazingwekkende 
bij mijn research het feit dat je een deur 
opent en in een totaal andere culturele 
sfeer komt. Je wordt er ook uitgenodigd 
en er zijn steeds andere codes. Er zijn 
zoveel verschillende manieren om het te 
benaderen. We besloten om ons te richten 
op gastvrijheid en wat het betekent iemands 
wereld binnen te stappen. Hoe je als migrant, 
die al lang in België woont, gastheer kan 
worden. Het is de schizofrene positie van de 
immigrant: ‘Het is mijn plaats maar ik hoor er 
niet echt bij.’ 
We zijn beginnen werken met een groep 
migranten. Het eerste wat we deden was een 
soort van performatief diner houden voor 
een twintigtal mensen. Daaruit hebben we 
dan een performance gemaakt, Hôte à l’autre, 
die we dan gebracht hebben in het Tok Toc 
Knock Festival. 
Uit het begrip van die situatie die voorkwam 
tijdens het diner waren we op zoek naar 
mensen die iets van hun problematische 
staat konden communiceren en stonden we 
stil bij de notie van gastheer en gast. Daaruit 
creëren we dan een achttal spelletjes rond 
de metafoor van gast en gastheer. 
We namen vervolgens een groot huis in Sint-
Joost-ten-Node in waarbij elke kamer een 
andere ruimte was. Je stapte binnen in een 
andere leefwereld met verschillende codes 
en sferen. Het publiek ging van kamer tot 
kamer om deel te nemen. 

Eenmaal zo’n project afgelopen is, gebruik 
je dan die research voor nieuwe werken in 
de toekomst?
Ja, nu ga ik iets doen in Kortrijk over 
gastvrijheid en de immigrant als een 
ongewenste gast in Buda. Ik ga dus 
verder met die problematiek. In de KVS 
willen we ook een project voorstellen 
rond dat concept. Dus het wordt wel 
degelijk verdergezet. We organiseren ook 
een symposium waarin we kunstenaars 
samenbrengen om bewustwording te 
creëren. Dat is voor mij een uitvloeisel om 
een gemeenschap binnen een gemeenschap 
te proberen creëren.
Die problematiek was er al voordien 
maar was toen meer op een performatief 
niveau. In de Beursschouwburg stonden 
we bijvoorbeeld stil bij een eerdere 
performance die we deden over de invloed 
van het neoliberalisme. We vroegen het 
publiek om bij ons op het podium te komen. 
We begonnen te spelen met maïzena, wat 
een vieze smurrie is. De relatie tussen de 
mensen verliep zo op een andere manier, 
op meer tactiele wijze. Het was eigenlijk ook 
het resultaat van die trajectsubsidie. Terug 
op zoek gaan naar iets collectief en deel 
uitmaken van een gemeenschap.

Die trajectsubsidies had een groot 
effect op je artistieke ontwikkeling. 
Hoe belangrijk zijn subsidies voor jouw 
praktijk?
Het is zeer belangrijk. We werken eigenlijk 
veel zonder daarvoor betaald te worden. We 
krijgen een uitkering. Maar toegankelijkheid 
is voor mij nog steeds zeer moeilijk. Ik ga ook 
eerder de stad Brussel vier of vijfduizend 
euro vragen dan een groter bedrag. Omdat 
ik voel dat alles in verband staat met elkaar. 
Het is niet zo dat ik een groot project heb 
waarmee ik de wereld kan afreizen. Ik 
geloof sterk in het lokale en om zaken te 
ontwikkelen in Brussel. Alles wat ik maak 
leidt tot het volgende. Maar je kan dat niet 
op voorhand voorzien. Ik kan niet vragen naar 
een groot budget.

En hoe zit het in het algemeen met 
subsidies in de sector?
Subsidies zijn echt nodig. In België kan je 
beroep doen op diverse subsidies. Een 
van de grote problemen voor mij is dat het 
kunstenaarstatuut een soort subsidie is, 
maar niet zo erkend wordt. 

Als je een project hebt maar geen 
subsidies, kan je dan terecht bij andere 
fondsen?
Nee. Misschien andere mensen, maar ik niet. 
Veel andere bronnen zijn er niet.

2013 (-2014) anna risPoli
De stad laten spreken 
Rode draad in het werk van Anna Rispoli is de vraag 
hoe je de stad kunt doen spreken met de stem van haar 
inwoners. In vorige participatieprojecten stelde ze dikwijls 
vast dat met de uiteindelijke presentatie een stuk van de 
oorspronkelijke kracht van de ontmoetingen met bewoners 
verloren ging. Daarom wil Anna Rispoli onderzoeken hoe 
de authenticiteit van interviews beter behouden kan blijven 
(in samenwerking met een socioloog en/of antropoloog), 
maar ook het interview benaderen als een combinatie van 
document en fictie (het herinterpreteren van ervaringen). 
Ten derde wil ze met dit alles een verbinding maken tussen 
individu, gemeenschap en territorium: hoe kun je de 
omgeving ‘vertellen’ via het verhaal van je leven in die 

omgeving? Het geheel wordt ook in relatie gebracht met 
city branding, met de bedoeling op zoek te gaan naar de 
‘authentieke identiteit’ van de stad en daarmee dicht bij een 
stedelijke mythologie te komen. 



sVen auGustijnen
Danse macabre
Sven Augustijnen werkt op het raakvlak tussen geschiedenis, 
geschiedenismanipulatie, geschiedenisinterpretatie, en 
dit dikwijls rond (de omgang met) het koloniale verleden. 
Daarbij is het niet zijn bedoeling een nieuwe en definitieve 
interpretatie te geven, maar door middel van een filmisch 
proces af te dalen naar ‘de duisternis’ van de geschiedenis en 
de psyche van haar protagonisten. Danse macabre vertrekt 
van het Belgische wapen FAL, een licht automatisch geweer 
dat geproduceerd werd door FN Herstal en niet enkel voor 
de executie van Patrice Lumumba gebruikt werd, maar ook 
ingezet werd ter onderdrukking van revoluties in Latijns-
Amerika, Afrika, en het Midden- en Verre Oosten.
Binnen dit traject wil Sven Augustijnen niet enkel de 

tijd nemen om verder archiefonderzoek en veldwerk te 
doen, maar ook mogelijke nieuwe presentatievormen 
uittesten, zoals driedimensionaal werk of het verdiepen 
van de combinatie tussen documenten en objecten en de 
verschillende karakteristieken ervan – van archiefmateriaal 
tot fantoombeeld. De laatste fase van het traject is een 
preproductionele fase van één of meerdere projecten, gevoed 
door het traject.

saDDie CHoua
Maandblad voor de allochtone vrouw
De auteur en film-/documentairemaakster Saddie Choua 
plant een traject waarin ze de waarneming van ‘autochtoon 
– allochtoon’ wil omdraaien en dit gestalte geven in tekst 
en eventueel film. Inspiratie vindt ze bij de Fenomenale 
Feminateek van Louis Paul Boon, waarbij ze de typologie 
actualiseert en omkeert: over jongens en mannen, door de 
ogen van ‘een migrantenmeisje’.  Een idee is om, geïnspireerd 
op het maandblad voor mannen Partner dat Louis Paul Boon 
in elkaar knutselde, een Maandblad voor de allochtone vrouw 
te maken, met een mengeling van kortverhalen, interviews, 
lezersbrieven, reisreportages, etc. Droog, parodiërend, vol 
overdrijving en zelfspot. Om het effect sterk genoeg te laten 
zijn, wil ze met redactiegroepen werken. 

Zijn er elementen van het subsidiesysteem 
die verbeterd kunnen worden?
Ik denk dat er te veel verschillen zijn tussen 
kunstenaars en de organisatie errond. En dat 
heeft ook te maken met het subsidiesysteem. 
Het zou goed zijn mochten we binnen de 
kunstsector allemaal kunnen werken met 
een minimum salaris en wanneer er een 
project of festival aankomt daar dan een 
extra budget voor krijgen zodat je niet zo 
afhankelijk bent van je eigen inkomsten. Het 
komt erop neer dat we veel gratis werken. 
Nu hebben we drie maanden gewerkt en 
kregen we eigenlijk maar twee weken voor 
die performance en ons symposium over 
de State of the Arts. We kregen voor beiden 
6.000 euro projectsubsidie van de VGC. Maar 
dat is niet genoeg. 
Ik denk dat er geen duidelijkheid is met 
subsidies. Je krijgt een beetje geld maar 
men weet dat je veel meer zal werken dan 
voor dat bedrag. Het is steeds zo en je moet 
je voortdurend rechtvaardigen dat je gratis 
werkt. Ik heb verleden week 20 uur gewerkt. 
Maar niemand ziet dat werk. Daar ligt dus een 
probleem, bij de ratio hoe het budget wordt 
verdeeld aan een kunstenaar. 

Je had het over budget en dan nog een 
extra budget voor speciale projecten. Maar 
zo werkt het toch al, aangezien je een vast 
inkomen hebt met je kunstenaarsstatuut? 
Ik denk dat het voor elke kunstenaar zo zou 
moeten zijn of mensen die in de kunstwereld 
werken. Mensen in kunstorganisatie zoals 
VTi hebben allemaal een volwaardig salaris 
maar hebben soms ook meer of minder 
werk. Kunstorganisaties of theater doen veel 
werk dat wordt erkend in de administratie 
of organisatie. Maar ze hebben ook 13 
maanden salaris en vakantie. En ik ben nog 
steeds werkloos, moet geld vragen bij RVA 
en hen duidelijk maken dat ik wel degelijk 
werk. Verleden jaar had ik voortdurend een 
contract van een week. Maar de RVA zei dat 
ik nog steeds werkloos was, omdat het om 
korte termijn contracten ging. Wat betekent 
dat je geen werk vindt. 
Ik denk dat de omstandigheden hier goed 
zijn. Maar het gaat meer om de dreiging je 
sociale zekerheid te verliezen. Je leeft haast 
van week tot week.
Het zou goed zijn mocht er een soort pot 
zijn waar je geld in steekt en er terug geld 
uitneemt als je een periode even geen geld 
hebt.
Maar ik ben zeer tevreden over de werking 
van het VGC. Je kan altijd bij de administratie 
terecht voor advies. Dat is zeer zeldzaam! 

Kan je iets meer vertellen over je komende 
projecten?
Eerst is er dus het symposium in de 
Beursschouwburg. Dan ga ik naar China voor 
een theaterperformance van Guy de Cointet. 
Ik kijk ook uit naar mijn project in Kortrijk. 
Gedurende een maand krijg ik onderdak bij 
verschillende families. Ik blijf één dag bij elk 
en vervolgens mogen ze een andere familie 
aanbevelen. Ik organiseer voor hen een avond 
in hun huis. Ze kunnen kiezen tussen een 
fysische ceremonie of een meer conceptuele 
benadering zoals een lezing. De idee is om 
voor elke avond tot een soort discussiepunt 
te komen van de ongewenste gast en stil 
te staan bij de positie van de immigrant. 
Vervolgens ga ik zelf werken met immigranten 
in Kortrijk om te zien hoe dat verloopt.

SAM STEVERLYNCK

So what is the greater effect on  

Brussels as a city for art?

—
Lilia: The projects I have seen have a very  

strong link to the city.  It is about cohesion, 

about putting things together.  A lot of people are 

interested in public spaces, for example.  I don’t 

know whether that is a coincidence or not.

To Einat it was important to get the career grant 

because she wanted to work with the Brussels 

municipality of Sint-Joost-ten-Node.  If you do not 

have 18 months, that is impossible.  You can’t just 

build a relationship with a municipality in  

two months.  

Loes: They work with the reality of Brussels  

as an international city.  Many of the projects are 

also linked to international projects.  So it is about 

being here and entering into a relationship with 

the city and foreign partners.  That is magnificent.  

Some of the studies are part of European projects.  

It is all possible in Brussels.   

And then there were also artists who used 

the grants to create something themselves in 

cooperation with the city.  It provides a good mix.

Navigeren en    
      ontdekken

LOES JACOBS (NADINE) EN LILIA MESTRE (BAINS CONNECTIVE)

Kunnen jullie zich even voorstellen en 
vertellen wat de organisatie doet waar 
jullie voor werken?
loes   Ik ben Loes Jacobs en verzorg het 
dagelijkse bestuur van de vzw Nadine. 
We hebben een ruimte in Elsene die we 
aanbieden voor kunstenaars om er te werken 
of om werk voor te stellen. We organiseren 
projecten, workshops en andere vormen van 
samenwerking. Zo proberen we kunstenaars 
te ondersteunen. En dat in alle disciplines. 
We gaan niet puur werken met schilderkunst 
of beeldhouwkunst. Maar eerder met media 
tussenin en mensen op zoek naar grenzen.
lilia   Ik ben Lilia Mestre, artistiek 
coördinator van Bains Connective. Wij 
organiseren residenties voor kunstenaars 
en probeer hen samen te brengen in 
ontmoetingen. We bespreken methodes of 
strategieën op gebied van performativiteit. 
We gaan ook op zoek naar grensgebieden. 
Zo organiseren we Thematics waarvoor we 
een thema kiezen om vervolgens mensen 
rond samen te brengen. Er zijn bijvoorbeeld 

residenties van twee maanden maar ook 
publieke events. We hebben geen op 
voorhand vastgelegde regels. Zaken gebeuren 
vaak in samenwerking met de kunstenaars in 
residentie. Zo gaat onze volgende Thematics 
normaalgezien over ‘Pharmacon’, het concept 
van de Franse filosoof Bernard Stiegler. 
Hij staat stil bij de notie van consumptie 
en hoe dat een geneesmiddel of vergif kan 
zijn, afhankelijk van de hoeveelheid die je 
inneemt. Dus onderzoeken we de notie van 
consumptie in allerlei praktijken. Maar we 
hadden ook een DIY- praktijk in verschillende 
disciplines. Zo kunnen mensen de manier 
waarop ze werk maken bespreken. Het gaat 
dus over het formuleren van een thema waar 
dan een discours rond wordt gecreëerd. 

Hoe gaan jullie als instituut om met 
trajectsubsidies?
loes   Bij Nadine hebben we kunstenaars die 
ons contacteren wanneer ze hun subsidie- 
aanvraag willen doen omdat ze partners 
nodig hebben in Brussel. Ze leggen ons dan 
uit wat ze willen doen en wat hun traject 
is. Wij zien dan van onze kant of het past 
binnen onze visie en agenda. Wanneer we 
geïnteresseerd zijn, werken we een plan 
uit en houden de kunstenaars meestal een 
voorstelling voor een klein publiek van 
geïnteresseerde genodigden. Het gaat er 
informeel aan toe.
lilia   Het is gelijkaardig bij ons. Het hangt 
zeer sterk af van het eigenlijke project. Er 
is geen vaste procedure. Artiesten kunnen 
een workshop of voorstelling organiseren, 
of verschillende keren langs komen om een 
conversatie aan te gaan. 
loes   We hebben ook artiesten die naar ons 
komen omdat ze met andere mensen willen 
praten die met ons werken. Of ze hebben een 
presentatieruimte nodig die multifunctioneel 
is. Over de jaren hebben we heel wat mensen 
gehad. Velen van hen kregen een beurs.

Kunnen jullie een aantal voorbeelden 
geven en vertellen waarover hun onderzoek 
ging?
lilia   We werkten eerder met Einat Tuchman 
en Heike Langsdorf. Als er een thema of event 
is in Bains Collective dat overeenkomt met 
hun onderzoek zoeken we een moment. We 
proberen de verschillende praktijken samen 
te weven. En dat in overeenstemming met 
onze filosofie.
Heike werkt nu rond OTÇOE – works 
for passers-by. Maar ze heeft daar geen 
ruimte voor nodig, dus gaat het meer over 
het samenbrengen met anderen. Ik heb 
verschillende keren met haar gewerkt. Met 
Einat ging het meer om een fysieke ruimte. 
Ze was ook in Thematics. Ons programma viel 
gedurende twee maanden samen met haar 
trajectsubsidie. Ze was hier, ontmoette de 
andere kunstenaars en de mensen die we 
hadden uitgenodigd.
loes   Het goede aan trajectsubsidies is dat 
ze flexibel zijn en overeenkomen met waar 
kunstenaars en hun partners mee bezig 
zijn. Trudo Engels kreeg een trajectsubsidie. 
Hij stelde research voor die hij had gedaan 
en waar een workshop aan te pas kwam. 
Nadine organiseerde dan de workshop en 
nodigde de deelnemers uit. Het kan dus heel 
praktisch zijn. David Helbich werkte dan weer 
rond openbare ruimte. Hij kwam af en toe bij 
ons langs om te praten over zijn project. Het 
gaat dan meer om een dialoog die we met 
hem hebben. Voor Bart Vandeput maakten 
we tijdens zijn trajectsubsidie een groot 
programma rond workshops.

Wat kan de toegevoegde waarde zijn 
van trajectsubsidies, zowel op artistiek 
als praktisch vlak? En is er een lange 
termijneffect?
lilia   Ja, ik denk van wel. Er is op zijn minst 
de mogelijkheid om zich verder te verdiepen. 
Om de volgende stap te zetten. Ik heb ook de 

Een eerste groep wordt samengesteld uit voornamelijk 
allochtone vrouwen en dient voor het verzamelen van 
inhoud en invalshoeken. Daarbij wil Saddie Choua ook 
een interactie uitlokken tussen het persoonlijke in haar 
werk en de vrouwengroep. Daarna zal ze ook met een groep 
professionelen samenwerken. 

GuY De bièVre
Artistiek onderzoek naar akoestische en muzikale 
tijdsperceptie
De geluidskunstenaar en componist Guy De Bièvre wil 
tijdens dit traject een praktisch/artistiek onderzoek rond 
het thema ‘tijd’ in muziek en geluidskunst uitwerken. ‘Tijd’ 
in muziek wordt bijna als evident ervaren, maar kan men 
daar explicieter mee omgaan? In geluidskunst wordt ‘tijd’ 
dan weer meestal overschaduwd door ‘ruimte’. Hoe kan 
daarbinnen de waarneming van ‘tijd’ gestuurd worden?
Binnen het traject worden meerdere samenwerkingen 
gepland met werkplaatsen en andere geluidskunstenaars. 
Aan het einde van het traject wil De Bièvre zowel nieuw 
werk hebben als een netwerk van structuren en organisaties 
waar het werk verder verspreid kan worden.

els Viaene
Vibrant Matter 
Els Viaene wil als geluidskunstenaar op zoek gaan naar 
manieren om veldopnames te combineren met beelden, 
waarbij ze gelijkwaardig worden. Beelden die even 
organisch zijn als de klank, beelden die transformeren, een 
landschap oproepen. Een onderzoek naar verschillende 
materies, naar de relatie tussen die materie en klank en hoe 
ze samen een imaginair landschap kunnen vormen. Hoe 
kan daarbij ook het transformatieproces van de materie 
behouden of gecreëerd worden, kunnen daaruit klanken 
gegenereerd worden, of omgekeerd, kan geluid een materie 
transformeren? 
Natuurlijke en kunstmatige transformatieprocessen 



indruk dat de kunstenaars dan vaak de shift 
maken en iets nieuws ontdekken.
loes   Ze krijgen de mogelijkheid om zich aan 
iets groters te wagen en niet meer de kleine, 
losse dingen. Het geld en de tijd geven de 
kunstenaars de mogelijkheid om te werken 
maar ook om een blik te werpen op zaken die 
bezig zijn. Die notie van tijd is zeer belangrijk. 
Dat kunstenaars niet twee maanden aan een 
project moeten werken om het resultaat dan 
te verkopen. 
De mensen met wie wij werkten bevonden 
zich in een fase in hun carrière waarin ze 
het nodig hadden om nieuwe zaken aan te 
kaarten of voor iets groters te gaan. 
Er zijn ook goede samenwerkingen met 
de partners in Brussel. De VGC is zeer 
goed op de hoogte. VGC staat dicht bij 
de organisaties, waardoor het contact 
informeler is en productiever.

En wat in verband met zaken als 
zichtbaarheid of netwerk?
lilia   Als je bij ons komt aankloppen, moet 
je verschillende partners hebben. Dus zullen 
al die partners contact met elkaar hebben. 
Die lange termijn biedt mogelijkheden om 
niet onmiddellijk te moeten reageren maar 
zaken in perspectief te plaatsen. Het is zoals 
antennes uitzetten. Voor de organisatie is het 
ook interessant dat het van het perspectief 
van de kunstenaars uitgaat. 
loes   De kunstenaars komen met een 
concept. Hoe meer het concept verankerd 
is, des te meer tijd ze hebben om research 
te doen en des te groter het kan worden. Ze 
komen ook met hun eigen budget, wat meer 
mogelijkheden inhoudt. 

Wat is nu het grotere effect op Brussel als 
stad voor kunst?
lilia   De projecten die ik heb gezien, zijn 
sterk gelinkt met de stad. Het gaat om 
cohesie, om zaken samenvoegen. Er zijn 
bijvoorbeeld veel mensen geïnteresseerd 
in openbare ruimte. Ik weet niet of dat een 
toeval is of niet.
Voor Einat was het belangrijk om die 
trajectsubsidie te hebben aangezien ze wou 
werken met Sint-Joost-ten-Node. Als je niet 
anderhalf jaar de tijd hebt, is dat onmogelijk. 
Je kan niet zomaar in twee maanden een 
relatie opbouwen met een gemeente. 
loes   Ze werken met de realiteit van 
Brussel als een internationale stad. Veel 
van de projecten hebben ook een band met 
internationale projecten. Het gaat dus om 
hier zijn en de band aangaan met de stad 
en buitenlandse partners. Dat is zeer knap. 
Sommige van de onderzoeken gaan samen 
met Europese projecten. Dat kan allemaal 
in Brussel. En dan zijn er ook kunstenaars 
die de subsidies gebruikten om zelf iets te 

maken in samenwerking met de stad. Dat 
zorgt voor een goede mix.

Hoe wordt Brussel gezien vanuit het 
buitenland?
lilia   Er is zeer veel vraag vanuit het 
buitenland. Ze willen allemaal naar hier 
komen! Er is hier duidelijk iets gaande. Door 
die complexe netwerken gebeurt er veel. Dat 
wordt niet altijd gekristalliseerd, maar ik vind 
dat goed. Er zijn ook grijze zones waaruit dan 
iets ontstaat. Dat is zeer interessant.
loes   Als organisatie proberen we zo open 
mogelijk te zijn op zowel lokaal, nationaal 
als internationaal vlak. De projecten werken 
op verschillende niveaus. Kunstenaars 
die bij ons komen maken zelf ook nieuwe 
connecties. Ik denk dat het elders in België 
toch anders is.

En ook in het buitenland, niet?
lilia   Ik denk het ook. Brussel is zo complex. 
Maar daardoor is er ruimte en kan iedereen 
de zaken anders zien. 

Het Brusselse of Belgische kluwen wordt 
dus niet meer als problematisch ervaren?
loes  Men zegt vaak dat die diversiteit het 
moeilijk maakt om een overzicht te krijgen. 
En dat communicatie niet gemakkelijk is. 
Maar ik zie het als een mogelijkheid.
lilia   Ik zie het ook zo. Alles willen begrijpen 
is fictie! 

Trajectsubsidies gaan van één tot twee 
jaar. Is dat voldoende?
loes   Dat moet je eigenlijk aan de 
kunstenaars vragen. In het algemeen zie ik 
dat de meeste kunstenaars voor anderhalf à 
twee jaar gaan. Maar daar stopt het niet. 
lilia   Wanneer de trajectsubsidie eindigt, 
hebben de mensen nog iets in handen. 
Het gaat niet over één concreet 
eindresultaat. Er zijn verschillende pistes.
loes   Dat komt ook door de openheid van 
trajectsubsidies. Trudo Engels had vier 
onderwerpen die op de een of andere 
manier allemaal verbonden waren. Hij stelde 
eigenlijk zijn praktijk voor. Lotte Van den 
Audenaeren had ook een trajectsubsidie. 
Daarmee heeft ze een residentie gedaan in 
New York. Dat is iets totaal anders. Maar 
daaruit zijn weer nieuwe werken ontstaan. 
Het is goed dat die variëteit bestaat.
lilia   Het is belangrijk dat er geen 
verplichting is. Ik denk dat kunstenaars 
eigenlijk altijd al zaken produceren. Maar die 
vertalen zich in verschillende vormen. Het 
kan gaan om een stuk, maar bijvoorbeeld ook 
research.
Het feit dat je niet vanaf het begin moet 
denken ‘Aan het einde moet dit af zijn’, is 
zeer goed. Het biedt de mogelijkheid om te 

navigeren en nieuwe zaken te ontdekken. Om 
wat afstand te nemen en de dingen te zien 
met een nieuwe blik.
loes   Sommigen hebben het echt nodig 
om een stap achteruit te zetten en te zien 
waar ze mee bezig zijn. Ze produceren 
kleine stukken. Maar ze hebben dat grotere 
overzicht nodig. Daardoor kunnen ze 
ademhalen.

Zijn er zaken die men zou kunnen 
verbeteren aan het model van 
trajectsubsidies?
loes   Ik vind dat het altijd zo open zou 
moeten blijven. Iedereen kan eigenlijk doen 
wat hij of zij wil. Maar ik meende begrepen te 
hebben dat men de laatste twee jaar meer wil 
focussen op jonge kunstenaars.
lilia   Men mag de oudere kunstenaars 
niet vergeten! Ze hebben vaak al heel wat 
werk gemaakt. Als je jong bent, kan je nog 
experimenteren op school. Voor oudere 
kunstenaars is dat minder evident.
loes   Ja, trajectsubsidies zouden niet per 
se bedoeld mogen zijn als injectie voor het 
werk van jongeren. Er zijn al heel wat andere 
kanalen voor hen.
Wat ook interessant zou zijn, is dat men naar 
andere sectoren kijkt en het breder ziet. 
Bijvoorbeeld voor sommige projecten geld 
proberen halen bij stedenbouw of ecologie. 
Zo is er meer budget voor de kunstenaars en 
hun trajectsubsidie.
lilia   Ja, die crossover is interessant!

SAM STEVERLYNCK

 

zullen ontleed worden. Ook de transformatie van levende 
organismen wordt visueel en auditief onderzocht. Deze 
insteken worden gebruikt om tools te ontwikkelen om die 
processen hoorbaar te maken. Een andere piste is hoe in een 
ruimte door middel van visuele interventies en audio een 
nieuw landschap gevormd kan worden. 

HeiKe lanGsDorF
OTÇOE (out of the corner of our eye,  
Works for passers-by)
Heike Langsdorf wil haar bestaande praktijk als performer 
in de stad onder drie verschillende aspecten verder 
uitwerken. Vertrekkend van werk in situ, stelt ze zich 
vragen rond de relatie tussen enerzijds een locatie en wat 
er zich aandient en anderzijds interventies als kunstenaar. 
Hoe kan een kunstenaar drager worden van een artistieke 
praktijkstructuur buiten de muren van kunstinstituties? Een 
eerste onderzoekspiste is een bewegingsonderzoek zitten 
met het lichaam – choreografieën op en voor openbare 
plekken van de stad, die momenten van gewaarwording van 
het eigen lichaam integreren in de stedelijke drukte. Een 
tweede luik, bureau annex draait om ‘passieve 

aanwezigheid’ op openbare plekken en om door middel 
van regelmatige aanwezigheid gebruikers van die openbare 
plaatsen aan te zetten te participeren aan een artistieke 
interventie. Het derde aspect, the future is now gaat om  
pop-upinterventies in plekken die gedoemd zijn te 
verdwijnen of die een herbestemming afwachten. Kunnen 
dergelijke artistieke pop-upactiviteiten ook een actieve rol 
opnemen in de buurt? 

The display window seems to play an 

important part in the career grant. Why?

—
It does.  In the case of ShopShop, a display 

window allows you to show your 

merchandise and attract potential buyers.   

A large part of the movement research of 

Sitting With The Body took place behind the 

windows of an art gallery.  And in the video 

installation I made with Bureau Annex for 

the Trouble Festival, the window was a very 

important formal element.  In a city shop 

windows are everywhere.  They are permeable 

walls that connect the indoors and outdoors, 

the interior and exterior.  They can also act as 

a frame for something and so turn it into an 

image.  I want our images to catch people’s 

eye, but at the same time I want the images 

to evoke something else than the many 

advertising images in the city.  I call them 

‘attention images’.  

            Works   
      for passers-by

VinCent GloWinsKi &  
jean-François roVersi
Realtimetekenen, dans, muziek 
Vincent Glowinski (de straatartiest Bonom) en Jean-
François Roversi (audiovisueel kunstenaar) werken rond het 
concept Human Brush. Een danser creëert lijnen op de vloer, 
die van bovenaf gefilmd worden, bewerkt en geprojecteerd. 
Op die manier tekent het lichaam de ‘Bonom’-vorm. Binnen 
dit traject willen ze dat concept verdiepen, uitbreiden naar 
mogelijkheden voor meerdere dansers tezelfdertijd en 
ook technisch verbeteren. Technologisch wordt niet enkel 
ingezet op hardware en software, maar wordt ook gewerkt 
rond kleur, interactief geluid, alternatief ruimtegebruik om 
dergelijke performance ook mogelijk te maken in ruimtes 
die niet hoog genoeg zijn 

voor de gewone benadering. Voor het artistiek onderzoek 
wordt de uitbreiding naar meerdere performers onderzocht, 
mogelijkheden met livemuziek, alsook het integreren 
van accessoires. Daarna wordt uitgetest hoe dergelijke 
performances ook op openbare plaatsen in Brussel gebracht 
kunnen worden. 

2014 (-2015)

HEIKE LANGSDORF

Op het moment waarop ik dit interview 
van haar afneem, is Heike Langsdorf 
nog net geen jaar bezig met haar 
artistiek traject in de stad OTÇOE – 
works for passers-by en heeft ze nog 
meer dan een half jaar voor de boeg. 
Voor conclusies is het dus nog te vroeg, 
laat staan voor een inschatting van de 
effecten van het traject op de langere 
termijn. We grijpen de uitnodiging van 
de VGC aan om een tussentijds portret 
van OTÇOE te schetsen en dit aan de 
hand van een aantal transversale assen 
die de drie onderzoekspistes van het 
traject doorsnijden. 

Voor alle duidelijkheid introduceer ik deze 
pistes hier beknopt. Elk van de drie verraadt 
een paradoxale ambitie. Onder de noemer 
Sitting with the body voeren Langsdorf en 
een vijftiental participanten een onderzoek 
naar de bewegingen van een lichaam dat zich 
terugtrekt in de openbare ruimte. Bureau 
Annex is een arbitrair samengesteld collectief 
van Brusselaars met heel diverse sociale 
en culturele achtergronden die samen 
kunstprojecten ontwikkelen. Voor ShopShop 
tenslotte verzamelt een tiental kunstenaars 
om een experimentele winkel op te richten 
in de hoop dat die hun artistieke praktijken 
iets minder afhankelijk zal maken van de 
onzekere en projectmatige ondersteuning via 
kunstsubsidies. Uiteraard worden zij zo wel 
afhankelijk van het spel van vraag en aanbod 
binnen een lokale economie. 

Welke praktijken ontwikkel je binnen elk 
van de drie onderzoekspistes?
HeiKe lanGsDorF  Dat onderscheid tussen 
die drie verschillende pistes is eigenlijk 
artificieel. Het geeft structuur aan mijn 
artistiek traject maar in werkelijkheid hoort 
alles bij elkaar. Er zijn persoonlijke, sociale 
en economische facetten aan alles wat ik 
doe en dat geldt ongetwijfeld voor ieder 
mens. De praktijk van ShopShop is echter in 
de eerste plaats economisch. Samen met 
een aantal collega-kunstenaars leer ik stap 
voor stap hoe economie vandaag werkt op 
een lokaal niveau. Hoewel we op dit moment 
nog druk op zoek zijn naar een locatie voor 
onze winkel, werden termen als investering, 
risico, winst, competitie, samenwerking,… 
al heel tastbaar in het werkproces tot nu 
toe. De praktijk van Bureau Annex noem ik 
‘metasociaal’. Daarmee bedoel ik dat het 
sociaal contact tussen vreemden geen 
doel op zich is maar een context biedt 



siGriD Keunen
Cicerone van de innerlijke fantasie
Sigrid Keunen, altvioliste, maakt performances waarbij 
muziek verrijkt wordt met verhalen, visuele elementen en 
beweging. In die performances ziet ze zelf twee rode draden: 
de exploratie van de innerlijke fantasie van performer en 
publiek, en performance als synergie van muziek, dans, 
theater en visuele elementen. Met dit traject wil ze beide 
kernelementen verdiepen. Daarvoor stelt ze verschillende 
assen voor. 
Inhoudelijk wil ze thema’s exploreren als emotie versus 
ratio, muziek versus gemoed, en muziek versus woord. Dit 
wordt zowel door literatuur en het schrijven van teksten 
aangeboord, als door het verder ontwikkelen van een eigen 
kunsteducatieve workshop voor en met kinderen. Een 

tweede as is het intensifiëren van haar compositietaal tot 
‘mold-mode’: verschillende elementen van de multimodale 
performances worden uitgewerkt tot componenten die een 
concept gaan vormen dat ook aan anderen kan doorgegeven 
worden. De derde as is het vertalen van het traject in 
verrijking van bestaande voorstellingen en het opzetten van 
nieuwe producties die vragen uit het traject verder concreet 
vertalen.

alexis DestooP
Four Directions of Heaven: allegorische topografieën
Alexis Destoop, visueel kunstenaar en filmmaker, plant een 
traject rond het thema van het allegorische landschap in de 
huidige periode van het ‘antropoceen’. Het traject zal zich 
richten op vier verschillende archetypische landschappen 
die heden onderhevig zijn aan fundamentele veranderingen 
op geopolitiek, ecologisch, demografisch en cultureel niveau, 
en daarmee emblematisch zijn voor recente ideologische 
verschuivingen. Daarvoor plant Destoop reizen naar de 
woestijn, Arctische kusten, equatoriale regenwouden en 
nieuwe megasteden als Hongkong of Singapore. Het traject 
biedt echter ook een belangrijke plaats aan beschouwing: 
Destoop wil niet enkel op documentaire wijze beelden gaan 
vastleggen, maar in de selectie (en later gebruik) van 

voor een artistiek onderzoek naar radicaal 
verschillende noties van thuis zijn, cultuur, 
esthetiek,… Bureau Annex is een herhaalde 
poging om de eigen noties los te laten of die 
zelfs op te offeren, in de hoop zo met iets 
totaal nieuws in contact te komen, iets wat ik 
nog niet ken. Soms resulteert die praktijk in 
een collectief gemaakt artistiek product. Zo 
toonden we in april 2013 een video-installatie 
op het Trouble Festival in Les Halles de 
Schaerbeek.

Sitting with the body omschrijf je als de 
‘basispraktijk’ van OTÇOE. Waarom?
De praktijk die ik ontwikkel voor Sitting with 
the body is persoonlijk van aard. Ze begon als 
een meditatiepraktijk maar omvat vandaag 
ook het diep geconcentreerd uitvoeren van 
abstracte bewegingsfrasen en concrete 
handelingen. Ze is een ‘basispraktijk’, 
simpelweg omdat ik haar nodig heb om de 
andere praktijken goed te kunnen beoefenen. 
Mijn werk ontstaat meestal in relatie met 
anderen, die vaak erg verschillend van mij 
zijn. Met C&H, het collectief dat ik samen met 
Christoph Ragg en Christophe Meierhans 
oprichtte, gingen we bijvoorbeeld aan de 
slag met lobbyisten, daklozen, Brusselse 
Congolezen,… Omgaan met al die verschillen 
vraagt soms erg veel energie. Sitting with 
the body is een praktijk die mij in staat stelt 
om sociaal aanwezig te zijn door mij tijdelijk 
lichamelijk terug te trekken. 

Rond de drie onderzoekspistes ontstonden 
drie aparte groepen medewerkers, alles 
samen meer dan dertig mensen. Wie maakt 
er deel van uit?
Ik noem die groepen graag ‘interesse-
gemeenschappen’. Ze ontstaan immers 
vanuit een interesse voor de werkinhouden 
die ik voorstel. Die groepsvorming vind ik de 
belangrijkste evolutie binnen OTÇOE tot nu 
toe. Aan ShopShop doen enkel kunstenaars 
mee, voornamelijk podiumkunstenaars, 
die geïnteresseerd zijn in economie en 
graag willen experimenteren met hun 
eigen werkomstandigheden. De groep van 
Sitting with the body is dan weer een stuk 
heterogener. Naast een aantal dansers 
maken er mensen met verschillende 
professionele, niet-artistieke achtergronden 
deel van uit. Bureau Annex zag al in 2010 het 
licht. De psychologe en kunsttherapeute 
Christiane Huber en ik probeerden toen 
de methode van de ‘passieve aanwezigheid’ 
uit in het Noordstation in Brussel. Het idee 
was dat je zonder een vooropgezet plan 
ging rondhangen op een openbare plek, tot 
je op de een of andere manier in contact 
kwam met bewoners of gebruikers van die 
plek. Vanuit zo’n ‘arbitraire’ ontmoeting 
kon vervolgens een idee voor een artistiek 

project en een samenwerking ontstaan. 
Christiane en ik verzamelden toen een groep 
mensen rond ons, jongeren, vluchtelingen en 
daklozen die rondhingen in het Noordstation. 
Sindsdien wijzigde de samenstelling af en toe 
maar sommige van de oorspronkelijke leden 
zijn er nog steeds bij. 

Welke rol neem jij op in deze groepen?
Die verschilt erg van groep tot groep. Sitting 
with the body wil ik graag doen uitmonden 
in een productie, een 168 uur durende 
retraite in de publieke ruimte. Mijn rol 
daar is dus vooral die van choreografe. 
Aangezien het financieel onmogelijk is om 
deze groepsperformance te ontwikkelen aan 
de hand van een uitgebreid repetitieproces, 
ontwikkel ik met elk groepslid apart een 
bepaalde lichaamspraktijk die zij vervolgens 
kunnen beoefenen en integreren in hun 
persoonlijke leven. De groep van ShopShop 
functioneert als een collectief: er is geen 
leider en geen vaste hiërarchie. Iedereen 
heeft dus evenveel beslissingsrecht en 
draagt dezelfde verantwoordelijkheid. Ook 
Bureau Annex schuift heel langzaam op in de 
richting van zo’n collectieve werking, waarbij 
iedereen evenveel inspraak heeft. Niet 
omdat dat ethisch gezien per se beter zou 
zijn, maar net om de verschillende visies van 
de groepsleden op kunst en maatschappij 
zo gelijkwaardig mogelijk aan bod te laten 
komen. 

Wat is jouw werkplaats? Waar ontwikkel je 
OTÇOE?
Mijn belangrijkste werkplek is Brussel. 
Anders dan vele kunstenaars reis ik 
betrekkelijk weinig. Na de geboorte van mijn 
dochter maakte ik immers de bewuste keuze 
om mij in mijn werk te richten op de stad 
waarin ik woon. De drie onderzoekspistes van 
mijn artistieke traject situeren zich vandaag 
wel op verschillende plekken in Brussel. 
Eigenlijk is het een beetje absurd: voor Sitting 
with the body rijd ik naar de Kaaistudio’s of 
het ZSenne art lab, daarna ga ik naar het 
gebouw van de Rijksdienst voor Jaarlijkse 
Vakantie waar Bureau Annex sinds kort een 
kantoor heeft, en tenslotte ga ik mee op 
zoek naar een leegstaande winkelruimte in 
Molenbeek voor ShopShop. Het zou natuurlijk 
veel handiger zijn mocht alles zich op één 
enkele plek afspelen. Soms stel ik me een 
ruimte voor die aan de voorkant winkel 
is, een bureau heeft in het midden en een 
dansstudio achteraan. Maar daar ben ik nog 
lang niet.

Het uitstalraam lijkt een belangrijke rol te 
spelen binnen het traject. Waarom?
Inderdaad. In het geval van ShopShop dient 
een etalage om je koopwaar in uit te stallen 

en potentiële kopers aan te trekken. Een 
groot deel van het bewegingsonderzoek van 
Sitting with the body vond plaats achter de 
ramen van een kunstgalerij. En in de video-
installatie die ik met Bureau Annex maakte 
voor het Trouble Festival fungeerde de ruit 
als een heel belangrijk formeel element. 
Uitstalramen zijn alomtegenwoordig in de 
stad. Het zijn permeabele wanden die binnen 
en buiten, interieur en exterieur met elkaar 
verbinden. Ze kunnen ook een kader rond 
iets trekken en er zo een beeld van maken. Ik 
wil dat de beelden die we maken in het oog 
springen, maar tegelijk natuurlijk iets anders 
vertellen dan de vele reclamebeelden in de 
stad. Ik noem ze ‘aandachtsbeelden’. 

Tenslotte nog een vraag over de 
‘voorbijgangers’ uit de ondertitel van je 
traject. Is er geen te grote discrepantie 
tussen de kijkervaring van een publiek dat 
komt kijken met een zekere voorkennis 
en een publiek dat langs loopt zonder die 
kennis en hoogstens enkele seconden blijft 
staan? 
Die discrepantie zal blijven bestaan. Ik kan 
geen werk bedenken dat ik ooit maakte 
waarbij het niet aan de toeschouwer zelf lag 
om te beslissen of hij er meer over wilde 
weten, dieper in wilde duiken, of niet. 

de beelden vragen aanboren rond de verschuiving van 
de verhouding tussen cultuur en natuur. Daarvoor wil 
hij onderzoeken hoe hij daarmee een fictief universum 
kan opbouwen, waarbij de fictie in resonantie met feiten, 
geschiedenis en realiteit een allegorie gaat vormen. 
Het uitwerken van die fictieve parameters vormt een 
minstens even belangrijk aspect om latere vertalingen naar 
projectvorm van het materiaal mee vorm te geven.

stijn Demeulenaere
61
Geluidskunstenaar Stijn Demeulenaere vertrekt in dit traject 
van de relatie tussen geluid en luisteraar, en behandelt dit  
in drie specifieke aspecten: zijn persoonlijke geschiedenis 
als horende mens, de luisteraar en het geluid. De eerste 
deelpiste vertrekt van opnames die hij maakte in een 
gesloopt huis en die hij wil gebruiken om onderzoek te doen 
naar ruimtelijke tonen en mogelijkheden van hypersonic 
speakers. De tweede piste, Listen To Me, wil met beelden 
van luisteraars registreren wat geluid teweegbrengt bij 
mensen. De derde piste, Channel 37, is een onderzoek rond 
radiogolven uit de ruimte en mogelijkheden om die te 
transponeren tot een nieuw geluidsbeeld.

Als kunstenaar kan ik mogelijkheden creëren 
voor een toeschouwer om ‘in het werk te 
stappen’ maar de keuze is uiteindelijk aan 
hem. Toeristen kunnen kiezen om naar 
biddende monniken te kijken, erover te 
spreken, een foto van hen te nemen of 
thuis zelf eens te proberen om zich op zo’n 
geconcentreerde manier in het eigen lichaam 
terug te trekken. 

SÉBASTIEN HENDRICKX
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