
“Het menselijk 
bestaan is 
eigenlijk een grote 
miscommunicatie. 
We proberen elkaar 
de hele tijd te 
begrijpen, maar 
dat lukt maar 
halvelings.”  

– Menzo Kircz

“Ik kan de 
absurditeit van 
de stad nergens 
zo goed aantonen 
als in een dorp. Op 
die manier kan net 
Bekegem ons iets 
leren over wat een 
stad is.”

– Elias Cafmeyer

“Er zijn geen 
regels voor een 
goed concert. 
Niets werkt altijd. 
Je moet het elke 
keer helemaal 
opnieuw doen.”

– de zwarte zusters “Ik wil laten 
zien dat je als 
kunstenaar niet 
kunt winnen. Hoe 
je ook probeert, 
als je gezien wil 
worden moet je 
meedraaien in een 
marktsysteem.”

– William Ludwig Lutgens

“Ik wil  
technologie 
opnieuw 
toe-eigenen, 
opnieuw 
menselijk  
maken.”

– Oona Libens

“Het is niet omdat 
ik brabbel dat ik 
dat gebrabbel 
niet meen.”

– Brik Tu-Tok
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INLEIDING
Kunstenfestival PLAN B wil mensen samenbrengen. Kunstenaars, 
publiek en inwoners, allen even onderdeel van hetzelfde tijdelijke 
onderkomen. Een plaats om elkaar uit te dagen en te begrijpen, 
samen te creëren en zowel de eigen positie als die van de andere te 
bevragen. Clichés worden omvergegooid (maar soms ook bevestigd), 
comfortzones tijdelijk opgeborgen. En in die vrolijke chaos blijft 
het dorp zich altijd een serene en standvastige gastheer tonen. Als 
er iets is gebleken na drie edities Kunstenfestival PLAN B, is het 
wel dat een plaats die lichtjes uit de wereld lijkt te staan de ideale 
uitvalsbasis vormt voor het bevragen van diezelfde wereld.

Afgelopen jaar hebben we opnieuw ons hoofd gebroken over hoe 
we Bekegem konden inzetten zonder het te gebruiken. Laten botsen 
zonder het te breken. Laten zweven zonder het uit het zicht te ver-
liezen. Dus hebben we gewacht tot het dorp zelf een vraag stelde. 
En samen met ons luisterden een vijftiental kunstenaars mee. Het 
zijn zij die tijdens het festivalweekend een antwoord formuleren op 
deze vraag, een dialoog opstarten, of zwijgend tegenover elkaar zit-
ten. Via video, theater, muziek, performance, ruimtelijke ingrepen en 
alles daartussenin maken ze van Bekegem een tijdelijke vrijplaats. 
In dit krantje vind je vijftien interviews met de Atelier B-artiesten 
van PLAN B. Elkeen spreekt het dorp in zijn eigen taal aan en maakt 
ruimte voor een antwoord.

Hoe verhouden we ons tot onze omgeving? Willem de Haan 
verdiept zich in de verhalen achter de gevels van Bekegem. 
Tegelijkertijd bouwt Menzo Kircz samen met de inwoners aan een 
alternatieve versie van het dorp. “Het is belangrijk dat het niet stopt 
bij het blootleggen van bestaande dynamieken. Ik wil ook moge-
lijke toekomsten onderzoeken,” zegt hij daarover. Ook voor Elias 
Cafmeyer gaat het om die toekomst, hij diende prompt plannen in 
voor een ringweg rond Bekegem. De stad en het dorp schuren even 
tegen elkaar aan. Een raakpunt dat verder wordt uitgespit tijdens 
het PLAN B-presentatieweekend bij het Gentse cultuurplatform 
Gouvernement.

PLAN B wil dit jaar plaats bieden voor vertraging. Oona Libens 
vraagt tijd voor haar beelden en trage technologieën. Voor eenzelfde 
verstilling zorgt Mirte van Duppens videowerk dat even de afstand 
tussen IJsland en Bekegem overbrugt. Ook Marijs Kempynck voelt 
de nood aan tijd, voor elkaar en voor het werk. Een textielworkshop 
moet daar ruimte voor maken. 

Hoe komen we samen? Architect Bert Villa verzamelt mensen rond het 
concept en de warmte van de schouw. OUTLINE zoekt naar verhalen, 
fascinaties en ontmoetingen in Bekegem, en brengt dit samen in een 
radioshow en een publicatie. De zwarte zusters improviseren dan weer 
als niet-muzikanten in een steeds herhaalde poging tot samenkomen.

We gaan op zoek naar wat we delen. Thomas Willemen bouwt aan 
een onmogelijke kubus, van overal te zien, een vast element in het 
landschap. Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky delen vlak 
na hun huwelijk de stand van zaken van hun zoektocht naar een 
duurzame levensgemeenschap. Door een nauwgezette studie van 
mensen op een plein gaan Louise Bergez en Loes Swaenepoel in 
hun voorstelling op zoek naar een moment dat echt gedeeld wordt. 
Even kunnen we gewoon naar elkaar kijken.

En dat is slechts het topje van de ijsberg. Neem zeker ook tijd 
voor onze Cinema B, de Billboards en het avondlijke Nachtlawaai-
programma. Kijk rond en interpreteer. Kom samen en praat. Laat 
je uitdagen en wees, ook al is het maar voor heel even, deel van de 
fictie en realiteit die PLAN B wil zijn. Laat dit krantje hiervoor een 
begin zijn.

PLAN B maakt holtes waarin echo’s weerklinken, nieuwe plaatsen 
om te zijn. Nieuwe ruimtes in ons brein.  
– Wannes Vandenbussche, inwoner van Bekegem.

Groetjes uit Bekegem,
PLAN B 

Kunstenfestival PLAN B 2018
Zat 1 sept: 14u00 — 00u00 / Zon 2 sept: 14u00 — 19u00 

Atelier B / Cinema B / Billboards / Workshops / Nachtlawaai
Guusje America, buren, Brik Tu-Tok, Elias Cafmeyer, Club Jaecques, Frederik 
De Beul & Olivier Magis, Willem de Haan, de zwarte zusters, Marta Galmozzi, 
Marijs Kempynck, Jade Kerremans, Menzo Kircz, Kosmo Sound, Oona Libens, 
Aay Liparoto, William Ludwig Lutgens, Jelle Martens, Louisiana Mees, Memo 
Pimiento Electric Orchestra, Ohne Francis, OUTLINE, Damjan Perić, Dries 
Segers, Sergeant, Naomi Steijger & Timo Tembuyser, Loes Swaenepoel & 
Louise Bergez, Mirte van Duppen, Simon Van Honacker, Bert Villa, Anyuta 
Wiazemsky & Kim Snauwaert, Thomas Willemen, Quinten Wyns 

Ontdek het volledige weekendprogramma en uurschema online op www.kunstenfestivalplanb.be

http://www.kunstenfestivalplanb.be


Een vogel passeert over de twee vrouwen en landt op de lantaarnpaal

een man zit tegen de rand van de lantaarnpaal

drie mannen wandelen voorbij

twee ervan met een fiets bij de hand

de twee mannen die eerst in de verte stonden te praten nemen afscheid

een vrouw in een gele jas loopt naar de man die tegen de lantaarnpaal zit te wachten 

een vrouw bekijkt de lantaarnpaal

samen met een man

tussen hen in ligt een afstand

de man wil al verder

vier mensen met een lome voetstap passeren

ze vertrekken samen

Uit Een Parade van antihelden en andere protagonisten  
van Louise Bergez en Loes Swaenepoel. 
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KIRCZMENZO

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Wat heb je 
naar jouw gevoel in die vijf jaar aan 
KASK geleerd? 
M E N Z O  K I R C Z :  Ik heb vooral geleerd ge-
duld te hebben en mezelf niet serieuzer te 
nemen dan mijn werk. Tijdens mijn uitwis-
seling in Finland besefte ik dat de manier 
van werken aan KASK maar één heel erg 
specifieke manier is. Dat was een bevrij-
ding omdat ik plots meer naar mezelf kon 
luisteren. Het gaat er dus om je zo weinig 
mogelijk aan te trekken van die specifieke 
verwachtingen en zoveel mogelijk je eigen 
parcours te lopen. 

Wat staat je hierna te wachten? 
Ik weet niet of ik mezelf wil blijven zien als 
theatermaker. Maar als wat dan wel? Vooral 
blijven doorwerken, lijkt me. Het kunstwerk 
is voor mij niet zozeer een doel maar wel 
een middel. 

Welk doel dient het middel kunst dan 
voor jou? 
Ik probeer bloot te leggen welke regels er 
van toepassing zijn op ons leven en hoe we 
met die regels kunnen omgaan. Het is voor 
mij heel erg belangrijk dat het niet stopt 
bij het blootleggen van bestaande dyna-
mieken. Ik wil ook mogelijke toekomsten 
onderzoeken. Ik hecht heel veel waarde aan 
verbeeldingskracht. 

Wat betekent verbeelding voor jou? 
Een voorbeeld in het negatieve is Margaret 
Thatcher en haar “There is no alternative”. 
Dat is een directe aanval op de verbeelding. 
Je hoort mensen altijd praten over een ge-
brek aan politieke verbeelding. Ik denk dat 
er van dat soort verbeelding geen sprake 
kan zijn zonder verbeelding tout court. Je 
moet de wereld anders kunnen voorstellen, 
voor je haar kan veranderen. Mijn werk is 
hopelijk een oefening in het verbeelden. In 
onze maatschappij is immers alles al een 
beeld, zo hoef je niets meer te verbeelden. 
Je hoeft je alleen maar te herinneren wat je 
eerder al zag. 

Welke rol speelt die verbeelding in 
je werk? 
Ik probeer dingen te maken die de verbeel-
ding van de toeschouwer aanzetten. Mijn 
werk opent zich als het ware voor een zeer 
associatieve blik. Zo kan je jezelf als toe-
schouwer deel maken van het stuk. 

Wat bedoel je met de zoektocht 
naar een taal in de beschrijving van 
Onduidelijke Correspondenties? 
In deze voorstelling zit ik met mijn publiek 
aan tafel. Bij me heb ik een tekendoos vol 
met schijnbaar belangeloze dingen die ik 
op straat heb gevonden. Met die objecten 
probeer ik een betekenis over te brengen. 

Daarvoor spreek ik dus de verbeel-
ding aan. Zo vormt zich een beeldtaal 
waarin de betekenis nog niet vaststaat. 
Het is telkens opnieuw aan het publiek 
en mezelf om samen te onderhande-
len wat de dingen betekenen. Soms 
is zo’n betekenis heel eenduidig, dan 
vinden we met z’n allen: dit betekent 
dat. Maar heel veel dingen zijn minder 
duidelijk, dan kunnen toeschouwers 
voor zichzelf verbeelden wat de dingen 
op tafel zijn. 

Onduidelijke Correspondenties 
bevat ook taal in de zin van tekst. 
Waar komt die vandaan? 
Omdat het hele stuk volgens mij over 
communicatie gaat, voelde ik de nood 
aan tekst. Het menselijk bestaan 
is eigenlijk een grote miscommuni-
catie. We proberen elkaar de hele 
tijd te begrijpen, maar dat lukt maar 
halvelings. De tekst in de voorstelling 
gaat voor mij daarover. Het idee van 
de briefwisseling kwam door Fritzi 
ten Harmsen van der Beeks prachtige 
gedicht Onduidelijke corresponden-
tie en de nadelige gevolgen, in twee 
verzen. Daardoor ben ik ook brieven 
gaan schrijven. Zo ontstonden de twee 
mensen (A. en O.) en de poging tot 
communicatie tussen hen. Het toont 
de beperktheid van woorden. 

Uit Onduidelijke Correspondenties 
spreekt een ongelooflijke zachtheid 
en zorg voor zowel dingen als voor 
mensen. Kies je daar bewust voor? 
Ik heb er geloof ik niet bewust voor geko-
zen, maar toen ik merkte dat die zorg er 
plots was heb ik het bewust gecultiveerd. 
Ik heb ervoor gekozen omdat de objecten 
die ik gebruik normaliter als waardeloos 
beschreven zouden worden. Het zijn dingen 
als dopjes, steentjes en vieze papiertjes om 
sigaretten mee te rollen. Ik vind het heel 
erg mooi om met z’n allen zorg te dragen 
voor deze dingen. Dat is veel moeilijker dan 
zorgen voor dingen die je liefhebt. Maar 
het is juist heel erg belangrijk om zorg te 
dragen voor dingen die veel abstracter zijn, 
de ander of de vreemdeling bijvoorbeeld. 

Dat zorgen doe je samen met 
je publiek? 
Ja, in die zin is het essentieel dat de voor-
stelling tot stand komt tussen de mensen 
en mezelf. Ik wil niet mijn vaardigheid als 
verteller tonen. Ik wil dat we samen iets ma-
ken, ergens zorg voor dragen en er waarde 
aan toekennen. Dat is iets helemaal anders 
dan wanneer ik bepaal wat waardevol is. In 

Theatermaker Menzo Kircz (°1989) studeert dit 
jaar af aan de opleiding Drama van KASK Gent. 
Tussen het schrijven van zijn thesis door maakt 
hij tijd voor een gesprek over de verbeelding en 
hoe we ons daarvan kunnen bedienen.

“ Het menselijk bestaan 
is eigenlijk een grote 
miscommunicatie. We proberen 
elkaar de hele tijd te begrijpen, 
maar dat lukt maar halvelings.
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dat geval zijn we niet aan het onderhande-
len. In mijn werk zit een impliciete reflectie 
over de waarde en aan welke dingen we ze 
kunnen toekennen. 

Zo komen we als vanzelf bij de work-
shop die je in het kader van PLAN B 
zal geven. Wat ben je daar van plan? 
Het idee is om met mensen die dat willen te 
bouwen aan een schaalmodel van Bekegem 
met dingen die we op straat vinden. Het 
hoeft echter geen letterlijke kopie van 
Bekegem te zijn. Stel nu dat mensen vinden 
dat Bekegem niet een maar twee voet-
balvelden nodig heeft, dan bouwen we er 
gewoon twee. Zo onderhandelen we, nu in 
de concrete context van Bekegem, opnieuw 
wat van waarde is. 

De manier waarop je je publiek aan-
spreekt maakt je werk breed toeganke-
lijk. Waarom is dat van belang? 
Ik wil persoonlijk geen kunst maken die en-
kel gewaardeerd wordt door mensen die ook 
kunst maken. Al ben ik heel blij dat ook dat 
soort kunst er is. Ik merk echter dat ik niet 

goed snap waarom ik dat zou doen. Ik wil 
maatschappelijk relevant werk maken, niet 
door het thematiseren van de maatschap-
pij, maar door het werk op een bepaalde 
manier in de wereld te plaatsen. Dat kan 
zowel slaan op de manier waarop het werk 
tot stand komt, als de manier waarop het ge-
toond wordt. De dingen die ik maak ontstaan 
vaak op een collectieve manier. Dat zie je 
heel expliciet in de workshops, maar ook in 
mijn ander werk is dat van belang. 

Helpt het dan om de kunstinstituten 
te verlaten? 
Ik denk van wel. Met Onduidelijke 
Correspondenties trek ik bewust uit het 
theater en speel ik in cafés en bij men-
sen thuis. Dat doe ik omdat het theater 
een soort reservaat is geworden voor de 
verbeelding. Daar is op zich geen probleem 
mee, maar het wijst erop dat buiten de 
grenzen van dat reservaat niet zo veel 
plek meer is voor verbeelding. Verbeelding 
binnen het theater alleen is voor mij niet 
genoeg. We moeten ons die plek daarbuiten 
dus weer gaan toe-eigenen. 

“Ik wil 
maatschappelijk 
relevant werk 
maken, niet 
door het 
thematiseren 
van de 
maatschappij, 
maar door het 
werk op een 
bepaalde manier 
in de wereld te 
plaatsen.

Onduidelijke Correspondenties, 2018. © Leontien Allemeersch
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OUTLINE

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Hoe vonden jullie 
elkaar en op welke manier werd dat 
OUTLINE? 
O U T L I N E :  We studeerden samen aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tjobo 
en Wouter studeerden er grafisch ont-
werp, Maite en Jan-Pieter fotografie. In het 
curriculum is een interdisciplinair project 
voorzien. We hadden geen zin om aan het 
programma van de school deel te nemen, 
dus zijn we onze eigen gang gegaan. De 
connectie tussen ons kwam er misschien 
wel net door die onvrede met onze oplei-
dingen. We wouden allemaal meer uitge-
daagd worden. Dat hebben we toen maar 
zelf gedaan. Dus hebben we een aanvraag 
geschreven om samen naar Sarajevo te 
gaan. We wisten op voorhand eigenlijk niet 
zo goed wat we aan elkaar hadden, buiten 
dat we goed bier met elkaar konden drin-
ken. Het werk in Sarajevo heeft uiteindelijk 
tegen onze verwachtingen in ongelooflijk 
goed uitgepakt. 

Hoe zouden jullie je werk 
omschrijven? 
Onderzoek en het procesmatige staan in 
ons werk centraal. Verder draait het vooral 
om de mensen die we ontmoeten. Wat wij 
doen is kaders scheppen, vandaar ook de 
naam OUTLINE. In Sarajevo hebben we 
kaders geschapen waarbinnen er genoeg 
speelruimte was voor echte ontmoetingen 
en om daadwerkelijk iets te laten gebeuren. 
Daaruit bleek dat vooral ontmoetingen 
ons verder brachten. We proberen ook een 
podium te creëren waarop iets kan ont-
staan, vandaar dat we onszelf een platform 
noemen.

Een andere belangrijke karakteristiek 
is het documenteren en publiceren 
van deze ontmoetingen en gebeurte-
nissen. Hoe zien jullie dat? 

Ons werk gaat altijd over vertaalslagen, 
wat die precies inhouden staat nooit vast. 
We maken vertalingen van persoon tot 
persoon, cultuur tot cultuur, maar dus ook 
van medium tot medium. Die laatste is 
de vertaalslag van het publiceren. Bij het 
documenteren en publiceren dwingen we 
eerst en vooral onszelf ertoe om terug te 
kijken, te kristalliseren. Aan de andere kant 
is het natuurlijk belangrijk om iets van ons 
werk te communiceren naar iemand die er 
niet bij was. Maar hoe doe je dat op een 
relevante manier? Het gaat voor ons om de 
ervaring zelf, maar op lange termijn is die 
vraag wel interessant. 

OUTLINE lijkt een noemer te zijn 
waaronder zeer verscheiden indivi-
duen zeer verscheiden werk kunnen 
maken. Wat betekent het om een 
platform te zijn? 
Wij vier zijn de basis in die zin dat we 
projecten initiëren. Zodra er echter geen 
mensen komen naar de momenten die wij 
organiseren, bestaat OUTLINE natuurlijk 
niet meer. We vertrekken met OUTLINE 
vanuit het idee van wisselwerking en 
dialoog. Bij de publicatie OUTLINE#1 die op 
ons project in Sarajevo volgde, publiceer-
den we ook teksten van anderen. We willen 
zoveel mogelijk stemmen en perspectieven 
incorporeren. Daar werden we in Sarajevo 
bijna toe gedwongen. We moesten ons 
meteen tot onze omgeving verhouden. Wie 
ben ik en wie is de ander? Wat mag ik zijn 
en vertellen? Een van de eerste mensen die 
we daar ontmoetten, vroeg meteen nadat 
hij onze plannen had gehoord: “But, what 
do you have to offer?” Dat heeft ons me-
teen op scherp gezet, het werk moest een 
ontmoeting zijn. Zo’n platform is meer open 
dan een collectief. Binnen ons platform kie-
zen we radicaal voor dialoog en meerstem-
migheid. In een tijd die gekenmerkt wordt 

door individualisme en een stevig gebrek 
aan nuance kan je dat een statement noe-
men. Maar wel een statement waar je het 
over kan hebben. 

Van Sarajevo naar Bekegem, dat lijkt 
natuurlijk een gigantische stap. Hoe 
zien jullie dat? 
Toen we voor Kunstenfestival PLAN B ge-
vraagd werden, vonden we dat meteen heel 
erg bij onze praktijk passen. Ook Bekegem 
staat ver van onze leefwereld. We moeten 
dus, net zoals in Sarajevo, op zoek naar 
herkenning en afstand. Waar ontmoeten 
we elkaar en waar ontstaat er frictie? In 
Sarajevo werkten we vooral met mensen 
uit het kunstencircuit, dat zal in Bekegem 
helemaal anders zijn. We moeten dus op 
zoek naar een andere gemene deler en 
een manier om te schipperen tussen onze 
wereld en die van Bekegem. 

Wat zijn jullie concrete plannen voor 
het festival? 
We willen graag radio maken. Tijdens de 
twee weken die we op voorhand in resi-
dentie waren, gingen we al op zoek naar 
audiofragmenten. Dat radiostation is deze 
keer de manier om een kader, een platform 
te scheppen voor de inwoners van Bekegem 
en onze ontmoetingen. Het medium radio 
is interessant omdat het enerzijds goed 
gekend is in Bekegem, iedereen heeft een 
radio. Anderzijds is de radio boeiend van-
wege zijn tijdgebondenheid, op een gegeven 
moment bestaat het niet meer. Deels van-
daar ook de nood om opnieuw met docu-
mentatie te werken. We zullen dus opnieuw 
de vertaling maken naar een publicatie die 
op het festival verkrijgbaar zal zijn. In die 
publicatie zullen sporen te vinden zijn van 
gesprekken, gebeurtenissen, verhalen... die 
we tijdens onze residentie tegenkwamen. 

OUTLINE is een platform dat zich oefent in 
ontmoetingen en vertaalslagen. Twee fotografen 
en twee grafische vormgevers confronteren zich 
met nieuwe werelden en mensen. De sporen van 
die uitwisselingen worden gedocumenteerd in 
een publicatie. Tjobo Kho (°1993), Wouter Stroet 
(°1995), Maite Vanhellemont (°1990) en Jan-Pieter 
‘t Hart (°1995) bespreken in dit gesprek hun 
meerstemmige procedé. 

“Ons werk 
gaat altijd over 
vertaalslagen, 
van persoon tot 
persoon, cultuur 
tot cultuur en 
van medium tot 
medium.
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MIRTE VAN DUPPEN

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Een dorpje in 
IJsland, ‘t Eilandje in Antwerpen of 
de Nederlandse polder: plaatsen lij-
ken in je videowerk centraal te staan. 
Vertrek je voor een video van een 
bepaalde locatie? 
M I R T E  VA N  D U P P E N :  Ik hoef niet altijd 
vanuit een plek te vertrekken. Het gaat 
vaak eerder om een bepaalde ontwikke-
ling. Bijvoorbeeld in VIEW of the/from the 
WATERSIDE, een werk over de gentrificatie 
van de Antwerpse buurt ‘t Eilandje, gaat 
het voor mij om het aankaarten van een 
tendens. Ik vind het interessant om bijvoor-
beeld die gentrificatie te bespreken vanuit 
een heel erg specifieke plek. Eerder dan op 
zoek te gaan naar de specificiteit van een 
locatie zoek ik dus naar patronen. 

Wat die patronen lijkt te verbinden, 
is de manier waarop mensen zich 
tot hun omgeving verhouden. 
Welke vragen stel je je over die 
verhouding? 
Wanneer ik een plek onderzoek vraag ik 
mezelf vooral af hoe mensen de ruimte 
gebruiken of hoe andere mensen willen dat 
de ruimte gebruikt wordt. Ik ben niet alleen 
op zoek naar hoe wij als mens de ruimte 
rondom ons vormgeven, maar ook naar 
hoe deze vormgeving de mensen stuurt in 
hun gedrag. 

Kan je schetsen hoe zo’n videowerk 
tot stand komt? 

Aan het filmen gaat een onderzoeksproces 
vooraf. Voor ik begin te registreren, probeer 
ik een plek echt te begrijpen. Wat is de ge-
schiedenis van deze locatie? Welke partijen 
zijn hier betrokken? Daarna doe ik veldwerk 
waarbij ik ook meteen film. Dan loopt plots 
alles door elkaar. Ik bezoek plekken en heb 
er gesprekken. Wanneer iemand mij dan bij-
voorbeeld vertelt waar ze altijd gaat zitten 
om haar boterhammen op te eten, dan 
zoek ik die plek op om er te filmen. In de 
laatste fase print ik alle stills uit en maak ik 
aan een grote tafel een samenstelling die 
mij een beeld geeft van hoe ik de beelden 
zal monteren. 

Op Kunstenfestival PLAN B toon je 
Brot af Seyðisfirði / Fragments 
of Seyðisfjörður dat opgenomen 
werd in het kleine IJslandse 
dorpje Seyðisfjörður. Hoe kwam je 
daar terecht?
Mijn tante was een grote fan van Björk en 
is een aantal jaar geleden samen met haar 
dochter naar IJsland geweest. Hun verhalen 
en foto’s hebben destijds veel indruk op 
mij gemaakt, daarom wilde ik er al erg lang 
eens heen. In 2017 kreeg ik de kans om 
een residentie van 50 dagen te doen in het 
kleine havendorpje Seyðisfjörður. Ik wist op 
voorhand eigenlijk helemaal niets van het 
dorp. Het bleek een plek te zijn, ingesloten 
tussen de bergen, waar in het najaar de zon 
niet meer over de bergtoppen komt. Dat, en 
het feit dat door de weersomstandigheden 

– bijvoorbeeld bij hevige sneeuwval – de 
dorpelingen zich niet meer uit het dorp 
kunnen verplaatsen, zorgt voor een bijzon-
dere intimiteit. Zoals je in het werk ziet, 
komen mensen er ook regelmatig samen om 
muziek te maken. Dat is een setting waaruit 
een samenhorigheid spreekt die typerend 
is voor Seyðisfjörður. 

Je beschrijft in het werk zelf dat die 
intimiteit ook verstikkend kan zijn, 
hoe werkt dat precies?
Wanneer ik tijdens mijn onderzoek met 
mensen ging spreken, wisten ze vaak 
op voorhand al wat ik zou vragen omdat 
iemand anders uit het dorp het hen al 
had verteld. Het is een plek waar ieder-
een alles van elkaar weet en dat kan 
beklemmend werken. 

De beschrijving van de intieme 
bubbel in Brot af Seyðisfirði / 
Fragments of Seyðisfjörður zou 
ook voor Bekegem kunnen opgaan. 
Wat hoop je in dat opzicht dat er 
gebeurt wanneer mensen het werk 
in die context zien? 
Ik ben blij dat die verbinding gelegd kan 
worden. Zo blijken ontwikkelingen die eerst 
erg specifiek leken veel breder toepasbaar. 
Ik hoop, net als bij mijn ander werk, dat er 
op die manier bij de toeschouwer een soort 
van herkenning kan optreden. Maar net 
zo goed wil ik dat mijn werk ervoor zorgt 
dat de toeschouwer zijn omgeving op een 
andere manier bekijkt. Ik ben er echter van 
overtuigd dat, om dat te kunnen doen, het 
essentieel is dat de toeschouwer iets kan 
herkennen, alsof hij dan een soort toegang 
krijgt tot het werk. De tijd die mijn beelden 
vragen, maken die reflectie en de even-
tuele perspectiefwissel mogelijk. Ik ben 
benieuwd welke lagen Brot af Seyðisfirði 
/ Fragments of Seyðisfjörður in Bekegem 
zal krijgen. 

Mirte van Duppen (°1990) is zowel 
videokunstenaar als grafisch vormgever. In haar 
videowerk ontleedt ze op een even nauwgezette 
als gestileerde manier de locaties die ze bezoekt. 
Een gesprek over herkenning en de magie van 
plekken en hun inwoners. 

Stills uit Brot af Seyðisfirði / Fragments of Seyðisfjörður, 2017. © Mirte van Duppen
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V I N C E N T  F O C Q U E T :  Je schippert tus-
sen Zweden en België. Hoe ziet jouw 
thuis eruit? 
O O N A  L I B E N S :  Mijn moeder is Zweedse 
en mijn vader komt uit België. Ik groeide 
op in Gent, maar bracht in die periode 
elke zomer in Zweden door. Toen ik op de 
middelbare school zat, heb ik drie jaar in 
Zweden gewoond, waarna ik ben terugge-
komen om aan KASK Gent te studeren. 
Sindsdien woon en werk ik zowel in Zweden 
als in België. 

Je werk zoekt overlappingen tussen 
poëzie en wetenschap. Hoe kom je bij 
die fascinatie voor wetenschap? 
Het is niet het feitelijke van de wetenschap 
dat me aantrekt, maar eerder het absurde 
ervan. De wetenschap biedt enorm veel 
antwoorden, maar niet op onze levensvra-
gen. De abstracte taal van de wetenschap 
spreekt me wel enorm aan, soms lijkt het wel 
poëzie. Ook denk ik dat de kunst overneemt, 
waar de wetenschap niet in staat is antwoor-
den te bieden. Het spelen daarmee werd 
belangrijk in mijn werk toen ik op zoek ging 
naar een narratief dat het dromerige van het 
schaduwtheater tegen kon kleuren. Ik werk 
in mijn performances met het format van 
18e en 19e-eeuwse performatieve lezingen 
die gebruikt werden om wetenschappelijke 

ontdekkingen over te brengen bij een pu-
bliek. Daarbij werden vroege projectietech-
nieken zoals de magische lantaarn gebruikt. 
Door mijn gebruik van semi-waarheden 
speel ik met de elementen waarheid, auto-
riteit en kennisoverdracht die toen centraal 
stonden. Ik creëer een eigen logica, dat is 
mijn manier om met de onbegrijpelijkheid 
van de dingen om te gaan.

De meeste hedendaagse voorstellin-
gen die de thematiek van technologie 
behandelen hebben het over hi-tech 
innovatie. Vanwaar jouw focus op 
oude, analoge technieken? 
Ik probeer binnen de technologische con-
text een link te leggen tussen het heden en 
het verleden. Die lezingen waren eigenlijk 
de powerpointpresentaties van vandaag. 
Het is belangrijk dat we een historisch 
referentiekader opbouwen om naar de 
hedendaagse technologie te kijken. Zo kun-
nen we proberen een lijn waar te nemen die 
doorheen de technologische evolutie loopt. 
Er worden te weinig filosofische discussies 
rond technologie gevoerd. Meestal gaan 
we gewoon kritiekloos mee in het enthou-
siasme dat technologische innovatie met 
zich meebrengt. In die zin helpt het om naar 
oudere technologieën te kijken om dat te 
begrijpen. Je ziet dat die technologie niet 

losstaat van maatschappelij-
ke processen. 

Spreekt er uit je keuze 
voor die tragere tech-
nieken ook een soort 
nostalgie?
Ik denk niet dat ik het woord 
nostalgie wil gebruiken. Ik wil 
technologie opnieuw toe-ei-
genen, opnieuw menselijk ma-
ken. Als een Macbook kapot 
gaat moet je een nieuwe 
kopen, want je weet er niets 

over omdat alle kennis bij grote multinatio-
nals zit. Dat contrasteert met de technolo-
gie in mijn voorstelling, die is menselijk en 
transparant. Alsof ik de gebruiksaanwijzing 
kan laten zien. Ik ben ook op zoek naar 
vertraging. De snelheid waarmee beelden 
vandaag op ons afkomen is onvoorstelbaar, 
waardoor we er niet meer bij stilstaan. Er 
ontstaat een beeldinflatie. 

De ruimte, de zee, het lichaam, de 
werelden waarmee je aan de slag 
gaat, zetten aan tot verwondering. 
Wat betekent dat woord voor je? 
Verwondering is misschien wel mijn be-
langrijkste drijfveer, dat is voor mij de kern. 
Ikzelf verwonder me vaak over bepaalde 
lichtinval of lichteffecten en dat wil ik met 
de toeschouwer delen. Al van voor ik begon 
te studeren, was ik met schaduwtheater 
bezig. Het is net zoals naar vuur kijken, je 
raakt erdoor gefascineerd. Ik streef ook 
naar een totaalervaring, in die zin dat de 
toeschouwer kan opgaan in mijn werk en 
even uit de dagelijkse sleur wordt gehaald. 

Wat zijn je plannen voor 
Kunstenfestival PLAN B? 
Ik ga in Bekegem een ‘media-archeologi-
sche’ installatie tonen. Dat betekent dat 
ik aan de slag ga met technologie uit het 
verleden. In de geschiedenis van het bewe-
gend beeld waren diorama’s en peepshows 
belangrijke technologieën, daar wil ik iets 
mee doen. Een eerste idee is dus een soort 
van kijkkast. Een tweede plan is om zelf een 
paar primitieve projectoren te maken. Ik wil 
graag met zonlicht werken, maar daarvoor 
moet het natuurlijk zonnig zijn. 

Wat is het belang van kunst maken in 
het dorp? 
In de stad is men vrij verwend als het op 
cultuur aankomt. Ik vind het belangrijk 
om kunst naar minder evidente plekken te 
brengen en om stedelingen en dorpelingen 
met elkaar in contact te brengen via kunst. 
Niet dat enkel stedelingen kunstenaars zijn, 
maar er is wel een enorme aantrekkings-
kracht voor – en concentratie van – kunste-
naars in steden. 
Er bestaat een risico dat er een te grote 
kloof ontstaat tussen de stad en het dorp. 
Kunst in het dorp, buiten de instituties, kan 
een manier zijn om die tegenstellingen te 
overbruggen. De confrontatie met minder 
ervaren kunstkijkers kan ook een antidotum 
zijn tegen de navelstaarderij, die kunst in 
de klassieke stedelijke instituten wel eens 
durft te vertonen. Daar kom je in een dorp 
niet mee weg. 

Als rode draad doorheen het werk van Oona 
Libens (°1987) loopt een mateloze fascinatie 
voor licht en schaduw. In performances, 
installaties en fotogrammen verwondert 
de Belgisch-Zweedse kunstenaar zich over 
de dingen die ze niet helemaal begrijpt. We 
hebben het over wetenschap, technologie 
en wat oude dingen ons over het nu kunnen 
leren.

LIBENSOONA

© Annelien Vermeir
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ZWARTEDE ZUSTERS

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Hoe kwamen de 
zwarte zusters tot stand? 
D E  Z W A R T E  Z U S T E R S :  Bijna twee jaar 
geleden zijn we op initiatief van Gustave 
voor het eerst samengekomen in Sint-Lucas  
Gent. Dat was extreem chaotisch, er waren 
te veel mensen en geen geluidsdoeken in 
de ruimte waardoor alles als lawaai klonk. 
Dat hebben we nog zo’n zestal weken vol-
gehouden. Er haakten een aantal mensen 
af, maar degene die erin geloofden, bleven 
komen met steeds grotere goesting en 
betrokkenheid. Toen werd de collectieve 
identiteit langzaamaan gevormd, min of 
meer los van individuen. Deze periode was 
een vormingsperiode waarin we van 25 per-
sonen naar een min of meer vaste samen-
stelling van 17 mensen zijn geëvolueerd. 

In de zwarte zusters heeft niet 
iedereen een muzikale opleiding 
genoten. Vanwaar die keuze om 
muziek te maken met ongeschool-
de muzikanten? 
Wij geloven dat de slechtste muzikant de 
meest creatieve is. Als je maar één snaar 
hebt, probeer je alles uit die ene snaar 
te halen. Bovendien geeft iemand die 
bijvoorbeeld de maat niet kan houden een 
enorme voorzet aan de rest van de groep 
om in die eigenaardige maatsoort te volgen. 
Verder opent het mogelijkheden die niet 
zuiver muzikale, maar ook performatieve 
kwaliteiten in zich dragen. Het is voor ons 
ook van belang dat iedereen kan meedoen. 
Wij zijn niet bezig met grote woorden als 
politiek, democratie en inclusiviteit, maar 
op microniveau gaat het bij ons natuurlijk 
wel over groepsdynamiek en collectieve 
waarden. 

Primeert het visuele of performa-
tieve aspect in jullie performances 
op de muziek? 

Dat hangt af van de specifieke 
omstandigheden waarin we spelen, maar 
we voelen ook dat er een golfbeweging 
merkbaar is. Zijn we een paar weken 
gefocust op hoe onze concerten 
performatief in elkaar zitten, dan 
concentreren we ons daarna weer op 
het muzikale. Het zou bijvoorbeeld niet 
ondenkbaar zijn om een plaat te maken. 
We kunnen 
eigenlijk alles, 
of niets, maar 
waarschijnlijk ligt 
dat heel dicht bij 
elkaar. 

Hoe ziet een 
repetitie van de 
zwarte zusters 
eruit? 
Wij repeteren elke 
maandag. We 
eten eerst samen 
aan een lange 
tafel. We zoeken 
altijd mensen uit 
de groep die willen koken. Voor sommigen 
is die maandag waarop we repeteren een 
ankerpunt in hun week geworden. We 
vergelijken het vaak met een voetbalploeg. 
Wanneer zij voor een wedstrijd trainen, 
doen ze oefeningen om tijdens de wedstrijd 
zo goed mogelijk te zijn. Ze denken ook 
een tactiek uit: Hoe beginnen we? Hoe 
stellen we ons op? Precies zo gaat het 
bij ons. Gustave en Janes bereiden de 
oefeningen voor die de groep klaarstoomt 
voor een concert. Die oefeningen lopen 
uit elkaar. Soms repeteren we zonder 
instrumenten en kijken we wat er gebeurt, 
maar evengoed proberen we eens punk 
te spelen. Onze repetities gaan meestal 
over hoe je elkaar als groep op een 
efficiënte manier kan vinden. Hoe ga je 

met een groep van 15 mensen op dezelfde 
golflengte zitten? Breder dan de oefeningen 
is het hele repetitieproces een soort van 
groepsvorming. 

Performances van de zwarte zusters 
gaan dan ook snel over die groepsdy-
namiek. Doen jullie dat bewust? 
Onze performances vertellen inderdaad 
veel over het narratief van de groep. Die 
groepsdynamiek aansterken, elkaar beter 
leren kennen, maakt ook de voorstellingen 
beter. Een avond samen op café heeft soms 
vergelijkbare effecten als een repetitie. Het 
optreden in de klassieke zin is maar een 
fractie van wat wij doen. Zowel letterlijk 
als metaforisch is de weg ernaartoe even 
belangrijk. We proberen die weg dan ook 
vaak te tonen.

Wat onderscheidt een goed concert 
van de zwarte zusters van een min-
der geslaagde voorstelling? 
Bij een goed concert voel, betast, begrijp 
je elkaar en worden we een collectief 
geluid. Tijdens een slecht concert loop 
je elkaar de hele tijd mis. Er gebeurt 

veel maar niets komt samen, net zoals 
een saus die niet pakt. Dat kan liggen 
aan de voorbereiding, de mindset, de 
verwachtingen, verschillende individuen die 
er niet helemaal bij zijn... Er zijn geen regels 
voor een goed concert. Niets werkt altijd. Je 
moet het elke keer helemaal opnieuw doen. 

Hoe beïnvloedt de context jullie werk 
en hoe zien jullie dat in Bekegem? 
De context is een van de belangrijkste 
factoren. We hanteren echter geen vaste 
strategie om ons werk aan te passen aan 
die context. Dat is elke keer anders. Vanaf 
de maandag voor het festival trekken wij 
naar Bekegem. Dat staat vast. Wat we in 
het weekend tonen, gaan we in die periode 
ervoor maken. 

Voor we aan het interview beginnen hebben 
Janes Zeghers en Gustave Demoen van de 
zwarte zusters een korte discussie over in 
wiens naam ze spreken. Ze besluiten het 
standpunt van de hele groep in te nemen en 
de vragen te beantwoorden als de zwarte 
zusters. De atypische groep muzikanten 
zijn een collectief in de striktste zin van het 
woord en dat zal tijdens het gesprek enkel 
duidelijker worden.

© Cato Van Rijckeghem



LOUISE
BERGEZ & LOES

SWAENEPOEL

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Hoe hebben 
 jullie elkaar leren kennen?
L O U I S E  B E R G E Z : Dat gebeurde via Anna 
Carlier. Ik zat toen in het eerste jaar Drama 
aan KASK en Loes in het tweede jaar. Op 
dit moment vormen we samen met Anna 
en een stel andere makers en spelers 
Compagnie de Kolifokkers.
 
Wie heeft jullie werk beïnvloedt?
L B :  Dan moeten we het wel over Nick Cave 
hebben. Zijn Murder Ballads, waarin al die 
verschillende verhalen aan bod komen, 
zijn voor ons heel belangrijk geweest. Maar 
ook de rest van zijn werk heeft ons sterk 
beïnvloedt. Wij zijn eigenlijk gewoon heel 
erg grote fans. Het is ook ongelooflijk hoe 
verscheiden zijn werk is, zelfs binnen een 
enkel album.
L O E S  S W A E N E P O E L :  Uiteindelijk was de 
grootste inspiratiebron toch de mensen 
zelf. Veel mensen die we op een of andere 
bus zagen of op een plein hebben geobser-
veerd, zijn via onze verbeelding de voorstel-
ling binnengeslopen.
 
Hoe kwam Een Parade van antihel-
den en andere protagonisten precies 
tot stand?
L B :  Ik vrees dat mijn werkmethode nooit 
zal veranderen. Een Parade kwam dus, net 
als al mijn andere projecten, pas op het 
allerlaatste moment samen.
L S :  We hadden op een bepaald moment 
best veel materiaal. Louise had bijvoor-
beeld, geïnspireerd op Nick Cave, een 
heel aantal ballads geschreven. Maar die 
vertalen naar de scène bleek een moeilijke 
opgave. Dus hebben we alles omgegooid en 
zijn we uiteindelijk op een plein gaan zitten 
om naar mensen te kijken. Daar kreeg de 
voorstelling eindelijk vorm. Het is dus niet 
zo dat Louise haar tekst er eerst was en 

we toen zijn beginnen werken. Die tekst is 
doorheen het hele proces gegroeid. 
 
Het keerpunt kwam dus op een plein. 
Wat is er daar concreet gebeurd?
L S :  We hebben eigenlijk gewoon een heel 
lange tijd op een Gents plein gezeten. Alles 
wat we zagen hebben we 
toen op een zo objectief 
mogelijke manier genoteerd. 
De mensen op dat plein zijn 
personages geworden en 
hebben zich vermengd met 
degene die we daarvoor al 
verzonnen hadden. Die laat-
ste hadden we vormgegeven 
vanuit de grote gevoelens. 
Die gevoelens hebben we 
vervolgens proberen te 
spreiden over de verschil-
lende personages. 
 
Waarom werd pre-
cies het plein jullie 
uitgangspunt?
L B :  Pleinen zijn plekken waar mensen, 
zoals wanneer ze bij elkaar aan tafel zitten, 
met elkaar verbonden kunnen zijn maar 
waar ze niet over elkaar struikelen. Die 
connectie mis ik op dit moment, zowel 
in mijn eigen leven als in de wereld. Het 
jaar waarin ik Een Parade maakte was ik 
vaak verdrietig. Het zou kunnen dat ik de 
verbinding, die ik op dat moment zo miste, 
in de voorstelling ben gaan zoeken. Als 
het goed is, kan theater een plek zijn waar 
gemeenschap ontstaat.
 
Julie kiezen er wel voor om dat plein 
met z’n tweeën te spelen, vanwaar 
die keuze?
L B :  Net omdat we het over die verschei-
denheid willen hebben. Al die personages 

samen krijgen in een voorstelling met twee 
spelers, dat was en is een oefening in veel-
heid. Hoe schakel je als speler bijvoorbeeld 
tussen deze personages?
L S :  Maar die uitdaging ligt ook bij het 
publiek. We dagen hun verbeelding uit om 
alles wat we geven levendig te houden. 
Zo moeten ook zij omgaan met het contrast 
van eenvoud en veelheid op scène.

Het is vandaag, zeker als jonge 
maker, bijna een statement om nog 
vanuit tekst te vertrekken. Was dat 
een bewuste keuze?
L B :  Ik denk dat ik eigenlijk helemaal geen 
schrijver ben. Als ik op het schrijfproces 
terugkijk, weet ik ook niet helemaal hoe 
dat gebeurd is. Ik schreef gewoon. De vraag 
is: wat heb je nodig om het onzichtbare 
zichtbaar te maken op scène? Die tekst 
helpt daar zeker bij, maar we hebben ook 
onze lichamen keihard nodig. Zowel tekst 
als lichamelijkheid zijn methoden die wij in-
zetten om dat plein verbeeld te krijgen. Die 
twee strategieën spreken de verbeelding 
van de toeschouwer op een verschillende 

manier aan. Als je bijvoorbeeld alleen de 
tekst zou lezen, zou dat helemaal anders 
zijn, misschien zou je zelfs meer voor je 
kunnen zien.
 
Op welke manier kan de context van 
Bekegem invulling geven aan jullie 
voorstelling?
L S :  Het plein is natuurlijk een redelijk uni-
verseel gegeven. Maar het zou bijvoorbeeld 
kunnen dat het gebrek aan verbinding 
dat wij in Gent voelden, zich in Bekegem 
helemaal niet zo voordoet. Misschien zegt 
iedereen elkaar daar gedag als ze elkaar 
ontmoeten. Het zou interessant zijn om de 
voorstelling opnieuw te maken met obser-
vaties die we in Bekegem doen, en dan te 
kijken hoe de voorstelling verschilt van de 
versie die we nu hebben. 

Louise Bergez (°1994) maakte aan de 
opleiding Drama van KASK Gent samen 
met Loes Swaenepoel (°1994) haar 
afstudeervoorstelling Een Parade van 
antihelden en andere protagonisten. Die 
voorstelling biedt een aandachtige blik op 
een plein en de mensen die het bewandelen.

 Een Parade van antihelden en andere protagonisten, 2018.  
© Tim Theo Deceuninck
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BRIK TU -TOK

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Jullie studeerden 
allebei Drama aan KASK Gent, hoe 
kwamen jullie elkaar tegen? 
L I N D E  C A R R I J N :  Ik herinner me nog dat ik 
op school Maxims bachelorproef zag. Maar 
het contact kwam vooral daarna. Nadat 
ik afgestudeerd was, zijn we gaan samen-
wonen en waren we ook samen te zien in 
Wachten en andere Heldendaden van Het 
Kwartier en Ballet Dommage. 
M A X I M  S T O R M S :  Daarna hebben we 
samen met Simon Van Schuylenberg (PLAN 
B 2016) een jaar lang een atelier gedeeld 
omdat we geïnteresseerd waren in hoe we 
als podiumkunstenaars de werking van een 
atelier konden invullen. Daar toonden we 
dan maandelijks onaffe uitkomsten van 
ons onderzoek. 

Op welke manier kwam uit die ont-
moeting Brik Tu-Tok tot stand? 
M S :  Het album Lemonade van Beyoncé 
kwam uit en dat inspireerde me. Toen heb 
ik in de context van dat atelier mijn eigen 
album gemaakt. Ik speelde geen instru-
ment en kon geen noten lezen, maar heb 

gewoon met wat voorhanden was iets in 
elkaar geprutst. 
L C :  Ik heb tien jaar viool gespeeld en had 
op dat moment al een aantal bandjes gehad. 
Toen ik Maxims muziek hoorde heb ik hem 
vastgepakt en gezegd: “Dit is veel te goed, we 
gaan daar iets mee doen.” We hebben dan 
een manier gezocht om aan dat materiaal te 
kunnen werken en zo ontstond Brik Tu-Tok. 

Hoe anders is het om in de setting 
van een concert te performen? 
L C :  Voor mij was het in het begin heel 
moeilijk om technisch alles in orde te 
hebben en tegelijkertijd dat personage 
te verbeelden. Het voelt ook alsof je het 
publiek rechtstreeks bereikt. 
M S :  Wanneer je een stuk speelt zit je in 
eerste instantie in je fictieve kader. Het 
publiek kan dan achteruit leunen. Tijdens 
een concert is die afstand er niet meer. Je 
moet je als live-muzikant vanaf het eerste 
moment openstellen. Misschien is dat, nu 
ik erover nadenk, in het theater ook wel zo, 
het is gewoon beangstigender. 
L C :  Inderdaad, ik ben zenuwachtiger 

voor concerten dan 
voor voorstellingen. 
Dan moeten we op 
voorhand tegen elkaar 
zeggen dat het wel 
goed komt. 

Zowel in de video-
clips als in jullie 
concerten duiken 
soortgelijke perso-
nages op. Wie zijn 
deze figuren?
M S :  Al deze persona-
ges komen uit dezelfde 

wereld. Van daaruit exploreren we bij elk 
optreden en elk nummer hoe anders de 
personages er kunnen zijn. Ik heb in mijn 
werk altijd al personages uitgeprobeerd. 
Brik Tu-Tok is daar een voortzetting van. De 
personages zijn heel erg extreem en absurd, 
maar toch blijft het de bedoeling dat je ze 
gelooft. Het mag geen gimmick worden. Het 
is zeker wel humoristisch, maar niet om te 
lachen. 

Over de muziek zelf dan: de woorden 
uit de tekst lijken eerder gekozen 
omdat ze goed en ritmisch klinken 
dan om een betekenis te genereren.
M S :  In het begin was dat inderdaad zo. Het 
Engels dat ik gebruikte was dat van een 
zesjarig kind dat een eigen versie maakt van 
Engelstalige nummers die hij niet begrijpt. 
Nu gebeurt het echter ook dat we nummers 
schrijven die meer een soort verhaal bezit-
ten en grammaticaal beginnen kloppen. Ik 
ben benieuwd hoe we de perfecte combi-
natie van nonsens en samenhang kunnen 
bereiken. Het mag niet gewoon brabbeltaal 
zijn, die woorden moet je door de context 
betekenis geven. Het is niet omdat ik brab-
bel dat ik dat gebrabbel niet meen. 

Waar kwam het idee vandaan om die 
alledaagse objecten als instrumenten 
te gebruiken? 
M S :  De allereerste nummers die ik maakte 
waren enkel opgebouwd uit klanken die 
ik met mijn mond maakte en opnames die 
we bijvoorbeeld in de keuken met bestek 
maakten. Die werden dan met de computer 
bewerkt. Wat later zijn we ook beginnen 
sampelen en kwam er een bas bij kijken. 
L C :  Die objecten live bespelen zorgt ook 
voor handelingen die in een live-setting 
performatief interessant zijn. 

Is dat dan het einddoel dat in jullie 
achterhoofd zit wanneer jullie aan 
muziek werken, het concert eerder 
dan de muziekopname?
L C :  Ik denk wel dat wij vooral naar een con-
cert toewerken. Vanuit ons perspectief als 
podiumkunstenaars zijn wij erg bezig met 
hoe alles eruit ziet. Hoe ziet ons podium 
eruit? Hoe staan wij daar? 

Maar jullie sluiten een plaat niet uit? 
M S :  Er is interesse van platenlabels. We 
zouden het in principe dus gewoon kunnen 
doen. Zo’n plaat is wel gigantisch veel werk, 
dat zou dus betekenen dat we onze projec-
ten naast brik Tu-Tok stop moeten zetten. 
Dat is een grote keuze die we voorlopig nog 
niet willen maken. Toch kan ik me niet voor-
stellen dat die plaat er nooit komt. 

Aan tafel zitten Linde Carrijn (°1991) en Maxim 
Storms (°1989) zenuwachtig te wezen. Voor 
hen ligt naast een grote kan citroenwater 
een verse setlist. Hun band, Brik Tu-Tok, 
bestaat nu een jaar. In geflipte performances 
en videoclips tasten ze als absurde 
personages de grenzen van het concert af. 
Een paar uur voor een concert op de Gentse 
Feesten spreken we over muziek maken als 
theatermaker. 
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WILLEM DE HAAN

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Hoe kwam je er 
als beeldend kunstenaar toe perfor-
mances te gaan maken?
W I L L E M  D E  H A A N :  Het gebeurde eigen-
lijk andersom. Ik was altijd al bezig met het 
maken van situaties. Als tiener tekende ik 
vaak figuren die vreemde conversaties had-
den. Later maakte ik maskers van papier 
maché en speelde ik de tekeningen na. Zo 
stond ik op mijn zestiende onder andere 
verkleed als duivel op de bus te wachten. 
Ik vind het nu nog steeds belangrijk dat 
mijn werk een actieve houding aanneemt. 
De sculpturen die ik maak zijn tools om een 
absurde, vervreemdende of cartooneske 
situatie in het dagelijks leven te creëren. 
Zodra ik ze buiten de studio plaats, spelen 
ze actief een rol in de maatschappij. Ze 
functioneren op hetzelfde niveau als mijn 

buurvrouw en ik als we het afval buiten 
zetten of naar de kermis gaan. Iedereen die 
aan een situatie deelneemt beïnvloedt hem 
ook. Mijn sculpturen, foto’s, performances, 
installaties... zouden op zo’n manier moeten 
functioneren: meedoen. 

Welke kunstenaars hebben je werk 
beïnvloedt? Op welke manier?
Ik heb het altijd al fijn gevonden om te 
merken dat goede kunst maken helemaal 
niet ingewikkeld hoeft te zijn. Op mijn 
twaalfde kwam ik in Museum Boijmans van 
Beuningen de Pindakaasvloer van Wim T. 
Schippers tegen. De dag daarvoor probeer-
de ik nog heel realistisch een vrouw uit 
een magazine na te schilderen. Dat heb ik 
daarna nooit meer geprobeerd. Daarnaast 
inspireren kunstenaars me in hoe ze met 

hun werk omgaan. Ik kan ze dan meer 
waarderen door hun houding dan door het 
eindproduct. In die zin is de Nederlandse 
komiek Gover Meit, die continu verwarring 
zaait door zijn uiterlijk dagelijks te veran-
deren, fascinerend. Voor zijn verschillende 
alter ego’s heeft hij verschillende biografie-
en uitgegeven. 

Je werk lijkt alle kanten op te gaan, 
je maakt sculpturen maar ook events 
en foto’s. Waar loopt de rode draad 
voor jou?
Alles wat ik maak zie ik als een eerbetoon. 
Die eerbetonen worden op verschillende 
manieren gebracht en zijn aan uiteenlopen-
de dingen gericht. Wel zijn het vaak de on-
derwerpen die ik dicht om me heen heb en 
al lange tijd als ‘gebruikelijk’ ervaar, die een 
eerbetoon verdienen. Dat zijn dus in het 
verleden al onder andere zonsondergangen, 
voetbaltoernooien, slush puppies, rimpelige 
knieën, kleine verwondingen en vakantie-
kaarten geweest. Deze onderwerpen komen 
niet dagelijks in het nieuws. Toch zijn ze van 
groot belang voor ieders bestaan. Een zons-
ondergang bijvoorbeeld, daar kom je niet 

Willem de Haan (°1996) gaat op een onnavolgbare 
manier om met situaties in het dagelijkse leven. 
De jonge, multidisciplinaire kunstenaar uit 
Nederland ziet zijn werk als een humoristisch 
eerbetoon aan het alledaagse. Een dialoog over 
kunst als situatie.
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onderuit. Die is er, goed zichtbaar of niet, 
gewoon elke dag. Daar een kunstwerk aan 
wijden is niet noodzakelijk, maar moet wel 
met zorg worden gedaan. Kortom: de dingen 
zijn zoals ze zijn. De taak van degene die 
het eerbetoon brengt, is om dit alles in zijn 
waarde te laten. 

Door het maken en deelnemen aan 
die situaties verlaat je vaak de white 
cube, de klassieke tentoonstellings-
ruimte. In welke zin zijn klassieke 
kunstinstituten beperkend en wat 
trekt je aan in de publieke ruimte?
De white cube en het dagelijks leven op 
straat zijn situaties die voor mij als kunste-
naar interessant genoeg zijn om aan deel te 
nemen. Beide plekken bieden me genoeg 
om op te reageren. Een groot verschil tus-
sen de twee situaties zijn de deelnemers. 
De mensen die deelnemen aan het dagelijks 
leven op de Rotterdamse Spanjaardstraat 
zijn voor een groot deel niet dezelfde men-
sen als degene die deelnemen aan de white 
cube van het klassieke kunstinstituut. De 
deelnemers maken de situatie. Het is dus 
met elk kunstwerk maar de vraag, in welke 
situatie moet het functioneren en wie moet 
er op reageren? De laatste tijd zijn veel van 
mijn projecten in het wild te zien, op straat, 
in weilanden en tuinen. Toch schiet er zo 
nu en dan een kunstwerk bij me te binnen 
dat zijn rol het best kan spelen in de white 
cube-situatie. 
 
Moet de kunstwereld en zijn publiek 
opengebroken worden?
Over het algemeen lijkt openbreken me een 
fantastisch idee. In mijn werk probeer ik dat 
echter niet per se te doen. Voor een hoop 
projecten werkt het goed als het makkelijk 
toegankelijk is voor een groot publiek, maar 
bij andere voorbeelden is het tegenoverge-
stelde waar. Het gaat er dus om de juiste 
omstandigheden te creëren, soms is dat 
binnen de muren van de instituten maar 
even vaak erbuiten. 
 
Over het verlaten van de instituten 
gesproken: Metro Station Eekteweg, 
een replica van een metrostation in 
een open weiland, bevraagt expli-
ciet de dynamieken van de stad en 
het dorp. Wat zijn volgens jou de 
verschillen?
In de stad is alles in kaart gebracht. In een 
klein dorp als Haarle, waar de sculptuur 
stond, moet je het allemaal zelf uitzoeken. 
Er zijn je nog geen duizenden bezoekers 
voorgegaan. Toen ik er op locatiebezoek 
was, kwam ik in een gigantisch uitgestrekt 
leeg weiland te staan. Zo’n overdreven 

leegte had ik nog nooit gezien. Ik bedacht 
me: dit zou een van de hotspots van Haarle 
kunnen worden. Maar vrienden uit andere 
delen van het land bleken moeilijk te over-
tuigen om drie uur te reizen voor een leeg 
weiland. Haarle was onbereikbaar met het 
openbaar vervoer en als je met een auto 
naar het weiland aan de Eekteweg reed, 
moest je minstens vijf keer achteruit de 
landweg uit om ruimte te maken voor een 
passerende tractor. Ik geloofde dat als er 
midden in dat lege veld een metro zou stop-
pen, het een populaire plek zou worden. 
Daarom heb ik een replica van een metro-
station gemaakt en hem daar geplaatst. 
Dat bleek uiteindelijk voor veel mensen 
reden genoeg om er toch die onhandige reis 
naartoe te maken. 
 
Wat valt je op in Bekegem?
Bekegem is het perfecte Vlaamse dorp. Ik 
weet nog weinig van Vlaamse dorpen, maar 
het lijkt bijna alsof het er als filmset is ge-
bouwd. Het café zit tegenover de kerk en de 

enige straat die volledig bebouwd is heet, 
hoe kan het ook anders, de Dorpstraat. Ik 
ben erg benieuwd hoe plekken er vanbin-
nen uitzien. Of mensen hun huis even over-
zichtelijk inrichten als het dorpje zelf. Ik 
ben benieuwd of alle jongens voetbal spe-
len en of ze dezelfde favoriete club hebben, 
of de bakker op een hete dag meer brood of 
ijsjes verkoopt en wat de ene herenkapper 
onderscheidt van de andere. 
 
Welk werk zit er in de pijplijn voor 
PLAN B?
Om hier meer inzicht in te krijgen wil ik 
samen met een aantal mensen in Bekegem 
een serie poorten maken. Net zoals Metro 
Station Eekteweg functioneerde als poort 
van de stad naar het platteland, dienen 
de poorten in Bekegem als uitnodiging om 
bij gebouwen naar binnen te gaan waar je 
normaal gesproken nooit of juist dagelijks 
komt. Tegelijk zijn ze ook een presentatie 
naar de buitenwereld toe van wat er zich 
binnenin een gebouw afspeelt. Zo zou ik 
bijvoorbeeld graag een poort maken in 
samenwerking met de bakker. Als dan blijkt 
dat de bakker bij warm weer toch liever ijs 
verkoopt dan brood, wordt de poort wellicht 
wel van ijs. 
 
Hoe ga je dat concreet maken?
Ik zal met verschillende mensen in gesprek 
gaan. Vooral over de vraag: wat aan het 
gebouw waar je woont of werkt is nog niet 
zichtbaar vanaf de straat en wil je graag 
naar buiten communiceren? Vervolgens 
maak ik een ontwerp dat qua vorm en ma-
teriaal helemaal past bij de bewoners van 
een plek. Het zou mooi zijn als de poort een 
eerste stap biedt in de communicatie over 
wat er zich binnenin een gebouw afspeelt 
naar buiten. 

“ De sculpturen die 
ik maak zijn tools 
om een absurde, 
vervreemdende of 
cartooneske situatie 
in het dagelijks leven 
te creëren. Zodra ik 
ze buiten de studio 
plaats, spelen ze 
actief een rol in de 
maatschappij.

The Accident, 2018. © Willem de Haan
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Beeldend kunstenaar Elias Cafmeyer (°1990) 
tekent plannen en bouwt maquettes, 
sculpturen en installaties. In een verborgen 
tuin met vijver naast het Antwerpse 
Spoor Oost doet hij zijn fascinatie voor de 
absurditeit van de stad uit de doeken. 

ELIAS CAFMEYER

V I N C E N T  F O C Q U E T :  De grote geme-
ne deler van je werk lijkt de publieke 
ruimte in de stad te zijn. Welke din-
gen zetten je aan om werk te maken? 
E L I A S  C A F M E Y E R :  Als ik onderweg 
ben, vallen mij vaak dingen op. Ik ben 
bijvoorbeeld net terug van vakantie in 
Wallonië. Daar hebben we een gigantische 
dam gezien. De robuuste vorm van de dam 
en het absurd grote beeld van een leeuw 
dat erop stond fascineerden mij meteen. Ik 
vind die vormen vaak ook louter esthetisch 
heel mooi. Het is meestal vanuit zo’n 
vormelijke interesse in de stedenbouw dat 
ik vertrek. In mijn recenter werk probeer 
ik me ook te focussen op de sociale 
dynamieken die zich rond deze vormen 
afspelen. Dat doe ik bijvoorbeeld in Grande 
Inauguration du Nouveau Métropolitain 
Anversois, een replica van een metro die 
ik in 2017 bij FrontStudio in Borgerhout 
bouwde. De verloederde buitenkant van 
de trein die contrasteert met de luxueuze 
binnenkant geeft voor mij een goed beeld 
van hoe het district Borgerhout in elkaar zit. 

Hoe kwam die focus op de stedelijke 
publieke ruimte in je werk? 
Mijn fascinatie voor stedelijkheid begon 
toen ik, nog voor ik zelfs maar aan een 
kunststudie dacht, door mijn job als model 
veel grote steden bezocht. Ik keek er dus 
nog niet met een artistieke blik naar, maar 
de stad fascineerde mij mateloos. Ik moest 
bijvoorbeeld iedere keer als ik een stad 
bezocht op voorhand precies weten hoe het 
stadsplan eruitzag. 

Je maakt niet alleen sculpturen en 
installaties maar ook maquettes en 
proposals. Hoe onderscheiden die 
vormen zich van elkaar? 
Deze vormen lopen in mijn werk 
in elkaar over. Maquettes kunnen 
bijvoorbeeld door de manier waarop je 
ze installeert ook sculpturen worden. 
Ik volg dus niet per se het stramien 

tekening-maquette-sculptuur-installatie. 
Ik kan in principe op elk moment in de 
ontwikkeling stoppen en het resultaat als 
afgewerkt product zien. Soms zou ik dat 
zelfs beter wat radicaler doen. Ik sla ook 
vaak stappen over. Bij Untitled (Viaduct), 
een niet-functionele brug tussen twee 
gebouwen in de Rodestraat in Antwerpen, 
heb ik bijvoorbeeld nooit een tekening of 
maquette gemaakt. Anderzijds heb ik ook 
ontwerpen en maquettes die ik (nog) niet 
heb gebouwd en dat hoeft ook niet. 

Je beelden zijn enerzijds opgebouwd 
uit erg herkenbare elementen als 
verkeerslichten, verkeersborden of 
architecturale vormen. Anderzijds 
hebben ze een heel vervreemdend 
effect. Hoe werkt dat? 
Die vervreemding is de kern van wat ik 
doe. Ik creëer situaties die een zekere 
absurditeit uitstralen. Door bekende 
objecten uit hun context te halen, laat 
ik mensen toe na te denken over de 
betekenis van die objecten. Zo was het 
levensecht uitziende interieur van de 

metro in Grande Inauguration du Nouveau 
Métropolitain Anversois volledig uit hout 
gemaakt. Ik weet zeker dat de mensen aan 
wie ik toonde dat de brandslangkast uit 
recyclagehout gemaakt was, de volgende 
keer dat ze zo’n kast zien even zullen 
stilstaan en twijfelen of die nu wel echt is. 
Dat soort verwarring vind ik fantastisch. 
Er moet iets wringen aan mijn beelden. 
Eigenlijk is dat wat Magritte, op een totaal 
andere manier weliswaar, ook al deed: 
voorwerpen hercontextualiseren om er op 
een andere manier naar te kunnen kijken. 

Je noemt je schaalmodellen en teke-
ningen proposals. Is een werk voor 
de publieke ruimte een toevoeging 
eraan? 
Het is zeker geen toevoeging. Ik probeer 
eerder het schrijnende of het absurde van 
de publieke ruimte uit te vergroten. Het is 
ook heel erg belangrijk voor me dat mijn 
werk niet functioneel is. Ik zag het woord 
proposal eigenlijk meer als een voorstel 
naar een mogelijks geïnteresseerde 
galerie of museum. Een voorstel voor 
een werk dus eigenlijk. We zouden het 
tegelijkertijd ook als een voorstel voor de 
publieke ruimte kunnen zien, maar dan 
wel een compleet disfunctioneel voorstel 
van een totaal geschifte ambtenaar of 
stedenbouwkundige. 

Wat wil je in Bekegem tonen? 
De situatie is als volgt: ik doe alsof er een 
ringweg rond Bekegem komt. Die heb ik al 
op een stedenbouwkundig plan uitgetekend. 
De gemeente heeft het net goedgekeurd 
en de bewoners keren zich tegen het idee. 
Ik vraag aan mensen om thuis posters op 
te hangen met slogans als: “Mobiliteit oké, 
maar wat dan met ons zicht?”

Zo thematiseer je toch de verschil-
lende dynamieken van stedelijkheid 
en ruraliteit? 
Inderdaad, ik verplaats een stedelijk 
concept naar een dorpelijke context. 
Het idee van de ring rond Bekegem is 
disproportioneel. Ik speel daar ook expliciet 
op in door alle stedelijke elementen mee 
te nemen in mijn campagne tegen de 
fictieve ring. De flyers en posters die ik zal 
verdelen zullen spreken over bevordering 
van toerisme, parkings, lage emissiezones 
en een autoluw centrum. Die redeneringen 
zijn niet alleen absurd in een dorp als 
Bekegem, maar ook in de stad zelf. Ik kan 
die absurditeit echter nergens zo goed 
aantonen als in een dorp. Op die manier 
kan grappig genoeg net Bekegem ons iets 
leren over wat een stad is. 

Ringwegen rond belangrijke steden
Routes périphériques autour de villes importantes - Ringstraßen in wichtigen Städten
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Dagboek

OUTLINE verbleef van 5 tot 14 augustus 
in Bekegem. Ze gingen er op zoek naar 
verhalen en referenties; ervaringen die ze 
tijdens het festivalweekend delen tijdens 
hun eigen radioshow op het dorpsplein. 
Ook de publicatie die ze maakten over deze 
week vind je daar terug.
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KEMPYNCKMARIJS

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Je studeerde 
met een tussenperiode van 20 jaar 
aan dezelfde school. Wat gebeurde er 
tussen die twee studies? 
M A R I J S  K E M P Y C N K :  20 jaar geleden 
studeerde ik Toegepaste Kunsten aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 
in Gent, de school die we nu KASK noemen. 
Daarna heb ik lesgegeven. Eerst werkte 
ik als leerkracht Plastische Opvoeding 
in het secundair onderwijs, daarna in 
het Onthaalonderwijs voor anderstalige 
kinderen (OKAN). Na een paar jaar in een 
nieuw Gents centrum voor anderstalige 
kinderen op lagere school niveau ben ik 
uiteindelijk zorgleerkracht geworden. Dat 
beroep oefen ik nog steeds uit. Na al die 
jaren in het onderwijs wou ik mijn horizon 
weer verbreden en ben ik naar KASK 
gegaan om er Autonome Vormgeving te 
studeren. Dat bleek een keuze die ik al veel 
eerder had moeten maken. 

Je studeerde af met een project rond 
vlaggen, kan je daar iets meer over 
vertellen? 
Mijn masterproject vond plaats in de 
Gentse buurt de Brugse Poort. Daar werkte 
ik samen met drie naaiateliers. Ik ging 

met de deelnemers een gesprek aan op 
basis van de vraag naar het fundament 
van hun leven. Met zo’n startpunt kom je 
natuurlijk snel bij heel abstracte begrippen 
als vriendschap, liefde en natuur. Die 
begrippen hebben we via tekeningen 
geprobeerd te vertalen naar vlaggen die we 
samen genaaid hebben. Uiteindelijk hebben 
we met die vlaggen meegestapt in de 
parade van het sociaal-artistiek project Bij’ 
De Vieze Gasten. De vlaggen op zich waren 
niet politiek geladen, maar natuurlijk is de 
manier van samenkomen dat wel. 

Je werk vertrekt steeds vanuit 
het materiaal textiel, vanwaar die 
fascinatie? 
Ik weet niet precies waar die voorkeur 
vandaan komt. Er zijn natuurlijk 
belangrijke voordelen. De gelaagdheid van 
verschillende generaties, visies en mensen 
kunnen tot uitdrukking komen in de lagen 
stof die je bij het naaien samenbrengt. 
Die gelaagdheid beoog ik wanneer ik met 
een groep werk. Ik vind het vandaag ook 
belangrijk om tijd te nemen voor werk. 
Het ambachtelijke facet van textiel maakt 
dat mogelijk. Textiel staat me verder ook 
toe om samen te werken als collectief. Zo 
nemen we niet alleen tijd voor het werk, 
maar ook voor elkaar. Een andere inspiratie 
die me bij textiel bracht, zijn de processies 
voor heiligen die in de Middeleeuwen 
plaatsvonden. Mensen liepen toen 
collectief achter een banier aan. Die banier 
vertoonde een ongelooflijke gelaagdheid 
en vroeg een onvoorstelbaar aantal uren 
borduurwerk. 

Die processies tonen een collecti-
viteit die vandaag verloren lijkt te 
zijn. Probeer je in je werk een gevoel 
voor gemeenschappelijkheid aan te 
wakkeren? 
Er is volgens mij zoiets als een collectief 

bewustzijn. Vroeger had je de godsdiensten 
waarin iedereen moest geloven als je deel 
wou zijn van een gemeenschap. Ik voel dat 
er nu nood is aan een gemeenschappelijk 
idee waar we ons achter kunnen scharen, 
iets om samen in te geloven. Ik probeer 
dat collectief bewustzijn in mijn werk 
aan te spreken. Ik wil iets in gang zetten. 
Mijn werk kan slechts functioneren door 
engagement binnen een gemeenschap. 
Aandacht is daarbij een belangrijk woord. 
Ik probeer contexten te scheppen waarin 
mensen op een positieve manier aandacht 
hebben voor het werk en de personen 
waarmee ze dat werk samen uitvoeren.

Hoe zet je die collectieve drive con-
creet in gang? 
Door als eerste de mensen aan te spreken. 
Daarna ga ik op zoek naar gemeenschap-
pelijke interesses. Via die gemeenschappe-
lijke ideeën kan je mensen samenbrengen. 
Het kan echter niet bij gepraat blijven, 
iets moet gemaakt worden. Dat maakt 
niet alleen dat mensen makkelijker aan de 
praat raken, het verandert natuurlijk ook de 
manier waarop mensen samenkomen. In De 
Ambachtsman: de mens als maker schrijft 
socioloog Richard Sennett het volgende: 
“De capaciteiten die ons lichaam heeft om 
fysieke dingen vorm te geven, zijn dezelfde 
capaciteiten waar we voor sociale relaties 
gebruik van maken.” Het is belangrijk voor 
mij om niet in mijn eentje werk te maken 
in mijn atelier en het dan aan een publiek 
te tonen. Ik denk dat er meer mogelijk is 
door mensen op een directe manier aan te 
spreken en ervoor te zorgen dat mijn werk 
op een gemeenschappelijke manier tot 
stand komt. 

In je atelier zag ik al een prototype 
voor een grote mier. Wat ben je daar-
mee van plan tijdens Kunstenfestival 
PLAN B? 
Ik wil een groep inwoners van Bekegem 
samenbrengen om te werken aan een grote 
mier. De mier staat symbool voor organisch 
en collectief handelen. Het is een individu 
dat zich ervan bewust is dat het in een 
groter geheel leeft. In navolging van dit idee 
vertrekken we vanuit de vraag: “Hoe denk je 
te kunnen samenwerken aan een ‘nieuwe’ 
maatschappij?” Het zich bewust zijn van 
de eigen identiteit en dat besef kunnen 
uitdrukken, daar gaat het me om. Vanuit de 
antwoorden die we op die vraag formuleren, 
kunnen we patronen en stoffen aanbrengen 
op de mier. Om het collectief te bestendi-
gen en ons werk te tonen, wandelen we op 
2 september in een optocht waarbij we de 
mier door Bekegem dragen. 

Het werk van Marijs Kempynck (°1961) brengt 
mensen samen. De Gentse beeldende 
kunstenaar brengt deze verbindingen tot 
stand met eenvoudige middelen: textiel 
en een gemeenschappelijk doel. We 
bespreken haar pogingen tot het creëren 
van gemeenschappelijkheid in een wereld 
die daar steeds minder waarde aan lijkt 
te hechten.
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THOMASWILLEMEN

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Vanwaar die 
voorkeur voor de kubus? 
T H O M A S  W I L L E M E N :  De kubus is puur 
conceptueel. Het is een platonische vorm. 
Dat wil zeggen dat het een soort perfect 
idee is. Mijn werk bestaat erin dat idee te 
vertalen naar de materiële werkelijkheid. 
Het gaat erom manieren te verzinnen om 
het idee uit mijn hoofd de wereld in te 
krijgen. Dat is gedoemd om te mislukken, 
maar het is in die vertaling van idee naar 
praktijk dat de poëzie van mijn werk zit. Ik 
vond altijd dat ik mezelf dus eigenlijk een 
conceptueel kunstenaar kon noemen. Maar 
door de focus die ik nu op materie leg, zou 
ik mezelf eerder zoiets als een ruimtelijk 
beeldhouwer noemen. Ik blijf wel altijd 
streven naar die perfecte kubus. Ik hoop 
dat dat nooit lukt en ik mijn hele loopbaan 
als ruimtelijk beeldhouwer rustig verder kan 
blijven zoeken. 

Je werk is dus bijna een praktische 
aangelegenheid? 
Inderdaad. Als ik weet wat ik wil maken, 
vertrek ik eerst en vooral vanuit een 
materiaal. In het geval van mijn werk 
Luchtmasssa, wou ik bijvoorbeeld ku-
bussen in beton maken die eruit zagen 
alsof ze heel weinig wogen. De technische 
problemen zorgen er dan voor dat het werk 
zichzelf ontwikkelt. Veel mensen willen mijn 
werk ook aanraken. Dat komt volgens mij 
door de manier waarop ik met dat materiaal 
speel. 

Hoe ga je concreet te werk bij het 
ontwikkelen van een sculptuur of 
installatie?
Ik begin dus steeds vanuit datzelfde idee 
van de kubus. Op een bepaald moment valt 
mij iets te binnen over hoe ik die kubus 
wil gaan maken. Dat kan uit een bepaald 
idee voor het materiaal komen bijvoor-
beeld. Wanneer ik dat allemaal bedacht 

heb, bedenk ik een strategie om het object 
te gaan maken. Ik weet dus voor ik begin 
heel duidelijk waar ik heen wil. Gaandeweg 
word ik dan met praktische problemen 
geconfronteerd en moet ik mijn strategie 
bijstellen. Een jurylid van mij vertelde me 
eens dat ik eigenlijk met de fysica bezig 
was zonder die wetenschap te beheersen. 
Dat vind ik heel erg mooi. Ik zou mezelf ook 
een amateurfysicus kunnen noemen. 

Wat is het plan in Bekegem? 
Ik wou voor Bekegem iets sociaals maken. 
Maar hoe maak je een kubus in godsnaam 
sociaal? Zo ben ik eigenlijk bij het omge-
keerde gekomen. Ik wou iets maken dat je 

niet rechtstreeks aanspreekt. Het moet iets 
zijn dat wel aanwezig is, maar dat je niet kan 
aanraken. Iets dat zich terugtrekt uit het 
sociale zonder echt te verdwijnen; mensen 
zullen het er nog steeds over hebben. Hij 
moest dus wel heel groot zijn en liefst ook 
zwart. De kubus zou dan komen te staan in 
het midden van een akker waarrond de route 
loopt, en zo een object worden dat geduren-
de de hele wandeling doorheen Bekegem 
aanwezig is, maar nooit benoemd wordt. 

Maar dan duiken die praktische pro-
blemen dus op? 
Exact. Ik wou eerst een kubus van tien op 
tien op tien meter bouwen. Dat is nu al 7,5 
meter geworden. Omdat de constructie zo’n 
grote oppervlakte zal beslaan, moet ik er-
voor zorgen dat de wind hem niet kan van-
gen. Daarom dacht ik eraan om de kubus 
met zwarte doeken te bekleden, een beetje 
zoals de Ka’aba in Mekka. Dan kan de wind 
er makkelijk doorheen waaien. Dit is dus 
zo’n punt waarop praktische problemen de 
vorm van mijn werk bepalen. 

Wat is voor jou het verschil tussen 
dorp en stad en wat betekent dat 
voor de kunsten? 
De tijd en de ruimte. Dingen gaan trager 
in een dorp en er is meer open ruimte dan 
in de stad. In het geval van ruimte is er 
misschien nog wel veel mogelijk voor de 
kunsten. Maar het probleem blijft natuur-
lijk mensen vinden die kunst willen zien 
en ondersteunen. Daar ligt misschien de 
uitdaging. Ik kom zelf uit een klein dorp in 
Limburg en de mentaliteit is daar toch an-
ders. Dat maakt dat mensen op een andere 
manier naar werk kijken. Ik denk dat mijn 
werk zich bijvoorbeeld wel laat lezen door 
mensen die niet per se geïnteresseerd zijn 
in kunst. Iedereen kent het concept van een 
kubus natuurlijk. Dat maakt me benieuwd 
om in Bekegem aan de slag te gaan. 

Thomas Willemen (°1994) studeerde dit jaar 
af als master in de Vrije Kunsten aan KASK 
Gent. Hij noemt zichzelf in dit interview zowel 
een amateurfysicus als een conceptueel 
kunstenaar als een ruimtelijk beeldhouwer. 
Hieronder pogen we die drie identiteiten 
samen te brengen aan de hand van zijn 
immer kubusvormig werk. 

“ Het gaat erom manieren 
te verzinnen om het idee 
uit mijn hoofd de wereld in 
te krijgen. Dat is gedoemd 
om te mislukken, maar het 
is in die vertaling van idee 
naar praktijk dat de poëzie 
van mijn werk zit.

Schets nieuw werk voor Kunstenfestival PLAN B, 2018. © Thomas Willemen
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BUREN
V I N C E N T  F O C Q U E T :  Waar ontmoet-
ten jullie elkaar en hoe ontstond uit 
die ontmoeting buren?
O S H I N  A L B R E C H T :  Dat gebeurde ergens 
rond 2010, via een gemeenschappelijke 
vriend op een optreden in Sint-Lucas Gent. 
Een tijdje later werden we vaak gevraagd 
voor dezelfde expo's. Op die manier leerden 
we elkaars werk kennen en ontstond er 
een klik. We werden nauwer betrokken in 
elkaars denken en werkproces, en kregen 
zo rond 2012 het idee om iets samen te 
doen. Doordat Melissa en ik 
delen wat we zien en ervaren, 
ontstaat er iets nieuws, een 
soort derde entiteit. Een 
entiteit die omgaat met wat 
er is en waar we grip op 
trachten te krijgen. Dat is voor 
ons buren. Die naam zien en 
zagen we als een werkwoord, 
als iets dat we samen doen. 
Het woord 'buren' eigenden 
we ons toe uit een essay uit 
het boek Wonen, denken, 
bouwen van de Duitse filosoof 
Martin Heidegger. Het is 
een oud woord dat gelinkt is 
aan bouwen en ergens zijn. 
Het duidt ook aan hoe je altijd een relatie 
aangaat met de omgeving, of je het nu wilt 
of niet. Zonder dat je het weet ben je altijd 
aan het 'bouwen', er komt altijd iets voort 
uit je zijn op een plaats met de mensen en 
de dingen. Je bent altijd aan het buren.
 
Jullie werk lijkt zichzelf de hele tijd te 
quoten. Zo recycleert jullie nieu-
we voorstelling Blue Skies Forever 
oudere installaties en videowerk. 
Hoe en waarom maken jullie deze 
vertaalslag?
O A :  Het ene werk (een installatie, een 
beeld, een stuk tekst) is inderdaad vaak 
de insteek voor het volgende. Zoals bij 
de performance Have you rearranged 

the flowers? waarbij een opstelling van 
objecten en teksten de basis vormde. Een 
ander voorbeeld zijn de video's Marble & 
Concrete die voortkomen uit onze eerste 
voorstelling buren by buren. Het is alsof 
voor ons alles op verschillende momenten 
in verschillende gedaanten bestaat en we 
dat ook willen tonen. We nemen in ons 
denk– en werkproces telkens stappen mee 
en laten onszelf toe met verschillende 
media te experimenteren in een zoektocht 
naar de juiste vorm voor een werk.

 
Dat levert een universum op dat zich 
tussen realiteit en droom bevindt. 
Waar vinden deze twee polen elkaar?
M E L I S S A  M A B E S O O N E :  Je zou ons 
werk als een plaats kunnen beschouwen 
waar die twee samenkomen. Onze eerste 
theatervoorstelling, Blue Skies Forever, 
kan als een droom gezien worden, maar 
iedereen ervaart een droom op een 
andere manier.
O A :  Iedereen ervaart ook de werkelijkheid 
anders. De droom is een vertaling, die 
iets vertelt over hoe je als individu 
de werkelijkheid ervaart, maar dan in 
andere vormen of in een andere taal. We 
interpreteren sowieso wat er tegen ons 

gezegd wordt, hoe iemand naar ons kijkt, 
het weer... Hoe dat alles in ons leeft, is 
ieders geheim. Ruimte geven aan het 
geheim, het ontvouwen van de verbeelding 
die erin schuilgaat en dat terug een plaats 
geven in de wereld – vaak tegenstrijdig, 
obscuur en grappig – is voor mij een soort 
van verzet.
 
De absurde humor in jullie werk krijgt 
een wrange nasmaak door de voelba-
re kritiek op de samenleving en bij-
voorbeeld misogynie. Welke rol krijgt 
maatschappijkritiek in jullie werk?
O A :  Ik denk dat het altijd sluimerend aan-
wezig is. Het is een soort noodzaak om ons 
te verhouden tot wat en waar we zijn. We 
kunnen er niet onderuit dat we vrouwen, 
specifieker ‘jonge vrouwen’, zijn en zo ge-
zien worden. Onze lichamen op een podium 
zijn kennelijk iets anders dan een ander 
lichaam. We voelden een appel om daarmee 
om te gaan, maar tegelijk ervaarden we een 
tegendraadsheid ten opzichte van dat ap-
pel. Ik denk dat dit zich bijvoorbeeld uit in 
die absurditeit, de shifts die gemaakt wor-
den. We willen het feit dat we vrouwen zijn 
niet negeren, maar het eerder terugkaatsen 

en gebruiken. We zijn niet 
bang om al die representaties 
ook gewoon toe te laten. De 
rol die maatschappijkritiek 
krijgt, is dus misschien net 
die van de absurditeit die door 
vervorming/verandering/con-
trast iets heel erg zichtbaar 
maakt.
 
Hoe gaan jullie aan de 
slag in Bekegem? 
M M :  We vertrekken vanuit een 
correspondentie tussen ons, 
het dorp en de stad. Oshin ver-
blijft in Bekegem, ik ben op dat 
moment in New York. We gin-

gen al samen het huis waar Oshin zal verblij-
ven bezoeken. Ik ben benieuwd of het huis 
zal veranderen, wat Oshins ervaringen en 
berichtgevingen daarover zullen zijn, en op 
welke manier dat een invloed heeft op mijn 
beleving van New York. Wat de parallellen of 
verschillen zijn, welke mensen we zullen te-
genkomen. We maakten geen afspraken over 
de vorm waarin we elkaar zullen berichten, 
de enige afspraak is dat we elkaar minstens 
een iets sturen per dag. Ik kom terug ‘thuis’ 
tijdens het festivalweekend. Onze corres-
pondentie zal gepresenteerd worden in het 
huis waar Oshin verblijft. Daarna kijken we 
samen hoe we die correspondentie kunnen 
omvormen voor de presentatie die eind sep-
tember in Gouvernement te zien zal zijn. 

buren, dat zijn Oshin Albrecht (°1986) en Melissa 
Mabesoone (°1988). In hun multidisciplinaire 
praktijk nemen ze hun toeschouwers mee naar 
het grensgebied tussen realiteit en droom. De 
twee kunstenaars bouwen samen al vijf jaar aan 
een universum dat bol staat van de referenties 
en vervormde beelden.

© Ruben Accou
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WILLIAM
LUDWIG LUTGENS

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Je wordt ver-
tegenwoordigd door PLUS-ONE 
Gallery in Antwerpen, maar je werk 
was ook al te zien in Italië en China. 
Daarnaast won je de Eeckman Art 
Prize en de Frontline-Lyra Prize. Voor 
een kunstenaar van jouw leeftijd ben 
je opvallend succesvol. Hoe ga je 
daarmee om?
W I L L I A M  L U D W I G  L U T G E N S :  De ver-
wachtingen die tentoonstellingen, kritieken 
en prijzen teweegbrengen, wegen natuurlijk 
ook wel op me. Het zit in mijn achterhoofd als 
ik werk maak. Ik thematiseer dat succes te-
genwoordig ook in mijn creaties, bijvoorbeeld 
door kritisch om te gaan met de prijzen die 
ik won. Daarbij wil ik vooral laten zien dat je 
als kunstenaar niet kunt winnen. Hoe je ook 
probeert, als je gezien wilt worden moet je 
meedraaien in een marktsysteem. Ik probeer 
dat systeem bloot te leggen en te laten zien 
hoe het je als kunstenaar opeet.
 
Je exposeert ook op alternatieve 
manieren. Zo breng je zelf een krant 
genaamd Het Geïllustreerd Dagblad 
uit. Vanwaar die keuze om ook op die 
manier te publiceren?
De sjablonen en zetspiegels, die bij grafisch 
ontwerp zo van belang zijn, bleven mij 
fascineren. Verder interesseert me het feit 
dat een krant dient om te communiceren. 
Het is natuurlijk interessant dat een krant 
een stuk toegankelijker is dan een ten-
toonstelling. Ik publiceer ze momenteel in 
een oplage van duizend exemplaren. Het 
format zorgt er ook voor dat mijn werk bij 
mensen komt die niets met kunst te maken 
willen hebben. Ik leg ze bijvoorbeeld af 
en toe in de trein, waar je ook het gratis 
dagblad Metro vindt. Tenslotte vind ik het 
interessant dat een krantje bijna brol is. Zo 
past het in mijn werk waarin ik wel vaker de 
grens tussen hoge en lage kunst bewandel.

 
Je noemt de krant zelf ‘politiek incor-
rect’. Die term wordt vandaag vooral 
door rechtse stemmen geclaimd. Hoe 
sta jij tegenover dat begrip?
Politieke incorrectheid betekent voor mij 
geen schrik hebben om in discussie te gaan 
en verkeerde dingen te zeggen. Het gaat 
momenteel sowieso te ver met politieke 
incorrectheid, maar soms denk ik dat ook de 
politieke correctheid doorslaat. Het gevaar 
van politieke correctheid bestaat erin dat het 
ervoor zorgt dat mensen 
überhaupt niets meer 
durven zeggen, uit angst 
om iets fout te zeggen. 
Dat is dodelijk voor 
discussies. Ik wil zowel 
in het krantje als in de 
rest van mijn werk de 
confrontatie met foute 
gedachten en beelden 
juist mogelijk maken, 
vandaar de politieke 
incorrectheid. Vanuit die 
beelden en ideeën die 
wrijving oproepen kan 
een discussie vertrek-
ken. Ik merk dat ik me aangetrokken voel tot 
problematische beelden en gedachten. Wat 
mensen liever wegstoppen en niet willen zien, 
dat trekt mij juist aan. Mag ik bijvoorbeeld 
Bumba vergelijken met de Ku Klux Klan?
 
Die problematische beelden en ge-
dachten zijn nooit eenduidig. Vind je 
het belangrijk dat je werk op verschil-
lende manieren gelezen kan worden?
Mijn werk communiceert inderdaad op een 
dubbelzinnige manier. Als mensen mijn werk 
zien, ervaren ze vaak een vraag of ze dat wel 
goed kunnen vinden. Dat heeft denk ik ook 
te maken met het esthetisch aspect. Als ik 
bijvoorbeeld een technisch mooi schilderij 
maak van een beeld dat eerder wrang is, dan 

is dat contrast pijnlijk. Die wrijving tussen 
een esthetische verpakking van een dubi-
euze inhoud bespeel ik graag. Zo lok ik de 
toeschouwer binnen in die lastige ideeënwe-
reld die overloopt van de beelden.

Wat ga je tonen op PLAN B?
Toen ik in Bekegem kwam, deed het me 
denken aan een soort grensgebied. Het 
idee groeide toen om een videowerk te 
maken. Het grootste deel zal in één ruimte 
opgenomen worden, maar het plan is ook 
om een deel van de video in Bekegem te 
gaan filmen. De video die ik wil maken is 
geïnspireerd op de recent gelekte beelden 
van kinderen die in cellen zitten aan de 
grens van de Verenigde Staten. Ik wou een 
sketch-achtige video maken, die zo absurd 
wordt dat het niet echt meer comedy kan 
zijn. Alweer ga ik dus op zoek naar die fric-
tie. Het gaat over een stelletje boerenlullen 
die in tussen-detentie zitten. Ze worden 
door boemannen gefolterd. Waarschijnlijk 
draait dat allemaal uit op een gigantische 
anti-climax. Het script zal ik schrijven 
samen met Wouter Poolman, die ook 
betrokken was bij de eerste editie van Het 
Geïllustreerd Dagblad. Op het gebied van 
humor hebben wij een heel goede klik.

Wat maakt Bekegem een interes-
sante setting voor je werk?
Een dorp is niet vergiftigd door een 
kunstwereld. Er is nog geen beklemmend 
systeem voor de kunsten. Wanneer je 
werk toont in een dorp vindt er een clash 
plaats tussen verschillende werelden, een 
beetje zoals wat ik met Het Geïllustreerd 
Dagblad probeer te doen. Dat heeft met 
taalspelletjes te maken. Verschillende 
groepen spreken verschillende talen, het is 
dus logisch dat er veel mensen niets met 
kunst hebben. Het is fijn dat in de context 
van Kunstenfestival PLAN B de kunsten 
gedwongen worden eens in die andere 
taalgroep te spelen. 

Beeldend kunstenaar William Ludwig Lutgens 
(°1991) combineert in zijn werk op volstrekt eigen 
wijze gitzwarte humor met maatschappijkritiek. 
Niet gebonden aan een medium gaat hij op 
zoek naar beelden die wringen. In de tuin van 
zijn tijdelijk atelier achter de brouwerij van De 
Koninck in Antwerpen geeft hij tekst en uitleg 
bij zijn plannen voor PLAN B en zijn werk dat de 
toeschouwer steeds op het verkeerde been zet.

Filmstill uit Huisje Detentie, 2018. © William Ludwig Lutgens
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VILLABERT

V I N C E N T  F O C Q U E T :  Je studeerde 
architectuur. Hoe kwam je via je 
praktijk als architect in het kunsten-
veld terecht? 
B E R T  V I L L A :  Een eerste prikkel kwam er 
toen ik tijdens mijn studies vrijwillig bij de 
Gentse kunstruimte 019 werkte. De groot-
ste invloed was echter de stage die je ver-
plicht doorloopt bij de opleiding tot archi-
tect. De eerste paar maanden van die stage 
kunnen vrij ingevuld worden. Zo kwam ik 
bij het Berlijnse collectief  constructLab 
terecht. Bij hen leerde ik breder denken 
dan permanente gebouwen, en vervaagden 
voor mij de grenzen tussen de fasen van het 
ontwerpen en het bouwen. 

Hoe zie je je statuut dan op dit 
moment? 
Ik werk voornamelijk als architect bij een 
bureau. Daarnaast begeef ik me op een 
dunnere grens tussen architectuur en 
bouwen, tussen tijdelijke invullingen en 
permanente activaties met constructLab, 
en doe ik een project bij het Gentse buurt– 
en cultuurplatform de Koer. Ik voel dat ik 

daar de rol aanneem van ontwerper en dat 
ik steeds op zoek ga naar een soort van 
methodologie voor het bouwen. Ik voel niet 
echt de nood om nu een keuze te maken 
tussen architect of kunstenaar. Ik wil vooral 
zoveel mogelijk bijleren, misschien is ‘ont-
dekkingsreiziger’ wel een leuke term.

Je lijkt de bouwfase niet als een 
noodzakelijk kwaad te zien dat zo 
efficiënt mogelijk aangepakt moet 
worden, maar als een doel op zich. 
Hoe werkt dat? 
Bouwen en ontwikkelen gaan bij mij meer 
hand in hand. Ik probeer niet te snel een 
beslissing of ontwerp vast te leggen, en laat 
ruimte voor spontaniteit en naïviteit. Omdat 
de meeste projecten op kleinere schaal 
plaatsvinden, kunnen ze snel evolueren. De 
input van toevallige passanten of buurt-
bewoners kan zo het proces beïnvloeden. 
De energie die vrijkomt wanneer mensen 
samen aan iets werken is ongelooflijk. Door 
het gemeenschappelijke doel verandert 
de manier waarop de betrokkenen met 
elkaar praten helemaal. Tijdens zo’n proces 
denken we allemaal dat alles mogelijk is. 
Dat maatschappelijk proces, waarbij een 
collectief samen aan iets bouwt, kan door 
de openheid van het ontwerp stollen in het 
bouwwerk zelf. Wanneer het project af is, 
dan kan het opnieuw dienen om maat-
schappelijke processen te ondersteunen 
door bijvoorbeeld een plek te bieden waar 
mensen samen kunnen komen. 

Het grootste deel van je werk be-
staat uit tijdelijke constructies. Hoe 
verhoudt de architectuur zich tot die 
tijdelijkheid? 
De constructies die we met  constructLab 
bouwen zijn inderdaad hoofdzakelijk 
tijdelijk. Dat komt ook door het feit dat we 
vooral met gerecycleerde en goedkope ma-
terialen werken. Maar ik merk dat hoewel 

de constructies verdwijnen, er sporen 
nablijven. Toen we in Genk bijvoorbeeld 
The Arch bouwden, ontstond er tijdens 
dat bouwen een gemeenschap die bleef 
bestaan hoewel het bouwwerk zelf al lang 
verdwenen was. 

Wat ben je op PLAN B van plan? 
Ik vind het belangrijk dat ik niet gewoon 
een idee importeer en het dan zomaar 
ergens neerpoot. Het project moest echt 
uit Bekegem zelf komen. Toen ik rondreed 
in Bekegem raakte ik plots gefascineerd 
door de schouwen. In de manier waarop ze 
gebouwd zijn, zit veel karakter. Zo zijn er 
schouwen die er heel gebricoleerd uitzien, 
maar ook heel ‘mooie’ schouwen die met 
inox afgewerkt zijn.

Wat maakt schouwen zo interessant? 
De schouw is als teken heel geladen. Het 
duidt van buitenaf aan dat er vuur en dus 
verwarming is. Het is een baken van warmte 
en civilisatie, bijvoorbeeld in het geval 
van fabrieken. Maar aan de andere kant 
las ik ook dat vuur ons in de geschiedenis 
uit de bossen heeft gejaagd, omdat het er 
natuurlijk voor brand zorgde. Toen we dan 
op de open vlakte kwamen, zagen we plots 
de anderen en moesten we voor onze eigen 
beschutting zorgen. Vuur vond toen een 
plaats binnen in de hutten. Het heeft ons 
dus doen vluchten, maar is daarna terugge-
komen als een soort versterking.

Wat kunnen we dan concreet 
verwachten? 
Ik wil op een akker een grote schouw bou-
wen. De schouw wordt dan een baken van 
civilisatie. Mensen zullen zich verbazen over 
de plek van de schouw, want op die akker is 
hij natuurlijk volstrekt onnodig. Net door het 
uit zijn context te halen, kunnen we naden-
ken over het fenomeen van de schouw. Ik 
ga proberen de opbouw zelf open te houden 
voor input uit Bekegem, maar door de korte 
duur van het project zou dat moeilijk kunnen 
worden. Ik denk dat het werk vooral wanneer 
het af is sociale dynamieken zal genereren. 
Het zou mooi zijn om weer samen rond vuur 
te kunnen verzamelen. 

Bert Villa (°1991) is architect, kunstenaar en 
alles daartussenin. In zijn werk gaat hij op 
zoek naar wat het betekent om te bouwen 
en hoe ruimtes op nieuwe manieren ingevuld 
kunnen worden. We bespreken de publieke 
ruimte en manieren om ze te (be)bouwen. 
Daarnaast is er een plotse fascinatie voor 
het fenomeen van de schouw.

“ De energie die 
vrijkomt wanneer 
mensen samen 
aan iets werken 
is ongelooflijk.
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V I N C E N T  F O C Q U E T :  Hoe begon 
Tussen Ons in 2016 en kan het ooit 
stoppen?
A N Y U TA  W I A Z E M S K Y :  Het begon uit nood. 
België is voor mij een thuis geworden maar 
ik heb wettelijk geen recht om hier te blijven, 
noch een realistische mogelijkheid om dit 
recht te verkrijgen. Mijn verblijf in België is 
beperkt tot de duur van mijn studies. Als ik 
afstudeer moet ik het land verlaten. Asiel kon 
ik moeilijk aanvragen. Omdat er in Rusland 
geen rechtstreeks gevaar voor mijn leven 
of gezondheid was, en omdat in de praktijk 
aanvragen van mensen met de Russische 
nationaliteit heel vaak geweigerd worden. 
Werken zou ook een optie kunnen zijn, maar 
voor mensen van buiten de EU zijn er veel 
barrières. Zo mag je als werknemer zelf geen 
werkvisum aanvragen en is er een looncrite-
rium voor hooggeschoolde werknemers. De 
werkgever moet zijn hooggeschoolde werkne-
mer ten minste €40.972,00 per jaar betalen. 
Dat maakt het voor mij onmogelijk. In de 
culturele sector bestaan dergelijke lonen niet, 
laat staan aan het begin van een carrière. Ik 
maakte in 2016 de performance Why did I 
move to Belgium over de beweegredenen om 
naar een ander land te verhuizen. Toen heeft 
Kim gezegd: “Komaan, als het zo moeilijk is, 
wil ik met jou trouwen.”
 
Het was zeer lief van haar. Ik ben er niet 
verder op ingegaan.
 
Datzelfde jaar kreeg ik van een advocaat te 
horen dat er geen enkele optie over was. Toen 
heb ik iets heel droevig op Facebook gezet 
en meteen kreeg ik een berichtje van Kim. 
“Ik heb toch gezegd dat ik met je wil trouwen 
als het anders niet gaat?” Daar ben ik toen 
wel op ingegaan. Toen hebben we een keuze 
moeten maken: ofwel spelen we het veilig, 
ofwel maken we er een project van. De keuze 
lag bij mij, want het project met bijhorende 
publiciteit zou mijn situatie nog onzekerder 

maken. Tegelijkertijd was dit project voor mij 
het sterkste argument om in dit huwelijk te 
treden. Ik vind het niet interessant om toneel 
van mijn leven te maken en ik kan er evenmin 
mee om dat iemand zoiets voor mij doet, en ik 
niets gelijkwaardigs terug kan geven. Doordat 
we dit project samen doen, wordt het een 
gemeenschappelijke onderneming waarbin-
nen we gelijk zijn.
 
De definitie van een huwelijk zegt dat het 
gericht is op het oprichten of in stand hou-
den van een duurzame levensgemeenschap. 
Per definitie kunnen we dus niet scheiden 
en dat zijn we ook niet van plan. Of het 
artistieke traject vroeger kan stoppen weet 
ik niet. Het is een levend, organisch gegeven 
dat mee evolueert met onze eigen ontwikke-
ling. Voorlopig hebben we artistieke plannen 
voor de komende paar jaar, maar er komen 

nog regelmatig nieuwe ideeën bij. Twee jaar 
geleden hadden we niet kunnen zeggen wat 
het anno 2018 zou zijn.
 
Jullie gezamenlijk werk lijkt te spelen 
met de grens tussen realiteit en 
 fictie. Bestaat er een scheidingslijn 
tussen echt en onecht en waar kun-
nen we die in Tussen Ons zien?
Er is niets onecht in ons werk en in ons 
leven. Ik vind het woord ‘fictie’ tegenwoordig 
niet meer passen bij dit werk. Wel kun je 
misschien spreken over het contrast tussen 
het dagelijkse leven en artistieke invulling. 
Alles wat we doen is echt en niet in scène 
gezet, ook het trouwfeest was een echt 
trouwfeest. Wat er ongewoon aan was, is 
dat het plaatsvond in het kader van een 
theaterfestival, dat er gasten waren die 
tickets gekocht hadden en dat er een aantal 
gastkunstenaars aanwezig waren. Dat zijn 
enkele formele aspecten die op zich nog niet 
betekenen dat er iets geënsceneerd was.
 
Hoe staat liefde in je woordenboek 
gedefinieerd?
Voor mij is de liefde een rationeel gevoel 
dat zich ontplooit in appreciatie en bewon-
dering, in het accepteren van de dingen 
zoals ze zijn zonder de intentie te hebben 
om ze naar eigen smaak te veranderen of ze 
te bezitten. Liefde is volgens mij niet los te 
koppelen van respect voor elkaars visie en 
vrijheid en van het (on)bewuste verlangen 
naar zorgen en verzorgd worden. 

In Tussen Ons trouwen Kim Snauwaert (°1986) 
en Anyuta Wiazemsky (°1989) met elkaar. In 
kunstencentra en op festivals tonen ze de 
verschillende fasen van hun relatie. Zo zetten 
ze alle maatschappelijke ideeën over trouwen, 
graag zien en samenleven op losse schroeven. 
Een gesprek met de pasgetrouwde Anyuta 
over liefde en het ontstaan van een bruiloft als 
kunstproject.

KIM SNAUWAERT
& ANYUTA WIAZEMSKY

De huwelijksgeloften zoals uitgesproken op 3 augustus 2018 in Oostende. 

A N Y U T A S  G E L O F T E  between us there is understanding, there is respect / between us there is care 
and tenderness / between us there is your sense of style and my calmness / between us there is equality 
and subtle balance / between us there is shared — but not always — sense of humor / between us there is 
unconditional trust / between us there is directed reality carefully balanced on the edge of a hole in time / 
between us there is no love at the first sight / between us there is realistic love as sociologist Eva Illouz de-
scribes it in ‘The Lost Innocence of Love’ / between us there is liquid love as philosopher Zygmund Bauman 
writes about it on the first pages of the respective book / none of this would have been there without your 
proposal / none of this would have been there without post-modernism in art / none of this would have 
been there without the lines drawn on the political map of the world / none of this would have been there 
without the laws governing the human movement becoming more strict / none of this would have been 
there without us having this kind of artistic mindset that says, like, ‘hell yeah, let’s just go for it’ / none of 
this would have been there without you being you and me being me / none of this would have been there 
without us having met each other but that was purely a coincidence / i’m pretty sure - within these circum-
stances, in this borders of time and space, within here and now — i wouldn’t marry anyone else but you / 
by the way about you / you are extremely attractive when you look like you have a plan / you are generous 
without ever making a point out of it / you are strong and vulnerable / you are not without weak points and 
blind spots / you are sharp and blurry / you are much better in talking about abstract matters than I am 
/ soft / that all sounds like a woman I would like to build a sustainable community life with / so this is my 
vow to you, Kim Snauwaert, that i dive in and explore the notion of sustainable community life with you and 
the other people you love, and the other people I love, too. that i will always be feeling one or another kind 
of love, even those that have not been philosophised about yet. i love you

K I M S  G E L O F T E  We, unaccustomed to courage / exiles from delight / live coiled in shells of loneli-
ness / until love leaves its high holy temple / and comes into our sight / to liberate us into life. / Love 
arrives / and in its train come ecstasies / old memories of pleasure / ancient histories of pain. / Yet if 
we are bold, / love strikes away the chains of fear / from our souls. / We are weaned from our timidity / 
In the flush of love’s light / we dare be brave / And suddenly we see / that love costs all we are / and will 
ever be. / Yet it is only love / which sets us free.

by Maya Angelou

https://m.poemhunter.com/maya-angelou/


26        CINEMA B

BCINEMA

E W O U D  V E R M O T E :  Hoe zijn jullie te werk gegaan in de selectie van 
de films?
J I E T S K E  V E R M O O R T E L E :  Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar au-
teurs-kortfilms, gemaakt door beloftevolle filmmakers in zowel fictie als 
documentaire en meer hybride vormen. De afgelopen maanden hebben we 
honderden films bekeken, op screenings in Vlaanderen en Brussel, of online. 
Van daaruit hebben we een selectie gemaakt die een bepaalde noodzaak 
deelt. Die noodzaak komt voort uit een persoonlijk verhaal, of uit affectie met 
een onderwerp van buitenaf.
Zo is er bijvoorbeeld de documentaire Video Home System van Guusje 
America die een persoonlijk familieverhaal vertelt. Of de fictiefilm Waithood 
van Louisiana Mees, waarin een beeld wordt geschetst van jongeren waar-
mee ze in contact kwam tijdens haar stage in Athene. Zij spelen de hoofdper-
sonages in de kortfilm. 

Welk verhaal vertellen de zes films samen? 
Elke film heeft een eigen onderwerp – van hyperpersoonlijke verhalen, naar 
maatschappijbrede thema’s zoals de vluchtelingencrisis. Maar hoe groot of hoe 
klein ook: allen vertellen ze een universeel verhaal. Het zijn hedendaagse the-
ma’s die een publiek uitnodigen en uitdagen tot het stellen van vragen en het 
openen van een dialoog. We zijn heel benieuwd wat dit zal geven in Bekegem.

Anderzijds vertelt het programma ook iets over de huidige generatie 
jonge westerse filmmakers. Over hoe mensen de dag van vandaag kijken naar 
beeld, wat een beeld kan betekenen, welke nieuwe inzichten en relaties ze 
kunnen bieden... 

Welke film moéten we absoluut zien (en waarom)? 
Allemaal uiteraard! Elke film brengt een eigen ervaring met zich mee. Het 
is moeilijk in te schatten wie zich aangesproken zal voelen door welke film, 
want ook de kijker heeft een eigen geschiedenis die in dialoog gaat met 
de verhalen in de films. Als ik een raad mag geven: laat je leiden door de 
introducties van de verschillende filmblokken die je vindt op de website, en 
vooral, geniet! 

Jietske Vermoortele volgde een Bachelor Film aan KASK Gent en doet er nu haar 

Master Autonome Vormgeving. Samen met Myrthe Baptist, die een Master Mediakunst 

volgt aan KASK, selecteerde ze de films voor Cinema B.

Cinema B presenteert zes kortfilms 
van beloftevolle filmmakers, 
zorgvuldig geselecteerd door Jietske 
Vermoortele (°1993) en Myrthe Baptist 
(°1994). Doorheen drie filmblokken 
krijg je een blik in het hedendaagse 
(kort)filmlandschap en de thema’s die 
ze beroert. Een kort gesprek over de 
kracht van het persoonlijke en het 
belang van een noodzaak.

Guusje America – Video Home System (2018)

Fedrik De Beul & Olivier Magis – May Day (2017)

Aay Liparoto – What Devious Cunts We Are (work-in-progress)

Damjan Perić – I film for you (2018)

Quinten Wyns – Oosteroever (2017)

Louisiana Mees – Waithood (work-in-progress)
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BILLBOARDS
01/08 – 02/09

Een reeks billboards doorheen Bekegem; witte canvassen, telkens 
ingevuld door een andere kunstenaar. De ontwerpen van deze 
billboards vind je in posterformaat tussen pagina 14 en 15.

NACHTLAWAAI
01/09

Nachtlawaai vormt de afsluiter van de eerste festivaldag. Van 
onder de kerktoren loodsen verschillende muzikale projecten je 
moeiteloos richting middernacht.

GOUVERNEMENT
20–23/09

Vier dagen lang verlegt PLAN B haar actieterrein naar 
Gouvernement, een cultureel platform in centrum Gent. Als 
verlengde op het festivalweekend in Bekegem zal een selectie 
van de werken opnieuw uitgedaagd worden om zich aan te passen 
aan deze context. Hoe gedijt in situ werk binnen de regels van 
de stad? Op welke manier treden de creaties in dialoog met een 
afgebakende ruimte? 

Info: gouvernement.gent

WORKSHOPS
25/08 – 02/09

Zin om zelf aan de slag te gaan? Tijdens onze workshops neemt 
een kunstenaar je mee in zijn of haar verhaal. Tussen ambacht en 
reflectie creëer je samen een werk dat gepresenteerd wordt tijdens 
het festivalweekend.

Info en inschrijvingen: kunstenfestivalplanb.be / 
info@kunstenfestivalplanb.be / +32 (0) 474 12 47 55

MARTA GALMOZZI 

SERGEANT

JADE KERREMANS 

KOSMO SOUND

MARIJS KEMPYNCK  25–26/08 & 01–02/09

MENZO KIRCZ  27–31/08

JELLE MARTENS

MEMO PIMIENTO ELECTRIC ORCHESTRA 

DRIES SEGERS

PRAKTISCHE INFO
Zat 1 sept: 14u00 – 00u00 / Zon 2 sept: 14u00 – 19u00
Infopunt en meetingpoint op het dorpsplein (Dorpstraat 1)
Pendeldienst vanuit station Brugge
Kunstenfestival PLAN B is een gratis festival

COLOFON 

Interviews: Vincent Focquet, Ewoud Vermote 
Inleiding: Leontien Allemeersch, Vincent Focquet, Ewoud Vermote
Vormgeving: Studio Rubio.BE

Eindredactie: Leontien Allemeersch, Vincent Focquet,  
Zoë Hoornaert, Ewoud Vermote
Met dank aan: Marte Van Hassel
Kunstenaarsbijdragen: 
p. 3:  Louise Bergez en Loes Swaenepoel, Fragment uit Een Parade van 

antihelden en andere protagonisten, 2018. 
p. 8 – 21: Jade Kerremans, 2018. 
p. 12: Elias Cafmeyer, Ringweg rond Bekegem, 2018.
p. 17: OUTLINE, Dagboek, 2018. 
p. 24: William Ludwig Lutgens, Schets uit storyboard Huisje Detentie, 2018. 

Kunstenfestival PLAN B 
Een evenement van Infiltro vzw
Bruggestraat 398, B-8480 Bekegem
kunstenfestivalplanb.be / info@kunstenfestivalplanb.be
+32 (0) 493 66 49 49

Het PLAN B-team bestaat uit: Leontien Allemeersch, Laura Arens, Myrthe 
Baptist, Amber Demuynck, Iris Donders, Vincent Focquet, Zoë Hoornaert, 
Thijs Verhelst, Jietske Vermoortele, Ewoud Vermote en alle vrijwilligers.

V.U. Ewoud Vermote, Meersstraat 13, 9000 Gent

MET STEUN VAN: DE KONING 
BOUDEWIJNSTICHTING EN DE 

NATIONALE LOTERIJ. 

PLAN B
IS OOK

mailto:info@kunstenfestivalplanb.be


“De sculpturen die ik maak zijn tools 
om een absurde, vervreemdende of 
cartooneske situatie in het dagelijks leven 
te creëren. Zodra ik ze buiten de studio 
plaats, spelen ze actief een rol in de 
maatschappij.”

– Willem de Haan 

“Doordat we dit project 
samen doen, wordt het 
een gemeenschappelijke 
onderneming waarbinnen  
we gelijk zijn.”

– Kim Snauwaert & Anyuta Wiazemsky 

“Ruimte geven aan het geheim, het 
ontvouwen van de verbeelding die 
erin schuilgaat en dat terug een 
plaats geven in de wereld is voor mij 
een soort van verzet.”

– buren

“Ik ben niet alleen op zoek naar hoe 
wij als mens de ruimte rondom ons 
vormgeven, maar ook naar hoe deze 
vormgeving de mensen stuurt in 
hun gedrag.”

– Mirte van Duppen

“Ons werk gaat altijd over 
vertaalslagen, van persoon 
tot persoon, cultuur tot 
cultuur en van medium 
tot medium.”

– OUTLINE

“Al die personages samen krijgen in 
een voorstelling met twee spelers, 
dat is een oefening in veelheid.”

– Louise Bergez & Loes Swaenepoel

“Ik voel dat er nu nood is aan 
een gemeenschappelijk idee 
waar we ons achter kunnen 
scharen, iets om samen in 
te geloven.” 

– Marijs Kempynck

“Het gaat erom manieren te verzinnen om het 
idee uit mijn hoofd de wereld in te krijgen.” 

– Thomas Willemen
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