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Wie wil ingaan tegen de globale bewegingen van nietsontziend kapitalisme en reactionair, nationalistisch populisme, moet op zoek
naar verbindingen. Die zoektocht naar duurzame, solide relaties
vereist fundamenteel zelfonderzoek: binnen welke verhoudingen
leef ik, hoe maken ze van mij de persoon die ik ben en – nog
moeilijker – voor welke verhoudingen kies ik zelf, en hoe kan ik
me daar consequent naar gedragen?
Dat de podiumkunsten een internationaal gebeuren zijn, is allang geen
nieuws meer. Via samenwerkingen en tournees voorbij de
grenzen zijn er circuits gegroeid die de kunstensector van
onder de kerktoren weggehaald hebben. Maar ook onder die
spreekwoordelijke kerktoren leven we intussen in een intrinsiek
internationale context. Recent nog mocht Antwerpen Brussel
vergezellen in het lijstje Belgische steden waarin minderheden
de meerderheid vormen. Migratiestromen, koloniale geschiedenissen, internationalisering en expansiedrift hebben binnen ons
Belgische veldje een complexe groep aan kunstenaars, kunstwerkers en toeschouwers voortgebracht. Dat is niet louter een
onschuldige, vrolijke situatie: de spanningen tussen het lokale
en het internationale stellen machtsverhoudingen, vooroordelen,
ongelijkheden en posities scherp. Klimaatverandering en een
resem inmiddels onafwendbare en dreigende ecologische
catastrofes maken van het internationale, het lokale en het
globale existentiële begrippen, die fundamenteel politiek zijn.
Het gaat over hoe we samenleven, niet enkel als homo sapiensen
onder elkaar, maar ook als organismen in een aardsysteem.
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Comment faire face à cette condition en tant que magazine des arts
performatifs? Comment toucher la communauté artistique
multilingue et mixte dont nous faisons partie ? Notre mode
de communication est la langue. Et en plus cette langue – le
néerlandais – qui est si ‘petit’. Le néerlandais – malgré le passé
de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales de nos
voisins du nord – n’est pas la langue dans laquelle la majorité
de la communauté internationale s’exprime. Publier un
numéro sur l’internationalisation en néerlandais nous semblait
donc une contradiction. C’est pourquoi, pour la première fois
dans l’histoire de 36 ans de ce magazine, nous publions aussi
des articles en anglais et en français, ce que nous faisons déjà
plus longtemps sur notre site Web. Différent du magazine
quadrilingue Theaterschrift des années quatre-vingt-dix,
né d’une collaboration entre théâtres belges, autrichiens,
allemands et néerlandais, nous voulons cette fois partir du
contexte global belge et non pas d’une constellation a priori
globale. Partir d’un point qui puisse se dérouler à l’infini parce
qu’il s’agit déjà d’un entrelacement complexe en soi, au lieu
d’un réseau de points individuels.
Nous n’avons pas fait ce choix à la légère. En restant dans des langues
européennes, et surtout avec l’anglais déjà si dominant,
nous perpétrons en effet une hégémonie linguistique. En
plus, il serait erroné de supposer qui tous ceux qui s’intéressent aux arts performatifs comprennent ces langues.
Pourquoi alors pas des textes en arabe, mandarin, espagnol,
bengali, hindi si on considère qu’il s’agit là des langues
les plus parlées sur notre planète ? Quant à Bruxelles et
la Belgique, il faut y ajouter le lingala, le turc, le polonais,
le bulgare et le berbère.
But these options put us, the editorial staff, in a tight spot. It is practically
impossible to work with articles written in languages we
do not speak. On top of that, we realize that in the Belgian
context – despite current movements towards greater diversity – French and English are still the languages with which
we can reach a great number of artists, art workers and
spectators. And how are we to choose between all the
other possible languages? Which ones are best suited?
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An article written in Arabic could be a nod to the Brussels’
contemporary reality. But wouldn’t it be an empty symbolic
gesture, as most of Etcetera’s current readership would be
unable to read it? Wouldn’t it be a mere formality, its meaning
sadly lost to the majority of our readers? Because it’s all about
that: creating bonds, sharing ideas, communicating beyond
the globalized tower of Babel.
And so our language debate became paradigmatic for our search for
connections and relations between the local and the global:
it requires the rewriting of frontiers, a mindset that is always
expanding horizontally and vertically, as well as a pragmatic
approach that imposes limits on networks. The reality of
anything is always defined in relationship to other things.
To be honest, we are still not very sure. We did notice, however, that
abandoning Dutch as the sole language of the magazine
required not only an extra financial effort. Multilingualism
increased the complexity of such aspects as coordination,
communication and working hours. And above all, we were
confronted with our cultural limitations, all of us being white
and Flemish. However, that does not mean that we – and
everyone seeking to escape a reactionary form of localism
and a commodified globalism – should not take on the necessary challenge. The search for a shared world will require
work, patience and responsibility. The articles in this issue
each gaze at a different horizon, a chance to be able to take
bearings, and show that there is not just one road ahead.

Ciska Hoet, Sébastien Hendrickx, Kristof van Baarle,
Natalie Gielen, Charlotte De Somviele (de kleine redactie)
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BALADE HORS CONFINS
AVEC FAUSTIN LINYEKULA
ET MICHAEL DISANKA
Gia Abrassart

Deux spectacles annulés dans le
même festival à Gand à cause de refus de
visas: il y a un problème avec la mobilité
internationale des artistes, surtout quand
ces artistes adressent des questions
importantes concernant le passé colonial
de la Belgique. Gia Abrassart nous propose
une déambulation réflexive en compagnie
du chorégraphe Faustin Linyekula et du
metteur en scène Michael Disanka.
p. 18 HOW DO YOU OBSERVE A STONE
THAT IS ABOUT TO STRIKE YOU?
By
Ogutu Muraya
In August of 2014, artist, writer
and storyteller Ogutu Muraya moved from
Nairobi to Amsterdam. During his stay in the
Netherlands, he started a practice of writing
at least 200 words a day. Muraya is in the
process now of reconstructing the texts
into a fragmented memoir essay where he
seeks to understand the challenges of his
diaspora experience.
p. 34 (TE) VEEL VLAAMSE MEESTERS
Door Lieven Van den Weghe
De versnippering van het internationale cultuurbeleid is een oud zeer in
Vlaanderen. Willekeur en economische
of diplomatieke belangen staan sinds jaar
en dag in de weg van een heldere visie
op welke belangen er gediend moeten
worden bij artistieke samenwerkingen
die landsgrenzen overstijgen. Een poging
tot overzicht.

p. 54 ‘A FESTIVAL IS NOT ONLY A HOST
BUT ALSO A GUEST’
By
Lara Staal
Since October 2018 Dries Douibi
and Daniel Blanga Gubbay form, together
with Sophie Alexandre, the new directors of
Kunstenfestivaldesarts. How does the new
team deal with the relationship between the
local and the international in a superdiverse
city as Brussels?
p. 66 ‘DE KUNSTENAAR MOET
TOELATEN DAT ER MET ZIJN
WERK WORDT GESJOEMELD’
Door Evelyne Coussens
Heel wat kunstenaars nemen tegenwoordig de stad en haar bewoners als inspiratiebron voor hun werk. Maar hoe breng
je dit lokale materiaal uiteindelijk terug naar
de black box? En moet dat wel?
p. 78 THE PERFORMING ARTS AND
THE TERRESTRIAL ATTRACTOR
By
Sébastien Hendrickx
In Down to Earth (2017), Bruno
Latour asks himself how, in times of global
warming and increased migration flows,
we can make habitable territories together.
What do his insights mean for the connection between the performing arts and their
geographic context?

p. 44 GRAVEN NAAR WAARHEID
Door Erwin Jans
Het Vlaamse theater wordt geconfronteerd met het besef dat het zowel voor
als achter de schermen te wit is. De westerse
dramatische canon moet opengebroken
worden om plaats te maken voor andere
verhalen en verhalen van anderen. Dit stuk
geeft een aanzet, met een analyse van vijf
belangrijke Arabische theaterteksten.
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CIRCULEZ, IL Y A À VOIR !
Deux spectacles annulés dans le
même festival à Gand à cause de
refus de visas: il y a un problème
avec la mobilité internationale des
artistes. Surtout quand ces artistes
adressent dans leur travail des
questions importantes concernant
le passé colonial de la Belgique,
tout en montrant la richesse de
la scène congolaise. Gia Abrassart
nous propose ici une déambulation
réflexive en compagnie du
chorégraphe Faustin Linyekula
et du metteur en
scène Michael
Disanka. Deux
générations au coude à coude.
Le corps et la respiration
comme territoires ultimes
à occuper et le Congo comme
acte vital pour honorer des
héros anonymes : les danseurs
du ballet national du Zaïre
dans Histoire(s) du Théâtre II
et la jeunesse congolaise dans
Sept Mouvements Congo.
• Gia Abrassart
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Sept mouvements Congo, Michael Disanka © Danny Willems
-> Histoire(s) du Théâtre II, Faustin Linyekula © Studios Kabako

BALADE HORS CONFINS AVEC FAUSTIN LINYEKULA
ET MICHAEL DISANKA

‘À force de penser au Congo, je suis devenu un Congo
bruissant de forêts et de fleuves.’
– Aimé Césaire
PROLOGUE
La première mondiale de Histoire(s) du Théâtre II de Faustin Linyekula et Sept
Mouvements Congo de Michael Disanka devaient se jouer à Gand dans le cadre
de Same Same but Different, le festival international des arts sur la décolonisation et l’identité. Suite aux refus des visas de voyage pour tous les artistes, les
deux représentations furent annulées. En lieu et place s’est tenu un nécessaire
débat sur la mobilité internationale des artistes. Face à la montée des populismes
d’extrême-droite, il est important de décloisonner les géographies et de stimuler
des résonances créatrices entre artistes européens et africains. Les institutions
culturelles et les théâtres ont le devoir de réfléchir à la question de leur décentrement vis-à-vis des généalogies coloniales, de leurs mythologies et des exclusions
qu’elles engendrent. Il est temps de situer nos citoyennetés postcoloniales sous
l’angle de la responsabilité et d’interroger les possibles et indispensables réparations. Un dialogue affranchi qui réunissait Faustin Linyekula, Milo Rau, directeur
artistique du NT Gent, Bambi Ceuppens, anthropologue pour l’AfricaMuseum
et Sven Gatz, ministre flamand de la culture. Une opportunité unique de porter
la parole du chorégraphe Linyekula dans les rues de Gand et de la croiser avec
la chronique du jeune kinois Disanka.
ACTE I : JE SUIS ICI POUR COMPLÉTER LE VOYAGE COLONIAL
Je ne sais pas si c’était la première fois que j’exprimais une
position comme celle-ci, à la fois vis-à-vis de la Belgique et de l’Europe et
de leur effacement volontaire par rapport à notre histoire commune. Quand
j’analyse comment agissent les pays européens non seulement à l’égard du
Congo mais aussi des autres pays africains, je ne trouve pas de mots ; il y a
comme une amnésie, on nous regarde comme si nous n’avions rien à faire ici.
À chaque fois, j’ai juste envie de citer l’intellectuel britannique d’origine jamaïcaine Stuart Hall. En 1951, à son arrivée en Angleterre, lorsqu’on lui demandait : ‘Qu’est-ce que tu viens faire là ?’ Il répliquait : ‘I am here to complete the
colonial journey! (Je suis ici pour achever le voyage colonial !). Vous l’avez
commencé au 15e siècle et moi, au 20e siècle, je fais le dernier tour de piste.’
	   Que l’Europe le veuille ou non, nous sommes européens. L’Europe
a fait de nous des Européens. D’abord des évolués. Ni plus ni moins. C’est
donc à elle, à l’Europe, d’assumer. Réveillez-vous, si vous parlez de la place
qu’a pu gagner la Belgique dans le concert des Nations, c’est justement
parce qu’il y a eu un Congo quelque part. Que s’est-il passé depuis la
Faustin Linyekula
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conférence de Berlin en 1884-1885 ? Depuis que les Européens ont inventé
cette entité qu’on appelle le Congo ? C’était d’abord pour le commerce et
c’est toujours pour le commerce ! Comment chacun peut-il prendre ses
responsabilités ? On ne peut pas séparer la question actuelle des visas pour
les artistes de la question globale : quel rapport y a-t-il entre les Belges et
les Congolais au niveau institutionnel ?

“Quand j’analyse comment agissent les pays
européens à l’égard du Congo, je ne trouve pas
de mots ; il y a comme une amnésie, on nous
regarde comme si nous n’avions rien à faire ici.”
(Faustin Linyekula)

Même s’il s’agit, pour beaucoup, d’un temps révolu, non connecté à notre histoire
présente et dont les demandes de reconnaissance tendent à la victimisation, force
est de constater pourtant l’héritage imaginaire et matériel de cette période coloniale et ses conséquences qui posent en filigrane mais avec acuité, la question de
la responsabilité. Qui peut définir les devoirs de mémoire et de réparation qui
incombent à chacun ? Sont-ils individuels ? Collectifs ? Sur quoi portent-ils exactement ? Comment les mettre en place ? À quels domaines devront-ils s’attaquer ?
Et surtout ici, puisqu’il s’agit d’aller au-delà des postures, quelles en seraient les
retombées pour nos sociétés postcoloniales en Belgique et au Congo ?
Notre mémoire collective doit être réactivée, c’est ce que
je souhaitais avec Sept Mouvements Congo. Répondre à ce besoin de
mémoire et dire que nous n’avons pas le droit d’oublier. Pour qu’il y ait une
mémoire collective, il faut révéler les héros qui ont fait des choses magnifiques à certains moments de l’histoire. Nos héros contemporains sont
souvent réduits au silence, même après leurs mort. Parce que leurs paroles
portent beaucoup plus que celles des vivants. Les gens sont tellement
habitués à ne pas se souvenir. Je lis les amnésies collectives, les ellipses
des récits individuels parce que l’Histoire a toujours été racontée par procuration. Trafiquée, tronquée par une classe politique élitiste qui s’est arrogée
le droit de raconter la grande histoire du Congo, une histoire partielle et
partiale qui évince les anonymes, les héros de l’histoire en marche.
Comment est-ce qu’un artiste comme moi se bat pour exister ?
Comment faire exister mon travail dans ce territoire quatre-vingts fois
plus grand que la Belgique ? Comment puis-je raconter la complexité de
l’histoire du Congo à travers la détermination de la jeune génération issue
de la société civile ? Il y a dans la scène finale de Sept Mouvements Congo
un hommage que je rends à tous ceux qui ont donné leur sang pour le
Congo : Rossy Tshimanga, Luc Nkulula et tous les autres. J’ai choisi de ne
Michael Disanka
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Histoire(s) du Théâtre II, Faustin Linyekula © Studios Kabako

pas venir saluer à la fin du spectacle parce que je voulais que le public voie
ces courageux dont les noms défilent à la fin du générique. Ce sont eux les
héros. C’est une urgence pour moi de nommer les choses, de photographier
les moments de l’histoire avec des mots. Tel un agitateur, je pose des actes
politiques et artistiques.
ACTE II : LA CRÉATION N’EST PAS EN-DEHORS DU MONDE
En 2014, autour du thème Le temps de l’Afrique est-il arrivé ?, Faustin Linyekula et
d’autres personnalités du monde académique et artistique rencontraient au KVS,
le théâtre royal flamand de Bruxelles, Achille Mbembe, l’éminent penseur africain
du postcolonialisme et auteur notamment de la Critique de la raison nègre. Cinq
ans ont passé depuis les conclusions de la rencontre : l’Europe appartient aussi
aux Africains, ils en sont les co-constructeurs, des ayants droits qui ne demandent
en réalité aucune faveur.
Les artistes, très souvent, projettent les mondes à venir et des mondes
possibles. La création n’est pas en-dehors du monde, la création n’a jamais
été en-dehors du monde. C’est ça qui est fascinant quand on regarde
des peintres européens comme Velásquez. On réalise qu’il y a toujours le
rapport au pouvoir qui est en jeu. La création, c’est cet espace où l’on essaie
d’imaginer un monde possible. Mais ce monde-là, on ne le propose pas à
partir du néant, on le crée de manière organique depuis les lieux où nous
vivons, les espaces que nous occupons.

F.L.
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La création théâtrale est ce ‘momentum’ où l’on réunit des gens dans
un endroit autour d’un projet, d’une vision, d’un rêve. Et cette création se
construit uniquement dans la conscience très aigüe du contexte à la fois
politique mais aussi économique et social. Le metteur en scène américain
Peter Sellars le souligne bien : ‘Le théâtre, ce n’est que de la poésie dans
un contexte. Si tu enlèves le contexte, il n’y a pas de théâtre.’

“Comment puis-je raconter la complexité de
l’histoire du Congo à travers la détermination
de la jeune génération issue de la société civile?”
(Michael Disanka)

Mon acte artistique, je le pose dans une société, dans un espace,
intrinsèquement lié à sa bonne gouvernance. Je pense que l’action de
l’artiste doit ajouter du sens à cet espace-monde. Le théâtre est politique
depuis la nuit des temps. Par conséquent, si on cherche à ajouter le mot
‘engagé’ à artiste, je pense que c’est un mot de trop qui catégorise. Le
collectif d’Art-d’Art que nous avons fondé avec Christiana Tabaro finance des
projets qui nous tiennent à cœur et qui tournent à l’intérieur du pays. C’est
important pour nous de palper le terrain au Congo, la réalité théâtrale malgré
le manque de structures d’accueil et la précarité financière à laquelle nous
sommes confrontés. Nous réfléchissons sans cesse à comment dépasser
ces difficultés matérielles car tant qu’il n’y aura pas de statut d’artiste dans
ce pays, tant qu’il n’aura pas d’infrastructures porteuses, les moyens de
création seront limités. Or, si on ne crée pas, on ne fait rien. Qui ajoutera
alors du sens à cette société ? Parce que ce sont les artistes qui donnent du
sens, qui trouvent d’autres possibilités pour raconter nos sociétés, nos vécus.
Faire du théâtre est pour moi vital. Si je ne retrouve pas cette parole qui m’a
été refusée avec le théâtre, je ne vis pas. La prise de risque que nous prenons
en choisissant de faire un théâtre politique et lucide est plus grande que
les risques de représailles. Parce que nous disséquons le réel et il n’est pas
toujours glorieux, mais nous n’avons pas peur.

M.D.

AU COMMENCEMENT
Linyekula rappelle la genèse d’Histoire(s) du Théâtre II, une invitation lancée par le
metteur en scène suisse Milo Rau à différents artistes de proposer ce qu’il appelle
‘leurs histoires du théâtre’. En voulant retrouver ses premiers souvenirs de théâtre,
le chorégraphe se surprend à lier sa mémoire à l’Épopée de Lyanja mis en scène par
le ballet national du Zaïre en 1974. Existait-il encore des hommes et femmes ayant
fait partie de cette grande aventure ? Le mythe de Lyanja est un récit fantastique
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sur la création d’une nation, celle du peuple Mongo. Mbombe, le Roi, met au monde
tous les peuples du Congo et son fils, le Prince Lyanja, sera celui qui les rassemblera et les mènera vers le grand fleuve afin de créer une nation. Le Président
Mobutu a utilisé ce récit pour en faire le mythe fondateur de la nation zaïroise :
‘Maintenant que le sang est versé et que toutes les dettes ont été payées, on peut
imaginer une nouvelle nation.’ Mobutu s’identifie au Prince Lyanja, il est celui qui,
après le chaos causé par l’époque coloniale et Léopold II, mène le peuple comme un
guide éclairé. ‘Je suis arrivé, je suis Lyanja, celui qui fera du peuple une nation unie.’
Revisiter cette épopée, c’est à la fois me poser la question de la possibilité de la nation dans un pays comme le Congo. Suite à l’appel de Milo
Rau, j’ai voulu créer une pièce qui permettraient aux anciens membres du
ballet de sortir de l’anonymat. Mon ‘histoire du théâtre’, c’est de redonner
un nom et un visage à ces ‘anciens’ qui nous ont tant fait rêver. C’est une
génération à l’humilité aussi grande que le Congo : Marie-Jeanne Ndjoku,
danseuse et chanteuse, Rodolph Ikondongo, musicien et Suzane Wawina,
danseuse. J’ai retrouvé les archives d’une captation couleur du ballet
national zaïrois, le nom des artistes n’y est mentionné nulle part dans
le générique de fin. Il y a pourtant bien ceux du directeur du ballet, du
metteur en scène, des techniciens et caméramans de la télévision zaïroise.

F.L.

Sept Mouvements Congo, Michael Disanka © Danny Willems
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Banataba, Faustin Linyekula © Hilde De Windt

Mais les artistes n’existent pas, ce qui est très révélateur. Tout projet dictatorial est d’effacer les individus. Cet anonymat, finalement, c’est toute l’histoire
du Congo, de mon pays, depuis son invention par l’Europe. Nous n’existions
déjà pas comme des êtres humains, nous n’étions que des chiffres au service
d’un projet commercial.
Le titre de la pièce, Sept Mouvements Congo, est venu assez tard, il fait
référence aux mouvements que je trace dans le foutoir de l’histoire contem
poraine du Congo. Ce spectacle n’a pas encore été présenté à Kinshasa.
Le premier mouvement, ‘L’arrivée’, fait référence au 30 juin 2016, la commémoration des 56 ans de l'accession de notre cher Congo à l'indépendance.
2016, parce que le Congo se préparait à avoir pour la première fois de sa vie
politique une alternance pacifique par les urnes. Des élections qui se sont
vues reportées, après moult pressions, au 30 décembre 2018.
M.D.

La plume incisive et sans fard de Michael éclaire les tumultes de la vie politique
congolaise. Félix Tshisekedi, fils d’Etienne Tshisekedi, a été officiellement investi
Président (contesté) de la République démocratique du Congo le 24 janvier 2019. Petit
extrait intitulé ‘Le testament’, dernier mouvement de la pièce Sept Mouvements Congo :
•
•
•
•

Il parait une lettre…
On ne nomme pas un premier ministre par testament
Il parait que l’argent circule
Il parait que le rassemblement se désassemble
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• Il parait qu’il n’avait pas, comme tout bon dictateur égoïste, préparé
un dauphin digne
• On ne nomme pas un premier ministre par testament
• Il parait que le lionceau veut se prendre pour le lion et se met à rugir
• Le fils se prend pour le père
• On ne nomme pas un premier ministre par testament
• Oui mais la présidence de la République aussi n’est pas Questions pour
un champion. Il ne suffit pas de dire je reste.
• On ne nomme pas un premier ministre par testament
• Nos pères se sont faits baiser par leurs pères et les fils veulent perpétuer
la tradition
• On ne nomme pas un premier ministre par testament
• A-t-il oui ou non laissé une lettre parce que même les évêques se mêlent
la langue ?
…

“Tout projet dictatorial est d’effacer
les individus. Cet anonymat, finalement,
c’est toute l’histoire du Congo, de mon pays.”
(Faustin Linyekula)

Ce que les gens retiennent facilement du Congo, c’est la situation politique et la
misère. Mais il faut se rappeler qu’il y a aussi des gens qui y vivent et qui tentent
de créer des espaces de rêves, de prises de paroles et de partage. Des bribes
d’espoirs existent.
ACTE III : LIBERTÉ DE CIRCULATION
À force de se voir constamment dénier le droit de circuler, on voit émerger en
contre-point de jeunes artistes congolais passablement avant-gardistes et
anticonformistes qui brisent le cercle vicieux du ‘centre’ et de la ‘périphérie’.
Faut-il toujours se résigner à penser que toute forme de triomphe artistique
passe par Paris, Bruxelles ou New York ? Créer à partir de l’Afrique n’exclut
pas l’intégration de structures et d’initiatives propres dans des réseaux
d’homologues hors d’Afrique. Le Professeur André Lye Yoka, directeur de
l’Institut national des arts à Kinshasa l’affirme : ‘Il faut au Congo des solidarités
nouvelles, horizontales, pour des convivialités, des rationalités et des stratégies
pressenties, présentes et porteuses. Par ailleurs, les artistes congolais en
particulier ont été tellement confrontés à de multiples expériences à travers
le monde que leurs œuvres portent nécessairement la marque enrichie de la
diversité protéiforme et de la polysémie. La chorégraphie de Faustin Linyekula,
etcetera 157
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avec la concrescence de gestes et discours superposés, juxtaposés, interposés,
est-ce encore de la danse contemporaine ? N’est-ce pas ce qu’on entend
aujourd’hui par ‘cumul-art’ ?’
Je dirais que ce qui a changé, c’est cette conscience que je dois être
encore plus présent au Congo. Parce que si les choses doivent bouger, c’est
d’abord chez moi. Ce qui se traduit concrètement par un engagement au
quotidien pour des projets peu artistiques. Créer un espace au Congo où
nous nous prenons en charge. Nous ne voulons plus croire que l’Europe
est le centre du monde. Elle ne l’est plus de toutes les manières. Alors, si
l’Europe est bloquée au 19e siècle, c’est son défi de se décentrer elle-même.
Le plus important, c’est le travail que nous faisons sur place. Les Studios
Kabako ont un projet pour construire un centre d’art dans l’un des quartiers
des plus défavorisés de Kisangani, dans la commune de Lubunga. C’est
la commune dont ma mère est originaire, j’y ai grandi en partie. Dans les
années 1980, quand j’étais adolescent, on n’avait pas d’eau courante.
Trente ans plus tard, il n’y a toujours pas d’eau courante. Si l’art crée cet
espace où l’on peut imaginer qui on est, qui on peut devenir, alors ce sont
dans les endroits où il y a le plus de difficultés qu’on a le plus besoin d’art.
Car c’est là qu’on a besoin de plus d’imagination.

F.L.

ACTE IV : DE LA MARGE AU CENTRE
Pour ces deux artistes, le simple fait de créer au Congo fait partie de cette transformation de regard sur eux-mêmes. Ce sont des raconteurs d’histoires. Et les
histoires qui les mettent en mouvement ne sont pas des histoires en exil. Tels des
messagers, ils parlent du Congo aux gens qui sont au Congo, avec une inaltérable
écoute. Mais ils transportent aussi leur Congo dans les méandres des géographies
internationales lorsque les visas sont octroyés. Et ça implique qu’il y a des formes et
une logique économique à repenser. Peut-être que toutes ces frustrations vis-à-vis
de l’Europe les ont poussés à cultiver leur talent depuis une marge définie ?
Michael fait partie de ces artistes qui viennent après moi et avec qui
je suis en dialogue depuis 2015 suite à un atelier que j’animais à Kinshasa.
J’apprécie particulièrement la démarche du duo Michael Disanka et
Christiana Tabaro, qui ont fondé le Collectif d’Art-d’Art. Ils sont vraiment
inscrits dans cette logique revendicative ‘Notre avenir est au Congo’.
Et comment rendre ce travail viable pour nous et pour ceux qui sont autour
de nous ? Michael, c’est un compagnon, un allié possible. C’est pour cela
que nous accompagnons leur projet Géométrie de vies, explorant les
traces de leur enfance, dans le bas Congo pour Michael et à Bukavu pour
Christiana. Ils passeront à Kisangani avec tous ces matériaux pour en faire
une réalisation scénique.

F.L.
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Faustin est un grand esprit qui évolue avec sa pensée. Je le découvre
à chaque fois ; sa bonté et sa disposition à écouter la contradiction. Sa
présence est très enrichissante, il a toujours quelque chose à partager.
C’est ça qui nourrit notre amitié et la collaboration que l’on a aujourd’hui.
M.D.

ACTE V : LES INTRIGUES D’INSPIRATION
Les sources d’inspiration de Faustin sont l’engagement poétique et politique
incarné en la figure du poète et dramaturge martiniquais Aimé Césaire.
Quand j’étais adolescent, j’ai rencontré la poésie de Césaire et le
mouvement de la Négritude, terme forgé par Césaire dans les années
1932-1934. J’avais 14 ans quand j’ai commencé à le lire sans y comprendre
grand-chose. Mais il avait une manière de jouer avec la langue qui faisait
que je restais accroché. Son Cahier d’un retour au pays natal a été publié en
1939. Quatre-vingts ans plus tard, il est toujours d’actualité, cela démontre
que le problème entre l’Europe et l’Afrique persiste.
J’ai eu un rejet de la Négritude, je trouvais ça suranné, peut-être parce
que ce sont mes professeurs de français à l’école qui m’ont ouvert cette voie.

F.L.

Sept Mouvements Congo, Michael Disanka © Danny Willems
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Comme tout adolescent, tu rejettes toutes les références, il faut tuer le
père. Mais lorsque pour la première fois, j’ai lu la petite phrase assassine
de Wole Soyinka (Prix Nobel de Littérature 1986), ‘Le tigre ne proclame pas
sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore’, en réponse à la ‘Négritude’ de
Senghor ou de Césaire, je me suis dit : ‘Nous, on est la tigritude, la négritude
c’est du passé.’ À côté de Césaire qui continue à me faire avancer, je peux
également citer Edouard Glissant, ce ‘passeur d’écumes’, qui réclame
l’opacité et la poétique de relation mais aussi le compagnonnage de gens
comme Ntone Edjabe de Chimurenga, magazine panafricain d’art et de
politique basé au Cap et le cinéma de Djibril Diop Mambety, avec ses
premiers films Touki-Bouki et Hyènes qui me montrent la voie d’un futur.

“Faut-il toujours se résigner à penser que toute
forme de triomphe artistique passe par Paris,
Bruxelles ou New York ?”

Je dirais d’abord que mon souffle vient du bègue qui sommeille en
moi. C’est pour cette raison que je parle comme un moteur, le bégaiement
est mon carburant. Je parle comme metteur en scène, je parle comme
comédien mais c’est toujours le bègue que je suis qui parle. Si je m’exprime
aujourd’hui posément, c’est grâce au théâtre où j’ai appris à contrôler ma
respiration. Cela s’est joué à cet endroit précis. Je suis allé à la quête de
la parole, parce que physiologiquement elle m’avait été refusée. Je me suis
tu pendant très longtemps. C’est cette quête du langage qui m’a poussé
vers le théâtre.
Ensuite, il y a eu des rencontres qui ont été capitales, comme celle
avec l’auteur dramatique Dieudonné Niangouna qui m’a demandé de lui
montrer mes textes. Il m’a parlé de certains auteurs que je devais lire. Il m’a
réconcilié avec le grand romancier, dramaturge et poète Sony Labou Tansi.
J’ai étudié à l’Institut National des Arts. Il y a beaucoup de professeurs qui
n’arrivent pas à transmettre l’amour de Sony, parce qu’ils font une certaine
comparaison entre le grand poète et ce que les élèves écrivent. Du coup,
j’haïssais Sony.
M.D.

‘Je sais quant à moi que l’on ne peut pas produire de l’art engagé,
c’est l’art qui produit des engagements.’
– Sony Labou Tansi
J’ai lu d’autres auteurs comme Tchicaya U Tam’si, Pascal Rimbert, Valère
Novarina, Dieudonné Niangouna, Aristide Tarnagda, parce qu’évidement
il y a quelque chose qui me parle dans leurs textes, à l’endroit du théâtre.
Parce que je suis touché par leurs écritures, leurs prouesses orales.
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‘Déracine-t-on l’homme
Dont les racines sont ses plaies
dans sa chair ?’
– Tchicaya
J’ai aussi appris énormément à travers les histoires de mon père. Il nous
réunissait le soir et nous racontait des histoires, des chants de chez lui, en
tshiluba. Je n’ai jamais été au village de mon père. Je suis né à Kinshasa.
J’y ai grandi, étudié et travaillé mais j’arrive à comprendre et à parler un
peu ma langue maternelle. C’est grâce à ce moment fondateur qu’est parti
peut-être mon besoin de parole, parce que mon père était beau parleur,
il avait développé son verbe auprès des raconteurs d’histoires.
Je me sens multiple, car je devais me dédoubler à chaque fois pour
pouvoir parler. Je devais trouver des mécanismes pour reprendre ma
respiration à gauche et à droite. C’est là que se base l’architecture de
mon théâtre. Je m’inspire directement de ces répliques-respiration pour
écrire mes dramaturgies. Une métaphore de l’histoire hachurée du Congo
d’aujourd’hui.
ÉPILOGUE
Le voyage continue et c’est bien aujourd’hui de savoir que je ne suis
pas seul et qu’il y a des alliés à la fois sur le continent africain et en-dehors.
F.L.

Si le Congo était une feuille blanche, j’écrirais d’abord ‘amour’ car c’est
cet amour-là qui me permet d’écrire et d’exister pour l’autre qui vient demain.
M.D.

‘Je n’ai pas le temps de vivre ma vie, moi je la danse.’
–Sony Labou Tansi

Gia Abrassart est journaliste culturelle décoloniale.
Elle a co-fondé le Collectif Warrior Poets et co-dirigé
l'ouvrage Créer en postcolonie 2010-2015. Voix et
dissidences belgo-congolaises. Elle a créé Café Congo,
un blog qui invite à reconsidérer les relations belgocongolaises à travers une pensée artistique. Depuis
septembre 2018, elle a ouvert le boudoir culturel
Café Congo au Studio City Gate.
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HOW DO YOU OBSERVE
A STONE THAT IS ABOUT
TO STRIKE YOU?
A MEMOIR ESSAY

In August of 2014, artist,
writer and storyteller
Ogutu Muraya moved from
Nairobi to Amsterdam to
begin a Master’s degree in
Theatre at the Academy of
Theatre and Dance. During
his stay in the Netherlands,
both as a student and a graduate, he
started a practice of writing at least 200 words
a day. He was not always successful in reaching
his target, but he maintained the practice
periodically and plans to keep it going until he
moves out of Amsterdam, back to Nairobi, on July
5th 2019, when his current residency permit expires.
This exercise started as a way to map and locate his
inner self against an unfamiliar backdrop and over
time grew into a personal archive with over 150,000
words. Muraya is in the process now of returning
to this archive with the aim of reconstructing the
texts into a kind of fragmented memoir essay
where he seeks to understand the challenges of
his diaspora experience.
•

Ogutu Muraya
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This is an excerpt from the ongoing book project under the working title How
Do You Observe a Stone That is About to Strike You? The near-five-year period is
compressed into a fictional one-year cycle.
Day 1 of 365
After an elaborate selection process, I received an email saying: ‘With great
pleasure we invite you as a student to our Master of Theatre…’ Being a non-EU
student I have to apply for both an entry visa and a residence permit. Because
the IND – the Immigration and Naturalization Service under the Dutch Ministry of
Security and Justice – is allowed to take up to 90 days to assess my application,
I have less than six months to meet all the requirements. The main hurdle is
an obligation to show a positive balance of at least EUR 15,000 for a full-time
master’s course (or equivalent in foreign currency), making clear that the amount
can be used for immediate withdrawal (no savings account, bonds, stocks or likewise). There is no way I have that kind of money, so I get to work; with near animal
instincts I hunt for the money as if my life depended on it.
Day 2 of 365
The conditions for my entry visa include an order to report to the Alien Police within
the first 48 hours of arrival in Amsterdam. I refuse to comply. Instead, the Student
Affairs Office calls the Alien Police and reports that I have arrived in the Netherlands.
‘It’s okay. You don’t have to report to the police in person.’
Day 3 of 365
As part of my application for a residence permit I have to be tested for tuberculosis.
At the municipal health service, I am informed that since I come from a high-risk
country I have to be tested for tuberculosis every six months for my entire stay as
a student. Failure to do so means I will lose my residency.
Day 4 of 365
My registration at Amsterdam City Hall doesn’t go smoothly; it’s one of my many
bureaucratic requirements to settle in Amsterdam. In the end, even with all my
papers in order they require me to get a new birth certificate from Kenya. My
current birth certificate is older than six months. I have to get a new one from
Kakamega in western Kenya, then take it to be stamped by the Kenyan Ministry
of Foreign Affairs in Nairobi, then take it to the Dutch Embassy in Nairobi and pay
to have them confirm its authenticity.
OTHERWISE CONSIDERED UNDESIRABLE
Day 5 of 365
I never grasped freedom of mobility until I came to Amsterdam. Despite my many
doubts about the city, I am falling in love with the absolute freedom to move from
etcetera 157
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one place to another without worrying about traffic, delays, congestion, potholes,
and irregular fares.
Day 6 of 365
Advice from my roommate: do not talk or interact with the neighbors and do not
open the door whenever you hear the bell ring unless you are expecting a guest.
In fact, try not to attract any attention to yourself.
Day 7 of 365
The conventional definition of a prison is ‘a place or institution of confinement,
especially of long-term confinement for those convicted of serious crimes or
otherwise considered undesirable by the government’.

“I am falling in love with the absolute
freedom to move from one place
to another without worrying about
traffic, delays, congestion, potholes,
and irregular fares.”

Otherwise considered undesirable
Otherwise considered undesirable
Otherwise considered undesirable
Otherwise considered undesirable
Otherwise considered undesirable
Four theories justify prisons. Rehabilitation: they make offenders better, law
abiding citizens. Deterrence: harsh punishment means others won’t commit the
same crime. Incapacitation: the offender is unable to commit crime since they
are locked up
and the community is safer.
Retribution:
prisons seek to
exact revenge
upon criminals
by harming
them in
exchange for the
harm caused to
their victims.
Prominent
words that result
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when I search for the meaning of prison are: confinement, restrictive environment,
convicted, criminal, undesirable, locked up, guilty, caught, visitation, wrongly
convicted, appeal, maximum security, death row, solitary confinement, correctional facility, detention, detainees, punishment, a tool for political repression,
chained, authority, prison guards, warden, torture, surveillance, social control,
watch tower, panopticon, cells, behind bars, controlled movement, prison walls,
offender, offense, inmate, police.
My crime? I am otherwise considered undesirable by the Dutch Government.
Subjected to the Dutch policy of discouragement – I am going to be rehabilitated –
I must learn ‘to do normal’ because I am already crazy enough. This policy acts as
a deterrent – to prevent undesired immigrants from entering the Netherlands. I am
incapacitated until I prove myself likable and desirable, i.e. wealthy, healthy and
intelligent. It is retribution for being born in a developing nation.

Day 8 of 365
With shame (or is it guilt?) I am reading Dambudzo Marechera’s letter addressed to
his ex-girlfriend. I am sure he didn’t mean for this letter, these words, to be public.
Was it not meant for Samantha’s eyes only? After being expelled from Oxford
University, Dambudzo writes: ‘Since coming over here, I have gone through several
stages of identity crisis, self-hatred, self-re-examination, excessive afro-optimism,
excessive afro-pessimism, reversal racism, escapism and alienation.’
I resolve the guilt or shame, maybe both, by picking up and reading a copy
of Black Sunlight. It makes me dizzy. The black sunlight burns and makes me
feel dehydrated, but there is no spring water from page to page, only scorching
words in a scolding literary desert. Is it possible to get heatstroke from words?
The narrator has been taken prisoner: ‘My crimes were not that great, but Christ!
I had been his good court jester. I had made a joke from the back of my head.
At his expense. Since then it has been the pit latrine. How dare you insult our
most central traditions! He had thundered. I made the mistake of laughing at his
unelemental thunder. Through the window into the pit latrine. Christ!’
etcetera 157
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MUTUAL VULNERABILITY
Day 9 of 365
I come from an oral tradition; I learn best by hearing other people speak and
tell their stories. I have started to embrace this side of me; I am listening, really
listening. To listen and not interrupt, interject, intrude or impose my narrative on
others. Like my friend Chuma says: ‘Let my narrative live, we are often too quick
to interrupt.’
Day 10 of 365
‘The essence of power is the ability to define someone’s reality and make them
live according to that definition as though it is a definition of their own choosing.’
(Dr. Wade Nobles)

“I come from an oral tradition; I learn
best by hearing other people speak and
tell their stories. I have started
to embrace this side of me; I am listening,
really listening.”

Day 11 of 365
Our guest teacher in school is the choreographer Michael Kliën. He has invited us
to attend to the other with an ‘absolute gaze’. With this invitation, he introduces
us to his concept of mutual vulnerability in which one is radically open to possibilities of other worlds. A concept he backs up with a quotation from Baer on Rilke:
‘The immersion into the world relieves us momentarily from our own self, which in
such moments of concentrated submersion can order itself anew.’
At first it was a struggle to engage with Michael Kliën’s methods of
embedment and social choreography but after an individual talk with him
I start to understand his ways. I am even inspired to write the text for our first
public presentation where we intend to present a glimpse of our week working
with Michael.
‘We welcome you to experience the economies of mutual vulnerability.
For the last week, we have been embedded in various locations in North
Amsterdam. We spent five hours a day in these locations and every evening
we met to share our experiences and encounters, only instead of verbalizing
our feedback we expressed ourselves through dance and movement for
two and a half hours. Through this practice we shared and expressed our
doubts, frustrations, desires, encounters, non-encounters, beauty, playfulness, tiredness, boredom, boredom, boredom, questions, presences,
and the thought body. We did this in a secure space free of judgment,
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presumptions, opinions, counter arguments, and spectatorship. We invite
you to share this space of mutual vulnerability.’
Through Michael Kliën’s artistic practice I see the possibility of opening up a
different path to exploring social political issues. This path works by not extracting
information as an outsider but by experiencing information in an immersive technique. The self is blended in with the reality allowing the ‘absolute gaze’ to wonder
and consciously or unconsciously seek and possibly find an alternate cosmos
previously unexplored or invisible.
ESCAPE
Day 12 of 365
I am starting to realize each time I narrate my experiences of moving to Amsterdam
the words ‘drowning’ and ‘prison’ find their way into the narration without effort.
The excessive use of these two words as metaphors for my diaspora experience is
making me uneasy. If the essence of a metaphor is in understanding and experiencing one kind of thing in terms of another, based on my metaphors it seems my
life chances are drastically reducing since moving to Amsterdam. This conclusion
is paradoxical because I left home like many other immigrants to improve my life
chances, not to reduce them.
According to George Lakoff and Mark Johnson, a metaphor has the capacity
to change the conceptual system in which are rooted one’s perception of the world
and actions within that world. Going with this analysis, it seems my subjective reality
is being changed by the drowning and prison metaphors and that change is affecting my reality in the physical world. I, in turn, live by these metaphors which continue
to repeat themselves in my life. What must I do to transform these metaphors and
their hold on my conceptual system, my perceptions, my actions, and my realities?
I am being ridiculous. It is hyperbolic and too early to equate my experience
with such dramatic metaphors.
Day 13 of 365
The insincerity of Amsterdam is starting to dawn on me; I see the cracks all over
the edifice.
Day 14 of 365
I take a canal trip with the Black Heritage Amsterdam Tour. The history of
Amsterdam told through its legacy in the transatlantic slave trade. Unwilling
bodies imprisoned in the bowels of Dutch merchant ships. The horror of learning
that after the abolition of the slave trade, Dutch slave owners got compensated
by the Government for losing their ‘economic’ means. Some put their money
in financial institutions that multiplied the money to such an extent that today
descendants of those slave owners still receive compensation every month.
etcetera 157
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Day 15 of 365
I don’t belong here, I will never belong
here, and the system does not hide
its disdain for my presence here.
But I need to be here, I need the time,
space and resources offered here
to make certain truths clear, if not
for anyone else then for myself.
The system here doesn’t have my
interests at heart, it never did, it
never will.
Day 16 of 365
In a fit of rage, I withdraw my rent
money and I am determined to buy
a plane ticket out of Amsterdam.
I make a plan to go to Schiphol and pay for the flight, but that day I meet Chuma.
She calms me down and tells me: ‘Don’t escape, allow yourself to experience
what you are feeling, remind yourself why you wanted to come here.’
DECOLONIZATION
Day 17 of 365
So, what then does decolonization mean, if I cannot unlearn or un-habit my gaze,
and the gaze of others upon me? What does it mean if I can never have a full conversation with my grandmother without needing the help of a translator? What does it
mean to make and perform works that deal with a violent history when you cannot
undo the impact of that history? Is decolonization an emancipatory practice? If historically no hegemonic power has peacefully restructured, addressed inequalities and
shared power, are we then left toothless, digging up old wounds and exposing them
to the elements? Is grieving the only emancipatory practice within current dynamics?
Day 18 of 365
I have stopped going out of my room. I am not supplementing with vitamin D.
How could I have known that with its higher concentrations of melanin, dark
skin is especially vulnerable to the weak winter sun? My diet is poor; it consists of
bread, cheese and blueberry flavored soya yoghurt. I have reduced direct interactions with my classmates. In this way, I descend into a pit where I am cuddled by
my fears. I can hear Giovanni’s accusatory voice. I have become the kind of person
‘who would imprison himself just to avoid being hit by a car’. I make a note in
my journal. It takes a lot of energy to leave the house. A house haunted by Gil
Scott-Heron. He is hiding in my closet. I can hear his aged voice singing – no
matter how far wrong you’ve gone you can always turn around.
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Day 19 of 365
It’s a trap. It’s a trap. It’s a trap. Is a trap not a kind of prison?
Day 20 of 365
I don’t want to be read only as a post-colonial subject. It’s not the entirety of my
existence. I am also concerned that in Western Europe, post-colonial is becoming
a market label. It’s losing its focus as an earnest practice to decolonize, to shift
from colonial mentality and redress huge systemic equalities. Then in my state of
doubt, I hear a voice criticizing my agitation: ‘But the content of your work deals
with historical injustices and colonial crimes. Are you not also framing yourself in
the context of the post-colonial?’
I reply to this annoying voice with the words of James Baldwin – ‘I’ve been
compelled in some ways by describing my circumstances to learn to live with
them. It’s not the same thing as accepting them.’
I refuse to be imprisoned within the post-colonial frame. I refuse to be
tokenized. I refuse to be victimized. But the more I refuse the stronger the framing
becomes, the box tightens.
After her lecture, I find the courage to walk up and talk to Prof. Irit Rogoff.
I tell her my concerns. How tired I am of the victim/oppressor view that has clouded
and shaped almost all my relations with the West. She sets me a challenge to look
away from this oppressor/victim lens and paradigm and see what other angles
are overlooked.
‘… operate through a mode of “Looking Away” in which we might engage
by withdrawing attention from where it is demanded and invest another
dimension of the work with a modality of attention it has never received.’
(Prof. Irit Rogoff)
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DROWNING
Day 21 of 365
Drowning is grossly misrepresented in television and movies. For dramatic
purposes, it is often depicted as someone screaming for help, waving their hands,
slapping and kicking the water, while in fact it is a very quiet death. Your whole
body is mobilized to help you breathe, speaking let along screaming is impossible.
Imagine struggling to free yourself from an assailant who has a tight grip on
your vocal cords, an assailant you can’t fight, push away or run from. In less than
a minute if help does not arrive, your stomach and your lungs fill up with water.
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Day 22 of 365
But does Baldwin contradict himself because he also writes: ‘The anatomizing of
the great injustices which is the irreducible fact of colonialism is not yet enough to
give the victims of that injustice a new sense of themselves.’
If anatomizing is understood as a clinical form of ‘describing my circumstances’ – then the act of dissecting, examining, and analyzing gives no relief,
gives no path towards learning to live with your circumstances. Maybe not, maybe
by anatomizing and learning to live with your circumstances, you have a chance
for the imaginary to develop a new sense of being, one where you are no longer
marked by colonialism. Otherwise what is the alternative? Ignorance only breeds
dissonance.
Day 23 of 365
When you feel yourself drowning stretch your body into a floating position, stay
calm and wait for help, make sure to breathe. When in crisis, controlling panic can
be the difference between fatality and survival.
WHERE YOU LOOK IS WHERE YOU WILL GO
Day 24 of 365
I never knew how to ride a bicycle until I came to Amsterdam. I could blame my
mother for this lateness in learning how to ride a bicycle, but this blame cannot
stick. Sensibly my mother despised bicycles. Kenyan motorists have a bad habit
of caring too much for where they are going and how fast they can get there, such
that they pay little to no attention to anyone else on the road. Cycling particularly
in Nairobi requires the highest levels of attention. A simple miscalculation can be
disastrous.
My journey to learn how to ride a bicycle started in a park: Oosterpark. It’s one
of Amsterdam’s oldest parks. It worked perfectly for me. It’s far from the city center so
fewer people are there to witness my sure-to-be embarrassing spins, out of control
peddling and not so graceful falls. Oosterpark serves a culturally diverse borough of
East Amsterdam. Immigrants from Suriname, Turkey, Morocco and Eastern Europe
live in the area, each cluster forming its own enclave. The park is planned around
a drawn-out pond and like most parks it houses several monuments and sculptures.
Two of the most prominent monuments in the park are the ‘National Monument of
Slavery’ that commemorates the abolition of slavery in the Netherlands. And the
15-foot high modern sculpture by Jeroen Henneman called ‘The Scream’ depicting
Dutch film director Theo van Gogh screaming for mercy. Theo was murdered near
the park allegedly for his anti-Islamic film projects. The story of how the murder
happened is one of Amsterdam’s urban legends.
My instructor is Serbian. He has gray hair not fatigued but stylish, he is fit,
the way I imagine myself if I ever start working out. He talks with his hands gesturing like a conductor leading a choir of listeners. The first few days were tough,
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I was struggling and he was screaming in a Serbian accent ‘you can do it’, ‘don’t
look down, look ahead’, ‘keep peddling, don’t forget to peddle’, ‘shift on the saddle
until you find the balance’, ‘break…break…break, breeeeak!’ He would hold the
handle with a terrified me and run alongside the bicycle screaming instructions.
He did not relent. He was determined to teach me as I was determined to learn.
His resilience proved useful. I wonder what the people in the park might have
been thinking to see a Serbian running after a Kenyan while screaming ‘break…
break… break, breeeeak!’
Oosterpark was the setting for my first crash.
After a few test runs, my Serbian instructor began to loosen his grip on
the handle allowing me to have more control, but he kept close. And one session
he pulled back and I didn’t even notice that I was on my own, when I did I was
super happy. There is something very fulfilling in learning a new skill. My happiness however was short lived, and hysteria kicked in. I was peddling towards
a corner and just as I had to turn I noticed four police officers huddled in the
corner, holding their bicycles. I panicked. I forgot to steer. I forgot to break.
I just panicked. And bang, I rammed straight into them, their bicycles collapsed
like dominos but their reflexes helped to get them out of the way of a torpedoing
bicycle with a panicked Kenyan. I became intimate with gravity and not in a
graceful manner.
The officers frowned, granted, and cursed, and made short sentences. I was
spared the meaning of their insults because I don’t speak Dutch. Is crashing into
police offers a punishable crime? I don’t know. Lucky for me the Dutch officers
were in a forgiving mood. One of them, a police woman, gave me the best advice
on cycling. She walked up to me as I collected myself from the tarmac, she had
cool rider gear – aerodynamic helmet, bib shorts, short sleeved jersey, kickass
sunglasses and fingerless leather gloves – everything branded police, all black
with the exception of a luminous yellow stripe running across the chest and upper
back. Her glasses were darkened such that I could not see her eyes but she had
a frown, lines on her forehead, obviously irritated with me. She paused for a second
and then she said to me in a heavy Dutch accent: ‘Remember, where you look is
where you will go.’
Day 25 of 365
Where you look is where you will go – I am repeating these words almost like
a mantra – where you look is where you will go.
Day 26 of 365
I go to sleep with a sinking feeling in my stomach. I shouldn’t have gone online
this late in the night. While I was surfing the waves of merciless data, I came
across an article. I read and reread it. Biblical famine hits Kenya and her neighbors, millions under threat of starvation. In Eastern Kenya, in a market, a woman
is forced to capture and sell an owl to feed her children. No one bought the owl.
The article ended.
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A VISITOR
Day 27 of 365
I am pulled out from my deep
sleep by a buzzing sound. A
bumble bee has drifted into the
room but now it can’t see the
way out. The large windows are
deceptive. It’s working hard to
break free. It’s going to exhaust
itself to death. It’s buzzing and
working hard but it’s trapped.
It can see the outside. See the
sunlight. See the potted flowers. But it’s
trapped by the glass effect. But it will never
give up. Its work is futile. Uninformed, it struggles and struggles, buzzing and fluttering its wings,
bumping into the double-glazed window, over and over and over again.
The uselessness of its struggle hits me. Who trapped whom? Did the glass
trap the bee or the bee trap itself? I am now up and standing and watching when
I realize what a cruel act it is to watch another suffer when I have the understanding
to alleviate the struggle. All the bee needs is an opportunity to see the exit.
Without hesitation, once the door is noticed, the bee will free itself. Pointing to
the door is useless for the bee. The bee would not understand the gesture nor
comprehend its significance. I have to carry the bee carefully away from the
window towards the door. This is a stupid move. Of course the bee reads my
action as aggression. It freaks out and I freak out. I don’t know if bumble bees
sting, so I am careful not to make any regrettable moves. The bee’s survival
instincts awaken. It flaps and flutters and bangs and scales and buzzes. The bee
does not understand my intervention as an act of friendship. I am here to liberate
you. What nonsense, how thoughtless of me. The bee is too busy surviving to
make such considerations.
The bee settles for a moment. It has noticed my presence is unyielding and
its situation is unending – a kind of social defeat. I may be projecting when I say
‘settles’. Perhaps it’s tired, tired of struggling, tired of living, tired of fighting, tired
of running, it’s tired. It’s resigned to its fate. Silence. I want to explain to the bee
why its ecosystem is shrinking and why glass and concrete covers more and more
sq. meters than trees and flowers, but I grow self-conscious and decide against
speaking to an insect. I poke and prod to be sure, careful not to clip its wings
or amputate a limb. It buzzes back to life and holds onto a rolled A4 size paper,
instrument of my prodding. It clings to the edge of the paper, the opposite end
of the edge grasped tight with my right hand. I tilt the paper up to catch a proper
sight of the bee, ready to swing or let go if the bee makes a sting-style move
towards my fingers. It’s calm, I am calmer.
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I move slowly towards the balcony
door but closer to the exit the bee lets
go of the paper and flies back to the
window – the only exit it can see. Stupid
bee, I curse, can’t you see I am trying to
help you?! Now I am worked up for no
reason and the neighbors are starting
to watch. They can’t see the bee, but
they can see me jabbing the window in
repeated motions with the paper pipe.
After a moment, the bee clings again to
the paper. This time, I quickly pull the
paper away from the window towards
the open door. The bee releases its grip
and flies away.
Before I even settle down a mosquito, heavy and lazy, glides in. I watch it with
contempt. It hovers around the room as though tired of its own weight. It heads for
the window, stops and bangs several times with unconvincing urgency, and then
hovers away. I chase it out. As it flies out of the house, I slam the open door shut.
UNKNOWABLE DANGER
Day 28 of 365
I don’t think I need any more instructions for how to ride a bicycle. I can do this on
my own. I pick up the bicycle and decide to go for it. It was going great until I came
to a slope. I didn’t expect gravity to be so grabby. Fast and efficient I was pulled
down the slope. It was like being seized unexpectedly by a bully, first comes the
shock and fear, and then the feeling of being out of control, and then the thrill of free
flowing. The entire thrill drained out of me when I noticed ahead of me a woman on
a bicycle with a child seated on the back.
When in crisis, controlling panic can be the difference between fatality and
survival. In my case I freaked out and all the instructions disappeared. I couldn’t
slow down and it didn’t help that I just kept peddling. My speed increased. I was
getting dangerously close to the woman and her child. Instantly I turned the
bicycle, steering it away from mother and child. I steered not towards safety. I was
hurtling towards a canal and I was running out of road. Pure panic. I can’t swim.
Just before I hit the water the thought came to me that I should break. And
break I did, hard. The bicycle stopped but my body kept moving. Like a heavy
stone hurled from a slingshot. I landed with a thud. I was lucky not to fall into
the water. I didn’t get off easy though. I twisted my hand, bruised my knees and
bumped my shoulders. It was a heavy fall but nothing fatal or emergency worthy.
I was bruised more internally. I rose up quickly looked around to see if anyone saw
me, picked up the bicycle and walked away.
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Day 29 of 365
On my way to school I have to cross the IJ River into Amsterdam Noord. Once in a
while before approaching the ferry jetty opposite central station, I stop and stare
across the river directly at the new and old laboratories of the Royal Dutch Shell.
It has become a ritual to stop and stare at both sites. I am starting to obsess over
the Royal Dutch Shell and the ongoing gentrification of its old site into a fantasy
river front community with expensive apartments, modern museums, hotels,
hostels, startup offices, and arts academy. I can’t help but compare Shell’s gentrification efforts in Amsterdam Noord verses the tragic mess in the Niger Delta.
Day 30 of 365
I remember once while on tour in towns along the East Coast of Kenya and
Tanzania from Lamu close to the boarder with Kenya and Somalia all the way
to Bagamoyo in Tanzania, a friend had made several attempts to teach me how
to swim. In the end she snapped and quit, she said I was unteachable. As she
walked away from the hotel swimming pool she turned to me and said: ‘You
know what is your problem, you think you can control the water, you think you
are made of stone if you let go you will sink to the bottom, let go and trust that
the water will carry you.’
I never learnt to let go and in turn never learnt to swim. This memory makes me
think that perhaps my challenge with living in Amsterdam is that I am still holding
on to my life in Nairobi unable and unwilling to let go, like a stone I am sinking to
the bottom of Amsterdam’s canals. Somehow this misguided thinking that I am in
control of my diaspora experience has turned me into a prey animal. I am frozen,
sniffing and scanning my new environment for unknown and unknowable dangers
before I can allow myself to interact freely with Amsterdam.

“Perhaps my challenge with living in
Amsterdam is that I am still holding on
to my life in Nairobi unable and unwilling
to let go, like a stone I am sinking to
the bottom of Amsterdam’s canals.”

Day 31 of 365
To investigate the claim that my reality has been hijacked by drowning and prison
metaphors I have decided to take two solid actions – I will enroll myself in adult
swimming classes at Het Marnix and I will give up my apartment to become
a nomad within the city of Amsterdam. In my head, the two decisions make sense;
through swimming I will learn to overcome my fears, submerge myself in a different world and reduce the feelings of being overwhelmed. I also think it is impossible to feel imprisoned while living as a nomad, mobility is after all the opposite
of confinement. I was completely wrong on both accounts.
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WHY DO YOU WRITE?
Day 32 of 365
When asked during an interview why do you write, after a pause to think, James
Baldwin answers, ‘I write perhaps to describe, someone told me a long time ago so
long I don’t remember who it was and maybe it’s something I read, it was conveyed
to me when I was in terrible trouble and somebody said describe it, describe it, if you
can describe it you can control it, and if you can control it you can get beyond it, in
order to describe it you have to face it.’ Facing something means turning and tuning
your attention towards the said something. What happens when what you have
to face is Dambudzo Marechera’s proverbial stone, the Zimbabwean writer asks:
‘How do you observe a stone that is about to strike you?’ I believe the answer is you
can’t. The instant you notice a stone hurtling towards you, instinctive reactions kick
in, you flinch, you shut your eyes, you cover your face and you do everything within
your powers to get out of the stone’s trajectory or minimize damage upon impact.
Naturally, these reactions diminish once the threat is neutralized, but what happens
when the threat is constant, unidentifiable, vague and un-neutralizable? It means
reactionary becomes your default state.
…

Day 33 of 365
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Drawings: Eva Decaesstecker
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(TE) VEEL VLAAMSE
MEESTERS

De versnippering van het internationale
cultuurbeleid is een oud zeer in Vlaanderen.
Willekeur en economische of diplomatieke
belangen staan sinds jaar en dag in de weg van
een heldere visie op welke belangen er gediend
moeten worden bij artistieke samenwerkingen
die landsgrenzen overstijgen. Er is sprake van
voortschrijdend inzicht, maar de weg is lang en
het wegdek zit vol barsten.
•

Lieven Van den Weghe
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Facebook Geert Bourgeois

HET INTERNATIONAAL CULTUURBELEID VAN DE VLAAMSE
REGERING IN KAART GEBRACHT

Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz stuurde de afgelopen vijf jaar het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) aan. De hoofdletters impliceren
een afgebakende bevoegdheid met duidelijke beleidsinstrumenten, maar de werkelijkheid is een stuk genuanceerder. Naast het ministerie van Cultuur reserveren ook
andere departementen geld voor cultuur om hun eigen doelstellingen te realiseren.
Vier ministeries komen rechtstreeks of zijdelings met cultuur in aanraking. Het
internationale luik van minister-president Geert Bourgeois’ ministerie bestaat uit
Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking.
Die drie domeinen willen enerzijds Vlaanderen als economisch slagkrachtige
regio promoten en anderzijds cultuur inzetten als deel van de mensenrechten
dialoog. Het kabinet-Weyts, verantwoordelijk voor Toerisme, subsidieert maar niet
rechtstreeks. Het investeert ter plekke in internationale kunststeden en musea
die Vlaamse Meesters tonen en stuurt promotiecampagnes aan om culturele
toeristen naar Vlaanderen te lokken. Een enkele keer springt het kabinet-Muyters
bij vanuit zijn bevoegdheid Economie, Wetenschap en Innovatie.

“Cultuur loopt van oudsher aan het
handje van diplomatieke belangen.
Hoe dwingend is die hand nog anno 2019?”

Op zich hoeft die gedeelde verantwoordelijkheid geen probleem te zijn, bovendien
zijn de Vlaamse excellenties goed omringd: hun beleid wordt aangestuurd door
een apparaat van ambtenaren die zich verenigen in het Managementcomité
voor Internationaal Cultuurbeleid en Culturele Diplomatie. Het annex ‘culturele
diplomatie’ is daarbij intrigerend. Cultuur loopt immers van oudsher aan het
handje van diplomatieke belangen. Hoe dwingend is die hand nog anno 2019?
In hoeverre overstijgt het huidige beleid het louter instrumentele karakter van
culturele promotie? En hoe kan er sprake zijn van een eengemaakt cultuurbeleid
als elk ministerie een eigen koers vaart en er een groot onevenwicht is tussen
ieders financiële middelen en strategische doelstellingen?
FOLLOW THE ACTOR
De algemene kaderrichtlijn van het kabinet-Gatz baseert haar internationaal
cultuurbeleid op het ‘follow-the-actor’-principe.1 Gatz erfde de term van zijn voorganger Joke Schauvliege, die het op haar beurt ontleende aan een adviesnota uit de
sector.2 Vrij vertaald betekent het zoveel als ‘de dynamiek van het netwerk volgen’.
Gatz’ visietekst heeft het over ‘de intrinsieke waarde van cultuur en het respect voor
de autonomie van de sector’. De overheid is er om deze bottom-up-dynamiek ‘te
faciliteren en te stimuleren’. 3
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Hoewel de richtlijn ook nadrukkelijk de hand reikt aan de andere departementen,
is er geen sprake van een overkoepelend beleid. Het internationaal cultuurbeleid
‘volgt het algemene Vlaamse cultuurbeleid, maar onderscheidt (…) zich van de
culturele diplomatie. (…) Het is complementair met het algemeen buitenlands
beleid van de Vlaamse Regering’. 4
Op zich klinkt het goed om de autonomie van de sector te laten primeren, maar
dan moet het wel financieel haalbaar zijn om in het buitenland te toeren. De
bestaande subsidies zijn vaak ontoereikend. Binnen het Kunstendecreet is er
slechts één subsidielijn die hieraan tegemoetkomt, maar ook die heeft haar
beperkingen. Het ‘doorbraaktraject’ voorziet een subsidie die kan worden aangewend over een periode van maximaal twee jaar om daarmee de kansen op internationale zichtbaarheid te vergroten. Het is een zinvol en transparant instrument,
met subsidies die worden toegekend door een autonome commissie.
De doorbraaksubsidies werden voor het eerst uitgereikt in 2017. Net geen
kwart miljoen euro werd verdeeld over vier kunstenaars: Sofie Lachaert, Bára
Sigfúsdóttir, Ariane Loze en Karl Van Welden. Een jaar later werd nog eens
185.000 euro verdeeld over vier nieuwe doorbraakartiesten: Maarten Vanden
Eynde, Alexander Vantournhout, Louis Vanhaverbeke en Miet Warlop.
Vier artiesten per jaar en dat alleen in de laatste twee jaren van deze legislatuur
– voorheen was er geen geld beschikbaar – en telkens gemiddeld 50.000 euro per
artiest: erg ambitieus kun je dat niet noemen. Bovendien is het maar de vraag hoe
zo’n doorbraakartiest die inspanning moet bestendigen na afloop van het traject.
Daartegenover staan de eenmalige bijdragen. De bekendste zijn de project
subsidies. Die zijn kort of lang, met een maximum van drie jaar, en kunnen
diverse doelen dienen, waaronder het helpen te bekostigen van een buitenlandse tournee. Voorts zijn er residentietoelagen voor residenties waar
het ministerie een samenwerkingsverband mee heeft (zoals AIR Berlin
Alexanderplatz, Academica Belgica in Rome, Cité Internationale des Arts en
recent nog Le 18 in Marrakesh en Tokas in Tokio). Ze dekken de leef- en reiskosten van kunstenaars die er aan de slag gaan en worden door de organisatie
zelf of door Vlaanderen betaald.
Tot slot zijn er binnen het Kunstendecreet de tussenkomsten voor buitenlandse
presentatiemomenten. Niet alleen de kunstenaar, maar ook de presentatieplek
zelf kan geld aanvragen. Je kunt er niet meer dan twee keer per jaar gebruik van
maken en maximaal 7.000 euro voor ontvangen. Je betaalt er hooguit wat logistieke kosten mee, maar een eerlijk loon haal je er vaak niet uit. Meer zelfs, sinds
vorig jaar mag je niet eens nog loonkosten in rekening brengen. De redenering is
dat het buitenlandse platform dat maar moet doen. Vaak bieden zij dan wel logement aan, maar geen uitkoopsom, wat nadelig uitvalt voor de kunstenaar.
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Sven Gatz en de Chinese minister voor Cultuur Luo Shugang onder
tekenen een nieuw werkprogramma voor Cultuur (november 2018) .

MOEDIG, MAAR WILLEKEURIG
Naast het bottom-up-beleid begunstigt Cultuur ook top-down. Minister Gatz
beslist autonoom over de steun aan buitenlandse presentatieplekken. Ook de
betrokken kunstenaars zelf kunnen steun aanvragen. Er zijn geen voorkeurslanden; meestal wordt de minister benaderd door de plek zelf. In de selectie wordt
rekening gehouden met de complementariteit van de verschillende plekken.
Ook de mogelijkheid tot presentatie van Vlaamse kunstenaars op lange termijn is
van belang. Voorts verwacht men ook een duidelijke publiekswerking, promotiebeleid en omkaderende activiteiten.
Tussen de presentatieplekken zitten enkele sterkhouders, zoals het Weense
dansfestival Impulstanz en de Rotterdamse Operadagen, die jaarlijks terugkeren. Maar er worden ook elke keer vier tot vijf nieuwe namen toegevoegd.
Gemiddeld krijgt een presentatieplek 30.000 euro – al bij al een bescheiden
bedrag, waarmee een festival bijvoorbeeld tussenkomt in de vervoerskosten
van de geprogrammeerde artiesten. Vaak lijkt uit de keuzes een voorkeur voor
de grote, bekende namen in de podiumkunsten door te schemeren, meer bepaald
voor de generatie van de Tachtigers. Zo keren in de programmatie van de bevoorrechte festivals vaak dezelfde gezelschappen terug: Rosas, Les Ballets C de la B,
Needcompany, Jan Fabre en Ultima Vez.
De laatste jaren lijkt de inhoudelijke werking van de presentatieplekken – een
ander criterium in de selectie – sterker door te wegen. Dat valt op in drie van de
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acht presentatieplekken in 2019. De keuze werd misschien ingegeven door een
ander beleidsadvies uit 2014: leg meer thematische prioriteiten. Het SICK Festival
in Manchester bijvoorbeeld focust op fysieke, mentale en sociale gezondheid in
de maatschappij, via kunst, maar ook lezingen en debatten. Er worden niet alleen
Vlaamse artiesten, maar ook academici uitgenodigd.

“De aanwezigheid op niet-westerse
festivals roept natuurlijk ook vragen op.
Reist er met de centen en de egards niet
ook een zekere bevoogding mee?”

Twee andere plekken verlaten het Europese vasteland en vinden plaats in Istanbul
en Tunis. Kiezen voor niet-westerse landen is eveneens een advies dat al in 2010
werd geformuleerd. Plaatsen met een kwaliteitsvolle culturele en artistieke dynamiek, waarmee historische banden bestaan, bijvoorbeeld door migratie, worden
nog te vaak onderbelicht.
Naast de samenwerking met de stichting Istanbul for Culture and Arts – in het
kader waarvan theatermaker Mesut Arslan jaarlijks enkele Vlaamse en Turkse
voorstellingen programmeert op het Istanbul Theatre Festival – is de interessantste
nieuwkomer wellicht het tweejaarlijkse Tunesische Dream City-festival, dat in 2019
voor de eerste keer gesteund zal worden met 40.000 euro vanuit het departement
Cultuur. Sinds 2007 organiseren de choreografen Sofiane en Selma Ouissi een
kunstenfestival in de openbare ruimte van het oude stadsgedeelte van Tunis.
De aanwezigheid op dergelijke festivals roept natuurlijk ook vragen op. Meestal
ontstaat zo’n injectie van middelen en artiesten immers vanuit een profileringsdrang. Maar reist er met de centen en de egards niet ook een zekere
bevoogding mee naar het land in kwestie? In de impressies die Wouter Hillaert
voor Kunstenpunt neerpende na een werkbezoek met acht kunstprofessionals
aan Dream City, staat de terechte vraag van de lokale betrokkenen te lezen: ‘Wat
gaan jullie met deze contacten en ervaringen doen?’ Hillaert besluit: hou de steun
beperkt, laat die afhangen van de vraag ter plekke en neem wederkerigheid als
leidraad.5 Dat echoot de bedenkingen die onderzoeker Joachim Ben Yakoub uitte in
het artikel ‘De gedroomde samenwerking’, over mogelijke valkuilen in het opzetten
van samenwerkingsprojecten met de MENA-regio (Middle East & North Africa).6
Ben Yakoub gaat nog een stap verder door te stellen dat die wederkerigheid
ook een pendant in het uitbestedende land moet hebben: ‘Hoewel Brussel een
mondiale metropool is waar het ‘hier’ en ‘daar’ fundamenteel en volledig met
elkaar vervlochten zijn, blijft artistiek talent dat zich in Brussel ontvouwt onder
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de radar van de belangrijkste spelers in het kunstenveld. (…) Het is in die verweven
heid dat het potentieel ligt om voorbij te gaan aan de voortschrijdende tweedeling
die ons vandaag tot bloedens toe langs weerszijden wordt opgedrongen.’ 7
Idealiter zorgt de uitwisseling dus voor reflectie en creatie aan beide kanten van
het verhaal, al vindt dat idee nog weinig ingang in de westerse diplomatie, die
de rest van de wereld nog al te vaak als een oninteressante achtertuin ziet.
DIPLOMATIEKE VERSUS ARTISTIEKE BELANGEN
Tegenover een interculturele visie die langzaam volwassen lijkt te worden binnen
het departement Cultuur, staat ook nog steeds de diplomatieke evenknie die
zich financieel inlaat met kunst en cultuur, maar beide van oudsher vaak instrumenteel benadert.
De relatie tussen cultuurbeleid en culturele diplomatie zorgt ook in andere landen
voor spanningen. De doelstellingen van de verschillende ministeries lopen vaak
uiteen. Elk land zoekt naar oplossingen: in Frankrijk wordt het Institut français
sinds enkele jaren aangestuurd door zowel het ministerie van Cultuur als het
ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nederland werd DutchCulture opgericht,
dat beide sets aan doelstellingen coördineert. Het Duitse Goethe-Institut hangt
enkel af van Buitenlandse Zaken.
Ondanks de vraag vanuit de sector om ‘werk te maken van een overkoepelend
platform/organisatie voor de ondersteuning van het internationaal cultuurbeleid
(…) (en) kennis- en expertisebundeling’, kwam Vlaanderen slechts gedeeltelijk
tegemoet aan die verzuchting.8 ‘Toch mag je je niet verkijken op dat ontbreken
van een instituut naar buitenlands model’, reageert Dirk De Wit, verantwoordelijk voor de internationale relaties bij Kunstenpunt. ‘Er werd net voor gekozen
om niet alles bij de overheid te leggen. Het internationaal cultuurbeleid maakt
integraal deel uit van het Kunstendecreet. Dat is een belangrijke nuance. Op die
manier is het de artiest die bepaalt wat er met de project- of werkingssubsidies
wordt gedaan.’
Bovendien willen de strategische doelstellingen van de visietekst ‘Vlaamse
culturele diplomatie’ ‘cultuur als glijmiddel’ absoluut vermijden; ze achten de
sector- en overheidsbelangen gelijk: ‘De essentie van culturele diplomatie is dat
er een win-win in zit voor beide partijen, bijvoorbeeld doordat het de internationale
werking van de sector zelf versterkt.’ 9 Het ministerie voor Buitenlands Beleid
heeft daarvoor jaarlijks net geen miljoen euro veil. Ter vergelijking: de optelsom
van Gatz’ presentatiebeleid en doorbraaktrajecten bedraagt ongeveer een half
miljoen per jaar. Veelzeggend zijn ook de bedragen die Toerisme Vlaanderen aan
de ‘productlijn’ Vlaamse Meesters spendeert: gemiddeld 2 miljoen euro per jaar.10
etcetera 157

39

Flanders Center Osaka wordt Arts Flanders Japan.

In 2016 deelde Vlaanderen met Nederland het voorzitterschap van de gerenommeerde Frankfurter Buchmesse. Het was een uitgelezen kans om de historische
en culturele banden in de verf te zetten. Een waar prestigeproject, waar beide
spelers met plezier ongeveer 6 miljoen euro aan bijdroegen. Op zulke momenten
verloopt de samenwerking tussen de verschillende departementen vlekkeloos.
Het departement Buitenlands Beleid kwam met 430.000 euro over de brug.
Cultuur droeg 1.6 miljoen euro bij, verspreid over de periode 2014-2016. Zoals
vooraf afgesproken, moesten Vlaanderen en Nederland ook elk 600.000 euro
zoeken in private middelen. Het departement Economie, Wetenschapsbeleid en
Innovatie hoestte de resterende 366.000 euro op. Toerisme Vlaanderen subsidieerde niet het evenement zelf, maar investeerde in online en papieren promotie
om buitenlandse toeristen naar Vlaanderen te lokken. Achteraf werd keer op keer
over de exponentiële toename van Duitse vertalingen gecommuniceerd. Niet
onbelangrijk wellicht, maar is dat dan het grote rendement van die enorme financiële injectie?
DE VERTEGENWOORDIGERS
Toch blijven de logica en het consequente beleid achter de uitgaven vaak ver te
zoeken. Naast de letteren ging er vanuit Buitenlands Beleid tussen 2015 en 2018
jaarlijks gemiddeld ongeveer 200.000 euro naar beeldende kunst, met tentoonstellingen over Bruegel, Rubens, Ensor, Broodthaers, Memling… De laatste twee
jaar kwam er dan weer meer nadruk op de promotie van actuele (podium)kunsten
te liggen, waarvoor gemiddeld 150.000 euro werd uitgetrokken.
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Daarnaast gaat het wat alle kanten op, al naargelang de opportuniteit. Eén grote
en op het eerste gezicht toch wat vreemde constante is het jaarlijkse budget voor
de Vlaamse vertegenwoordiging in Japan. Vlaamse huizen zijn de paradepaardjes
van de Vlaamse diplomatie, met navenante budgetten. Zo kreeg het Flanders
Center Osaka in 2014 en 2015 bijvoorbeeld jaarlijks 550.000 euro. Dat verminderde weliswaar, om te blijven hangen op 450.000 euro in 2017. Als je weet dat
dit geld gespendeerd wordt aan de bemiddelingsopdracht van twee mensen, lijkt
dat een fors onevenwicht in vergelijking met de andere uitgaven.
Om die kost beter te begrijpen, is het nodig een laatste speler in het ICB onder de
aandacht te brengen: de Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering. Dat zijn
een soort ambassadeurs die ook cultureel verbindingsofficier spelen en kleine
financiële rugzakjes met zich mee dragen. Vlaanderen heeft er ondertussen ongeveer 120. Met dat geld gebeurt – naast de occasionele receptie naar aanleiding van
een cultureel evenement en een tegemoetkoming in reiskosten voor kunstenaars –
doorgaans niet bijster veel.
Het Flanders Center bestond van 1975 tot 2016 en was van meet af aan een buitenbeentje. Naast zijn hoedanigheid als belangrijke ontmoetingsplaats voor Japanse
en Vlaamse bedrijven, organiseerde het vooral tentoonstellingen met Vlaamse
kunstenaars.11 Die functie werd afgeschaft, de naam veranderde naar Arts Flanders
Japan en Osaka werd ingewisseld voor Tokio.12 ‘Cultureel liaisonofficier’ Bernard
Catrysse bleef op post en zijn budget bleef nagenoeg hetzelfde. Sindsdien zoekt hij
samen met een medewerker naar partners en structuren voor toekomstige samenwerkingen met Vlaamse instellingen of kunstenaars. De hoofdfocus ligt op Japan,
maar ook Zuid-Korea en Taiwan behoren tot de actieradius.
Een treffend voorbeeld daarvan betreft een tentoonstelling van het Gentse Dr.
Guislainmuseum rond stigma en psychiatrie, waarin het kabinet-Bourgeois
90.000 euro zal investeren. Opmerkelijk genoeg staat het Japanse museum waar
de tentoonstelling zal plaatsvinden nog niet vast. Het Guislainmuseum organiseerde vorig jaar reeds een soortgelijke tentoonstelling in het Zuid-Koreaanse
Seoul.13 Voor de opvolger in Japan diende het in het kader van het VlaamsNederlands Cultureel Akkoord een subsidie-aanvraag in bij het ministerie voor
Buitenlands Beleid. Pittig detail: nauwelijks iemand kent deze mogelijkheid.
De aanvraag verloopt immers niet via het subsidieplatform Kiosk. Precies zulke
praktijken werken het gebrek aan transparantie verder in de hand.
Los van de wellicht interessante artistieke confrontaties, blijft het vaag wat de
meerwaarde van de Japanse inspanningen is en blijft het moeilijk om in Japan
aan de slag te gaan. De fysieke en culturele afstand is groot én duur om te overbruggen. Het vergt veel tijd en energie om er een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Bovendien is men er vooral geïnteresseerd in gevestigde namen. De uitkoopsommen en verloningen zijn laag.14
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Culturele investeringen à la Arts Flanders Japan hebben zo nog steeds iets van
een visitekaartje. Al wordt dat nooit met zoveel woorden uitgesproken. Men heeft
het liever over ‘aanwezigheidspolitiek’. Het roept herinneringen op aan de willekeur en het favoritisme dat het treffendst tot uiting kwam onder het bewind van
minister-president Luc Van den Brande (1992 – 1999), die met geld uit de kas van
Economische Zaken bepaalde ‘goede vrienden’ uit de kunstensector tot Cultureel
Ambassadeur benoemde. Marc Reynebeau vond het in 1993 al een laakbare
praktijk, omdat kunst werd ingezet ter promotie van de Vlaamse identiteit of om
de Vlaamse economie een duwtje in de rug te geven.15
WEINIG GELD, WEINIG AMBITIE?
Alles bij elkaar genomen gebeurt er dus best wel wat op internationaal vlak. Toch
is het vreemd dat de relatie tussen de departementen Cultuur en Buitenlands
Beleid vooral nevenschikkend is. Je zou van een ministerie met de bevoegdheid
Internationaal Cultuurbeleid verwachten dat alle initiatieven afgetoetst moeten
worden aan de algemene, sturende visie. Nu worden kunst en cultuur vaak
begunstigd door kabinetten met grotere budgetten en doelstellingen die niet per
definitie artistiek geïnspireerd zijn.

“Je zou van een ministerie met
de bevoegdheid Internationaal
Cultuurbeleid verwachten dat alle
initiatieven afgetoetst moeten worden
aan de algemene, sturende visie.”

Is het niet ook absurd dat elk departement naast enkele gemeenschappelijke
(Nederland, Noord-Frankrijk, Wallonië) ook verschillende voorkeursregio’s en
-landen heeft? Marokko voor Cultuur, Zuid-Afrika, Palestina en Japan voor
Buitenlands Beleid? En wat met de onderbelichte kunstvormen? Er gaat binnen
het Kunstendecreet wel wat geld naar de beeldende en de podiumkunsten, maar
wat met muziek bijvoorbeeld?
Het kabinet-Bourgeois is ervoor beducht dat het in de oude ‘Cultureel Ambassadeurs’praktijken zou vervallen, maar het resultaat is dat de culturele diplomatie die het
toepast voorlopig alle kanten opschiet. Aan de ene kant zijn er lovenswaardige
initiatieven zoals de Vlaams-Palestijnse samenwerking, die zich lokaal proberen te
verankeren, en aan de andere kant zijn er ook historische krachten werkzaam in een
land als Japan, die een grote hap uit het budget reserveren, maar waar het moeilijk
is voor kleine spelers om aan de bak te komen en waar langdurige inspanningen
vaak moeilijk rendabel blijken.
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Af en toe lijkt er ook willekeur en favoritisme te spelen. Het presentatiebeleid van
Sven Gatz heeft de laatste jaren mooie initiatieven gesteund, maar het is maar de
vraag hoe duurzaam het is om voortdurend nieuwe presentatieplekken toe te voegen.
Daartegenover blijven sommige plaatsen zoals Impulstanz en de Ruhrtriënnale elk
jaar op de kalender staan. Bovendien programmeren die steevast dezelfde ensembles, hoewel een van de criteria van de presentatieplekken is dat de presentatie van
belang moet zijn voor de verdere carrière van de geprogrammeerde kunstenaar.
Het is daarenboven jammer om vast te stellen dat de middelen van de minister van
Cultuur zo beperkt zijn: hier en daar wat projectsubsidies, een min of meer willekeurig presentatiebeleid en een schamele doorbraaksubsidie voor vier artiesten per
jaar. Gatz probeert duidelijk het veld
1 ‘Betreft: Algemene kaderrichtlijn internationaal
te laten spreken en niet de overheid.
cultuurbeleid’, https://www.vlaanderen.
be/nbwa-news-message-document/
Helaas staat er weinig geld tegenover
document/0901355780247576, p.4.
die ambitie, niet in de werkingssubsi2 ‘Atelier Internationaal Cultuurbeleid’, https://
cjsm.be/cultuur/sites/cjsm.cultuur/files/public/
dies, ook niet in de projectsubsidies.
Het is een utopie om te denken dat
het internationale cultuurbeleid zich
autonoom kan ontwikkelen, los van
de culturele diplomatie, maar op dit
moment is de verhouding tussen
de verschillende departementen
allesbehalve gelijkwaardig en transparant. Een grondige herziening
is geboden. Elke kleine nuance zal
alleen maar voortborduren op het
raamwerk van eerdere aanpassingen.
Dat de minister van Cultuur de
eindverantwoordelijkheid draagt,
is op zich positief, maar zolang de
artistieke component het onderspit
moet delven in een strijd met andere
belangen, noem je het beter geen
overkoepelend beleid.

Lieven Van den Weghe is freelance
cultuurjournalist.
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internationaal_cultuurbeleid.pdf, p.6.
3 Ibid.
4 ‘Algemene kaderrichtlijn internationaal
cultuurbeleid’, p. 3.
5 ‘Dream City Tunis: terugblik op een werkbezoek’,
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaalsamenwerken-2/menatravelogues/7900-dreamcity-tunis-terugblik-op-een-werkbezoek.
6 ‘De gedroomde samenwerking’, https://
www.kunsten.be/dossiers/internationaalsamenwerken-2/menatravelogues/6102-degedroomde-samenwerking.
7 ‘De gedroomde samenwerking’.
8 ‘Grenzen doorbreken, culturele belangen van de
Vlaamse Gemeenschap’, https://cjsm.be/sarc/AR/
adviezen/20140528-advies-culturele-belangen.pdf.
9 Intern document ‘Vlaamse culturele diplomatie’.
Een samenvatting hiervan staat te lezen in de
brochure ‘Vlaanderen is internationaal’: https://
www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/
Vlaanderen%20is%20internationaal.pdf, p. 23-24.
10 Het promotiebudget bedroeg in 2018 nog 1.750.926
euro, in 2019 was dat al 2.172.312 euro (cijfers
ontvangen via het Kabinet Weyts).
11 ‘Subsidie voor Belgium Flanders Exchange Center
in Osaka’, 1997, https://www.vlaanderen.be/
vlaamse-overheid/persberichten/subsidie-voorbelgium-flanders-exchange-center-osaka.
12 Arts Flanders, sinds kort Arts & Heritage
Flanders, is het online planinstrument waarin
de steunpunten, fondsen en beleidsmakers hun
internationale agenda’s samenleggen.
13 The origin, history of psychiatry and art brut i.s.m.
Art Versi Museum Seoul. De tentoonstelling liep
van 3 maart 2018 tot 8 mei 2018.
14 ‘Arts Flanders Japan, cultureel
verbindingskantoor’. https://www.kunsten.
be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/
publicaties/7669-arts-flanders-japan-cultureelverbindingskantoor. ‘Arts Flanders Japan,
Verslag expertenmeeting’, https://s3.amazonaws.
com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/11/
ArtsFlandersJapan.pdf.
15 Reynebeau, M., ‘Met twee woorden spreken’,
Etcetera 11, 43 (1993), pp. 10-12.
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GRAVEN NAAR
WAARHEID
VIJF BELANGRIJKE ARABISCHE REPERTOIRESTUKKEN
GEANALYSEERD

Onze steden zijn in enkele decennia
getransformeerd tot contactzones van
de wereld, waarin culturen en mensen
die voorheen gescheiden waren nu
gedwongen worden om samen te
leven. Het Vlaamse theater wordt
geconfronteerd met het besef dat het
zowel voor als achter de schermen
te wit is. En niet alleen het theater,
maar ook de theateropleidingen,
het publiek én het repertoire.
De westerse dramatische canon
—van Sophocles tot Ibsen, van
Strindberg tot Pinter en van
Beckett tot Jelinek—moet
worden opengebroken om
plaats te maken voor
andere verhalen en
verhalen van anderen.
Dit stuk geeft een
aanzet, met een
analyse van vijf
belangrijke
Arabische
theaterteksten.
•

44

Erwin Jans

Precies honderd jaar geleden, in 1919, publiceerde Paul Valéry zijn beroemde
essay La crise de l’esprit. Geconfronteerd met de destructie van de Eerste
Wereldoorlog ging hij op zoek naar de ‘geest’ van Europa, naar wat Europa tot
Europa heeft gemaakt. Maar Valéry gebruikte de omschrijving Europa ruimer
dan meestal gebeurt. In zijn Europese geografie speelde het hele gebied rond
de Middellandse Zee een belangrijke rol – ‘car il faut placer dans l’Europe tout le
littoral de la Méditerranée: Smyrne et Alexandrie sont d’Europe comme Athènes
et Marseille’. Voor Valéry maakten zowel de noordelijke als de zuidelijke oever van
het mare nostrum deel uit van de Europese cultuur.

“In Vlaanderen is het nomadisch
kunstencentrum Moussem een pionier
en een gangmaker in de promotie
van en het contact met het theater uit
de Arabische wereld.”

De economische en culturele uitwisseling tussen de twee kustlijnen heeft een
eeuwenlange geschiedenis. In de voorbije eeuw is het contact tussen beide oevers
dramatisch toegenomen: de kolonisatie, de dekolonisatie, de arbeidsmigratie,
de olie en de naoorlogse economische en politieke rol van het Midden-Oosten,
de confrontatie met de islam als mondiale godsdienst, de uitdagingen van de diverse
samenleving, het internationale terrorisme, de Golfoorlogen, de burgeroorlogen
in Irak en Syrië, de vluchtelingencrisis, om een aantal van de belangrijkste evenementen te noemen. Gezien het belang van die regio zou je verwachten dat er in
Europa ook aandacht besteed wordt aan de kunsten, in casu het theaterrepertoire
van de zuidelijke kusten van de Middellandse Zee.
Niets is minder waar. Het vertaalde aanbod van Arabische stukken is in Vlaanderen
en Nederland zo goed als onbestaande. Wie op zoek gaat naar niet-westerse
theaterteksten en de oorspronkelijke taal niet machtig is, zal zich moeten laten
leiden door het aanbod van vertalingen in het Engels, Frans, Duits enzovoort. In
de VS is er een groeiende aandacht voor het Arabische repertoire.1 In Vlaanderen
is het nomadisch kunstencentrum Moussem een pionier en een gangmaker in de
promotie van en het contact met het theater uit de Arabische wereld. Een van
de initiatieven van Moussem is het vertalen van hedendaagse theaterteksten uit
het Arabisch. Tot nog toe verschenen bij toneeluitgeverij Bebuquin vijf stukken:
De dictator (1968) van de Libanese auteur Issam Abdel-Masih Mahfouz (1939 –
2006); Rituelen, tekenen en veranderingen (1995) van de Syriër Sa’d Allah Wannous
(1941 – 1997); Kop dicht en graven (2013, uit het Frans vertaald) van de Libanese
schrijfster Hala Moughanie (1980), waarvan eerder een fragment in Etcetera 150
verscheen; Ik herinner het mij niet meer (2007) van de Syrische schrijver Waël
Ali (1979); en Geiten (2017) van de Syrische schrijfster Liwaa Yazji (1977).
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Voorzichtigheid is natuurlijk geboden
om op basis van een handvol
stukken algemene uitspraken te
doen. De vijf auteurs komen allen uit
het Midden-Oosten, meer bepaald
uit Syrië en Libanon. Issam Mahfouz
en Sa’d Allah Wannous behoren tot
die Arabische generatie die geloofde
in de mogelijkheid van het linkspolitieke, sociale, wetenschappelijke
en artistieke experiment tijdens de
jaren 1950 en 1960. Beide schrijvers
waren daarenboven erg vertrouwd
met de ontwikkeling van de belangrijkste naoorlogse Europese dramaturgieën (het politieke theater van Brecht, het absurde theater van Beckett en
Ionesco, het existentiële theater van Sartre en Camus). De drie andere schrijvers
zijn van een jongere generatie die opgroeide in een Arabische wereld getekend
door fundamentalisme, dictatuur, burgeroorlog en buitenlandse inmenging.
De geschiedenis van het Midden-Oosten na de Tweede Wereldoorlog kent een
dramatisch verloop: het uiteenvallen van het Britse rijk, de oprichting van de staat
Israël, de Palestijnse exodus, de Suez-crisis, Nassers nationalisme en panarabisme,
de Zesdaagse Oorlog in 1967, de oliecrisis, de Libanese burgeroorlog, de Iraanse
revolutie, de oorlog tussen Iran en Irak, de Golfoorlog, 9/11 en het internationale
terrorisme, de oorlog tegen Irak, de opstanden van de Arabische Lente, het conflict in
Syrië, de strijd tegen IS... Het zou te makkelijk zijn om in elke tekst de neerslag te zien
van een of meer van deze feiten. Toch kan evenmin ontkend worden dat deze historische gebeurtenissen – en dan gaat het niet alleen over oorlogsellende, maar ook over
dictatuur, corrupte politiek, propaganda en manipulatie van het volk – een enorme
impact hebben (gehad) op de artistieke productie in de Arabische wereld. Dat valt
in elk geval duidelijk af te lezen aan de vijf voorliggende stukken. Hoe stilistisch
verschillend ook, ze tonen een samenleving en een gezagsstructuur in ontbinding.
⁂
De dictator
Issam Mahfouz schreef De dictator 2 in 1968. De periode na de verpletterende
nederlaag van de Arabische legers tegen Israël in de Zesdaagse Oorlog in 1967
was in de Arabische samenleving vooral bij intellectuelen en kunstenaars een
periode van kritische reflectie. Ze hielden de officiële geschiedenis, de nationale
politiek en de macht van de autoriteiten scherp tegen het licht, en kloegen de
pathetische vaderlandse retoriek, de taalmanipulatie en de leugens van de
politieke leiders aan. In zijn stuk voert Mahfouz de Generaal en zijn assistent
Saadoen op in een groteske en zwarte komedie die schatplichtig is aan de
absurdistische dialogen van een Beckett of een Ionesco.

46

De dictator is het verhaal van een tiran, een labiele generaal die zichzelf ziet als
de langverwachte messias, en zijn komische en onvoorspelbare assistent.
De Generaal en Saadoen zitten in een huis clos en hebben alleen via de telefoon
(waarvan de kabel is doorgesneden!) contact met de buitenwereld. Buiten is een
opstand tegen de Koning bezig. De posities tussen de Generaal en Saadoen
wisselen voortdurend in een bizar en grillig rollenspel, waarbij het soms onduidelijk is wie nu macht heeft over wie. Op een bepaald ogenblik gaat de Generaal
in zijn hysterie naar de macht zover dat hij het volk wil laten arresteren: ‘Het volk
is een kleurloze en vormloze massa die de kleur en de vorm overneemt van haar
leiders en gezaghebbers…’ In een ultiem rollenspel speelt Saadoen de Koning, die
door de Generaal zal worden vermoord om het volk te bevrijden: ‘Steek. Vergeet
niet dat ik degene ben die de wereld om zeep heeft geholpen. Ik ben de citadel van
de oude wereld. Denk aan het gevangen genomen volk. Wilt u hen niet bevrijden?
Denk aan uzelf. Denk aan al die jaren dat u op dit moment gewacht hebt.’
In zijn nawoord bij het stuk maakt schrijver en academicus Hanan Kassab Hassab
een cruciale bedenking bij het mogelijke verschil in receptie van De dictator in het
Westen en in de Arabische wereld. Hij wijst er op dat westerse lezers in het stuk
vooral verwijzingen zien ‘naar voorbije of verbeelde realiteiten, die vandaag thuishoren in de wereld van theater, cinema en literatuur’. Naast Ubu Roi van Jarry en
The Great Dictator van Chaplin vermeldt Hassab ook werk van Marquez en Vargas
Llosa. Maar, zo stelt Hanan Kassab Hassab, ‘(v)oor de lezers uit ‘de derde wereld’,
vooral dan de Arabische wereld, voelt De dictator zeer realistisch aan (...). Het
stuk lijkt vol verwijzingen te zitten naar echte gebeurtenissen uit de jaren 1960 en
1970, het tijdperk van de militaire staatsgrepen in Afrika, Midden-Amerika en de
Arabische wereld.’ Uit het nawoord komen we ook te weten dat Mahfouz in 1964
een manifest schreef waarin hij zijn collega-theaterauteurs opriep om niet langer
in het klassiek Arabisch te schrijven, maar het lokale dialect te gebruiken om zo
dichter bij de taal van de straat te komen. Begin
jaren 1990 zou hij pleiten voor de ontwikkeling
van een Standaardarabisch dat begrijpbaar zou
zijn in de hele Arabische wereld.
⁂
Geiten
In haar stuk Geiten 3 legt Liwaa Yazji de
concrete manipulatie door de macht bloot. Het
verhaal speelt zich af in 2016 in een Syrisch
dorp tijdens de oorlog. Abu Firas, een onderwijzer wiens zoon als soldaat is omgekomen en
als martelaar begraven wordt, begint vragen
te stellen bij de officiële versie van de feiten en
vraagt zich zelfs af of het lijk in de kist wel dat
van zijn zoon is. Door zijn optreden veroorzaakt
hij onrust in het dorp en bij de plaatselijke
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afdeling van de Partij onder leiding van Abu At-Tayyib. Om die onrust te bedaren
wordt besloten aan ieder gezin een geit per martelaar te schenken. In de regieaanwijzing staat er: ‘Vanaf het moment dat de geiten verschijnen, is hun geblaat
constant in elke scène.’ Liwaa Yazji maakt gebruik van een brechtiaanse epische
dramaturgie (een groot aantal scenes en locaties, talrijke personages, groepsdiscussies en uitgebreide regieaanwijzingen) en toont zo verschillende lagen en
segmenten van het dorp: de mannen, de vrouwen, de jongeren, de partijleden...

“Geiten is een aanklacht van en
een afrekening met een retoriek van
patriottische plicht, moed, opoffering
en martelaarschap.”

Er is ook een nationale tv-ploeg aanwezig om de gebeurtenissen vast te leggen.
Dat laat de schrijfster toe om het verschil te tonen tussen wat er zich voor en
achter de camera afspeelt, tussen de officiële retoriek en de feiten. Die retoriek
legt zij bloot in de vele interventies en redevoeringen van At-Tayyib. Het cynische
inzicht van de machiavellistische At-Tayyib luidt: ‘Iedereen liegt. En zolang
niemand een betere leugen vertelt, zal het volk altijd de leugens kiezen die ze het
best kennen, de leugens waarmee ze zijn grootgebracht.’ En verder rechtvaardigt
hij zijn harde aanpak als volgt: ‘We moeten geregeerd worden door de zweep,
anders eten we mekaar op.’
Wanneer Abu Firas zich op het einde van het stuk uit wanhoop in het klaslokaal
verhangt, laat hij een bericht na op het schoolbord: ‘Alleen de armen sterven,
en degenen die aan de macht zijn, die deze oorlog leiden, willen zich niet tegen
deze machine verzetten, of haar stoppen, omdat ze ervan profiteren. Trek niet
ten oorlog, want het vaderland zal er niet beter van worden. Durf te twijfelen,
stel vragen, wees moedig. Dit is mijn laatste les.’ Snel slaagt At-Tayyib erin deze
zelfmoord officieel voor te stellen als een daad van de tegenstanders van het land.
Het stuk is een aanklacht van en een afrekening met een retoriek van patriottische
plicht, moed, opoffering en martelaarschap. Het toont de fatale effecten ervan op
een gemeenschap en op de individuen. Het laatste (filmische) beeld van het stuk
is dat van geiten die in de graven wroeten om de inhoud ervan bloot te leggen.
⁂
Rituelen, tekeningen en veranderingen
In tegenstelling tot Geiten, waar het regime het lijkt te halen op de waarheid en
op het individu, is de waarheid van het individu de motor van Rituelen, tekenen
en veranderingen 4 van Sa’d Allah Wannous, een van de belangrijkste naoorlogse
Arabische theaterauteurs. Ook hij gebruikt epische dramaturgie, die met zijn plots
en persoonsverwisselingen echter eerder door Shakespeare dan Brecht geïnspireerd lijkt. Het stuk is gebaseerd op historische feiten in Damascus in de jaren
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1880 tijdens de Ottomaanse overheersing, een strategie die onder dictatoriale
regimes wel vaker gebruikt wordt om aan de censuur te ontsnappen.

“Het is de eerste keer in de Arabische
literatuur dat homoseksualiteit
op een ernstige en eerlijke manier
behandeld wordt.”

De moefti, de religieuze autoriteit, en de naqib al-Ashraf, de leider van de nakomelingen van de profeet Mohammed, zijn in een geschil verwikkeld dat de stad
in tweeën verdeelt. De politiecommissaris ‘Izzat Bek laat de naqib arresteren op
het ogenblik dat deze zich vermaakt met de courtisane Warda. Om hen publiekelijk te vernederen laat hij hen schaars gekleed op een ezel door de straten van
Damascus voeren. Tot verbazing van ‘Izzat Bek reageert de moefti negatief op
deze arrestatie. Hij wil namelijk niet dat de gezagsstructuur van de stad aangetast
wordt. Hij besluit de naqib te redden door in de gevangenis Warda in het geheim
te laten vervangen door Mu’mina, de vrouw van de naqib. Bij de officiële identiteitscontrole zou dan blijken dat de naqib volledig ten onrechte is gearresteerd.
‘Izzat Bek wordt gearresteerd en wordt langzaam waanzinnig omdat niemand
hem wil geloven. Mu’mina aanvaardt om de plek van de courtisane in te nemen
op voorwaarde dat de moefti erin toestemt dat zij van haar man scheidt.
De effecten van deze persoonsverwisseling zijn dramatisch: de naqib keert zich
van het aardse leven af en wordt mysticus,
Mu’mina maakt zich los uit haar huwelijk en
emancipeert zichzelf als courtisane, en de
steeds gematigde en bezonnen moefti wordt
hopeloos verliefd op Mu’mina.
Ook de nevenpersonages ondergaan ingrijpende transformaties, waarvan het homoseksuele koppel ‘Abbas en ‘Afsa vermelding
verdient. Het is de eerste keer in de Arabische
literatuur dat homoseksualiteit op een ernstige
en eerlijke manier behandeld wordt. ‘Afsa
wordt in Damascus beschouwd als een zeer
mannelijke en stoere man, maar uit liefde voor
‘Abbas scheert hij zijn snor, symbool van die
mannelijkheid, af en schenkt ze aan ‘Abbas. Na
de afwijzing door ‘Abbas pleegt ‘Afsa zelfmoord.
Mu’mina, die zich als courtisane Al-Masa laat
noemen, wordt uiteindelijk door haar broer
vermoord om de eer van de familie te redden.
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De moefti wordt uit zijn ambt ontzet en weigert na de dood van Mu’mina nog te
eten of te drinken. Het laatste beeld van het stuk is dat van de naqib, die als een
fou de dieu dansend door de bazaar de naam van Allah bezingt.
Wannous creëert een complex dramatisch universum waarin personages radicale transformaties ondergaan. Sommige onderzoekers zien er de invloed van
Shakespeares Measure for Measure en Twelfth Night in, vanwege de persoons
verwisselingen die een belangrijke dramatische rol spelen. Maar het rollenspel
heeft radicalere consequenties dan bij Shakespeare. Die bevrijding toont zich ook
in de schriftuur. Paradoxaal uit die zich bij Wannous niet in een lossere dramatische
structuur of in de opheffing van de personages, zoals dat in veel westerse theaterteksten het geval is, maar in een meer gesloten (minder brechtiaanse) structuur
en in geïndividualiseerde personages die komen tot een heldere expressie van
hun verlangens, tegen alle maatschappelijke regels en sociale taboes in. De twee
‘gemeenschappen’ die naar voren worden geschoven als alternatief voor de officiële, patriarchale orde, zijn het bordeel en het soefibroederschap. Het theater is een
transgressieve ruimte waar het individu – personage en toeschouwer – een radicale
transformatie kan ondergaan. In die ruimte staat het lichaam en zijn verlangens
centraal: Mu’mina accepteert haar erotische verlangens, de naqib verwaarloost
zijn lichaam om zich spiritueel te zuiveren en ‘Afsa ontdekt zijn vrouwelijke kant.
Wannous’ levenslange poging om het theater om te bouwen tot een ruimte van
engagement en communicatie van en met burgers, wordt hier geradicaliseerd tot
een theater van de jouissance, een ontmaskering van de corruptie en de hypocrisie
van de bestaande politieke en patriarchale orde, maar ook een eis van vrijheid,
emancipatie en zelfexpressie; niet alleen politiek maar ook en vooral libidinaal.
⁂
Kop dicht en graven
Met Kop dicht en graven 5 zitten we nog een stap verder in de realiteit van de
oorlog dan in Geiten. Van een samenleving is geen sprake meer. Een vader, een
moeder en een zoon – maar ook die relaties betekenen nauwelijks nog iets – overleven van wat ze vinden in een oorlogslandschap vol kraters. Het ‘gezag’ wordt
vertegenwoordigd door De ene en De andere, een Jansen-en-Janssen-duo.
Het stuk toont een postapocalyptische wereld waarin de normale omgangsvormen
en menselijke waarden enkel nog een vage herinnering zijn en alles koopwaar kan
worden. Het stuk resoneert met Becketts Waiting for Godot (1955) en Endgame
(1958) maar het is brutaler en grotesker.
De dialogen zijn een grillige afwisseling van scherpe, semifilosofische, absurde,
banale, obscene... uitspraken. De taal is vervallen tot haar eigen parodie. De taalregisters hebben zich losgemaakt van de situaties waarin ze gebruikt worden of
zijn volstrekt leeg geworden, zoals het administratieve en juridische discours van
De ene en De andere. Geen wonder dat er van individuen eigenlijk geen sprake
meer is. De personages zijn de samenraapsels van wat ze tussen het puin vinden,
ruïnes van wat ooit een mens geweest is. De zoon verwoordt de existentiële leegte
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van zijn bestaan als volgt: ‘(...) voor mij is
de oorlog als een bom die me uiteengereten heeft, hier vanbinnen, en sindsdien
zit er een gat in mijn buik. Het gat dat
daar ligt, voor onze neus, heeft geluk.
Het zit propvol. Het is tevreden met zijn
vieze broeken, zijn plakkerige chocoladepapiertjes van tijdens de speeltijd,
zijn gescheurde plasticzakken van de
kruidenier, zijn rotte rundsdarmen. Maar
het mijne, het gat in mijn eigen buik,
dat is niet gevuld, nee. Ik ben een open
gat dankzij die bom, die in mijn buik is
afgegaan en me vanbinnen helemaal
door elkaar heeft gegooid. Dus ben ik dakloos in mezelf. Ik verschuil me in mijn
eigen buik, gewoon om te kunnen zeggen dat er toch iets in mij zit. Alleen maar
om te kunnen zeggen dat ik geen leeg gat ben, kruip ik weg in mijn binnenste.’
⁂
Ik herinner het me niet meer
Ik herinner het me niet meer 6 van Waël Ali, ten slotte, concentreert zich op het individu
als getuige van zijn eigen traumatische geschiedenis. En stelt zich de vraag naar de
archivering van het trauma en naar het functioneren van het geheugen. Op het toneel
wordt een man, Hassan Abdul Rahman – Syrisch muzikant, politiek gevangene en
balling in Parijs – geconfronteerd met uitspraken die hij in een interview heeft gedaan
en die voorgelezen worden door een acteur, Ayham. Soms worden video-opnames
van het interview getoond. Hassan wordt zo toeschouwer van en acteur in zijn eigen
verhaal. Het eenmalige en persoonlijke komt terecht in de machine die theater heet:
‘Het probleem is de herhaling. Wat zou er gebeuren met de moeilijkste, de meest pijnlijke scène, als je ze twee, drie of twintig keer herhaalt? Of nog vaker… Blijft ze authentiek? Heb je dan niet het gevoel dat je jezelf aan het nadoen bent? Dat je aan het
acteren bent, en naspeelt wat je eerder al deed en zei? Ook al zou je het niet zo willen,
speel je jezelf, of niet. Ik heb er geen idee van. Ik ben geen acteur’, zegt Hassan tegen
Ayham, de acteur. Ze zitten tegenover elkaar aan tafel. Het zou een gesprek kunnen
zijn, een interview, maar ook een ondervraging. Iemand wordt geconfronteerd met een
getuigenis die hij vroeger heeft afgelegd en herkent zich daar niet meer volledig in.
Ik herinner het me niet meer heeft in zijn theatrale schriftuur (en in de daarin aanwezige enscenering) enige verwantschappen met het werk van de Libanese videokunstenaar en performer Rabih Mroué. De verwantschap is de twijfel en onzekerheid
over de mogelijkheid van het archiveren van conflicten met grote individuele en
collectieve trauma’s. In Geiten wroeten de gelijknamige dieren in de graven van de
martelaars om de inhoud ervan – de waarheid over hun dood – bloot te leggen. In
Kop dicht en graven graven de personages zich doorheen de verschillende historische
lagen van de Arabische beschaving heen en vallen ze uiteindelijk in een massagraf.
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In Ik herinner het mij niet meer graaft Hassan naar zijn verleden als politiek gevangene en verder nog als kind. In Rituelen, tekenen en veranderingen ligt de waarheid
in een radicale individuele transformatie. En in De dictator zegt de Generaal tegen
Saadoen: ‘Wat een prachtige acteerprestatie? Ik weet niet meer wanneer je acteert
of wanneer je de waarheid zegt?’ Misschien is het graven naar een waarheid – een
individuele of een collectieve – wat deze vijf stukken gemeen hebben, meer nog dan
het analyseren van macht en manipulatie zoals ik hoger poneerde.

“Ik herinner het me niet meer heeft
in zijn theatrale schriftuur enige
verwantschappen met het werk van de
Libanese videokunstenaar en performer
Rabih Mroué”

Het laatste woord is aan Wannous, die als eerste Arabische auteur in 1996 de
speech voor de World Theatre Day van de Unesco schreef. Het werd een passioneel pleidooi voor het theater als dialoog: ‘I believe that the theatre, no matter
what technological revolutions it undergoes, shall remain the ideal forum in which
man can ponder his historical and existential condition. What makes the theatre
so unique in this respect is that it is where the spectator breaks out of his shell to
contemplate the human condition in a communal context that activates his sense
of belonging to the community, and where the spectator is taught the infinite
value of dialogue and the multiplicity
of the levels of such dialogue.’ 7

Erwin Jans werkt sinds 2006 als dramaturg bij
Toneelhuis. Hij publiceert uitgebreid over theater,
literatuur en cultuur. Hij doceert dramaturgie en
is onderzoeker bij de AP Hogeschool Antwerpen,
waar hij zich concentreert op de ontwikkeling
van het drama en op vergeten Vlaams repertoire.
In het kader daarvan verscheen in 2017 een
bloemlezing van teksten van Tone Brulin.
Tekeningen: Bissane Al Charif
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‘A FESTIVAL IS NOT
ONLY A HOST BUT
ALSO A GUEST’
INTERVIEW WITH THE NEW DIRECTORS OF
KUNSTENFESTIVALDESARTS

Since October 2018 Dries Douibi and Daniel Blanga
Gubbay form, together with Sophie Alexandre, the
new directors of Kunstenfestivaldesarts. Since
1994, the bilingual festival brings performance
artists from all over the world to Brussels. How does
the new team deal with the relationship between
the local and the international in a superdiverse
city? How to make sure that international artists
can really leave their trace and avoid exotification?
Lara Staal

© Bea Borgers

•
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Redefining the relationship between the local and the international might be
more urgent than ever. After 30 years of global capitalism the consequences are
visible everywhere; a growing gap between the rich and the poor, the acceleration
of climate change and the differences between modes of access and mobility
according to where you are born. At the same time, the solution doesn’t lie in a
complete retreat within our local contexts. Certain challenges – like environmental
issues, migration and economic exchange – have to be discussed on an international level as well.
How does an international performing arts festival such as the
Kunstenfestivaldesarts (KFDA) position itself among these challenges and
tensions, which inevitably also have an impact on the arts and the circulation of
artists? In 1994, curator Frie Leysen created the cosmopolitan city festival out
of a desire to bring international performing arts to Brussels and to overthrow
cultural, national and linguistic borders. Through the unique collaboration
with different Flemish and French institutions, the festival historically wants to
contribute to a dialogue between the different communities in the city, which
increasingly exceed the opposition Dutch / French. Being a nomadic institution,
having no venue of its own, KFDA operates as a mediator that connects different
cultural players in the city.
Under the direction of Frie Leysen (1994-2006), and her successor Christoph
Slagmuylder (2006-2018), KFDA introduced a new generation of local and
international artists to the diverse Brussels public, such as Toshiki Okada, Bruno
Beltrão, Milo Rau, El Conde de Torrefiel, Kris Verdonck and Ula Sickle. Following
the tendency of artists to work across many disciplines, the scope of the program
was broadened to visual arts and cinema and projects in public space became
more and more important.
Inspired by this rich heritage, the desire to heighten the relationship with the
city is fundamental to the mission of the new curators, Dries Douibi and Daniel
Blanga Gubbay. In what way can a festival like KFDA be an exercise in sustainability on the one hand and international solidarity on the other? Daniel Blanga
Gubbay worked as a researcher and freelance curator within the performing
arts before. He was the initiator and curator of Aleppo, a Brussels platform for
public programs through theory and artistic interventions. In 2017, he started
working as a programmer for the Kunstenfestivaldesarts after being involved
in the discursive program for a couple of years. Before leading the KFDA, Dries
Douibi worked as a dramaturg with many artists such as Jozef Wouters, Kate
McIntosh, Milo Rau and Louis Vanhaverbeke. Between 2013 and 2018, he
co-curated the Bâtard Festival together with choreographer Michiel Vandevelde
and for the last two years he was responsible for the performing arts program
at Beursschouwburg.
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What does it mean to lead
an international festival at
this moment and in this city?

ETC

from the specificity of the territory and
still be very open to the international?

For us it is not only
the question: what is an international
festival today? But specifically: what
is an international festival in Brussels
today? We imagined this festival with
the complexities of this city in mind.
Its changing face, its topography
that is not only present on the level

So, you can’t continue
without rethinking some of the basic
principles of the festival. KFDA never
had venues itself, so it was always
based on fragile relationships with
existing institutions. Historically these
are institutions of the French- and
Flemish-speaking communities that
have collaborated with KFDA

of audiences but also on the level of
institutions and the diversity of initiatives that are emerging from all the
different groups that are present in
the city.
One other important issue for
us was: how to break the opposition
between the local and the international? How can we think of these as
two parameters through which we
look at projects? How can you start

for many years. So one of the tasks
that we have in front of us is to reach
out to new institutions, because the
ones KFDA used to collaborate with
are of course not the only communities active in Brussels at the moment.
So how can we share the making of
the festival with other institutions that
are maybe not yet considered part
of the art scene and often labeled as
cultural institutions?

Dries Douibi

D. Douibi, D. Blanga Gubbay, S. Alexandre © Bea Borgers

Daniel Blanga Gubbay
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Who are these communities
and institutions you are
talking about?

Brussels knows many
cultures. There is a big Portuguese
community, a Congolese community,
a Brazilian community, a Moroccan
community. And another big community is the European community
which, like any community, is not
one-dimensional but multi-layered.

D.D.

a potential new audience. The romanticized idea that from the margins of
a so-called culture you bring people
into the cultural life, is a very problematic discourse. Therefore, we want to
work with institutions that have been
founded by the different communities
in Brussels. It is about acknowledging
what is already there. It’s not a matter
of simply bringing new audiences
to KFDA, but also in displacing the
festival elsewhere and seeing how it

“One of the tasks that we have in front of us
is to reach out to new institutions, because
the ones KFDA used to collaborate with are
of course not the only communities active in
Brussels at the moment.”
(Dries Douibi)

It consists of people who are not called
migrants but expats and who also
initiate self-organized events. At the
same time they form one of the most
isolated communities in Brussels.
It is fragile because an institution like KFDA has the power to appropriate certain initiatives, so it’s not easy
to reach out on a sincere level. We therefore also see it as a long-term project,
or a long-term conversation that we
started the day we took this job. Results
can only come after many years. We
want to be humble in how we communicate about this, because there is the
risk that we could capitalize on cultural
organizations that have been developed
over many years, often without financial
support and little recognition.
A crucial shift for us is not
to look at these communities as

D.B.G.
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can be present in other venues and
cultural houses. The festival is not only
a host but a guest: we feel the necessity for a more humble approach. It is
fantastic if we can find mutual ground
to do a project together, but KFDA is
not the only, nor ultimate, event that
has to happen in the city.
ETC

You were speaking about
how international artists
could come in contact with
the very specific cultural
and artistic environment of
Brussels: could you give an
example of this?

This year we’re going to run a
project called the Free School, which
is a pedagogical platform in which
we organize an accessible series of
workshops for 10 days given by artists.

D.B.G.
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With this project we want to acknowledge that more and more artists
consider the sharing of a practice
as an artistic gesture. This is a longterm project. Every year the festival
will transform itself into a temporary
school. People have the opportunity
to follow one workshop or several.
Within the Free School we are busy
connecting international artists to the
specificity of the local situation, and
trying to see how some projects can go
beyond the temporality of the festival.
To give two examples: We’re
working with Gérald Kurdian who is
doing a workshop on science-fiction
for young car-makers, with whom
he writes speculative fictions for the
future. Together they question what
kind of human relations are desirable
for the future. We approached a school
for car mechanics and the reaction
was so positive that they were asking
if it was possible to keep this as a longterm trajectory.

instruments to write history with.
The aim is to collectively rewrite
history through the analysis of these
resources coming mostly from
central-Africa. Christian Nyampeta
asked us to do the project on a longterm basis. So the question was:
how can we keep this practice
sustainable during the year? How,
as a festival, can we be sustainable
beyond the event-hood, and offer the
long-term engagement that this kind
of practice requires?
Christian Nyampeta’s
desire to be engaged long-term
within Brussels also has to do with
his personal research on Rwanda.
There are a lot of books, history and
documentation present in the city,
representing the old colonial power
that Belgium once was. This interests
him, as his project is about translating and opening up knowledge that
has been silenced.

D.D.

“The question is: what is possible for
an artist within the festival that would
not be possible outside of it?”
(Daniel Blanga Gubbay)

The second example is artist
Christian Nyampeta who comes
from Rwanda and has a project that
is called Ecole-du-soir. In Rwanda
and central-Africa the cinema
was often called this. His project
re-questions how we write history
and what has been marginalized
within it. He works with songs, fragments of movies, poetry – sources
that are usually not considered as
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For Ecole-du-Soir we suggested collaborations with groups whose
mission resonates very specifically
with the practice of Christian, in
reaffirming and rewriting colonial
histories”.

D.B.G.

For us the idea that it always
has to come from the artist and the art
project is not the only model. Instead
of an artist saying, ‘I have a project

D.D.

D.D.

It is an extreme luxury to
prepare something for one year that
is only visible for three weeks. We are
one of the more important producing
companies in the performing arts field in
Belgium, but we do not have to produce
ourselves all the time. Also, we are
rooted in the idea of collaboration, so
that means it is crucial to get to know our
old and new collaborating partners and
their relationship to the city better. In
addition to our own three weeks, we
have more than a year to focus on others.

Without wanting to change the
whole economy that is currently present
in local and international productions,
we would like to diversify the different
economies that could take part.

Another advantage for me
is that a festival is a state of exception
and therefore we can experiment
with different formats. For me the
Free School is a good example. Such
a structure is way easier to realize in
a festival context (even though, as I
said before, we also initiate longer
trajectories within the Free School).

Hot Bodies — Camp © Gérald Kurdian

that needs to be inhabited by this
specific community’ or ‘I am looking
for five people who are younger than
18’, it is important for us to rethink
the direction of where the question
is coming from. If a new institution
expresses an interest in collaborating
with a certain artist, this is something we would also like to facilitate.
Of course, there can be an artistic
necessity, but there are also urgencies
within the city that are important to
support as well.

ETC
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Is there actually an advantage to having a three-week
festival? Or would you ideally
be a long-term institution?
It seems you’re mostly
struggling with its temporary character…

It is indeed an advantage of
being able to play with the intensity of
the festival. To construct a dramaturgy

D.B.G.
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by putting projects together in a very
short period. Instead of focusing on
one work, you imagine the multiple
experiences that are created by
echoes in the blank spaces between
one and the other. It is potentially a
very rich architecture of experiences
where you leave enough space, but at
the same time create possibilities for
discourse to emerge.
A festival can adapt itself to
other people’s rhythms. If we were a
house, for example, we would always
have to invite someone into our
rhythm. But now we are more flexible
in allowing other rhythms to co-exist
next to each other. One of the first
questions that we ask our former and

new partners is: ‘We have the chance to
collaborate in May to create something
that would otherwise not be possible:
what would it be and how can we realize
this together?’
ETC

You speak a lot about
the importance of local
institutions, what about
the role of local artists within
the festival?

D.D.

Kunstenfestivaldesarts
should continue to support artists
living in Brussels, as it does this year
with artists such as Mette Edvardsen,
Silke Huysmans and Hannes Dereere.
The field in Brussels changed a lot
in the last few years, and we have

The venues of KFDA

D.B.G.

60

more and more venues that program
during the year things that you could
consider international. It’s not a
question of profiling but of the kinds
of projects we need to support. Very
often local artists are already being
supported by venues here. And then
the question is: what is possible for
an artist within the festival that would
not be possible outside of it?
I think the balance between
local and international artists within
the history of the festival was always
more or less the same, but somehow
the perception from the outside is
that the festival has become more
and more international. This is
probably because there is more
internationalization happening within
Brussels. There is a very wide scene
of artists coming from very diverse
backgrounds who you could consider
international artists but that are
locally based. One of the strengths of
Brussels, comparing it to other cities,
is that the language you speak is not
so relevant.

D.D.

We might often work with
local artists that are already linked to
institutions within the cultural scene
in Brussels. A potential role of the
festival is to sometimes make these
artists travel inside a city, where
the audiences and artists affiliated
to Flemish- and French-speaking
institutions are very divided. So,
what does it mean, for example, to
use the platform of the festival to
present an artist that traditionally
was more subsidized and presented
by Flemish institutions in a French
speaking institution? This was the

case last year with Alma Söderberg,
who was presented at La Raffinerie,
or this year, Ersan Mondtag – for his
first Belgian co-production with the
festival and NTGent – presented at
Théâtre National. The structure of
KFDA allows a circulation of audiences and can offer the possibility
for programmers, networks and
spectators related to the French
speaking scene to get to know an
artist that has been living in the city
for ten years, but that they have never
encountered before and vice versa.
Being an exception, you
can be the one that disrupts the
habitual rhythms. You can rethink
the geography of the city and with
that establish different kinds of rela
tionships, both from the perspective
of an artist and of an institution.

D.D.

ETC

D.B.G.

etcetera 157

Until now we have been
talking a lot about how the
international is already
deeply rooted and present in
Brussels, but I presume you
are also going abroad a lot
yourself? What does it mean
to travel nowadays? Can
you be local and mobile at
the same time? And in what
ways can you make your
presence in other international contexts sustainable?

The direction consists of
three people, two of which are responsible for the artistic program. Our
co-director Sophie is always present
in Brussels and has a history of operating within a network organization
responsible for the cooperation of

D.D.
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different art institutions in Brussels.
So she is constantly maintaining close
relationships with all the institutions.
Daniel and I alternate. When Daniel
is travelling, I stay and vice versa. It is
one of the benefits of being co-directors, as we can share responsibilities
across the team. A lot of effort is put
into maintaining existing relationships
and establishing new ones with different partners. So we travel, but one
of us is always here in order to follow
what is happening locally. Without
knowing our local context, the international work wouldn’t make any sense.

sustainable relationships with parts of
the world that are not Europe.
ETC

It is definitely important to
present artistic work from Europe
as well, but I think that – with all the
challenges and risks that come along
with it – it is currently very important
to collaborate with partners that are
outside of Europe.

D.D.

ETC

We are indeed travelling and,
just like for everyone in the field, this
raises a fundamental question about
the sustainability of the system in
general. But although we still travel
a lot, I have the impression that the
discovery of novelty, that is very often
present in the context of international
festivals, is of less and less importance to us. We are more and more
interested in the possibility of new
practices that we can offer to artists
that might already be known. How can
we make new formats possible? The
discovery of the new name is only one
parameter among many others.

D.B.G.

We increasingly avoid the
international platforms that everybody
flies to. When we travel, we try to be
able to stay longer in order to understand a scene better. Not so much for
the sake of discovery but to establish
institutional relationships and avoid
the trap of cherry picking the best
project. One of the attractions this
festival has for me is that there is the
time to do research to establish more

D.D.
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Are you specifically focusing
on parts of the world outside
Europe?

How do you decide which
places in the world to focus
on? How do you choose if
you, in principle, could go
to the entire world?

We live in Brussels, which is,
culturally speaking, one of the most
diverse cities in the world. Obviously,
the choice of where you are focusing
your research is subjective, but we let
ourselves be influenced by the complex
composition of the city. Brussels is a
melting pot, not least in the arts world
where a lot of institutions are dealing
with international work. Through
different encounters locally and internationally you try to understand better
where it would be interesting to navigate to next. From there you continue
your research, contact people, write
emails and prepare your travels.

D.D.

A fundamental question for
us is: why do you program internationally? Because what to do with the risk
of exotification? For me it is not about
the curiosity to present a faraway
perspective here in Brussels.

D.B.G.

I would find the idea of a collection
that represents the world a problematic one. However, today we live
in a world where information circulates globally. Very often the media
presents a very reductive portrait of
some parts of the world. If we take life
in Tehran as an example, it would be
impossible to claim that its perception
is absent in Brussels. There is an
already existing perception of non-European countries that is very often
stereotyped. So inviting artists from
outside of Europe reminds us of the
complexities of identities that cannot
be reduced.

ETC

Do you sometimes experience
work which you feel you are
lacking the knowledge or references to be able to grasp?

Yes that happens. But that
might also happen in Belgian productions as well.

D.B.G.

And not to romanticize but
it can also be very interesting to be
confronted with something that reaches
beyond your existing frame of reference.

D.D.

ETC

Could it be a reason to invite
a work?

“One of the strengths of Brussels,
comparing it to other cities, is that the
language you speak is not so relevant.”
(Dries Douibi)

ETC

Do you give special attention
to the way non-European
work is being presented? Is
contextualization important?

Every work or presentation is
treated in the same way. Everything
gets the same kind of contextualization. We commission a text for
each project that is especially written
for the work and we don’t make a
distinction between European or
non-European projects. It’s impossible to predict what information the
audience already has when they enter
a performance, what their references
are, where they are coming from.
The danger of exotification also lies in
giving a work more contextualization
than it needs.

D.D.

Yes of course.

ETC

Is the risk of exotification
not bigger when you invite
something that you do not
really find accessible?

D.D.

etcetera 157

We would never invite such a
work only based on seeing the work. It is
always also grounded in a conversation
and research. You never invite something on the basis of not-knowing. You
always start investigating in order to
understand a work better.

D.D.

ETC

In the last years KFDA as
a festival developed such
a status that it almost
became an arbiter of taste
within the international
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performance field. Listening
to you I get the feeling that
you are moving away from
‘the next big thing’ to focus
more on research, conversations and exchange between
different institutions (both
locally and internationally).
Do you fear that all this work
might not be visible enough?
Is there a danger in losing
the support that is needed
to sustain this festival? Is
the time ripe to invite people
into this other way of directing a festival or is it a risky
undertaking?
Your description portrays us as
more radical than we are right now. But
it is indeed one of the reasons we took
on this challenge. We were probably
chosen to do it because of this interest.
The landscape locally and internationally has changed a lot. Locally there
are dynamic art institutions who are
taking over the work that the festival
had been doing for quite some time.
Internationally there are a lot of these
‘taste-making festivals’ that we value
and with whom we have good relationships. These developments offered us
the luxury to head in a different direction.

is a very interesting position, because
when an institution is not going so well,
you have to find short-term solutions.
For us, instead of thinking about being
successful or not successful, it is about
the luxury of having the time to invest
in long-term change. For me the long
term and the short term are the main
parameters that we are currently using.
We have spoken a lot about
possible partners, institutions,
artists, locally and internationally.
So maybe to conclude: for whom
are you making this festival at the
moment? Is there already the beginning of an answer to this question?

ETC

If we go back to the history of
this festival and why it was created, it
was about bringing together different
communities. We feel that this is very
urgent again today in the current
landscape of Brussels and the evolution
of its demography. Without having
the pretension that this festival has to
interest everybody, there is a necessity
to try to bridge the gap between the
demography of the city of Brussels,
the demography of the audience of the
festival, and of the institution. The question for us is not only: for whom is this
festival mounted? But also: with and by
whom is the festival mounted? And:
who has the possibility of imagining it?

D.D.

D.B.G.

These two poles you are
describing – presenting new works
versus research and exchange – are not
necessarily in opposition to each other.
It is not about either doing research
or making sharp curatorial choices.
The current established position of the
festival allows for a more experimental
approach, and our application came at a
moment where this could happen. This

Lara Staal is an artist-curator, researcher and
writer. Since 2017 she has been working as a
freelance curator and artist in the performing arts
and has developed works such as The Evening of
the Anger (together with rapper Gideon Everduim)
and Europe on Trial (together with human rights
activist Yoonis Osman Nuur).

D.B.G.
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Seizoensopening Theater Malpertuis weekend 21 en 22 september 2019

Bloos

Ter gelegenheid van het nieuwe
seizoen nodigt Malpertuis u uit op een
wel zeer bijzondere theaterervaring.

De voorstelling Bloos kan doorlopend bezocht
worden op zaterdag 21 september tussen 18 en
22u, op zondag 22 september tussen 11 en 15u.
Wel dien je vooraf je bedje te reserveren. Eén
verhaalsessie duurt ongeveer 35 minuten.

Bloos is een voorstelling van de
Nederlandse theatermaakster Marte
Boneschansker die gaat over datgene
waar we het niet vaak over hebben:
intimiteit en sensualiteit.

Bloos
Theater Malpertuis
Stationstraat 25, 8700 Tielt

Basisprijs: €10 | -25 & 65+: €8
Reserveren via: tickets.malpertuis.be

Meer info: www.malpertuis.be of 051 40 62 90

ME E R INFO E N TIC K E TS OP WWW.MA L PERT U IS .BE

Ivo van Hove & Comédie-Française
Les Damnés
wo 18, do 19, vr 20, za 21 sep ’19
theater

deSingel is een kunstinstelling van de
Vlaamse Overheid en geniet de steun van

mediasponsors

langverwachte
succesproductie

‘DE KUNSTENAAR MOET
TOELATEN DAT ER MET
ZIJN WERK WORDT
GESJOEMELD’

Heel wat kunstenaars
nemen tegenwoordig
de stad en haar
bewoners als
inspiratiebron
voor hun werk.
Ze zetten lokaal
stadsateliers op of werken intens samen met een
groep bewoners. Volgens Elly Van Eeghem en
Simon Allemeersch impliceert dat een praktijk
van ‘open source’, waarbij het proces zijn eigen
logica heeft en het resultaat per definitie collectief
en onvoorspelbaar is. Maar hoe breng je dit lokale
materiaal uiteindelijk terug naar de black box?
En moet dat wel? Evelyne Coussens bevroeg in
een gesprek met de twee kunstenaars haar eigen
vooronderstellingen over lokaal werken en de
sprong van de stad naar de theaterzaal.
•

Evelyne Coussens
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Akaaremoertoe Bahikoeroe © Barbara Claes & Lucinda Ra

OVER DE DELICATE SPRONG VAN LOKALE ARTISTIEKE
PRAKTIJK NAAR THEATERZAAL

Soms is het jammer dat een krantenrecensie achteraf niet kan worden herroepen
of genuanceerd. In maart zag ik (Dis)placed Interventions van Elly Van Eeghem,
een podiumvoorstelling in het kader van een zesjarig traject dat Van Eeghem
aflegde als artistiek onderzoeker aan het KASK en als ‘stadsresident’ van het
Gentse kunstencentrum Vooruit. Sinds 2012 ondersteunt Vooruit een groep
kunstenaars die de stad als thema van hun werk nemen en praktijken ontwikkelen
in samenwerking met een deel van de stadsgemeenschap.
Van Eeghem werkte de afgelopen jaren langere tijd in verschillende stadswijken. In Sous les pavés (2012) toonde ze de worsteling van een Parijse
banlieue met leegstand, afbraak en woningnood. In Siedlung (2014) legde
ze bloot ze hoe een Berlijns woonproject voor arbeiders bewoond raakte door
hippe middenklassers. In Barrière (2016) spiegelde ze de situatie van een wijk
in Montreal, waar een hek de begoeden scheidt van de minderbegoeden, aan
die van de sociale woonwijk Nieuw Gent. Het theater dat uit deze onderzoeken
voortkwam speelde zich af op locatie en was sober van opzet: lecture-performances waarin Van Eeghem gebruik maakte van video, audio en overheadslides
om de stad te verbeelden. De performances waren telkens de start voor langdurige participatieve trajecten in thuisstad Gent: Van Eeghem richtte drie stadsateliers op in achtereenvolgens Bloemekenswijk, Malem en Nieuw Gent. Daaruit
ontstonden collectieve installaties in de publieke ruimte: Cinema Forum (2013),
MLM-001 (2015), CAMPUS (2017).

“Mag dat wel, ethisch gezien, om een
kwetsbare gemeenschap als ‘materiaal’
te gebruiken?”

In het recente (Dis)placed Interventions (2019) ging ze voor het eerst de theaterzaal in. Dat was voor mij een bevreemdende ervaring. De toonmomenten en
presentaties die ik de voorbije zes jaar op locatie zag, waren steevast verfrissend
in hun bijna a-theatrale eenvoud. Van Eeghem bediende als een bescheiden
puppetmaster de slides en projector, maar liet vooral het verhaal van de gemeenschap spreken en goot dat in een minimale (maar desondanks aanwijsbare)
vorm. Voor (Dis)placed Interventions, in de context van de ‘echte’ theaterzaal,
abstraheerde ze de concrete werkplekken tot een fictief verhaal, ondersteund
door een soundtrack van muzikant Benne Dousselaere. En ik miste iets, zo schrijf
ik in de recensie: de ‘aardsheid’ van het voorgaande werk, de ongekunsteldheid
van het ‘echte’ leven dat erin werd getoond, alsof de theaterzaal vanzelf een soort
symbolische afstand had geschapen die in de voorgaande publieke momenten
afwezig was. Maar klopt dat wel? Wat was er eigenlijk gebeurd? Hoe komt het dat
de overheveling van Van Eeghems werk van de lokale context naar een theaterzaal
zo’n impact heeft op mijn ervaring?
etcetera 157
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Op vraag van Etcetera ga ik in gesprek met Van Eeghem, en collega-stadsresident
Simon Allemeersch, die een gelijkaardige praktijk ontwikkelt met het collectief
Lucinda Ra. Allemeersch opende in 2010 een atelier in een van de tot sloop
gedoemde Rabottorens in Gent. In totaal werkte hij 26 maanden in de sociale
blokken. De voorstelling Rabot 4-358 (2014) bestond uit een documentairefilm
rond zijn verblijf daar en een performatief gedeelte, waarin Allemeersch de
maatschappelijke mechanismen rond de aftakeling van de woontorens uit de
doeken deed. Lucinda Ra (naast Allemeersch ook Barbara en Stefanie Claes,
Maarten De Vrieze, Giovanni Barcella, Jeroen Van Herzeele, Mario Debaene
en Bart Capelle) nestelt zich wel vaker voor langere tijd in een lokale context.
Het Fioretti Project (2015) ontstond na een verblijf van een jaar op de afdeling van
de kinderpsychiatrie van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. Voor de voorstelling
Akaaremoerte Bahikoeroe (2016) ging Lucinda Ra twee maanden wonen in het
kleine West-Vlaamse dorp ‘Z’.
In het gesprek met de twee stadsresidenten probeer ik om te beginnen tot een
beter begrip te komen van wat ‘lokaal werken’ precies inhoudt – wat vereist het,
wat is het eigenlijke werk? – om daarna te kijken wat de overheveling van de lokale
werkcontext naar de ‘universele’ en vaak professionele kunstencontext betekent.
Hoe kan een tijds- en arbeidsintensief proces met een kwetsbare gemeenschap
kunst worden, op een andere plek dan nog wel? Kan dat wel, vanuit praktisch
oogpunt, en mág dat wel, ethisch gezien, om zo’n groep mensen als ‘materiaal’
te gebruiken? En wat wint of verliest de kunstenaar wanneer hij uiteindelijk ‘zijn’
plek verlaat en de sprong maakt naar de theaterzaal?
Al pratend komen we tot de vaststelling dat er in mijn hoofd een aantal vooronderstellingen huizen die tegenspraak of toch minstens nuance verdienen.
Vooronderstelling 1
				

De lokale gemeenschap is kwetsbaar,
de kunstenaar niet

Waarom precies een sociale woonwijk, een psychiatrisch centrum, een kleine
dorpsgemeenschap? Wat maakt een plek interessant voor een kunstenaar?
Waarom zou hij zijn vertrouwde atelier of theaterzaal ervoor achterlaten? Daarom
net, zo blijkt: omdat de geijkte artistieke plekken te vertrouwd zijn. Allemeersch:
‘Lucinda Ra kiest voor gemeenschappen of ruimtes waarbinnen het werk niet
vanzelfsprekend is. Dat het medium theater er onbekend is daagt ons metier uit.
Alleen zo blijven we het spannend vinden in het theater.’ Van Eeghem: ‘Werken
op locatie met een lokale gemeenschap daagt je persoonlijke motivatie en
vertrouwde tools uit. Je plannen worden continu in de war gestuurd.’ Voor
Van Eeghem geldt daarnaast ook een thematische focus: zij zoekt in haar
oeuvre specifiek de plekken op waar de stad verandert en vervelt, waardoor
er een frictie ontstaat.

68

Campus, Elly Van Eeghem © Michiel Devijver

In beide antwoorden schuilt in mijn ogen iets onbehaaglijks, iets dat wijst op het
‘onttrekken’ van iets, op het gebruiken van iets voor zichzelf – zie die hoogopgeleide
middenklasse-kunstenaar infiltreren in een gemeenschap, om er als een rare dief
‘materiaal te komen pikken’, zoals Allemeersch uitdrukt. Zit de machtsverhouding
niet sowieso in de weg? De kunstenaar heeft de handelingsvrijheid en de middelen,
zo werp ik op, de gemeenschap enkel haar kwetsbaarheid. Van Eeghem en
Allemeersch weerleggen die bewering als een eenzijdige en misschien zelfs paternaliserende visie op de lokale context. Allemeersch: ‘Wij hebben de vrijheid om van
die plek weg te gaan wanneer we dat willen, dat is onze grootste luxe. Maar op het
moment dat we daar binnenkomen zijn wij degenen die weerloos zijn. Juist in die
contexten zijn wij niet de expert, niet degenen met macht of kennis van zaken.’
Van Eeghem: ‘Onze non-expertise is noodzakelijk om daar iets te kunnen betekenen. ‘Naast’ je metier gaan zitten – in mijn geval: als kunstenaar werken rond
stadsplanning – is betekenisvol net omwille van een gebrek aan autoriteit. Filosofe
Patricia De Martelaere benoemde dat ooit als een van de wezenlijke aspecten van
kunst: altijd iets proberen te doen met de verkeerde middelen. Het zijn de bewoners die beschikken over de kennis en ervaring die ik nodig heb. Mensen hebben
dat snel door.’ Een niet-intrusieve, niet-utilitaire vorm van lokaal werken begint
dus bij een kunstenaar die zich met een open blik durft over te leveren aan de plek
waarvoor hij heeft gekozen.
etcetera 157
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Vooronderstelling 2
				

Lokale projecten brengen de worstelingen van
een gemeenschap in beeld

Allemeersch: ‘Integendeel. Het lijden dat op een bepaalde plek aanwezig is is
nooit, mág nooit enkel het onderwerp zijn van het werk.’ Lucinda Ra is niet in de
kinderpsychiatrie binnengekomen met de bedoeling een voorstelling te maken
over psychisch kwetsbare kinderen. Het collectief koos voor een niet-evidente
context en ontdekte na een jaar dat er iets te vertellen was over het gebouw zelf en
over de manier waarop de bewoners van dat gebouw door de buitenwereld worden
gepercipieerd. Allemeersch: ‘Het is bevrijdend dat het lijden niet het onderwerp
is, ook al hebben mensen vaak de neiging om zelf die rol vast te houden, precies
omdat men hen daar voortdurend op aanspreekt. Geef een kind in de psychiatrie
een potlood en het zegt: ‘Zal ik over mijn problemen tekenen?’’

“Je spreekt mensen aan op wat ze voor het
atelier kunnen betekenen, op de ideeën die
ze aanbrengen, niet op hun problematieken.”
(Elly Van Eeghem)

Ook de stadsateliers die Van Eeghem opzette in de Gentse buurten waren er niet op
gericht autobiografische verhalen te sprokkelen. Van Eeghem: ‘Je spreekt mensen
aan op wat ze voor het atelier kunnen betekenen, op de ideeën die ze aanbrengen,
niet op hun problematieken.’ Het betekent overigens niet dat de aanwezigheid van
een bepaald lijden zomaar genegeerd kan worden, zeggen zowel Van Eeghem als
Allemeersch. Lucinda Ra hanteert de ethische regel dat alles wat het doet op locatie
primordiaal betekenis moet hebben op die plaats zelf. Als Allemeersch in zijn atelier
in de Rabottoren soep maakte, dan was dat er in de eerste plaats gewoon soep
voor de hongerigen, punt. Maar voorbij die basisnood schuilt de betekenis van de
aanwezigheid van de kunstenaar vooral in de manier waarop hij aanwezig is – wat
meteen leidt tot het ontkrachten van een derde vooronderstelling.
Vooronderstelling 3
De sociale bewogenheid van de kunstenaar schuilt
				
in het feit dat hij werkt met kwetsbare
				gemeenschappen
Het werk van Van Eeghem en Lucinda Ra heeft wel degelijk sociale betekenis,
maar niet omdát het iets vertelt over gentrificatie of over de problemen van sociale
woningbouw. Het sociale aspect zit hem met andere woorden niet in het onderwerp maar in de gehanteerde methodiek, in de keuze van het medium – in de vorm,
kortom. Concreet gaat het over het nemen van tijd, in het toelaten van traagheid,
in het creëren van nabijheid, in de bereidheid tot het incasseren van weerstand.
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Displaced Interventions, Elly Van Eeghem © Michiel Devijver

Allemeersch: ‘Je komt niet zomaar ergens binnenvallen. Voor Akaaremoertoe
Bahikoeroe is Barbara meer dan een jaar op voorhand een paar keer naar dorp
Z geweest. Ze is daar in een café gaan zitten. Ze heeft met een paar mensen
gesproken. Na een paar bezoekjes zei ze: ‘Ik denk dat het goed is.’ Daarna zijn
we met z’n allen naar het dorp gegaan, Barbara heeft mensen uitgenodigd in
het café om te vertellen wat we kwamen doen – daar kwam weinig volk op af.
De volgende keer zijn we deur aan deur gaan aanbellen om uit te leggen wie we
waren en wat we kwamen doen. Onze aanwezigheid heeft zich verspreid als een
olievlek, en intussen moesten wij telkens opnieuw de uitgangspunten van ons
plan aanpassen, omdat we steeds op nieuwe inzichten stootten.’
Van Eeghem: ‘Ik praat eerst maandenlang met bewoners, planners en buurtwerkers, nog voor ik denk aan een collectieve interventie in de wijk. Dat context
ualiseren is deel van lokaal werken. Het gaat over tijdelijkheid, kleinschaligheid,
onbepaaldheid. Zoiets maakt je artistieke werk per definitie sociaal: het is één
lange onderhandeling met de plek, met de gemeenschap, met de mogelijkheden.’
Die bereidheid tot onderhandelen impliceert het engagement – niet de aanwezigheid van een kwetsbare gemeenschap.
etcetera 157
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Vooronderstelling 4
				

De kunstenaar die de sprong maakt naar
de theaterzaal laat ‘zijn’ mensen in de steek

Allemeersch en Van Eeghem zijn formeel: je kan, mag en moet zelfs weggaan
van de plek waar je zo lang bent geweest. Wie denkt dat de sprong van het lokale
atelier naar de theaterzaal een ‘verraad’ zou zijn, laat zich vangen door een
misplaatst gevoel van romantiek (waarin de kunstenaar ‘trouw’ moet blijven aan
‘zijn’ mensen) maar evengoed door een misplaatste hoogmoed. Allemeersch: ‘Het
definieert de samenwerking alweer enkel in termen van eenrichtingsverkeer: wat
de kunstenaar daar allemaal komt ‘doen’ en ‘schenken’ aan de gemeenschap, en
hoe erg het is wanneer dat schenken plots ophoudt.’

“Het lijden dat op een bepaalde plek
aanwezig is is nooit, mág nooit enkel
het onderwerp zijn van het werk.”
(Simon Allemeersch)

Van Eeghem: ‘Als kunstenaar sta je in een participatief traject nooit
simpelweg aan het roer. Wij zijn maar een schakel in een doorlopend proces
van betekenisgeving. En we begrijpen wellicht maar een fractie van wat zo’n
collectief project betekent voor de mensen die betrokken zijn. Ik probeer mij
van bij het begin bewust te zijn van het moment dat ik wegga. Zo onmisbaar
zijn wij niet. De drie projecten die ik in de Gentse wijken gestart ben, lopen nu
op hun eigen manier verder zonder mij, net zoals er ook voor mij al heel wat
dynamieken bestonden. Je moet je altijd afvragen wie er participeert met wie.
Het feit dat de kunstenaar niet zou mogen weggaan, zou impliceren dat de
deelnemers enkel deelachtig zijn aan ons parcours. Maar ben ik als maker niet
ook deelnemer aan het verhaal dat iemand anders aan het schrijven is? Zoals
Michel de Montaigne zich afvroeg: “als ik speel met mijn kat, hoe weet ik dan
dat zij niet speelt met mij?”
Vooronderstelling 5
				

De zaalvoorstelling is het sluitstuk van
het lokale proces

Misschien wel de grootste misvatting schuilt in de veronderstelling dat de zaalvoorstelling een ‘eindpunt’ of ‘culminatiepunt’ zou zijn van het maanden- of soms
jarenlange lokale werken. Van Eeghem: ‘Een zaalvoorstelling is niet meer dan een
bepaalde afbakening in de tijd. Ze staat evenwaardig naast de lokale toonmomenten,
alleen heeft ze haar eigen format, logica en esthetiek.’ De podiumvoorstelling is in
die zin nooit de een-op-een-vertaling van het lokale proces, want je kunt de logica
van één plek niet zomaar meenemen naar een andere plek.
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RABOT 4-358 © Simon Allemeersch

Van Eeghem: ‘Mijn voorstellingen gaan niet over het hoe en het waarom van
ergens werken, maar over het grotere thema dat dat werken overstijgt – in mijn
geval over stadsontwikkeling. De essentie is juist dat die displaced is, geen vaste
stek heeft: je situeert ze op één plek maar je kunt ze evengoed verschuiven naar
een andere plek.’ De loskoppeling van het lokale betekent in die zin geen verlies
van essentie, zoals ik in mijn recensie suggereerde, maar juist het synthetiseren
van het particuliere tot zo’n essentie. Allemeersch: ‘Je kunt niet over sociale
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Siedlung, Elly Van Eeghem © Matthias Boudry

woningbouw spreken aan de hand van strikt individuele verhalen. Dat is precies de
reden waarom Rabot 4-358 begon met een documentairefilm over de bewoners,
maar daarna overging naar een systeemanalyse waarbij het structurele probleem
werd ontrafeld. Het proces van sociale woningbouw is een ideologische, politieke
en dus collectieve beslissing – door dat thema te reduceren tot een geësthetiseerde
opeenstapeling van individuele verhalen maak je een denkfout.’
ENKELE EYEOPENERS
Het gesprek bevat voor mij twee eyeopeners. Om te beginnen dat het wel degelijk
noodzakelijk is om op een gegeven moment de lokale context te verlaten en
verbinding te zoeken met de buitenwereld, met een breder (kunsten)publiek.
Allemeersch stelt het nog scherper: de relevantie van een lokaal project wordt
sterker bepaald door zijn verbinding met de buitenwereld dan door die met de
bewoners. Allemeersch: ‘Het is net dat wat ons onderscheidt van psychiatrie of
sociaal werk. Als wij een voorstelling zouden maken waar enkel de kinderen uit de
psychiatrie iets aan hebben, dan zitten we op het terrein van de therapie. Doe dan
iets superleuks met die gasten en steek daar al je budget in.’
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De sprong naar de kunstencontext zorgt voor een abstrahering die het lokale
overstijgt en op die manier grotere maatschappelijke structuren kan blootleggen.
De keuze van Van Eeghem om in de podiumvoorstelling (Dis)placed Interventions
níét meer letterlijk te verwijzen naar de verschillende stadswijken waar ze
werkte, maar dat diverse beeldmateriaal in te zetten in één plaatslozer verhaal,
wordt in die zin een stuk begrijpelijker voor mij, net als de inzet van theatrale
tools als soundtrack en belichting, iets wat ze voorheen slechts minimaal
deed. (Dis)placed Interventions gaat immers niet over lokaal werken in de wijken,
het gaat over de manier waarop een stad verandert en over de sociale breuklijnen
die dat met zich meebrengt. Van Eeghem: ‘Ik besefte na een tijd dat de lokale
thema’s uit mijn documentaires – gentrificatie, segregatie, privatisering – in zekere
zin op alle plekken speelden. Het creëerde de noodzaak om een voorstelling
te maken die over eender welke stad had kunnen gaan. Om met beeld, licht
en muziek een verbeelding op te bouwen rond de manier waarop we met die
stedelijke veranderingen zouden kunnen omgaan. Een theaterzaal was daar in dit
geval de beste context voor.’
Een tweede inzicht bestaat erin dat artistiek werken in een lokale context betekent
dat de kunstenaar toelaat dat de lokale ‘vangst’ het resultaat besmet, dat de
context gaat meespreken. Dat lijkt een open deur, maar vaak wordt de praktijk van
‘meerstemmigheid’ ingevuld op een exclusief inhoudelijke manier, als in ‘meerdere stemmen laten horen / zien’ of ‘stem geven aan de stemlozen’. Het impliceert
een eenrichtingsverkeer waarbij de kunstenaar zelf niet zou meespreken maar
enkel het spreken van de gemeenschap faciliteert. Hij voorziet de megafoon, maar
lijkt zelf geen deel te nemen aan de conversatie. Veel ingrijpender is het wanneer
de maker bereid is zijn hele poëtica te laten aantasten, zijn vorm te beschouwen
als een ‘open source’ die zich laat kneden door de omstandigheden. In plaats van
de geplande performance met blokbewoners beslist hij of zij om helemaal geen
performance te maken maar een processie, of een feestmaal, of een film – omdat
het nu eenmaal dat is wat moet gebeuren. Zo’n artistieke flexibiliteit vereist een
andere opvatting van het begrip ‘autonomie’ dan de klassiek-modernistische
invulling, maar Allemeersch geeft aan dat een uitdrukking als ‘gedeeld auteurschap’ voor hem altijd al een absurd pleonasme was. Allemeersch: ‘Je est un
autre – ik ben toch altijd ook de mensen met wie ik samenwerk?’ Van Eeghem:
‘Ruimer zelfs: we zijn evengoed afhankelijk van en bepaald door mensen en
contexten waarvan we niet eens wisten dat we ermee verbonden waren.’
Aan het andere uiteinde van het spectrum staat dan een uitgesproken solipsistische vorm van auteurschap waarbij de maker misschien wel verschillende
stemmen aan het woord laat, maar niet bereid is om radicaal zijn vorm te
herdenken in functie van de context. Wanneer concept, verhaal en vorm al op
voorhand vastliggen en de inhoud enkel nog in die mal moet worden gegoten.
Dan is het resultaat iets wat Van Eeghem de ‘esthetisering van het marginale’
noemt. Tijdens het gesprek komen we erachter dat het begrip ‘esthetisering’,
etcetera 157

75

dat op zich niet meer betekent dan het maken van vormkeuzes, voor ons een
negatieve bijklank heeft. We spreken enkel over esthetiseren wanneer we haar
voelen, wanneer er een foute omgang met de inhoud in het spel is, of anders
gezegd, wanneer de vorm van het werk de logica van de plek waarover het werk
vertelt niet honoreert. Het gaat daarbij niet over de vraag of de lokale stemmen
in de voorstelling letterlijk hoorbaar / zichtbaar zijn – want dat is de denkfout die
ik bij (Dis)placed Interventions maakte – maar over die intrinsieke aanwezigheid
van meerstemmigheid.
Het is een attitude die zich voor Allemeersch en Van Eeghem overigens niet
beperkt tot werken op locatie, zo blijkt, want in de theaterzaal zijn ook dramaturgen, technici, productiemedewerkers en andere professionele gesprekspartners
co-auteurs. Van Eeghem: ‘Als ik Benne Dousselaere mijn stadsgeluiden geef
en vraag om daarmee een soundscape te maken bij de beelden in (Dis)placed
Interventions, dan vul ik evenmin iets voor hem in. Ik werk met hem niet anders
dan met de wijkbewoners. De insteek blijft: je laat fundamenteel toe dat anderen
met je plan aan het sjoemelen gaan.’
EEN MISMATCH VAN LOGICA’S
Die grote mate van onvoorspelbare maar welkome ‘besmetbaarheid’ leidt net in
professionele contexten soms tot onzekerheid, ondervinden zowel Van Eeghem
als Allemeersch. Want hoewel er volgens hen een enorme vraag is naar lokaal
werken, ervaren ze ook dat de culturele centra of kunstenhuizen graag de regie
houden over de inhoud en communicatie. Zoals bij Grondwerk, waarvoor Lucinda
Ra drie dagen in een kunstenhuis neerstrijkt om te onderzoeken hoe de sociale
stad er zou kunnen uitzien. Er wordt gekookt en gegeten, er zijn performances
en gesprekken, maar meer kan het collectief niet beloven – en dat ligt soms
moeilijk. Allemeersch: ‘Grondwerk is in Vlaanderen veel geboekt, veel meer dan
we verwacht hadden, maar het bleek een moeilijke combinatie van logica’s. De
huizen hadden het moeilijk met het feit dat wij niet op voorhand konden zeggen
wat we precies gingen doen.’ De machinerie van de cultuurhuizen met hun
strakke planningsprotocollen spoort niet met de ‘open source’ manier van werken.
Het implementeren van een ‘recept’ is de ultieme valkuil, denkt Allemeersch.
Na Rabot 4-358 kreeg hij van een stad met gelijkaardige hoogbouw de vraag om
‘ook zoiets te komen doen’. Hij weigerde. Allemeersch: ‘Als de idee leeft dat er al
een methodiek bestaat nog vóór je de plek kent, dan is het een slecht plan.’
Van Eeghem ondervond hetzelfde vanwege een stedelijke overheid. ‘De stad
Gent heeft de mond vol over participatieve stadsontwikkeling, maar ze aanvaardt
in haar plannen moeilijk weerstand. De formats voor inspraak en participatie
zijn uitgetekend, maar ze zijn vaak beperkt in tijd en vorm: infoavonden, powerpointpresentaties, maquette-expo’s, klankbordgroepen. In de ateliers bouwen
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we samen met bewoners langzaam en al doende inzichten op rond lokale
stadsontwikkeling.’ Een van de ateliermedewerkers wilde de bouwplannen van
de stad ooit in de wijk afbakenen met enkele houten paaltjes en lint. Een lokale
stadsambtenaar overtuigde hem dat niet te doen omdat het ‘onnodige commotie
zou aanwakkeren’. Van Eeghem: ‘Ons lijkt commotie juist van vitaal belang.
Hoe kan je mensen werkelijk betrekken bij stadsplanning wanneer je in wezen
bang bent voor opschudding?’
PARTICIPATIE ALS PROPAGANDA
Ten slotte vraag ik Allemeersch en Van Eeghem hoe het eigenlijk komt dat er zo’n
grote vraag is naar lokaal werken. Bij hen rijst de bedenking of er wel vraag is naar
de praktijk, die per definitie stekelig en weinig beheersbaar is. Allemeersch: ‘Na
Rabot 4-358 kon ik makkelijk een jaar lang gaan spreken over wat ik daar gedaan
had, dat was om bang van te worden. Iedereen is bezig met consultancy, met
discours. De praktijk zelf is minder populair, want dat is er een van inefficiëntie,
van omwegen, van dingen doen zonder te weten waar je uitkomt. En dat is lastig.’
Van Eeghem knikt: ‘Die focus op praten leidt tot een vreemd idee over verandering. In de wijken waar ik werkte waren er tientallen vergadermomenten en
overlegorganen waardoor sommige stadsambtenaars en planners het gevoel
hadden dat er veel was gebeurd, dat de stadsvernieuwing echt bezig was. Maar
in mijn ogen was er nog niets gebeurd in de wereld, enkel in de hoofden. Er was
alleen nog maar gesproken over, en dan nog in heel beperkte kringen en formats.’
Allemeersch: ‘Mensen trekken grote ogen wanneer je bij zo’n lezing zegt dat je
daar werkelijk gewéést bent, dat je dingen hebt gedáán. In mijn optimistische
dagen geloof ik dat al die overheden misschien wat naïef zijn maar wel integer, en
dat wij gewoon de onnozelaars zijn die die participatieprojecten onbetaald komen
opzetten. In mijn meer pessimistische dagen denk ik dat wij worden gebruikt.
Als window-dressers of erger nog: om beleidsdoelen door te drukken, als de
uitdragers van propaganda. Dan gaat participatie niet meer over het creëren
van meerstemmigheid, maar over het tegendeel daarvan: over disciplinering.’

Evelyne Coussens is freelancecultuurjournalist
voor De Morgen en verschillende cultuurmedia,
waaronder Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart.
Ze is lid van de grote redactie van Etcetera.
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THE SOIL BENEATH
THE STAGE
THE PERFORMING ARTS AND
THE TERRESTRIAL ATTRACTOR

According to Bruno Latour, the defining culturalpolitical issue of our time is not the struggle
between the Left and the Right, but that between
the Local and the Global attractor. In Down to
Earth (2017), the philosopher tries to put his
finger on a new reference point: the Terrestrial.
At the centre of his reflection is the question as
to how, in times of global warming and increased
migration flows, we can make habitable
territories together, beyond splendid isolation
and beyond the abysmal globalization impulse.
What do his insights mean for the connection
between the performing arts and their
geographic context? An attempt at coherence.
•

Sébastien Hendrickx
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2030
On 8 October 2018, the following
appeared in The Guardian: ‘The world’s
leading climate scientists have warned
there is only a dozen years for global
warming to be kept to a maximum of
1.5°C, beyond which even half a degree
will significantly worsen the risks of
drought, floods, extreme heat and
poverty for hundreds of millions
of people.’ 1
THE PART THAT KEEPS GOING
There can be no internationalization
of the performing arts (in its current
From a nightshop in Ixelles © Sébastien Hendrickx
form) without Ryanair. Unease is
growing about the impact of cheap
flights on the climate. In December last year, choreographer Alma Söderberg
started a Facebook discussion among her European colleagues: ‘It’s draining to
be part of the disease. I feel like humanity is like an old man that has lung cancer
and can’t stop smoking. Some parts of him want to stop, probably most actually,
but the part that keeps going is the most powerful. I feel the responsibility to be
part of the part that fights the dependency.’ In order to be able to conduct that
‘fight’, it is necessary to take a closer look at ‘the part that keeps going’. Travelling
by plane is an economic necessity for performing artists who (think they) are
unable to line up enough performance dates closer to home and who, in addition,
do not have the time for long train rides. Certain desires also come first – for
cultural exchanges, exchanges in terms of artistic form-content, for easily accessible adventures, new life experiences, the exploration of new horizons.

“There can be no internationalization
of the performing arts (in its current
form) without Ryanair.”

With dramaturge-essayist Jeroen Peeters, we can ask ourselves: ‘How far do you
actually have to go in order to explore new horizons?’ 2 The social and cultural
distance between two areas of the same city can be a lot greater than that between
artist communities on two different continents. In the international performing arts
world, rootless cosmopolitanism and provincialism do overlap on occasion.
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In addition, the rapidity of the voyage and the interchangeability of the airports,
hotels, residencies and art centres that the travellers move through sometimes
limit the quality of their concrete experiences. Peeters remarks that the placing
of a work in the world can paradoxically lead to ‘a loss of world’.3
7.7 BILLION INDIVIDUALS
Anti-smoking guru Allen Carr attributed the perfidious nature of a nicotine addiction
in part to the small doses in which you ingest the poisonous substance.4 You don’t
really choose to smoke – most smokers are against smoking, and certainly those
who are dying from it; you always choose for that one next cigarette, reassuring
yourself by telling yourself that ‘after all, it won’t come down to that one cigarette’.

“The Anthropocene exposes the
autonomous individual as that which
it always was: a modern illusion.”

It is also particularly sobering to ponder both your own individual life and the
exceptional natural-historical era in which it is embedded. Yet that is what a
report like that in The Guardian compels you to do. You ask yourself: ‘How old
will I be in 2030?’ Choices that are meaningful, appealing or even necessary
at the scale of your personal life can – assuming that you were to multiply
them by 7.7 billion – raise fundamental issues on a large scale. The pertinent
argument that we should not be fixated on purely individual responsibilities
because that will soon make us lose sight of the responsibilities of politicians
and industrial bulk consumers has a detrimental side-effect: under the pretext
of ‘critical systemic
thinking’, changes in
personal behaviour and
the accompanying existential self-examinations
are postponed indefinitely. The Anthropocene
exposes the autonomous
individual as that which
it always was: a modern
illusion. The Western
artist finds it all the more
difficult to let go of that
illusion, since he served
TPAM Performing Arts Meeting Yokohama 9-15/02/2019 © Dries Douibi
as a model for it.
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THE GLOBE AS HORIZON
The prestige that is associated with the international visibility of a performingarts practice expresses the ideal of globalization. In a lot of artistic circles, the
Globe continues to be seen as a moral horizon that promises ‘wealth, freedom,
knowledge, and (...) a certain definition of humanity.’ 5 In modernity’s narrative
of progress, the vector that moves from the Local to the Global is intricately
entwined with the arrow that points from the past to the future and departs from
the countryside and arrives in the city. The extreme Modern voices often downplay attachment to a local context, to a soil, as dated, anti-Global, removed from
a more universally esteemed definition of humanity.
One of the most compelling points of contention in the debate surrounding the
appointment of former Tate director Chris Dercon as the head of the Volksbühne
in Berlin was the internationalization he envisioned of the artistic programme.
Opponents argued that the theatre institute risked squandering its solid tradition
of German-language theatre, which related concretely to municipal and national
politics, for an uprooted collection of dance, performance and English-language
shows – work that generally circulates internationally a lot more easily.6 The
Volksbühne under Dercon seemed like an expression of what Bruno Latour calls
‘globalization-minus’, a broad cultural homogenization in which limited, mostly
white-Western visions and practices are imposed on specific places with specific
histories. Given the unequal access to mobility – see the recent visa problems of
African performing artists who were invited by Belgian festivals – there
is a chance that this type of globalization will reproduce colonial relations – the
difference between the expat and the migrant is a matter of money and skin
colour. The philosopher Donna Haraway writes: ‘It matters what stories make
worlds, what worlds make stories.’ 7 Pursuing that thought, we could say that
a ‘loss of world’ leads to a ‘loss of story’, and a ‘loss of story’ to a ‘loss of world’.
SHORT-CHAIN ART
According to Latour, a politics that continues to pursue the ideal of globalization is
literally placeless. Three or four Planet Earths are necessary for the modernization
plans counted up worldwide. The movement of withdrawal to the Local, which
brought us Brexit, Trump’s election and a number of pyrrhic victories for rightist
nationalists, also plots an unfeasible, dead-end course. Not only does it disregard
the existence of the internet, the space-time compressions generated by mobile
communication technologies, the increasing entanglement of ‘heres’ and ‘theres’
in majority-minority cities, etc.8 On top of that, complex, large-scale phenomena
such as global warming, the Sixth Extinction, the capitalist economy, the migration
flows caused by wars, inequalities and climate mutations, etc., care little about
national borders.
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The internationalization of the arts
contrasts with a localizing trend, which
explicitly pursues the small scale.
While the first trend more frequently
reflects (consciously and unconsciously) the rightist globalization of
neo-liberalism than the old Marxist
International, ‘short-chain art’ tries
to distinguish itself precisely from
the nationalist version of the Right.
That artistic practice expresses a
leftist-ecological desire for the Local,
which political philosophers Nick
Srnicek and Alex Williams criticize
sharply: its limited radius and its
nostalgic longing for what is authentic,
concrete, simple and analogue, for
neo-Luddite low-tech and a stable
‘nature’ mean that it is not ready for
the complex, multi-scale socio-economic systems it wants to resist. Jodi Dean summarizes the problem neatly:
‘Goldman Sachs doesn’t care if you raise chickens.’ 9
GLOBAL REALISM
Documentary theatre-makers such as Silke Huysmans & Hannes Dereere,
Thomas Bellinck and Milo Rau need their reflective-international art practice
precisely in order to be able to hold this globalized world up to a critical light.
The journey constitutes their workplace, generates their polyphonic material,
turns their research questions into genuine experiences. Rau describes his work
as ‘global realism’. If he wants to make a show about Europe, he says he has
to look beyond its borders, because: ‘The true Europe lies in Central Africa, the
Ukraine, Syria.’ 10 For the audience of, say, NTGent, such a production can bring
about the shock of the systemic connectivity between the comfortable heres
and the staged theres. The question is really whether every connection is equally
meaningful. Rau is active all over the world, most recently in Iraq and Brazil. There
seems to be no limit to his field of vision: ‘The children in Ghent or the disabled
actors from Hora in Zurich worry me as much as the civil war in Aleppo.’ 11 Is it
not necessary to always more or less situate yourself and your work in a specific
hierarchical network of relations of dependency, even if you embark on an interrogation of globalized phenomena? To tell a ‘big-enough-story’? 12 Some more
wise words from Haraway: ‘Nobody lives everywhere; everybody lives somewhere.
Nothing is connected to anything; everything is connected to something.’ 13
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Underneath Which Rivers Flow © Illias Teirlinck

GRAVITY REBORN
Today, children must educate their parents. The mother of climate truant Greta
Thunberg is a renowned Swedish opera singer who, not long ago, performed
around the world – until her daughter convinced her to stop doing so. Does
turning away from the Globe coincide then with a flight towards the Local and
a categorical rejection of every international perspective? No. Opposite ‘globalization-minus’, Latour posits ‘globalization-plus’, which includes: ‘multiplying
viewpoints, registering a greater number of varieties, taking into account a larger
number of beings, cultures, phenomena, organisms and people.’ 14 We don’t
always need an airport for this – libraries and the internet already contain countless potential travel destinations in space and time. And indeed: looking more
carefully around us at where we are, where we live, the urban or rural fabric we are
part of, which influences us and which we in turn influence, can reveal the culturally and ecologically glocal entanglements of heres and theres.
The third cultural-political attractor that the philosopher distinguishes, in addition to
the Global and the Local, promises an emancipation through a process of plowing, no
emancipation through weightlessness: ‘the Terrestrial is bound to the earth and to land,
but it is also a way of worlding, in that it aligns with no borders, transcends all identities.’ 15 A Terrestrial politics focuses on inventorying, maintaining and constantly recreating a ‘territory’ or a ‘dwelling place’ – the collection of all that on which Earthlings,
humans and non-humans, are dependent for their survival. ‘It is unlikely that this
territory will coincide with a classic legal, spatial, administrative, or geographic entity.
On the contrary, the configurations will traverse all scales of space and time.’ 16
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How can the idea of the Terrestrial recalibrate our view on the connection
between the performing arts and their geographic context? Site-specificity is
of crucial importance. Paying closer attention to the diverse artistic manifestations of globalization-plus in our immediate environment is one point. Another is
to ask ourselves, with every physical journey (whether to make work elsewhere,
to invite, to tour, etc.), whether it generates a meaningful constellation culturally,
politically and/or in terms of artistic research. The internationalization of the
performing arts is something we must try to detach from the old-Global prestige;
rather, we must move in the direction of an exclusiveness-that-is-rooted-in-aspecific-territory: not every international connection, not every international
exchange is equally meaningful for the enrichment of the specific life area we
belong to. Artistic internationalization too often resembles tourism (another
old-Global cultural phenomenon): without dependency relations, without any
real concerns, it leads to cultural exoticism, voyeurism and, in the worst case,
‘misery porn’.

“To create and take care of habitable
territories together — that is a task for
all migrants. Can the (performing) arts
play a role in this?”

WORLDING
The issue that fundamentally distinguishes the Terrestrial from the Local is the
perspective on migration. Latour describes it as a generalized human condition,
the wicked universality of our time: ‘the new universality consists in feeling that
the ground is in the process of giving way.’ 17 Beside the ‘migrants from outside’,
he also detects the ‘migrants from inside’. Many among us have been forced to
leave their native country for various reasons; at the same time we are all being
abandoned by our native country, now that it is clear that there is literally no place
for all the modernization plans that have been counted up and that the once
trusted soil on which we live is behaving in a strange and unpredictable manner,
is talking to us loudly in a language we do not understand. To create and take
care of habitable territories together – that is a task for all migrants. Can the
(performing) arts play a role in this?
If you think about it for a moment, the situation is becoming increasingly absurd:
every day the Western world facilitates countless short, fleeting journeys (mainly
for purposes of diversion and unsustainable economic gain), while it constrains
genuine, long-term, sustainable reterritorializations-out-of-necessity – more
than that, it criminalizes them. On 9 February 2018, the police forced its way into
Globe Aroma, an artistic work and meeting place for newcomers in Brussels.
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Cartogenèse du Territoire de Belval © Alexandra Arènes

The violent raid was part of the anti-terrorist plan of the then Belgian Minister of
the Interior, Jan Jambon. During this same period, scenographer Jozef Wouters
began working with the Globe Aroma team. Irretrievably violated by the raid, their
safe space was replaced by another one, a new one, one that Wouters & co. built
together during their weekly sessions over the course of a whole year. It turned out
that behind the Decoratelier, Wouters’ workplace in an old factory in Molenbeek,
there was a vast, high-ceilinged, windowless warehouse. The group made a hole
in the wall to create a secret entrance for itself.
About a year later, at the end of March 2019, the group welcomed the public to
Underneath Which Rivers Flow, a mysterious, misty, noisy, warm-cold, awkward,
incomplete, pleasantly messy and moving performance without protagonists that
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revealed the secret garden. During the first part you could look from the stand at
a landscape that consisted of various celestial bodies to scale, a giant espresso
machine, a walkway, a fountain, a homemade bicycle, a rotating wheel, a raised
bed, a replica on a 1:1 scale of the desolate room where one of the newcomers was
staying or once stayed, a miniature version of a planetarium, a miniature version
of a park, and a few more elements that I have since forgotten. Members of Globe
Aroma inhabited or operated the landscape, accompanied by textual fragments
about the cosmos recited by a young girl. During the second part you could walk
freely around the space. Almost all the elements were made of recycled wood,
a choice of materials that ensured that money was not an overly decisive power
factor in the group. Everyone’s desires had equal weight.
The cosmos that surrounds us, its indifference, are also part of the universal
condition of all Earthlings, including humans. During descriptions of solar
systems and other cosmic phenomena, the girl repeated a few times the rhetorical question: ‘what does that have to do with us?’ Not much, indeed. The place
of our concerns is here on Earth. Underneath Which Rivers Flow was a palimpsest of physical and imagined, past and future spaces: the cosmos, old and new
safe spaces, a wooden (amusement) park, an abandoned warehouse that will
soon be converted into a real city park, the rivers ‘flowing underneath’ (probably
the old Zenne river?). An audience of the concerned – mainly inhabitants of
Brussels, since soil and stage coincide in this immovable project – was invited to
join the reflection on potential, future shared territories. Prefiguration is only one
of the ways for the performing arts to belong meaningfully to the Earth. Art that
does so, meaningfully belonging
to a specific dwelling place, is on
1 Watts, J. (2018, October 8). We have 12 years to
the side of the migrant, not that
limit climate change catastrophe, warns UN.
The Guardian.
of the expat or the tourist.
2 Peeters, J. (2018). Transition Exercises for
Brussels, 18 April 2019.
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