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p.3 VOORSTELLING ZONDER 
 VOORSTELLING
Door Anna Franziska Jäger
 
Nu fysieke voorstellingen al ruim een 
jaar uit den boze zijn, wagen steeds 
meer (podium)kunstenaars zich aan 
streamingexperimenten, digitale kunst-
werken en, nog extremer, kunstwerken 
zonder object. Waar staat kunst en 
waar staat de kijker in deze tijden van 
verregaande digitalisering? 

p.12 ARTISTIEK ONDERZOEK 
IN DE NIET-STEDELIJKE 
RUIMTE

Door Simon Baetens

Wat betekent het om als kunstenaar 
werk te maken in en over dorpen, 
bossen en snelwegen? En hoe kijken 
stedelingen naar ‘het platteland’ en 
omgekeerd? In het onderzoeksplatform 
Veldwerk van Kunstenplatform PLAN B 
kregen acht kunstenaars een jaar lang 
de tijd en ruimte om hun praktijk te 
verdiepen in een lokale context. 
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8 mei 2021. In de steden trekt een begeesterde massa met een brede collec-
tieve glimlach door straten en over pleinen, terwijl een laatste terras 
nog snel in elkaar wordt getimmerd. Outdoorevenementen mogen weer 
publiek ontvangen, terrassen mogen opnieuw open, de avondklok wordt 
afgeschaft. Hier hebben we zo lang op gewacht. Tegelijk blijven de breuk-
lijnen van het coronabeleid zichtbaar, wellicht om nooit meer helemaal te 
verdwijnen. 

23 mei 2021. Terwijl het Kunstenfestivaldesarts zich na maanden van plannen 
en herplannen nog steeds aan hyperstrenge protocollen moet houden 
en daardoor een nog selecter publiek bereikt dan gewoonlijk, komen de 
supporters van Club Brugge met duizenden op straat om de bekerover-
winning te vieren. De politie gedoogt het, want ‘de mensen hebben een 
uitlaatklep’ nodig. Zo makkelijk zijn wij, de theaterwereld, ‘het braafste 
jongetje van de klas’ volgens De Groene Amsterdammer, te negeren.

In The Fall of Public Man (1977) wijt socioloog Richard Sennett de teloorgang 
van het publieke leven aan de tirannie van het persoonlijke, het ‘echte’ en 
‘authentieke’. Daardoor worden het belang van een onpersoonlijke politiek 
die het individu overstijgt, het sociaal decorum, het collectieve ritueel en 
het esthetische spel structureel onderschat. Deze tirannie wordt volgens 
Sennett geflankeerd door twee fenomenen: enerzijds de claustrofobie 
van het gezinsleven – ‘blijf in uw kot’ – en anderzijds een staat waarin 
alle activiteiten van de burgers worden gemonitord. Het is schrikbarend 
om te merken hoe dicht we tijdens deze pandemie tegen dat doembeeld 
van het verschraalde publieke leven hebben aangeschurkt. Op politiek 
niveau wordt de coronacrisis louter gemanaged als een bedreiging voor 
de economie en de beschikbaarheid van de ICU-bedden. Geen enkele 
andere dimensie van het sociale leven kwam aan bod. 

Zo snel kan een samenleving schakelen en haar ‘geloof’ in de straat, als een 
ruimte die het sociale en culturele leven vormgeeft, opschorten. De 
enigen die de straten en pleinen nog bevolkten, waren zij die gedoemd 
waren tot dwalen: mensen zonder bezit, dak of papieren. Voor de bewa-
kers van de openbare orde bood de pandemie een ideaal excuus om 
pleinen en straten ‘schoon te vegen’: van het sluiten van speeltuintjes 
en terrassen tot het verbieden van betogingen en het ontruimen van 
parken. Was de publieke ruimte dan zo onbeheersbaar geworden? 

Redactioneel HET GELOOF IN ‘DE STRAAT’
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Misschien was zich in de jaren voor Covid-19 wel langzaamaan een verschui-
ving aan het voltrekken. In 2004 schreef filosoof Bart Verschaffel in 
De mythe van de straat nog: ‘De dominante sociale logica die de rela-
ties van de mensen regelt met wat buiten de privésfeer ligt, en die de 
sociale regels in het “openbaar gebied” bepaalt, is niet de logica van 
het samenleven en het overleg, maar die van de consumptie.’ Dat was 
echter nog voor de Arabische Lente, Occupy Wall Street en Extinction 
Rebellion. Sindsdien leek het erop dat burgers de politieke dimensie van 
de straat aan het herontdekken waren. Windowshoppen alleen volstond 
niet meer. Klimaatprotesten, Gele Hesjes, Black Lives Matter en andere 
bewegingen kregen de bredere bevolking op de been. In een verbond 
met de nieuwe publieke sfeer van het internet beloofden de straten het 
toneel van vrijheidsstrijd, inclusiviteit, politieke verandering te kunnen 
worden – aan alle zijden van het politieke spectrum.

Ook cultuurhuizen, die als afgescheiden ruimte een zekere autonomie ten opzichte 
van de straat opeisen, konden (en kunnen) niet anders dan zich over deze 
ontwikkelingen bezinnen. Hoe doorlaatbaar moeten de wanden van insti-
tuten zijn voor de sociale, politieke en culturele bewegingen en manifes-
taties die op straat plaatsvinden? In de Beursschouwburg stampte Globe 
Aroma vorig jaar een dagcentrum uit de grond, waar kwetsbare burgers 
toegang kregen tot internet, een douche, eten en frisse kleren. Ook het 
collectief Coup des Arts eist al langer dat de kunstensector zijn exclusieve 
en inherent beschermde ruimtes openstelt als veilige haven voor daklozen 
en vluchtelingen. Ligt hierin een wezenlijke taak voor de kunstensector, 
ook post-covid, en hoe verhoudt dat zich in artistieke zin tot het theater 
als ‘negatieve ruimte’ 1 in de samenleving? Valt het onderscheid tussen 
theater en de samenleving überhaupt nog te maken, nu het theater zich in 
de publieke ruimte afspeelt en die ruimte daardoor ook privatiseert? 

Tijd en noodzaak om dieper na te denken over deze vragen was er in de afge-
lopen lockdownfases genoeg. In dit nummer brengen we erg uiteenlo-
pende perspectieven samen, zoals altijd in een associatieve constellatie. 
Op het snijpunt tussen inclusief en exclusief, sociaal en artistiek, stad en 
platteland, fysiek en virtueel zoekt deze Etcetera praktijken op die het 
‘buitenspelen’ tot politieke en esthetische oefening verheffen. 

Tot binnenkort in het theater, of op de drempel? 

De kleine redactie: Simon Baetens, Charlotte De 
Somviele, Natalie Gielen, Sebastien Hendrickx, 
Ciska Hoet, Joachim Robbrecht en Esther Tuypens
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1 Tupivic, J (2015).  Het theater als negatieve 
ruimte. Etcetera 141.



Nu fysieke voorstellingen al ruim een jaar uit den boze zijn, wagen 
steeds meer (podium)kunstenaars zich aan streamingexperimenten, 
digitale kunstwerken en, nog extremer, kunstwerken zonder object. 
En regelmatig met succes — denk maar aan de huidige populariteit 
van NFT’s. Waar staat kunst en waar staat de kijker in deze tijden van 
verregaande digitalisering? Is er hoop voor kunst die radicaal wordt 
uitgehold en ontdaan van haar object? Anna Franziska Jäger duikt 
onder in de publieke ruimte van het internet.

VOORSTELLING ZONDER 
VOORSTELLING

‘The word is out: yesterday, we premiered behind closed doors and online with our piece 
Only holes to crawl out of. It was a great adventure into the unknown. We are delighted and 
want to thank everyone involved, especially the ones that made it to the Instagram post. 
Thank you Kunstencentrum Holes / Art Center for supporting us all the way and making this 
premiere possible, in spite of the current situation.’
— Instagram post by annafranziskajaeger
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De performance was fantastisch and everybody liked it. Maar dat doet er niet toe. Waar ik 
het graag over wil hebben, is het eigenlijke kunstwerk: de post zelf. Deze is duidelijk middel-
matig en onorigineel in stijl, net als de inhoud: informatief én nietszeggend. Toch blinkt 
hij op een specifieke manier uit: hij verkondigt iets dat nooit heeft bestaan of plaatsge-
vonden. Het werk is nooit verricht en de mensen zijn nooit samengekomen, om te creëren, 
contracten te ondertekenen of zich achteraf te bezuipen. De voorstelling Only holes to crawl 
out of bestaat niet. Wat wel bestaat is een onlinepost, een onderschrift met beeld, een digi-
taal bewijsstuk, dat getuigt – of beter bericht – van een voorstelling, van een activiteit en 
productiviteit, van een bijeenkomst, een evenement.

Het afgelopen jaar zochten podiumkunstenaars naar allerlei manieren om het werk dat 
ze maakten of gemaakt hadden alsnog met een publiek te delen. Facebook en Instagram 
staan nog steeds vol met posts over geannuleerde, verplaatste of ‘bevroren’ voorstellingen, 
wachtend om te worden ontketend. Wat ik in de loop van deze tekst wil onderzoeken is: wat 
gebeurt er wanneer het maken van fysieke voorstellingen helemaal achterwege gelaten 
wordt, en makers (uit de podiumkunsten) zich volledig wijden aan het maken van kunst-
werken zonder ‘object’, ‘voorstellingloze voorstellingen’? En wat kan deze semispeculatieve 
denkoefening ons vertellen over de positie van kunst in tijden van verregaande digitalise-
ring, over hoe deze tot stand komt, wordt gedeeld en ervaren?

“Alles is al gedaan en gezegd: dat is niet alleen  
een gezegde maar een vervreemdende realiteit waar 

je op het internet niet aan kunt ontsnappen.”
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MEMES EN NFT’S

Die realiteit van onbestaande ‘voorstellingen’ is reëler dan we vaak inschatten. En hoewel 
ze het sterkst aanwezig is in de beeldende kunst, beperkt ze zich er niet langer toe. In 
het artikel Towards a more independent aesthetic schrijft criticus en curator Alessandro 
Facente 1 dat in en door tijden als deze kunst steeds objectlozer wordt, te herkennen in de 
vele onlinestreamings, virtual-realitymodeshows en concerten met digitale avatars tot 
uiteindelijk ‘non fungible tokens’: digitale kunst in de vorm van een uniek (‘non-fungible’) 
stukje code, dat als een digitaal betaalmiddel (cryptocurrency) kan worden gebruikt. Kunst 
lijkt steeds immateriëler te worden en krijgt almaar minder materiële context, een unieke 
aanwezigheid in tijd en ruimte die het kunstwerk, zoals Walter Benjamin het noemde, een 
‘aura’ verleende. Kunstenaars worden gedwongen om steeds minder bezig te zijn met het 
creëren van een eigen esthetiek, en richten zich steeds meer op alles wat er rond het werk 
moet of kan gebeuren (van zelfmanagement en promo tot lezingen, workshops of vroegtij-
dige retrospectieven organiseren). Hoewel deze ontwikkeling weliswaar al langer aan de 
gang is, wordt ze versneld door een verregaande digitalisering. Auteur Dean Kissick vat het 
als volgt samen: ‘With NFT’s, we’ve made another leap from art that’s easy to post, to art 
that simply is the post.’ 2

Gelukkig hebben we in tijden van digitale mediaplatformen allemaal geleerd om dit heke-
lige en uitputtende ‘Gesamtkunstwerk’ te cureren, zoals we dat op diezelfde platformen 
ook doen met het beeld van ons eigen leven en werk. Dit ‘cureren van het leven’ en ‘cureren 
als leven’ worden eigen digitale levensstijlen of dus: nieuwe esthetica. Zo ontstaat een 
een heel nieuwe definitie van het aloude ‘kunst als leven en leven als kunst’. Het fascine-
rende aan deze digitale artistieke identiteiten die het genereert, is dat je nooit gebonden 
bent aan één esthetiek, maar een optelsom wordt van invloeden: je kunt blijven scrollen, 
uploaden en aanpassen, gelijkaardig aan het constructieprincipe van de meme, waarbij 
er bij elke kopie van het origineel een aanpassing plaatsvindt. Misschien is creëren in de 
klassieke zin, en het idee van een autonome artistieke esthetiek, op sociale media über-
haupt onhaalbaar, in de eerste plaats omdat we als gebruikers voortdurend onderhevig 
zijn aan saturatie en geconfronteerd worden met een haast totale beschikbaarheid van 
informatie. Dat kan voor een kunstenaar voor verlamming en onverschilligheid zorgen: 
‘dat alles al gedaan en gezegd is’ is niet alleen een gezegde maar een vervreemdende 
realiteit waar je op het internet niet aan kunt ontsnappen. Een andere reden is dat de 
inherente tijdelijkheid van veel digitale activiteit een impliciete uitnodiging is om identi-
teit zelf als iets veranderlijks te beschouwen. En ten slotte is er op het internet, net als 
daarbuiten door onder andere de invloed van dekoloniale kritiek op kunstinstellingen en 
hun canons, geen eenduidig traditioneel kunsthistorisch (of politiek) kader meer waar-
tegenover we verwacht worden een consequent standpunt te vertolken en er ons voor 
te verantwoorden; kunstinstellingen hebben op sociale media weinig macht over wat er 

“Met digitale media lijkt er een verregaande  
en versnelde existentiële versmelting te zijn  

tussen de Engelse woorden public en publicity,  
en dus: commerce.”
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online zelf door kunstenaars ‘gecureerd’ wordt, maar proberen (waarschijnlijk tevergeefs) 
via de eigen kanalen een digitale huisstijl te creëren met bijpassende hippe bijschriften 
en hashtags.

EEUWIGE ‘COMING SOON’

De vraag die zich dan zou kunnen stellen is: hoe schatten we die nieuwe, immateriële, 
ongeplaatste vorm van kunst het best in? Volgens socialemediatheoreticus Nathan 
Jurgenson, auteur van The Social Photo – On Photography and Social Media, heeft het 
helemaal geen zin om de ongekende culturele activiteit die voortkomt uit deze nieuwe 
media en technologieën te proberen begrijpen op een kunsthistorische manier, maar wel 
vanuit een sociaal-theoretische optiek. Het gros van socialemediagebruikers zijn geen 
professionele fotografen, zijn niet uitdrukkelijk bezig met kunst of formele vormen van 
documentatie. De begrippen ‘kunst’ en ‘cultuur’ worden in deze evolutie steeds inwissel-
baarder, online is het steeds moeilijker om een onderscheid te maken tussen (offline of 
online) ‘professionele’ kunstenaars en ‘gewone’ socialemediagebruikers. De dominantie 
van de ‘creatieve sector’ en het verstrekkende gebruik van het begrip ‘creativiteit’ is al 
lang aan de gang in verschillende domeinen en sectoren (politiek, bedrijfswereld, onder-
wijs enzovoort), maar wordt verhevigd door de proliferatie van sociale media. Jurgenson 
gebruikt nieuwe begrippen als social images en social photography om een nieuwe cultu-
rele activiteit te duiden die gebaseerd is op het nemen, delen en bekijken van elkaars foto’s 
als een deel van dagelijkse communicatie, en de overweldigende massa van beelden die 
daaruit voortvloeit.

Jurgenson herkent al in het ontstaan van het medium van de fotografie het verlangen om 
vast te leggen, bij te houden, dingen van vergankelijkheid te bewaren – ‘The desire for life 
in its documented form’ 3. Een theatervoorstelling als ‘post’ en documentatie zorgt voor 
een specifiek divergerende tijdservaring. Enerzijds is Only holes to crawl out of een instant-
herinnering aan een onbestaand hier-en-nu; een herinnering maar vooral een bewijs van 
aanwezigheid. Toch is dit niet zonder precedent binnen de kunst: in de jaren 1960 werden 
in de Weense kunstscene al tickets voor onbestaande voorstellingen verkocht. Wat speci-
fiek is aan deze ‘nieuwe vorm’ van online ‘performance’ is dat het niet alleen een artistieke 
daad van ‘lucht verkopen’ is, niet alleen een kunststukje nostalgie naar iets wat we nooit 
hebben gekend, maar zelfs naar iets dat we niet kunnen kennen: door de restricties van een 
pandemie of omdat er simpelweg té veel is om live naar te gaan kijken. Anderzijds kata-
pulteert zo’n post ons naar een heden dat nog moet komen, als objecten van verlangens 
waar we naar kunnen uitkijken om later te consumeren en van te genieten. In deze eeuwige 
lancering van een ‘coming soon’ moeten verwachtingen niet ingelost worden en kijkt 
niemand om naar wat (niet) afgelopen is, omdat we al overspoeld worden door de volgende 
aankondigingen, vol microbeloftes en -verwachtingen.

“Dat kunst fysieke presentie veronderstelt,  
betekent nog niet dat kunst tot fysieke presentie  

valt te herleiden.”
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Wat bij het delen van dergelijke posts dus vooral lijkt te spelen, is de digitale daad van het 
delen zelf, van het ‘publiek maken’. Kunst moet de openbaarheid niet alleen betreden maar 
ze zelf ook worden. Met digitale media lijkt er een verregaande en versnelde existentiële 
versmelting te zijn tussen de Engelse woorden public en publicity, en dus: commerce. Als er 
op een unieke manier een kunst van communicatie ontstaat en communicatie kunst wordt, 
waarbij op ontelbaar veel manieren sociale relaties worden ‘onderhandeld’ en tot product 
worden gemaakt, dan is het belangrijk om de ideologische voorwaarden van zo’n proces 
te onderzoeken. Want ook op sociale media speelt het idee van marktwaarde, rendabiliteit 
en competitie, ook al worden die meestal uitgedrukt met termen als visibility, influencers, 
followers enzovoort. Het hele gebeuren voelt dan ook vaak aan als een populariteitscontest 
die gestructureerd is rond het idee van jeugdigheid en vitaliteit. 

Een socialemediagebruiker lijkt daarmee op een soort hedendaagse abstract-expressio-
nist, een Jackson Pollock die met zijn emotioneel geladen verfpot alles eruit kwakt op het 
interfacedoek van een of ander digitaal platform. Toch had Pollock een erg andere opvat-
ting over zijn eigen auteurschap dan de online ‘kunstenaars’ (zowel zij die zich hier mee 
identificeren als zij die dat niet doen) van vandaag: online is er geen individueel ‘doek’ in een 
atelier meer, maar een grote sociale fabriek waar iedereen gezamenlijk ‘penseelt’ en hype-
rindividueel hun zelfvisie vermarkt. Daartegenover lijkt er in de reguliere kunstwereld een 
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grote toevloed van zogenaamd ‘politiek werk’, werk dat zich wil uitspreken over politieke en 
sociale thema’s, in meer of minder activistische mate. Maar in domeinen als sociale media 
die doordrongen zijn van een marktlogica, dreigt altijd het gevaar dat deze politieke en 
maatschappelijk geëngageerde verlangens vervallen in een vorm van narcistische zelfpro-
motie of morele zelfingenomenheid. 

Wat gebeurt er met artistieke individualiteit als performance en commerce beginnen samen 
te vallen, het ‘werk’ radicaal verdwijnt en alleen de maker zonder maaksels overblijft? Is het een 
radicaal holle maar toch assertieve vorm van subjectiviteit? Hoewel expressie natuurlijk funda-
menteel is aan de kunst, stelt zich de vraag of kunst ten dienste kan staan van iets groters dan 
zelfexpressie. Hebben we iets anders nodig in een maatschappij waar alles precies dat doet, 
zich voortdurend uitdrukken, als de enige nog bestaande waarheid, als een nieuwe religie?

RUIMTES VAN VERSCHIL

Zijn er manieren om allemaal samen te komen in de ‘publieke ruimte van het internet’? 
Als omschrijving heeft het iets misleidends. Zoals de woorden ‘mail’ of ‘post’ nog refereren 
aan de materiële brief, zo lijken termen als ‘ruimte’ of ‘cyberspace’ als we over het internet 
spreken vooral een manier om het nieuwe te lezen door oude lenzen. En hoewel het internet 
inderdaad een zeer reële en materiële grond van bestaan heeft en dus niet oneindig is maar 
ook onderhevig aan schaarste (denk maar aan de grote woestijncomplexen voor servers 
en de enorme hoeveelheid energie die ervoor gebruikt wordt), is het internet geen ruimte 
maar eerder een systeem dat een bepaalde vorm van activiteit en een specifieke verhou-
ding tot de wereld genereert. Waar begint en eindigt het internet immers? Daarom spreekt 
men misschien ook beter van een publieke sfeer: online is er geen ‘buiten’, het verschil is 
vooral dat deze publieke ruimte zoveel abstracter is dan alle voorgaande modellen van het 
publieke: de agora, de marktplaats, de krant, het parlement, het plein enzovoort.

In zijn tekst De mythe van de straat – Over het begrip ‘publieke ruimte’ en de (cultuur)poli-
tiek analyseert Bart Verschaffel aan de hand van het idee van ‘een politieke en publieke 
ruimte van de straat’ de crisis van culturele instituties. Hij argumenteert dat het verdwijnen 
ervan de mogelijkheid tot verregaande kritiek in de weg staat. Hoewel zijn tekst dateert 
uit 2004 – nog relatief ver voor de massale opkomst van sociale media – is zijn analyse nog 
altijd bruikbaar om de veronderstelde digitale publieke ruimte tegen het licht te houden. 
Volgens Verschaffel wordt de straat vaak een mythische rol toegekend: het is de plek voor 
spontaniteit, ontmoeting, openheid enzovoort. Het is de plek waar in de geschiedenis zoge-
naamde ‘begeesterde massa’s kunnen samenkomen in een anoniem “wij-gevoel”’. Maar 
dat de straat een sociale plek is, betekent voor Verschaffel nog niet dat ze per definitie ook 

“Een socialemediagebruiker lijkt op een soort 
hedendaagse abstract-expressionist, een Jackson 

Pollock die met zijn emotioneel geladen verfpot  
alles eruit kwakt op het interfacedoek van  

een of ander digitaal platform.”
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politiek, democratisch of toegankelijk is. Tegenover de aangenomen openheid van de straat 
staan ‘de ruimtes van verschil’: de ruimte van het theater, museum, de bibliotheek, enzo-
voort. Ruimtes van verschil zijn bepaald door machtsstructuren en zijn exclusief: sociaal, 
financieel (dure ticketprijzen) of intellectueel, en daarin gewelddadig. Voor Verschaffel is 
deze symbolische drempel van instituties echter ook een belangrijke vorm van overgang 
en conditionering, het afgescheiden en ‘private’ aspect maakt ze juist publiek. Dergelijke 
instellingen zijn immers theatrale ruimtes waar we ‘het rituele spel spelen’, sociale codes 
en gebruiken volgen. De scheidslijnen die er gevormd worden tussen binnen en buiten zijn 
inherente ficties en dus voorwaardelijk, kunnen steeds bevraagd worden. 

Terwijl de aloude marktplaats misschien nog een plaats zou kunnen zijn voor onderhande-
ling, confrontatie en overleg, is de rol die burgers volgens Verschaffel op straat spelen in 
de realiteit echter voornamelijk die van de consument. Overeenkomstig is het internet in 
zekere zin noch een straat noch een marktplaats, maar meestal een grote onlinewebshop 
‘waar je eenzaam voor de etalage staat’ en waar alles al voor je op maat is klaargelegd. 
Verschaffel schrijft: ‘(…) de keuze van een consument, precies omdat ze losgekoppeld 
is van elke overtuiging of argumentatie, (heeft) geen politiek gehalte, en (kan) dus niet 
beschouwd worden als het uitdrukken van een mening’ 4. Online wordt elke mening een 
product, een vorm van zelfvermarkting.

“Het ‘cureren van het leven’ en ‘cureren als leven’ 
worden eigen digitale levensstijlen of dus: nieuwe 

esthetica. Zo ontstaat een heel nieuwe definitie van 
het aloude ‘kunst als leven en leven als kunst’.”
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De straten waren sinds begin 2020 vaak verlaten, zonder rumoer of ambiance. Op het 
internet bleef de digitale ambiance gestaag aanzwellen. De dominante logica van de 
webshop en de consument op sociale media installeert geen ritueel van het institutionele en 
van het evenement, maar volgt het ritueel van het marketen. Wat echter steeds duidelijker 
wordt, is dat er geen fysieke producten of diensten worden vermarkt, wel sociale relaties, 
ervaringen en affecten. Het sociale op zich wordt de immateriële koopwaar en communi-
catie als kunst gaat daar naadloos in op. Theater is niet langer een afgescheiden ruimte, 
ook al zou het moeilijk zijn te zeggen welke ruimtes dat wel nog zijn.

Bij een voorstelling als post krijgt de gebruiker niet dezelfde rol, verantwoordelijkheid (en 
waardigheid) toegekend. Immers, in een consumentenlogica moet aan niemand verant-
woording worden afgelegd. Er vindt niet langer een (publiek) proces van interpretatie 
plaats. Met onze digitale avatars kunnen we een ideale versie van ons sociaal-cultureel 
leven beleven, waarbij we mediafiguren en influencers op een parasociale manier als goede 
vrienden gaan beschouwen, alsof er werkelijke reciprociteit is, maar verbinding op zich niet. 
Blijkbaar wordt tachtig procent van de video’s die op YouTube staan maar één keer bekeken. 
Voelt die publieke sfeer dan niet vooral als het tentoonspreiden van je eigen individualiteit 
voor een leegte? Is daarom dezelfde fysieke ruimtes delen de basis van een democratisch, 
publiek leven?

DUCHAMP ZONDER POINTE

Sinds Duchamp zit de mogelijkheid tot ‘niets’ sterk in kunst verankerd. Veel postmoderne 
kunst is als een democratisering van Duchamps vormen die nu, met bijvoorbeeld de komst 
van NFT’s, een nieuw stadium lijken te hebben bereikt. Het object van kunst wordt radi-
caal uitgehold en opent een soort dreigende, apocalyptische mogelijkheid en horizon: van 
‘het trekt (letterlijk) op niets’, naar ‘alles is kunst’, tot ‘waar in godsnaam is de kunst’? Het 
opent een realiteit waarin de vraag ‘wat is kunst en waarom’ zich veel pregnanter, urgenter 
en onvermijdelijker stelt. Het is dan ook een productieve vraag, omdat het de filosofische 
grondslag van kunst heel direct voor ons plaatst, we kunnen ons minder verschuilen achter 
onzorgvuldig discours of geformatteerde programmapraat. Het verkopen van leegte, op 
het internet of elders, houdt immers ook een belofte van en verlangen naar iets in: een 
imaginaire denkoefening die belooft dat iets anders mogelijks is, het geeft hoop. Anderzijds 
schuilt er steeds het gevaar dat het een zelfvervullende bevestigingsloop is, waar de reali-
teit nooit geconfronteerd hoeft te worden: de belofte van een voorstelling is misschien beter 
dan de eigenlijke voorstelling. In deze denktrant zijn onze verlangens er eerder om ons te 
controleren dan ze te laten realiseren en de werkelijkheid te veranderen. 

Er is geen terugweg naar een predigitale ‘onschuld’; de digitale mediëring is een fait 
accompli. Ze eenvoudigweg afzweren heeft geen zin, het gaat over hoe we deze veran-
deringen verwerken en de digitale en technologische aanwezigheid negotiëren. En het is 
belangrijk om, mogelijk via kunst, te getuigen van deze evoluties: van doorgedreven digita-
lisering, de kracht van zelfexpressie en individualisme, de commodificering van ervaringen 
en sociale relaties, van homogenisering en machtsstructuren die zich reproduceren, van 
aura’s, mythes of romantische verlangens die verloren gaan. Hoe kunnen we de leegte 
opnieuw blijven uitvinden? 
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Kunst was immers altijd al intrinsiek performatief; het creatieve in kunst gaat altijd over 
een soort arrogante scheppingsdrang die ‘iets’ wil scheppen uit het ‘niets’. Het internet 
maakt die praktische waarheid nog acuter. We kunnen er niet langer omheen, Duchamp 
schreeuwt ons vandaag overal met zijn waarheid toe. Maar, zoals filmmaker Chantal 
Akerman het ooit zei, het probleem is eerder dat er online veel ‘grappen van Duchamp zijn 
zonder de pointe’. Het doet denken aan wat Justin E.H. Smith schrijft in het artikel It ’s all 
over: ‘Creative work will carry on, not because we believe in its influence, but as an simple 
act of faith’. 5 Als kunstenaars kunnen we alleen maar proberen om deze nivelleringen los 
te koppelen van het emancipatorische potentieel. Technofobie en cyberscepticisme zijn 
immers niet hetzelfde.

Wie wil er niet (w)holesome worden? Een wereld met afgeknepen zintuigelijkheid, met voor-
stellingloze voorstellingen als het zwarte gat waar we in staren na het einde van de voor-
stelling maar dan zonder dat die ooit heeft plaatsgevonden, is een wereld die zichzelf niet in 
stand kan houden, die zichzelf van binnenuit opheft. Holes is afwezigheid en gebrek, maar 
is ook het begin, de schreeuw, de noodzaak, de porno and many more clicks – het geboorte-
kanaal, de weg naar buiten, uit ‘het gat in de nul van het niets’, dixit schrijver Wole Soyinka. 
Achter de gesloten deuren van het theater zonder deuren want volledig online, wanneer ik 
in die duisternis een glimp tussen de gordijnen opvang, zie ik alleen voorstellingen zonder 
begin en einde met mensen zonder begin en zonder einde.

Met erg veel dank aan Carly Rae Heathcote, Anton Jäger, Nathan Ooms, 
Musia Mwankumi, Lander Gyselinck, Sébastien Hendrickx en Simon 
Baetens voor de genereuze uitwisseling van gedachten en kritiek tijdens  
het schrijven van deze tekst.

Dit is een licht ingekorte versie van het essay dat integraal te lezen is op 
www.e-tcetera.be 

Beelden: Carly Rae Heathcote. 
 

Anna Franziska Jäger is actrice, performer en 
theatermaakster.
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waarheid nog acuter.”
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Wat betekent het om als kunstenaar de stedelijke context te verlaten 
en werk te maken in en over dorpen, bossen en snelwegen waar je niet 
vaak bij stilstaat? Hoe faciliteer je een proces van lange duur? En hoe 
kijken stedelingen naar ‘het platteland’ en omgekeerd? In het artis-
tieke onderzoeksplatform Veldwerk van Kunstenplatform PLAN B 
kregen acht kunstenaars en collectieven een jaar lang de tijd en ruimte 
om hun praktijk te verdiepen in een lokale context. Simon Baetens ging 
in gesprek met organisatoren Leontien Allemeersch, Vincent Focquet 
en Ewoud Vermote.

ARTISTIEK ONDERZOEK 
IN DE NIET-STEDELIJKE 
RUIMTE
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VAN LOKAAL FESTIVAL NAAR 
KUNSTENPLATFORM

ETC. Aanvankelijk was Plan B een 
festival in het West-Vlaamse dorp 
Bekegem. Na vier jaar transfor-
meerden jullie naar een platform 
voor artistieke projecten die ontwik-
keld worden buiten de stedelijke 
context. Vanwaar die ommezwaai?

Leontien Allemeersch: ‘Plan B begon heel 
kleinschalig. Jonathan Bonny, Jane 
Coppin en ik waren de oorspronkelijke 
initiatiefnemers. We zijn alledrie afkomstig 
uit Bekegem, volgden in dezelfde periode 
een kunstopleiding, maar kenden elkaar 
niet. Dat is frappant, want Bekegem is een 
dorpje met maar een duizendtal inwoners. 
Omgekeerd merkten we ook dat de inwo-
ners van Bekegem geen idee hadden van 
waar wij mee bezig waren in onze kunstop-
leidingen in de stad. Die paradoxale 
situatie vormde het uitgangspunt om een 
dialoog met ons geboortedorp aan te gaan 
door er een festival te organiseren.’ 

‘Van meet af aan was Plan B lokaal 
verankerd: we organiseerden residenties 
in het dorp, zochten gastgezinnen voor de 
kunstenaars en vormden parochiezalen 
en schuren om tot presentatieplekken 
voor beeldende kunst en performance. 
Al snel groeiden het team en het festival. 
Gaandeweg spraken we meer en meer 
over wat het precies betekent om in te 
zetten op het locatiespecifieke: welke 
artiesten komen beter tot hun recht in de 
context van een West-Vlaams dorp dan in 
een white cube of black box? Na vier jaar 
vast te houden aan het festivalformat, 
hadden we zin om het over een andere 
boeg te gooien.’ 

Ewoud Vermote: ‘Om je echt tot een context 
te verhouden, moet je kunnen falen, 
verdwalen op je pad en je terugtrekken om 

het proces in kaart te brengen. Voor ons 
werd dit meer en meer de kern van Plan 
B: residenties tijd en focus geven. Met 
Veldwerk nodigen we een overzienbaar 
aantal kunstenaars uit om een jaar lang 
onderzoek te doen zonder de druk om tot 
een eindresultaat te komen. Bovendien 
willen we die afgelegde trajecten ook 
delen met een publiek. We vinden het 
waardevol om mensen inkijk te bieden in 
een artistiek proces.’

Leontien: ‘We stelden vast dat er eigenlijk 
weinig organisaties bestaan die residen-
ties buiten de stedelijke context faciliteren, 
hoewel er wel veel makers zijn met een 
praktijk die zich daartoe verhoudt. Daar zit 
een hiaat dat we met Veldwerk zichtbaar 
willen maken. Niet elk traject speelde zich 
per se buiten de stad af: Pim Cornelussen 
heeft bijvoorbeeld in Brugge gewerkt, 
maar stelt in zijn werk de idee van het 
‘stedelijke landschap’ in vraag.’ 

HET ONZICHTBARE  
ZICHTBAAR MAKEN

ETC. Met een jaarlijks festival bouw je 
een zekere zichtbaarheid op. Bij de 
trajecten van Veldwerk is dat veel 
minder evident: het soort werk dat 
daar wordt ontwikkeld, leent zich niet 
tot klassieke vormen van presentatie 
en communicatie. Hoe gaan jullie om 
met die beperkte zichtbaarheid?

Leontien: ‘Het onzichtbare zichtbaar maken 
is niet alleen voor de kunstenaars vaak 
een insteek, maar ook in ons reflectie- en 

“Het is cruciaal om het platteland niet 
te beschouwen als een te ontwikkelen 

gebied. Wij hoeven als stedelingen 
niets ‘bij te brengen’ aan die context.” 
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communicatiewerk. Hoe laat je de ontwik-
keling van een kunstenaar tot zijn recht 
komen zonder meteen resultaatgericht te 
denken? Het is een feit dat deze soort artis-
tieke praktijken vaak onderbelicht zijn en 
daardoor het grote publiek niet bereiken.’ 

Ewoud:  ‘Wel vinden er vaak lokaal collec-
tieve uitwisselingen plaats tussen de 
makers en de bewoners. Inés Ballesteros 
en Michela Dal Brollo bijvoorbeeld hebben 
met hun project Stone Soup lokale ingre-
diënten verzameld in het Kempische dorp 
Noeveren, wat resulteerde in gezamenlijke 
eetmomenten. Pim Cornelussen zette een 
audiowandeling door Brugge op poten 
die doet nadenken over de invloed van de 
mens op zijn natuurlijke omgeving. Lokaal 
gebeurt er dus van alles. Voor wie dat 
allemaal wil volgen, is er onze website en 
nu ook de publicatie Veldwerk 2020-2021.’ 

HET ‘PLATTELAND’ VERSUS  
DE STAD

ETC. Riskeer je niet met elke vorm van 
publicatie het effect te krijgen van 
kunstenaars die op pad worden 
gestuurd om dan aan de stedelingen 
te komen laten zien hoe ‘het platte-
land’ eruitziet? 

Leontien: ‘Dat is een zeker een potentiële 
valkuil. Hoe kunnen we ons hoeden voor 
dat “ontdekkingsreizigersfetisjisme”?’

Ewoud:  ‘Het is cruciaal om het platteland 
niet te beschouwen als een te ontwikkelen 
gebied. Wij hoeven als stedelingen niets 
“bij te brengen” aan die context. We zien 
het platteland gewoon als een enorm  
interessante omgeving om mee aan de 
slag te gaan.’

ETC. ‘Het platteland wordt tegelijker-
tijd gezien als de voorhoede van 

hedendaagse omwentelingen en 
als een nostalgie naar vervlogen 
tijden’ 1, schrijven jullie in de publi-
catie. In hoeverre zijn dat soort 
opvattingen een constructie van 
stedelingen die tijdens een wande-
ling in een aangelegd park over 
‘natuur’ spreken?  

Leontien: ‘Ik maakte deel uit van een 
Europees project over cultureel onderne-
merschap en besefte toen hoe vreemd 
het is om als Belg over “the rural context” 
te spreken terwijl er Duitsers, Polen of 
Zweden zitten te luisteren. Voor hen heeft 
dat begrip een totaal andere inhoud.’

Vincent Focquet: ‘Het platteland is in 
een land als België zeker deels een 
constructie. Toch voelen we meteen dat 
het veel uitdagender is om een artistiek 
project uit te bouwen buiten de grenzen 
van een stad. De infrastructuur is er 
niet altijd, het is niet duidelijk bij wie je 
kunt aankloppen voor financiële steun. 
Bovendien zitten de bewoners van rurale 
gebieden ook niet altijd te wachten op 
onze artistieke ambities.’

‘Maite Vanhellemont keerde voor haar 
onderzoek terug naar het gastgezin waar 
ze in 2018 tijdens Plan B bij verbleef. 
Marijke en Noël, het koppel dat ze in Zoals 
mij gewoon is volgt, hebben meermaals 
uitspraken gedaan als: “Kunst, daar 
begrijp ik niks van, dat is niet wat in mijn 
leefwereld thuishoort”. Er zijn op dat vlak 
dus zeker een disconnectie en wederzijdse 
vooraannames, of die nu gegrond zijn of 
niet. We hebben gemerkt dat veel mensen 
denken dat hedendaagse kunst ergens 

“Als de lokale context geen 
meerwaarde vormt voor het werk, 

geldt dat ook in omgekeerde richting.”
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ver weg in de stad gebeurt. Clichébeelden 
als naakte dansperformances passeren in 
zulke gesprekken vaak de revue.’ 

‘Ook op politiek vlak speelt dat idee van 
afstand een grote rol. “Brussel bestuurt 
ons maar weet niets over ons”: het klinkt 
als een dooddoener, maar zo’n uitspraak 
bevat ook waarheid. De stad wordt nog  
te vaak gezien als model voor de samen-
leving tout court. Dat gezegd zijnde  
ambieert Veldwerk geen sociologische 
studie te zijn.’

OP TOURNEE VAN SCHUUR  
NAAR SCHUUR

ETC. Een belangrijk aandachtspunt in 
jullie praktijk is de relatie tussen 
een werk en de plek waar het wordt 
ontwikkeld. Hoe komen kunstenaars 
op een specifieke plek terecht? 

Zijn de locatie en het concept altijd 
onlosmakelijk verbonden? Hoe 
verloopt de dialoog tussen idee  
en plaats?

Leontien: ‘Die dialoog is tweeledig. 
Sommige voorstellen waren gelieerd aan 
een specifieke plek, voor andere zijn we 
samen op zoek gegaan naar een plek 
waar een onderzoek tot zijn recht zou 
kunnen komen. Bert Villa had bijvoor-
beeld aanvankelijk eerder een methodiek 
voorgesteld om een omgeving in kaart te 
brengen zonder al een plek in gedachte 
te hebben. Max Pairon had dan weer 
een boom nodig en in Beerlegem was er 
een grote boom omgevallen, dus werd 
Beerlegem de locatie van zijn project.’ 

Vincent: ‘Vaak maakt de zoektocht naar 
de juiste plek deel uit van het onderzoek. 
Voorstellen waarvan we voelden dat ze 
eigenlijk overal konden worden toegepast 
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en daardoor de context niet in vraag 
stelden, hebben we niet geselecteerd.’ 

Leontien: ‘Je kunt je snel laten verleiden door 
de black-boxlogica. “We maken iets in een 
schuur en dan op tournee naar andere 
schuren waar we hetzelfde concept 
herhalen.” Zoiets druist in tegen de kern-
waarden van Veldwerk, het werken met 
“wat er al is”. Als de lokale context geen 
meerwaarde vormt voor het werk, geldt 
dat ook in de omgekeerde richting.’

SAMEN VIER SEIZOENEN 
MEEMAKEN

ETC. Een tweede pijler is tijd. Hoe 
vrijwaren en ondersteunen jullie 
de langdurige processen van de 
kunstenaars met wie jullie werken?

Ewoud:   ‘We geven de kunstenaars 
veel vrijheid. Als iemand in die periode van 
een jaar twee weken heel geconcentreerd 
wil werken, dan moet dat kunnen, maar 
een langzaam proces heeft net zo goed 
een plaats binnen Veldwerk. Voor ons is 
het een oefening in flexibiliteit: in principe 
beantwoorden we elke vraag van een 
kunstenaar met “Ja, doen we!”. Jammer 
genoeg kunnen we de geïnvesteerde tijd 
van medewerkers en kunstenaars niet 
volwaardig vergoeden. Dat willen we in de 
toekomst absoluut proberen te vermijden.’

Vincent: ‘We zijn niet geneigd om de 
volgende Veldwerk-periode veel korter te 
maken dan een jaar. Als je van een kunste-
naar vraagt om een band op te bouwen 
met een plek of streek, kun je gewoon niet 
verwachten dat die dat op twee weken 
even tussen andere projecten door voor 
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elkaar krijgt. En dan hebben we het nog 
niet gehad over al het andere werk dat 
er voor een kunstenaar bij komt kijken: 
administratie, productie, reflectie, … Een 
jaar is snel gevuld. In het op een financieel 
duurzame manier ondersteunen van ook 
die componenten van een artistieke prak-
tijk, ligt nog een grote uitdaging.’ 

Leontien: ‘Samen vier seizoenen doormaken 
is een intense en leerrijke ervaring. Met 
iemand in verbinding blijven betekent ook 
voor iedereen iets anders: met sommige 
makers gingen we een dag mee op pad, 
met anderen hingen we uren aan de tele-
foon, met nog een andere ontstond een 
briefwisseling.’ 

Vincent: ‘De focus verleggen van resultaat 
naar onderzoek vrijwaart ook tijd om te 
proberen, te falen, opnieuw te beginnen, 
afstand te nemen. Wanneer je niet naar 
een presentatie toewerkt, deel je je tijd 
anders in omdat je niet tegen de klok 
het werk aan het klaarstomen bent voor 
blikken van buitenaf.’

INVENTARISEREN ALS  
ARTISTIEKE PRAKTIJK

ETC. Veel van het werk dat in de publicatie 
wordt beschreven, gebruikt de 
wandeling als presentatievorm. Vaak 
gaat het om het in kaart brengen of 
zelfs inventariseren van de omgeving 
waarin we ons meestal verplaatsen 
als ontspanning, of om ons hoofd 
juist leeg te maken. Waar komt die 
honger naar oplijsten vandaan?

Ewoud:  ‘“Veldwerk” betekent in de eerste 
plaats de omgeving onder de loep leggen 
en heel actief scannen wat er aanwezig is.’ 

Vincent: ‘Ik herken die neiging wel om een 
nieuwe plek te proberen doorgronden door 

ze in kaart te brengen. Dat zit natuurlijk 
ook vervat in de titel Veldwerk.’

Ewoud:  ‘Als je verhuist doe je dat ook.  
Je gaat elk hoekje en randje schoon-
maken, je brengt in kaart welke parken en 
winkels er in de buurt zijn en leert zo je je 
nieuwe leefsituatie kennen. Aan het begin 
van een artistiek proces vind ik dat een 
logische reflex.’

Vincent: ‘Het heeft ook veel met andersheid 
te maken: een mapping doe je meestal 
alleen wanneer je je in een nieuwe context 
begeeft of iets ervaart wat anders is 
dan wat je kent. Je eigen huis waar je al 
tien jaar woont, ga je niet snel in kaart 
brengen. Als ik bijvoorbeeld op citytrip ga, 
wil ik zo veel mogelijk gezien hebben en de 
metro kunnen nemen zonder op de kaart 
te moeten kijken. In Brussel, waar ik woon, 
heb ik geen idee hoe de metro in elkaar zit. 
Ten slotte denk ik dat mapping ook een 
poging is om met alleen zijn om te gaan 
door jezelf een taak te geven.’

‘INSTANTANEOUS ARCHEOLOGY’

ETC. De voorbije jaren ontwikkelde zich 
een tendens om de praktijk of 
methodologie achter een kunstwerk 
te thematiseren, of om zelfs de 
grenzen tussen proces en resultaat 
volledig te laten vervagen. Hoe 
communiceer je een artistieke prak-
tijk in haar geheel aan een publiek?

Vincent: ‘Veldwerk is in de kern een platform 
dat langdurige en locatiespecifieke residen-
ties mogelijk maakt. De beweging om het 
onderzoek dat in die residenties ontstaat 

“Lokale uitwisseling laat zich niet 
zomaar in een blogpost samenvatten.”
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daarna ook als kunstwerk te tonen, interes-
seert ons veel minder. De meeste artiesten 
met wie we werken zien het proces binnen 
Veldwerk niet als een op zichzelf staand 
werk, maar wel als een ontwikkelingstraject 
of verdieping binnen hun bredere praktijk.’

Ewoud:  ‘Wij kijken daar misschien anders 
naar, omdat we altijd de vraag stellen 
hoe we wat er gebeurt kunnen communi-
ceren, hoe we mensen deel kunnen laten 
uitmaken van die ontwikkeling. We vragen 
niet aan de kunstenaars om hun proces 
als kunstwerk te bekijken.’

Leontien: ‘Neen, we vragen hen hoe ze hun 
proces deelbaar kunnen maken en denken 
daarin met hen mee.’ 

ETC. Dat is een dunne grens, niet? Zodra 
je iemand vraagt om iets deelbaar 
te maken, vraag je hun dan niet om 
te produceren?

Leontien: ‘Absoluut, en de vraag naar de 
beste communicatiestrategie is heel rele-
vant, daar kunnen we nog grote stappen 
in zetten. Vaak zeiden de kunstenaars ook: 
“Ik heb niks om te delen.”’

Vincent: ‘Het voelt vreemd om kunstenaars 
op een traject te sturen en daar niet over 
te communiceren. Dat lijkt dan heel egoïs-
tisch. Wat eigenlijk absurd is, want de 
vraag wie voor wie aan het werken is, komt 
daarin naar boven.’ 

Ewoud:  ‘Wij proberen om de sporen die de 
makers achterlaten deelbaar te maken, 
eerder dan dat we verwachten dat zij dat 
zelf doen. Maar het is een terechte vraag 
waarom we naast die uiterst lokale gebeur-
tenissen toch ook een website willen vullen.’

ETC. Jullie zijn een soort van archeo-
logen, maar dan zonder dat er tijd zit 
tussen de gebeurtenis en de vondst. 

Vincent: ‘Instantaneous archeology.’

ETC. Het is natuurlijk fijn als kunstenaar 
om goede documentatie van je werk 
te hebben. Is het internet echt de 
meest geschikte plek om die sporen 
te ontsluiten?

Vincent: ‘Dat is wel de plaats waar onze 
stedelijke kunstvrienden er de weg naar 
vinden, ja. Maar de lokale uitwisseling is 
natuurlijk veel waardevoller en laat zich 
niet zomaar in een blogpost samenvatten.’

1 Parafrasering van een citaat van architect  
Rem Koolhaas 
 

Veldwerk 2020–2021 is een publicatie 
van Kunstenplatform PLAN B. 
www.kunstenplatformplanb.be 
 
Namen deel aan Veldwerk 2020-2021: Pim 
Cornelussen (NL), Inés Ballesteros & Michela 
Dal Brollo (ES/IT), Ciel Grommen & Maximiliaan 
Royakkers (BE), Max Pairon (BE), Sibran Sampers 
(BE), Maxime Vancoillie (BE), Maite Vanhellemont 
(NL) en Bert Villa (BE). 
 

Simon Baetens behaalde een master Drama aan 
KASK School Of Arts en is lid van de kleine redactie 
van Etcetera. Hij werkt als dramaturg voor o.a. 
workspacebrussels en Desnor, als journalist en 
recensent en als performer.
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SPECULATING WITH  
BORIS CHARMATZ ON  
HIS PROJECT [TERRAIN]
By Sébastien Hendrickx

After his pioneering work in 
Rennes with Musée de la danse, 
Boris Charmatz began deve-
loping his ideas for [terrain]. The 
choreographer imagines a dance 
institution-to-come without walls 
and without a roof, located in a 
green area in a city and bustling 
with activities. 

 
THE RISE OF PERFORMATIVE 
ACTIVISM IN POLAND
By Szymon Adamczak

Since the outbreak of Covid-19 
more than a year ago, Szymon 
Adamczak has witnessed how a 
broad mix of Polish citizens are 
taking to the streets, protesting 
and working in public space with 
a new-found urgency. The poli-
tical pressure of antidemocratic 
far right ideology is greater than 
ever, but so is the people’s deter-
mination as they cry out: get the 
fuck out! 
(Ook beschikbaar in NL) 

 
KUNST NIET ÍN MAAR  
ÁLS PUBLIEKE RUIMTE
Door Martha Balthazar en 

Bernadette Schnabel

Voor Birds, de inclusieve danspro-
ductie van onder anderen Seppe 
Baeyens en Yassin Mrabtifi, trekt 
de ploeg de publieke ruimte in. 

Zo’n creatie in openlucht is ideaal 
in coronatijden, zou je denken. 
Helaas blijkt de pandemie een 
groter obstakel dan verwacht.  

 
VAN DE STRAAT  
NAAR DE SCÈNE
Door Melissa Farah Salvi

Met Get Down heeft België nu een 
eerste managementbureau voor 
streetdancers. Dat is essentieel 
voor het voortbestaan van een 
kunstvorm die even authentiek en 
cultureel relevant is als alle andere 
vormen van hedendaagse dans.  
(Ook beschikbaar in EN) 

 
 
FOOD FOR THOUGHT
By Shuruq Harb

How do daily practices connect 
to the bigger questions in life? 
Samah Hijawi talks about her 
Kitchen Table project, in which 
cooking and storytelling create 
new communities, link food to 
politics and spirituality, and 
discover the complex journeys of 
food around the world. 

 
RECLAIM PUBLIC SPACE!
Door Sorour Darabi en 

Baobab van de Teranga

Op de publieke ruimte worden 
heel wat idealen geprojecteerd, 
alsof ze inherent democratisch, 
inclusief en toegankelijk zou  
zijn. Niets is minder waar.  

Wie mag op straat in alle vrijheid 
zijn identiteit performen en wie 
wordt onzichtbaar gemaakt? We 
geven het woord aan performer 
Sorour Darabi en activiste 
Baobab van de Teranga. 
(Ook beschikbaar in FR / EN) 
 

 
EEN GAT PRIKKEN IN  
DE WERKELIJKHEID
Door Evelyne Coussens

Benjamin Verdonck gaat op reis 
en hij neemt mee… een doosje 
vol mogelijkheden. Verdoncks 
Wereldtournee in Antwerpen 
kreeg door de pandemie een 
andere vorm, maar rampzalig was 
dat niet: een van de ambities van 
het project was juist om ruimte te 
scheppen voor het onverwachte.  

 
EEN TREK KAN DANSEN, EEN 
SPOT KAN OOK EEN ZON ZIJN
Door Bosse Provoost en  

Ezra Veldhuis

Is de klassieke schouwburg nog 
wel de geschikte plek om de 
verhalen van onze tijd vorm te 
geven? In deze artistieke reflectie 
op de geschiedenis van theaters 
en toeschouwerschap houden 
makersduo Provoost en Veldhuis 
een pleidooi voor de schouwburg-
zaal als site voor een ecosyste-
misch experiment. 

SPEELRUIMTE:
LEES ONLINE VERDER!

Heb je genoten van deze teksten? Dan hebben wij goed nieuws voor jou.  
Op onze website e-tcetera.be vind je nog veel meer artikels met speel-

ruimte als focus. Hieronder het overzicht van onze zomereditie.
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WWW. ETCETERA.BE

FACEBOOK.COM/ECETERAMAG

INSTAGRAM.COM/ETCETERA_MAG

Recensies, Engelse vertalingen, opinies heet van de naald?  
Eén adres! Sinds het maartnummer verschenen op onze site o.a.:

RECENSIES

The Wake
The Living and  

the Dead Ensemble
[Sébastien Hendrickx]

Triptych
Peeping Tom

[Jasper Delva]

TAL.
BOG.

[Joost Seghers]

Buster
Romeo Castellucci
[Kristof van Baarle]

Outrar
Lia Rodrigues

[Sébastien Hendrickx]

Bovary
KVS & Canvas
[Niels Putman]

T.M.
Ontroerend Goed
[Simon Baetens]

Kates Tapes Away
Zuidpool

[Natalie Gielen]

WATCHAPP #3:  
IMKE

SkaGeN
[Marijn Lems]

Hotel Poseidon
Abattoir Fermé

[Dagmar Teurelincx]

The Courage  
to be Disliked

De KOE
[Esther Tuypens]

The one (et demi)  
man show

Ras El Hanout & KVS
[Dagmar Teurelincx]

 
OPINIES EN 
ARTIKELS

 
Roof met wederzijdse 

toestemming
Een interview met  

Jan Decorte [1983]
[Dirk Lauwaert]

N-VA wil cultuur  
als hefboom  

voor metapolitiek

Reactie op het interview 
met Joachim Pohlmann 

in Etcetera 163
 [Robrecht 

Vanderbeeken]

Repertoirebubbel
Over de grenzen  

van representativiteit 
op en naast de scène

[Sébastien Hendrickx]

IN MEMORIAM
 

Eva Bal [1938–2021], 
theatermaker  

en -pionier
[Evelyne Coussens]

ARTIESTENINGANG
 

Lia Rodrigues

PODCAST
 

Generation XIII
Portretten + episode 1-2

[Delphine Hesters]



INGRID BERGER MYRHE
In Other Words

MICHIEL VANDEVELDE
Dances of Death

MICHIEL VANDEVELDE & PLATFORM-K
Goldberg Variations

GORGES OCLOO & DOMINIQUE PAUWELS/LOD
Moby Dick

MADELEINE FOURNIER
La Chaleur [W/ CHARLEROI DANSE]

LA MANUFACTURE/
Simone Aughtelony & Marcelo Evelin

YOUNESS ATBANE
Untitled 14 KM [W/ MOUSSEM]

NANCY NAOUSS
Turning Point [W/ MOUSSEM]

MARÍA JEREZ & EDURNE RUBIO
A Nublo!

MARCELA LEVI
grrRoUNd [W/ KUNSTENFESTIVALDESARTS]

MYRIAM VAN IMSCHOOT
newpolyphonies

ENKIDU KHALED/PLATFORM 0090
Bar by bar, night by night, story by story, onward!

INSIDE/OUT BY CITYLAB:
Briana Stuart, Jihan Imago, Yipoon Chiem, Yasmine Yahiatene, Yasmina Bouda

*INTRODUCING: PAY WHAT YOU CAN
Aan jou om te bepalen of de suggestieprijs past binnen jouw huidige fi nanciële situatie… of eerder niet.

Kun je meer betalen? Dan maak jij het mogelijk dat anderen minder betalen.

WE ZIJN TERUG!
DIT IS HET PROGRAMMA VOOR JUNI & JULI

Je kunt nu tickets* kopen op
kaaitheater.be

KaaiAd_ETC_JUNI_2021.indd   1KaaiAd_ETC_JUNI_2021.indd   1 19/05/2021   11:4119/05/2021   11:41
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OPERA

TOSCA
GIACOMO PUCCINI

AL AIN ALTINOGLU, R AFAEL R .  VILL ALOBOS

11.6.2021 – 2.7.2021 
DE MUNT / L A MONNAIE

STILL PLAYING 
 SINGING
 DANCING 
 DREAMING 

Still De Munt
Still La Monnaie
Still Opera


