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I N H O U D
1 – 2 WOORD VOORAF

3 – 3 2 D O S S I E R Hybridisering
4 I N L E I D I N G
In Metamorfose in podiumland. Een veldanalyse (2007) bracht het VTi in
kaart op welke manier de productie van podiumkunst sinds de jaren
negentig veranderde. De ‘hybridisering’ van de artisti eke praktijk bleek een
van de meest opvallende tendensen te zijn.

5 – 9 BEZETTE STAD
Johan Pas deed onderzoek naar avant-garde praktijken tijdens de jaren
jaren zestig, zeventig en tachtig in Antwerpen. Hieruit blijkt dat interdisci-
plinariteit en de samenwerking tussen kunstenaars niet nieuw zijn, maar
heel wat r o o t s hebben in vroegere decennia.

1 0 – 1 3 OVER MONSTERS EN MUTANTEN
In deze bijdrage maakt Elke Van Campenhout een onderscheid tussen de
mutanten en de monsters binnen de hybride kunsten. Waar er bij de
mutanten nog sprake is van een disc iplinaire hiërarchie die de richting
bepaalt van de lezing van de toeschouwer, is deze rangschikking bij de
monsters helemaal verdwenen.

1 4 MIMÉTISME: NABOOTSING ALS POLITIEKE STRATEGIE
De foto’s op deze  bladzijden geven werk weer dat vandaag in Extra City te
zien is op de groepstentoonstelling M i m é t i s m e. Curator Anselm Franke ging
op zoek naar een alternatief kader voor ‘theatraliteit’ in de beeldende
k u n s t .

1 5 – 1 9 ‘WAT WIJ EEN “VOORSTELLING” NOEMEN, 
IS DAT NIET NOODZAKELIJK VOOR DE KUNSTENAAR ZELF’
STUK in Leuven en Vooruit in Gent zijn kunstencentra met hoofdzakelijk 
een podiumtraditie, maar met toenemende aandacht voor disciplines als
beeldende kunst, live art, mediakunst. We spraken met vier programma-
toren van deze huizen: Tom Bonte (podiumkunst) en Eva De Groote (media-
kunst) van Vooruit, en Eva Wittocx (beeldende kunst) en Els De Bodt 
(podiumkunst) van STUK. 

2 0 – 2 1 JE MOET ALS KWIKZILVER ZIJN
Ann Demeester, directeur van kunstencentrum de Appel te Amsterdam, ver-
vangt het woord ‘performance’ door ‘situatie’ of ‘gebeurtenis’, omdat dit
meer flexibiliteit en fluïditeit mogelijk maakt. De grootste uitdaging ligt
voor haar in het deconditioneren van het publiek bij het kijken naar kunst. 

2 2 – 2 4 IS DIT NOG KUNST?
De beoordeling van multi-, inter- en vooral transdisciplinaire projecten 
blijft een heikele kwestie. Hoe krijg je een goed debat over deze kunst-
vormen? En is het Kunstendecreet flexibel genoeg om een plek te geven 
aan interdisciplinaire artistieke praktijken?

2 5 – 2 7 CROSS-OVER TUSSEN KUNSTEN EN TECHNOLOGIE
De Interregeling eCultuur komt in Nederland tegemoet aan het groeiend
aantal grensoverschrijdende projecten in kunst en cultuur die niet aan een
bepaalde sector of discipline gebonden zijn. Dirk De Wit vroeg om uitleg
aan Taco De Neef (Mondriaanstichting).

2 8 P A S S A G E: TUSSEN BEWEGEND BEELD EN PERFORMANCE
De tentoonstelling P a s s a g e van Contour, kc nOna en Beursschouwburg
bundelt video’s, installaties en performances van jong talent uit tien 
kunstscholen in acht Europese landen.

2 9 COMBINED ARTS OM PARTICIPATIE TE BEVORDEREN
Arts Council England heeft een programma lopen voor projecten waarbij
verschillende artistieke disciplines gecombineerd worden: Combined Arts.
Opmerkelijk is dat publieksparticipatie hierbij een belangrijke invalshoek
i s .

3 0 – 3 1 PRAGMATISCH BELEID VOOR MONSTERS EN MUTANTEN
Is het Vlaamse kunstenbeleid voldoende gewapend om met de toenemende
interdisciplinariteit om te gaan? We vroegen het aan Jos Van Rillaer,
administrateur-generaal van het Agentschap Kunsten en Erfgo ed.

3 3 B E L E I D
Deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen in het kader van het
K u n s t e n d e c r e e t .

3 4 K A L E N D E R
Actiedag interculturaliseren in Gent; Eerste hulp in O.: tweedaagse voor de
beginnende individuele kunstenaar in Oostende; Reflectiegroep jongeren en
p o d i u m k u n s t e n

3 5 – 3 6 T U S S E N S T A N D
Publicatie en debat: Kanaries in de koolmijn. M asterplan voor dans in
Vlaanderen en Brussel; Studiedag: Theater in Vlaanderen sinds 1960;
Infosessies TRACKS 2.0; Eers te teksten Corpus Kunstkritiek online

3 7 C O L O F O N

M I D D E N P A G I N A ’ S :
BERNARD VAN EEGHEM, SAD EYED LADY OF THE LOWLANDS
De katern op de middenpagina’s is een ingreep van Bernard Van Eeghem,
die we om een reflectie vroegen op het thema van dit dossier.
‘Architectuur is de moeder van alle kunsten’, geloofde Van Eeghem nog
toen hij begin jaren zeventig zijn studies architectuur aanving. Jaren later
waait die geest van het ‘Gesamtkunstwerk’ hem nog steeds voor ogen, 
zijn parcours huist immers in het brede grensgebied tussen theater, per-
formance en beeldende kunst. Deze grensstrook is voor hem geen stenen
muur noch een ijzeren gordijn maar een open plek, vruchtbaar, diep in het
bos en met overal zwarte vogels in de bomen, kortom einfach kompliziert. 
Samen met Dolores Bouckaert (zie foto) maakt hij een nieuwe voorstelling
die voorjaar 2009 in de Vooruit zal uitkomen. 



1

Het Leuvense kunstencentrum STUK nodigde het
Vlaams Theater Instituut en het Instituut voor
Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst uit om op 
8 november 2007 een gezamenlijk symposium te
organiseren. En dit naar aanleiding van het nieuwe
internationale festival Playground, dat de overlap van
disciplines als beeldende kunst, dans en podiumkun-
sten thematiseert. In het kielzog van deze studiedag
kwam ook deze Courant tot stand.

Sommige makers bewegen zich vandaag vrijelijk
tussen verschillende disciplines en kiezen voor on-
verwachte interdisciplinaire samenwerkingsrelaties.
Voor kunstenaars zijn deze ontwikkelingen evident en
behoren tot de tijdsgeest waarin ze leven en werken.
Toch rijzen er ook heel wat vragen bij kunstenaars, bij
programmatoren en curatoren – en bij de overheid.
Hoe en waar kunnen kunstenaars deze a-typische 
creaties ontwikkelen en vertonen? Hoe kunnen de
cultuurhuizen deze werken adequaat ondersteunen?
En beschikt de overheid hiervoor over de juiste sub-
sidie-instrumenten en beoordelingsexpertise? 

Deze discussie sluit ook aan bij de recente veldanalyse
van de podiumkunsten (Metamorfose in podiumland)
en bij het masterplan voor de dans die het VTi heeft
uitgegeven. En meer bepaald bij de term ‘hybridise-
ring’ die erin wordt gelanceerd om die ‘mengvormen’
en praktijken aan te geven waarbij geput wordt uit
verschillende disciplines. Daarnaast houdt deze dis-
cussie ook verband met de studie rond e-cultuur,
waarin werd vastgesteld dat kunstenaars samenwerken
met andere sectoren als vormgeving, wetenschap en
technologie. 

Vanuit de beeldende kunst werd de focus op hybridi-
sering met gemengde gevoelens ontvangen. Deze
praktijken tussen podiumkunsten en beeldende kunst
worden als nieuw voorgesteld, terwijl er in de jaren
1990 reeds op werd gefocust door het exploreren van
een term als performativiteit. In de beeldende kunst
bestond de performance gedurende de hele twintigste
eeuw, denken we maar aan de futuristen, dada,
Fluxus, of aan de geschiedenis van het Antwerpse
ICC, tot en met tentoonstellingsinitiatieven als This is
the show and the show is many things in het Gentse
S.M.A.K.. Het ging om acties om de kunst dichter bij
het leven te brengen, om aan institutionele kritiek te
doen, om het lichaam te bevragen, enz. Of denken we

aan beeldend kunstenaars die andere disciplines
gebruiken om kunst te maken: lecture performances,
happenings, muziek- en geluidsinstallaties, kunste-
naars die rond architectuur werken, kunstenaars die
gebruik maken van film en video, kunstenaarsboeken,
internetkunst, enz. Op deze manier proberen kunste-
naars bepaalde thema’s en inhouden zichtbaar te
maken. Het gaat dus om een strategie en vertrekt
vanuit een inhoudelijke bevraging, eerder dan het
zoeken naar een mengvorm.

Dit brengt ons bij een volgende punt: er zijn meer-
dere manieren om met verschillende disciplines te
werken en daar zijn telkens andere redenen voor. Je
kunt als kunstenaar verschillende disciplines beoefe-
nen. Je kunt binnen een discipline met andere disci-
plines werken om daar vanuit een ander standpunt
over te reflecteren of als strategie om thema’s te arti-
culeren. Je kunt vanuit verschillende disciplines
samenwerken aan een onderwerp om verschillende
inzichten te koppelen, wat kan leiden tot nieuwe uit-
drukkingsvormen. Of je kunt de disciplines zelf in
vraag stellen als een stel ‘disciplinaire regels’ en deze
proberen te overstijgen. Multidisciplinair, interdisci-
plinair, transdisciplinair of in-disciplinair. De ‘overlap’
of het ‘speelveld’ tussen disciplines kan verschillende
vormen aannemen en daar kunnen heel andere inten-
ties en strategieën achter zitten.

Het samen organiseren van zo’n symposium door
VTi, BAM en STUK roept interessante vragen op:
Hoe kan de geschiedenis ons helpen bij het valorise-
ren van de kunstwerken van vandaag? Zijn kunste-
naars met een achtergrond in theater en dans zich
bewust van die geschiedenis? En kan de kennis en
geschiedenis van één discipline vruchtbaar zijn voor
een andere, of bewandelen we parallelle sporen?
Sprekers Johan Pas en Ann Demeester hebben tijdens
de studiedag die historische context aangekaart.

Daarnaast moeten we ons de vraag stellen of je die
problematiek van cross-over behandelt vanuit vorm of
inhoud. Het zijn de vormelijke eigenschappen die
instituten en subsidiesystemen uitdagen omdat die
net gebouwd zijn op de categorisering in disciplines.
Organisaties trachten momenteel hun ruimtes en pro-
grammaconcepten creatief aan te pakken om nieuwe
kunstvormen te tonen: de black box voorstelling ver-
sus de tentoonstelling, de white cube ruimte die

WOORD VO O R A F Dirk De Wit (BA M )
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gewoon open is. Makers en producenten stappen
buiten de grenzen van hun disciplines. En men zoekt
er nieuwe namen en categorieën voor. De term
‘hybride’ of ‘mengvorm’ verwijst naar het moeilijk
herkenbare en het ‘tussen’ verschillende disciplines.
Het is een heel efficiënte term omdat deze uitdruk-
king geeft aan transities in het kunstenlandschap die
iedereen herkent. Maar het is een blik op die nieuwe
praktijken vanuit het systeem (het systeem van de
organisatiestructuren of het subsidiesysteem). Als we
daarentegen kijken naar de inhoud en hoe en waarom
kunstenaars met die verschillende disciplines omgaan
om iets te articuleren, dan lijken termen als ‘hybride’,
‘tussenvorm’ of ‘mengvorm’ eerder vaag. Kunnen we
deze praktijken niet benaderen vanuit de maatschap-
pelijke en culturele context waarin kunstenaars wer-
ken en die hen aanzet om anders met disciplines om
te gaan? Andere omgang met tijd, ruimte, openbaar-
heid, lichaam, relatie met de toeschouwer, massa-
media en noem maar op.

Dit brengt ons bij de vraag of multidisciplinaire orga-
nisaties beter uitgerust zijn om deze kunstvormen te
presenteren dan monodisciplinaire organisaties.
Organisaties die multidisciplinair werken hebben ken-
nis uit verschillende disciplines in huis die samenge-
bracht kan worden in thematische programma’s of
mini-festivals. De programmatoren dans, theater,
muziek en/of beeldende kunst werken samen en ze
koppelen kunstwerken uit verschillende disciplines of
moeilijk klasseerbaar werk. Dat zien we onder andere
gebeuren in Buda, Vooruit, STUK, enz. Maar ook
monodisciplinaire en onderzoeksgerichte vertonings-
plekken zijn in staat om stil te staan bij de strategieën
en inhoudelijke drijfveren van die cross-over en
samenwerking. Niet door probleemloos te surfen
tussen disciplines en verschillende kunstwerken te
‘mengen’, maar door het articuleren van die strate-
gieën van cross-over in precies uitgekiende en onder-
bouwde programma’s of tentoonstellingen. De ten-
toonstelling Mimétisme van Anselm Franke in Extra
City is daar een goed voorbeeld van. Het blijft uitein-
delijk de opzet en uitdaging om een platform te
bieden aan goede kunst van vandaag en deze juist te
contextualiseren, los van vormelijke criteria.

Naar aanleiding van de Playgroundconferentie werkt
BAM verder rond het thema interdisciplinariteit en
cross-over met een aantal essays, statements en inter-
views. Op de website www.bamart.be, bij ‘thema’s’, 
kan je teksten lezen van Eva Wittocx, Johan Pas, 
Ann Demeester en een gesprek met Anselm Franke.
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I N L E I D I N G

In Metamorfose in podiumland. Een veldanalyse (2007) bracht
het VTi in kaart op welke manier de productie van podiumkunst
sinds de jaren negentig veranderde. De ‘hybridisering’ van de
artistieke praktijk bleek een van de meest opvallende tendensen
te zijn. In 1993 domineerde het theater het landschap veel ster-
ker dan nu. We zagen sindsdien de geleidelijke overgang naar
een meer divers podiumkunstenlandschap. Daarbij kwamen
dans en muziektheater sterker op de kaart, en tegelijk werden de
grenzen tussen deze podiumdisciplines steeds vager. De binnen-
én de buitengrenzen van podiumland blijken minder scherp te
trekken. Steeds meer producties leggen bruggen tussen ver-
schillende disciplines. Niet alleen de scheidingswanden binnen
de podiumkunsten, maar ook die met andere kunstendisciplines,
media, design en technologie,... blijken steeds meer osmotisch
te zijn.

Sinds de veldanalyse hebben VTi en BAM (het Instituut voor
Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst) een gezamenlijk traject
afgelegd om deze fenomenen – die we voorlopig onder de wat
algemene term ‘hybridisering’ samenvatten – scherper in het
vizier te krijgen en te overdenken. Op 8 november 2007 organi-
seerden we een studiedag over ‘het speelveld tussen beeldende
en podiumkunst’, in het kader van het festival Playground
(STUK). Met betrokkenen uit binnen- en buitenland bekeken we
hoe kunstenorganisaties en het beleid beter kunnen inspelen op
deze tendens. Het dossier in deze Courant, dat eveneens in
nauwe samenwerking met BAM tot stand kwam, brengt van die
middag verslag uit en reikt extra materiaal aan. 

Dit dossier valt uiteen in drie luiken. 

Een eerste reeks bijdragen zoomt in op de artistieke praktijk.
Actuele tendensen in de beeldende en de podiumkunst komen
vanuit een historisch perspectief in het vizier. Kunsthistoricus
Johan Pas plaatst meer recente Antwerpse cross-overs tussen
beeldende kunst, performance en post-punk in het perspectief
van de historische avant-garde. Vanuit de recente geschiedenis
van de podiumkunsten onderscheidt Elke Van Campenhout
‘mutanten’ en ‘monsters’. De vraag is of de ‘hybride kunsten’
nog herkenbaar zijn vanuit de traditionele disciplines. Als dat
niet het geval is, zullen ze moeilijker een plek vinden. De katern
op de middenpagina’s is een ingreep van Bernard Van Eeghem,
die we om een reflectie vroegen op het thema van dit dossier.
Het artistieke luik wordt vervolledigd met enkele beelden van de
groepstentoonstellingen Mimétisme in Extra City (Antwerpen) en
Passage, een samenwerking tussen de Beursschouwburg
(Brussel) en Contour en kc nOna (Mechelen).

Een tweede luik bekijkt de plek van deze ‘monsters’ en ‘mutan-
ten’ bij organisaties. Hoe kunnen we hybride kunsten onder-
steunen, voeden, een plek geven? Hoe kan een programmator
dergelijke processen begeleiden en hiervoor een publiek warm
krijgen? We vroegen het aan de programmatoren podium-,
beeldende en mediakunst van STUK (Leuven) en Vooruit (Gent).
Ann Demeester brengt het verhaal van de Appel, het beeldende

kunstencentrum te Amsterdam, waar ‘gebeurtenissen’ plaats-
vinden in een museale context.

Een derde luik van teksten gaat over de consequenties voor het
kunstenbeleid. In Vlaanderen hebben we een Kunstendecreet
dat al ten dele inspeelt op de hybridisering van het Kunsten-
landschap. Tegelijk is er geen apart ‘loket’ voor de ondersteu-
ning van transdisciplinaire praktijken. Is ons kunstenbeleid wel
voldoende flexibel om met de hybridisering om te gaan? We 
gingen in debat met Jos Van Rillaer, administrateur-generaal
van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse
Gemeenschap. We bekijken ook enkele buitenlandse modellen
waar er wel een apart loket is voor cross-overs (Engeland en
Nederland). Een vergelijking laat zien dat vooral de beoordeling
van dergelijke praktijken moeilijk blijft. 

Zoals Elke Van Campenhout en Dirk De Wit aangeven, hebben
mengvormen sterk te maken met een opvatting van kunst als
kennisdiscipline: kunstenaars putten uit verschillende bronnen
een interessante strategie om iets te weten te komen over de
wereld waarin we leven. Volgens Johan Pas is het ook een
manier om de instellingen te irriteren. Kunstenaars hebben al-
tijd al hybride praktijken ontwikkeld en bruggen geslagen tussen
verschillende disciplines, niet zelden als een kritiek op institu-
tionele – academische en mercantiele – contexten die behoefte
hebben aan duidelijk afgebakende kaders. Happenings, perfor-
mances, environments,... zijn al decennialang een vluchtroute
uit een als burgerlijk ervaren theater- of kunstpraktijk. 
Kunstenaars zijn meer flexibel dan organisaties en een beetje
frictie zorgt natuurlijk voor dynamiek. Toch verdienden de mon-
sters en hybriden extra aandacht. Het betreft vaak kwetsbare
praktijken. Veelal gaat het om werk van jonge en weinig uitge-
bouwde organisaties, of om informele en tijdelijke samenwer-
kingsverbanden, die niet de financiële slagkracht hebben om 
te investeren in producties (creatie, spreiding, discursieve om-
kadering). 

Hybriden zijn dus sterk afhankelijk van instituties. Communica-
tie, educatie, spreiding en technische ondersteuning zijn heel
arbeidsintensief. Om te beginnen komt dat door het experimen-
tele gehalte van het werk. Het is bijna onmogelijk om voor de
steeds veranderende mengvormen standaardprocedures te ont-
wikkelen. Ook het gangbare discours om hierover te communice-
ren schiet voorlopig te kort: we hebben geen labels om dit werk
op een herkenbare manier te benoemen en omkaderende teksten
worden snel abstract... 

Het duikt telkens weer op in dit dossier: de uitdaging ligt in het
ontwikkelen van manieren om mensen met een open blik en
brede achtergrond in de zaal (black box of white cube) te krij-
gen. En die uitdaging geldt bepaald niet alleen met betrekking
tot het grotere publiek. In het bijzonder bij kenners en experts
zijn ingesleten kijkpatronen dreigend aanwezig. Zolang dat het
geval is, zal de cultuurpolitieke beoordeling van ‘hybride’ werk
een heikele kwestie blijven. 

4

Joris Ja n ss e n s



‘Hét veld van de beeldende kunst’ lijkt niet meer wat het
geweest is. Naast en tussen de vertrouwde Antwerpse 
galerieën en musea vormt zich de laatste tijd een netwerk
van kunstenaars, muzikanten en performers voor wie uit-
wisseling, samenwerking en interdisciplinariteit een grote
betekenis hebben. ‘Alternatieve’ plaatsen en tijdelijke
knooppunten, kleine platenlabels, kunstenaarsinitiatieven
en multidisciplinaire collectieven opereren schijnbaar
moeiteloos in de periferie van het officiële artistieke land-
schap, maar dit sluit tijdelijke allianties met de meer ‘offi-
ciële’ of mainstream instellingen niet uit. Voorbeelden zijn
Ultra Eczema (Dennis Tyfus), Frigo (Lieven Segers, Geert
Saman, Anton Cotteleer, Vaast Colson), Building Trans-
missions (Nico Dockx, Peter Verwimp, Kris Delacourt),
Placenta (Bart Van Dijck, Tom Liekens, Stefan Serneels,
Caroline Coolen), Logement (Philip Janssens, Lieve
Sijsmans), Cakehouse (Lieven Segers, Michèle Matyn) 
en het Rotkop-magazine (Janus Prutpuss, Jelle Crama,
Michèle Matyn, Kevin Apetown en Dennis Tyfus).
Ontmoetingsplaatsen zijn ondermeer het (voormalige)

kraakpand De Scheld’apen, Radio Centraal en het in 2006
ter ziele gegane Factor 44.  Interactie, artistieke samen-
werking en interdisciplinariteit vormen de rode draden
tussen deze verbanden. 

Dit is uiteraard geen uitsluitend Antwerps fenomeen. Een
gelijkaardig proces van DIY (Do it yourself) speelt zich ook
in andere urbane centra af, waar er een cross-over lijkt te
ontstaan tussen de muzikale (punk, hard core, noise, etc.)
en de beeldende kunstscène. Op het eerste zicht lijkt dit
een nieuwe trend. Het ziet er inderdaad uit alsof er de laat-
ste jaren steeds makkelijker kruisbestuivingen ontstaan
tussen beeldende kunst, muziek, performance en kunste-
naarspublicaties, en tussen de diverse kunstenaars onder-
ling. Het kunsthistorische canon wil bovendien dat na de
meer ‘collectivistische’ en sociaal geëngageerde kunst van
de jaren zeventig, de jaren tachtig het decennium van de
‘postmoderne’ individualist inluidden, terwijl de jaren
negentig opnieuw in het teken stonden van een meer
‘sociale’ en ‘relationele’ kunstpraktijk. Dit klopt slechts

B E Z ETTE STA D
K U N ST E N AA R S I N I T I AT I EVEN EN INTERDISCIPLINARITEIT IN ANTW E R P E N

Johan Pa s

Vandaag zijn uitwisseling en samenwerking tussen beel-
dende kunst, performance, muziek, video en mediakunst
schering en inslag. Die samenwerkingsverbanden leiden
tot kunstenaarscollectieven en -initiatieven waarmee
kunstenaars hun eigen plekken opzetten voor ontmoe-
ting, productie en presentatie. En ze gaan allianties aan
met musea, galerieën en centra voor hedendaagse
kunst. Een blik op de geschiedenis van de beeldende
kunst geeft aan dat dit geen nieuw fenomeen is. 
Johan Pas deed heel wat onderzoek rond avant-garde
praktijken tijdens de jaren jaren zestig, zeventig en
tachtig in Antwerpen, onder meer voor zijn doctoraat
over de geschiedenis van het ICC (Beeldenstorm in een
spiegelzaal, 2005) en voor de recente tentoonstelling
Kopstoot! Antwerpse postpunk en nieuwe underground in
het Vlaamse Cultuurhuis De Brakke Grond, die hij samen
met de kunstenaars Dennis Tyfus, Nico Dockx en Vaast
Colson organiseerde. Hieruit blijkt dat die uitwisseling,
samenwerking en interdisciplinariteit niet nieuw zijn,
maar heel wat roots hebben in vroegere decennia.
Onderstaande tekst is een bewerkte en flink ingekorte
versie van Pas’ catalogusessay voor Kopstoot!

D I Y !



gedeeltelijk. Ook in de vorige decennia is er naast de ken-
merkende opkomst van de musea voor hedendaagse kunst
en het commerciële succes van het galeriesysteem, een
intense bedrijvigheid van alternatieve groepen, kunste-
naarsruimten en ‘kunstenaarscollectieven’. Deze laatste
term, die vooral geassocieerd wordt met de activistische
jaren zestig en zeventig, is overigens veel te veralgeme-
nend. De invulling varieert immers van (semi-)permanente
groepen tot zeer kortstondige samenwerkingsverbanden
rond een specifiek thema of project. Bij nader inzien gaat
dit fenomeen zelfs terug op de kern van de historische
avant-garde. Begint de ‘officiële’ geschiedenis van de
moderne kunst niet in 1874 met een door kunstenaars
georganiseerde, alternatieve ‘salon’ boven een fotostudio
(namelijk die van de impressionisten)? In die zin is de
klassieke, canonieke kunstgeschiedenis met haar
obsessieve focus op het egodocument en het artistieke
individualisme (een negentiende-eeuws concept) dringend
aan herschrijving toe. 

AVANT-GARDE IN ANTWERPEN

Even terug naar Antwerpen. In het begin van de twintigste
eeuw vinden de belangrijkste internationale avant-garde
tendensen (expressionisme, kubisme, futurisme, dada en
constructivisme) vrij snel voet aan de Antwerpse bodem.
Gedreven netwerkers als Paul Van Ostaijen (auteur van de
experimentele dichtbundel Bezette Stad uit 1921), Jozef
Peeters en Michel Seuphor zorgen ervoor dat de Antwerpse
scène gelinkt wordt aan de nieuwste internationale ontwik-
kelingen. Modernistische (s)t(r)ijdschriften (Het Overzicht,
De driehoek), tentoonstellingen, ‘kunstkringen’ en congres-
sen volgen elkaar in een snel tempo op. Tijdens de crisis
van de jaren dertig sputteren deze initiatieven een na een
uit. Na de Tweede Wereldoorlog ligt het zwaartepunt van de
moderne kunstenaarsinitiatieven eerder in Brussel (Apport,
Jeune Peinture Belge, Surréalisme Révolutionnaire, Cobra,
Taptoe, etc.)  

In Antwerpen lijkt het windstil op het artistieke front.
Uitzonderingen zijn de in 1949 opgerichte Exi Club, een
existentialistisch geïnspireerde club voor tentoonstellingen,
debatten en jazzoptredens en het C.A.W. (Comité voor
Artistieke Werking) dat tentoonstellingen met moderne en
actuele schilderkunst en sculptuur brengt, soms in samen-
werking met de avant-gardegalerie Ad Libitum. In 1957
treedt er echter een versnelling op. Met het oog op de
nakende wereldtentoonstelling in Brussel bundelen een
aantal Antwerpse kunstenaars hun krachten tot G58. In het
zestiende-eeuwse Hessenhuis organiseren ze internationale
groepstentoonstellingen en concerten, waardoor ondermeer
de internationale Zero-groep in Vlaanderen bekend raakt.
Spin-offs van  G58 zijn de Nieuwe Vlaamse School, die in
1960 in Antwerpen opgericht wordt en de door de beatbeweg-
ing geïnspireerde groep Onderaards (in 1962 opgericht door
Serge Largot, en later getransformeerd tot Lumen Numen).
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In die periode breekt ook dichter-kunstenaar Paul De Vree
een lans voor een radicale avant-garde (in casu abstracte
kunst en concrete poëzie) met zijn interdisciplinair tijd-
schrift De Tafelronde en zijn ambitieus Modernistisch
Centrum dat de krachten van alle Vlaamse progressieven
zou moeten bundelen. In 1962 vindt in Antwerpen boven-
dien het zesde congres plaats van de Internationale Situa-
tionniste, waar ondermeer beslist wordt om de opsplitsing
in nationale afdelingen op te heffen. Rond het midden van
de jaren zestig waait ook de provowind over uit Amsterdam.
Het alternatieve circuit rond literaire tijdschriften als Gard
Sivik, Bok en Yang vormt wellicht een vruchtbare voedings-
bodem voor de Nederlandse contestaire inspiratie. 

In 1965 organiseren Panamarenko, Hugo Heyrman, Wout
Vercammen en Bernd Lohaus, samen met de Nederlander
Jeroen Henneman en de Japanner Yoshio Nakajima, publie-
ke happenings op de Antwerpse pleinen en publiceren ze
het neo-dadaïstische magazine Happening News. Een van
deze happenings draagt zelfs de titel Bezette Stad, waar-
door de link gelegd wordt met de vroege avant-garde (Van
Ostaijen). Andere Antwerpse magazines uit die tijd als Revo
en Anar ademen meer de sfeer uit van de Amsterdamse
provopers. Rond die tijd beginnen ook avant-garde gale-
rieën als Wide White Space Gallery, X-One en De Zwarte
Panter nieuwe platformen te bieden voor de nieuwste
artistieke praktijken. Na de culturele bezetting van het
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten door de kunste-
naars van de VAGA (Vrije Actiegroep Antwerpen) in 1968
reageert de overheid schoorvoetend met tentoonstellingen
van hedendaagse kunstenaars in het ‘oude’ museum én
met de oprichting van het ICC (Internationaal Cultureel
Centrum). 

De kunstenaars zelf verenigen zich vanaf 1969 in talrijke
collectieven en alternatieve presentatieplatformen met bij-
zonder uiteenlopende strategieën en agenda’s. Voorbeelden
in Antwerpen zijn A379089, Vereniging van Plastische
Kunstenaars, Artworker Foundation, Ercola, Vacuum, De
Nieuwe Koloristen en T.O.P.-Office. Onderlinge contacten en
snelle communicatie spelen daarbij een grote rol, onder-
meer via small-press drukwerk (boekjes en magazines). 
Jan Putteneers documenteert de alteratieve scène met zijn
periodiek Antwerp Art Info en Guy Schraenen begint aan de
opbouw van zijn indrukwekkende Archive for Small Press
and Communication, dat zo’n tien jaar later ondermeer uit-
mondt in de Antwerpse presentatieruimte Archive Space
(1984). 

PUNK & PERFORMANCE

Rond het midden van de jaren zeventig lijkt deze dynamiek
uit te doven. Terwijl, paradoxaal genoeg, enkel het ‘officië-
le’ ICC progressief programmeert met conceptkunst, video
en performance, geven diverse avant-garde initiatieven en

‘anti-galerieën’ er de brui aan. Maar de punk brengt een
nieuw elan. In 1977 richten de jonge (performance)kunste-
naars Narcisse Tordoir, Jan Janssen, Ronald Stoops (beiden
ook betrokken bij het initiatief Pseudo) en Rudolf Verbesselt
een bar met exporuimte op in een gekraakt huis in het hart
van de historische binnenstad: Today’s Place. Tordoir en
Janssen vormden samen met Hugo Roelandt een perfor-
mancetrio, dat regelmatig samenwerkte met het duo Paul
Geladi en Luc Steels (beiden pioniers in het nieuwe veld
tussen performancepraktijk en elektronische muziek).
Tordoir en zijn kompanen ondernemen enkele confron-
terende ‘directe acties’ in de Antwerpse publieke ruimte,
zoals op de Meir en in het Rubenshuis. Ironisch genoeg
grenst Today’s Place aan het pand van het hippiecollectief
Ercola, dat jaren daarvoor de Antwerpse underground had
verrijkt met het psychedelische, funky ‘mannekensblad’
Spruit. Today’s Place wordt al snel een ontmoetingsruimte
voor punk- en reggaeliefhebbers, een plaats voor optredens
en internationale performance acts (zoals Coum Transmis -
sions en Reindeer Werk) tot een politie-inval het einde be-
tekent van deze noisy vrijplaats. Maar de toon voor een
nieuwe golf van kunstenaarinitiatieven lijkt gezet.

Een jaar later, in 1979, richt schilder Walter Van Rooy de
alternatieve galerie Ruimte Z op, waar de jonge Danny
Devos en Guy Rombouts performances doen en Guillaume
Bijl zijn kunstliquidatie-acties lanceert met de legendari-
sche transformatie-installatie Autorijschool Z. In dezelfde
periode, tussen 1977 en 1979, presenteren Curiosity House
en Workshop 77 de prille performer Jan Fabre. Temidden
van dit jonge punk- en performancegeweld laat de afwezig-
heid van een museum voor hedendaagse kunst in Antwer-
pen zich opnieuw sterk voelen. In 1979 stellen de kunste-
naars Luc Deleu, Guy Rombouts, Wilfried Huet en Paul De
Vylder voor een leegstaande graansilo aan de Schelde te
transformeren tot een tijdelijke ruimte voor actuele kunst,
Synaps. Het blijft bij een stoutmoedig plan. Acht jaar later
opent het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen
(MuHKA) zijn deuren in hetzelfde gebouw. 

In 1980 wijdt het ICC onder de titel 1980 nog een belang-
rijke groepstentoonstelling aan de nieuwe lichting Belgi-
sche kunstenaars, waaronder een aantal jonge Antwerpse
performers (Danny Devos, Hugo Roelandt, Ria Pacquée),
maar kort daarop begint de motor van het eens zo experi-
mentele kunstencentrum te sputteren. Na het ontslag van
directeur Flor Bex is er in de programmatie van de jaren
tachtig geen sprake meer van performances en baanbre-
kende avant-gardekunst. Video krijgt nog aandacht, maar
traditionele media als schilderkunst en sculptuur beginnen
op de voorgrond te treden. De experimentele programmatie
van het ‘oude’ ICC werpt echter zijn vruchten af. Jonge
Antwerpse kunstenaars die er kennis hadden gemaakt met
internationale performances, videokunst en sociaal-politiek
geëngageerde conceptkunst, richten nu zelf organisaties en
tentoonstellingsruimtes op. Daarin is, in tegenstelling tot
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de klassiek-modernistische galerie met haar focus op 
kunstobjecten, wel degelijk plaats voor interdisciplinariteit.
In die zin zit de avant-garde van de jaren tachtig stevig
geworteld in de progressieve praktijk van de jaren zeventig. 

Ondanks deze continuïteit, is de culturele context wel
degelijk veranderd. Een aantal ‘softe’ waarden van de
vroege jaren zeventig heeft plaats gemaakt voor de meer
radicale esthetiek en attitude van de (post)punk. In het
begin van de jaren tachtig kent Antwerpen een kleine boom
van nieuwe, alternatieve tentoonstellingsruimtes, door-
gaans opererend onder een vzw-structuur. Begin 1981
richten de beeldende kunstenaars Danny Devos en Anne-
Mie Van Kerckhoven het noise-performanceduo en de
organisatie Club Moral op, dat al snel een belangrijke
plaats verovert in het Vlaamse kunstlandschap en een
internationaal netwerk uitbouwt rond industrial/noise-
muziek en performances. 
In een leegstaande fabrieksruimte in Borgerhout organise-
ren ze concerten, performances en tentoonstellingen. Het
failliet van de flowerpoweridealen blijkt ondermeer uit de
belangstelling van Club Moral voor het radicale, het exces
en de agressie, wat zich soms vertaalt in taboedoorbreken-
de flirts met de esthetica van het nationaal-socialisme. 

Daarbij wordt een gebalde totaalstijl nagestreefd die een
synergie is van klank, beeld, actie en ruimte. Naast mu-
ziekcassettes en LP’s publiceren ze ondermeer het tegen-
draadse ‘kultureel magazine’ Force Mental in een kenmerk-
ende lay-out van Anne-Mie Van Kerckhoven, waarvan tus-
sen 1981 en 1988 vijftien nummers verschijnen. Later dat
jaar organiseert Club Moral het internationale event In
Vitro, waar vinylplaten, cassettes, magazines, boeken en
andere publicaties van Belgische en buitenlandse alter-
natieve uitgeverijen, muzikanten en kunstenaarscollectie-
ven worden getoond. 
In de jaren negentig zullen beiden zich vooral toeleggen op
de ontwikkeling van hun plastisch oeuvre, maar de laatste
jaren pikt Club Moral de performancedraad weer op, terwijl
hun volledige muziekarchief via het internet ontsloten
wordt. 

Andere nieuwe ‘spelers’ in het Antwerpen van de vroege
jaren tachtig zijn de kunstenaarsinitiatieven Cintrik (Win
Van den Abeele) en de op Dieter Hacker’s Produzenten-
galerie geïnspireerde Ruimte Morguen (Marc Schepers,
Leen Derks). Samen met jonge, alternatieve galerieën 
als Montevideo (Annie Gentils), Zeno X Gallery (Frank
Demaegd), Polynero (Erno Vroonen) en Galerie Blanco (Guy
Dierckx en Marleen Smets) vullen ze de lacunes op tussen
de eerder gezapige overheidsinstellingen als Middelheim en
ICC, en de enkele bestaande galerieën. Ze doen dit door
tentoonstellingen te maken met jonge kunstenaars en
daarbij ook aandacht te besteden aan alternatieve disci-
plines als video, installatie en performance. Ook het kun-
stencentrum Monty zal zich in de loop van de jaren tachtig

met performance inlaten. In het kielzog van deze en andere
initiatieven starten in 1980 de radio-uitzendingen van
Radio Centraal, een onafhankelijke Antwerpse radiozender
(106.7 fm) die tot op vandaag functioneert zonder reclame-
boodschappen en met de inzet van zo’n 150 vrijwilligers.
Kunstenaars, performers, muzikanten en alternatieve melo-
manen vinden er ook nu nog een platform voor auditieve en
andere experimenten. De Tom Tom Club onder de radiostu-
dio groeit in de vroege jaren tachtig uit tot de alternatieve
dans-, performance- en muziekplek bij uitstek.

BUITEN HET MUSEUM

Pas in de tweede helft van de jaren tachtig kent Antwerpen
zijn eigen museum van hedendaagse kunst, het MuHKA. Op
Het Zuid, in de buurt van het museum, ontwikkelt zich al
snel een nieuwe dynamiek die zich vertaalt in nieuwe gale-
rieën. Die profiteren mee van de hedendaagse kunstboom
van de jaren tachtig. Maar dat is niet voldoende. Een
tegenwind is nodig. Einde jaren tachtig palmen Antwerpse
kunstenaars van het Autonoom Kunstenaarscollectief en
van Fort 33 leegstaande ruimtes in als tijdelijke ‘vrijplaat-
sen’ voor tentoonstellingen, publieke activiteiten, perfor-
mances en optredens. ‘Totaalprojecten’ als Fabrik (1988),
Metro (1989), Black Box (1990), Bunker (1991) en Vogel
(1992) zijn het resultaat. In de slipstream van deze evene-
menten worden nieuwe en tijdelijke allianties gevormd,
zoals die van de performance/muziekgroep Lacoste. 

Terwijl beeldende kunst een niet onbelangrijke rol speelt in
de programmatie van Antwerpen Culturele Hoofdstad 1993,
worden kunstenaarsinitiatieven en discipline-overschrij-
dende collectieven buiten het beeld gehouden. De tentoon-
stelling Dossier Antwerpen, een initiatief van de vzw’s
Ruimte Morguen, Club Moral en Parbleu probeert hier enig
tegengas te geven. Niet zo lang daarna, in 1996, besluiten
de Antwerpse kunstenaarsplatformen Fifty-fifty (opgericht
in 1983), Quarantaine (in 1994 opgericht door Harry
Heirmans) en Inexistent (in 1987 opgericht door Chris
Straetling), de handen in elkaar te slaan. Het resultaat is
Factor 44, dat tot 2006 zijn maandelijkse jours fixes orga-
niseert als kortstondige maar intense tentoonstellings- en
ontmoetingsevents. De oudere (Ludo Mich, Belgian Institute
for World Affairs) en de jongere garde hebben er contact
met elkaar en daardoor ontstaan er interessante samen-
werkingen die de generaties overstijgen. Regelmatig wor-
den artistieke expedities naar het buitenland georganiseerd
of worden bevriende buitenlandse kunstenaars ontvangen.
De factor specialiseert zich ook in bijzonder eigenzinnige,
dadaïstisch ogende druksels van de hand van Harry
Heirmans en Chris Straetling. In de buurt openen ook Hal
(Philip Huyghe) en De Branderij (Martin uit den Boogaard,
Phil Bloom) hun deuren. Ook op het Antwerpse Eilandje zien
door kunstenaars uitgebate ruimtes het daglicht, zoals
Stichting-Pofferd-de-Nul.



Wanneer in 1998 het ICC zonder enige aankondiging wordt
gesloten, roept het gelegenheidscollectief Hit & Run
(Christine Clinckx, Cel Crabeels, Giles Thomas, Patries
Wichers, Jan Kempenaers, Karen Celis) de Antwerpse kun-
stenaars op tot een ‘culturele’ bezetting van het historische
pand en organiseert er presentaties, optredens en debat-
ten. Daaruit resulteert het NICC (Nieuw Internationaal
Cultureel Centrum), dat vanaf 1998 en tot op vandaag de
diverse sociale belangen van beeldende kunstenaars be-
hartigt, in samenwerking met de stad Antwerpen een effi-
ciënte atelierwerking uitbouwt en daarnaast nomadische
tentoonstellingsprojecten organiseert. Enkele leden van Hit
& Run vormen in hezelfde jaar de kern van Bateau Lavoir
(Patries Wichers, Giles Thomas, Thomas Campaert, Chris-
tophe Albertijn) een collectief dat muzikale improvisaties
combineert met audiovisuele projecties.

In 2000 organiseert het NICC in het KMSKA de baanbreken-
de tentoonstelling Mo(u)vements. Daarin wordt voor het
eerst een overzicht geschetst van Belgische kunstenaars-
initiatieven sinds 1880. Sindsdien zijn er in Antwerpen
echter talrijke kunstenaarsinitiatieven bijgekomen die nog
niet geboekstaafd staan. Geboren in de jaren van (en na)
de punk vormen concepten als artistieke ‘vooruitgang’ en
esthetische ‘coherentie’ voor hen tot een achterhaald dis-
cours. Cross-overs tussen noisemuziek, dj-acts en instal-
latiekunst zijn een gewone zaak. De modernistische mythe
van de individualistische kunstenaar die zich toelegt op
een hoogst persoonlijk en uniek artistiek onderzoek staat
mijlenver van deze aanpak verwijderd. Tijdelijke samen-
werkingen met andere kunstenaars en muzikanten, en een
maximale verspreiding van vormen en ideeën gaan hand in
hand met een grondige relativering van de ‘kunstwereld’ en
de ‘muziekwereld’. De kunstenaars in deze verbanden delen
een bijzonder fluïde en flexibele attitude. Ze surfen vlot van
de street art, de trashy skatepunk-subcultuur en loeiharde
noiseconcerten naar de high brow wereld van galerieën en
musea voor hedendaagse kunst. Evenzeer combineren ze,
dankzij de digitale snelweg, de locale scène met hun inter-
nationale peers. In vogelvlucht de continuïteit van deze
recente ontwikkelingen met de alternatieve scènes van de
twintigste eeuw aantonen was het doel van deze bijdrage.

www.airantwerpen.be | www.apetown.org | www.armeeleger.be
www.bateaulavoir.org | www.buildingtransmissions.info
www.clubmoral.com www.clubmoralstocklist.podomatic.com
www.dennistyfus.tk | www.errorone.be www.factor44.be
www.frontforyou.be | www.happyfamousartists.com
www.ibknet.be | www.jellecrama.com | www.kunstonline.info
www.nicc.be | www.radiocentraal.be | www.scheldapen.be
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OVER M O N ST E R S
EN M U TA N T E NN T E R C U LT U R A L I T E I T

De term is een paar jaar geleden officieel gelanceerd, en
sindsdien kan je er niet meer omheen.
Tentoonstellingscatalogi, programmabrochures, en de
cursussen van aspirant-theaterwetenschappers staan er
bol van: we bevinden ons vandaag in het tijdperk van de
Hybride Kunsten. Wat eigenlijk wil zeggen dat er de laat-
ste jaren een steeds grotere belangstelling is ontstaan
voor artistiek werk dat niet zo makkelijk meer onder één
disciplinaire noemer te vatten is. Steeds meer kunste-
naars ontwikkelen hun werk in de grijze zone tussen het
podium en de beeldende kunsten, tussen de wetenschap
en de galerie, tussen nieuwe media en gentechnologie in.
Beetje bij beetje heeft dit werk zich uit de marge naar 
de voorgrond gewerkt, en het hippe, ontegensprekelijk
hedendaagse gehalte van dit soort werk confronteert de
gevestigde instellingen, die toch nog vaak vanuit disci-
plinaire hokjes functioneren, met de noodzaak om hun
strategieën bij te stellen. Nogal wat ‘hybride’ voorstellin-
gen passen namelijk niet zo één twee drie in de be-
staande infrastructuur. De theaterzaal is te bepalend, 
de nieuwe media-voorzieningen ontoereikend, de kennis
van de technische staf niet voorzien op bio-terroristische
kunst of gentechnologische experimenten, enz.

Nochtans zijn deze hybride kunstvormen bepaald niet
nieuw in het Belgische landschap. De veelgeroemde
vernieuwing die de podiumkunsten in de jaren ’80 een
compleet nieuw aanzien bezorgde, was grotendeels een
gevolg van de transdisciplinaire zuurstofkuur die het
theater onderging door de invloed van beeldende kunste-
naars (Jan Fabre, Jan Lauwers,...), het contact met jonge
choreografen (Anne-Teresa De Keersmaeker,...), de in-
vloed van videokunstenaars op de beeldvorming (Walter
Verdin,...) en de samenwerking met hedendaagse muzi-
kanten (Peter Vermeersch,...). De theatrale scenografie
en dramaturgie onderging in die jaren een grondige face
lift, en de gevolgen daarvan zijn tot op de dag van van-
daag voelbaar, zelfs in het ‘mainstream’ theater- en
dansaanbod.
De hybride kunsten van vandaag komen dus bepaald niet
uit de lucht gevallen. Maar toch is er een belangrijk
onderscheid te maken tussen beide periodes. In de jaren
’80 was de vernieuwing nog zeer discipline-gebonden. De
invloed van de beeldende kunsten en de muziek mag dan
nog bepalend zijn geweest voor de vernieuwingen in het
theaterlandschap, maar voor programmatoren en instel-
lingen bleef het duidelijk dat het hier nog steeds over

podiumkunsten ging, hoe breed of hoe transdisciplinair
dit begrip dan ook werd opgerokken. Videokunstenaar
Walter Verdin duidde dit fenomeen toentertijd al als de
‘tirannie van de podiumkunsten’: de koloniserende im-
puls van het theaterlandschap om andere disciplines in
te lijven in de eigen praktijk, met ook de eigen theatrale
logica. Kunstenaars die zich in die jaren niet wensten te
confirmeren aan een duidelijk disciplinair kader, vielen
dan ook makkelijk uit de boot. Of ze werden veroordeeld
tot eerder experimentele festivals of werkplaatsen, waar-
door hun werk vaak de appreciatie van een groter publiek
werd ontzegd.
Vandaag zien we een nieuwe belangstelling ontstaan bij
programmatoren voor precies dit onklasseerbare werk.
Dit heeft uiteraard alles te maken met de realiteit van
het hedendaagse kunstenlandschap, maar ook met een
veranderde tijdsgeest. De kunstenaar van vandaag is, of
hij het nu wil of niet, een uiterst mobiele speler gewor-
den. Of hij nu letterlijk de wereld afreist, of enkel elke
dag zijn browser opentrekt, op dit moment is elk individu
in staat om kennis te verzamelen over onderwerpen en
praktijken die vroeger enkel toegankelijk waren voor spe-
cialisten. Op de MIT-self-education PodCasts kan je alles
leren over aeronautica en quantumtheorie, de nieuwe
media hebben samenwerkingen mogelijk gemaakt met
gelijkgezinden overal op de wereld, zelfs met medewer-
kers waarvan je de naam niet eens kent. De intellectuele
globalisering maakt dat ideeën en concepten die in oor-
sprong strak disciplinair bepaald waren, plots gaan woe-
keren en vertalingen krijgen in compleet verschillende
praktijken en denkkaders (denken we maar aan de scha-
de die het ‘rizoom’ heeft aangericht in de hedendaagse
danssector, of de fascinatie voor fractaal-beeldvorming
en compositie in de net art en beeldende kunst).

Toch blijven veel van deze hedendaagse praktijken vaak
nog erg disciplinegebonden. Voor vele artiesten is de in-
vloed van andere kennisvelden eerder een manier om hun
eigen praktijk te verrijken en hun discipline in vraag te
stellen, dan de werkelijk hybride sprong in het duister
(laat het duidelijk zijn dat aan geen van beide keuzes
een waardeoordeel is verbonden). Deze kunstenaars ver-
vormen de eigen praktijk, door strategieën te introduce-
ren uit andere disciplines. Ze ‘muteren’ als het ware de
gangbare praktijk, door die te besmetten met afwijkende
perspectieven en publieksopstellingen.

E l ke Van Ca m p e n h o u t
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Een goed voorbeeld hiervan is de parcours-praktijk, zoals
Kris Verdonck die de laatste jaren heeft ontwikkeld in zijn
live art-installaties: de toeschouwer wordt geconfron-
teerd met een installatiewerk, dat op het eerste gezicht
in een museum zou kunnen worden geplaatst, maar hij
behoudt wel het tijdskader van de theatrale voorstelling.
De toeschouwer kan niet op zijn eigen tempo doorheen
het parcours lopen, maar wordt begeleid, en krijgt bij
iedere installatie een ‘kijk-tijd’ opgelegd, die het oor-
spronkelijke beeld oprekt tot een voorstelling. Door de tijd
die je als kijker gedwongen doorbrengt met de onderge-
dompelde vrouw in het aquarium, bijvoorbeeld, ga je een
heel andere verhouding aan met dit ‘beeldend’ werk, dan
wanneer je de impact ervan louter in doorgangsmodus
zou hebben opgepikt. Het beeld wordt theatraal omdat
het in een theatraal tijdskader wordt geplaatst, en gene-
reert dus een andere beleving dan de ‘beeldende kunst’-
beleving van de galerie of museumruimte. Verdonck pro-
duceert op deze manier, net als heel wat andere kunste-
naars van dit momenten, mutanten: kunstwerken die
buiten hun disciplinaire kaders treden, maar tegelijker-
tijd deze disciplines onder druk zetten, bevragen en ver-
sterken.

Een heel ander categorie van hybriden zijn de monsters:
waar er bij de mutanten nog sprake is van een discipli-
naire hiërarchie die de richting bepaalt van de lezing van
de toeschouwer, is deze rangschikking bij de monsters
helemaal verdwenen. Het is als bij het monster dat Dr.
Frankenstein creëerde: een samenraapsel van verschil-
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lende lichaamsdelen, dat de identiteit van geen enkel
van deze stukken nog uitdraagt. Het Monster heeft dan
ook niks menselijks meer, het is te groot en te onbegrij-
pend om in de samenleving op te gaan. En we weten
allemaal hoe het uiteindelijk met hem is afgelopen. Nog
een beter voorbeeld is misschien ‘The Thing’ (John
Carpenter, 1982): een onbepaalde blubber materiaal met
compleet onduidelijke capaciteiten, die vooral angst
inboezemt omdat er niks antropomorfisch of zelf maar
dierlijk herkenbaar in te reconstrueren valt. Het monster
schrikt precies om deze reden af: het brengt geen duide-
lijke gebruiksaanwijzing mee, houdt zich niet aan een
vooraf afgesproken codering (of die dan later doorbroken
wordt of niet), en valt in geen enkel vooraf bepaalde
kader in te passen.

Het meest extreme (en spectaculaire) voorbeeld van dit
soort kunst (na de jarenlange strijd van de nieuwe
media-, web-, of internetkunst natuurlijk, die pas nu
mondjesmaat toegang krijgt tot het reguliere circuit,
maar het zelfs nu nog meestal moet stellen met povere
toonomstandigheden, zoals een monitor op een sokkel),
zijn misschien wel de moistmedia: de kunstprojecten die
ontstaan uit een kruisbestuiving tussen design, beelden-
de kunst, performance, nanotechnologie, gentechnologie,
bio-ethiek en SF. Ik haal dit voorbeeld aan omdat de 
discussies rond deze kunstwerken legio zijn, maar de
manier waarop dit werk publiek toegankelijk kan worden
gemaakt of gecommuniceerd nog altijd niet voor de 
hand ligt.
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Het meest populaire voorbeeld blijft natuurlijk het fluo-
rescerende konijn Alba van kunstenaar-wetenschapper
Eduardo Kac. Hij liet het gen van een lichtgevende kwal
inbrengen in de bevruchte eicel van een konijn, en
creëerde op deze manier een nieuwe diersoort: een konijn
dat licht geeft in het donker. De ‘GFP Bunny’ is een
kunstwerk dat de grenzen tussen kunst, wetenschap en
hedendaagse mythologie doorbreekt, en de hele presen-
tatiepraktijk van de kunstwereld overhoop gooit. Kac
beweert zelf op zijn website:

‘Organisms created in the context of transgenic art can
be taken home by the public to be grown in the backyard
or raised as human companions. With at least one
endangered species becoming extinct every day, I sug -
gest that artists can contribute to increase global bio -
diversity by inventing new life forms... Ethical concerns
are paramount in any artwork, and they become more
crucial than ever in the context of bio art.’

(Kac 1998)

Een andere artiest, Brandon Ballangée, heeft niets meer
tentoon te stellen dan een barakje met cijfermateriaal,
grafieken, en een paar miezerige petrischaaltjes, maar
zijn doel is om het fenotype van een uitgestorven dier-
soort, een bepaald soort Afrikaanse kikker, opnieuw tot
leven te brengen. Zijn onderzoek is wetenschappelijk
onderbouwd, en stelt nieuwe vragen bij het performatief
begrip ‘re-enactment’, de kunstenaar als creator, en de
menselijke conditie in post-biologische tijden.
Deze monsterlijke kunst is onplaatsbaar, in de eerste
plaats al omdat het niet zo duidelijk is waar de artistieke
act nu precies plaats vindt. Een kunstwerk als Alba
bouwt voort op reeds bestaande labo-experimenten, maar
plaatst dit particuliere konijn opeens in het voetlicht. 
En door die keuze lopen alle discours opeens spaak: het
konijn mag van de wetenschappers niet uit de laboruim-
te worden gehaald, Kac’ eigen socialisatietheorie wil dat
het konijn in zijn eigen huiselijke omgeving wordt opge-
voed (omdat dit mensen naar zijn eigen mening zou doen
wennen aan de aanwezigheid, aaibaarheid en wenselijk-
heid van transgene creaties), en de kunstkritiek kan het
werk niet echt plaatsen. Het is opvallend dat het werk
van de bio-artiesten vaak vooral een ethisch discours
aanvuurt, maar weinig zoden aan de dijk zet voor nieuwe
artistieke inzichten.

Zeker is dat de moistmedia een stap zetten uit de
artistieke cocon, en hun plaats opeisen midden in de
wereld. Voor deze groep geldt ook wel dat de bovenlaag
geniet van een immense mediagenieke populariteit, wat
van de meeste monsterproducenten niet kan worden
beweerd. Zeker is ook dat monsterkunst niet kan zonder
discussie, een nieuwe vorm van discoursvorming, en dat
is ook de grote waarde van dit soort kunst.



De foto’s op deze bladzijde geven werk weer dat van-
daag in Extra City te zien is op de groepstentoonstel-
ling Mimétisme. Curator Anselm Franke ging op zoek
naar een alternatief kader voor ‘theatraliteit’ in de
beeldende kunst. De tentoonstelling kijkt niet zozeer
naar de formele uitwisseling tussen theater en beel-
dende kunst, maar brengt werken samen die op kriti-
sche wijze gebruik maken van de kunst van het
‘acteren’, het ‘tot iets anders worden’.

‘Mimesis’ is een sleutelbegrip in de kunstgeschiedenis
en betekent doorgaans realistische, beeldende represen-
tatie. Anselm Franke verlaat deze opvatting. Hij beroept
zich op wat Walter Benjamin het ‘mimetisch vermogen’
noemde: het vermogen van de mens om overeenkomsten
op te merken, in zich op te nemen en anderen te
imiteren. Om te kopiëren, in iets op te gaan en iets
anders te worden. 
De meeste werken in Mimétisme geven door middel van
mimetische strategieën uitdrukking aan een achtergrond:
omstandigheden, omgeving, context of milieu. Dat sluit
aan bij Bertolt Brechts opvatting van de gestus. In het
verteltheater zijn gebaren volgens hem symptomatisch
voor de algemene houding van een personage binnen
zijn/haar context. De gestus is het middel waarmee het
individu zijn/haar conditionering door het milieu uitdrukt. 

Mimétisme legt een link tussen het Brechtiaanse acteren
en het feminisme, waarin de gezagsondermijnende
mogelijkheden van het ‘mimetisch vermogen’ onder de
loep zijn genomen. Voor de feministische schrijfster en
psychoanalytica Louise Irigaray kan een ‘ontketende’
mimicry een politiek wapen zijn. Als je de verhoudingen
nabootst die door het gezag zijn opgelegd, dan kun je het
gezag ontdoen van de naturel waarmee het zichzelf pre-
senteert, zei Irigaray. Deze ontregeling is een strategie
die werd gebruikt in feministische performances, de
esthetiek van het carnavaleske en de artistieke cultus
van de waanzin, onder meer in het surrealisme.
In het spanningsveld tussen Brecht en het feminisme
zoomt Mimétisme in op de relatie tussen een individu en
zijn/haar omgeving. Wat is het kritische potentieel van
imitatiegedrag en ‘eender-wording’? Kun je door naboot-
sing, assimilatie en kameleontisch gedrag weerwerk
bieden aan maatschappelijke conditionering en een soms
dwangmatige neiging tot identificatie? Is het voor een
individu mogelijk om te onderhandelen over de voorwaar-
den, de normen en de verhalen die een context oplegt?

Mimétisme loopt nog tot 30|03|2008 
in Extra City, Antwerpen.
www.extracity.org

M I M É T I S M E
N A B O OTSING ALS POLITIEKE ST R AT EG I E

Joris Ja n ss e n s
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Kunstencentra hebben al jarenlang een ‘multidisciplinai-
re’ opdracht. Ze vergaarden vaak heel wat ervaring met
het programmeren en produceren van interdisciplinaire
kunst. Toch blijkt dat ook voor hen geen evidentie.
Pasklare recepten zijn er niet om bij interdisciplinaire
producties, ‘hybriden’ en performances het publiek met
het juiste verwachtingspatroon in de zaal te krijgen.
STUK in Leuven en Vooruit in Gent zijn kunstencentra met
hoofdzakelijk een podiumtraditie, maar met toenemende
aandacht voor disciplines als beeldende kunst, live art,
mediakunst. We spraken met vier programmatoren van
deze huizen: Tom Bonte (podiumkunst) en Eva De Groote
(mediakunst) van Vooruit, en Eva Wittocx (beeldende
kunst) en Els De Bodt (podiumkunst) van STUK.

Waar liggen de grootste moeilijkheden bij ‘hybride’ artistie -
ke praktijken? Niet zozeer bij de kunstenaar, zo lijkt het. Die
doet zijn/haar ding in steeds wisselende omstandigheden.
Maar tegelijk dagen ze instituties uit want daar zijn de 
procedures zodanig ingesleten dat er problemen ontstaan.
Tijdens het colloquium op het festival Playground noemde
Johan Pas hybridisering zelfs een bewuste anti-institu-
tionele strategie van kunstenaars.

Tom Bonte: ‘In principe willen instituties vaak wel mee,
maar in de praktijk wordt het een probleem waar ze een
publiek vertegenwoordigen. Als je wilt communiceren, dan
moet je labels plakken en dan wordt het moeilijk. Ikzelf zou
zoveel mogelijk de term “theater” gebruiken voor alles wat
je binnen zo’n context kunt presenteren: van Needcompany
tot wat we “performance” noemen. Voor mij is dat allemaal
“theater”. Maar vaak is het publiek het daarmee niet eens.
Mensen zijn dan teleurgesteld.’

Els De Bodt: ‘Communicatie is inderdaad het grote pro-
bleem. Ik krijg soms mails van mensen die zeggen dat ze
naar een voorstelling zijn geweest die aangekondigd werd
onder de noemer “dans”, maar dat ze geen dans gezien
hebben: “Beste mevrouw, leg me dat eens uit”. Het is erg
moeilijk om mensen met het juiste verwachtingspatroon in
de zaal te krijgen. Soms programmeer je die voorstellingen
een jaar op voorhand en moet je er al een label op plakken.
We proberen de term “performance” te vermijden omdat die
weinig communicatief is. Mensen kunnen zich daar niets
bij voorstellen. Vaak dekt de vlag de lading ook niet. Wat
blijft er dan nog over: noem je dat theater of dans? Onder
die noemers kun je ook niet alles kwijt. Het publiek accep-
teert dat niet. Mette Edvardsen bijvoorbeeld stond bij ons
als dans geafficheerd. Lijkt logisch, want ze is een choreo-
grafe. Maar daar is toch heel wat reactie op gekomen.’

Tom Bonte: ‘Ik heb me dit seizoen al een paar keer vast-
gereden. Ik heb alles wat performance was, gecatalogeerd
als “dans/performance” of “theater/performance”. Kris
Verdonck had ik als theater/performance gelabeld. Nadien
blijkt hij een dansvoorstelling te maken, met vier danse-
ressen aan touwtjes. Tja, dat wordt dan lastig om uit te
leggen.
Vaak zijn reacties op de labels een uiting van appreciatie.
Mette Edvardsen maakt moeilijker, meer hermetisch werk.
Als het publiek dat dan geen goede voorstelling vindt,
komen de reacties sneller. Het genre wordt dan de stok om
mee te slaan. Meer toegankelijk werk, zoals dat van Ivana
Müller, kun je probleemloos “theater” noemen – wat het
volgens mij ook is. Als mensen de voorstelling amusant
vinden, dan kom je met alles weg.’ 

Eva De Groote: ‘Het woord “performance” blijkt in Vlaande-
ren een curieuze betekenis te hebben. Hier hebben we het
eerder over hybride podiumkunst, maar in het buitenland
associëren ze dat heel sterk met de live traditie in de beel-
dende kunst.’

Els De Bodt: ‘In beeldende kunst is de term inderdaad min-
der een probleem omdat je er een lange live traditie hebt.
In podiumkunst is het net daardoor moeilijker als commu-
nicatievehikel. Dat woord schrikt mensen af. We zouden een
nieuwe term moeten zoeken. Tijdens de studiedag op Play-
ground stelde Ann Demeester (de Appel, Amsterdam) het
woord “situation” voor, of “gebeurtenis”. Maar dat staat
voor mij toch weer te ver af van het referentiekader van
theater of dans.’

Tom Bonte: ‘Tijdens dat gesprek bleek toch sterk dat men-
sen uit de beeldende en de podiumkunsten het over andere
dingen hebben. We gebruiken dezelfde woorden om over
heel verschillende praktijken te spreken. In de beeldende
kunst is een performance een eenmalige en contextspeci-
fieke actie. De geschiedenis die Johan Pas vertelt, gaat niet
op voor de podiumkunsten. Want in de podiumsector is een
performance iets wat zonder probleem herhaald en ook
verkocht kan worden.’

Eva Wittocx: ‘We moeten de discussie over hybriditeit inder-
daad niet inperken tot voorstellingen die binnen de Vlaam-
se podiumkunstensector gesubsidieerd worden. Als voor-
beelden worden vaak Kris Verdonck, Arco Renz, Needcom-
pany, Mette Edvardsen,... genoemd. Vanuit mijn optiek
passen deze volledig binnen de podiumkunsten en is daar
niet zo veel hybrieds aan. Wat we met Playground beoogden
is net dit meer open te trekken vanuit beeldende kunst en

‘WAT WIJ EEN VO O R ST E L L I N G N O E M E N ,
IS DAT NIET NOODZAKELIJK VOOR DE KUNST E N AAR ZELF’

Joris Ja n ss e n s

STUK EN VOORUIT OVER HET PRODUCEREN EN PROGRAMMEREN VAN HYBRIDE KUNST
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vanuit een internationaal perspectief. Daar zijn heel wat
performances die in vorm een ware voorstelling kunnen
genoemd worden, maar niet binnen het Vlaamse veld
bestaan/toeren. Vaak zijn het ook voorstellingen die inter-
nationaal zowel aan bod komen binnen een beeldende als
een podiumcontext. De voorstelling van Guy de Cointet die
we programmeerden, is daar een mooi voorbeeld van. Die is
na Londen en Frankrijk binnenkort ook op het Festival aan
de Werf in Utrecht te zien. De voorstelling van de beeldende
kunstenaars Robert & White gaat naar Something Raw in
De Brakke Grond te Amsterdam en ook naar Parijs. Het
Living Currency project is eind januari twee namiddagen te
zien in Tate Modern. Voor mij zijn dit meer hybride vormen:
ze combineren aspecten van beeldende en podiumkunst.
Soms zijn het min of meer afgewerkte voorstellingen die
toeren, andere keren spannende projecten die herwerkt 
worden voor elke context.’

Hoe profileren Vooruit en STUK zich als huis ten aanzien
van de verschillende artistieke disciplines en de ontmoe -
ting daartussen? Beide kunstencentra werken multidisci -
plinair, maar op een andere manier. Hoe liggen de verhou -
dingen tussen de disciplines binnen jullie huizen?

Els De Bodt: ‘Sinds de nieuwe ploeg aan de slag ging, is
dat wel veranderd. Vroeger had je één programmator voor
dans, één voor theater, één voor mediakunst en één voor
beeldende kunst en muziek samen. Nu is er nog één pro-
grammator voor dans en theater, en is de werking rond
beeldende kunst uitgebreid. Eva is onze voltijdse program-
mator beeldende kunst en performance. Dat is een grote
stap. Ieder werkt zijn eigen programma uit, maar tegelijk is

er ook veel overleg over festivals als Taste, Playground,
Artefact,... Dat zijn gebalde momenten waarop we de disci-
plines in huis echt in dialoog willen laten gaan. Wat nu die
hybridisering binnen de podiumkunsten betreft, dat lijkt me
een organisch en onomkeerbaar proces te zijn. Je moet als
kunstencentrum de vinger aan de pols houden en als je
alleen theater of dans programmeert, dan loop je achter.
Jonge kunstenaars voelen zich helemaal niet meer thuis in
die traditionele kaders.’

Eva Wittocx: ‘Mijn positie is veranderd ten opzichte van
vroeger, toen ik curator was in het SMAK in Gent. Ruimtes
voor beeldende kunst – zoals SMAK, MuHKA, Extra City of
Wiels – organiseren ook wel performances, maar dan vooral
tijdens een opening of gebalde momenten. Dat is niet zo
zichtbaar voor de podiumsector. Als je iets gelijksoortigs
organiseert in een huis met een reguliere podiumwerking,
dan krijgt zulk werk een heel ander statuut. In SMAK moet
zoiets in de inkomhal of in de witte kubus geplaatst wor-
den. In STUK kan je ook in het theater of de concertzaal
terecht. In dat geval is het karakter van zo’n voorstelling en
de visibiliteit naar de sector van de podiumkunsten hele-
maal anders. Pas dan worden zulke performances ook daar
opgepikt. Belangrijk is wel dat we in STUK rond de verschil-
lende disciplines ook een autonome werking hebben. Die
cross-overs zijn volgens mij pas interessant als er ook een
pure werking rond beeldende kunst, theater of dans is. De
uitwisseling komt op de tweede plek.’

Eva De Groote: ‘Bij Vooruit ligt dat anders. We hebben niet
echt een beeldende kunstwerking. Maar ook bij ons is po-
diumkunst gedeeltelijk afgebouwd. Wij hebben ook de stap
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gezet om geen aparte programmatoren voor dans en thea-
ter meer te hebben. De plek van de podiumkunsten is af-
gebouwd om meer ruimte te maken voor mijn veld: media-
kunst. Dat is een term die een breed veld van nieuwe
ontwikkelingen aanduidt. Dat sluit minder bij de reguliere
beeldende kunst aan, maar meer bij elektronische muziek,
nieuwe media,... Er gebeuren veel frisse en interessante
dingen in die circuits waar Vooruit vroeger geen toegang
toe had. We brengen die nu binnen in een huis met een
podiumtraditie.
Dat zorgt voor een eigen dynamiek: wat voor ons een “voor-
stelling” is, is dat niet noodzakelijk voor de kunstenaars.
Met Almost Cinema nodigden we de fotograaf Volker
Gerling uit met zijn zogenoemde Daumenkino. Hij heeft van
zijn foto’s flipboekjes gemaakt, die hij liet zien en filmde
terwijl hij erover vertelde. Dat hebben we als een perform-
ance aangebracht en het publiek heeft dat geaccepteerd.’

Tom Bonte: ‘Hij was geen theatermaker, had geen podium-
ervaring. Maar we wisten dat dit werkt voor een publiek.
Als het goed is, zeurt niemand over de labels.’ 

Is – los van de labels – de vraag niet eerder of mensen 
het juiste referentiekader beschikken, en gewapend zijn
met de juiste competentie om een bepaald type van werk 
te kunnen lezen en appreciëren?

Tom Bonte: ‘Je merkt dat mensen sterk gehecht zijn aan
hun verwachtingspatroon. Kijken we maar naar onszelf: hoe
moeilijk is het niet om je te heroriënteren tijdens de voor-
stelling, als die sterk afwijkt van wat je verwachtte? Zelfs
voor een geoefende kijker is anderhalf uur daarvoor kort.
Dan weet je hoe moeilijk het is om juist te communiceren,
zodat een publiek met het juiste verwachtingspatroon in de
zaal zit.’

Els De Bodt: ‘We spreken ook over voorstellingen waarbij op
voorhand heel onduidelijk is hoe die eruit gaan zien. Bij
bijvoorbeeld Guy Cassiers is dat anders; die werkt binnen
een duidelijk kader. Er is anderhalf jaar op voorhand een
mooie samenvatting beschikbaar, omdat men bijna altijd
van een (bestaande) tekst vertrekt. Over de hybriden
hebben we op voorhand vaak weinig of geen informatie.’ 

Tom Bonte: ‘Ook als het werk af is, blijft het moeilijk omdat
het weinig narratief is. Welke kapstok heb je? “Mette
Edvartsen simuleert een bankoverval en beweegt zijdelings
over het podium.” Dat zegt niets. Je bent dus gedwongen
om een abstracte taal te gebruiken. Maar algemeen stemt
de toekomst me hoopvol. De volgende generaties zullen
gemakkelijker dan wij omgaan met die hybridisering,
omdat die maatschappelijk verankerd is. Informatie komt
allang niet meer langs één kanaal, maar via verschillende
sporen tegelijk. De kunst pikt daarop in, stimuleert dat. De
keerzijde is wel dat mensen in zo’n flitsende samenleving
afleren om aandachtig te kijken.’

We hebben het over labels gehad. Welke strategieën heb je
om mensen te wapenen om hybride werk te lezen?

Tom Bonte: ‘Er zijn de klassieke instrumenten, zoals voor-
en nabesprekingen. Dat doen wij ook, maar daarbij steken
we onze energie steeds meer in voorstellingen die we echt
heel goed vinden en waarvan we vinden dat ze een breder
publiek zouden aankunnen. Elk jaar organiseren we “ont-
dekkingsdagen” bij dergelijke voorstellingen, met na de
voorstelling informele ontmoetingen met kunstenaars. De
reacties zijn goed – ook bij abstracte voorstellingen. Dan
blijven veel mensen napraten, ook met de makers.
Daarnaast zijn er ook de “abodagen” waarbij ik abonnees
informeer over mijn persoonlijke highlights in de program-
mering van het volgende seizoen. Dan willen we beklemto-
nen dat we – naast de Toneelhuizen van deze wereld – veel
ander en minder bekend werk tonen.’

Eva De Groote: ‘Er is ook onze webcommunity. Vorige lente
lanceerden we een ambitieus webplatform om een andere
interactie met het publiek te krijgen. Dat begint stilaan te
werken. Je krijgt steeds meer geanimeerde discussies over
voorstellingen.’ 

Els De Bodt: ‘Je merkt dat mensen het ook appreciëren als
je je als programmator in de discussie mengt. Als Eva
rondleidingen geeft, is dat arbeidsintensief maar het werkt
wel. Vorig jaar installeerden we tijdens Taste, ons festival
voor werk van nieuwe makers, ook een studentenjury die we
begeleidden en die met alle makers in gesprek lieten gaan.
Uiteindelijk koos die jury Carlos Pez als winnaar, de choreo-
graaf die het meest hybride werk op Taste maakte. Ook dat
was een arbeidsintenstief proces voor een kleine groep,
maar voor hen loont die persoonlijke investering. Je hoopt
dan dat een kleine groep van mensen voor een sneeuwbal-
effect zorgt.’

Kunnen de podiumkunsten wat discursieve omkadering
betreft niet leren van de sector van de beeldende kunst?
Bespelen musea – in vergelijking met podiumhuizen – niet
meer het hele gamma van labels en slogans tot catalogi,
leeshoeken met documentatie,...

Eva De Groote: ‘Dat frustreert me wel, maar we hebben te
weinig mogelijkheden om daarop in te spelen. Het is niet een-
voudig om voor veel kleine podiumvoorstellingen hetzelfde
type van inspanning waar te maken als voor grote tentoon-
stellingen. Maar als voorstellingen gebundeld worden, zoals
op festivals, kun je misschien wel een tandje bijsteken.’

Eva Wittocx: ‘Tijdens Playground hebben we op verschil-
lende niveaus gecommuniceerd. We hadden een meer uit-
gewerkte programmabrochure, naast een flyer met de meer
toegankelijke voorstellingen. Er waren uitgebreide, meer-
talige zaalteksten en voor een aantal voorstellingen en de
Living Currency expo maakten we boekjes met een meer
uitgebreide toelichting.’
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Wat zijn de problemen op het vlak van realisatie en 
productie?

Eva De Groote: ‘We hebben niet alleen de verandering in
het programma doorgevoerd, maar ook op andere niveaus.
Maar de productie en techniek blijft moeilijk. We hebben
een technische ploeg met een specifieke theaterachter-
grond. Voor hen was het vooral in het begin aanpassen. Het
was lastig om tijd en geduld vrij te maken voor iemand die
een halve dag uittrekt voor de opbouw van een installatie
en dan wil dat die monitor een centimeter anders hangt.
Die gevoeligheid sluit nauwer aan bij beeldende kunst en
die hadden wij niet in huis, dat is een leerproces.’

Els De Bodt: ‘Het is inderdaad een kwestie van ervaring,
maar ook van attitude. Onze technici kunnen heel uiteen-
lopend werk aan. Maar als je ze laat kiezen is het voor hen
is het gewoon veel prettiger om een voorstelling van
Toneelhuis te ontvangen. Je komt niet voor verrassingen te
staan en Toneelhuis stuurt zelf twee technici mee voor de
opbouw.’

Eva De Groote: ‘Bij dergelijke theatervoorstellingen kun je
meer vertrouwen op de routine van de technische ploeg 
en de communicatiemedewerkers. Het is nodig dat je als
programmator veel nauwer bij de communicatie betrokken
bent. De marketing voor een festival zoals The game is up
gebeurde in nauwe samenspraak.’

Tom Bonte: ‘Hybride werk produceren en programmeren is
veel minder voorspelbaar en daardoor meer arbeidsinten-
sief. Er zijn geen procedures en alles gebeurt ad hoc. De
vraag wat het werk nodig heeft, wordt telkens opnieuw
gesteld. Dat is voor mij nog steeds een leerproces. Ik heb
me voorgenomen om selectiever te zijn dan in het verleden:
minder producties, die je dan wel de aandacht kunt geven
die ze verdienen.’

Eva Wittocx: ‘De “nazorg” is een belangrijk aandachtspunt.
Als programmator of huis moet je ervoor zorgen dat het
werk ook elders opgepikt wordt, dat het kan toeren of onder
aandacht van anderen komt. Net voor deze meer bijzondere
kunstvormen moeten we in de toekomst meer tijd vrijmak-
en. Het wordt doorgaans gemaakt door kleine organisaties
zonder productiepersoon voor tournees en communicatie –
anders dan bij teksttheater van huizen die zichzelf deels
verkopen en volop reizen. Uiteraard is deze nazorg tijd-
rovend en niet evident voor een huis dat veel producties
programmeert. Maar ook STUK wil hier in de toekomst meer
tijd voor uittrekken, ook al wil dit misschien zeggen om iets
minder te tonen/programmeren.’

Wat is de impact van jullie infrastructuur op de manier
waarop jullie met de disciplines omgaan?

Eva Wittocx: ‘De infrastructuur voor beeldende en podium-
kunst is zeer verschillend. Alle zalen in STUK werden bij de
verbouwing opgevat als podiumkunstenruimtes (muziek,

theater of dans). De toenemende interesse voor beeldende
kunst dateert van na de verbouwing (2000–2001). De
ruimte in het gebouw die tot dan geen duidelijke bestem-
ming had, is dan de Expozaal geworden.’

Eva De Groote: ‘We hebben in de infrastructuur geïnves-
teerd, bijvoorbeeld door het gebouw wireless te maken.
Maar de architectuur heeft zijn beperkingen. We hebben
met het installatieparcours een nieuw format ontwikkeld,
om dat nieuwsoortig werk in überhaupt te kunnen tonen en
om kleinere performances te bundelen tot een avondvullend
programma. In het begin werkte dat moeizaam. Je kunt het
kijkgedrag van mensen niet zomaar veranderen.’ 

Eva Wittocx: ‘De distincties binnen podiumkunst zijn uitein-
delijk wel details in vergelijking met de kloof tussen beel-
dende en podiumkunst. Of het nu theater is, dans of iets
anders, podiumkunst speelt zich meestal af in een black
box en binnen een duidelijk afgebakende tijdspanne.
Beeldende kunst bekijk je anders, zonder tijdsbeperkingen
en eerder in een white cube ruimte. Die conditionering van
het kijkgedrag blijft toch heel sterk. Ook bij Playground
merk je dat het moeilijk is om dat te doorbreken. Veel
beeldende kunstliefhebbers willen rondlopen, die zitten niet
graag stil. Veel podiumliefhebbers hoeven geen tentoon-
stelling meer te zien na hun voorstelling.’

Els De Bodt: ‘Je merkt inderdaad dat beeldende kunst en
podiumkunst hun eigen publiek hebben. Mensen maken
niet gauw de overstap. Maar met een festival als Play-
ground kan je wel een context creëren om iets anders mee
te pikken. Tijdens een festival komt hybride werk inderdaad
het best tot zijn recht. Mensen weten dat ze iets speciaals
kunnen verwachten. In het jaarprogramma werkt dat niet.’

Eva De Groote: ‘Ik heb de stap gezet om enkel nog met pro-
jecten te werken, vaak met duidelijk afgebakende thema’s
zoals Almost Cinema. Maar ik ben wel optimistisch.
Misschien is het moeilijk om echte genreliefhebbers met
ingesleten kijkpatronen te bekeren tot iets nieuws. Maar
volgens mij is er wel degelijk een nieuw en nieuwsgierig
publiek met een open blik, dat we meer dan nu kunnen
aanspreken.’

Eva Wittocx: ‘Ook ik ben positief. Als kunstencentrum heb je
wel de continue taak om te blijven prikkelen en te proberen
mensen mee te krijgen met iets nieuws. Het is onze educa-
tieve rol om het publiek te blijven uitdagen.’

Tom Bonte: ‘Bij ons lukt het intussen meer en meer om een
aantal “hybriden” met succes naar de reguliere program-
mering over te brengen. Dat heeft als consequentie dat de
druk op de kalender toeneemt. Het betekent dat anderen –
gevestigde waarden – plaats moeten ruimen en dat krijg je
moeilijk uitgelegd. Maar steeds minder is er plek voor een
routineuze programmering op basis van gewoonte.’



JE MOET ALS 
K W I K Z I LV E R Z I J N

‘De Appel is in 1975 opgericht door Wies Smals als een
centrum voor performance art. Dit medium was destijds
pril, het kreeg nog maar weinig institutionele erkenning.
Om die reden wilde Wies Smals een forum creëren voor
“efemere” kunst: acties, performances, happenings,
evenementen,... Kunst werd hier dus beschouwd als iets
tijdelijks – iets waar je op het moment zelf bij moet zijn
om het te kunnen waarnemen. Dit benadrukken van het
efemere duurde een vijftal jaren. Nadien werd de Appel
een bureau voor de logistieke en conceptuele ondersteu-
ning van kunstenaars om grotere projecten op te zetten.
Er was na enkele jaren het gevoel dat performance art in
de kunstwereld wel voldoende geaccepteerd was, en dat
er hiervoor geen apart nicheplatform nodig was. Er was
geen mediumspecifieke institutie meer nodig, vond Wies
Smals.
In de late jaren ’80 en ’90 zette de Appel niet meer syste-
matisch in op performance. Saskia Bos, de vorige direc-
teur, had er weinig interesse voor en misschien kaderde
dat in de tijdsgeest. De cross-over invalshoek was in de
jaren negentig blijkbaar minder dominant. Maar toen ik
anderhalf jaar geleden bij de Appel begon, leek me dit –
zeker in de lokale, Nederlandse context – opnieuw meer
prominent. Er is geen sprake van een boom, maar per-
formance is opnieuw zichtbaar een strategie waarvan
vele kunstenaars zich bedienen. Niet iets waar ze zich in
hun traject exclusief op toeleggen, maar wel één van de
mogelijke instrumenten die ze ter beschikking hebben –
naast lezingen, sculpturen, schilderijen, installaties, 
teksten,...

Zeker in de Nederlandse context blijft er sprake van cul-
tureel separatisme. Er is nog steeds zeer weinig commu-
nicatie tussen de verschillende disciplines op een inhou-
delijk en conceptueel niveau. Jazeker, er zijn samenwer-
kingsverbanden tussen het theaterveld, het dansveld, 
het veld van de beeldende kunst. Maar op een discursief
niveau is er nauwelijks een betekenisvolle uitwisseling.
De jonge kunstenaars, theatermakers, choreografen die
ik in die tijd ontmoette, hadden sterk het gevoel dat ze
tussen verschillende stoelen terechtkwamen. Om die
reden leek het ideaal voor de Appel om te functioneren
als een soort van onbestemde “zone” waar dingen kun-
nen plaatsvinden. 
Een van de eerste aandachtspunten was de ontwikkeling
van een nieuw vocabulaire voor wat we doen. We kiezen
dan niet voor een woord als “performance”, wel voor het

woord “situatie” of “gebeurtenis” omdat dit meer flexi-
biliteit en fluïditeit mogelijk maakt. Het categoriseert
niets. We hebben het ook niet over “interdisciplinaire
cross-overs” maar wel over “supradisciplinair” werk. De
achtergrond van de mensen met wie ik werk is immers
van geen tel. Het maakt niet uit of ze nu beeldende kun-
stenaars, theatermakers of choreografen zijn. Het is de
context van de Appel die bepaalt hoe mensen naar hun
werk kijken. We blijven in de eerste plaats wel een ruimte
specifiek voor beeldende kunst en dat is heel bepalend
voor de manier waarop mensen kijken naar wat er in de
Appel gebeurt of naar wat we buitenshuis organiseren.
Zelfs als dat plaatsvindt in een theater, dan nog is dit
heel sterk gedetermineerd door het referentiekader van
beeldende kunst. Het gaat dus niet om de achtergrond
van kunstenaars, wel om de vraag op welke manier zij
aan de slag kunnen met onze context.
Iets anders dat sterk het voorwerp was van interne dis-
cussies, was de kwestie van timing en formats. Vorig
jaar experimenteerden we hiermee. Er zitten altijd enkele
weken tijd tussen verschillende tentoonstellingen, en in
die periode organiseerden we voorstellingen in een lege
witte kubus. We zijn daarvan afgestapt omdat het voor

Ann De m e e ste r
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het publiek heel verwarrend bleek te zijn. Het was niet
duidelijk of de “situaties” nu op zich stonden, of ze deel
uitmaakten van een van de tentoonstellingen,... We zijn
teruggekeerd naar het meer conventionele semi-festival-
format waarbij we een aantal verschillende “gebeurte-
nissen” inplannen op de beperkte tijdspanne van pakweg
een week. We doen dit in samenwerking met andere loka-
le partners, simpelweg omdat er zoveel spelers op het
veld zijn en het ons zinloos leek om in nevenschikking
nog een nieuwe manifestatie op te zetten. Je hebt Spring-
dance, Holland Festival, Julidans, Something Raw,...
Daar wilden we niet nog een festival aan toevoegen, wel
de context die zij voorzien gebruiken als vehikel om met
een publiek te communiceren.
Een interessante kwestie is die van het registreren en
documenteren van tijdelijke kunst. In podiumkunsten en
beeldende kunst leeft het gedachtegoed van Peggy
Phelan, waarbij het momentane van de performance zo
belangrijk is dat documenteren verdacht wordt. Hoe kun
je de ervaring van de performance immers bewaren? In
de beeldende kunst lijkt er een taboe te bestaan op do-
cumenteren. Wij willen met de Appel net méér documen-
ten maken. Niet alleen foto’s en videoregistraties, we
vragen ook aan mensen om getuige te zijn en hun erva-
ring in een tekst te verwerken. We hebben ook een groot
performance archief in de Appel. Elk jaar vragen we een
curator om met dat archief aan de slag te gaan en een
element te vertalen in de vorm van een tentoonstelling. 

Algemeen zie ik niet echt een probleem met supradisci-
plinaire artistieke praktijken. Maar een organisatie die
zich toelegt op performances, gebeurtenissen en evene-
menten moet wel hyperflexibel zijn, moet bijna een soort
kwikzilver zijn. Die moet zich de hele tijd aanpassen aan
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individuele praktijken. Het is onmogelijk om daarvoor een
format te ontwikkelen. 
De grootste uitdaging ligt wel in het deconditioneren van
het publiek. Kijkpatronen zijn niet geconditioneerd door
de infrastructuur. Of je nu iets in een black box of een
white cube zet, maakt niet zoveel uit. De normatieve
impuls ligt eerder in de preconcepties van het publiek.
Mensen nemen die mee waar ze ook naartoe gaan. Een
danspubliek neemt zijn kijkpatronen mee de witte kubus
in. Een beeldende kunstpubliek neemt zijn achtergrond
mee in het theater. Het grootste probleem is hoe je die
referentiekaders kunt uitwissen. Hoe kun je mensen naar
kunst laten kijken vanuit een brede achtergrond, maar
met een open geest?’

Transcriptie van de interventie van Ann Demeester, directeur
van kunstencentrum de Appel te Amsterdam, tijdens de panel -
discussie op het colloquium ‘Het speelveld tussen beeldende
kunst en podiumkunst’, STUK Leuven, 8 november 2007.



IS DIT NOG 
K U N ST? 

Met het instrument van het Kunstendecreet pikte het
Vlaamse cultuurbeleid al in op de hybridisering in kun-
stenland. Gebaseerd op het Podiumkunstendecreet
(1993) dat tot voor 2006 de subsidiëring van podium-
kunsten regelde, is er met dit decreet sinds 2004 een
uniforme regeling voor alle kunstvormen, voor zover
ze niet binnen het werkveld vallen van de fondsen (het
Vlaams Audiovisueel Fonds of het Vlaams Fonds voor
de Letteren). Het Kunstendecreet was in aanzet voor-
zien als een schottenloos decreet. Er zijn multidiscipli-
naire werkvormen (kunstencentra, werkplaatsen, festi-
vals, managementbureaus) en door de aandacht voor
omkaderende functies (sociaal-artistiek en kunstedu-
catie) zijn er ook openingen naar andere maatschap-
pelijke domeinen. 
Toch zijn de oude disciplines er nadrukkelijk aanwezig
in de manier waarop organisatievormen worden om-
schreven en de beoordeling geregeld is. Binnen de
podiumkunsten zijn er nog steeds dans-, theater- en
muziektheaterproducenten onderscheiden. Verder 
is er sprake van organisaties voor beeldende kunst,
architectuur, vormgeving, muziek, audiovisuele
kunst,... Is het Kunstendecreet flexibel genoeg om 
een plek te geven aan interdisciplinaire artistieke
praktijken?

VAN MULTI- TOT TRANSDISCIPLINAIR

Naast de genoemde disciplinaire decretale categorieën
biedt het Kunstendecreet aan sommige organisaties de
ruimte om een multidisciplinaire werking te ontplooien.
Multidisciplinair betekent dat er een omgeving is waar
verschillende artistieke disciplines relatief gescheiden
naast elkaar voorkomen. In het Kunstendecreet kun je
dan denken aan kunstencentra, werkplaatsen en festi-
vals. Dat zijn organisaties die kunnen inzetten op kruis-
bestuivingen, maar waar de disciplines vaak ook in een
zeer herkenbare vorm naast elkaar verschijnen. In het
huidige systeem worden zij beoordeeld op basis van de
werkvorm in plaats van de discipline. Expertise met be-
trekking tot de werkvorm wordt gecombineerd met exper-
tise uit verschillende disciplines. Daar lijken zich weinig
problemen voor te doen. Maar voor de producenten uit
het Kunstendecreet ligt de discussie al iets moeilijker. 

Metamorfose in podiumland. Een veldanalyse (VTi, 2007)
liet immers zien dat het lang niet meer alleen de kun-

stencentra, werkplaatsen en festivals zijn die multidisci-
plinair werken. Ook dans-, theater-, en muziektheaterpro-
ducenten zetten steeds meer stapjes buiten hun decreta-
le opdracht. Steeds meer gezelschappen zijn hybride 
productiekernen. In Metamorfose in podiumland gingen
we dieper in op de case van Theater Antigone. Dat was
halverwege de jaren 1990 nog een gezelschap dat enkel
en alleen theater (voor volwassenen) maakte. Sinds Jos
Verbist in 1997 aan de slag ging, blijft theater voor Anti-
gone wel de hoofdzaak, maar is er tevens een sociaal-
artistieke lijn ontwikkeld, is er een toenemende inbreng
van dans, video en muziektheater, en worden er ook
jeugdvoorstellingen gemaakt én getoond. De parallel met
het model van de kunstencentra ligt voor de hand.

Dezelfde analyse kan voor veel gezelschappen gemaakt
worden. De stadstheaters KVS, NTGent en Toneelhuis
bijvoorbeeld zijn allang geen repertoiretheaters meer met
een vast ensemble. Ook zij zijn flexibele productie-units
die zich niet alleen op theater richten maar ook op de
productie en presentatie van verschillende podiumkun-
sten (en daarnaast vaak tentoonstellingen, concerten,
party’s, symposia, en alle mogelijke combinaties daarvan
– al dan niet in een festivalformule). De decretale cate-
gorie van de ‘Nederlandstalige dramatische kunst’ bevat
bij nader inzien veel gezelschappen die weinig proto-
typisch ‘theater’ maken. In het buitenland wint Need-
company, sinds 1991 als theaterproducent gesubsi-
dieerd, vermaarde dansprijzen. En ook Troubleyn, de
structuur van de artistieke duizendpoot Jan Fabre, ont-
vangt subsidies als teksttheatergezelschap. Crew gaat
op zoek naar raakvlakken tussen theater en technologie.

In dans lijkt de hybridisering nog verder te gaan dan in
het theater. Uit Kanaries in de koolmijn, het masterplan
voor dans dat het VTi in december 2007 presenteerde,
kwam nogmaals ter sprake dat dans een voortrekkersrol
speelt bij de hybridisering van de podiumkunsten. De
definitie van dans is de laatste tijd heel sterk opgerekt,
zelfs in die mate dat de herkenbaarheid van het genre
voor het brede publiek in het geding is. Dans is een zeer
open systeem met een sterke drang naar vernieuwing en
originaliteit, waarbij gangbare grenzen en categorieën
graag en veelvuldig in vraag worden gesteld. Dans is een
context die gemakkelijk nieuwe, vreemde elementen
importeert en om die reden zoeken nogal wat ‘hybriden’
hier een plek. (Tegelijk laat het masterplan voor dans

Joris Ja n ssens (i.s.m. Dirk De Wit)
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heel scherp zien dat de hybridisering niet leidt tot een
grijze massa van projecten waarin het onderscheid
tussen disciplines van geen tel meer is. Het masterplan
is tevens een pleidooi voor specialisering en de cultuur-
politieke erkenning van de eigenheid van dans als
lichaamskunst.) 

D E C A L A G E

Wat de gezelschappen betreft, is er een steeds grotere
decalage tussen wat organisaties in feite doen en hun
decretale opdracht. Steeds meer organisaties nemen
functies op die niet tot hun decretale opdracht behoren.
In Metamorfose in podiumland leidde dat tot een pleidooi
voor de afschaffing van de gedefinieerde werkvormen en
voor een herziening van het Kunstendecreet volgens een
functionele benadering. Vandaag omschrijft het Kunsten-
decreet al een aantal ‘functies’ waarop organisaties kun-
nen intekenen. Het gaat hier in hoofdzaak over creatie,
presentatie, publiekswerking, aangevuld met een aantal
optionele functies (internationale, sociaal-artistieke en
kunsteducatieve werking). Het verfijnen en eventueel
aanvullen van deze functies (o.a. interculturaliseren, net-
werken, onderzoek, archiveren,...) maakt het mogelijk om
een flexibel systeem op maat van organisaties te ontwik-
kelen. Ook disciplinegebonden opdrachten kunnen hier
een plek vinden. Het systeem zou veel beter dan nu het
geval is aansluiten bij de zelfprofilering van gezelschap-
pen. Tegelijk krijgt de overheid de mogelijkheid om het
evenwicht tussen de verschillende functies in het land-
schap te bewaren.

Op basis van de reactie van Jos Van Rillaer op het collo-
quium tijdens het Playgroundfestival (zie p. 30–31) lijkt
een dergelijke hervorming nog verre toekomstmuziek. Een
grondige evaluatie van de flexibiliteit van het Kunsten-
decreet komt er na de volgende grote subsidieronde
(periode 2010–2013). Tot dan gaat het kunstenbeleid
eerder pragmatisch om met de hybridisering in kunsten-
land. Producenten moeten zich bekennen tot een van de
decretale categorieën, maar hebben daarbinnen wel een
zekere bewegingsvrijheid. Na hun initiële outing speelt
het principe van ‘hoofdzaak’ en ‘bijzaak’. 

TUSSEN TWEE STOELEN

Op voorwaarde dat de beoordelingsprocedure met de
juiste expertise en soepelheid gebeurt, kan het huidige
systeem heel wat opvangen. Maar op korte en lange ter-
mijn roept de pragmatische houding vragen op. Bij inter-
en transdisciplinaire praktijken wordt het soms moeilijk
om ‘hoofdzaak’ en ‘bijzaak’ van elkaar gescheiden te
houden. Inter- of transdisciplinaire projecten – vooral
van individuele kunstenaars – dreigen tussen twee stoe-
len te vallen. 
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Met interdisciplinair bedoelen we projecten waarbij kun-
stenaars uit verschillende disciplines samenwerken, met
kruisbestuivingen en mengvormen als resultaat.
Interdisciplinaire creaties kunnen zich bijvoorbeeld voor-
doen als een podiumvoorstelling maar met de mentaliteit
en referentie (omgang met ruimte, lichaam, tijd) van
beeldende kunst... Hoofdzaak en bijzaak vormen dan
geen oplossing meer, en het principe is moeilijk hanteer-
baar. Met ‘transdisciplinair’ bedoelen we een bepaald
soort praktijk waarbij de traditionele disciplines bijna
irrelevant worden. Makers trachten letterlijk ‘out of the
box’ te denken en weigeren zich te situeren in één disci-
pline. Hun werk ontstaat niet vanuit het behoren tot een
discipline of het samenbrengen van disciplines maar
vanuit een vraagstelling. Vandaar wordt er geput uit wat
disciplines kunnen aanreiken maar wordt er ook buiten
de kunsten gezocht. De zoektocht geeft dikwijls aanlei-
ding tot cross-overs met andere sectoren en kennis-
disciplines: wetenschap, sociale, technologie, enz.
Transdisciplinaire projecten kunnen leiden tot onduide-
lijkheid over de vraag of dit nog wel kunst is... 
In dergelijke gevallen dreigen projecten en werkingen op
de dool te geraken. Vooral voor kunstenaars is het pro-
blematisch. Anders dan voor organisaties zijn er voor
individuele kunstenaars geen multidisciplinaire loketten.
Zijn móeten zich bekennen tot een van de disciplinaire
loketten. Voor hen lijkt het veel moeilijker dan voor
organisaties om een duidelijk onderscheid te maken
tussen ‘hoofdzaak’ en ‘bijzaak’. Kunstenaars die multi-
disciplinair werken – soms maken ze beeldende kunst,
soms theater – moeten afhankelijk van hun project naar
een andere discipline. Kunstenaars met een transdisci-
plinaire artistieke praktijk kunnen enkel opteren voor
beoordeling vanuit een bepaalde discipline. 

De beoordeling van multi-, inter- en vooral transdiscipli-
naire projecten blijft een heikele kwestie. Is er nood aan
een apart ‘loket’ voor dergelijke praktijken? Hoe krijg je
een goed debat over deze kunstvormen? Is het een op-
lossing om expertise uit verschillende disciplines samen
te brengen om die projecten te beoordelen, in de veron-
derstelling dat dit een goed debat oplevert rond beoor-
deling? Of heb je eerder een aparte commissie met ex-
perts in dat interdisciplinaire veld nodig om deze meng-
vormen te behandelen?
De volgende bladzijden willen het debat voeden. Naast
een transcriptie van het gesprek dat Ann Olaerts en Dirk
De Wit op Playground voerden met Jos Van Rillaer,
zoomen we kort in op enkele buitenlandse modellen
waarbij er – in tegenstelling tot Vlaanderen – wél een
apart loket is voor discipline-overschrijdende praktijken.
Er zijn korte bijdragen over het Combined Arts program-
ma van de Arts Council in Engeland en over de Inter-
regeling eCultuur in Nederland.
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Metamorfose in podiumland: http://www.vti.be/metamorfose
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Combined Arts: http://www.artscouncil.org.uk/subjects/homepage.php?sid=6
Interregeling eCultuur: http://www.mondriaanfoundation.nl/



Sinds 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting,
het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimule-
ringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
samen de ontwikkeling van interdisciplinaire e-cultuur-
projecten in Nederland. Met de Interregeling eCultuur
komen ze tegemoet aan het groeiend aantal grens-
overschrijdende projecten in kunst en cultuur die niet
aan een bepaalde sector of discipline gebonden zijn.

Wat is die Interregeling eCultuur precies en wie kan er
een beroep op doen?

Taco de Neef: ‘Voor de Interregeling komen interdiscipli-
naire projecten in aanmerking waarbij al dan niet ge-
bruik wordt gemaakt van technologie, en projecten die
zich buiten de gevestigde disciplines bevinden. Deze
beweging wordt voor een belangrijk deel gevoed door
technologische ontwikkelingen en door de digitalisering
van beeld, geluid, muziek, tekst, beweging en ruimte.
Daarnaast stellen we vast dat makers zich vandaag
vrijelijk bewegen tussen verschillende disciplines. Ze
kiezen onverwachte interdisciplinaire samenwerkings-
relaties en voor hen voldoen traditionele kwalificaties als
beeldend kunstenaar, vormgever, ontwerper (grafisch,
industrieel, ruimtelijk,...), schrijver, componist, film-
maker, choreograaf of theatermaker niet meer. 
De Interregeling maakt het mogelijk om projectsteun te
ontvangen waarbij de voorbereiding en uitvoering ervan
over maximum drie jaar kan gespreid worden. Projecten
worden beoordeeld op culturele betekenis, kwaliteit
(inhoudelijk, artistiek, technisch), vernieuwende waarde,
het bouwen van bruggen tussen kunst en andere maat-
schappelijke sectoren als wetenschap en bedrijfsleven,
en toegankelijkheid voor de beoogde doelgroep. Een aan-
vraag kan niet tegelijk ingediend worden binnen de Inter-
regeling en binnen een van de andere ondersteunings-
mogelijkheden van de Mondriaan Stichting, het Stimule-
ringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en
het Nederlands Fonds voor de Film.’

Waar komen de middelen van de Interregeling vandaan? 

De Neef: ‘Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft voor 2007 en 2008 in totaal 1,4 mil-
joen euro beschikbaar gesteld. Dat bedrag komt bovenop
de bestaande middelen van de drie fondsen. Het ministe-
rie heeft wél afgesproken met de drie fondsen dat zij in
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OP HET SNIJVLAK TUSSEN
K U N STEN EN T EC H N O LO G I E

Dirk De Wit

TACO DE NEEF (MONDRIAA N ST I C H T I N G) OVER DE INTERREGELING eC U LTUUR IN NED E R L A N D
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totaal ook 1,4 miljoen euro besteden in 2007 en 2008
voor innovatieve e-cultuurprojecten, maar dan binnen elk
van die fondsen. Dit om te vermijden dat de fondsen alle
vernieuwende e-cultuurprojecten in het domein van de
beeldende kunst, film of omroepproducties naar de
Interregeling zouden doorsturen. De Interregeling is dus
enkel bedoeld om mengvormen en cross-overprojecten
tussen beeldende kunst, film, televisie en nieuwe media
te steunen.’

Hoe is de Interregeling ontstaan en aan welke noden uit
het creatieveld moest die Interregeling tegemoet komen?
Welke projecten wilde men met de Interregeling stimule -
ren en ondersteunen?

De Neef: ‘De huidige Interregeling is een voortzetting van
de eerste Interregeling, die in 2001 in het leven werd
geroepen en tot en met 2003 bestond. Toen namen vijf
fondsen deel: naast de drie hoger vernoemde fondsen ook
het Fonds voor de podiumkunsten en het Fonds voor
beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst. Bij die
eerste Interregeling hebben die vijf fondsen 50% van het
budget voor die Interregeling voorzien uit de eigen mid-
delen en de overheid stelde de overige 50% extra ter be-
schikking. Doel was met verschillende fondsen gezamen-
lijk een stimulans te geven aan de ontwikkeling van
interdisciplinaire e-cultuurprojecten, die daarvoor moei-
lijker bij een van de fondsen apart waren onder te bren-
gen.’

Hoe werd die Interregeling tijdens de eerste jaren geëva -
lueerd door het beleid en hoe werd het functioneren van
die Interregeling gewaardeerd door de kunstenaars en
producenten?

De Neef: ‘De Interregeling wordt door kunstenaars en in-
stellingen goed gewaardeerd, omdat het eenvoudiger is
geworden voor brede, gevarieerde projecten via één aan-
vraagprocedure een substantiële bijdrage van de lande-
lijke overheidsfondsen te krijgen. De kwaliteit van de
ondersteunde projecten was over het algemeen bijzonder
goed.’

Waarom werd de Interregeling in 2003 stopgezet door de
toenmalige staatssecretaris Medy van der Laan?

De Neef: ‘De eerste Interregeling was altijd al bedoeld als
tijdelijk initiatief om de ontwikkeling van e-cultuur een
eenmalige impuls te geven. Na afloop van de regeling is
vrij snel het plan ontstaan om de regeling een vervolg te
geven. De huidige Interregeling is wederom een tijdelijke
aangelegenheid en loopt van 2007 tot en met 2008. Het
gewijzigde profiel van de regeling is een gevolg van
voortschrijdend inzicht, waarbij in de huidige versie dui-
delijker is verwoord wat voor soort projecten voor onder-
steuning in aanmerking komt, zodat de regeling een
duidelijker profiel heeft. Ook is de groep aan de Inter-
regeling deelnemende fondsen van samenstelling veran-
derd. Het Fonds voor de podiumkunsten vond de Inter-
regeling uiteindelijk minder relevant voor die sector: er
werden in de eerste Interregeling niet zoveel projecten uit
die sector ingediend.’ 

Hoe functioneert die Interregeling vandaag? Welke pro -
jecten worden ermee ondersteund? En is die Interregeling
een toekomstgericht en duurzaam instrument om groei -
ende cross-overprojecten op het snijvlak van kunsten,
vormgeving, media, technologie en creatieve industrie te
ondersteunen?

De Neef: ‘In 2007 zijn er drie beoordelingsrondes ge-
weest. De projecten waren, zoals verwacht, zeer divers
van aard en varieerden van projecten die zich geheel in
een digitale omgeving afspelen – een website waarin
digitale informatiestromen worden gevisualiseerd – tot
de ontwikkeling van een applicatie die een verbinding
legt tussen een museale collectie en daaraan verbonden
locaties in de stad, waarmee het publiek op ontdekkings-
tocht kan gaan. Veel van de projecten kenmerkten zich
door een bijzonder engagement (verbinding met de
maatschappij) en een andere, veel meer interactieve
relatie met het publiek. De Mondriaan Stichting heeft
goede verwachtingen voor de projecten die in het tweede
jaar, in 2008, met de Interregeling mogelijk zullen wor-
den gemaakt.’
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ENKELE DOOR INTERREGELING 
GESTEUNDE PROJECTEN

Recalling RFID: Nabaz’mob-opera for 100 smart 
rabbits (Stichting De Balie, Amsterdam)
Nabaz’mob is een kleine, door radiosignalen aangestuur-
de opera met draadloze konijnen. De konijnen kunnen
mp3’s, e-mails, weerberichten en nieuws ontvangen en
verzenden, en bovendien lichtsignalen afgeven. De opera
wordt in Centre Pompidou ontwikkeld en duurt dertig
minuten. Hij wordt in Nederland uitgevoerd binnen
Recalling RFID, een programma rond draadloze techniek
in samenwerking met het Instituut voor Netwerkcultuur.

Hier en nu (Kamerblauwlicht, Amsterdam)
Hier en nu is een open source softwarepakket met web-
site waarmee kunstenaars nieuw werk kunnen maken
met realtime 3d-beelden voor live performances en in-
stallaties. Het pakket is gebaseerd op een 3d-computer-
game. 
Museum ++ (Waag Society, Amsterdam)
Museum++ maakt met mobiele communicatietechno-
logie verhalen van stadsbewoners en digitale onderdelen
uit museale en documentairecollecties toegankelijk. Het
is een samenwerkingsproject tussen Waag Society,
Koninklijk Instituut voor de Tropen en You Are Not Here,
een groep gamedesigners, ontwerpers en kunstenaars 
uit New York. Onderwerp van het project is het koloniale
(slavernij)verleden in Amsterdam. Op basis van de 
KIT-collectie worden twee interactieve online kaarten
gemaakt, van Amsterdam en van locaties in de wereld
waar de West-Indische Compagnie actief was. Bezoekers
kunnen multimediale informatie toevoegen. 

Donkeypedia
(Stichting Donkeypedia Foundation, Amsterdam)
Donkeypedia is een trektocht van een reporter en een ezel
door Europa, waarbij gemeenschappelijke denkbeelden
uit verschillende culturen en religies worden getoond om
de vraag te beantwoorden hoe kinderen en jongeren aan-
kijken tegen Europa. De ezel draagt digitale communica-
tieapparatuur en wordt gevolgd en gedirigeerd door kin-
deren en jongeren, die daarmee co-auteur zijn van de
reporter. Voor de resultaten wordt een website ontwikkeld
met een community platform waarop taaloverstijgende
associatieve communicatie mogelijk is. 

TVBox1 (Stichting Multi Media Impuls, Amsterdam)
TVbox is een internationaal reizend muziektheater van
Jacob ter Veldhuis (JacobTV), in samenwerking met Jan
Willem Looze en Jan Boiten. TVbox 1 wordt een proef-
voorstelling in de vorm van een sample opera meets
videoclip, met zeven thema’s die in latere voorstellingen
terugkeren. De presentatie vindt plaats op een podium
met projectieschermen. Per uitvoering kunnen bezetting
en inhoud wijzigen. Het streven is de voorstelling in pre-
mière te laten gaan tijdens het Holland Festival, gevolgd
door een tournee met vijftien presentaties.

I AM YOUR 
PRIVATE DANCER

Cultuurcentrum Strombeek zette 2008 in met de tentoon-
stelling I am your private dancer, op het raakvlak tussen
beweging, dans en beeldende kunst. Naast documenten,
foto’s en kunst van choreografen en gezelschappen als
Rosas, Needcompany, Meg Stuart, Arco Renz en Trisha
Brown, werd ook werk gepresenteerd van ondermeer
Bruce Nauman en Peter Rogiers.

Onderstaande foto’s en deze op pagina 25 tonen enkele
beelden uit de tentoonstelling.



PAS SAG E

De beelden op de volgende pagina’s tonen werk uit de
tentoonstelling Passage, die nog tot 24 februari loopt in
de Brusselse Beursschouwburg en op verschillende loca-
ties in Mechelen. Contour, kc nOna en de Beursschouw-
burg bundelden hun krachten om jong talent te presen-
teren met video’s, installaties en performances.
Studenten van tien kunstscholen in acht Europese lan-
den werkten op een gemeenschappelijk thema: de
relaties tussen bewegend beeld en performance.
Preselecties en een eind-jury hebben geleid tot een ten-
toonstelling met meer dan dertig deelnemers. De betrok-
ken kunstscholen zijn: Sint-Lukas Brussel en Sint-Lucas
Gent, ZKM Karlsruhe (DEU), Goldsmiths College Londen
en Metropolitan University Leeds (GBR), AKI Enschede
(NLD), Ecole Supérieure d’Art Clermont-Ferrand (FRA),
Kunstacademie Vilnius (LTU), Kunstacademie Tallinn
(EST), Universiteit voor Kunst en Industrieel Design Linz
(AUT). Acht van deze kunstenaars hebben hun werk
verder ontwikkeld in de ateliers van FLACC in Genk.

L I N K S
www.contourmechelen.be/passage
www.beursschouwburg.be
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Arts Council England heeft een programma lopen voor
projecten waarbij verschillende artistieke disciplines
gecombineerd worden: Combined Arts. Amanda Rigali
(Arts Council England) licht toe: ‘Combined Arts gaat
over ontmoetingen tussen kunstenaars en organisaties
die niet dachten dat ze veel gemeenschappelijk hadden.
Het is geen “sector”, zoals theater, maar een groep van
mensen die samenwerken vanuit diverse achtergronden/
kunstvormen. Zoiets als een combined artist bestaat
niet, omdat alle kunstenaars in hun werk in zekere mate
wel verschillende kunstvormen zullen gebruiken.
Doorgaans bekijken we kunstenaars en organisaties
vanuit de invalshoek die het beste aansluit bij hun prak-
tijk. Bijvoorbeeld hoort live art bij beeldende kunst en 
circus bij theater. Maar kunstenaars en organisaties 
die hun activiteit gelijkmatig verdelen over verschillende
kunstvormen, komen wel bij Combined Arts terecht.’

De portfolio van ondersteunde organisaties omvat kun-
stencentra en huizen waar verschillende kunstvormen
gepresenteerd worden: straatkunsten, festivals (enkel
multidisciplinaire festivals), circuits voor landelijke
spreiding (netwerken van speelplekken te lande die pro-
fessioneel werk programmeren), kunstenaars die in ver-
schillende disciplines werken (bijvoorbeeld cross-overs
tussen kunst en wetenschap en kunst en technologie).
Op dit moment wordt jaarlijks ongeveer 36 miljoen pond
geïnvesteerd in de werking van zowat 180 organisaties.
Een significant percentage gaat naar de ondersteuning
van festivals, site-specific werk, feestelijke evenementen
and participatorische programma’s. 

Opmerkelijk is dat publieksparticipatie hierbij een belan-
grijke invalshoek is. Het combineren van verschillende
kunstvormen wordt gezien als een interessante strategie
om op zoek te gaan naar nieuwe publieken: ‘In landelijke
gebieden zonder veel culturele infrastructuur is het door
festivals, carnaval- en straatfeesten, kunstencentra,
site-specific werk of specifieke regelingen voor cultuur-
spreiding dat mensen de kans krijgen om deel te nemen
aan kunst. Het gemeenschappelijke verband tussen alle
gecombineerde kunstenorganisaties die wij hebben ges-
teund, is dat zij met verschillende kunstvormen werken
om hun doelstellingen te bereiken.’

LEES MEER: 
www.artscouncil.org.uk

C O M B I N ED ARTS 
OM PA RT I C I PATIE TE BEVO R D E R E N

Joris Ja n ss e n s
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Om erkend te worden binnen het Kunstendecreet moeten
producenten zich tot een van de traditionele disciplines
bekennen. Bovendien worden hun aanvragen beoordeeld
door disciplinaire beoordelingscommissies. Is het
Vlaamse kunstenbeleid wel voldoende gewapend om 
met de toenemende interdisciplinariteit om te gaan? 
We vroegen het aan Jos Van Rillaer, administrateur-
generaal van het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

In Engeland ontwikkelde de Arts Council een programma
voor Combined Arts. In Nederland is er de Interregeling. We
hebben in Vlaanderen niet echt een speciale regeling voor
artistieke cross-overs en mengvormen. Komt de Vlaamse
regelgeving, zoals ze vandaag bestaat, wel voldoende tege -
moet komt aan de vragen uit de artistieke praktijk?

Jos Van Rillaer: ‘Voor de duidelijkheid moeten we eerst naar
de definities kijken. De Nederlandse Interregeling gaat over
digitalisering en technologie. Combined Arts beslaat een
veel breder terrein. Bepaalde stukken daarvan worden zeker
bestreken door het Kunstendecreet. En dan heb je nog de
discussie over de “mutanten” en de “monsters” – over de
eigenlijke interdisciplinariteit. Dit zijn drie verschillende
zaken die elk een andere invalshoek vragen. 
Wat de nieuwe technologische middelen betreft, heeft het
Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – zowel het
Departement als het Agentschap Kunsten en Erfgoed – bij
de Minister gepleit om een apart accent te leggen, naast
de kaderdecreten die er bestaan. Vanuit de beleidsvorming
hebben we gewerkt rond e-cultuur, een terrein dat in
Vlaanderen nog in een pioniersfase zat en bijzondere aan-
dacht moest krijgen. Hier moet beleidsvorming rond gebeu-
ren, met ook financiële consequenties. Dat discours hebben
we gedurende twee jaar met de Minister gevoerd en princi-
pieel gaat hij daarin mee. In de beleidsbrief die eind 2007
aan het parlement voorgelegd werd, is e-cultuur een apart
thema, met een eigen onderzoeksbudget. Samen met BAM
blijft de administratie vragende partij om daar grotere con-
sequenties – ook financieel – aan vast te knopen, zoals
een cartografie van lopende initiatieven en steun voor meer
projecten. 
De interdisciplinariteit moeten we bekijken vanuit de prag-
matiek van het Kunstendecreet. We hebben nu een vierjaar-
lijkse en twee tweejaarlijkse rondes meegemaakt. Het is
dus nog een pril decreet. Op basis van de ervaring van de
beoordelingscommissies, de overkoepelende adviescom-
missie en de administratie kunnen we al constateren dat

het Kunstendecreet een flexibel instrument is. Voor zover
wij daar zicht op hebben, kan het decreet nieuwe ontwik-
kelingen zonder veel problemen een plaats geven. Wat de
“mutanten” betreft (zie p.10), speelt het principe dat orga-
nisaties vrij zijn om aan te geven wat voor hen hoofdzaak
of bijzaak is. Dat is een goede oplossing. Met betrekking tot
de “monstertjes” ligt het moeilijker. Dat is een meer recen-
te evolutie. We denken dat de overkoepelende adviescom-
missie in de toekomst meer gebruik zal moeten maken van
één instrument binnen het decreet, namelijk het installeren
van een ad hoc commissie voor moeilijk te plaatsen aan-
vragen. Het decreet laat dit toe. Het zou je perfect toelaten
om nieuwe vormen te beoordelen. Dat dit nog niet gebeurd
is, komt volgens mij doordat er nog te weinig “monstertjes”
zijn. Ik neem wel aan dat dit fenomeen gaat groeien.
Volgens mij hebben we dus geen extra regelgeving nodig.
Het is vandaag goed mogelijk om op een pragmatische
manier met interdisciplinariteit om te gaan.’

Is het toch niet zo dat het decreet interdisciplinaire prak -
tijken in de weg staat? Organisatievormen worden vooral
disciplinair benoemd en de commissies worden tot nu toe
nog altijd disciplinair samengesteld.

Jos Van Rillaer: ‘Ik denk niet dat het decreet een rem is.
Ook in het beleid zie je praktijken verschuiven. Bijvoorbeeld
bij de laatste tweejarige ronde constateer ik dat men de
corporatistische reflexen achterwege heeft gelaten en dat
men inderdaad vanuit het globale Kunstendecreet begon 
te redeneren. Ik juich dat toe en denk dat deze evolutie
alleen maar versterkt gaat worden. 
Tegelijk moet de hybridisering in de kunsten gerelativeerd
worden. Die is nog lang niet de dominante realiteit. De
subsectoren zijn nog heel belangrijk; ze kleuren het kun-
stenveld heel duidelijk. Wel is de hybridisering een nieuwe
tendens die aan belang wint. Maar ik merk dat de beoorde-
lingscommissies daar nogal soepel mee omgaan. Het is 
ook niet zo dat alle commissies categoriale commissies
zijn. De beoordelingscommissies voor kunstencentra en 
festivals zijn multidisciplinair. Daar is discussie over. Men
zou kunnen overwegen om die commissies meer te specia-
liseren op multidisciplinaire invalshoek, en de monodisci-
plinaire projecten bij de verschillende sectorale commissies
onder te brengen. Dan krijg je beoordelingscommissies die
heel specifiek expertise ontwikkelen over de meer complexe
vormen van dossiers. Het huidige legale kader laat volgens
mij die evolutie toe.’

P R AG M AT I SCH BELEID
VOOR MONSTERS EN MUTA N T E N

Ann Olaerts & Dirk De Wit

JOS VAN RILLAER OVER HET EFFECT VAN DE HYBRIDISERING OP HET VLAAMS CULT U U R B E L E I D
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Men zou een stap verder kunnen zetten en de huidige, 
toch hoofdzakelijk disciplinair samengestelde commissies
loslaten om vanuit een flexibele advisering te werken. 
Uit een grotere pool van experts zou je dan ‘à la carte’ een
commissie kunnen samenstellen. Is dat in de toekomst een
mogelijkheid?

Jos Van Rillaer: ‘Mijn houding is vandaag pragmatisch. Het
Kunstendecreet is nog zo jong. Maar ik denk ook dat we de
discussie moeten aangaan over de manier waarop we be-
oordelen. Dat moeten we heel grondig evalueren. En dat
moeten we nu doen, daar ben ik het volkomen mee eens.
Maar er zal opnieuw een vier- en een tweejarige ronde zijn
in 2009. Pas in de nieuwe legislatuur gaan we naar een
echt grondige evaluatie van het instrumentarium. Pas na
twee vierjarige rondes kun je je met meer gewicht uitspre-
ken over het flexibele en het non-flexibele in het decreet. 
Er zijn wel een aantal zaken waarover we nu al praten, bij-
voorbeeld de denkoefening om kunstenaars meer mogelijk-
heden te geven. We gaan naar een vereenvoudiging van het
systeem van beurzen en projecten.’

Is er vandaag voldoende expertise aanwezig op het vlak
van die monstertjes? Er is zeker moeite gedaan om de 
disciplinaire kennis bij de commissies op te rekken, door
mensen bij in de commissie te vragen. Maar projecten be -
oordelen die weinig herkenbaar zijn vanuit een discipline,
dat blijft zeer moeilijk en vergt een eigen interdisciplinaire

expertise. Het is niet altijd duidelijk vanuit welk referentie -
kader dat je eigenlijk zo’n project moet kunnen beoordelen.
Elders in Courant wordt gezegd dat het publiek toch vaak
met een bepaald verwachtingspatroon komt kijken. Geldt
dat ook niet voor commissies?

Jos Van Rillaer: ‘Die opdeling leeft inderdaad heel sterk.
Tegelijk moeten we beseffen dat de bestaande commissies
vandaag al een zekere diversiteit in de rangen hebben.
Vanuit een brede achtergrond durven ze over de haag van
de eigen discipline te kijken. 
Maar het klopt: we moeten die expertise regelmatig ver-
nieuwen. Daar heb je twee niveaus in. Om te beginnen kun
je binnen het format van het huidige decreet werken. Daar
kan je al min of meer iets in optrekken in het najaar van
2008, want dan is er een rotatie van expertise. Het is iets
anders om het huidige format te veranderen. Dat zal er hoe
dan ook moeten van komen, denk ik, willen we de actuele
evoluties beleidsmatig vertalen. Maar ik denk niet dat dit
voor op korte termijn is.’

Deze tekst is een neerslag van het debat over hybridisering en
kunstenbeleid dat Ann Olaerts en Dirk De Wit met Jos Van Rillaer
voerden op het colloquium ‘Het speelveld tussen beeldende kunst
en podiumkunst’, STUK Leuven, 8 november 2007.



www. kwa rt s. b e

De kunstensteunpunten (Vai, BAM, MCV, VTi) lanceren dit
jaar in partnerschap met de belangenbehartigers (oKo,
VOBK, Clubcircuit) een grootschalige dataverzameling in
het kunstenveld. In maart kan je via een online enquête
kencijfers voor 2007 invullen en vanaf september kan je
die cijfers vergelijken met die van anderen in de sector.
Ook meer beleidsgerichte analyses voor het geheel van
de sector worden mogelijk. 

Via dit systeem bouwen we kennis op over de zakelijke
aspecten van de werking van organisaties:
• artistieke activiteiten (artistieke functies, profiel 
• van de programmering en publiek,...)
• medewerkers (tewerkstelling, functies, in- en uit-
• stroom, kunstenaars,...)
• infrastructuur (voor repetities, zaalcapaciteit, atelier, 
• kantoor,...)
• financiën (verdeling van budget, eigen inkomsten,...)

Er is bewust gekozen om zoveel mogelijk de reeds be-
schikbare cijfers op te vragen. Elke professionele organi-
satie heeft een sociale balans, boekhouding, jaarreke-
ning en jaarverslag en/of afrekening van subsidie voor
de Vlaamse Gemeenschap. Relevante onderdelen van de
vragenlijst zijn meteen na het invullen al beschikbaar 
als knip/plak-elementen voor verslagen en rapporten.

In de loop van maart krijgen alle organisaties die in het
Kunstendecreet een structurele subsidie ontvangen een
rechtstreekse oproep per e-mail. 
Alle anderen die graag participeren aan dit project, 
kunnen zich op www.kwarts.be aanmelden. Privacy is
gegarandeerd: niemand krijgt onversleutelde gegevens 
te zien over één organisatie.

MEER INFO bij An Lambrechts (an@overlegkunsten.org) 
of Dries Moreels (dries@vti.be).



DEADLINES VOOR HET INDIENEN VAN
SUBSIDIEAANVRAGEN IN HET KADER 
VAN HET KUNSTENDECREET

1) INDIVIDUELE KUNSTENAARS
(die minstens drie jaar betrokken zijn bij het kunst-
gebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap)

• 1 5|0 3|2 0 0 8: ontwikkelingsgerichte beurzen tot 8.000
euro, voor werkjaar 2008

• 1 5|0 3|2 0 0 8: creatieopdrachten 2008
(opgelet: de creatieopdracht moet door de opdrachtgever
worden aangevraagd)

• 1 5|0 4|2 0 0 8: projectbeurs tot 8.000 euro, 
periode september–december 2008 
(opgelet: voor projecten in het veld van de muziek en de
podiumkunsten kunnen alleen projectbeurzen worden
toegekend die zich situeren op het vlak van de reflectie)

• 1 5|0 8|2 0 0 8: ontwikkelingsgerichte beurzen > 8.000
euro, voor werkjaar 2009

• 1 5 | 0 9 | 2 0 0 8: projectbeurs > 8.000 euro, 
periode januari–april 2009
(opgelet: voor projecten in het veld van de muziek en de
podiumkunsten kunnen alleen projectbeurzen worden
toegekend die zich situeren op het vlak van de reflectie)

2) INTERNATIONALE INITIATIEVEN

• 1 5 | 0 3 | 2 0 0 8: vertaling van niet-periodieke publicaties,
periode augustus–december 2008

• 3 1 | 0 3 | 2 0 0 8: internationale projecten, 
periode september–december 2008

• 0 1 | 1 0 | 2 0 0 8: internationaal project of netwerk (aan-
vrager uit Vlaanderen of Brussel), werkjaar 2009

3) UITGAVE VAN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES

• 0 1 | 0 3 | 2 0 0 8: publicatie, 
periode augustus–december 2008

• 1 5 | 0 9 | 2 0 0 8: uitgevers, publicaties 2009

4) KUNSTENORGANISATIES, INSTELLINGEN VAN 
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, KUNSTEDUCATIEVE OF
SOCIAAL-ARTISTIEKE ORGANISATIES, STEUNPUNTEN

• 0 1 | 0 9 | 2 0 0 8: structurele subsidie, periode 2010–2011
en 2010–2013

• 1 5 | 0 9 | 2 0 0 8: projectsubsidie, werkjaar 2009

5) KUNNEN HET HELE JAAR AANGEVRAAGD WORDEN:

• creatieopdracht op het vlak van muziek en muziek-
theater (ten laatste twee maanden na ondertekening
van de overeenkomst tussen componist en opdracht-
g e v e r )

• internationale projecten ingediend door organisaties
die niet gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel: 
minstens twee maanden vóór aanvang.

• werkverblijven in het buitenland: minstens drie maan-
den voor aanvang, tenzij gemotiveerde uitzonderingen
tegemoetkomen in internationale reis-, verblijf- en
transportkosten: minstens een maand voor aanvang,
tenzij gemotiveerde uitzonderingen

• vertaling van een artikel uit het Nederlands naar
andere talen en omgekeerd: minstens een maand voor
de publicatie, tenzij gemotiveerde uitzonderingen
o p n a m e p r o j e c t e n

Meer informatie over het Kunstendecreet, aanvraag-
formulieren en subsidieoverzichten: 
h t t p : / / w w w . c j s m . v l a a n d e r e n . b e | c u l t u u r / k u n s t e n /
k u n s t e n d e c r e e t / i n d e x . h t m l

Bij het CultuurContactpunt Vlaanderen kan je terecht
voor informatie over Europese subsidies :
h t t p : / / w w w . c j s m . v l a a n d e r e n . b e | c c p /

N W

B E L E I D
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E E R STE HULP IN O.
25 – 26|0 4|20 0 8
O O ST E N D E
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 april is het verzamelen blazen
in Oostende voor jonge makers en al wie hen een warm hart
toedraagt. VTi, Vrijstaat O., Theater aan Zee en Bâtard
Festival slaan de handen in elkaar om een tweedaagse
samen te stellen die de beginnende individuele kunstenaar
centraal stelt. 

Het programma vangt stevig aan met een studiedag op vrij-
dag. Hierop wordt de podiumkunstsector uitgenodigd om
samen met jonge makers en opleidingen na te denken over
de positie en ontwikkeling van een jonge kunstenaar, diens
noden en behoeften, te mijden of noodzakelijke drempels en
valkuilen on the road. Maar ook om toekomstscenario’s te
bedenken, nieuwsoortige samenwerkingsverbanden bloot te
leggen, opportuniteiten te creëren. Naar goede gewoonte
zorgt VTi voor de nodige discussiestof.

Zaterdag staat volledig in teken van de ontmoeting. Na de
brunch wacht een dag vol dates, nieuwe contacten, voor-
stellingen en interventies doorheen de badstad. Niet alleen
voor makers onder elkaar. Maar ook tussen makers en 
ervaren rotten in het vak, artistieke leiders, dramaturgen,
commissieleden, zakelijke leiders. Alles met de bedoeling 
om wederzijds praktijken te delen, kennis uit te wisselen. 
Tussendoor komen we op adem bij een glas, wat frisse
zeelucht en een cultuurprogramma aangeboden door de
Oostendse organisaties.

Hou onze website in het oog voor een gedetailleerd program-
ma: w w w . v t i . b e.

Op dinsdag 26 februari 2008 organiseert het Ministerie van
Cultuur, Jeugd, Sport en Media een tweede actiedag over
interculturaliseren. Op deze dag wordt er niet enkel gereflec-
teerd over dit onderwerp. De samenkomst heeft ook als doel
de deelnemers te inspireren en te mobiliseren door de uit-
wisseling van interculturele ideeën en praktijken. Bovendien
zal Vlaams minister Bert Anciaux een stand van zaken geven
van de realisatie van het Vlaams actieplan interculturalise-
ren voor en door Cultuur, Jeugdwerk en Sport en van de
resultaten van de samenwerking tussen de sectoren en de
overheid op het vlak van interculturaliseren.

Tijdens de actiedag organiseren VTi en Kunst en Democratie
een workshop over ‘interculturele competenties in de prak-
tijk’. In de publicatie Tracks. Artistieke praktijk in een diverse
s a m e n l e v i n g (VTi, Kunst en Democratie, EPO) werd in kaart
gebracht hoe twintig kunstenaars en organisaties omgaan
met de diversiteit in de samenleving. Zijn die inzichten van
collega’s in T r a c k s een kapstok voor andere organisaties uit
het bredere culturele veld die eveneens de interculturele
sprong willen wagen? Tijdens de sessie gaan verschillende
organisaties – met een korter of langer intercultureel traject
achter de rug – in gesprek met elkaar en met kunstenaars.
In een estafette-interview polsen ze bij elkaar naar ambities
en de realiteit, drempels en valkuilen, naar wat interculturele
competentie is en wat geslaagde interculturele processen
kenmerkt. 

Met medewerking van Rachid Atia (Stad Antwerpen), 
Sarah De Boeck  (Curieus), An van. Dienderen (CICI / U Gent),
Cecile Van Humbeeck (HOB), Tine De Laet (Opendoek),
Gustavo Miranda, Wim Oris (WiSPER) en Greet Stappaerts
(Middelheim) 

P R A K T I S C H
• Dinsdag 26|0 2|2008, 9:30-18:00
• Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
• Programma en inschrijven op www.interculturaliseren.be
• Meer info: jose.gonzalez@cjsm.vlaanderen.be

VTi KA L E N D E R

AC T I EDAG
I N T E R C U LT U R A L I S E R E N
26|0 2|20 0 8
VO O R U I T, GENT
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R E F L EC T I EG R O E P
JONGEREN EN PODIUMKUNST E N
Op vraag van de gesubsidieerde jeugdtheaters heeft het VTi
een reflectiegroep op de been gebracht die zich de komende
maanden zal buigen over de (podium)kunstenpraktijk in
relatie tot kinderen en jongeren. 

De groep heeft zich tot uitdaging gesteld om een toekomst-
gerichte visie te ontwikkelen die moet bijdragen tot een gun-
stig klimaat voor de kinderen- en jongerencultuur. Niet dat
het vandaag slecht gaat, maar de snel veranderende samen-
leving (globalisering, commercialisering, digitalisering om er
maar enkele te noemen) nopen ons na te denken over de rol
van de kunsten(aars) ten aanzien van kinderen en jongeren.
Over het aanbod podiumkunsten, over de manier van com-
municeren, over de impact van de kunsten in onderwijs,...

Van januari tot mei zal de reflectiegroep zich buigen over 
een aantal aspecten van de artistieke praktijk in relatie tot
kinderen en jongeren. In het kader van het Paletfestival
einde mei zullen de eerste vruchten van deze reflectie worden
bekendgemaakt. Deze studiedag zal doorgaan op 21 mei in
A n t w e r p e n .



VTi T U S S E N STA N D

[PUBLICATIE EN DEBAT]
KANARIES IN DE KOOLMIJN. MASTERPLAN 
VOOR DANS IN VLAANDEREN EN BRUSSEL
In de slipstream van het Courantdossier over dans (juni
2006) kwam de danssector bijeen om zich te beraden over
de toekomst van de dans in Vlaanderen en Brussel. De
conclusie was dat de hedendaagse dans in ons land 
floreert, maar stilaan groeikansen moet krijgen om de 
verworven pionierspositie niet in het gedrang te brengen.
In navolging van onder meer Duitsland, Zwitserland en
Nederland werd beslist om een masterplan (een beleids-
plan voor de dans) te ontwerpen. 
Sinds december 2006 boog een groep van danskenners en 
-liefhebbers zich over enkele heikele kwesties, zoals de
complementariteit van de dansopleidingen, het spreiden
van moeilijk werk, de noodzaak én de hindernissen van
internationaal werken, de afwezigheid van een dansfesti-
val in Vlaanderen,... Analyses en aanbevelingen werden
gestoffeerd met studies en cijfermateriaal uit binnen- en
buitenland. De resultaten werden gebundeld in Kanaries
in de koolmijn, een ‘masterplan voor dans’, dat tegelijk
een schets van de huidige stand van zaken biedt en
reflecteert op mogelijkheden voor de toekomst.
Op 7 en 8 december 2007 werd dit masterplan in het 
Concertgebouw te Brugge gepresenteerd tijdens een inter-
nationaal seminarie, waarop de Vlaamse sector samen
met buitenlandse partners pistes onderzocht om de inter-
nationale uitwisseling in de danspraktijk te optimaliseren. 

Verslag van de zaterdagsessie: www.vti.be
Download het masterplan via:
http://vti.be/files/kanaries_in_de_koolmijn.pdf

[ S T U D I E D A G ]
THEATER IN VLAANDEREN SINDS 1960
Theaterprogrammatoren worden geconfronteerd met een
zeer uitgebreid aanbod, meer dan 600 producties per jaar.
Om een selectie te kunnen maken is het nodig het uitge-
breide en gevarieerde aanbod te kunnen overzien. Kennis
van de recente geschiedenis van het theater in Vlaande-
ren kan daarbij helpen. Om die reden organiseerden
Cultuur Lokaal en VTi een studiedag over theatergeschie-
denis. Een twintigtal theaterprogrammatoren van cultuur-
centra, gemeenschapscentra en kunstencentra, en critici
waren aanwezig. Klaas Tindemans (docent aan de
Erasmushogeschool Brussel, departement Rits – drama-
tische kunst en dramaturg bij Bronks) schetste de evolu-
tie van het theater in Vlaanderen en illustreerde dit met
beeldfragmenten. Hij gaf een overzicht van de drama-
turgische ontwikkelingen in het Vlaamse toneel sinds de
jaren 1960, die hij in hun maatschappelijke en cultuur-
politieke context situeerde. Sara De Bosschere reflecteerde
hierop vanuit het traject van De Roovers.
In juni is een studiedag over de geschiedenis van dans
gepland, met medewerking van Pieter T’Jonck.

[INFOSESSIE] TRACKS 2.0
Op 5 februari organiseerden VTi en BAM in samenwerking
met De Centrale in Gent een infosessie voor beginnende
professionele kunstenaars, waarbij we extra inzetten op
het bereiken van niet-westerse kunstenaars. De sessie
vond plaats in het kader van Tracks 2.0, het diversiteits-
traject waarbij VTi met vaste en wisselende partners in
verschillende etappes bestaande netwerken beter op 
elkaar wil doen aansluiten.
We richtten ons deze keer tot twee specifieke groepen: de
podiumkunsten (theater, dans, muziek,...) en de
beeldende kunsten (met inbegrip van audiovisuele en
mediakunst). Medewerkers van het Agentschap Kunsten
en Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap kwamen een
toelichting geven over de subsidiemogelijkheden voor pro-
fessionele kunstenaars en gezelschappen in het kader van
het Kunstendecreet. En ook de lokale subsidiemogelijk-
heden van de Stad Gent werden voorgesteld.
De volgende maanden bezoekt de groep die het traject
volgt onder begeleiding van het VTi een tweetal organisa-
ties en voorstellingen, die achteraf besproken worden. Op
het einde van het seizoen nodigen we alle deelnemers van
de voorbije infosessies uit op een slotsessie in het VCA in
Brussel.

35



36

[KRITIEK] 
CORPUS KUNSTKRITIEK: EERSTE TEKSTEN ONLINE
Sinds augustus 2007 biedt het VTi een groep kunstcritici
een volledig jaartraject aan. De deelnemers krijgen de
kans om gespreid over het seizoen elk tien degelijke, 
kritische stukken te schrijven over voorstellingen en gaan
regelmatig met elkaar in gesprek, om vanuit andere in-
valshoeken geconfronteerd te worden met hun teksten.
Deelnemers aan dit traject zijn: Bram De Cock, Daniëlle
De Regt, Seba Hendrickx, Wouter Hillaert, Anna Van der
Plas, Elke Van Campenhout en Christophe Van Gerrewey.
Begin februari werd een eerste reeks recensies gepubli-
ceerd op de websites van Urbanmag* en het VTi. Tijdens
het voorjaar zullen regelmatig nieuwe teksten online ver-
schijnen. Ook het augustusnummer van Courant zal in het
teken staan van Corpus Kunstkritiek, gevolgd door een
studiemoment tijdens het Theaterfestival 2008.

Je kan de teksten van het Corpus Kunstkritiek bekijken op:
www.vti.be/kunstkritiek

[RONDETAFEL] 
PLATFORM PODIUMKUNSTEN
Tijdens het seizoen 2007–2008 organiseren het Vlaams
Theater Instituut en Cultuur Lokaal samen een reeks in-
formele gesprekken met programmatoren van werkplaat-
sen, cultuur- en kunstencentra. Deze ontmoetingen zijn
erop gericht om de keten van programmeren – van werk-
plaatsen over kunstencentra tot cultuurcentra – beter te
oliën. Op die manier zal de cultuurspreiding bevorderd
worden.

De aftrap van deze reeks discussies werd gegeven op het
Theaterfestival. Nadien waren er sessies in STUK (8-11),
Kaaitheater (6-12) en Vooruit (14-2-2008).
• Op 30 augustus 2007 brainstormden programmatoren
van werkplaatsen, kunsten- en cultuurcentra over tenden-
sen in het podiumland en hun impact op de praktijk van
het programmeren.
• Op 8 november 2007 vond een tweede sessie plaats in
STUK, over de keten van programmeren. De idee werd
ontwikkeld om het Platform Podiumkunsten uit te werken
tot een instrument voor een betere informatiedoorstroming
tussen kunstencentra, werkplaatsen en cultuurcentra.
• Op 6 december 2007 stelden sommige kunsten- en cul-
tuurcentra hun werking voor, en was er een discussie over
producties en makers die allicht rijp zijn voor een betere
spreiding.
• Op 14 februari 2008 (Vooruit) was het dossier uit deze
Courant de voorzet van een discussie over het program-
meren en begeleiden van ‘hybride’ podiumvoorstellingen.

In de loop van 2008 zijn nog verschillende Platformont-
moetingen gepland. De volgende bijeenkomst vindt plaats
op 20 mei 2008 te Brussel, tijdens KunstenFESTIVALdes-
Arts. Wie interesse heeft om deel te nemen kan contact
opnemen met Joris Janssens (joris@vti.be).

[ONDERZOEK] 
BELEID VOOR KUNSTENFESTIVALS
Een samenwerkingsverband tussen CIRCLE, EFRP en
Interarts voert een internationaal vergelijkend onderzoek
uit over het cultuurbeleid voor festivals in verschillende
Europese landen. De focus ligt hierbij op internationaal
georiënteerde artistieke festivals. Het onderzoek stelt zich
tot doel om een robuuste en betrouwbare bron te creëren
voor overheidsbeleid aangaande kunstenfestivals in
Europa. Om dit te bereiken, bestaat het project uit drie
fasen:
• Een enquête per land. Voor het vergelijkend overzicht
bracht Joris Janssens (VTi) de situatie in Vlaanderen in
kaart.
• De verschillende nationale antwoorden werden
samengebracht in een vergelijkend rapport: Festival
Jungle, Policy Desert? The Festival Policy of Public
Authorities.
• Dit rapport werd gepresenteerd en besproken tijdens de
twintigste rondetafel van CIRCLE, in Barcelona op 19 en
20 oktober 2007. 

In zowat alle in kaart gebrachte landen blijkt het organi-
seren van festivals een populair verschijnsel te zijn. De
titel van het CIRCLE-rapport alludeert zelfs op wildgroei.
Wat de beleidsmatige ondersteuning betreft, laat het
onderzoek zien dat Vlaanderen zich in een uitzonderings-
positie bevindt. In de meeste Europese landen is er enkel
sprake van een ad hoc beleid, waarbinnen enkel korte-
termijnplanning mogelijk is. In Vlaanderen is het feno-
meen decretaal verankerd in het Kunstendecreet.
Op dit moment worden de gegevens verder verwerkt. 
Een definitief rapport met indicatieve patronen en trends
verschijnt weldra op de website van CIRCLE: 
www.circle-network.org

SCHENKINGEN AAN HET VTI
In de loop van 2007 kreeg het VTi enkele waardevolle aan-
vullingen bij de documentatie over kinder- en jeugdthea-
ter in Vlaanderen. Waarvoor dank!

HETPALEIS heeft het hele archief van KJT op orde gebracht
en overgedragen aan het Stadsarchief Antwerpen.
Bovendien werd ook voor bezoekers van het VTi per pro-
ductie een mapje samengesteld met foto’s, programma-
boekje, tekstmateriaal, pers, enz. 
Oda Van Neygen heeft naar aanleiding van de verhuis-
operatie bij BRONKS haar persoonlijke prospectiearchief
aan ons overgedragen: programmaboekjes, uitnodigingen,
press releases, enz. van voorstellingen uit binnen- en
buitenland. Ook het Franstalige jeugdtheater is goed
vertegenwoordigd.
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C O N TAC T
Vlaams Theater Inst i tuut vz w
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 201 09 06
F +32 (0)2 203 02 05
info@vti.be
www.vt i . b e
zo e ke n .vt i . b e
Plan en wegbeschrijving: 
check www.vti.be (contact)

K E R N O P D R AC H T
Het Vlaams Theater Instituut (VTi) is het steunpunt voor de 
podiumkunsten. Als kritisch forum vuren wij het publieke debat
aan en zijn we een draaischijf voor informatie over verleden,
heden en toekomst van de Vlaamse podiumkunsten in een inter-
nationaal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve
dienstverlening aan de professionele sector, de overheden, de
opleidingen, de media, de onderzoekscentra, het publiek etc.

M ED EW E R K E R S
Jef Aerts, Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt, 
Martine De Jonge, Mieke De Schepper, Joris Janssens, 
Annick Lesage, Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete, 
Nikol Wellens

C O U R A N T#8 4
Deze Courant kwam tot stand in samenwerking met het Instituut
voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst. Meer cross-overs
en interdisciplinariteit op: www.bamart.be, bij ‘thema’s’. 

Coördinatie dossier: Joris Janssens
Redactie: Jef Aerts, Dirk De Wit, Joris Janssens, Annick Lesage,
Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete, Nikol Wellens
Eindredactie: Jef Aerts

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

IS SN  07 76 -11 9 8

P LO EG  VTi
Eind november nam het VTi afscheid van Robin D’hooge, bevlo-
gen medewerker documentatie. We willen hem bedanken voor de
fijne samenwerking en wensen hem alle geluk met zijn nieuwe
job bij Toneelhuis. 

In december mochten we Annick Lesage verwelkomen als nieu-
we kracht documentatie in onze ploeg.

B I B L I OT H E E K
Openingsuren
di 14:00-18:00 
wo 13:00-20:00
do 14:00-18:00
vr 14:00-18:00 
zo, za, ma gesloten

Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek van het VTi 
regelmatig en op een voordelige manier wil raadplegen koopt best een
gebruikerskaart, die kost Ä 5,00. De kaart blijft 12 maanden geldig.
Houders van een gebruikerskaart krijgen een abonnement op Courant
en 10% korting op de VTi-bookshopartikelen. Wie boeken wil ontlenen
betaalt een bibliotheekwaarborg van Ä 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

B O O KS H O P
Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of op www.vti.be.
VTi-leden krijgen 20%, geregistreerde bibliotheekgebruikers en
CJP-leden krijgen 10% korting bij aankoop van boeken, theater-
teksten, tijdschriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.

M ET STEUN VAN 
De Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte te houden
van onze activiteiten. Inzage en eventuele aanpassingen zijn mogelijk, 
zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

VTi



V L AA M S T H EAT E R I N ST I T U U T
S a i n c te l ette s q u a re 19  1000 Bruss e l

T +32.2.20 1.0 9.06  F+32.2.20 3.0 2.05  
i nfo @ vti.be  

www.vt i . b e
Doria Garcia, Richard Venlet , Erik Thys & Transquinquennal
Games people play (vernissage II), Playground 2007
Foto: Liesbeth Bernaerts


