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Abbie: het gesprek vanavond kadert in ‘A fair New World?!’, waarin Kunstenpunt initiatieven,

inzichten en ideeën voor een beter kunstenveld probeert te ondersteunen. Dit tijdens de pauzeknop

die corona ingedrukt houdt tot op de dag van vandaag, maar hopelijk ook na de pandemie, en dit via

talks, onderzoek, open calls, enz.

We zijn een jaar na de eerste lockdown, een half jaar na de launch van ‘A Fair New World?!’. Toen

werd er ook een talk georganiseerd, nog steeds online te  herbekijken. Ons gesprek vanavond gebeurt

i.s.m. en met dank aan Arenberg, in wiens mooie zaal we vanavond zitten.

De sprekers:

● Josefien Cornette is kunstenaar, auteur, kunsthistoricus. Lid van Engagement, een

activistische beweging ontstaan in de nasleep van ‘Me too’. Op 9 maart won Josefien de

‘Divergent Scriptieprijs’, met haar masterproef: ‘A house of pain’ (‘Een huis dat pijn heeft’),

over de moeilijkheden om mensen met een beperking op een complete manier te portretteren.

● Melat Gebeyaw Nigussie coördineerde voorheen ‘Next generation, please’, voor BOZAR,

schreef opiniestukken en bijdragen aan bloemlezingen, onlangs nog in het boek ‘Being

Imposed upon’. Sinds september 2020 is zij directeur van de Beursschouwburg.

● Nixie Van Laere is stichtend lid van Werktitel, een collectief op zoek naar nieuwe manieren

om kunst te creëren en delen aan de hand van experiment, zorg, community-afhankelijkheid

en vreugde. Werktitel is één van de initiatieven die zich meldden voor ‘A Fair New Idea?!’, een

call die deel uitmaakt van ‘A Fair New World?!’. In totaal organiseert Kunstenpunt vier zo’n

open calls.

● Rachida Lamrabet is jurist en auteur. In 2020 ontving zij de cultuurprijs en een

erepenning van de groep Humane Wetenschappen van de KU-Leuven. Ze kreeg ook een

Ultima voor haar boek ‘Vertel het iemand’. Rachida leidt het ‘sCan & Do-project’ voor het

Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten.

https://www.kunsten.be/dossiers/a-fair-new-world/
http://www.afairnewidea.be/


Welkom! We gaan het hebben over de vraag: welk kunstenveld willen jullie? Wat wensen

jullie? Wat moet er anders? Hoe zien jullie dat? Welke problemen voorzien we

misschien? En wat kunnen we daaraan doen?

Een half jaar geleden, bij de opstart van ‘A Fair New World?!’, kwamen er al zaken naar boven, zoals

de precariteit waarin kunstenaars werken, uitdagingen rond duurzaamheid, digitalisering, de nood

aan meerstemmigheid in de kunsten, fair practice. Corona heeft de urgentie rond deze pijnpunten die

al langer bestonden, helemaal blootgelegd. We kunnen er niet meer omheen denken of praten. We

gaan nog heel lang met dit virus leven, met deze crisis leven, met de gevolgen ervan. De crisis zal ook

andere vormen aannemen, net zoals het virus muteert de crisis, en dus ook de kunsten, de

kunstensector.

Op dit moment is er weinig perspectief, lijkt het. In de vorige talk zei kunstenares Myriam Van

Imschoot: ‘we moeten de situatie als crisis leren aan te nemen. We zijn ons de hele tijd

aan het verzetten tegen de crisis.’

“Is resistance futile?” Moeten we ons blijven verzetten tegen de crisis, of moeten we zeggen: ‘Ok, dit is

hem, we gaan ermee aan de slag”? Josefien?

Josefien: als persoon met beperking heeft de ervaring van een pandemie, van een crisis, mij vooral

kwaad en gefrustreerd gemaakt, vooral in het begin van de eerste golf. Heel veel zaken die voor mij

dagdagelijkse realiteit zijn, zijn nu eindelijk voor andere mensen ook aan het gebeuren. Niet naar

buiten kunnen, medisch jargon moeten aanhoren, een grote ontoegankelijkheid. Dus heel veel van die

signalen, waarbij iedereen in alle paniek moord en brand schreeuwt - en terecht, want zo’n dingen zijn

angstaanjagend - waarbij ik op de duur vooral dacht: ‘Ach! Nu weet je het ook eens!’

Dit is iets dat goed lijkt op moeten leven met een beperking. Aan de ene kant is er een zeer

beleidsmatige visie, waarvan dat je denkt van: we moeten resistent zijn tegen een crisis want het gaat

over beroepen, het gaat over lonen, het gaat over het einde van de maand kunnen halen, en dat is denk

ik een zeer andere discussie.

Maar ik denk in manieren van aanpakken: opgegroeid zijnde met een lijf dat tegensputtert,

dat ambetant doet, dat ook veranderlijk is, de ene dag werkt en de andere dag niet… zit

ik vandaag op een rare manier misschien in een bevoordeelde positie, want het is een

verhaal dat ik ken. Dus op een bepaalde manier is het wel zeker mogelijk om die crisis

toe te laten op een bepaalde manier, maar wel met hele grote voetnoten, opdat het niet

zo’n toxisch positivistisch idee mag worden van ‘we zullen het gewoon maar omarmen.’

Er zijn zeer grote concrete problemen, er bestaan structurele oplossingen, waar zijn die? Ondertussen

is iedereen nog altijd in de modder aan het ploeteren, en gaat er niks vooruit.

Abbie: Melat, ik zie jou knikken?

Melat: ik vind wat Josefien zei heel inspirerend. Wij staan er niet bij stil dat er heel veel mensen zijn

die crisissen meemaken. In hun persoonlijk leven, maar ook globaal. Het is nu iets waar het Westen

ook mee kampt.



Crisissen zijn in het Zuiden heel bekend, helaas. Vind ik dat we resistent moeten zijn?

Ik denk dat verzet altijd nuttig is. Ik denk dat we ons moeten verzetten tegen het idee

dat we elkaar niet meer kunnen omarmen, dat we niet meer bij elkaar kunnen zijn. Dat

is verschrikkelijk, dat mag nooit normaal zijn. Langs de andere kant: we moeten er wel mee

leren leven, althans nu. We moeten manieren vinden, nieuwe vormen van samenzijn ook; ook al is dat

tijdelijk, we moeten deze crisis het hoofd bieden door ermee aan de slag te gaan, of we

het nu willen of niet.

Abbie: Myriam Van Imschoot zei: ‘we blijven doorgaan alsof er niets aan de hand is, we blijven dingen

organiseren, we doen het dan corona-proof’. Spotlight, het platform waar we nu op zitten is ook

ontstaan vanuit die idee. Hoe staan jullie daartegenover? Het blijven doorgaan, zoals we blijven doen?

Rachida: het heeft iets krampachtigs inderdaad: er is een wereldwijde pandemie, en onze reactie is een

soort van strijd, proberen tegenspartelen, proberen de normale gang van zaken te laten doorgaan. De

pandemie is erg maar het lijkt alsof het nog veel erger zou zijn als het gewone leven dat

we kennen stopte. En ik denk dat we dan misschien een kans missen, omdat we in dat

verzet zitten: we willen dat het voorbij is en dat we gewoon terug naar normaal kunnen.

Misschien missen we hier wel de kans om effectief even stil te vallen. Te aanvaarden dat

die pandemie er is, en dat het een opportuniteit is om na te denken over de manier

waarop wij tot nu toe de dingen hebben gedaan.

Een kans om de dingen te herdenken: kan dat anders? We zorgen door de manier waarop

we ons werk organiseren dat we mensen uitsluiten, kunnen we dat op een andere

manier doen? We putten de aarde uit, de manier waarop we consumeren, kan dat even ‘on

hold’ en herbekeken? En waarom moeten we per se terug naar dat normaal, is dat normaal

wel goed voor iedereen? Is dat wel zo gezond? Blijkbaar niet! En dan is het inderdaad een

gemiste kans om je krampachtig te verzetten tegen stilstand, tegen even de tijd nemen om alles tussen

haakjes te plaatsen en na te denken hoe het anders kan. We zijn te bang om dat ‘normale’ los te

laten, dat vind ik jammer.

Abbie: Nixie, jij zei ooit: ‘we hebben een revolutionaire context nodig om revolutionaire kunst te

kunnen creëren.’ We moeten een ruimte creëren waarin o.a. zorg, communityafhankelijkheid en

eerlijke verloning centraal staan. Wat bedoel je?

Nixie: Dat statement kwam uit een frustratie met kunstinstituten, vanuit het gevoel dat die structureel

vast zaten: in bepaalde patronen, ontstaan vanuit het patriarchaat, kapitalisme en neo-liberalisme.

Die context, waarin kunst ook getoond wordt, en het netwerk dat gemaakt wordt in functie van die

context, is limiterend. Wat als we die context, en die rigiditeit van dat instituut, even

weghalen, nieuwe foundations leggen? Hoe kunnen wij als kunstenaars samen een

gemeenschap opbouwen en een gemeenschap die elkaars noden kan aanhoren en

inlossen?

Abbie: Is dat wat je bedoelt met die community-afhankelijkheid?



Nixie: Het is wat loskomen van de individualisering, meer rekenen op elkaar.

Abbie: Meer solidariteit?

Nixie: Als je een kleine gemeenschap hebt… ik ben bijvoorbeeld heel goed in koken, en ik heb iemand

naast mij die moeite heeft om eten klaar te maken, wat als ik die dat kan bieden, dat het m.a.w. verder

gaat dan een soort financiële transactie. Waar kunnen we letterlijk aan

gemeenschapsopbouw doen, als een soort van artist-community?

Abbie: Moeten we af van het productiegericht denken?

Melat: We moeten af van zoveel manieren van denken, we moeten vooral af van het denken

vanuit schaarste. Schaarste en concurrentie zijn dingen die nefast zijn voor ons kunstenveld,

maar dat is wel lange tijd het paradigma geweest. Ik denk dat nu de kans bestaat om te denken

vanuit solidariteit, vanuit overvloed en vanuit wederkerigheid. Dat vind ik ook zo mooi, dat

je zegt: als ik graag kook, iemand heeft honger, ik maak daar iets voor.

Dus die wederkerigheid centraal stellen, dat ontbrak voor mij, en misschien bestaat nu de kans om dat

meer centraal te zetten. Dat schaarste-denken gewoon aan de kant te schuiven. Denken vanuit

zorg, ook heel belangrijk. Wat mij opviel tijdens deze crisis is dat wij zo vaak zorg dragen voor

anderen, we spraken over de zorgsector maar we gebruikten een retoriek van oorlogsvoering. Het

virus was een vijand, de verplegers en de zorgkundigen, de dokters waren soldaten in

de frontlinie, dus wij gebruikten een oorlogstaal, maar tegelijkertijd spraken wij ook

over zorg. Ik vind dat zo raar, de woorden die wij gebruiken, die doen ertoe. Ik vraag me af: waar is

de plaats van zorg in het bestrijden van deze crisis, en kunnen we daar ook niet bij stilstaan?

Iedereen heeft het over ‘care’, maar wat betekent dat eigenlijk?

Abbie: Josefien, wat zou care volgens jou moeten betekenen in de kunstensector, of zelfs

cross-sectoraal?

Josefien: Dat is een moeilijke vraag, ik denk dat iedereen daar een persoonlijk antwoord op heeft.

Zorg is zeer belangrijk, iets waar ik heel veel mee geconfronteerd word. Wat voor mij een zeer

persoonlijk gevecht is, is die productiviteit. Ik denk dat we met een opgelegde toxische norm van

productiviteit zitten. Wij groeien op en worden zo gevormd in kunstscholen, dat als wij één dag niet

werken, we slecht bezig zijn. Dat als we langer dan pakweg 3 uur per nacht slapen, we er niet alles voor

over hebben. En ik denk dat op momenten, als een kunstenwereld in een crisis zit, die zaken zich nog

gaan uitvergroten, want dan mag je zelfs geen drie uur meer slapen, je mag helemaal niet meer slapen.

Je moet ook nog thuiswerken, en je bent ook nog voor jezelf aan het zorgen, en heel veel angst en

stress aan het hebben.

En die nood aan aandacht en productie, die komt uit een zeer normatief ideaal dat

versleten is, dat 19
e

eeuws is. Dat zo mee vasthangt aan heel dat idee van de

romantische kunstenaar, het doet veel meer kwaad dan goed. Ik denk dat het voor iedereen

een deugd zou zijn als wij konden starten met een kunstonderwijs dat daar minder op hamert, en



meer hamert op identiteit. Ik denk in tweede instantie ook aan leren samenwerken, leren

communiceren met elkaar.

Het is ook zeer duidelijk dat zij die niet in een normatieve positie staan, en daardoor

zwakker zijn, de eersten zijn die de gevolgen zullen dragen van de productiviteitsdruk.

Dus mocht ik deze vraag proberen te beantwoorden (en ik heb geen antwoord), dan denk ik dat zorg

voor mij een mogelijkheid is om even afstand te nemen, die kans te krijgen. Iedereen die hier zit heeft

het imposter-syndroom, wil graag op het einde van de maand zijn rekeningen kunnen betalen, sukkelt

daarmee. De kans krijgen om je verder te gaan ontwikkelen, te beseffen dat rusten evenveel doet als

werken. Rusten is werken: je hoofd vrijmaken om de dag nadien hopelijk wat beter

gezind je bed uit te kunnen.

Abbie: ‘Rest is resistance’, zegt het Nap-Ministery.

Nixie: De eerste communicatie die wij kregen uit onze kunstschool n.a.v. de crisis was: ‘Dit is géén

vakantie! Blijf doorwerken naar jullie jury toe’. En ik dacht: ‘Excuseer!’ Letterlijk, ouders, grootouders

van vrienden liggen in het ziekenhuis! Iedereen is panisch, heeft zoveel angst! Hoezo is de eerste

communicatie vanuit een instituut, dat wij moeten blijven doorgaan?

Josefien: Op dat moment was ik nog niet bezig met mijn Master in Beeldende Kunsten, ik zat in een

andere studierichting aan de Universiteit, ook met heel veel problemen! Nu ontvang ik opnieuw een

mail die zegt: ‘ga voor vrijdag je materiaal halen zodat je tijdens de Paasvakantie kan doorwerken’. En

wat als we de vakantie nu eens zouden gebruiken waarvoor ze dient? Even rusten, leuke dingen doen,

even jezelf de tijd geven om op je positieven te komen, om na de Paasvakantie te kunnen zeggen van:

‘Allright!’? We noemen het een afkoelingsweek voor iets, laat het ons dan ook zo gebruiken. Ik denk

dat het heel veel zou kunnen veranderen.

Abbie: En hoe kunnen we samenwerken met andere sectoren: bv. de sociale sector, de zorg,

onderwijs? Want iedereen lijdt onder deze crisis en die Fair New World, is die wel mogelijk in het

huidige politieke landschap, op het moment waarop we nu zitten? Globaal?

Melat: ik denk dat die vraag nog pertinenter is geworden, want de politiek heeft heel veel steken laten

vallen. Bij de eerste lockdown hield men geen rekening met de vraag: mensen moeten

binnen blijven, maar wat met mensen die geen ‘binnen’ hebben? Wat met thuislozen en

daklozen? Daar had het beleid geen antwoord op. Daar heeft de Beursschouwburg samen met

Globe Aroma en Hobo een antwoord op geboden. Door een humanitaire hub, een dagcentrum op te

starten in het midden van de stad.

Er zijn zoveel hiaten in de coronamaatregelen: waar moeten jongeren naartoe die geen gigantische

villa hebben, die op een appartement wonen, die geen tuin hebben? Er zijn zoveel maatregelen

genomen vanuit een burgerlijk denken, zoveel witte vlekken die niet ingevuld zijn geweest. Wij

moeten die invullen door met andere sectoren aan de slag te gaan. Ik gebruik niet graag het woordje

‘sector’, omdat het industrieel aanvoelt. Alsof wij een industrie zijn, dat zijn we vooralsnog niet. Dus ik

zeg altijd kunstenveld. Door met andere velden, met andere domeinen aan de slag te gaan



kunnen wij de steken die de politiek laat vallen, opvullen en kunnen we die

rechttrekken, dat is ook onze taak geworden, helaas!

Abbie: Rachida, jij werkt o.a. voor het Sociaal Fonds Podiumkunsten, waar jullie loopbanen van

kunstenaars begeleiden, maar ook de goede organisatie van instellingen. Hoe kijkt het Fonds naar

deze crisis?

Rachida: ik wil niet spreken namens het Fonds, ik denk dat het probeert goed werk te leveren voor de

mensen die nu in de kou staan, kunstenaars die in precaire statututen zitten een kader en begeleiding

proberen te voorzien. Het probeert te redden wat er te redden valt in de gegeven omstandigheden, een

omkadering te bieden, mensen die het heel moeilijk hebben te begeleiden en adviseren, en dergelijke

meer.

Wat ik binnen het Sociaal Fonds als job doe, is het begeleiden van theaterhuizen in transitie, of in hun

wil naar transitie. Om iets inclusiever te gaan werken, iets meer rond diversiteit. Het is moeilijk om

daar termen op te plakken, want de term ‘diversiteit’ is op zich al een probleem. Dat is wat we

proberen te doen: we proberen dat theaterveld te begeleiden naar een toekomst die fairder is,

rechtvaardiger.

We merken wel dat, en dan heb ik het enkel over ‘sCan & do’, de crisis een momentum

creëert. Dat men de tijd heeft om na te denken over die transitie. Over waar men naartoe

wil, als men het heeft over ‘inclusie’, wat de doelen zouden kunnen zijn, de weg die men zou kunnen

bewandelen. Er valt iets van de druk weg. Er is nog steeds die zenuwachtigheid, en “we moeten

ons programma toch doen”, en “we moeten een alternatief zoeken”, en dat creëert extra druk. Er is

een klein beetje ruimte, heb ik het gevoel, om toch na te denken over dit soort van

vragen. Dat had je voordien niet, of toch veel minder, ondanks de goede wil en hoewel veel

huizen de urgentie zagen was het iets dat ze erbij namen. Bij de gang van zaken zoals die altijd is. En

dan zie je dat dat niet werkt.

Abbie: je hebt wel een shift gemerkt?

Rachida: Niet bij allemaal maar wel bij een paar organisaties, en daar heb ik echt het gevoel: hier

wordt nu op een zeer grondige manier nagedacht over die veranderingen.

Abbie: Denk je dat andere huizen dat als ‘good practice’ kunnen overnemen?

Rachida: Je zou het als ‘good practice’ kunnen overnemen als je echt, intrinsiek overtuigd bent van het

belang van die veranderingen. Maar heel veel denken is daar nog niet, er is wel een soort van “we

weten dat het nodig is”, maar de motivatie is niet ernstig genoeg. Of de drijfkracht ontbreekt om

effectief grondig na te denken over het huis zelf, hoe de dingen gebeuren, de structuur ervan. Om

effectief belangrijke stappen te zetten in die transitie, want het zijn geen cosmetische veranderingen

die je nastreeft. Het gaat om een heel fundamentele en grondige herdenking van je

werking. En dat vraagt heel veel inzet, inspanning en heel veel offers, en een andere

manier om de dingen te doen.



Abbie: Melat, jij werd directeur in september 2020, toen de tweede golf aan een opmars bezig was. Je

stond dus meteen voor een aantal uitdagingen. Is er een shift gebeurd in de betekenis die de

Beursschouwburg opneemt in een stad als Brussel? Zie je daar al het huis van de toekomst in?

Melat: starten tijdens covid-tijden is geen cadeau, en het is nog altijd zeer intens. Je hebt allerlei

dromen en je wil een nieuw hoofdstuk schrijven aan een verhaal. En dan zakt alles in elkaar als een

pudding. Dus die eerste maanden, en nu nog, is het vooral crisismanagement, risicoanalyses en

preventieplannen. En inchecken met je personeel. Er komt wel tijd en ruimte vrij om aan introspectie

te doen, en we doen dat ook, maar je steekt ook heel veel energie in het bewaken van, het hoeden over

het mentaal welzijn van de mensen. Want je personeel zit er soms wel door, en die motivatie gaande

houden is ook heel lastig. Alle huizen maken het nu mee: er is tijd, maar het is ook heel

lastig om te brainstormen, zeker wanneer alles digitaal moet gebeuren.

En wat betreft het huis van de toekomst: Beursschouwburg wil heel hard verankerd zijn in de stad. Wil

altijd nadenken over: hoe dragen we bij tot een leefbare stad? Wij doen dat op onze podia, om

artiesten aan bod te laten komen, om een ander geluid te laten horen: experimenteel vernieuwende

artiesten, maar ook nadenken over maatschappelijke thema’s. En hoe kunnen we inderdaad

samenwerken met onderwijs, met de zorg om écht betekenisvol te wegen op de stad. Die localiteit,

de lokale scéne is heel belangrijk geworden in onze artistieke projecten. En we denken

altijd na over hoe en waarom we doen wat we doen? Je moet je bestaansrecht in vraag stellen. Als je

niet echt relevant bent, als je niet echt een invloed hebt op de koers van je stad, waarom besta je dan

nog? Dat zijn de oefeningen waar wij mee bezig zijn.

Abbie: Is zo’n sCan & do dan interessant voor jullie?

Melat: Ja, we zijn erin gestapt, de Beurs heeft zeker vooruitgang gemaakt de afgelopen jaren, maar ik

denk dat wij een theoretisch kader nodig hadden, tools, handvaten en woorden voor de daden die we

al aan het doen waren. Een sCan & do traject kan daar echt bij helpen. Ik ben dus benieuwd wat het

gaat geven. Maar onderschat ook niet ‘Black lives matter’ en wat een rol dat heeft gespeeld in de

bewustwording van de huizen. Het is niet alleen corona, het is een gigantische movement die we

gehad hebben deze zomer, bovenop een crisis hadden we de protestactie in Brussel waar 10.000

mensen op af kwamen. Dat heeft heel veel in gang gezet.

Abbie: hebben we dan niet gewoon een revolutie nodig? Een diepgaande, misschien

gewelddadige, - hoe je die ook wil invullen - revolutie?

Melat: als we weten wat we na de revolutie willen, dan wel, maar we moeten eerst nadenken: wat

nà de revolutie? Anders zitten we na afloop met lege handen.

Josefien: de killjoy feminist in mij heeft er wel zin in. Dan spreek ik vanuit persoonlijke ideologie, er

zit een grote anarchist in mij: zo’n burgerlijke ongehoorzaamheid ten tijde van crisis, is volledig

verantwoord!

Melat: hangt er van af wie dat doet, denk ik.



Josefien: zeker, en het klopt dat je de ‘Black Lives matter’-gebeurtenissen noemt, dat valt voor een

stukje onder die revolutie. Ik ben een voorstander van af en toe eens een bom droppen, dat kan een

aantal fundamenten doen schudden, het opent soms een aantal deuren om via andere strategieën, via

beleid een aantal zaken te veranderen. Revolutie zal niet lukken als daar geen concreet doel

achterzit. Als er geen strategie achter zit, als je niet weet waarom je op straat staat, in je

theaterhuis, of in je galerij. Protesteren om te protesteren heeft nooit zin. Maar ik ben

er wel altijd graag bij!

Abbie: ik denk dat we genoeg redenen hebben om te protesteren? Niet om ‘het’ af te branden, wat ‘het’

dan ook is. Maar wel het systeem waarin we zitten, dit kapitalistisch systeem dat mensen de nek

omdraait, dat moeten we gewoon blijven aanklagen? ‘To rise out of the ashes’, al is dat misschien een

utopie. Nixie, geloof jij in utopieën?

Nixie: Ik hou niet van dat woord, daar heb ik niet zoveel redenen voor. Een doel van Werktitel is wel

net om dat vooruit te plannen, wat er na die revolutie zou komen, om dat al op microschaal uit te

testen, uit te proberen, te laten groeien. Om ook een kleine heterotopie te creëeren waarin wij al

kunnen bestaan. Kunnen leven, zien wat er mogelijk is. En nieuwe vormen van governance kunnen

uitdenken, nieuwe vormen van samenzijn, nieuwe vormen van alles eigenlijk.

Josefien: en er zijn verschillende methodes. Het werk dat ik doe voor Engagement, wij faciliteren

gesprekken, peer to peer en lokaal. Normaal gebeuren die live, nu online. Om in een virtuele

ruimte een ‘safe space’ (veilige ruimte) te kunnen faciliteren, voor mensen om te praten

met elkaar. Je ziet dat wanneer de nood er is er dan een paar dingen echt wel

veranderen.

Engagement wordt soms als heel radicaal beschouwd, maar dat heeft te maken met hoe/wanneer we

in de pers komen. Er zijn heel veel situaties waar we beginnen met gesprek. Is er verzoening mogelijk?

Kunnen we nog aan tafel met elkaar? En het organiseren van een revolutie, op straat gaan staan,

heeft ook te maken met niet gehoord worden, dan kan je daar ook niet voor ter verantwoording

worden geroepen. Degene die verantwoordelijk is, is degene die niet heeft geluisterd.

Vandaar mijn ‘non-schaamte’ over activist zijn: het heeft te maken met keer op keer via de gewone

wegen dingen te proberen te veranderen, en het systeem duwt je van het kastje naar de muur, alles is

één grote Kafkaëske papiermolen. Op den duur heb je zoiets van: ‘Verdomme, ik heb het gehad!’

Abbie: welke rol heeft de overheid nog in de ‘Fair New World’?

Melat: Beleid doet ertoe! Het nekt mensen, maakt mensen, dus het speelt een enorm grote rol. Het zet

de krijtlijnen uit van ons veld, en dus moeten wij in gesprek met de overheid.

Wij proberen daar waar het beleid steken laat vallen, die recht te trekken. Een ander geluid te laten

horen. Als wij zien dat er in het beleid gekozen wordt voor meer productiviteit, dan gaan

wij net het tegenovergestelde doen: meer solidariteit, wederkerigheid, en zo proberen

wij ons verhaal te vertellen. Dat kan reactionair zijn maar het is wel één van onze

sterktes, dat wij ons eigen verhaal vertellen.



Abbie: Is er ook feedback aan de overheid, genre ‘dit heb je niet goed aangepakt’?

Melat: met die vraag worstel ik. Enerzijds moet de overheid die steken niet laten vallen. Ze moet aan

die blinde vlekken denken, zorgen dat haar maatregelen mensen niet schaden – integendeel!

Anderzijds kunnen we niet alles verwachten van d overheid, hét beleid. Er ontstaan zoveel prachtige

initiatieven in die informele, creatieve ruimte, waar wij ook in fungeren. Waar stopt de macht van het

beleid en kan de burger zelf initiatief nemen? De burger heeft enorm veel initiatief genomen tijdens de

coronacrisis. Wat SOTA heeft gedaan met SOS Relief… en er zijn nog initiatieven in Brussel, er worden

gebouwen en hotels bezet, omgezet in dagcentra. Wij kunnen dus als individuen en als burger ook veel

doen.

Abbie: Hoe zit het dan met de financiële draagkracht?

Melat: Je hebt middelen nodig, natuurlijk! Ook daar kan je creatief in zijn, je hebt SOTA en SOS

Relief, het financieringssysteem dat zij hebben opgezet, waarbij je geld kan overschrijven of gewoon

cash kunt geven. Zonder te vragen: waarom heb je dat geld nodig? Zonder enige verantwoording. Dat

is prachtig, een initiatief ontstaan puur uit onze individuele kracht, zonder te kijken naar het beleid.

Dus ja, het beleid vermag veel en moet veel, maar wij kunnen ook veel!

Abbie: Ben je het daarmee eens, Nixie? Als individuele kunstenaar?

Nixie: Eerlijke verloning is één van onze stokpaardjes waar we echt voor willen staan, maar in de

realiteit is dat heel moeilijk. We zijn ook heel startend, we hebben 0 overheidsfinanciering. Maar wij

zijn ook op zoek naar manieren om los daarvan te kunnen werken. Wat heel moeilijk is, is om ook niet

in een kapitalistische val te trappen, ook niet naar productgerichte kunst te gaan die dan verkocht

moet worden.

We zijn er nog niet uit, we praten ook wel over manieren waarop we aan ‘redistribution of wealth’

kunnen doen, wie we daarvoor kunnen aanspreken. We willen bijvoorbeeld werken met een

inkomstprijs die 1% van je loon is. En heel transparant zijn over hoeveel onze projecten kosten,

hoeveel geld er naartoe gaat, en dat we ook daadwerkelijk geld nodig hebben! Het is echt een en, en,

en verhaal, om daar een statement in te maken. We worden als kunstenaars constant onderbetaald!

Abbie: Josefien, ik zag op jouw website dat je zelf ook een paar fair practices opsomt, waaraan

organisaties of mensen die met jou willen samenwerken moeten voldoen. Heeft dat effect?

Josefien: die eisen die daarop staan zijn een absoluut minimum. Je moet erkennen dat er bepaalde

minderheidsgroepen zijn, met bepaalde problemen, en als organisatie moet je daar actief naar

handelen en daar iets proberen mee te doen. Je organisatie kan niet all male, all white,

volledig ablebodied, cisgender zijn. Ik wil daar diversiteit in zien. En alle werk dat ik

verricht, is betaald werk. Want artistiek werk is betaald werk.

Er zijn veel organisaties die mij contacteren of met mij willen samenwerken, die daaraan voldoen. Ik

heb het er voor mezelf meer als een soort van tool opgezet om zeer concreet ‘neen’ te kunnen zeggen

tegen bepaalde projecten. En daar een heel rationeel en systematisch antwoord op te kunnen hebben:

‘neen, ik werk niet met jullie samen, als je kijkt naar mijn website kan je zien waarom’. Een beetje een



blokkade op ellendig lange emailthreads waarbij er dan onderhandeld wordt. Die kan ik de mond

snoeren door te zeggen ‘je kan terugkomen als je hieraan voldoet’. Het is dus meer als een stok achter

de deur.

Er zijn best veel mensen die niet door hebben dat je die eisen mag stellen! Misschien hebben ze wat

schrik om platform of kansen te verliezen. Misschien weten ze niet dat je die ruimte mag opnemen, die

vragen mag stellen. Die opmerking heb ik wel heel vaak gekregen: ‘ik moet daar ook over nadenken, ik

wil dat ook doen’. En die ideeën kreeg ik zelf ook door mensen met een zeer specifieke feministische

praktijk, die zeggen van: ‘ik wil dat mijn werk alleen terecht komt in dit soort huizen’, en die daardoor

bijna een kwaliteitslabel worden.

Rachida: Dat is interessant, maar ik vraag me af: kan iedereen dat doen? Kan elke kunstenaar dat

doen? In theorie wel, natuurlijk, maar in de realiteit?

Josefien: Je hebt zeker een punt. Niet iedereen is in staat om zomaar ‘neen’ te zeggen. De reden dat ik

dat kan is dat ik in een financieel comfortabele positie zit. Het is goed dat je me daarop wijst!

Anderzijds wil ik aangeven dat er een bepaalde angst heerst, en een bepaalde onwetendheid over het

feit dat zo’n dingen wél kunnen, en dat je er wel mee weg komt.

Rachida: het heeft ook alles te maken met macht: als je in een machtspositie zit, is het veel

makkelijker om dat soort eisen op te leggen, en als onderhandelingsvoorwaarden op

tafel te leggen. Maar niet iedereen zit in zo’n positie waar je kan zeggen “te nemen of te laten”. Ik zie

eerder dat de huizen voor zichzelf ook zo’n lijst opstellen, en zeggen van: wij zijn een huis dat staat

voor fairness, inclusie en anti-racisme. En wij gaan ook in zee met derden, anderen die zich

conformeren aan een aantal van onze eisen. Die zelf ook nagedacht hebben over inclusie, en over

fairness.

Abbie: Wie controleert dat dan? Dat het effectief gebeurt?

Dat is de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. Wie het contract afsluit kan nagaan of

de derde partner zelf ook een organisatie is die zich houdt aan een aantal ethische normen. Dat zie ik

dan wel gebeuren. Ik zie weinig kunstenaars in de positie zitten om dat écht te kunnen

gaan afdwingen. Want dan worden ze opzij gezet, dan contracteren ze wel met iemand anders.

Josefien: Wel even nuanceren: de reden waarom ik dat kan afdwingen, is niet omdat ik rijk ben, ik heb

zelf moeite om financieel rond te komen. De reden is dat ik niet enkel teer op een artistieke carrière,

dus dat er andere mogelijkheden zijn om centjes bijeen te sprokkelen. Maar om in te pikken:

Engagement is ook een enorme voorstander van ‘codes of conduct’. Bijvoorbeeld bij kunstscholen, als

het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Je stelt een code of conduct samen, en dan ook echt een

goede, met zaken die impact hebben. Die voorkomen dat bepaalde dingen zich kunnen voordoen. We

hebben een aantal voorbeelden, codes die wij zeer goed vinden. Die we kunnen delen als mensen erom

vragen.

Rachida: daarin zou de overheid wel een interessante rol in kunnen spelen, als zij dit soort van ‘codes

of conduct’ zou opleggen aan het veld: dit zijn de minimumvoorwaarden waaraan jullie en jullie



partners moeten voldoen. Zo creëert ze een kader. Je zegt ‘we doen heel veel zelf’, maar de overheid

moet een kader creëeren, moet het voorbeeld geven. En zolang dat niet gebeurt, moet de overheid het

veld zelf gaan reguleren. Sommigen doen dat, anderen zijn daar niet in geïnteresseerd.

Abbie: En voor de individuele kunstenaars die net starten, die vanuit de marge opereren? Kunnen zij

geschikte codes of conduct uitwisselen?

Rachida: ik zie de solidariteit onder de kunstenaars niet zodanig dat zij bereid zijn om dit in een soort

van collectief te gaan doen, in ‘A Fair New World’ misschien, maar ik zie het niet onmiddellijk

gebeuren. Ik denk dat heel veel kunstenaars aan het overleven zijn, en dat elke mogelijke kans op een

opdracht met beide handen wordt gegrepen. Als je aan het overleven bent, kijk je niet links en

rechts, wie je mee kan trekken in een collectieve solidariteitsbeweging, dat is jammer

genoeg de aard van een crisis, dat je probeert te overleven.

Abbie: Melat, hoe is de relatie van de Beursschouwburg met individuele kunstenaars? Hebben jullie

iets kunnen betekenen voor de precariteit waarin ze zich bevinden?

Melat: als presentatieplek (toch in de eerste plaats) hebben wij niet kunnen presenteren, wel hebben

we veel residenties gedaan. In normale omstandigheden hebben we daar geen tijd of ruimte voor,

maar nu stonden onze zalen leeg dus hebben we een zestal artiesten op residentie gehad. Die kregen

toegang tot onze infrastructuur, tot materiaal, er was een technicus, en ze kregen betaald als ze geen

residentiebeurs hadden. Iets wat we normaal niet doen, maar nu maakten we een uitzondering.

En we hebben ook co-creatieprojecten opgestart, zoals Beurs on the go, dat zijn muziekwandelingen in

de stad. Al wandelend kan je daar een muziekcreatie horen van lokaal Brussel, muzikant of

geluidskunstenaar. Ook op die manier proberen we dus projecten te creëeren voor kunstenaars, zodat

die aan de slag kunnen blijven.

Abbie: Tijdens de vorige Fair New World talk was er iemand van SOS Relief, ze hadden heel wat

kunnen ophalen maar toch waren er 300 mensen op de wachtlijst en hadden ze nog 100.000 euro

nodig. Dat was toen al, laat staan nu. Zijn dat geen druppels op een hete plaat, en schiet de overheid er

toch niet schromelijk in tekort?

Rachida: absoluut, de overheid schiet schromelijk in haar taak te kort op verschillende vlakken, en ik

zie niet veel beterschap. Ik snap ook niet, als de overheid het laat afweten, je dan zelf maar inspringt,

dat is inderdaad een druppel op een hete plaat. Het gaat om een systeem, en een systeem kan alleen

maar gecorrigeerd worden door de overheid, niet (enkel) door individuen. Als de overheid dat kader

niet creëert, haar verantwoordelijkheid niet neemt, dan zal het moeilijk blijven.

Wat we moeten doen, denk ik, als veld, is proberen de overheid op haar

verantwoordelijkheid te wijzen. Op alle mogelijke manieren. Het keurslijf waar ze het veld

nu in duwt, dat moet je niet aanvaarden, je moet daartegen in het verweer komen. We hadden het in

begin over verzet. Ik denk: als er al sprake is van verzet, dat je tegen die overheid verzet moet plegen.

Omdat zij een keurslijf oplegt dat helemaal niet werkt voor de cultuur- en de kunstsector.



Dit is geen pleidooi om achterover te leunen en te wachten, je moet de nood lenigen waar die het

hoogst is! Ik vind het geweldig dat het Kaaitheater ook interessante dingen heeft gedaan door haar

ruimtes ook open te stellen voor mensen zonder papieren, en dergelijke meer. Maar dat is niet de

eerste taak van het Kaaitheater. Dat is de eerste taak van de overheid.

Melat: het is heel wrang natuurlijk. Fair Practices staat zogezegd heel hoog op de agenda van het

beleid, en dan zie je dat er in het nieuwe Kunstendecreet heel rare beslissingen worden genomen,

zoals het aantal keren dat je een residentie kan aanvragen als kunstenaar, dat wordt beperkt. Ze

zeggen dat de kunstenaar de hoeksteen is van het kunstenveld, en dat is ook zo, maar in

het Kunstendecreet wordt het niet echt weerspiegeld. Dus je stelt je toch vragen bij bepaalde

beleidsbeslissingen. En mensen zonder papieren, Rachida vermeldde het net, die vallen er

altijd tussenuit. Er is geen manier om die mensen te betalen.

En je ziet keer op keer dat er maatregelen worden genomen waardoor mensen zonder wettig statuut

niet meer kunnen participeren aan de samenleving. Om een ander voorbeeld te geven: sinds de

coronacrisis raden ze altijd aan om met de kaart te betalen. Ik vind dat heel jammer want mensen

zonder papieren, die met honderden, duizenden zijn in ons land, kunnen niet meer participeren aan

de samenleving als ze niet met cash kunnen betalen. Die hebben geen bankkaart! Constant zijn er zo

van die maatregelen, genomen tijdens deze crisis, die exclusief zijn, en die wij dan moeten oplossen.

Maar dat is niet in de eerste plaats onze taak.

Abbie: Over het Kunstendecreet gesproken. Het principe van de kerninstellingen, de beperking op het

aantal residenties en op beurzen, structurele aanpassingen, die ook zo’n beetje de weg plaveien voor

politieke inmenging. Zijn er dingen waar jullie zich zorgen over maken?

Josefien: O, ik maak mij altijd zorgen, over mijn betalingen! Het is een zeer concrete realiteit dat als

‘persoon met een invaliditeitsuitkering’ je geen statuut als zelfstandige kan aanvragen, want dan kan je

uitkering vervallen. Dus eender wie een invaliditeitsuitkering heeft in het kunstenveld, is in de

onmogelijkheid om geld te verdienen met zijn/haar artistieke praktijk. Die moet teren op de ook al

problematische vrijwilligersvergoeding en de KVR’s. Daar moeten wij het mee doen.

Het deel kunnen uitmaken van bepaalde statuten is iets wat ik niet kan, want ik loop het risico mijn

uitkering te verliezen. Ik moet alle contracten die ik lees dubbelchecken, zorgen dat alles in orde is.

Dat de weinige manieren waarop ik iets bij elkaar kan schrapen, dat die administratief in orde zijn.

Mijn uitkering is voor mij leefbaar, maar voor anderen niet. Het zorgsysteem heeft heel veel

problemen, en dat in combinatie met de precaire situatie als kunstenaar… Bovendien, als je een

beperking hebt wordt er niet verwacht dat je kunstenaar wordt. We zien die mensen niet. In

disability studies spreekt men over crip time, dat gaat over het feit dat bepaalde

mensen, omwille van fysieke beperkingen, cognitieve beperkingen, mentale

beperkingen, psychische kwetsbaarheid, soms meer tijd nodig hebben dan andere.

Crip theory zit op de intersectie tussen disability en queerness. Het doet wat queer theory ook doet,

normen in vraag gaan stellen. Queer theory doet dit als het gaat over heteronormativiteit, crip theory

wanneer het gaat over able-bodiedness. De idee dat er een norm is waar een hoofd en een lichaam aan



moeten voldoen. Crip time betekent dat je je bewust bent van het feit dat niet iedereen dit kan, en dat

je daar rekening mee houdt.

Ik ben op dit moment redactielid van Rekto:Verso, dat een nummer aan het maken is over ableism.

Wij zitten daar met met deadlines, teksten die moeten binnenkomen. We moeten een bepaalde

flexibiliteit geven aan sommige schrijvers. Dan kunnen we zeggen: ‘Neem je tijd, lukt het dit weekend

niet, doe het dan een paar dagen later. Als het gaat over maar X aantal keer een beurs of zo kunnen

aanvragen, dan is dat nefast voor iedereen die niet in de mogelijkheid is om op een normatieve manier

die aanvragen te kunnen invullen, die taal te kunnen begrijpen, aan al die zaken mee te kunnen doen,

dat is extreem ontoegankelijk. Ik denk dat het een interessante optie is om in kerninstellingen te

werken. Aangezien we weten dat het Kunstenveld een gigantische potentiële hybriditeit heeft. De

flexibiliteit die we hebben, de oplossingen die we moeten gaan vinden, ik denk dat we in

mengvormen gaan terechtkomen. Waar je al een dossier moet invullen om te weten te komen

voor welk dossier je moet gaan, omdat uiteindelijk administratief de potjes niet op de dekseltjes zullen

passen….

Abbie: Nixie, heb jij angstvisioenen over wanneer je een dossier zult moeten indienen?

Nixie: ik denk dat de overheid een duidelijk signaal uitstuurt is dat ze het ons niet gemakkelijk wil

maken, zeker niet als jonge startende kunstenaars. Om daar dan ook nog eens limieten op te gaan

zetten… ik vind dat best schrijnend, en daar moeten we tegen protesteren: duidelijk maken dat “wat

jullie aanbieden voor ons, gewoon niet haalbaar is.”

Het is ook een soort van ‘budgettaire efficientieslag’: je moet een administratieve eenvoud tonen, een

soort ‘schijnneutraliteit’, strikte categoriseringen, duidelijke regels en beheersbare instituten, zo las ik

in een artikel in Rekto:Verso. Maar dat is toch allesbehalve wat het kunstenveld inhoudt?!

Abbie: Die strikte categorisering, wat zou dit kunnen betekenen voor de loopbaanontwikkeling van

kunstenaars?

Rachida: ik denk dat ze in een bepaalde vorm worden geduwd, of gedwongen, en dat is

tegennatuurlijk! Kunstenaars zijn bezig met verbeelding, met nieuwe vormen, met

mengvormen, met hybride vormen van kunst, en ik denk als je inderdaad kunstenaars

verplicht om in een bepaald vakje te gaan zitten, je de verbeelding en de creativiteit

snoert. Zeker nu: we zitten in een pandemie, die kunstenaars dwingt om op een andere

manier te gaan werken, en op een andere manier aan kunst te doen, waarbij die

mengvormen echt heel belangrijk zijn. Online bijvoorbeeld, er moet geëxperimenteerd worden,

die verbeelding moet de vrije loop krijgen, maar ik vrees dat die rigide categorisering waar men nu

naartoe gaat, de kunstenaars geen goed doet.

Abbie: Melat, wat betekent dat voor de Beursschouwburg? Is de Beurs een kerninstelling?

Melat: dat is een nieuwe categorie, dus nee – Beursschouwburg is dat niet. Welke Kerninstellingen er

zullen ontstaan? Wat dat betekent voor de Beurs? We wachten op een nieuw Kunstendecreet en gaan

ons daartoe moeten verhouden. We wachten al een tijdje, en te midden van een pandemie moeten we



ook nog een nieuw beleidsdossier schrijven. Ik begon in woelige wateren: niet enkel een crisis het

hoofd bieden, maar ook meteen met het team aan de slag om een nieuw verhaal, een nieuw hoofdstuk

te schrijven. Dat is pittig.

Abbie: Hoe doe je dat dan eigenlijk? Doe je dan gewoon volgens het oude decreet verder, en ga je je

daarna omvormen?

Melat: je vertrekt vanuit je eigen sterktes: wat doen we goed, wat willen we doen? Je weet dat er een

nieuw decreet zit aan te komen waartoe je je zult moeten verhouden, dus het is afwachten. We kunnen

indienen voor 5 of 10 jaar. Voor één beleidsperiode, of voor twee. Wat we wel weten, is dat het decreet

dat nu voorligt, redelijk vaag is. Heel veel wordt gedelegeerd naar een uitvoeringsbesluit. Naar de

Administratie of naar de Minister. En dat is niet zo ok, dan maak je een omweg, dan ga je niet meer

via het parlement voor bepaalde zaken en dat vind ik wel zorgwekkend.

De vraag is: gaat de Administratie vasthouden aan de deadline van 1 december 2021? Wetende dat het

heel zwaar is voor huizen, en dat we nog niet eens weten wat er allemaal definitief in het nieuwe

decreet zal staan.

Abbie: Het ziet ernaar uit dat we naar een gig-economie gaan voor individuele kunstenaars. Het begon

al in andere sectoren, door de flexcontracten. Hoe houd je dat tegen?

Nixie: ik denk dat we daar veel economische verbeelding voor nodig hebben.

Rachida: ik weet niet of de huizen die zich nu wat moeien met de wijk of met de grote wereld

daarbuiten, of ze dit gaan voortzetten wanneer die crisis voorbij zal zijn.

Melat: Tot de volgende pandemie. En we kennen de echte gevolgen van deze nog niet, er gaan nog wat

lijken uit de kast vallen.

Rachida: ja, ik denk dat de crisis nog een heel zware naslag gaat hebben

Melat: en de economische crisis zit eraan te komen, het zijn spannende tijden.

Josefien: ik deel je bezorgdheid, ik wou dat kon zeggen: we zullen eruit leren, dingen gaan veranderen,

maar uit ervaring heb ik geleerd dat mensen een verschrikkelijk kort geheugen hebben. Bv. ik hoop

dat online lessen er kunnen blijven. Online events, als je iets kleins betaalt om van thuis

te kunnen volgen, qua toegankelijkheid kan dat een significant verschil maken.

Ik heb in het begin van de eerste golf een opiniestuk geschreven voor vrt-nieuws waarin ik zei: ik heb

mensen in mijn omgeving gehad die jaar na jaar vroegen: kan je geen lessen opnemen? Waarop de

universiteiten antwoordden: sorry, we gaan geen mensen voortrekken. En plots is er de pandemie, en

op vijf dagen kan je dat voor iedereen faciliteren. Dan is het geen kwestie van de technische

capaciteiten niet hebben, dan is het wel kunnen maar niet willen! Ik hoop dat we dat soort dingen

kunnen meenemen. Maar ik vrees er ook voor.



Abbie: Laten we proberen hier alvast heelhuids uit te komen, en dan doen we misschien een gesprek

in 2024 of zo.  Wie wil kan dit gesprek herbekijken, binnen 24 uur gaat dit op Spotlight te zien,

daarnaast verschijnt dit ook op de website van Kunstenpunt.


