
A Fair New World?! talk #3
24 mei 2022

Hieronder kan je de volledige transcriptie lezen van het
gesprek tussen Abdullah Alkafri, Alexandra Tryanova,
Dušica Dražić, An Vandermeulen en moderator Milica Ilic
over duurzaam maatschappelijk engagement in de
kunstensector.

Je kan het gesprek ook integraal herbekijken.

00:00:00:00 - 00:00:06:21

Milica Ilic:

Ik ben Milica Ilic. Ik ben vanavond jullie gids.

00:00:06:21 - 00:00:10:00

Er zijn wat brokjes informatie die ik zeker wil meegeven.

00:00:10:00 - 00:00:14:08

Vandaar deze reminder. Voorlezen ga ik niet doen.

00:00:14:08 - 00:00:19:06

Het is gewoon een reminder. Misschien kort een paar woorden over mezelf.

00:00:19:06 - 00:00:23:01

Laten we het over mij hebben [gelach]. Ik woon in Brussel.

00:00:23:10 - 00:00:29:11

Ik ben een cultuurwerker, gespecialiseerd –

als dat de juiste term is – of toch sterk
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00:00:29:11 - 00:00:33:07

geïnteresseerd in transnationale samenwerking,

specifiek in het veld van

00:00:33:07 - 00:00:38:15

de podiumkunsten. Ik werk voor ONDA (L’Office National de Diffusion Artistique),

een Franse arm’s length instelling verbonden aan

00:00:38:15 - 00:00:43:14

het Ministerie van Cultuur.

00:00:43:14 - 00:00:50:10

Daar coördineer ik een project genaamd RESHAPE,

dat mogelijke alternatieve werkmodellen

00:00:50:10 - 00:00:55:18

voor de sector verkent.

00:00:55:18 - 00:01:03:05

Ik had het grote plezier om met Kunstenpunt

op dit project samen te werken.

00:01:03:05 - 00:01:09:08

Een beetje praktische informatie voor ik onze

sprekers voorstel.

00:01:10:18 - 00:01:15:01

Dit is de derde A Fair New World?!-talk van Kunstenpunt.

00:01:15:01 - 00:01:21:09

Het is de eerste die in het Engels wordt gehouden.

Dat is omdat de meeste panelleden, inclusief

00:01:21:09 - 00:01:26:11

de moderator, niet Nederlandstalig zijn.

00:01:27:04 - 00:01:37:01

De talk wordt opgenomen en zal worden vertaald, ondertiteld

en online gezet zodat iedereen kan volgen.

00:01:37:01 - 00:01:42:07

Een paar woorden over de sprekers



zodat je weet met wie we praten.

00:01:42:07 - 00:01:46:23

Ik ga hen heel kort voorstellen.

00:01:47:11 - 00:01:50:24

Abdullah Alkafri is scenarist

en theaterregisseur,

00:01:50:24 - 00:01:56:20

en uitvoerend coördinator van Ettijahat,

een organisatie die makers uit Syrië steunt,

00:01:56:20 - 00:02:04:03

en ook cultuurwerkers en hun peers in de Arabische wereld

en in Europa. Dušica Dražić is

00:02:04:03 - 00:02:09:12

kunstenares, curator en creatief producent,

en mede-stichter van Out of Sight,

00:02:09:12 - 00:02:14:15

een plek voor hedendaagse kunst in Antwerpen.

e is ook artistiek medewerker en creatief producent

00:02:14:15 - 00:02:15:15

bij wpZimmer.

00:02:16:19 - 00:02:23:04

Alexandra Tryanova, onafhankelijk curator uit

Odessa, momenteel gevestigd in Antwerpen (België).

00:02:23:22 - 00:02:28:22

Naast andere projecten werkt ze

o.a. ook met Jester in

00:02:29:06 - 00:02:35:23

Genk, aan de serie Conflict Zones. En, last

but not least, An Vandermeulen,

00:02:35:23 - 00:02:42:09

artistiek coördinator van Globe Aroma, een

ontmoetingsplek voor artistiek werk, voor



00:02:42:09 - 00:02:46:02

kunstenaars en kunstliefhebbers met een achtergrond

als nieuwkomer, gevestigd in Brussel.

00:02:46:02 - 00:02:51:08

Allemaal welkom. Je ziet, we hebben een

erg divers panel,

00:02:51:08 - 00:02:58:16

ik hoop dan ook dat de conversatie even boeiend wordt.

Een paar woorden over het thema

00:02:58:16 - 00:03:04:12

voor we starten en ik de eerste vraag

jullie richting uit gooi.

00:03:05:04 - 00:03:12:11

Hoe hebben we ons het gesprek

ingebeeld en wat wordt de focus?

00:03:12:24 - 00:03:18:20

We mikken op een gesprek over duurzaam engagement

en ingebouwde solidariteit, en wat we daarmee bedoelen.

00:03:20:16 - 00:03:27:22

Een sterke motivatie is uiteraard

00:03:27:22 - 00:03:33:01

de huidige oorlog die Rusland voert in Oekraïne.

Maar we wilden de conversatie breder laten gaan

00:03:33:01 - 00:03:39:06

en een paar problemen en

verantwoordelijkheden aanpakken,

00:03:39:06 - 00:03:45:00

en hoe de kunstensector ermee omgaat.

We weten allemaal dat er de voorbije jaren

00:03:45:00 - 00:03:50:17

meerdere crisissen zijn geweest. De oorlog

in Oekraïne is er daar één van.



00:03:50:17 - 00:03:55:06

Maar er is ook de oorlog in

Syrië en Afghanistan, en op vele plekken

00:03:55:06 - 00:04:01:01

wereldwijd. Er is de pandemie,

de klimaatcatastrofe.

00:04:01:01 - 00:04:05:20

Vele tragedies en rampen

rampen hebben zich de voorbije jaren voorgedaan, en

00:04:05:20 - 00:04:14:21

er staan er ons nog meer te wachten.

Vaak veroorzaken deze crisissen ook,

00:04:14:21 - 00:04:20:13

op een heel mooie manier, bewegingen van

solidariteit en steun vanuit de kunstensector.

00:04:20:24 - 00:04:28:17

Echter, deze reacties hebben de neiging

terug weg te ebben,

00:04:30:17 - 00:04:38:17

wellicht als slachtoffer van de snelle opeenvolging

van crisissen die we in de media

00:04:38:17 - 00:04:41:09

zien komen en verdwijnen.

00:04:41:09 - 00:04:47:06

En dus is de eerste vraag die we

onszelf en het panel vanavond willen stellen:

00:04:47:06 - 00:04:53:20

hoe kunnen we ons werk herdenken om beter

het hoofd te bieden aan deze uitdagingen?

00:04:53:20 - 00:04:58:01

Wat kunnen en moeten we veranderen in onze

praktijk?



00:04:58:09 - 00:05:04:22

Belangrijker nog, hoe kunnen we misschien

mechanismen van solidariteit creëren

00:05:04:22 - 00:05:14:22

die ons toelaten tussen te komen, geactiveerd

te worden

00:05:14:22 - 00:05:21:15

nog voor een crisis toeslaat?

Solidariteitsmechanismes

00:05:21:15 - 00:05:27:06

die geactiveerd kunnen worden lang voor er

onherstelbare schade is, voor

00:05:27:06 - 00:05:32:01

mensen sterven, gewond of getraumatiseerd geraken,

of op de vlucht slaan.

00:05:32:03 - 00:05:37:23

Solidariteitsmechanismes die blijven

bestaan, lang

00:05:37:23 - 00:05:45:01

nadat de crisis in kwestie uit de media-

en de sociale media-aandacht weg is?

00:05:46:06 - 00:05:48:19

Dat is zeker één van de vragen die

we are aanpakken.

00:05:49:20 - 00:05:57:08

Nog een vraag: we hebben de neiging deze extreme situaties

te zien als tijdelijke crisissen, urgenties die

00:05:57:08 - 00:06:02:11

moeten  aangepakt tot alles terug normaal is.

00:06:02:11 - 00:06:07:06

Misschien kun je het anders zien, misschien is



00:06:07:06 - 00:06:13:03

deze snelle opeenvolging van radicale verschuivingen

geen crisis maar het nieuwe normaal.

00:06:13:15 - 00:06:18:21

En als we daarvan uitgaan, wat zouden we dan veranderen

00:06:18:21 - 00:06:26:12

in onze praktijken, en hoe? Zodat we met dat

nieuwe normaal rekening houden. In heel brede zin,

00:06:27:03 - 00:06:35:04

ervan uitgaand dat kunstenaars de gemeenschap bekijken,

analyseren, reflecteren en bekritiseren, of

00:06:35:04 - 00:06:40:13

zoals Frie Leysen het verwoordt, dat ze visies ontwikkelen

van wat is en wat zou kunnen zijn, kunnen we ons afvragen

00:06:40:13 - 00:06:46:11

wat we nodig hebben om te garanderen

dat ze dat kunnen blijven doen, visies

00:06:46:11 - 00:06:53:01

ontwikkelen van wat is en wat zou kunnen zijn.

Ook in tijden van rampspoed, en ook wanneer ze

00:06:53:01 - 00:06:58:10

op de vlucht zijn, of gewond, of getraumatiseerd.

00:06:59:04 - 00:07:04:17

Op zijn beurt leidt ons dat tot een concretere

vraag, namelijk:

00:07:08:24 - 00:07:14:03

welke zijn de instrumenten? De strategieën,

de methodes die

00:07:14:03 - 00:07:22:00

we hier in Vlaanderen kunnen bekijken, identificeren,

ervan leren, erdoor geïnspireerd

00:07:22:00 - 00:07:27:14



worden? Welke middelen zijn er om die culturele

solidariteit

00:07:27:14 - 00:07:32:16

beter te activeren?

00:07:33:13 - 00:07:38:17

Een boel vragen dus, en ik ben niet zeker

dat we ze allemaal kunnen beantwoorden.

00:07:39:05 - 00:07:45:15

Maar ze liggen allemaal op tafel. Ik stel voor

00:07:45:15 - 00:07:53:22

dat we erin duiken. Ik stel jullie elk een heel

algemene vraag zodat we

00:07:53:22 - 00:07:59:17

een begrip kunnen vormen van het perspectief

van waaruit jullie spreken. Mijn eerste vraag zou zijn:

00:07:59:17 - 00:08:05:18

hoe zien jullie de rol van makers of kunstorganisaties

in tijden van radicale verandering of

00:08:05:18 - 00:08:12:20

Welke strategieën ontwikkelen jullie of jullie organisaties?

00:08:12:20 - 00:08:16:13

Ik weet dat jullie vanuit verschillende posities

spreken en soms meerdere

00:08:16:13 - 00:08:24:21

hoedjes op hebben, dus spreek vanuit de

positie die je verkiest.

00:08:26:12 - 00:08:29:18

Dušica, ik start bij jou.

00:08:31:14 - 00:08:35:14

Dušica Dražić :

Voor mij is dit een heel complexe vraag

want ik belichaam een “tussenin”.



00:08:36:17 - 00:08:41:12

Ik kwam hier in 2014 aan vanuit Belgrado.

00:08:42:12 - 00:08:53:00

Ik heb mijn jeugd in een permanente conflictzone

doorgebracht.

00:08:53:13 - 00:09:01:08

Naar hier verhuizen was een ander soort

strijd. En het is moeilijk...

00:09:03:10 - 00:09:08:20

...de vraag leidt me naar persoonlijke ervaringen,

dat is hoe ik er graag

00:09:08:20 - 00:09:13:20

over praat. Ik kan niet zeggen dat ik heel

optimistisch ben.

00:09:15:03 - 00:09:23:07

Ik stel me hier zeker vragen over,

hoe kunnen we hierrond samenwerken

00:09:23:07 - 00:09:30:19

en wat kun je individueel doen.

Ik zou zeggen,

00:09:32:04 - 00:09:38:01

je ziet het hier, er zijn veel pogingen,

het begon met Kunstenpunt en verschillende

00:09:38:01 - 00:09:44:12

organisaties op zoek naar manieren waarop we

onszelf kunnen organiseren op manieren

00:09:44:12 - 00:09:50:21

die je niet vindt bij officiële

instituten of kanalen.

00:09:50:21 - 00:09:57:21

Maar het komt altijd terug op de kwestie van het

welvaartssysteem waarin we leven, en



00:09:57:21 - 00:10:04:08

een manier zoeken waarop de

cultuursector erin geïntegreerd kan geraken.

00:10:04:08 - 00:10:11:24

Zijn er kruispunten waarop we,

via onze deelname en ons werk,

00:10:11:24 - 00:10:19:04

het probleem kunnen aanpakken van wie het wel

en niet verdient om deel uit te maken van dat systeem,

00:10:19:04 - 00:10:25:08

wie er al dan niet recht op heeft? Ik moet bekennen,

voor mij is dat ook een zeer

00:10:25:08 - 00:10:32:09

politieke en geladen vraag. Namelijk of de

cultuursector tot de

00:10:32:09 - 00:10:35:20

politieke sfeer kan doordringen.

00:10:35:20 - 00:10:42:09

Pas dan kun je naar grotere oplossingen op zoek.

00:10:42:09 - 00:10:47:01

Dat is natuurlijk ook een ideologische vraag.

Ik weet niet of dit het moment is

00:10:47:01 - 00:10:53:15

om daar zomaar in te duiken [lacht].

Het is ook moeilijk

00:10:53:15 - 00:10:59:08

te praten voor mensen die een

bepaalde crisis doormaken,

00:10:59:08 - 00:11:05:05

je riskeert een saviour complex.

00:11:05:05 - 00:11:11:11



Hoe ga je daarmee om en hoe creëer

je dialoog tussen mensen met noden

00:11:11:11 - 00:11:13:13

en zij die die noden kunnen lenigen?

We kunnen het er nog over hebben.

00:11:13:13 - 00:11:20:23

Milica Ilic:

wat bedoel je wanneer je zegt dat cultuur

en kunst concreter

00:11:20:23 - 00:11:24:22

in de politieke sfeer moeten komen? Wat betekent

dat concreet voor jou,

00:11:24:22 - 00:11:26:13

en welke methodes zie je daartoe?

00:11:26:13 - 00:11:33:23

Dušica Dražić :

Als je bijvoorbeeld naar Vlaanderen kijkt.

00:11:33:23 - 00:11:41:13

Ik weet niet of het debat daarover gaat. Maar we

horen dat heel veel budget nu gaat naar

00:11:41:13 - 00:11:48:08

de crisis in Oekraïne. Laat ons dat eenvoudige

voorbeeld nemen, ik deel wat

00:11:48:08 - 00:11:50:23

gedachten.

00:11:50:23 - 00:12:00:20

Hoe maak je het mogelijk dat deze verschillende

domeinen interageren in plaats van

00:12:01:05 - 00:12:09:08

elk afzonderlijk actie te ondernemen? Maar echt

op zoek gaan naar manieren om tewerkstelling

00:12:09:08 - 00:12:11:10



en lange termijn oplossingen te bieden?

00:12:11:10 - 00:12:18:02

En dan heb je natuurlijk het probleem van exclusiviteit.

Hoe lossen we dat op?

00:12:19:10 - 00:12:28:05

Vaak, toch ten minste bij wpZimmer waar ik werk,

is het ontmoedigend, en

00:12:28:05 - 00:12:35:09

het stemt pessimistisch te zien dat we

infrastructuur hebben, en wat middelen,

00:12:35:09 - 00:12:41:20

maar dat het uiteindelijk aankomt op een

first come first served situatie.

00:12:41:20 - 00:12:42:24

En de middelen zijn heel snel uitgeput.

00:12:43:19 - 00:12:50:22

En om uiteenlopende redenen kun je dat niet

uitbreiden. Dus ik vroeg me echt af

00:12:50:22 - 00:13:00:18

hoe verschillende sectoren echt in zo’n proces van

00:13:00:18 - 00:13:05:23

solidariteit kunnen komen dat zich niet louter

in de bubbel van kunst en cultuur afspeelt.

00:13:07:05 - 00:13:09:24

Hoe pak je dat aan?

00:13:09:24 - 00:13:14:12

Milica Ilic:

An, heb jij hier antwoord op?

00:13:14:12 - 00:13:24:13

Want het voelt alsof Globe Aroma in zekere zin

ook op die verbinding werkt



00:13:24:13 - 00:13:32:02

tussen de sector, de industrie, en andere

creatieve praktijken van

00:13:32:02 - 00:13:38:16

mensen met een specifieke achtergrond die van kunst

houden. Wil je je positie delen?

00:13:38:16 - 00:13:47:22

An Vandermeulen:

Zeker. Maar terwijl je sprak was ik aan het

nadenken over hoe

00:13:47:22 - 00:13:54:11

kunst een invloed kan hebben op de politieke sfeer.

Daar was ik nog een

00:13:54:11 - 00:14:00:04

complementair antwoord op aan het bedenken, dat

geen antwoord is op je volgende vraag.

00:14:00:04 - 00:14:04:06

Dus ik verschuif het een beetje.

00:14:08:12 - 00:14:14:20

Je eerste vraag was: wat kunnen

kunstenaars en kunstwerkers doen in antwoord op

00:14:14:20 - 00:14:20:07

crisissen? Ik wil niet antwoorden voor kunstenaars

omdat ik er zelf geen ben.

00:14:20:07 - 00:14:25:22

Ik denk en hoop dat niet alle kunstenaars

sociaal geëngageerde kunst maken in

00:14:25:22 - 00:14:32:06

crisistijden, behalve in een specifieke context

of vanuit een urgentie.

00:14:32:06 - 00:14:42:01

Vanuit mijn positie denk ik liever na over



hoe de kunstensector kan reageren.

00:14:42:01 - 00:14:50:21

En dan vraag ik me af hoe we deze crisissen

en urgenties kunnen aanwenden als

00:14:50:21 - 00:14:55:04

experimenteerfases, en er iets uit leren.

Toen we dit gesprek online

00:14:55:04 - 00:15:00:22

aan het voorbereiden waren vertelde ik dat vele mensen,

kunstorganisaties,

00:15:00:22 - 00:15:07:21

Globe Aroma aan het bellen zijn met de vraag:

zijn er al kunstenaars van Oekraïne aangekomen?

00:15:07:21 - 00:15:14:02

in Globe Aroma? Maar dit is echt nog maar het begin,

mensen zijn nog aan het landen,

00:15:14:02 - 00:15:19:03

hun weg aan het zoeken.

00:15:19:03 - 00:15:26:12

Dus op dat moment waren geen makers uit Oekraïne die zomaar

een residentie in konden duiken.

00:15:26:12 - 00:15:30:17

Maar er waren veel andere kunstenaars die dat wél konden.

00:15:30:17 - 00:15:35:03

Er waren veel residentieplekken die een

appartement boden,

00:15:35:03 - 00:15:40:16

maar specifiek voor mensen uit Oekraïne.

En als ik zei,

00:15:40:16 - 00:15:45:20

hier zijn mensen van Afghanistan, en we kennen

iemand uit Soedan die



00:15:45:20 - 00:15:50:14

momenteel op straat woont, kan deze persoon niet

naar je organisatie komen?

00:15:50:14 - 00:15:57:17

Dan was er wat twijfel,

“wat moeten we nu antwoorden? We moeten checken

00:15:57:17 - 00:16:04:07

want het is slechts tijdelijk". Toen dacht ik, OK,

laat ons dit moment benutten, want

00:16:04:07 - 00:16:11:03

blijkbaar is het mogelijk, organisaties hebben

soms wel degelijk ruimtes beschikbaar.

00:16:11:22 - 00:16:18:11

Hoeveel organisaties hebben een appartement

beschikbaar voor bands voor na een optreden?

00:16:18:11 - 00:16:20:09

En ze zijn niet altijd in gebruik.

00:16:21:00 - 00:16:24:23

Dus dacht ik, we kunnen een systeem opzetten

van residentieplekken in de kunsten, iets als

00:16:24:23 - 00:16:30:21

Airbnb. Zodat we kunnen zien,

PassaPorta heeft een ruimte voor een week, OK!

00:16:30:21 - 00:16:39:12

AB heeft een plek voor een dag. Eén dag kan

veel betekenen voor iemand

00:16:39:12 - 00:16:45:02

die normaal op straat slaapt en die dan

een douche ter beschikking heeft. En je kunt

00:16:45:02 - 00:16:51:22

makkelijk, als er een organisatie is die de mensen met



00:16:51:22 - 00:16:58:02

de ruimte verbindt, moeten de organisaties zich

geen zorgen maken omdat ze de persoon in

00:16:58:02 - 00:17:01:22

kwestie niet kennen. Er kan een intermediaire speler

garant staan voor deze

00:17:01:22 - 00:17:08:23

persoon, die jou organisatie verbindt met de

mensen, en waarop jij kan

00:17:08:23 - 00:17:16:10

vertrouwen. Dat is mijn antwoord op die vraag

00:17:16:10 - 00:17:22:20

hoe een kunstenveld met kleine experimenten kan reageren, en

met de beschikbare middelen toch veel mogelijk is.

00:17:22:20 - 00:17:28:22

toch veel mogelijk maken. Vooral

met ruimte en infrastructuur.

00:17:28:22 - 00:17:33:06

Milica Ilic:

Tijdens de voorbereiding hadden we het er

ook over dat het belangrijk is

00:17:33:07 - 00:17:41:08

te onderstrepen dat de reacties, de wens om

steun te bieden aan kunst

00:17:41:08 - 00:17:46:19

in Oekraëne, dat dat geweldig is

en een voorbeeld van een goede praktijk.

00:17:46:19 - 00:17:50:17

Dat was iets wat jij zei, Alexandra.

00:17:51:18 - 00:18:00:04

Alexandra Tryanova:

Inderdaad. Wat is er gaande met kunstenaars

uit Oekraïne, vandaag in het Westen en elders?



00:18:00:12 - 00:18:05:23

Het is een vorm van positieve discriminatie,

uiteraard.

00:18:05:24 - 00:18:15:16

Als curator zie ik dat bijna alle noden van

kunstenaars op zoek naar

00:18:15:20 - 00:18:25:11

een verblijfplaats, een studio, eender wat, dat

instellingen dat eerder kunnen delen dan

00:18:27:08 - 00:18:29:19

financiële middelen.

00:18:29:19 - 00:18:33:10

Het is er, noden worden gelenigd,

00:18:33:11 - 00:18:41:05

en dat is fantastisch en indrukwekkend.

Als we praten over de instelling zelf,

00:18:41:05 - 00:18:50:03

wat is dat? Een plaats met een specifiek

soort middelen. Een plek voor

00:18:50:03 - 00:18:58:03

de cyclus rond kennis: ontvangen, delen,

00:18:59:13 - 00:19:02:07

ontsluiten, enzovoort.

00:19:02:09 - 00:19:11:19

Wat ik zie in deze tragische situatie met

Oekraïne, wat ik zelfs merkte tijdens

00:19:12:02 - 00:19:20:20

vorige crisissen veroorzaakt door oorlog,

is dat we nog

00:19:20:20 - 00:19:30:15

steeds niet veel weten over de kunstenscenes



in landen in

00:19:30:15 - 00:19:37:09

crisis. Waarvan de culturele infrastructuur,

de infrastructuur in het algemeen, verwoest is.

00:19:38:16 - 00:19:46:07

Dit soort kennisdeling, waar we niet enkel

00:19:46:07 - 00:19:56:04

kunstenaars ontvangen en verder helpen vanuit menselijk

perspectief, maar wanneer

00:19:56:04 - 00:20:02:21

instellingen hun job doen in de zin van kennisdeling

en eerlijke

00:20:02:21 - 00:20:12:00

representatie, dat hebben we nodig,

00:20:12:00 - 00:20:21:15

Want om de kunstenscene te reflecteren, om

hulp te bieden in de zin van analyse,

00:20:23:18 - 00:20:33:05

van het structureren van de brede waaier aan

praktijken, kennis en

00:20:35:07 - 00:20:44:18

artistieke methodes. Die fenomenen die op verschillende

plekken bestaan, krijgen die

00:20:45:07 - 00:20:52:02

voldoende zichtbaarheid in tijden van crisis?

00:20:52:02 - 00:20:56:14

Snelle reacties van instellingen?

Ik weet het nog niet.

00:20:56:14 - 00:21:08:09

En volgens mij is dat een taak

00:21:08:10 - 00:21:17:18



van elke instelling. De menselijke noden

na de eerste shock,

00:21:17:18 - 00:21:25:00

die worden niet zo slecht opgevangen door andere

structuren die niet

00:21:25:00 - 00:21:34:18

rechtstreeks met kunst of cultuur te maken hebben.

Die zitten in structuren van de burgermaatschappij,

00:21:34:18 - 00:21:37:02

grotendeels ondersteund door regeringen

00:21:37:18 - 00:21:47:15

Wat ik blijf benadrukken: het helpt die mensen

die voorheen

00:21:47:15 - 00:21:55:11

ondervertegenwoordigd waren, onzichtbaar op de wereldkaart,

00:21:55:20 - 00:22:04:23

om daar wat licht op te laten schijnen. Niet enkel vanuit een

globalistisch perspectief, “deze mensen zijn in nood

00:22:04:23 - 00:22:08:20

en we moeten een tentoonstelling met hen maken.”

00:22:08:20 - 00:22:13:13

Maar praten over kunst in generaties.

00:22:13:13 - 00:22:16:13

Bepaalde praktijken bekijken.

00:22:16:13 - 00:22:26:13

Niet veralgemenen want dat krijg je al snel

in dit soort situaties.

00:22:27:03 - 00:22:33:06

En helpen met hun dekoloniale strijd.

00:22:33:06 - 00:22:42:20

Als Oekraïens curator ken ik sinds kort



de pijn van al mijn collega’s,

00:22:43:23 - 00:22:53:10

die proberen te tonen waarom deze oorlog van

Rusland tegen Oekraïne beschreven kan

00:22:54:09 - 00:22:58:08

worden in termen van een dekoloniale strijd.

00:22:58:08 - 00:23:00:19

Dat is ook erg belangrijk.

00:23:00:23 - 00:23:09:02

Dus ja, ook hulp in de zin van discours

is erg belangrijk.

00:23:09:02 - 00:23:14:23

En dat is een taak van instellingen.

00:23:15:07 - 00:23:22:09

Milica Ilic:

En dit zou deel zijn van een proces van contextualisering

dat een instelling

00:23:22:09 - 00:23:27:17

moet doormaken? Om de scene beter te

begrijpen.

00:23:27:17 - 00:23:37:10

Alexandra Tryanova:

Absoluut. En sorry als ik bij Oekraïne blijf,

maar dit land is een

00:23:37:10 - 00:23:47:06

specifiek geval. Het wordt niet vaak gezien

als deel van het globale Zuiden,

00:23:47:06 - 00:23:54:00

het zit ergens op de periferie van Oost-Europa,

00:23:54:00 - 00:24:03:01

en we vinden er moeilijk een plek voor



00:24:03:01 - 00:24:10:10

toch wanneer we als cultuurwerkers met die

grote labels blijven werken.

00:24:10:10 - 00:24:12:20

Milica Ilic:

Abdullah, jij nu.

00:24:13:05 - 00:24:19:06

Je runt een organisatie die de onafhankelijke

scene in Syrië

00:24:19:06 - 00:24:26:08

van dichtbij volgt, en die zichzelf getransformeerd heeft

om die scene, die zo’n enorme veranderingen

00:24:26:08 - 00:24:32:02

heeft doorgemaakt, beter te ondersteunen. Kun je vertellen

hoe dat ging

00:24:32:02 - 00:24:32:21

en wat wij daaruit kunnen leren?

00:24:32:23 - 00:24:38:10

Abdullah Alkafri:

Dank je Milica, en dank aan iedereen.

Toen je de vraag opwierp moest ik

00:24:38:10 - 00:24:43:17

denken aan een concept – ik ben doctorandus en

precies daarmee bezig –

00:24:43:17 - 00:24:49:05

namelijk de complexiteit respecteren. Dat wordt ons als

doctorandi altijd gevraagd wanneer we

00:24:49:05 - 00:24:55:24

Al deze reflecties, waar we het echt over hebben

hier in S.M.A.K.

00:24:56:06 - 00:25:00:13

is iets groters, het gaat over hoe de wereld

in elkaar zit.



00:25:00:13 - 00:25:06:03

Misschien zoeken kunstenaars,

culturele instellingen, organisaties,

00:25:06:03 - 00:25:10:24

een betere interpretatie van hoe de wereld

werkt of zou kunnen werken.

00:25:10:24 - 00:25:15:04

Als je alleen maar kijkt, we zijn vandaag naar een

00:25:15:04 - 00:25:17:10

post-pandemische situatie aan het gaan.

00:25:17:23 - 00:25:23:11

Of laat het ons hopen. Maar als je terugkijkt,

dan zie je dat concepten als

00:25:23:11 - 00:25:29:22

“gemeenschap”, die culturele instellingen decennialang

hebben geprobeerd

00:25:29:22 - 00:25:35:13

te omschrijven en beschermen, in Oost en West

verwoest zijn door de pandemie.

00:25:35:13 - 00:25:41:09

Als instellingen proberen we het idee “gemeenschap”

nu te herdefiniëren,

00:25:41:09 - 00:25:47:21

en te zien welke de beste praktijken en bijdragen kunnen zijn

00:25:47:21 - 00:25:49:01

vanuit kunstpraktijken.

00:25:49:01 - 00:25:54:04

Maar als we dan kijken naar kunstenaarspraktijken

00:25:54:04 - 00:26:00:13

de voorbije twee jaar, dan is de vraag vooral geweest



00:26:00:13 - 00:26:06:11

hoe te overleven. Dat is een erg belangrijke rol

die kunst op verschillende manieren speelt,

00:26:06:16 - 00:26:14:01

en dat wordt steeds meer noodzakelijk, om

tenminste een betere toekomst te kunnen verbeelden,

00:26:14:05 - 00:26:19:22

dat is een belangrijke rol voor ons.

De uitdaging in dit alles

00:26:19:22 - 00:26:23:07

is dat culturele instellingen vaak

00:26:23:07 - 00:26:32:00

in reactie-modus zitten. We zijn soms

net brandweerlui, die

00:26:32:00 - 00:26:35:24

pas aankomen na de ramp. Ik verwijs ook

naar de ervaring

00:26:35:24 - 00:26:42:16

in de regio waar ik vandaan kom, waar de

laatste tien jaar de kunstenaars

00:26:42:16 - 00:26:48:20

die ik ken of met wie ik werkte, letterlijk van crisis

naar crisis gingen. De crisis is

00:26:48:20 - 00:26:50:17

de norm geworden.

00:26:51:11 - 00:27:00:09

Er waren altijd wel coping mechanismes

om die crisissen het hoofd te bieden,

00:27:00:09 - 00:27:08:10

en tegelijkertijd toch te blijven werken.

Eén van de

00:27:08:10 - 00:27:15:14



belangrijkste dingen die we toen zagen,

de voorbije drie jaar, is

00:27:15:14 - 00:27:20:15

solidariteit als actie, een concept dat ik

graag binnen breng in dit

00:27:20:15 - 00:27:26:00

gesprek. Als instellingen en organisaties bundelden we

00:27:26:00 - 00:27:32:24

de krachten om de uitdagingen aan te gaan.

00:27:32:24 - 00:27:39:14

Tegelijkertijd gingen we van solidariteit als

moreel concept naar

00:27:39:14 - 00:27:46:01

solidariteit in de vorm actie: gezamenlijke

initiatieven of programma’s. Dat was

00:27:46:01 - 00:27:49:24

echt belangrijk. Dat zou de komende jaren bij

ons kunnen blijven

00:27:49:24 - 00:27:56:21

coming years because maybe, it seems like,

unfortunately, more and more we are also

00:27:56:21 - 00:28:06:07

want het lijkt erop dat we meer naar lange en diepe

conflictsituaties krijgen.

00:28:06:07 - 00:28:12:20

Tegelijkertijd moeten we nog ergens over nadenken,

00:28:12:24 - 00:28:16:09

wellicht doet iedereen hier dat wel, namelijk:

hoe breng je deze conversatie

00:28:16:09 - 00:28:21:06

naar het niveau van het beleid? Zodat het deel wordt van

een nieuw narratief over het soort wereld



00:28:21:06 - 00:28:28:01

waarin we willen leven. Dat is cruciaal.

We kunnen erover nadenken:

00:28:28:01 - 00:28:35:10

hoe vermijden we letterlijk dat gevluchte kunstenaars

door dezelfde ellende moeten als wie hen voorgingen?

00:28:35:11 - 00:28:41:10

Als je kijkt naar de reactiemechanismes

nu met de crisis in

00:28:41:10 - 00:28:46:15

Oekraïne, hoe vermijd je dat je kunstenaars

of groepen mensen aan dezelfde

00:28:46:15 - 00:28:55:10

druk blootstelt? Of dat je telkens opnieuw hetzelfde

wiel uitvindt? Welke ervaringen en praktijken uit

00:28:55:10 - 00:29:00:13

andere delen van de wereld kunnen je inspireren?

De regio waar ik vandaan kom, of Afrika,

00:29:00:13 - 00:29:02:02

dat kan nuttig zijn.

00:29:02:05 - 00:29:05:21

Het zou interessant zijn daarover uit te wisselen.

00:29:06:17 - 00:29:12:07

Ik zat te denken, omdat we het nu over deze set

crisissen hebben, dat niet elke crisis

00:29:12:07 - 00:29:15:08

dezelfde gevolgen heeft.

00:29:15:08 - 00:29:23:20

Hoe pak je elke crisis aan in zijn eigen complexiteit?

00:29:25:22 - 00:29:35:04

En hoe verhouden we ons tot zij die van andere landen



00:29:35:04 - 00:29:43:21

en uit andere crisissen komen? Hoe creëren we

een systeem dat bij wijze van spreken

00:29:43:21 - 00:29:50:15

los staat van het economische of ideologische

model van vandaag,

00:29:50:15 - 00:29:56:07

dat niet zeer productief is?

00:29:56:07 - 00:30:05:04

Ik ben het met je eens dat we moeten zoeken

naar een model dat solidariteit promoot.

00:30:05:04 - 00:30:11:12

Maar solidariteit voor wie en van wie?

Ook dat is best complex.

00:30:13:07 - 00:30:17:10

Hoe gaan we pragmatisch om met zoiets ingewikkelds?

00:30:19:21 - 00:30:25:19

Abdullah Alkafri:

dit is precies waarom ik begon met complexiteit als concept.

Niemand heeft

00:30:25:19 - 00:30:31:14

de wijsheid in pacht om alle problemen op te lossen

00:30:31:14 - 00:30:36:00

maar we onderzoeken ze. Wat ik zeer interessant vind

00:30:36:00 - 00:30:41:15

is hoe vele, misschien alle culturele organisaties

niet langer gefocust zijn

00:30:41:15 - 00:30:45:21

het ondersteunen van productie, maar van diegenen die produceren,

namelijk de kunstenaars.

00:30:45:21 - 00:30:51:06



Culturele instellingen bekommeren zich om

00:30:51:06 - 00:30:56:13

de positie van kunstenaars opdat ze kunnen

blijven werken, in een betere

00:30:56:13 - 00:31:03:05

situatie terecht kunnen komen. Ik denk dat dat

00:31:03:05 - 00:31:07:00

ook voor andere sectoren inspirerend is.

00:31:07:24 - 00:31:16:18

Ik bedacht ook dat, wanneer we het hebben

over mogelijke reacties op crisissen,

00:31:16:18 - 00:31:23:17

we meer out of the box kunnen denken.

00:31:23:17 - 00:31:29:02

expected ones in a way or another. Directe

ondersteuning of uitzonderlijke beurzen

00:31:29:02 - 00:31:35:20

zoals wij hebben gedaan, en wat is er zo nog

mogelijk?

00:31:36:08 - 00:31:42:07

Bijvoorbeeld, An, in jouw werk is een schat

aan ervaring van kunstenaars aanwezig.

00:31:42:08 - 00:31:49:02

Ze komen uit verschillende contexten en regio’s,

ze kunnen de manier waarop organisaties werken uitdagen.

00:31:49:02 - 00:31:56:13

Vaak gaat het over coping mechanismes om oplossingen te

vinden waar er

00:31:56:13 - 00:32:01:09

geen steun is van publieke instellingen. Dat

kan allemaal van nut zijn en gedeeld worden.



00:32:01:09 - 00:32:07:19

Terug verwijzend naar wat ik eerder zei over

dat narratief:

00:32:07:19 - 00:32:10:03

terwijl we dat allemaal onderzoeken

00:32:10:03 - 00:32:17:18

mogen we het grotere verhaal niet uit het oog verliezen,

en de grotere praktijken

00:32:17:18 - 00:32:24:12

die gedeeld kunnen worden,

00:32:24:12 - 00:32:29:13

zoals de vraag hoe je onrecht aanpakt.

Die vraag is universeel.

00:32:29:13 - 00:32:38:19

Iedereen ziet dat de pandemie uiteindelijk

00:32:38:19 - 00:32:43:19

ging over de kwetsbaarheid van beschermingsnetwerken

en over onrecht

00:32:43:19 - 00:32:50:13

als je verschillende plekken vergelijkt. Hier hebben

kunst- en cultuurinstellingen zeker een rol te spelen.

00:32:50:13 - 00:32:57:22

Ik heb me hier beperkt tot de rol van instellingen,

we kunnen het straks hebben over kunstenaars ook.

00:32:59:13 - 00:33:03:18

Milica Ilic:

An, Alexandra, willen jullie iets toevoegen?

00:33:03:18 - 00:33:14:12

Alexandra Tryanova:

ik vind het verwarrend om een rol toe te

kennen

00:33:14:12 - 00:33:20:24



aan kunstenaars, hoe zien we dat? Ze pakken een rol op,

of niet,

00:33:20:24 - 00:33:29:02

of ze zetten hun kunstpraktijk verder, wat ik enorm

moedig vind.

00:33:29:12 - 00:33:39:05

Het getuigt van een solide praktijk en van sterke overtuiging.

00:33:39:05 - 00:33:49:00

Praten over sociaal engagement door kunstenaars,

00:33:49:00 - 00:33:53:03

dat gaat over individuele keuzes.

00:33:54:14 - 00:33:56:10

Hoe beschrijf je dat?

00:33:56:10 - 00:33:59:03

Dat is mij onduidelijk.

00:33:59:03 - 00:34:05:11

An Vandermeulen:

Ook ik praat liever over de rol van instellingen,

00:34:05:16 - 00:34:15:07

want zelf ben ik geen maker. Wat de andere vraag

betreft, of we eerst

00:34:15:07 - 00:34:22:00

hoe het veld werkt moeten deconstrueren en erover

reflecteren alvorens over te gaan tot actie

00:34:22:00 - 00:34:30:05

in solidariteit, dan zeg ik nee, we zijn al zo

zelf-referentieel

00:34:30:05 - 00:34:37:03

en dan worden we dat nog meer. Het is goed om over

jezelf na te denken,

00:34:37:03 - 00:34:43:01



zonder zelfreflectie kom je nergens.

00:34:43:20 - 00:34:49:18

Daarom  dat dit panel zo complementair is,

net als het kunstenveld,

00:34:49:18 - 00:34:55:12

er zijn echt veel denkers en daarnaast is er

nood aan “doeners”.

00:34:55:12 - 00:35:02:11

Zelf zal ik wellicht heel simpele oplossingen

aandragen want zo’n diep denker

00:35:02:11 - 00:35:05:07

over heel veel dingen ben ik niet.

00:35:05:07 - 00:35:11:19

Ik ben meer van de actie.

Wanneer iemand spreekt over solidariteit als

actie, dan zie ik dat onmiddellijk

00:35:11:19 - 00:35:16:01

voor me.

00:35:16:01 - 00:35:20:24

Dan kan ik onmiddellijk denken: hoe gaan we al deze ruimtes

gebruiken?

00:35:22:06 - 00:35:31:19

Voor zij die er nood aan hebben. In de kunsten verkopen we

tickets, hoe kunnen we voor elk verkocht ticket 2 euro

00:35:31:19 - 00:35:41:10

laten gaan naar een maker die geld nodig heeft

voor diens materiaal?

00:35:41:19 - 00:35:48:14

Simpele basisdingen, dat is waar ik aan denk wanneer

het gaat over kunst,

00:35:48:14 - 00:35:54:11



crisis en de rol van instellingen.

00:35:54:11 - 00:35:57:23

En al die lagen moeten er zijn.

Er is

00:35:57:23 - 00:36:04:11

het heel praktische, simpele denken: wat moet er gebeuren?

En vanuit die

00:36:04:11 - 00:36:09:18

experiment kun je nadenken over beleidsbeïnvloeding.

Want een eenvoudige

00:36:09:18 - 00:36:16:21

actie kan groeien en groeien.

In de kunsten krijg ik vaak

00:36:16:21 - 00:36:23:07

de vraag "maar waarom moet dit? Wij zijn een kunstenveld,

00:36:23:07 - 00:36:26:18

wij moeten kunstenaars presenteren.

00:36:28:18 - 00:36:32:03

In de kunsten kunnen we niet alle problemen oplossen."

00:36:32:11 - 00:36:36:17

En dat kan inderdaad niet. Maar dat is ook niet nodig.

00:36:37:09 - 00:36:43:13

Ik wou iets zeggen maar...

00:36:43:13 - 00:36:48:18

Ja, ik moest denken aan Toestand.

00:36:48:18 - 00:36:54:21

Dat is een organisatie die lege ruimtes activeert

en reactiveert

00:36:54:21 - 00:36:59:23

in Brussel. En er is zo'n ruimte, Allee du

Kaai, waar veel mensen buiten



00:37:00:04 - 00:37:04:20

slapen, elke morgen aan de kant

van Allee Du Kaai.

00:37:04:23 - 00:37:10:03

Al wie er werkt heeft een rol.

00:37:10:15 - 00:37:16:12

De ene brengt koffie, de andere koekjes.

Iedereen

00:37:16:12 - 00:37:21:03

heeft een rol. En dat is niet hun missie.

Ze zijn een sociaal-culturele organisatie, niemand

00:37:21:03 - 00:37:28:03

zegt dat zij dat allemaal elke ochtend

voor honderd mensen moeten doen, en ze

00:37:28:03 - 00:37:33:04

doen het elke morgen. Om acht uur staan ze daar,

maken iedereen persoonlijk wakker,

00:37:33:04 - 00:37:39:00

geven koffie, thee en koekjes en zeggen:

"nu moet je je matras pakken,

00:37:39:00 - 00:37:48:24

je koffie drinken en hier niet meer slapen."

Elke ochtend

00:37:48:24 - 00:37:56:12

opnieuw. En niet omdat ze ervoor betaald worden.

00:37:56:12 - 00:38:01:20

En dat is hoe ik vind dat het kunstenveld zou

moeten werken. Zeg niet

00:38:01:20 - 00:38:10:08

"OK maar dit is mijn taak niet, ik moet gewoon kunst

presenteren op een



00:38:10:08 - 00:38:17:20

podium." Toestand moet “gewoon” lege ruimte reactiveren,

het is niet hun missie

00:38:17:20 - 00:38:23:23

om te zorgen voor honderd mensen die slapen op hun terras.

00:38:23:23 - 00:38:27:20

Het is simpel: koffie, conversatie, koekjes.

00:38:29:06 - 00:38:38:12

Dan de vraag die je stelde "door wie en voor wie",

00:38:38:12 - 00:38:46:16

Misschien zal dat tweede deel van de vraag

(voor wie) op termijn niet langer

00:38:46:16 - 00:38:53:12

relevant zijn, omdat we op zoveel verschillende manieren

permanent in crisis zullen zijn.

00:38:55:09 - 00:39:07:18

Het privilege, of beter de hiërarchie van crisissen,

dat is één van de meest ingewikkelde dingen ooit.

00:39:07:22 - 00:39:16:13

Ik vraag me af of we die vraag niet moeten loslaten

en gewoon ageren.

00:39:16:13 - 00:39:19:18

Milica Ilic:

Er is een vraag uit het publiek.

00:39:21:19 - 00:39:24:11

Wat is je naam?

00:39:24:11 - 00:39:30:20

Samah Hijawi - Audience:

Ik ben Samah, ik ben kunstenaar. Ik zat te schuiven

op mijn stoel.

00:39:31:03 - 00:39:37:04

Er zijn veel heel goede ideeën en voorstellen aan bod



gekomen, maar voor mij

00:39:37:05 - 00:39:44:12

is het ook iets heel moeilijks. Als ik nadenk over

de plaatselijke context, bijvoorbeeld bij Toestand.

00:39:44:15 - 00:39:51:02

Of de buurt waar wpZimmer zit, dat is heel beladen.

Hoe ga je daarmee om?

00:39:51:02 - 00:39:57:09

Het is hetzelfde idee maar anders bekeken.

00:39:57:10 - 00:40:01:23

Wanneer de cultuursector moeite doet om Oekraïense

kunstenaars te helpen zegt iedereen,

00:40:01:23 - 00:40:09:09

“ja maar wat met de Afghani? Wat met de Palestijnen?”

Dat is reactief.

00:40:09:09 - 00:40:13:10

Dit gesprek brengt me in de war.

00:40:14:03 - 00:40:21:07

Tuurlijk kunnen culturele organisaties niet... ik weet niet wát

een maker

00:40:21:07 - 00:40:24:11

uit Afghanistan kunnen bieden, misschien een plek om

tijdelijk te verblijven tot die verder gaat.

00:40:24:11 - 00:40:29:17

Mensen hebben onderdak en een thuis nodig in het begin.

En zoals gezegd, de mentale en

00:40:29:17 - 00:40:34:08

psychologische impact van gedwongen vertrek, door bommen,

00:40:34:12 - 00:40:39:22

daar heb je professionals bij nodig.

00:40:40:08 - 00:40:45:17



Het is teveel voor een culturele instelling om te denken

dat zij in die positie

00:40:45:19 - 00:40:50:19

moet gaan staan. En het is ook heel gevaarlijk voor het

zelfbeeld van die instelling,

00:40:50:19 - 00:40:55:03

het zeer problematische zelfbeeld van een redder.

00:40:55:03 - 00:40:59:02

Iedereen gaat dan denken, oh we moeten helpen!

Na een maand

00:40:59:02 - 00:41:02:23

is iedereen uitgeput en weten ze niet meer

hoe te helpen. En dan is het

00:41:02:23 - 00:41:06:02

mislukt, en dat is superdelicaat.

00:41:09:12 - 00:41:14:21

Het is gevaarlijk. Het ontgoochelt en het maakt

de hiërarchie en de kloof

00:41:14:21 - 00:41:21:23

alleen maar groter. Dus ik ben een beetje,

hoe zeg ik het diplomatisch...

00:41:23:04 - 00:41:28:18

...in de war over de twee dingen die in dit gesprek opduiken.

Want weet je,

00:41:28:18 - 00:41:32:10

als wpZimmer mensen van Oekraïne wil helpen, dan denk ik,

wat met de mensen

00:41:32:10 - 00:41:38:14

in jullie straat, die geen papieren hebben?

Het is een ruige buurt.

00:41:38:14 - 00:41:43:06



Het is niet dat ik denk dat makers uit Oekraïne

geen hulp nodig hebben, maar wat met die

00:41:43:06 - 00:41:48:13

reactie-reflex die tot zoveel frustratie leidt?

En inderdaad, het is

00:41:48:13 - 00:41:53:01

walgelijk dat mensen die nog nooit overwogen hebben

om makers uit Afghanistan te helpen

00:41:53:01 - 00:42:01:17

nu plots Oekraïense makers willen helpen.

Dan ga ik mails sturen: “euh, probleempje.”

00:42:01:17 - 00:42:06:08

Ik geef gewoon mijn mening, het is niet echt een vraag.

Gewoon een rant.

00:42:06:10 - 00:42:07:20

Milica Ilic:

Wil je graag reageren?

00:42:09:14 - 00:42:18:24

Dušica Dražić :

Ja, misschien wel. Ik ben het volledig eens,

soms is het gewoon een geste.

00:42:18:24 - 00:42:22:12

En wat dan, hoe kom je verder?

00:42:22:12 - 00:42:28:13

En ook, wat je al zei, de capaciteit is er niet.

Wel op het individuele niveau, maar

00:42:28:13 - 00:42:34:20

dat is niet organisatorisch. Als mens help je.

Maar jammer genoeg

00:42:34:20 - 00:42:38:14

is dat niet het organisatorische niveau.



00:42:38:14 - 00:42:44:02

Het is een geste waarbij je een koffie geeft

en vraagt om de matras

00:42:44:02 - 00:42:49:12

te verplaatsen. Een vriendelijk gebaar.

00:42:52:13 - 00:42:58:24

An Vandermeulen:

Nee, voor mij is het meer dan dat.

Die mensen zijn daar nu eenmaal.

00:42:58:24 - 00:43:04:06

Dus het is een noodzakelijk gebaar,

00:43:04:06 - 00:43:07:10

niet zomaar een geste.

00:43:07:10 - 00:43:17:01

Er is een diepe kloof achtergelaten door het beleid.

00:43:17:19 - 00:43:26:11

En een hele burgerbeweging die daarmee aan de slag gaat

00:43:26:11 - 00:43:31:10

en dat zichtbaar maakt. Vandaaruit kun je werken

aan beleidsbeïnvloeding. Dus voor mij

00:43:31:10 - 00:43:37:24

is het meer dan een geste. En ook,

dat is precies het argument...

00:43:39:03 - 00:43:43:18

...we zijn het eens denk ik, maar dat argument

komt altijd terug.

00:43:47:05 - 00:43:55:20

Als we het blijven zien als gestes van instellingen,

dan gaan die instellingen het niet meer doen.

00:43:55:20 - 00:44:03:05

Niemand wil een inspanning doen om daarna een “saviour”



genoemd te worden. En dan

00:44:03:05 - 00:44:13:04

blijft er een handjevol organisaties over, misschien

in de sociale sector,

00:44:13:19 - 00:44:21:14

dat werkt op een hele...

dat er alleen maar werk bij krijgt.

00:44:21:19 - 00:44:29:19

Er zijn zoveel mensen met burn-outs die al dat werk

moeten doen. Als we het een beetje uitbreiden,

00:44:29:19 - 00:44:38:00

en dat is voor mij echt een rol die het kunstenveld kan oppakken.

Het is niet enkel onderwijs dat

00:44:38:00 - 00:44:45:02

dat iets moet doen met het feit dat kinderen

’s middags honger lijden.

00:44:45:02 - 00:44:49:22

Het is niet enkel de sociale sector die moet

werken aan welzijn voor

00:44:49:22 - 00:44:54:14

mensen die daar nood aan hebben. Niet enkel het kunstenveld

dat met kunst moet bezig zijn.

00:44:54:14 - 00:45:00:15

Er wordt vaak gesproken over een geste.

Ik snap het, maar ik denk

00:45:00:15 - 00:45:06:21

dat er zoveel meer in zit. En op een gegeven moment

gaan we dat

00:45:06:21 - 00:45:13:16

zelf-referentiële echt moeten loslaten

want het verlamt mensen en het zet niet aan tot solidariteit.

00:45:15:20 - 00:45:23:21



En natuurlijk moeten we ons bewust zijn van onze rol

en privileges, en vanuit welke beweegreden

00:45:23:21 - 00:45:31:04

je dingen doet. Je moet jezelf constant in vraag stellen,

en dat is moeilijk

00:45:31:04 - 00:45:36:02

want je wordt geconfronteerd met kanten van jezelf

die je liever niet.

00:45:36:02 - 00:45:43:20

ziet. Maar laten we een manier zoeken die niet verlamt.

00:45:43:20 - 00:45:46:06

Misschien ben ik wat naïef.

00:45:47:21 - 00:45:49:20

Milica Ilic:

Eerst Abdullah, daarna hebben we nog een vraag uit het

publiek.

00:45:52:01 - 00:45:55:15

Abdullah Alkafri:

Samah, wat je aanhaalt is erg belangrijk,

00:45:55:15 - 00:46:01:07

en ik wil graag voorstellen om het of/of denken

kritisch te bevragen. Dat is hoe we

00:46:01:07 - 00:46:07:21

vaak denken: doen we dit of beter dat?

Als we een stap achteruit zetten

00:46:08:03 - 00:46:12:16

en nadenken hoe je beide kunt combineren,

of de zaken anders kunt bekijken, dat zou

00:46:12:16 - 00:46:20:20

kan een beter antwoord zijn op de crisissen

die we steeds vaker zien.

00:46:20:20 - 00:46:28:05



Want plots zie je dat wat je ook beslist,

er zijn altijd

00:46:28:05 - 00:46:34:22

gevolgen. En als onderdeel daarvan denk ik,

kunnen culturele organisaties veel meer buiten

00:46:34:22 - 00:46:40:19

hun eigen sector kijken. We hebben dringend

meer inbreng nodig van juridische instellingen, media,

00:46:40:20 - 00:46:47:10

sociaal geëngageerde instellingen. En kijken

hoe al deze

00:46:47:10 - 00:46:55:01

ongelooflijke inspanningen deel kunnen uitmaken van

iets groters,

00:46:55:11 - 00:46:59:07

waar we écht antwoorden aan het bieden zijn.

00:46:59:17 - 00:47:06:11

Twee jaar geleden, toen de pandemie uitbrak,

zaten we in een vergelijkbare situatie.

00:47:06:11 - 00:47:10:19

Wereldwijd, en zeker in de Arabische wereld,

ontbraken

00:47:11:14 - 00:47:17:04

vangnetten, ofwel had je staatlozen landen,

of de publieke instellingen

00:47:17:04 - 00:47:21:10

konden hun werk niet meer doen. Voor het eerst

in tien jaar stelden we vast

00:47:21:10 - 00:47:26:03

dat in plaats van ons op één missie te concentreren,

het ondersteunen van kunstenaars, we iets uitzonderlijks

00:47:26:15 - 00:47:35:14



moesten overwegen, een solidariteitsfonds,

en toch besloten we dat niet te doen.

00:47:35:14 - 00:47:40:08

Want we vonden dat we moesten werken rond de toekomst van

kunstenaars en de rol

00:47:40:08 - 00:47:44:03

van kunst en cultuur in Syrië en de Arabische regio.

Maar we kwamen erop uit dat

00:47:44:03 - 00:47:49:13

als we het niet zouden doen, we kunstenaars zouden verliezen.

Ze gingen gewoon

00:47:49:13 - 00:47:58:20

stoppen, het was een kwestie van overleven. Er was geen

ondersteuning. Toen zeiden we, misschien kan dit een

00:47:58:20 - 00:48:08:15

uitzonderlijk programma worden dat anderhalf jaar lang loopt,

gecombineerd met beleidsdialoog

00:48:08:15 - 00:48:13:07

over de positie van de kunstenaar in de Arabische wereld,

én in combinatie

00:48:13:07 - 00:48:15:04

het onrechtsvraagstuk.

00:48:15:05 - 00:48:21:17

Terwijl we daarmee bezig waren dachten we, misschien is dat

een goede gelegenheid om het uit te breiden naar de mensen die

00:48:21:20 - 00:48:28:02

het meest getroffen waren door de pandemie,

andere gemarginaliseerde groepen, zoals de

00:48:28:02 - 00:48:35:12

LGBTQI+ community, single ouders, kunstenaars

die gedwongen vertrokken waren.

00:48:35:16 - 00:48:41:06



Dus we investeerden in de uitbreiding van

de marge, als concept.

00:48:41:06 - 00:48:46:00

Vandaag is de marge in de Arabische wereld niet langer

de marge maar de nieuwe werkelijkheid,

00:48:46:00 - 00:48:47:13

het nieuwe centrum.

00:48:47:13 - 00:48:53:22

Onze focus werd de rol van deze marge als een

00:48:53:22 - 00:48:56:12

inspirerende manier van denken.

00:48:56:15 - 00:49:04:03

Daarnaast doen we ons werk met andere instellingen

en met partners uit andere

00:49:04:03 - 00:49:10:15

sectoren: gezondheid, onderwijs.

En we suggereren aan onze sponsors om ook aan hen

00:49:10:15 - 00:49:15:11

te geven, zo komen er ook middelen bij

van niet-culturele

00:49:15:18 - 00:49:20:09

bronnen. Het is work in progress, en best

uitdagend.

00:49:21:06 - 00:49:26:24

Misschien is de prioriteit nu, ik ontvang 200 aanmeldingen en

ik heb maar plaats om 20 ervan te steunen. En ze zijn

00:49:26:24 - 00:49:32:04

allemaal relevant. Maar we moeten kiezen.

Maar we weten ook dat als we onze focus

00:49:32:04 - 00:49:37:02

niet verleggen, het resultaat een burn-out wordt.

En dan kunnen we niemand meer van nut zijn



00:49:37:02 - 00:49:39:10

in twee tot vier jaar.

00:49:40:00 - 00:49:41:19

Milica Ilic:

Dank je Abdullah. Er is nog een vraag.

00:49:42:16 - 00:49:43:21

Johannes - Audience:

Het is geen vraag.

00:49:44:05 - 00:49:45:00

Milica Ilic:

Wat is je naam?

00:49:45:00 - 00:49:55:18

Johannes - Audience:

Johannes Obers. Ik zal het kort proberen te houden.

Het heeft met al

00:49:55:18 - 00:50:01:09

jullie vragen te maken. Ik ben het eens

maar zie het ook anders.

00:50:01:09 - 00:50:08:21

Ik zie kunst vanzelf al als erg politiek.

Iets wat meestal

00:50:09:02 - 00:50:15:16

aangevallen wordt ter rechterzijde.

Terwijl kunst overwegend links is.

00:50:16:00 - 00:50:25:24

In die zin moeten we dit niet zien als iets eenmaligs,

een goede daad stellen

00:50:25:24 - 00:50:33:04

om iemand te helpen, maar als deel uitmakend van links,

en van de kunsten.

00:50:33:04 - 00:50:39:23

Iets wat we samen opbouwen, de menselijke gemeenschap,



het menselijke ideaal.

00:50:42:09 - 00:50:50:21

Sommige dingen worden al gedaan om

00:50:52:23 - 00:51:00:22

de positie van de kunstenaar te verbeteren. Er is nu het

kunstwerkattest in plaats van het kunstenaarsstatuut.

00:51:00:22 - 00:51:05:16

Ik ben benieuwd naar jullie meningen hierover,

00:51:05:16 - 00:51:12:20

en of we dit kunnen zien als beleid uit politieke zijde,

dat we hier

00:51:12:20 - 00:51:18:03

realiseren en dat ook op andere plaatsen zou kunnen gebeuren.

Iets wat uitgebreid

00:51:18:03 - 00:51:19:11

kan worden.

00:51:20:08 - 00:51:24:08

Ik zie mensen uit Oekraïne in diepe nood.

00:51:24:08 - 00:51:33:13

Dit is een plek waar we het linkse potentieel kunnen waarmaken,

00:51:33:13 - 00:51:42:24

waar we in staat en bereid zijn om te helpen.

En dat dan toepassen

00:51:42:24 - 00:51:48:11

in andere sectoren na deze crisis,

of met andere crisissen die er vandaag zijn.

00:51:48:11 - 00:51:55:04

We moeten niet focussen op het ene ten nadele van

00:51:55:04 - 00:52:03:17

het andere, maar dit zien als een manier om dingen te doen,



een manier om in de wereld te zijn en te

00:52:03:17 - 00:52:07:01

strijden voor gelijkheid overal.

00:52:07:01 - 00:52:16:00

In die zin gaat het niet over een nationaal project

of iets kleins,

00:52:17:01 - 00:52:23:04

maar een menselijk project, waar wij in de kunsten

samen voor moeten vechten.

00:52:23:04 - 00:52:33:02

Alexandra Tryanova:

Veel dank voor je bijdrage, die

00:52:33:02 - 00:52:37:14

er één is vanuit menselijkheid.

00:52:37:18 - 00:52:45:00

Op een zeker moment moet je misschien stoppen

met praten over

00:52:45:00 - 00:52:53:04

naties, golven, crisissen, verschil,

00:52:53:24 - 00:53:00:05

en het meer zien als een permanente crisis

voor de mensheid.

00:53:00:05 - 00:53:09:10

Milica Ilic:

Als ik toch een beetje complexiteit mag aanbrengen:

we functioneren in structuren, gedefinieerd

00:53:09:10 - 00:53:15:03

enerzijds door de natiestaat, en anderzijds door de markt.

De markt is wat ze is.

00:53:15:03 - 00:53:23:00

Ze heeft een dynamiek die sommigen bevoordeelt en anderen



00:53:23:00 - 00:53:29:01

benadeelt. Tijdens de voorbereiding hadden we het erover

00:53:29:01 - 00:53:37:14

met An en Alexandra, misschien ook met jou Abdullah.

Over dat recent onderzoek van Culture Action Europe,

00:53:37:18 - 00:53:43:17

naar een aantal kunstenaars en kunstwerkers uit

wat men

00:53:43:17 - 00:53:52:03

de SWANA landen noemt, Zuid-West Aziatische en

Noord-Afrikaanse landen, en die sinds

00:53:52:05 - 00:53:56:21

de laatste tien jaar in Europa woonden en werkten.

Ze onderzochten hun mate van integratie, al

00:53:56:21 - 00:54:02:22

weet ik niet of ze dat woord gebruikten, het is een

erg lelijk woord.

00:54:02:22 - 00:54:11:11

Maar ze keken hoeveel deze kunstenaars en kunstwerkers

uit SWANA-landen

00:54:11:11 - 00:54:16:01

vandaag aan de slag zijn in Europa.

00:54:16:01 - 00:54:23:16

Dus met andere woorden: in welke mate slaagden

artistieke instellingen erin hen te betrekken,

00:54:23:16 - 00:54:29:14

hen een plek te geven, hen de kans te geven te werken

en hun werk te presenteren

00:54:29:14 - 00:54:37:02

in de context van de instelling, in het kader geschapen

door de natiestaat en de markt. En het

00:54:37:02 - 00:54:44:01



resultaat was erg teleurstellend.

Er bestaan mechanismes

00:54:44:01 - 00:54:52:19

die dat basaal engagement van kunstinstellingen

waarover je sprak tegenhouden,

00:54:52:19 - 00:54:59:08

omdat er nu eenmaal krachten zijn die het

een andere kant uit trekken.

00:54:59:08 - 00:55:08:23

Dat kun je niet niét zien.

00:55:08:23 - 00:55:16:14

Dušica Dražić :

Voor mij heeft dit met het welvaartssysteem te maken

- dus met het begin van dit gesprek -

00:55:16:14 - 00:55:20:17

en waarop dat systeem is gebouwd.

Ik weet dat dat erg abstract is.

00:55:20:17 - 00:55:26:22

Ik draag ook geen zeer concrete oplossingen aan.

Het gaat erover hoe dat welvaartssysteem

00:55:26:22 - 00:55:36:10

transnationaal kan worden. En om bloot

te leggen dat dat systeem in Europa

00:55:36:16 - 00:55:44:24

werd gecreëerd, en te kijken of het gedeeld

kan en moet worden buiten het systeem.

00:55:45:01 - 00:55:55:01

Natuurlijk is dat momenteel onmogelijk

ideologisch beschouwd, maar het

00:55:55:01 - 00:55:58:10

heeft met fundamentele mensenrechten te maken.

00:55:58:10 - 00:56:04:04



En dat is waarover we het hebben, verschillende

niveaus van mensenrechten. Voor mij

00:56:04:08 - 00:56:10:11

gaat dat toch terug naar politiek en beleid.

Daarmee bedoel ik niet dat kunst zelf politiek is

00:56:10:18 - 00:56:20:06

maar dat het zich kan inlaten met populistische tactieken,

geen rechts-populisme, maar de vraag hoe

00:56:20:06 - 00:56:30:05

het cultuurveld een bijdrage kan leveren

aan de popularisering van mensenrechten, vooral

00:56:30:05 - 00:56:32:04

dan via de instellingen.

00:56:32:04 - 00:56:40:06

An Vandermeulen:

Over dat onderzoek. Dat ging over kunstenaars,

specifiek gevluchte kunstenaars, en de mate

00:56:40:20 - 00:56:45:15

waarin ze toegang vonden tot een netwerk?

00:56:45:16 - 00:56:54:15

Dat is extreem moeilijk, maar het is niet

dat soort acties en solidariteit waarover ik

00:56:54:15 - 00:57:04:14

het heb. Globe Aroma krijgt elk jaar dezelfde vraag

00:57:04:14 - 00:57:12:08

van de Vlaamse Gemeenschap: "je makers vinden geen

aansluiting bij het kunstenveld, dus

00:57:12:08 - 00:57:20:18

waarom zijn jullie noodzakelijk?"

Die vraag kregen we onlangs letterlijk nog

00:57:20:18 - 00:57:23:08

van onze beoordelingscommissie. We zijn



positief geëvalueerd, maar toch.

00:57:31:21 - 00:57:39:11

Ik ben het niet oneens met dat onderzoek.

Ik denk dat we dat allemaal al ervaren hebben.

00:57:39:15 - 00:57:47:05

Maar voor mij gaat het vooral over de vraag

hoe de kunsten zich kunnen inlaten met sociale kwesties,

00:57:47:05 - 00:57:51:22

en onderwijs en gezondheid.

Dat is iets anders.

00:57:51:22 - 00:57:59:03

Vandaaruit kun je aan beleidsbeïnvloeding doen.

00:57:59:03 - 00:58:05:21

Dat kan klein zijn, als je bijvoorbeeld ziet

hoe ruimte en het gebruik ervan de laatste

00:58:05:24 - 00:58:07:06

vijf jaar zijn veranderd.

00:58:07:06 - 00:58:14:14

Ruimte staat zo onder druk, en het is vandaag zo anders

dan vijf jaar geleden. Elke

00:58:14:14 - 00:58:21:03

organisatie denkt “ik heb hier een grote hal die

overdag niet wordt gebruikt”, want

00:58:21:03 - 00:58:26:13

enkel 's avonds staan er mensen te wachten

om een kaartje te laten scannen.

00:58:26:17 - 00:58:35:17

"Misschien moeten we iets doen met die ruimte."

Dat is een zeer recente evolutie.

00:58:35:17 - 00:58:41:01

En als één organisatie daarmee begint, dan begint

een andere ook, en vandaag zijn



00:58:41:01 - 00:58:50:19

ministers oproepen aan het uitschrijven voor

broedplekken voor cross-sectoraal

00:58:50:19 - 00:58:57:11

werk. Dus kleinschalige beleidsbeïnvloeding.

00:58:59:20 - 00:59:08:08

Abdullah Alkafri:

Volgens mij is het zaak te herbekijken hoe

we werken, vanuit welke modaliteit.

00:59:08:08 - 00:59:17:02

We kunnen het hebben over lokale uitdagingen, een lokale context,

00:59:17:02 - 00:59:21:03

maar de uitdagingen zijn steeds meer van globale aard.

00:59:21:12 - 00:59:27:08

Ik sprak daarnet over de situatie in de Arabische wereld,

waar landen de laatste acht

00:59:27:08 - 00:59:33:07

jaar ofwel feodaal zijn geworden,

in de economische betekenis,

00:59:33:07 - 00:59:39:19

of staatloos. Sociale organisaties waren gewend aan

een manier van werken,

00:59:39:19 - 00:59:45:23

een systeem, een structuur

00:59:45:23 - 00:59:51:15

en openbare voorzieningen. En er is de rol van

de burgergemeenschap. Waardoor zelfs wanneer de

00:59:51:15 - 00:59:57:14

openbare diensten niet goed werken

er toch iets is. Maar nu

00:59:57:14 - 01:00:04:10



neemt die culturele of civiele gemeenschap in

sommige gevallen zelf de taken

01:00:04:10 - 01:00:11:14

van de openbare diensten op, en dat weegt.

01:00:11:14 - 01:00:14:19

Tegelijkertijd stelt zich de vraag waarover

we willen nadenken: welk soort mechanisme,

01:00:14:19 - 01:00:21:00

welke functies, welke rollen, welke middelen

we willen inzetten.

01:00:21:05 - 01:00:31:03

Soms ook zijn er tendensen richting

01:00:31:07 - 01:00:35:16

oplossingen die niet per se het beste idee zijn.

Bijvoorbeeld, tijdens de pandemie

01:00:35:16 - 01:00:40:09

ging het de hele tijd over de digitale shift.

Dat ging met tal van uitdagingen gepaard

01:00:40:14 - 01:00:46:06

voor veel kunstenaars en landen, die

geen toegang tot het web hadden.

01:00:46:06 - 01:00:50:04

Ook: welk soort content?

En erg belangrijke vragen over

01:00:50:04 - 01:00:56:09

veiligheid. Het kon sommige van de

kunstenaars waarmee wij werkten

01:00:56:09 - 01:01:00:23

in gevaar brengen. Dus welke oplossingen zijn er?

01:01:00:23 - 01:01:10:02

Welke alternatieven kunnen we overwegen?



01:01:11:07 - 01:01:16:24

Het doet me denken aan die publicatie,

“Reinventing organisations”

01:01:16:24 - 01:01:21:07

die een paar jaar geleden uitkwam.

Ik kan me de auteur niet herinneren [Frédéric Laloux]

01:01:21:07 - 01:01:28:19

maar ook hier was de vraag, hoe willen we werken

01:01:28:19 - 01:01:33:22

Dat heeft impact op het soort relatie dat je

opbouwt met je artiesten,

01:01:33:22 - 01:01:36:12

wat je voor hen doet.

01:01:39:20 - 01:01:45:18

Hani - Audience:

Ik ben Hani Rustom, ik ben gedwongen geweest Syrië,

waar ik vandaan kom, te verlaten. Ik ben psycholoog,

01:01:45:18 - 01:01:52:21

theatermaker, en een voormalig student van Abdullah

aan de universiteit. Ik heb geen

01:01:52:21 - 01:01:57:00

vraag maar wil graag een model delen.

01:01:57:14 - 01:02:00:21

Ik kom uit de praktijk van het playback theater.

01:02:00:21 - 01:02:07:03

Dat is een sociale theatervorm

in zeventig landen wereldwijd.

01:02:07:03 - 01:02:17:06

Gemeenschapsvorming via theater, daarover gaat het.

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne

01:02:18:02 - 01:02:27:24

organiseerden we een festival, het Solidarity Festival



for Ukraine. We werkten online met zo'n

01:02:27:24 - 01:02:32:05

zeventig landen. We deden meerdere dingen.

01:02:32:05 - 01:02:37:22

Ten eerste brachten we mensen uit het playback theater

wereldwijd samen,

01:02:37:22 - 01:02:46:15

als blijk van solidariteit met playback spelers in Oekraïne.

We speelden zesendertig

01:02:46:15 - 01:02:53:20

performances wereldwijd. Sommige online,

sommige fysiek in de landen zelf.

01:02:53:20 - 01:02:58:19

Via die performances konden we middelen

ophalen voor kunstenaars in Oekraïne

01:02:58:19 - 01:03:05:02

om hen te helpen overleven.

01:03:05:02 - 01:03:11:03

Erg belangrijk hier was de menselijke verbinding die we met

die makers

01:03:11:03 - 01:03:19:23

in Oekraïne konden maken. Voor getraumatiseerde mensen

helpt het het zenuwstelsel te kalmeren

01:03:19:23 - 01:03:22:15

als je je gezien en gehoord weet.

01:03:22:15 - 01:03:30:23

Daarnaast boden we kunstenaars ook ruimte.

En we sensibiliseerden

01:03:30:23 - 01:03:37:23

kunstenaars in Europa, dat ook zij een

kamer in hun huis konden vrijmaken



01:03:37:23 - 01:03:43:15

om iemand uit Oekraïne een plek te geven.

Een mooie en succesvol model, denk ik.

01:03:43:15 - 01:03:48:15

Later stelden we ons de vraag, gaat het enkel

over Oekraïne?

01:03:48:15 - 01:03:53:13

Wat kunnen we doen met situaties elders in

de wereld?

01:03:53:13 - 01:04:03:11

En we zijn er nog steeds over aan het praten.

Maar wat mooi is,

01:04:03:11 - 01:04:09:16

is dat we het niet afronden maar de focus naar

Palestina verleggen. Nu ben ik bijvoorbeeld

01:04:09:16 - 01:04:16:12

de focus van de solidariteitscampagne aan het verleggen

01:04:16:12 - 01:04:22:13

naar de Palestijnse zaak, daarrond aan het sensibiliseren

en iets vergelijkbaars maar

01:04:22:13 - 01:04:27:19

verschillend rond Palestina op poten te zetten. Daarna

gaan we met het festival misschien naar Hong Kong.

01:04:27:19 - 01:04:36:02

Om ook daar iets zinvols te doen.

Dit gaat dus over ons, kunstenaars die iets

01:04:36:02 - 01:04:40:24

willen doen. Ruimte bieden, sensibiliseren,

01:04:40:24 - 01:04:42:19

geld zoeken.

01:04:42:24 - 01:04:49:05

Hier gaat het dus niet over instellingen. We hebben



een rol en een verantwoordelijkheid,

01:04:49:23 - 01:04:57:09

en we kunnen een verschil maken, ook al is het

op kleine schaal.

01:04:59:07 - 01:05:00:03

Milica Ilic:

Dank je.

01:05:00:03 - 01:05:02:14

Samah Hijawi - Audience:

Ik wil graag nog wat gedachten delen.

01:05:03:14 - 01:05:12:12

Iets theoretischer en reflectiever misschien.

01:05:12:12 - 01:05:18:17

Over de relatie van het Westen, de plek van geld en rijkdom,

met het idee van “helpen”. Wat voor

01:05:18:17 - 01:05:20:06

mensen aan de andere kant soms iets is van, please...

01:05:22:09 - 01:05:23:20

Milica Ilic:

Stop met ons te helpen.

01:05:23:20 - 01:05:27:04

Samah Hijawi - Audience:

Inderdaad, je kunt zo een Palestijn vinden die zegt

“ik heb jouw hulp niet

01:05:27:04 - 01:05:33:24

nodig." Er is iets heel ongezond aan die relatie.

Tegelijkertijd, op zo’n

01:05:33:24 - 01:05:40:18

welvarende plek wonen kan kunstenaars wel helpen.

01:05:40:18 - 01:05:46:04

Dan denk ik minder aan ruimte.

Er zijn verschillende dingen



01:05:46:04 - 01:05:50:19

als je denkt over Afghanistan of Palestina.

Hoe kun je überhaupt ruimte bieden aan een Palestijn, hoe

01:05:50:19 - 01:05:55:22

geraakt een Palestijns kunstenaar überhaupt hier?

Dus welk soort hulp kan geboden worden in termen

01:05:55:22 - 01:05:59:23

van solidariteit? Ik houd erg veel van solidariteit

als concept. Het over:

01:05:59:23 - 01:06:06:16

"We denken aan jullie". Of inderdaad, gewoon een

residentie aanbieden, dat kan zelfs van thuis uit.

01:06:06:16 - 01:06:12:10

Ik denk dat het iemand van VIERNULVIER was

01:06:14:05 - 01:06:20:22

die zei: “we willen gewoon die verbinding maken,

bieden

01:06:20:22 - 01:06:29:15

wat we hebben om kunst mogelijk te maken, en om

te weten wat jullie daar doen. Dat gaat misschien

01:06:29:15 - 01:06:34:23

iets meer in de richting van wat jij beschreef, Hani.

Het gaat over

01:06:34:23 - 01:06:42:11

mensen zien en verbinding maken, zo wordt het

allemaal wat echter en persoonlijker.

01:06:42:11 - 01:06:47:24

En het leidt weg van dat gevoel van “oh we

moeten helpen met dit en met dat”. Wat nogal

01:06:47:24 - 01:06:51:24

abstract en overweldigend is.



01:06:51:24 - 01:06:59:10

En dan lukt het niet goed omdat...

01:06:59:24 - 01:07:03:02

01:07:03:19 - 01:07:10:17

Als je houding is dat je de wereld moet

redden, of je hebt iets van

01:07:10:17 - 01:07:16:05

“oh my God, we moeten de dingen veranderen”...

en inderdaad, ervan uitgaand dat we

01:07:16:09 - 01:07:21:19

in een permanent momentum van crisis na crisis

zijn terechtgekomen, en daar ziet het wel naar uit,

01:07:21:19 - 01:07:29:15

dan moeten we voorkomen in die val te trappen,

zelfs op persoonlijk vlak,

01:07:29:23 - 01:07:34:02

van te denken, "hoe kan ik de dingen veranderen?"

Het is inderdaad in de kleine

01:07:34:02 - 01:07:40:15

persoonlijke ontmoetingen, op zo'n manier

dat het ook voor jou niet te zwaar wordt,

01:07:40:15 - 01:07:44:18

want laten we realistisch zijn, iedereen

is een beetje burnt-out en overwerkt. Dat zijn

01:07:44:18 - 01:07:48:20

een paar dingen die ik nog wou delen.

01:07:52:01 - 01:07:56:16

Milica Ilic:

Dank je, wil iemand nog reageren?

01:07:56:16 - 01:08:01:18



Zoniet zou ik het gesprek nu naar

een praktischer niveau willen brengen.

01:08:01:24 - 01:08:06:16

An, jij noemde al een paar zeer praktische ideeën,

maar ik wil ook bij de anderen horen

01:08:06:16 - 01:08:16:10

of er ideeën, over acties, tactieken, instrumenten,

zeer praktisch,

01:08:16:10 - 01:08:23:19

practical terms, to address the question of

raising a culture of solidarity or enabling

01:08:23:19 - 01:08:30:06

om een  cultuur van solidariteit te bouwen

of te faciliteren, die lange tijd kan standhouden.

01:08:30:06 - 01:08:35:14

Kennen jullie praktijken die jullie inspireren

in die zin?

01:08:36:04 - 01:08:43:03

Abdullah Alkafri:

Eerst en vooral, Samah, cruciaal in wat je zei is

01:08:43:03 - 01:08:53:10

dat wij kunstenaars nodig hebben, niet omgekeerd.

We moeten een manier vinden

01:08:53:10 - 01:08:58:02

om de toekomst te verbeelden met creativiteit,

en dus

01:08:58:02 - 01:09:02:17

als instellingen nadenken hoe we nuttiger worden

voor kunstenaars. Want kunst is een

01:09:02:17 - 01:09:07:23

ruimte waarin we ons op zijn minst een betere

situatie kunnen inbeelden, aangezien de werkelijkheid



01:09:07:23 - 01:09:14:19

niet rooskleurig is. Er zijn al wat ideeën geopperd.

01:09:14:19 - 01:09:21:14

Zoals een ruimte voor uitwisseling en reflectie

over wat wel en niet werkt.

01:09:21:18 - 01:09:26:20

Dat is essentieel. En aanvaarden

01:09:26:20 - 01:09:32:20

dat we niet langer richting een crisis evolueren, maar

01:09:32:20 - 01:09:35:16

dat de crisis het basisgegeven is geworden.

01:09:35:16 - 01:09:42:11

Dus gaat het over de middelen die je beschikbaar hebt

01:09:42:11 - 01:09:52:02

en de uitdagingen waar je voor staat. Kijk naar de

gezamenlijke initiatieven die instellingen starten,

01:09:52:02 - 01:09:57:14

steeds meer, de strategische partnerships,

01:09:57:14 - 01:10:03:01

die kunnen sterk en belangrijk zijn.

Vandaaruit, opnieuw, denk ik

01:10:03:01 - 01:10:07:24

dat het steeds noodzakelijker wordt om

ook buiten de kunstensector bruggen te bouwen.

01:10:07:24 - 01:10:14:17

Ten slotte: de tragedie die we in Oekraïne

zien is

01:10:14:17 - 01:10:18:20

volstrekt onaanvaardbaar.

01:10:18:20 - 01:10:23:10

Misschien kunnen we terwijl we daarop reageren



ook de grotere vraag over

01:10:23:10 - 01:10:28:09

onrecht in de wereld stellen. Dan kun je het

of/of-denken,

01:10:28:09 - 01:10:32:22

het “kiezen voor het ene en tegen het andere”

kritisch bevragen.

01:10:32:22 - 01:10:38:16

Het is een niet te missen kans, we mogen nu niet

in de

01:10:38:16 - 01:10:46:17

reactieve reflex schieten, of in redeneringen gaan

die het nog moeilijker maken voor

01:10:49:08 - 01:10:56:07

de hele sector. In een stad als Brussel en een

land als België hebben we een

01:10:56:12 - 01:10:57:21

unieke positie door onze ligging.

01:10:58:12 - 01:11:04:05

We kunnen praktische, concrete grensoverschrijdende

conversaties aangaan.

01:11:04:21 - 01:11:09:19

Daarnaast ook nadenken over Europa vanuit de grotere

vraag, het grotere verhaal

01:11:09:19 - 01:11:16:11

over onrecht, en de vraag hoe we het gemis

aan verbinding oplossen. Want nu kunnen we

01:11:16:11 - 01:11:23:02

stilaan terug vrij bewegen. We kunnen kijken naar

zogezegde nieuwkomers,

01:11:23:07 - 01:11:27:22

die eigenlijk geen nieuwkomers meer zijn.



Sommige zijn vijf jaar geleden aangekomen.

01:11:27:22 - 01:11:33:10

Welke ervaringen kunnen zij delen als het

gaat over omgaan met een crisis? Hoe zorgen we

01:11:33:10 - 01:11:38:13

voor een ruimte om te leren van die unieke ervaringen,

ook bij het uitdenken

01:11:38:13 - 01:11:43:24

van nieuwe projecten of initiatieven?

01:11:46:14 - 01:11:55:24

Alexandra Tryanova:

Je maakt een interessant punt, Abdullah.

Het brengt me bij de vraag hoe de situatie

01:11:55:24 - 01:12:05:23

in Oekraïne te herbekijken vanuit de

relaties met de

01:12:05:23 - 01:12:07:17

rest van de wereld.

01:12:07:17 - 01:12:17:09

Ik zou ook willen voorstellen dat we onze

verbeelding gebruiken om te kijken hoe relaties

01:12:17:09 - 01:12:23:00

tussen Rusland en het Westen het imperialistisch

narratief hebben gevoed.

01:12:23:07 - 01:12:32:04

Dat spookt erg door mijn hoofd,

01:12:32:04 - 01:12:41:18

culturele fenomenen, of breder: programma’s, die

01:12:41:19 - 01:12:50:18

tussen Rusland en Europese landen plaats

hebben gevonden, met steun aan kunstenaars



01:12:51:18 - 01:12:55:00

die vandaag openlijk de oorlog steunen.

01:12:55:03 - 01:13:05:00

Die golf van Westerse steun aan spelers in het Oosten,

hoe komt het dat dat

01:13:05:00 - 01:13:10:06

mensen ten goede is gekomen die vandaag

pleiten voor de oorlog?

01:13:10:07 - 01:13:14:15

Daar denk ik echt de hele tijd over na.

01:13:15:08 - 01:13:21:10

Milica Ilic:

Het hangt ook vast met wat je eerder aanbracht

en wat ik graag terug opgooi:

01:13:21:10 - 01:13:29:16

het dekoloniale perspectief als we naar

01:13:29:16 - 01:13:36:06

Oekraïne kijken. Dat wordt misschien onvoldoende

meegenomen in de conversatie in het Westen.

01:13:36:06 - 01:13:43:01

Dan is het nuttig om op zijn minst de positie van Oekraïne

01:13:43:01 - 01:13:47:17

en zijn burgers. Bekeken door een dekoloniale lens.

01:13:47:21 - 01:13:55:08

Alexandra Tryanova:

Ja, want dat soort blik was zelfs in de academische

wereld niet zeer aanwezig,

01:13:55:08 - 01:14:01:19

laat staan in de kunsten.

Dus stel ik voor

01:14:02:07 - 01:14:10:06

dat grote culturele spelers zelfkritischer kijken



naar hun programma’s rond Rusland.

01:14:10:06 - 01:14:19:15

Om te snappen hoe het komt dat deze of gene

01:14:19:15 - 01:14:28:22

maker die nu de oorlog steunt, destijds

zichtbaarheid kreeg.

01:14:28:22 - 01:14:36:23

Misschien is dat soort samenwerking

in essentie gefaald.

01:14:36:23 - 01:14:44:09

Het vergif van het imperialisme werd niet tijdig opgemerkt.

01:14:48:21 - 01:14:51:09

Milica Ilic:

Zijn er nog opmerkingen of vragen?

01:14:51:15 - 01:14:58:14

Nastya - Audience:

Mijn naam is Nastya. Ik kom uit Kiev, ik ben een

Oekraïens maker. Ik ben sinds zo'n

01:14:58:14 - 01:15:02:23

drie maand in België en zoek mijn weg.

01:15:02:23 - 01:15:11:16

En dat is hoe ik hier terechtgekomen ben.

Wat betreft inzicht en bruggen bouwen naar de Oekraïense

01:15:11:16 - 01:15:21:15

cultuur: momenteel werk ik in het museum M HKA,

voor hedendaagse kunst in Antwerpen.

01:15:22:12 - 01:15:29:10

Ik vertel mijn collega’s over onze geschiedenis,

over wat we de voorbije 300 jaar hebben doorgemaakt.

01:15:29:14 - 01:15:37:12

Niemand weet daar iets over. In het beste geval weten

mensen iets over wat er acht jaar



01:15:37:12 - 01:15:40:13

geleden is gebeurd. Dat is niet genoeg.

01:15:41:07 - 01:15:49:00

Het is belangrijk dat we een platform maken

voor hedendaagse makers die nog niet

01:15:49:00 - 01:15:55:23

bekend zijn, om te praten, delen, steun te

01:15:55:23 - 01:16:03:03

tonen vanuit de sector in België,

kansen te creëren,

01:16:03:03 - 01:16:08:13

uit te wisselen.

01:16:09:19 - 01:16:15:07

We hebben het over de voorbije twee maand.

01:16:15:15 - 01:16:23:21

Hoe gaan we dat doen? Want ikzelf ontmoet elke

maand nieuwe Oekraïners,

01:16:23:21 - 01:16:30:17

niet altijd uit het artistieke of creatieve veld.

Zij weten niet dat ze om

01:16:30:17 - 01:16:37:09

hulp kunnen vragen en dat mensen zullen luisteren.

Dat weten ze niet. Het zijn enkel zij die aangeven

01:16:37:09 - 01:16:43:16

wat ze nodig hebben die

01:16:43:16 - 01:16:47:11

residenties, jobs, en meer krijgen.

01:16:47:19 - 01:16:55:14

Maar er zijn veel mensen die de taal niet kennen,

nog nooit in het buitenland zijn geweest.



01:16:55:18 - 01:17:00:16

De oorlog dwong hen te vertrekken zonder te weten waarheen.

01:17:01:13 - 01:17:08:13

Ze zijn helemaal alleen aangekomen met hun kinderen,

die niet begrijpen wat er gaande is.

01:17:09:18 - 01:17:19:05

Dus aangezien, zoals we allemaal weten,

“het vooral in West-Europa is dat grote creativiteit bestaat”

01:17:19:05 - 01:17:27:10

Want wie kent Oekraïense kunstenaars?

We kennen allemaal Russische kunstenaars,

01:17:27:18 - 01:17:30:06

sommige ervan met Oekraïense roots, dat wel,

01:17:30:06 - 01:17:34:21

En dat is hoe we samen aan nieuwe narratieven kunnen werken.

01:17:36:05 - 01:17:41:23

Dus misschien zou het super zijn om een platform op

te richten voor de mensen die hier zijn aangekomen,

01:17:43:08 - 01:17:48:14

en via kunst bruggen te bouwen.

We kunnen workshops organiseren,

01:17:50:04 - 01:17:55:07

of events waar mensen elkaar kunnen ontmoeten,

praten, netwerken. Eender wat.

01:17:56:01 - 01:17:58:11

Dat zou misschien een goed begin zijn.

01:17:58:11 - 01:18:04:16

Niet alles moet ineens gebeuren,

je start met iets kleins en

01:18:04:16 - 01:18:07:16

eenvoudigs wat elke instelling kan doen.



01:18:09:20 - 01:18:17:02

Milica Ilic:

Dank je. Je hebt gelijk. Wat je zegt resoneert

met de misverstanden en het

01:18:17:02 - 01:18:23:19

gebrek aan kennis in een bredere geopolitieke context.

01:18:23:19 - 01:18:28:19

In het Westen weten we erg weinig van wat zich

in Oost-Europa afspeelt.

01:18:28:19 - 01:18:30:18

Er bestaan veel vooroordelen. Uiteraard

01:18:30:18 - 01:18:36:04

generaliseer ik, maar er is een groot gebrek

aan kennis en veel veralgemening.

01:18:36:04 - 01:18:42:24

We hebben de neiging iedereen onder dezelfde

noemer te plaatsen.

01:18:44:18 - 01:18:50:15

“Dit zijn de mensen van achter het Ijzeren Gordijn.”

Ik kan daarover meepraten als Joegoslaaf.

01:18:50:15 - 01:18:55:16

Dušica, jij weet waarover ik het heb.

En in zekere lijkt dit sterk

01:18:55:16 - 01:19:01:18

op hoe we naar de Arabisch sprekende wereld kijken,

01:19:01:18 - 01:19:05:06

die wordt ook onder één noemer geplaatst

met sterke veralgemeningen.

01:19:05:10 - 01:19:10:07

Abdullah Alkafri:

En mag ik de mechanismen vanwaaruit we reageren

nog eens opgooien,



01:19:10:07 - 01:19:15:12

meerbepaald hoe overlap te vermijden?

Hoe kunnen we

01:19:15:13 - 01:19:23:02

als instellingen reageren op zo’n manier

dat de instrumenten, know-how en mechanismen

01:19:23:02 - 01:19:27:21

geen copy-paste zijn, en niet tot verdere discriminatie leiden?

01:19:27:21 - 01:19:32:11

Want ook dat zie je meer en meer.

01:19:32:11 - 01:19:38:03

Dus hoe zorgen we ervoor dat we doen wat jij eerder beschreef

en ook dat onze reacties

01:19:38:03 - 01:19:39:22

nuttig zijn.

01:19:39:22 - 01:19:44:24

Milica Ilic:

Dat gaat over organisatorische en individuele

competenties, om je eigen

01:19:44:24 - 01:19:50:19

tools te ontwikkelen en inzicht op te bouwen,

door bronnen te raadplegen,

01:19:50:19 - 01:19:58:08

te luisteren en te leren. Heel veel heeft daarmee

te maken. Ik ga stilletjes aan afronden.

01:19:58:08 - 01:20:05:18

Ik kijk ook naar de vertegenwoordigers van

Kunstenpunt. Maar ik wil jullie wel de

01:20:05:18 - 01:20:12:05

mogelijkheid geven tot wat laatste woorden,

of iets aan te kaarten dat nog niet

01:20:12:05 - 01:20:14:20



aan bod is gekomen.

01:20:14:20 - 01:20:18:14

An Vandermeulen:

Ik heb uitgebreid gepraat over wat andere instellingen

01:20:18:14 - 01:20:26:10

zouden kunnen doen. Maar er zijn initiatieven

in Brussel, Antwerpen,

01:20:26:10 - 01:20:33:04

die interessant voor jou [Nastya] zouden kunnen zijn.

En je zou ook naar Globe Aroma kunnen komen,

01:20:33:04 - 01:20:40:18

het is een plek voor kunstenaars die hier nieuw zijn,

in ballingschap of

01:20:40:18 - 01:20:43:11

gevlucht, ze kunnen hun kunstpraktijk verder ontwikkelen

en blijven creëren.

01:20:43:11 - 01:20:47:17

Een co-creatieve context voor mensen met en zonder

een achtergrond in de kunsten.

01:20:47:17 - 01:20:52:07

En we ontwikkelen de kunstscene.

01:20:53:01 - 01:21:03:07

We bezoeken plekken opdat mensen die leren kennen.

01:21:03:24 - 01:21:09:21

Voor sommige mensen is het makkelijk een mentale

mapping te maken, een netwerk op te bouwen. Dat kan

01:21:09:21 - 01:21:16:22

een begin zijn. In Antwerpen heb je Kunst Z en ook in

Gent zijn er plekken, ik weet niet waar jij woont.

01:21:16:22 - 01:21:26:23

Er is Cinemaximiliaan in Brussel. Dus je kunt

zeker ergens heen



01:21:26:23 - 01:21:37:07

als je verbinding wil maken. Maar het hoeft zich ook

niet daartoe te beperken.

01:21:37:07 - 01:21:43:09

Je zou moeten kunnen ontmoeten, een gemeenschap opbouwen,

01:21:43:09 - 01:21:47:09

gehoord en gezien worden.

01:21:48:19 - 01:21:56:14

Alexandra Tryanova:

Ik ben de mensen hier dankbaar dat ze de tijd

namen om te komen luisteren. Ik ben redelijk

01:21:56:14 - 01:22:04:05

zeker dat het in deze zaal niemand ontbreekt

aan inlevingsvermogen en solidariteit.

01:22:04:05 - 01:22:11:07

Maar als je iemand hebt die je vraagt waarom

je solidair moet zijn,

01:22:11:07 - 01:22:16:12

“want dit is toch een Oekraïens probleem,

wat heeft dat met mij te maken?”,

01:22:16:12 - 01:22:23:02

vraag hen dan zich iemand in te beelden die volledig

hetzelfde is als zijzelf. Zelfde

01:22:23:02 - 01:22:32:06

leeftijd, beroep, smaak. Enkel het paspoort verschilt.

01:22:32:06 - 01:22:38:18

Dan kun je niet anders dan solidariteit voelen.

Oekraïners zijn niet

01:22:39:07 - 01:22:45:16

gevlucht om economische of andere redenen.

01:22:45:16 - 01:22:50:12



Ze waren in gevaar.

01:22:50:15 - 01:23:00:07

Dat maakt deze situatie eenduidiger

dan andere crisissen die ook

01:23:00:07 - 01:23:07:19

om solidariteit vragen. Dit is zo emotioneel

dat ik het hierbij ga laten, dank jullie.

01:23:09:24 - 01:23:14:15

Milica Ilic:

Dank je Alexandra. Dušica, Abdullah,

willen jullie nog iets kwijt?

01:23:16:20 - 01:23:24:14

Abdullah Alkafri:

Terwijl we zitten te praten bedenk ik

01:23:24:14 - 01:23:29:20

dat we zeker moeten zorgen dat we meer

rechtstreeks naar kunstenaars

01:23:29:20 - 01:23:34:05

luisteren. Dat moeten we allemaal doen,

en er de

01:23:34:05 - 01:23:36:15

juiste context voor scheppen.

01:23:38:00 - 01:23:45:03

Want wat je van een maker verwacht verschilt

van wat een

01:23:45:03 - 01:23:53:02

instelling kan doen. Over twee dingen heb ik nog

zitten nadenken

01:23:53:02 - 01:23:58:14

Veel kunstenaars uit Syrië - trouwens

01:23:58:14 - 01:24:02:20

je zegt best "kunstenaars uit Syrië", niet



"Syrische kunstenaars", dat heb ik

01:24:02:20 - 01:24:07:19

geleerd door de vele problemen met representatie

waar makers mee te maken kregen, het was een

01:24:07:19 - 01:24:15:19

groot probleem, ze begonnen uit Syrië naar andere plekken

te verhuizen.

01:24:15:19 - 01:24:20:15

Ik hoop dat makers uit Oekraïne niet

met hetzelfde geconfronteerd worden,

01:24:20:15 - 01:24:27:14

met blauwdrukken waaraan ze geacht worden 100%

01:24:27:14 - 01:24:31:09

te voldoen, en waarbij men denkt te weten

wat hun noden zijn. Misschien hebben ze

01:24:31:09 - 01:24:37:19

géén nood om te creëren of over hun kunst na te denken.

Misschien moeten ze verwerken,

01:24:37:19 - 01:24:42:21

nadenken, vragen stellen. Misschien komt de rest later.

Dus hoe zorgen we

01:24:42:21 - 01:24:49:22

dat we daar allemaal ruimte voor scheppen? Dat maakt

onlosmakelijk deel uit van een goed antwoord op de situatie.

01:24:49:23 - 01:24:50:13

Dank je.

01:24:54:15 - 01:25:01:02

Dušica Dražić :

Ik zat nog te denken dat het ook belangrijk is

om modellen te vinden

01:25:01:02 - 01:25:07:06

voor zelforganisatie, los van instellingen.



En om te eisen dat je gehoord wordt,

01:25:07:06 - 01:25:13:13

niet te zitten wachten op reactie.

01:25:13:13 - 01:25:18:03

Onderweg hierheen herinnerde ik me

01:25:18:17 - 01:25:25:02

een zin die me is bijgebleven sinds ik ze de

eerste keer hoorde.

01:25:25:05 - 01:25:33:02

Wat Lord Owen zei op één van zijn bezoeken

aan Joegoslavië in de jaren negentig.

01:25:33:02 - 01:25:41:01

'Droom geen dromen over het Westen dat je

komt redden.' Voor mij is dat een herinnering

01:25:41:01 - 01:25:50:23

om mijn eigen verwachtingen wat te reguleren.

01:25:50:23 - 01:25:56:23

Het gaat dus over die tussen-situatie waarin ik zit,

al is dat niet echt een woord [lacht].

01:25:56:23 - 01:25:59:03

De positie van ertussenin zitten.

01:25:59:03 - 01:26:09:14

En dus ook zelf voor je rechten opkomen,

waar je ook bent, dus in dit geval in België.

01:26:13:14 - 01:26:16:07

Ik hoop dat je gehoord wordt.

01:26:18:21 - 01:26:22:18

Milica Ilic:

I don't want to end without giving you the

opportunity to speak. Please.

01:26:23:12 - 01:26:25:21



Hans - Audience:

Ik ben Hans, van Oostende.

01:26:26:18 - 01:26:30:19

We hebben daar een sociale kunstorganisatie.

01:26:32:00 - 01:26:40:14

Voor mij ontbreekt er iets in deze discussie.

Als ik kijk naar de pandemie, wat we toen

01:26:40:14 - 01:26:48:20

zagen is dat de meerderheid van de cultuurhuizen

hun deuren sloten.

01:26:49:18 - 01:26:57:23

Een minderheid bleef open en ging op zoek

hoe ze zich konden engageren

01:26:57:23 - 01:27:04:20

in deze crisis. Maar de meerderheid ging dicht.

Volgens mij is dat een

01:27:05:02 - 01:27:12:11

fundamentele vraag voor alle huizen: als er

een crisis is, hoe engageer je je?

01:27:13:13 - 01:27:15:21

Velen doen dat niet.

01:27:16:10 - 01:27:22:23

Kunstenaars uit Oekraïne of Syrië vragen om naar je

organisatie te komen en daar deel te zijn van een

01:27:22:23 - 01:27:31:13

programma, dat is geen engagement maar een

ad hoc project.

01:27:32:01 - 01:27:38:02

Je engageren in de crisissen die nog op ons afkomen,

dat is een heel ander verhaal.

01:27:38:02 - 01:27:47:04

Ik denk dat het heel belangrijk is voor huizen



om daarover na te denken,

01:27:47:04 - 01:27:53:21

meer dan ze tot nu deden. Er komen veel problemen

op ons af

01:27:53:21 - 01:28:03:11

en al te vaak blijven cultuurhuizen aan de zijlijn,

ze denken na, stellen

01:28:03:19 - 01:28:12:07

denkbeeldige werelden voor, maar ze zouden

in actie moeten treden.

01:28:13:10 - 01:28:18:19

Er zijn veel antwoorden en manieren om dat te doen.

Maar engageer je.

01:28:18:19 - 01:28:26:19

Als ik de urgentie van de thema's van vanavond bekijk,

dan mis ik heel veel huizen.

01:28:26:19 - 01:28:32:16

Iedereen wist dat dit gesprek eraan kwam, maar ze komen niet.

01:28:32:16 - 01:28:33:22

Dat mis ik.

01:28:33:22 - 01:28:40:10

Johannes - Audience:

Fijn dat je over “huizen” spreekt.

Zij [Milica] sprak over “industrie”

01:28:41:05 - 01:28:42:21

Milica Ilic:

I hate the word, I don't agree with it at

all.

01:28:44:19 - 01:28:49:21

Johannes - Audience:

Maar dat is de modus waar we nog in zitten,

die industriële manier van



01:28:49:21 - 01:28:56:08

denken. Daar moeten we aan voorbij, we moeten

naar een ander soort samenleving,

01:28:56:08 - 01:29:04:14

niet enkel gefocust op productie, maar met de

tijd om bezig te zijn

01:29:06:01 - 01:29:13:07

met problemen. Niet enkel je eigen problemen maar

ook die om je heen.

01:29:13:07 - 01:29:15:08

Milica Ilic:

Nog iemand?

01:29:21:15 - 01:29:25:14

Mats - Audience:

Ik heb nog één vraag. Ik weet dat we

proberen af te ronden.

01:29:25:19 - 01:29:26:22

Milica Ilic:

Hoe heet je?

01:29:27:00 - 01:29:36:11

Mats - Audience:

Mats. En ik wil verder bouwen op wat Hans zei over

de huizen. Mijn vraag is, heel wat

01:29:36:22 - 01:29:46:05

oude culturele gebouwen zijn chique,

indrukwekkende gebouwen,

01:29:46:10 - 01:29:52:21

wat het niet makkelijk maakt er zomaar binnen te wandelen.

01:29:52:22 - 01:30:00:20

Is het mogelijk daar iets aan te doen,

aan dat intimiderend kantje van cultuurhuizen,

01:30:00:20 - 01:30:02:16

zodat ze toegankelijk worden?



01:30:03:06 - 01:30:12:22

An Vandermeulen:

Moeilijke vraag. Ja. Voilà.

Ik weet niet, is het mogelijk om het imago

01:30:12:22 - 01:30:15:10

of de perceptie van instellingen te veranderen?

01:30:16:20 - 01:30:17:24

Ik denk het wel.

01:30:24:11 - 01:30:25:13

Hoe?

01:30:28:12 - 01:30:38:03

Het hangt ervan af wie er zit,

wie het gebouw in handen

01:30:38:03 - 01:30:38:20

heeft.

01:30:43:14 - 01:30:51:13

Alexandra Tryanova:

Dat zou zo’n impuls voor democratizering kunnen

zijn, en voor de

01:30:52:20 - 01:30:54:23

toegankelijkheid van cultuur.

01:30:55:04 - 01:31:05:13

Persoonlijk denk ik dat het echt iets is

om naar te streven.

01:31:05:16 - 01:31:14:22

Architectuur en de hele sfeer rond een plek

kunnen echt uitsluitend werken.

01:31:14:22 - 01:31:24:00

Ik voel wat je zegt, die chique stijl

werpt drempels op

01:31:24:00 - 01:31:30:24



naar een publiek toe, en naar mensen

die je publiek nog niet zijn.

01:31:31:08 - 01:31:37:14

Terwijl een cultuurplek een plek om te delen

moet zijn.

01:31:38:22 - 01:31:41:17

Goed idee, laten we ervoor gaan.

01:31:41:18 - 01:31:51:14

Elk met de middelen die die heeft. Een statement

tegen de white cube en tegen cultureel elitarisme.

01:31:51:21 - 01:31:55:01

Dat is een mooi streven.

01:31:56:20 - 01:32:04:15

Milica Ilic:

Het doet me denken aan een tekst van Sarah

Vanhee, die haar droom beschrijft van een

01:32:04:15 - 01:32:08:20

een instelling die geen huis is, zoals jij zegt,

maar een gat in de grond.

01:32:10:02 - 01:32:13:17

Iets om over na te denken.

We stoppen hier want het is al

01:32:13:17 - 01:32:20:00

half tien en we dus al veel te laat.

Ik wil enkel toevoegen dat jouw commentaar

01:32:20:00 - 01:32:24:18

ons terugbrengt naar wat voor mij de rode

draad was van deze avond.

01:32:24:18 - 01:32:30:21

Dat idee dat wat de context ook is waarin je werkt,

er altijd

01:32:30:21 - 01:32:37:10



tactieken zijn, soms ook kleine acties,

die ons werk

01:32:37:10 - 01:32:42:22

iets dichter bij het idee van sociale rechtvaardigheid

01:32:42:22 - 01:32:47:18

kunnen brengen. Jij had het over mensenrechten,

01:32:48:02 - 01:32:53:07

jij over onrecht. Dat zijn zaken die ik in deze

discussie erg sterk vind.

01:32:53:07 - 01:33:01:17

Ten tweede onthoud ik dat hier in het Westen,

01:33:01:17 - 01:33:08:21

in de relatief (relatief!) comfortabele situatie hier,

er veel geleerd kan worden

01:33:08:21 - 01:33:15:12

van ervaringen van kleine organisaties

of organisaties in complexe contexten.

01:33:15:12 - 01:33:21:14

Want we staan voor een toekomst waarin de crisis

het nieuwe normaal wordt. Dus misschien

01:33:21:14 - 01:33:26:13

kunnen we ons best omringen met de kennis en

de informatie uit die ervaringen.

01:33:26:13 - 01:33:31:03

Dat zal erg waardevol voor ons worden de komende jaren.

Dank voor jullie

01:33:31:14 - 01:33:37:01

bijdragen, voor het delen van jullie kennis en expertise.

01:33:37:12 - 01:33:38:16

En bedankt voor jullie aanwezigheid.


