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eNTer gent: sociaal- 
artistieke piraten 
nemen de stad in 

  marta kunstmagazine sprak met an de BisschOp en liesBeth 
maene Over enter gent 

  tekst: maarten d’hOOp 

De Wekker vzw uit Roeselare is een ontmoetingsplaats voor – al dan niet lokale – 
kunstenaars en gelijkgestemden. Ze bestaat al bijna 25 jaar en kan terugblikken op een mooi 
en rijk gevuld palmares. De Wekker plukt de kunstenaars weg uit hun vertrouwde omgeving 
en zet ze neer op een niet zo evidente plaats: in het bos, in de kelder of gewoon op straat... Zo 
geeft ze kunst een democratisch, kritisch en open karakter. 
Sinds eind 2011 brengt De Wekker MARTA uit, een digitaal kunstenmagazine. In het tweede 
nummer gaat Maarten D’hoop in op kunstfestivals in de openbare ruimte.1 Hij maakt de 
vergelijking tussen het sociaal-artistiek festival ENTER Gent en het kunstenfestival TRACK 
van het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst). Hieronder lees je een deel van 
zijn artikel: het interview met An De bisschop, coördinator van Demos, en Liesbeth Maene, 
medewerker bij Victoria Deluxe, beiden actief betrokken bij het Enterfestival.

Aan het Pierkespark te Gent ligt de zetel 
van Bij’ De Vieze Gasten, sinds 1971 een 
gevestigde naam in het Gentse sociaal-
artistieke landschap. Het is een eiland 
van rust in de dichtbevolkte en multicul-
turele volkswijk Brugse Poort. Op vrijdag 
16 maart rond acht uur ‘s avonds was het 
heel even gedaan met de rust. Onder be-
geleiding van het geknetter en geronk 
van een colonne mobylettes, bromfiet-

sen en motoren opende ENTER met de 
kortfilm On The Road To Nowhere: het 
resultaat van een samenwerking tus-
sen de Brugse sociaal-artistieke orga-
nisatie kleinVerhaal vzw en motoristen 
uit Waregem, Roeselare, Brugge en 
Oostende. Symbolisch, want in 2010 
startte het Enterfestival te Brugge met 
een optocht van de Propere Fanfare van 
de Vieze Gasten door de Gentse Poort. 
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Een wederzijdse hommage van twee ste-
den die van oudsher rivalen zijn. MARTA 
was aanwezig, bekeek de film en sprak 
achteraf kort met enkele ruige bonken 
getooid in leren broeken en jeansvesten 
met afgeknipte mouwen vol badges en 
emblemen. Het is een roadmovie gewor-
den die niet enkel de weg naar nergens 
portretteert, maar ook wat vooraf ging: 
het gesleutel aan machinerie waarvan 
niemand (behalve de betrokken zelf) 
denkt dat die ooit nog zal rijden, het ei-
genhandig in elkaar knutselen van een 
soundtrack, en de grappen en de grollen 
die bij zo’n proces horen. De rit zelf door 
landschappen die een West-Vlaming zo 
bekend voorkomen, is een odyssee ge-
worden waarin pech en snelheid maken 
soms maar een spoorwegovergang uit 
elkaar liggen. Ook een zinsnede van een 
van de deelnemers blijft bij: ‘Als ik over 
de dijk van Oostende loop, zie ik de men-
sen soms kijken: ‘Zie die dikke daar met 
zijn tatoeages.’ Wel, dan doe ik speciaal 
nog een keer extra zot. Dan kunnen ze 
zeggen: ‘Zie die dikke zot daar met zijn 
tatoeages.’ Versta je? Ik wil eigenlijk de 
maatschappij tonen zoals ze werkelijk 
is: met dikke en dunne, met normale en 
zotte, met zwarte, witte en gele.’ Laat 
hij nu precies samenvatten wat het doel 
van sociaal-artistieke organisaties is: ge-
wone en buitengewone mensen, de on-
derstroom als het ware, verenigen in het 
creëren van een artistiek eindproduct, 
onder begeleiding van professionele kun-
stenaars: ‘Omdat het artistieke de meest 
vrije manier van spreken is.’ MARTA sprak 
een week voor de opening van het festi-
val met twee zwangere maar sterk geën-

gageerde dames: An De bisschop, coör-
dinator van Demos, en Liesbeth Maene, 
medewerker bij Victoria Deluxe, beiden 
actief betrokken bij het festival. 

MARTA: Het anker in het logo van het 
festival licht al een tip van de sluier op, 
maar ik vraag het toch maar voor alle ze-
kerheid: vanwaar de naam ENTER?

An De bisschop: Het zijn de twee beteke-
nissen. Enerzijds is het een uitnodiging 
om binnen te treden in een wereld van 
symbolen die niet zo evident is als an-
dere. Anderzijds kan je het ook zien als 
een vorm van piraterij. Het concept spruit 
voort uit de eerste editie in Brugge. We 
enteren de stad zoals piraten, en claimen 
onze plek in het stadscentrum. We wor-
den immers altijd in de rand gestopt. Die 
dubbele betekenis zit er eigenlijk wel in.

Liesbeth Maene: De eerste editie in 
Brugge in het najaar van 2010 vond plaats 
binnen een ruimer stadsfestival, Brugge 
Centraal. Het was de bedoeling om met 
de sociaal-artistieke praktijk een deeltje 
van dat stadsfestival te enteren, te clai-
men, en de eigenheid en diversiteit van 
onze praktijk te tonen. We hebben er dan 
ook bewust voor gekozen om de naam 
ENTER te behouden voor deze editie, en 
eventueel de volgende edities.

MARTA: Hoe verklaren jullie de rijkdom 
aan organisaties hier in Gent? 

An: Er wordt een boek over geschreven. Ik 
denk dat het enerzijds een toevalligheid 
is. Er is een licht anarchistische, socia-
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listische voedingsbodem aanwezig in de 
stad. Anderzijds is er ook de keuze van 
het stedelijke beleid om op vele vlakken, 
waaronder cultuur, in te zetten op kan-
sengroepen. Dit staat in schril contrast 
met de uitspraak van onze kandidaat-
burgemeester Siegfried Bracke, die stelt: 
‘Gent voert een beleid voor kansengroe-
pen, maar ik wil een beleid voeren voor 
alle Gentenaars.’ Dus die beide factoren 
versterken elkaar: het stedelijke beleid 
en die toevalligheid met de aanwezigheid 
van sterke figuren en organisaties.

Liesbeth: Als je kijkt naar de grotere, 
structureel erkende organisaties (Victoria 
Deluxe, Bij’ de Vieze Gasten, rocsa sin-
gers, Platform K), dan zie je dat deze 
actief zijn in wijken met een bepaalde 
groep mensen, waarvan de meerwaarde 
en het nut wordt ingezien om in deze 
mensen te investeren en met hen aan de 
slag te gaan. Dus: het niet enkel gericht 
zijn op het stadscentrum en de geves-
tigde huizen bewijst zijn waarde voor de 
sociaal-artistieke praktijk, en is natuur-
lijk ook eigen aan de stad Gent. Er zijn nu 
ook enkele kleinere maar sterk groeiende 
praktijken (Ambrosia’s Tafel, Ledebirds, 
Kunst(h)art) die mogelijkheden zien en 
vinden in de sociale structuur van de 
volkswijken in de 19e-eeuwse stadsgor-
del.

An: De meeste organisaties werken in 
buurten, maar er zijn er ook andere, zoals 
Platform K. Ze hebben een andere focus: 
ze zijn niet buurtgericht, maar eerder 
doelgroepgericht. Ze werken met men-
sen met een beperking. In het sociaal-

artistieke heb je eigenlijk een grote veel-
zijdigheid aan gerichtheden.

Liesbeth: Elk van de projecten heeft im-
mers zijn waarde en maakt elk jaar be-
leidskeuzes naargelang de noden die zich 
aandienen.

An: Als je dat vergelijkt met de 
Nederlandse praktijk rond community 
arts (gemeenschapskunst, nvdr), dan zie 
je daar nog een veel grotere uniformi-
teit in wijkgerichtheid. Dat heeft te ma-
ken met het feit dat woningcorporaties 
sociaal-artistieke projecten sterk sub-
sidiëren, met de bedoeling wijken op te 
waarderen. Hier in Vlaanderen heeft dit 
nog veel meer functies. We moeten er 
ook voor vechten om dat te behouden en 
niet te veel door een buurtlogica te wor-
den opgeslorpt.

MARTA: Je vermeldde daarnet dat de 
stad specifiek een beleid voert naar de 
sociaal zwakkeren toe. De samenwer-
king met het stadsbestuur verloopt ook 
vrij goed. Dit is niet in alle steden het 
geval. Hoe verklaren jullie deze goede 
samenwerking met het Gentse stadsbe-
stuur? 

An: Volgens mij heeft dat met personen 
te maken. Ten eerste met de politieke 
signatuur van bepaalde schepenen en 
het stadsbestuur. (Gent heeft al jaren 
een socialistisch stadsbestuur, nvdr.) Ten 
tweede met bepaalde ambtenaren die 
daar ook echt voor kiezen en een bepaal-
de expertise in hebben, wat niet evident 
is.
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Liesbeth: Maar ook de dienst 
Cultuurparticipatie werkt zeer sterk onder-
steunend naar kleine initiatieven en naar 
de sociaal-artistieke praktijk toe. Zowel op 
financieel vlak als op andere vlakken.

MARTA: Waaruit kan die ondersteuning 
dan specifiek bestaan? 

Liesbeth: Logistiek en infrastructu-
reel maken ze wel zaken mogelijk. Nu 
zit Victoria Deluxe bijvoorbeeld bij De 
Expeditie aan Dok Noord, maar voordien 
hadden we eigenlijk geen eigen repetitie-
ruimte. We waren altijd aangewezen op 
andere locaties voor repetities en verto-
ningen. Financieel was het niet evident 
om al die zalen en ruimtes te huren. We 
kunnen bijvoorbeeld beroep doen op de 
stad om die locaties goedkoper te huren. 
Er wordt ook driemaandelijks een SAP-
overleg (Steunpunt Sociaal-artistieke 
Projecten, nvdr) georganiseerd, waar er 
wordt uitgewisseld omtrent financiële 
middelen en nieuwe pistes voor de toe-
komst. Dit werkt ook inspirerend en sti-
mulerend, omdat je zo noden kunt signa-
leren. De stad houdt echt wel de vinger 
aan de pols via een directe dialoog.

An: Ze staat eigenlijk heel dicht bij de 
praktijk, wat je in veel steden niet hebt. 
Ik ga nu nog een pluim op haar hoed ste-
ken, en dan ga ik stoppen (lacht). De soci-
aal-artistieke praktijk is sterk gegroeid in 
vijftien jaar tijd, en het stadsbestuur be-
seft ook dat die niet kan blijven groeien. 
Maar het denkt daar bewust over na en 
communiceert daar ook heel open over. 
Dat vind ik toch vrij straf.

MARTA: In het kader daarvan wil ik toch 
ook het volgende vragen. Het stadsbe-
stuur steunt deze projecten, maar te-
gelijkertijd kan ik me voorstellen dat 
het artistieke eindproduct soms kritiek 
bevat vanuit de volksbuurten naar het 
beleid toe. Staat het beleid open voor de 
kritiek die via deze weg wordt geuit? 

Liesbeth: Ik heb het gevoel dat we met 
Victoria Deluxe die stem kunnen laten 
horen. Het is bijvoorbeeld veel moeilijker 
voor de buurtwerkingen om dat te doen. 
Die zijn veel voorzichtiger. Via de artis-
tieke weg vallen die signalen gemakkelij-
ker te bundelen. Ze worden ook gehoord 
en geapprecieerd. Het is niet omdat je 
gesubsidieerd wordt, dat je geen tegen-
stem kunt laten horen.

An: Dat is ook essentieel, en de crisis van 
de tijd waarin we leven. Het is niet omdat 
je subsidies krijgt, dat je moet zwijgen. 
Eigenlijk is het net omgekeerd. Subsidies 
zijn een manier om een kritische tegen-
stem te laten horen. Want de democra-
tische ruimte wordt uitgemaakt door 
die verschillende stemmen, en niet door 
eensgezindheid. Typisch voor Vlaanderen 
is ook dat de sociaal-artistieke werkingen 
daar echt anarchistisch in zijn. Ik vind het 
bijzonder belangrijk om een kritische dia-
loog aan te gaan met je subsidieverstrek-
ker. Want het gezamenlijke doel is wel 
degelijk een betere samenleving creëren. 
Maar er zit daar natuurlijk wel spanning 
op, en je moet ook tactisch te werk gaan.

MARTA: Natuurlijk krijgen Gentse or-
ganisaties kansen om hun artistieke 
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exploten te tonen, maar er is ook plaats 
voor projecten uit andere provincies, 
organisaties van over de taalgrens en 
internationale spelers. Hoe komen jullie 
tot de selectie van de deelnemende pro-
jecten? Hoe stellen jullie de program-
matie samen? Er is immers zoveel om 
uit te kiezen.

Liesbeth: Er is een vrij lang parcours aan 
vooraf gegaan. In het voorjaar van 2011 
hebben we de officiële lijst van sociaal-
artistieke projecten van Demos opge-
vraagd. We zijn die organisaties gaan 
bezoeken. De delegatie bestond uit ie-
mand van de organisatie van ENTER sa-
men met enkele vrijwilligers, omdat we 
ook die uitwisseling interessant vonden. 
Zo kwamen we in contact met de pro-
jecten, die ons op hun beurt soms ook 
doorverwezen naar nieuwe organisaties 
in hun streek of stad. Via deze sneeuw-
balmethode zijn we tot een breder palet 
gekomen. Maar dat hield ook gevaren in. 
We moesten die projecten telkens af-
toetsen aan de criteria van ENTER: wer-
ken met gewone mensen, een breed pro-
gramma aan artistieke talen, niet enkel 
structureel erkende organisaties maar 
ook nieuwe spelers, projecten van over 
de taalgrens en internationale organisa-
ties, gerichtheid op de openbare ruimte, 
recent werk met artistieke kwaliteit dat 
typerend is voor de organisatie in kwestie 
en, last but not least, financiële en tech-
nische haalbaarheid. We hebben heel 
veel onderzocht. Sommige bezoeken 
werden afgelegd, maar soms werden de 
projecten uiteindelijk niet weerhouden. 
Zo zijn ook de internationale voorstellen 

en de projecten van over de taalgrens in 
de kijker gekomen, zonder dat de keuzes 
een staalkaart vormen van wat er alle-
maal bestaat. Het is dus een beetje via 
via verlopen.

An: Kritisch nadenken over die criteria is 
ook een belangrijke oefening voor de sec-
tor. Wat reken je tot de sociaal-artistieke 
praktijk en wat niet? Die grenzen van 
het sociaal-artistieke zijn ook altijd een 
interpretatie, en dat moet vloeibaar blij-
ven. Als je dat zou vastleggen in een sec-
tor, dan verliest het zijn betekenis. Zeker 
binnen het kunstendecreet.

Liesbeth: Daarom zit er ook een debat-
luik in de programmatie van het festival. 
Er wordt samen met bezoekers, kunste-
naars, organisaties en beleidsmakers 
gereflecteerd over die praktijk die in vijf-
tien jaar sterk is gegroeid. De vaststel-
ling zal waarschijnlijk zijn dat diversiteit 
een belangrijk kenmerk is, dat net ook de 
meerwaarde uitmaakt. Dat was, zoals ik 
al aangaf, ook het uitgangspunt van de 
programmatie. In de beginjaren werd het 
sociaal-artistieke sterk geassocieerd met 
theater, maar ondertussen is die prak-
tijk enorm verbreed. Dus die diversiteit 
was een belangrijk selectiecriterium. Het 
vindt dan wel plaats in de stad Gent en 
we kijken ook naar de Gentse organisa-
ties, maar we richten onze blik ook op an-
dere steden. De blik over de taalgrens en 
het internationale vonden we minstens 
even belangrijk. Een aantal organisaties 
zou graag ook experimenteren met inter-
nationale samenwerking, maar dit wordt 
niet gemakkelijk gehonoreerd.
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An: Er is immers nog altijd geen interna-
tionaal cultuurbeleid na drie jaar legisla-
tuur van de minister (Joke Schauvliege, 
nvdr). Twintig procent van de tijd van een 
persoon gaat daar naartoe, maar het is 
er nog niet. Het is ook nog niet doorge-
drongen dat de sociaal-artistieke prak-
tijk geen Vlaamse uitvinding is, maar 
ingebed is in een internationale praktijk 
van community arts. We zouden vanuit 
Vlaanderen veel meer banden moeten 
aangaan met internationale bewegingen, 
dat zou het Vlaamse verhaal versterken. 
We moeten daarvoor natuurlijk ook mid-
delen krijgen.

Liesbeth: SAP Mundial werpt tijdens het 
festival een blik op internationale sa-
menwerkingen van Gentse kunstenaars 
of organisaties. Dus je kunt niet enkel de 
voorstelling bekijken, maar achteraf ook 
kennismaken met die mensen, en dat 
kan inspirerend werken.

MARTA: Zijn er voorstellingen of projec-
ten waar jullie persoonlijk naar uitkij-
ken, producties die jullie zelf absoluut 
willen zien? 

Liesbeth: Samen met onze deelnemers 
maken we de oefening om hen mee te 
krijgen naar ENTER. Een festival is im-
mers geen concreet project waaraan ze 
kunnen meedoen. We hebben gezocht 
naar zaken die hen aanspraken. We heb-
ben een selectie gemaakt van een viertal 
zaken, want ENTER is te ruim om alles 
te kunnen zien. Sommigen zijn sterk 
geïnteresseerd in theater vanuit hun 
betrokkenheid bij Victoria Deluxe, maar 

anderen vinden het dan weer leuk dat er 
beeldende kunst aanwezig is. Juist om-
dat Victoria Deluxe daar niet echt mee 
bezig is. Het eerste wat we gaan bekijken 
is de film On The Road To Nowhere van 
kleinVerhaal uit Brugge, omdat die ook 
een knipoog is naar de vorige editie in 
Brugge. Op zaterdag gaan we enkele ten-
toonstellingen bezoeken. Zondag staat 
in het teken van de herovering van de 
publieke ruimte en op de Vrijdagsmarkt 
komt Spectaculair Spektakel, een verza-
meling van verschillende fanfares.

An: Het is eigenlijk ook een beetje grap-
pig. De fanfares moeten de markt de-
len met de vogelmarkt. Dus ik vreesde 
een beetje voor het lot van de vogeltjes. 
Maar het blijkt geen probleem te zijn. Je 
moet ook flexibel zijn als je in de publieke 
ruimte komt.

Liesbeth: We hadden van in het begin 
een sterke focus op de publieke ruimte. 
Het was een bewuste keuze om te gaan 
naar plekken die minder bekend zijn, zo-
dat het reguliere cultuurpubliek ook die 
plaatsen kan ontdekken.

An: Er werd ook bewust nagedacht over 
locaties. Er is immers meer mogelijk dan 
schouwburgen vullen met producties. 
Er is bijvoorbeeld ook Ciné Martiko, die 
films vertoont in een bus. Dat is net het 
creatief omgaan met locaties: je kunt ook 
films vertonen in een bus.

MARTA: Zijn er ook onder de interna-
tionale gezelschappen zaken die jullie 
aanraden?
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An: Lord of the Flies van Bleeding Bulls 
is een voorstelling uit Burkina Faso die je 
spijtig genoeg niet meer kunt zien, omdat 
de deelnemers terug naar hun land zijn. 
Op het festival kan je wel nog altijd the 
making of gaan bekijken. Het is een kwa-
litatief zeer hoogstaande voorstelling. 
Ook Danskompaniet Spinn uit Zweden, 
die werkt met mensen met een handicap, 
lijkt me heel interessant. Het Rotterdams 
Wijktheater, een begrip in Nederland, 
brengt een voorstelling rond de Chinese 
subcultuur in het Chinees, die blijkbaar 
toch te volgen is omdat ze zo visueel is. 
Dat zijn de dingen waaraan ik nu denk.

Liesbeth: Dat is ook heel spannend van-
uit de programmatie. We zijn verschil-
lende zaken gaan bekijken en we hebben 
ook zaken niet weerhouden omdat we ze 
te fragiel vonden om op een festival te 
vertonen. Maar het is evengoed afwach-
ten of de zaken die wel geselecteerd zijn, 
zullen aanslaan.

An: Dat is typisch voor sociaal-artistieke 
festivals waar je een mix probeert te ma-
ken tussen zaken die specifiek voor het 
festival zijn gemaakt en een aantal vaste 
waarden.

MARTA: In een missiestatement las ik 
dat bij sociaal-artistieke projecten het 
proces naar het uiteindelijke resultaat 
minstens even belangrijk is als het ar-
tistieke eindproduct voor de mensen die 
aan producties meewerken? 

An: Je werkt met kwetsbare mensen, 
zonder dat je noodzakelijkerwijze over 

die problemen hoeft te praten. Je voelt 
wel dat je, door op een artistieke manier 
met die mensen te werken, hen vooruit-
helpt in hun leven. Het artistieke medi-
um heeft een enorme kracht omdat het 
de meest vrije manier van spreken is. De 
verbeelding wordt aangesproken en de 
mensen worden niet teruggeduwd op 
hun problemen. Ze worden op een posi-
tieve manier aangesproken.

Liesbeth: Het is juist die artistieke uitda-
ging die hen motiveert om in het verhaal 
te stappen. Komen naar Victoria Deluxe 
is voor hen een belangrijk moment in hun 
week. Het is voor hen de eerste stap om 
opnieuw wat mensen te leren kennen. Je 
ziet dat ze zich wat beter gaan voelen. 
Maar het is niet altijd een succesverhaal. 
Soms zijn er ook moeilijke momenten. 
Toch is het voor heel veel mensen een 
uitdaging om eens aangesproken te wor-
den op hun artistieke talenten. We zijn 
daar bij Victoria Deluxe ook in geëvolu-
eerd. Vroeger vertrokken we sterk vanuit 
de leefwereld. Maar nu werken we toch 
meer thematisch en sterker gericht op de 
verbeelding om het persoonlijke verhaal 
te overstijgen. Zonder dat het persoon-
lijke geen plek meer kan krijgen.

An: Daarmee is ineens ook gezegd dat 
het geen creatieve therapie is. Het proces 
is belangrijk, maar het product is zeker 
ook belangrijk. We proberen ook kwali-
tatief hoogstaande producten te maken. 
Het is ook geen sociaal-cultureel werk. 
Het is precies het artistieke dat het zijn 
eigen dynamiek geeft.
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MARTA: Hoe benader je de mensen om 
deel te nemen?

An: Dat is afhankelijk van project tot pro-
ject, maar het is soms niet gemakkelijk. 
Een voorbeeld: Mattias (Laga, nvdr) van 
de Ledebirds ging in de beginjaren van 
deur tot deur om de mensen te verwitti-
gen dat er ‘s avonds repetitie was. Als je 
dat niet doet, dan komt de helft niet af. 
Het moet heel persoonlijk gaan, en het is 
soms trekken en sleuren. Dat moet ook 
kunnen, want ze moeten daar ook hun 
eigen ritme en draagkracht in vinden.

Liesbeth: Het is heel gevarieerd. Er is 
bijvoorbeeld een groot verschil tussen 
een project in de gevangenis opzet-
ten en ons jaarlijks project met OCMW 
Gent. We hebben de afgelopen vier jaar 
met die doelgroep gewerkt. Ieder jaar 
groeide de groep aan en sloten kennissen 
van die personen zich aan vanuit de po-
sitieve verhalen die ze hadden gehoord. 
Na verloop van tijd krijg je dan ook een 
vaste groep. Maar ook achteraf: als het 
project is afgelopen, dan is het voor die 
mensen niet voorbij. Je maakt veel los bij 
die mensen en ze hebben een connectie 
met een plek of een persoon gelegd. Het 
is een vorm van familie voor die mensen. 
Er moet dus enerzijds nazorg zijn, maar 
anderzijds kan je niet altijd met dezelfde 
mensen werken. Victoria Deluxe zit nu 
op dit kruispunt. Dit jaar willen we een 
aantal nieuwe keuzes maken. We moe-
ten op dit moment dus op zoek gaan 
naar alternatieven voor deze mensen. 
We denken aan vrijwilligerswerk of door-
stromen naar andere projecten en initia-

tieven buiten de werking. De organisatie 
moet daar haar verantwoordelijkheid 
in nemen, maar we kunnen dat niet al-
leen. Daarom is het netwerk van de so-
ciaal-artistieke organisaties belangrijk, 
via Samenlevingsopbouw en Buurtwerk, 
maar dat is zeker niet gemakkelijk. 

An: Ook een goed voorbeeld van die va-
riatie in toeleiding van deelnemers is 
Let’s Go Urban. Het is een urban dance-
gezelschap opgericht door Sihame El 
Kaouakibi. In het deeltijds kunstonder-
wijs wordt er immers maar een heel se-
lectieve kunstopleiding aangeboden, en 
die spreekt allochtonen niet aan. Daarom 
is ze gestart met een dansschool. Ze pakt 
het anders aan. Ze stuurt sms’jes voor 
de repetities, omdat er anders geen op-
komst is. Het is dus een minder familiale 
sfeer, maar het werkt wel.

MARTA: De sociaal-artistieke projecten 
worden begeleid door professionele 
kunstenaars. Toch kan ik me voorstel-
len dat het een specifiek type kunste-
naar vergt om dergelijke projecten te 
begeleiden. Komen deze zelf bij jullie 
aankloppen, of gaan jullie proactief op 
zoek naar de geschikte mensen? 

An: Op Vlaams niveau is dat nog aan het 
groeien, maar er is voorlopig nog geen 
afstudeerrichting in de community arts. 
Maar wat je ziet, is dat kunstenaars 
er na verloop van tijd zelf voor kiezen. 
Bijvoorbeeld: Mia Grijp van Sering, die 
eerst als professionele actrice heeft ge-
werkt, koos er zelf voor om in het sociaal-
artistieke aan de slag te gaan.
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Liesbeth: In het begin spraken we van-
uit Victoria Deluxe zelf kunstenaars aan, 
maar nu zijn we gegroeid en komen kun-
stenaars zelf naar ons toe. Maar je merkt 
ook dat kunstenaars soms met een be-
paald idee afkomen, maar na verloop van 
tijd merken dat het hen toch niet ligt. Er 
komt naast de artistieke taal ook een 
sociale betrokkenheid bij kijken, en die 
is niet altijd evident. Maar er zijn er ook 
andere, zoals Evelien Hoedekie, een ci-
neaste die in het sociaal-artistieke haar 
weg heeft gevonden.

An: Je moet als kunstenaar een soort 
traagheid kunnen aanvaarden die je niet 
hebt als je in je atelier werkt. Je moet er 
dus echt voor kiezen.

MARTA: In het artikel Sociaal-artistiek 
werk in Gent: een kijk van onderuit op 
het beleid van Pascal Debruyne en Stijn 
Oosterlynck lees ik dat de relatie met de 
reguliere kunstsector soms een moei-
lijke oefening is. De spelers in het veld 
ervaren een gebrek aan overleg en inte-
resse in de sociaal-artistieke praktijk. 
Hoe ervaren jullie dat?

An: Ten eerste is het sociaal-artistie-
ke niet zo bekend in Vlaanderen. Ten 
tweede wordt het nog vaak als tweede-
rangskunst bekeken. Dat heeft te ma-
ken met die proces/productspanning en 
de kunstenaars die eraan meewerken. 
In de beginjaren werd het ook als poli-
tieke kunst gezien. Het rammelt aan de 
grenzen van wat we in het Westen tra-
ditioneel zien als kunst. Vaak wordt er 
een maatschappelijk verhaal gebracht, 

hoewel niet altijd. Er worden andere din-
gen gemaakt, ook met niet-professionele 
kunstenaars. Dus de vraag is dikwijls: ‘Is 
dit wel kunst?’ Nochtans sluit het per-
fect aan bij de postmoderne realiteit van 
kunst. We zitten in een tijdperk van post-
vakmanschapkunst, ook in de beeldende 
kunsten. Wat kunst is, is in hoge mate 
discursief op dit moment. In die zin klopt 
die argwaan niet. Maar die kloof is er na-
tuurlijk wel. Toch zie je ook in de reguliere 
kunsten dat de slinger terug in de richting 
van maatschappelijke relevantie slaat. In 
de jaren negentig ging het vooral over de 
autonome kunst. Maar in de huidige po-
litieke en economische omstandigheden 
moet ook de reguliere kunst zich legiti-
meren. In die zin zit het sociaal-artistieke 
in een gunstig tijdperk. Maar in films zie 
je dat ook. Daar komen ook de verhalen 
van de gewone man steeds meer aan bod. 
Het highbrowgehalte van de kunst van de 
jaren negentig is toch aan het verdwijnen.

MARTA: Later dit jaar vindt TRACK 
plaats, georganiseerd vanuit het 
S.M.A.K. Zien jullie een vorm van syner-
gie tussen beide stadsfestivals? 

An: Ik zie geen fundamentele tegenstel-
ling tussen beide benaderingen. Beide 
festivals zeggen dat ze participatief 
werken. Het is enkel een andere manier 
van participatief werken. De insteek bij 
TRACK is anders. Er wordt niet met de 
mensen een kunstwerk gecreëerd. De 
participatie komt achteraf. Bij het soci-
aal-artistieke zit die participatie vervat 
in alle fasen van het proces: voor, tijdens 
én achteraf. Ik vind het toch belangrijk 
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om te zeggen dat het anders is. Maar 
op termijn hoop ik dat de twee in elkaar 
opgaan. Dat het sociaal-artistieke op 
termijn niet meer apart benoemd zou 
moeten worden. Dat het evident zou 
worden als zijnde kunst. Dat was ook 
de bedoeling van het opnemen van het 
sociaal-artistieke in het kunstendecreet. 
Ze wilden de kunsten meer divers ma-
ken en de sociale relevantie opnieuw in 
de kunstwereld introduceren. Zo hopen 
we op termijn op te gaan in de reguliere 
kunstwereld. Maar voorlopig moeten we 
het nog apart benoemen om de praktijk 
voldoende aandacht te kunnen geven. De 
vraag is: waar ligt het kritisch punt waar 
de afzonderlijke hokjes niet langer nood-
zakelijk zijn?

Liesbeth: Om het verschil tussen TRACK 
en het Enterfestival aan te geven: bij 
TRACK worden 35 internationale kunste-
naars aangesproken om met een locatie 
aan de slag te gaan en tot een creatie te 
komen. Maar dit is in hoge mate éénma-
lig, terwijl de sociaal-artistieke organisa-
ties, kleine en grote, dagelijks daarmee 
bezig zijn. Maar het ene sluit het andere 
niet uit. Bijvoorbeeld: Bart Lodewijks is 
een kunstenaar die binnen beide festi-
vals aanwezig is. Een kunstenaar behoort 
niet exclusief tot de ene of de andere 
praktijk. Daar twee categorieën van ma-
ken, zou compleet fout zijn.

An: Over het oplossen van grenzen ge-
sproken: op beleidsniveau, maar ook wat 
betreft kunstenaars en festivals, zou het 
onderscheid tussen beide niet noodzake-
lijk moeten worden gemaakt.

MARTA: Op het Enterfestival vindt ook 
een debat2 plaats over de op handen 
zijnde bezuinigingen in de cultuursec-
tor. Het ziet ernaar uit dat er niet meer 
fondsen komen voor minder organisa-
ties, zoals Joke Schauvliege het voor-
stelt, maar minder voor minder orga-
nisaties. In rekto:verso doet Wouter 
Hillaert een voorstel voor een nieuw cul-
tuurbeleid dat zich in termen van subsi-
diëring niet langer richt op de discipline-
categorieën (podiumkunsten, beelden-
de kunsten…), maar deze vervangt door 
zes typefuncties (creatie en productie, 
reflectie en ondersteuning, educatie, 
presentatie, presentatie en productie, 
en sociaal-artistiek). Binnen deze func-
tie zou dan een fijnmazige typologie 
van deelfuncties kunnen worden uit-
gewerkt (productie met jonge makers, 
presentatie van internationaal jeugd-
theater, sociaal-artistieke film, creatie 
met ensembletheater…). Vacatures als 
het ware, waarvoor organisaties kunnen 
solliciteren. Hoe luidt jullie visie op het 
cultuurbeleid van de toekomst, meer 
bepaald voor de sociaal-artistieke prak-
tijk? 

An: Het is een complexe redenering. Het 
is eigenlijk een poging om de kunsten te 
herdenken. Het is waardevol, maar we 
zijn nog niet klaar met deze oefening. 
Daarvoor hebben we nog twintig jaar no-
dig. Volgens mij leven we in een tijd van 
economische schaarste en neoliberali-
sering en krijgen we dus een sterk con-
currentiële kunstmarkt. Deze twee ten-
densen eisen dat het cultuurbeleid een 
zeer scherpe visie ontwikkelt op wat er 
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moet worden gesubsidieerd en wat niet. 
In Vlaanderen doen we het beter dan in 
Nederland, maar ook wij doen het niet 
goed. Een allegaartje, waaronder sociaal-
artistiek werk, kan niet overleven zonder 
subsidies, terwijl andere zaken, zoals 
grote musicals, wel worden gesubsidi-
eerd. Deze bevinden zich in het commer-
ciële circuit en kunnen ook zonder subsi-
dies overleven. We moeten naar een ver-
scherping komen, ook op politiek niveau, 
van de visie op welk type cultuur kan 
overleven zonder subsidies en welke niet. 
We gaan dus meer visie nodig hebben. 
We beoordelen ook te veel op dossiers en 
te weinig op praktijk. Dit is een typisch 
Westers bureaucratisch fenomeen, waar 
we volledig in zijn doorgeslagen.

MARTA: Over dossiers gesproken: hoe 
meet je bijvoorbeeld het proces van een 
groep om tot een artistiek eindproduct 
te komen?

Liesbeth: Dat is moeilijk. Je kunt het 
evenmin enkel op basis van de voorstel-
ling beoordelen. De betekenis van het 
project voor elke deelnemer kan heel 
moeilijk in een dossier worden gevat. Dat 
kan voor een stuk worden weergegeven 
in het dossier door de participanten te 
gaan bevragen. Maar dan nog: het dos-
sier is een beperkte format waarin je een 
aantal zaken kunt uitlichten, maar het 
is schrijnend om te zien dat dit dossier 
bepalend is voor de financiering. Door en-
kele bezoeken, of soms geen bezoek, van 
een paar commissieleden krijgen bepaal-
de projecten een negatief advies, terwijl 
er wordt voorbijgegaan aan die dagelijkse 

realiteit en haar meerwaarde voor de be-
trokkenen. Als je kijkt naar Sering, die 
een praktijk heeft van vijftien jaar en nu 
tweemaal een negatief advies krijgt, dan 
voelt dat aan als een messteek.

MARTA: Hebben jullie zelf ideeën rond 
een valabel alternatief voor deze com-
missies en die dossiers?

An: Voor mijn doctoraat heb ik een ver-
gelijking gemaakt tussen Vlaanderen 
en Zuid-Afrika rond de beoordeling van 
sociaal-artistieke projecten. Zuid-Afrika 
heeft daar ook een rijke traditie in. Daar 
worden projecten niet beoordeeld op 
dossiers, enkel op de praktijk. Twee pa-
gina’s administratieve informatie vol-
staan. De commissie gaat vijf keer per 
jaar op bezoek bij de werkingen. Volgens 
mij ligt het alternatief in het midden. Een 
dossier schrijven is ook waardevol voor de 
werking. Het is een manier om te reflec-
teren en tot een uitgekiende visie te ko-
men. Maar dat moet worden aangevuld 
met meer bezoeken aan de praktijk. Dat 
is wat ontbreekt. Maar ook de criteria die 
worden gehanteerd in het beleid zouden 
nog breder moeten worden geïnterpre-
teerd. Dat heeft te maken met het feit 
dat er nog weinig visie is op het sociaal-
artistieke in Vlaanderen, omdat het nog 
een vrij jonge praktijk betreft. Ik zie het 
niet somber in, maar er is wel werk aan 
de winkel.
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NOTeN 
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