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Ernst Maréchal (Manoeuvre)

Korte omschrijving van de organisatie
Manoeuvre is een kunstenplek voor co-creatie, ambacht en diversiteit. Manoeuvre ligt in de
Wondelgemstraat in het hart van de Gentse Rabot wijk. Een superdiverse wijk aan de rand van de
stad. Manoeuvre kiest voor een participatieve kunstenpraktijk van co-creatie tussen deelnemers
(participanten) van diverse origine en kunstenaars. Ze vertrekken vanuit het parcours van de
kunstenaar enerzijds, en anderzijds vanuit de ambachtelijke, inhoudelijke en artistieke
competenties van de deelnemers. Door samen aan projecten te werken gaan zij in dialoog en
stuwen ze het proces van co-creatie vooruit. Naast de atelier-gerelateerde werking ondernemen
ze ook plaatsgebonden projecten of tijdelijke invullingen, zowel in Gent als daarbuiten. De
projecten bevinden zich in het schemergebied tussen beeldende kunst en vormgeving.
Invulling van de functie participatie
Het participatief artistiek concept van Manoeuvre is dubbelzijdig: er is het denken en het handelen
van de participanten en er is de context van de kunstenaar en zijn werk. De beide vormen de
uitgangspunten voor een co-creatieproces. Ambachtelijke en kunsttechnische vaardigheden - en het
willen leren, uitwisselen en toepassen van deze technieken - zijn de essentiële beweegredenen van
de participatieve methodiek. Manoeuvre acht minstens evenveel belang aan het resultaat dan aan
het proces. Wat niet wil zeggen dat er altijd een artistieke finaliteit moet volgen. Soms blijft het
project in het proces steken en is het in de beste gevallen de aanleiding - vanwege zijn vormelijk
onderzoek vervat in ambachtelijk actie - of de voorbode van een volgend project. De projecten met
kunstenaars hebben altijd hun unieke methodiek. Afhankelijk van de kunstenaar en van de
inhoudelijke, artistieke en ambachtelijke inzet van de participanten. Er is geen gouden co-creatie
formule. Er zijn twee types projecten:
1. Atelier-gerelateerde projecten waarin kunstenaars resideren in een dagelijkse context van
deelnemende handwerkers en sociaal-artistieke ondersteuning. De essentie van de participatie
praktijk van Manoeuvre gebeurt voor circa 70% in het eigen atelier met een inclusief
deelnemersveld die een representatie is van de superdiverse Rabot wijk van waaruit ze opereren.
Naast de vrouwen van het eerste uur (een groep van een vijftiental vrouwen van Turkse origine
aangevuld met vrouwen uit België, Tunesië, Algerije, Ghana, …) zetten ze in op deelnemers uit
verschillende maatschappelijke regionen. Het atelier staat open voor die disciplines, technieken en
materialen die zich binnen de contouren van het co-creatietraject aandienen.
2. De plaatsgebonden projecten (de externe-project-werking) waarbinnen samenwerkingen (en coproducties) worden aangegaan met partners uit het kunstenveld, maar ook met organisaties uit het
brede sociale middenveld. Deze projecten vinden plaats zowel in Gent als in het ganse land. Deze
plaatsen zijn uiteenlopende betekenisvolle ruimtes waar sociale relaties zich kunnen verknopen.
Deze projecten zetten in op dezelfde disciplines, materialen en technieken als de projecten binnen
de atelier-gerelateerde werking.
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Tunde Adefioye (KVS)

Korte omschrijving van de organisatie
KVS is het Vlaamse stadstheater van Brussel. De unieke positie in de hoofdstad van Vlaanderen,
België en Europa is de alfa en omega van de werking. KVS wil repertoire herinterpreteren in relatie
tot de stad die meer dan ooit de wereld is. KVS omarmt de stad in haar pluraliteit en wil haar
artistieke stem versterken in het kunstenveld. Interculturaliteit op en naast de scène is voor KVS
dan ook geen opdracht of uitdaging, maar een logisch uitgangspunt. Net als een sterke Vlaamse en
internationale aanwezigheid.
KVS werkt met een open ensemble van makers, spelers, regisseurs, choreografen en auteurs. Zij
ontwikkelen in KVS zowel persoonlijk werk als een gedeeld traject, met kruisbestuivingen over de
jaren heen.
KVS wil een mentale en fysieke ontmoetingsplaats zijn, een stadsader van traditie naar
toekomst. Vanuit een inclusieve visie op wat kunst vermag, streeft KVS naar een intercultureel,
intergenerationeel en genderdivers stadstheater, dat resoneert tot ver buiten Brussel.
Invulling van de functie participatie
KVS zal de komende jaren twee langdurige participatietrajecten uitwerken, met kruisbestuivingen
naar de andere functies. Het eerste is een traject met het Klein Kasteeltje, het asielcentrum op een
boogscheut van de KVS, waar per seizoen één kunstenaar een samenwerking aangaat met
vluchtelingen die in het centrum wonen. Het tweede verkent met jongeren en ouderen het
expressieve potentieel van urban woordkunsten. Los van hun specificiteit hebben beide trajecten
gelijkaardige doelen. Ze willen moeilijk te bereiken groepen die weinig gehoord en gezien worden
in de maatschappij een artistiek platform bieden. Anderzijds willen ze kunstenaars uitdagen om uit
hun comfortzone te treden en hun eigen praktijk te confronteren met andere realiteiten. Ze willen
mensen die doorgaans nauwelijks met elkaar en/of het professionele kunstenveld in aanraking
komen, actief samenbrengen rond een gezamenlijk artistiek project en vanuit deze nieuwe
connecties de kunstpraktijk inspireren en verrijken naar inhoud en vorm. Zowel in het proces als
door het resultaat willen ze nieuwe perspectieven bieden aan deelnemers, kunstenaars en publiek.
De wederzijdse uitwisseling tussen de deelnemers van de participatietrajecten, de
begeleidende kunstenaars, de partnerorganisaties en de KVS zelf wordt gegarandeerd door de
betrokkenheid van de artistieke staf. Voor elk traject is een van de stadsdramaturgen
verantwoordelijk die affiniteit en ervaring heeft met dit soort projecten waar kunst en maatschappij
elkaar bevruchten.
Ook de publiekswerking staat in contact met de deelnemers van de participatietrajecten, en nodigt
hen uit voor andere activiteiten of voorstellingen in KVS. Het feit dat ze dat in het gezelschap van
andere deelnemers en/of de kunstenaar kunnen doen, vormt vaak een extra stimulans om de weg
naar het theater te vinden. De ervaringen als publiek kunnen ook inspiratie of stof tot discussie
opleveren voor het eigen project. Op die manier ontstaat een kritische community van betrokken
publiek, dat ook achteraf nog redenen heeft om de cultuurparticipatie verder te zetten.
Wie graag een actievere rol blijft spelen, kan opgenomen worden in de KVS-werking met vrijwilligers
of ambassadeurs. En ook de werking rond ‘ontwikkeling’ staat open voor overtuigend talent dat zich
in de participatietrajecten manifesteert. Binnen ‘presentatie’ is er ruimte voor nieuwe formules die
urban woordkunst aan bod laten komen, zoals de clubsessies van Brussels Jazz Orchestra.
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Franky Devos (Kunstencentrum BUDA)

Korte omschrijving van de organisatie
Kunstencentrum BUDA schept een artistieke context waarin het verlangen van de kunstenaar om
te creëren en te leren centraal staat. Daarvoor bouwt kunstencentrum BUDA het stadsdeel Buda
mee uit tot een vruchtbare plek voor kunstenaars en tot een kruispunt voor creatieve,
ondernemende personen/organisaties en een divers publiek.
Invulling van de functie participatie
BUDA wil naast ruime inspanningen rond publiekswerking (onder presentatie) een
participatiebeleid voeren dat vertrekt vanuit zijn kernopdracht: die van werkplek. BUDA is een hub
voor makers en heeft hiervoor een toolbox ontwikkeld die door residerende kunstenaars uit het
reguliere kunstenveld ingezet wordt in hun artistieke creatie. Naast infrastructuur – studio’s, zalen,
ateliers, materiaal en machines – stellen ze expertise en community’s binnen en buiten de
kunstensector ter beschikking. BUDA stelt zich de vraag hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de tools
voor professionele artistieke creatie ook gebruikt kunnen worden door makers die om diverse
redenen (afkomst, kansarmoede, mankeren van een parcours) geen directe instroom hebben tot
het veld en hoe ze dat kunnen doen in maximale samenwerking met professionele kunstenaars in
residentie en binnen de begrensde tijd en kwaliteiten van de personeelsploeg.
Voorbeeld c.O.O.P.
Zeven kunstenaars, designers, activisten, wetenschappers,... gaan in een collectief open
onderzoeksprogramma acht maanden op zoek naar duurzame aansluiting met de stad, de (eu)regio
en de wereld, en vinden die hopelijk op plekken waar anderen niet (genoeg) zoeken. Hun
programma/project/traject verbindt en legt bloot. Ze maken school, delen onderzoek en creëren
kennis. Ze worden inhoudelijk begeleid door een coördinator en op vlak van participatiemethodes
door Hannah maddens die als participatiemedewerker van BUDA voor het ontsluiten van de stad
veel sleutels op zak heeft. Tweemaal per jaar gaat een kunstenaar die sowieso bij BUDA aan
zijn/haar eigen voorstelling komt werken in extra Time. Hij/zij heeft wel iets met de inwoners van
Kortrijk en krijgt 1 à 2 weken loon om zijn/haar relatie ermee samen om te zetten in een installatie
in Broelkaai6 (nvdr, café/vitrine/co-workingplek van BUDA), een openbaar interview, een video, een
essay, een bijzondere activiteit, een blijvend spoor.
Centraal in Broelkaai6 hangt een Wall of Actions, een klapperend bord dat we kennen van de
vertrekhal in Zaventem. Bezoekers worden op een duidelijke en uitdagende manier geprikkeld om
het eiland te beleven en bovenal zelf bij te dragen. Dat betekent dat je in één oogopslag ziet wat je
er kan doen: lunchen met artiesten, feedback geven bij een gratis toonmoment, gebruik maken van
studio’s, kennis delen met technicus Brecht of het netwerk van designers in residence (van
Designregio Kortrijk), mee programmeren aan een lmproject... Wekelijks (maandag van 17u tot
18u) organiseert BUDA een gezamenlijke check-in: het uur B, waarop iedereen die op Buda werkt
(personeel van alle organisaties, kunstenaars & designers in residentie, leden van de
makersmovement van Buda::Lab,...) én iedereen van buitenaf die durft te vragen, in het café samen
komt om projecten te delen, kennis uit te wisselen. Voor de uitwerking en begeleiding hiervan gaan
ze in zee met De stuyverij, het sociaal innovatielab uit Kortrijk met expertise in open Durftevragen
sessies.
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