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eGuilty Landscapes zijn een reeks performance-
installatieswaarbij de toeschouwer binnen-
komt in eenwittemuseumzaal. Gedurende tien
minuten staat hij tegenover een videoscherm
met zo’n ‘schuldig landschap’ op: een textielfa-
briek in China, een slum inPort-au-Prince, een
verwoest stukjeHoms.Hij kijkt alleen, zonder
de veiligheid vande duisternis, zonder groep
omzich in te verschuilen.Wat er vervolgens
gebeurt, is even simpel als schokkend: het
kunstwerk kijkt terug.
Dries Verhoeven: “Ik probeer situaties te

doen ontstaanwaaraan jij als toeschouwer
medeplichtig bent, die jou verantwoordelijk-
heid geven. InGuilty Landscapes confronteert
het kijken vande ander jemet jouweigen blik.
Het gaatme er niet omdat je de ellende ziet, het
gaatme eromdat je jezelf ziet die naar die
ellende kijkt. En dat je daardoor van je stuk
wordt gebracht.”

Uwstrategiebestaat er vaakuit datueen
abstract fenomeenvan ‘daar’ ongemakkelijk
dichtbij brengt. InLive streaming (2010) laat
uuwpubliek chattenmetde slachtoffers van
een tsunami, inGuilty Landscapes creëert u
eenconfrontatiemet een slachtoffer vanuit-
buitingof armoede. Is datnietwatmakkelijk,
omviapersoonlijk contactons sentiment te
bespelen?
“Ik ziemijn performers niet als slachtoffers: zij
zijn het die het contact sturen, zij bepalenwat er
gebeurt, zijmanipuleren. Ik probeer de kijker
juist een blik te geven achter die sentimentali-
teitsmachine, door hetmechanisme te tonen
dat ons tot potentiëleweldoenersmaakt en
anderen tot slachtoffers. Of toeschouwers daar-
bij tranen in de ogenhebben, interesseertme
niet zo. Sentiment is eenuitvlucht; als je iets zie-
lig vindt, heb je algauwhet gevoel dat je rea-
geert, en dat ontslaat je van de verantwoorde-
lijkheid verder iets te ondernemen.”

Voor sommigemensendoetuwwerkmeer
dan ‘krabben’: ze voelenzichgeprovoceerd.
Bepaalde installaties indeopenbare ruimte,
zoals devitrinekastenmet ‘afwijkende’men-
senvanCeci n’est pas…(2013),werdenzelfs
gecensureerd.
“Werken in de openbare ruimte is een even-
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Interview. Dries Verhoeven breekt een lans voor risico in de kunsten

De Nederlandse kunstenaar Dries Verhoeven duwt in zijn
werk op plekken waar het pijn doet, want daar dient de kunst
voor. Zijn Guilty Landscapes, voor het eerst in Vlaanderen
te zien, hebben het effect van een uppercut.
EVELYNE COUSSENS

‘Ontregeling is het doel’

wichtsoefening. Als ik te omzichtig tewerk ga,
verliest hetwerk zijn scherpte, laat het de pas-
sant onverschillig. Anderzijds creëer jemet te
provocatieve installaties hetzelfde effect: het
gaat alleennogmaar over ‘Hoehaalt-ie het in
zijn hoofd?’ Ik probeer ertussenin te blijven,
door iets temakenwat onhelder is, wat verwar-
ring sticht zonder dat de toeschouwer die onder
woorden kanbrengen. Zodat hij twijfelt ofwat
hij ziet numooi is of afstotelijk.Maar het is een
dunne lijn,waar ik geregeld afval.”

Miktuvoorbij het stichtenvanverwarringbij
uwpubliekookopsociale verandering?
“Neen.De ontregeling is het doel, daar voorbij
ligt de verantwoordelijkheid bij jou. Ik zeg je
nietwat jemoet doen, opwelke partij jemoet

stemmenof hoeveel geld jemoet overmaken
aan spullenhulp. De kunst is niet instrumenteel,
ze dient niet omdeproblemen vande politiek
op te lossen.Het is juist cruciaal dat ze onnuttig
blijft, onnuttig ennoodzakelijk tegelijk.”

Ubentbehoorlijk streng inuwopvattingen
overde rol vandekunst.
“Die rolwordtme in de loop der jaren steeds
duidelijker, ja. Ik zeg niet dat entertainment niet
magbestaan,maar het is niet aan de kunsten-
sector omdaarin te voorzien.Het discours
wordt schimmig alswehet ene gaan verkopen
voor het andere. Scherp gesteld: ik zie soms
moderne dansvoorstellingen die in hunopzet
weinig verschillen vanTheLionKing. Ze beves-
tigenhet publiek in de smaakdie het al heeft, en
danmaakt het niet uit of het gaat over Elton
JohnofArvoPärt.”

Begrijpt udesondanksdat er vraag is naar
een ‘ontspannenavondjeuit’?
“Natuurlijk.Wewordenmet zijn allen onzeker-
der, en dat stimuleert de behoefte aan effetjes
lekkerweg, effetjes easymet de jet naar
Barcelona. Er zijn allerlei organisaties die dat
primadoen.Maar niet de kunsten, sorry, daar
zijnwij niet voor. En dus zal ik blijven vechten
voor risico, terwijl er allerlei krachten zijn die
ons vragen risico temijden.Het gezondheidsri-
sico – pas op, in deze voorstellingwordt
gerookt! –maar ookhet risico dat het publiek
wegblijft van eenmoeilijk thema, het financiële,
hetmorele risico…Terwijl risico ons bestaans-
recht is. Het is een voorwaarde voor het creëren
vanbelangwekkende kunst.”

Dekunstensector volgtdaarinde samenle-
ving, die in toenemendemate indegreep is
vanangst, zoalsfilosoofDamiaanDenysons
tegenwoordigvoorhoudt.
“Ja.Weneigen ernaar omalles dicht te smeren
met verzekeringen en regelgeving, omgrip te
houden in een onoverzichtelijkewereld. Terwijl
net het besef datwe leven in eenwereld vol risi-
co’s ons alert houdt. Ik denk datwedat vanuit de
kunsten kunnendoen: de kijker een blik gun-
nen in de kelder van ons onderbewuste, om
zichtbaar temakenwat toch al bestaat – in
plaats van de deur naar die kelder te barricade-
ren. Neen: opende deur, ga het trappetje af, durf
te kijkennaar die onderbuik. En ziewat er
gebeurt.”

Guilty Landscapes:
episode III op 1/10 opNuit Blanche in
Brussel, www.nuitblanche.be,
episode I van 19/11 tot 3/12 opNEXT festival
in Kortrijk, www.nextfestival.eu,
episode IV van 22 tot 30/10 op de Dutch
DesignWeek in Eindhoven, www.mu.nl.
Alle info: www.driesverhoeven.com

3,3 miljoen
euro extra
voor cultuur
Debegrotingsgesprekkenheb-
benookextrageldvoorcultuur
opgeleverd: 3,3 miljoen euro
om precies te zijn. Concreet
komter in2017 1,1miljoeneuro
bij voordeprojectsubsidies en
2,2 miljoen euro voor infra-
structuur.
CultuurministerSvenGatz is

tevreden met de verhoging,
bovenopde5,6miljoeneurodie
in junivoorhetkunstendecreet
werdvrijgemaakt.Eenaanzien-
lijkbedrag, vindtGatz, dat voor
“eenpositieveschwungkanzor-
gen”. “Ikbenblij datwena twee
jaar opnieuw kunnen investe-
ren in cultuur.”
Groen-parlementslid Bart

Caron is minder enthousiast.
“Schone schijn”, schrijft hij op
zijnwebsite. “Als je de septem-
berverklaring bekijkt vanuit
hetoogpuntvancultuur, jeugd,
sport en media, dan zie je dat
pas. De beleidskredieten stij-
gen voor deze vier domeinen
samen met 0,1 procent, dat is
eenstijgingmet 1.246.000euro
naar 1.190.573.000 euro. Het
lijkt veel, maar dat is niet zo.
Het is zelfs lager dan de index.
En vooral, de globale Vlaamse
begroting stijgt met 6,4 pro-
cent.Dat is vrij fors.(...) Jammer
is dat de budgetten voor cul-
tuur en verwanten in de kou
blijven staan.”
Volgenshetkabinet-Gatz zal

eendeel vandeextramiddelen
voorBrussel geïnvesteerdwor-
den in cultuur indehoofdstad.
Onder meer De Vaartkapoen,
het gemeenschapscentrum in
Molenbeek dat bij de laatste
subsidieronde nog uit de boot
viel, zou met een deel van dat
geld geholpenworden. (KVDP)

Bale, Tesoro en
Woodie Smalls
in race voor
MTV EMA

De Belgische acts Emma Bale,
Laura Tesoro, Lost Frequencies,
Tourist LeMC en Woodie Smalls
maken kans op de felbegeerde
award voor Best Belgian Act
tijdens de MTV EMA 2016.
Dat heeft Viacom-zender MTV
bekendgemaakt.
Op zondag 6 november is de
show live vanuit Rotterdam
Ahoy te volgen opMTV, maar
fans kunnen nu al stemmen op
hun favorieten via
www.mtvema.com. In de inter-
nationale categorieën zijn ico-
nen Beyoncé en Justin Bieber
grote kanshebbers; beiden
hebben vijf nominaties te pak-
ken. Superster Adele volgt op
de voet met vier nominaties.
Rihanna en Drake zijn ieder
goed voor drie nominaties
“De Best Belgian Act-categorie
van de MTV EMA 2016
Rotterdam bestaat uit jong
Belgisch muziektalent dat de
afgelopen maanden veel te zien
is geweest op festivals, gehoord
werd op de radio en gestreamd
werd door jongeren”, zegt
Chereen Gayadin van MTV
Benelux. (BELGA)

► Beeld uit
Guilty Land-
scapes: per-
formers gaan
de confronta-
tie aan met
de kijker.
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MCELVANEY

‘Ik zie soms moderne
dansvoorstellingen die in

hun opzet weinig verschillen
van ‘The Lion King’.

Ze bevestigen het publiek
in de smaak die het al heeft’

DRIES VERHOEVEN
KUNSTENAAR

gaat naar infrastructuur,
1,1 miljoen naar projecten

2,2 miljoen

Woodie Smalls
maakt kans
op de award
voor Best
Belgian Act


