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MUS-E tast grenzen af. Waar begint jouw leefwereld, waar eindigt 
die van mij? Waar grenst het bekende aan het onbekende? Is er wel 
echt een grens? Grenzen vervagen snel wanneer een kunstenaar 

zich beweegt op het terrein van de participanten en hun verbeelding. 

Het institutioneel denken en departementeren bakent veel grenzen af, maar 
waar creatie mogelijk wordt gemaakt, gaan die grenzen open. Een artistiek 
creatieproces nestelt zich overal en nergens. Op een zolderkamer, in de 
publieke ruimte, op school, in een asielcentrum, online of offline, door een 
individuele maker of collectief, met een groep kinderen of volwassenen of 
tijdens een intergenerationele samenwerking. Elk participatief creatieproces 
verbindt het maken met het zijn, het leren met het leven, het individuele met 
het maatschappelijke. Dit proces overstijgt het hokjesdenken en kruipt over 
de grenzen van het sociale, het artistieke en het educatieve heen.

MUS-E hecht belang aan een kunstenaarschap in participatie, gericht op een 
gedeeld auteurschap. Vanuit samenspel creëren we verbinding en dialoog. 
We experimenteren om aan iets nieuws te bouwen waarbinnen we elkaars 
kwaliteiten, talenten en culturen versterken: we intercreëren.

Binnen MUS-E staat intercreëren voor het laten samensmelten van een open 
creatieproces vanuit de eigen kunstpraktijk met de bagage en verhalen, de 
kennis en goesting van de participanten. 

Twintig jaar MUS-E is dan ook het perfecte moment om deze Cahiers te 
lanceren, een serie geschreven vanuit het perspectief van de kunstenaar. 
De focus ligt telkens op de symbiose aangegaan tussen kunstenaars en hun 
kunstpraktijk met de participanten in hun eigen habitat, in een vorm die 
aansluit bij én afstand neemt van het artistiek creatieproces.

Welkom in de volgende 20 jaar van het MUS-E avontuur,

Tom Goris
Coördinator MUS-E Belgium
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EEN TRAJECT IN DE PRAKTIJK
Eén MUS-E traject bestaat uit negen wekelijkse ateliers van telkens twee 
lesuren. In de Sint-Albertschool in de Brusselse gemeente Sint-Jans-
Molenbeek liepen van januari tot juni 2019 vier trajecten met kunstenaars 
Patries Wichers en Kasper Demeulemeester.

a. Derde kleuterklas - 18 kinderen
b. Tweede leerjaar - 15 kinderen
c. Eerste kleuterklas - 23 kinderen
d. Pauze-atelier over de middag voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

In traject a, b en d werkten Patries en Kasper samen, in traject c werkte Kasper 
alleen. Tijdens de klasateliers werkten de kunstenaars steeds samen met de 
leerkracht in de klas. 

Na de afloop van de trajecten gingen beide kunstenaars op geregelde 
tijdstippen met elkaar in gesprek om de inzichten die tijdens het traject 
ontstonden naar boven te laten komen en neer te schrijven.

DE KUNSTENAARS
Patries Wichers werkt sinds 2000 bij MUS-E Belgium en heeft door de jaren 
heen als cocreatieve kunstenaar een ervaring opgebouwd in het werken 
met zeer uitéénlopende groepen deelnemers van diverse leeftijden en 
achtergronden. Haar eigen kunstpraktijk van beeld, geluid en performance 
transformeerde naar een meer nomadische vorm van werken, zonder atelier, 
met een beperkt aantal materialen. Haar werk gaat een wisselwerking aan 
met het collaboratief creëren met groepen waar hun eigen inbreng en 
verhalen een grote rol speelt. 

Voor Kasper Demeulemeester is het zijn eerste MUS-E ervaring. Hij brengt 
zijn eigen praktijk, die focust op inclusie, engagement en efemere acties, 
binnen in de werking van MUS-E. 
Zijn reflecties en overdenkingen in dialoog met Patries geven de aanzet tot 
deze publicatie.

CARTE BLANCHE 
MUS-E Belgium brengt kunstenaars in diverse contexten waar zij carte 
blanche krijgen om samen met deelnemers een artistiek proces aan te 
gaan. Zij geven geen les maar delen kennis en ervaring met de deelnemers, 
in de vorm van artistieke interventies en acties in de klas die soms haaks 
staan op wat het onderwijs als kennis vooronderstelt. 

Carte Blanche-kunstenaars gaan er van uit dat de deelnemers, hoe jong 
ze ook zijn, eveneens ervaringen en kennis hebben waar de hele groep 
inspiratie uit kan halen. De vrijheid – en de beperkingen! - van de carte 
blanche gelden daarom niet alleen voor de kunstenaars maar evengoed 
voor de deelnemers.
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DANSKAPEL
Alles begon met een mislukking.
Alles begint met een mislukking.
Er bestaat niet zoiets als een mislukking.

Stel je een kapel voor, omgebouwd tot muzische plek van de school. Op 
onze eerste middag in de school treffen we daar een dertigtal kinderen, van 
alle leeftijden. De schok: ze staan als zombie-robots te staren naar het beeld 
dat een laptop projecteert op groot scherm: ‘Just Dance,’ digitale avatars 
die energieke danspasjes voordoen op bekende hits. Als in trance doen 
de kinderen de virtuele bewegingen na. We proberen de aandacht van de 
kinderen te trekken, maar zonder succes.

Meteen beseffen we dat we maar één keuze hebben: zelf mee de kapel in 
duiken, mee op de dansvloer en proberen te voelen waar wij als kunstenaars 
binnen die wereld van waarde kunnen zijn.

Geïnspireerd door de geanimeerde figuurtjes van de video’s beslissen we om 
de volgende week maskers te maken, en zo stap voor stap te werken aan een 
traject waarbij de kinderen, zonder dat ze het op voorhand weten, hun eigen 
Sint-Albert-Just Dance-video maken.

We trekken ons terug in een lokaal waar we maskers voor onszelf maken 
van melkkartons en gekleurde tape. Het worden een soort dierenfiguren 
en als nieuwe personages betreden we de dansruimte. De kinderen komen 
spontaan naar ons toe. Met Kasper willen enkelen hangen en buitelen, 
anderen vragen: kunnen we ook zo’n masker maken? Als rattenvangers van 
Hamelen worden we gevolgd door een groep kinderen naar ‘ons’ lokaal: het 
begin van hun eigen Just Dance creatie met moves, beats en kreten.

Elke week doen we tijdens de pauze een ander atelier, in de marge van het 
Just Dance-gebeuren en de speelplaatsactiviteiten.

Tijdens een MUS-E atelier kan je een gevoel van falen overvallen – de kinderen 
doen niet wat jij wil, of jij krijgt niet gecommuniceerd wat je zelf wil, of de 
context verhindert je om te werken zoals je wil. Dit is net het punt waarop de 
vrijheid van carte blanche bij uitstek haar waarde heeft. Binnen carte blanche 
is er geen meting, en waar gaan meting is, kan geen falen zijn.

Het leren van elkaar, het proberen communiceren, de momenten waarin 
‘niets’ gebeurt - de doorgebrachte tijd is het doel an sich, is zijn eigen succes.
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De armbanden horen bij de maskers, de vingers tellen af voor de Just Dance-
video, ieder steekt zijn handje bij. Door tijdens verschillende activiteiten 
gebruik te maken van hetzelfde oranje doek, creëren we een onuitgesproken 
narratief, een rode draad waar kinderen de continuïteit van het traject in 
voelen in plaats van dat uitgelegd te krijgen.

“ Het masker in mijn eigen performances 
is als een stugge huid die mijn gezicht en 
daarmee mijn eigen persoon een beetje 
gevangen houdt. Tegelijkertijd ben ik mij 
bewust van de bevreemdende vorm die 
gezien wordt. 
Ik voel me ook een gluurder die door de 
ooggaatjes de anderen observeert. Het 
maakt iets in mij los dat me beweegt om 
op een andere manier met de rest van 
mijn lijf met de ‘kijkers’ te communiceren. 
Ik zie dat dit al bij kleuters op dezelfde 
manier werkt. Het begint met het plezier, 
de voorpret om het nieuwe gezicht te 
MAKEN en je te verbeelden tot welk 
personage je transformeert. “

- Patries
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ik ben er, ik ben er niet
“ Ieder beweegt cirkelend over het papier met wascokrijt. De cirkels 
worden geassocieerd met ballen, zonnen, alles wat rond van vorm is. De 
ene tekent met groot gebaar, de andere klein maar met een veelheid aan 
ronde vormen. Als de tekeningen klaar zijn mag ieder met zijn tekening 
en geschreven naam op een kaart op de foto. Daarna kom ik met een 
grote schaar het werk van elk kind in twee knippen. Ik doe dat met een 
dramatiek, spelend alsof we het heel erg vinden, wat wel een beetje zo is. 
Ieder kiest welke helft behouden wordt en doet dat heel trefzeker al weten 
we niet waar de keuze op gebaseerd is. De andere helft mag verscheurd en 
versnipperd worden. Nu mag ieder met afplaktape snippers op het gezicht 
kleven. Hoeveel wil je nog laten zien en hoeveel wil je bedekken van je 
gezicht? 

Enkele kinderen gaan helemaal op in het plezier van de handeling van 
snipper-op-het-gezicht-plakken en bedekken heel het gezicht. Anderen 
laten bewust een gaatje voor één oog open om zelf nog te kunnen 
kijken. Trots poseert ieder voor een tweede keer om het gezicht te laten 
portretteren. “

- Patries
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De vrijheid nemen en het vertrouwen in jezelf hebben 
om enkel te bewegen met je arm vanuit je schouder 
en met een krijt in je hand seismografische lijnen te 
tekenen die mogelijk beTEKENis krijgen. De frustratie 
als kunstenaar als de lijnen niet juist zijn of betekenis 
niet komt boven drijven: zet je je naam er onder of 
verscheur je het werk?

“ In mijn praktijk werk ik rond het potentieel aan vrijheid dat ontstaat 
wanneer je je idee van ‘ik’ of ‘het individu’ aanvalt, afbreekt of loslaat. Eens 
je dat idee laat varen, zijn er immers veel andere zogezegd vaste waarheden 
die op de helling komen te staan. Hoe kan je over eigendom spreken als 
er geen ‘ik’ is om eigenaar te zijn? En wat is tijd nog als er geen individu is 
wiens persoonlijke tijdswaarneming ‘voor,‘ ‘na’ en ‘nu’ bepaalt?

De kinderen spelen spontaan met de idee van afwezigheid-in-
aanwezigheid. De fantasie onzichtbaar te zijn als jij de ander niet meer kan 
zien.

Het piepen om een hoek van een snipper, zeker willen zijn dat de ander er 
nog wel is.

Het oog van de camera waarachter de fotograaf zich verstopt. Oog in oog 
bestaan we voor elkaar, even voor altijd. “

- Kasper
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ZELFPORTRET VAN EEN ANDER
“ Fotostudio. Ik maak van elk van de kinderen een portret tegen de oranje 
achtergrond-doek die ze ondertussen al goed kenden. De een na de 
ander, aanschuiven om snel op de foto te gaan, niet teveel nadenken. Die 
portretten print ik meteen uit op een printer die ik heb meegenomen.

Nadien vraag ik hen om hun portret in stukken te knippen, zodat ze met 
de lichaamsdelen van andere kinderen voor zichzelf een nieuwe identiteit 
kunnen creëren.

Het is niet zo evident om een foto van jezelf in stukken te knippen. De 
emoties laaien al snel hoog op. Een kind kan pas in haar foto knippen nadat 
ik een tweede kopie heb afgedrukt, zodat ze toch ‘blijft bestaan,’ ook al is 
haar lichaam in stukken verdeeld. 

Voor andere kinderen is het duidelijk een plezier om op te zoek te gaan naar 
de armen en benen van anderen, vriendjes, vriendinnetjes en die aan hun 
eigen hoofd toe te voegen. Keuzes worden gemaakt op basis van kleur van 
kleding en of twee stukken aan elkaar passen, en niet op basis van geslacht, 
huidskleur of andere identitaire parameters. Wanneer de week nadien de 
wedersamengestelde portretten afgewerkt worden, blijkt dat niet iedereen 
zijn hoofd terugvindt.

De kinderen signeren hun werkjes niet met hun naam maar met het 
abstracte symbool dat de juf in de klas gebruikt om naar hen te verwijzen. 
De zelfportretten-van-een-ander worden in hun kaders geplaatst en 
opgehangen en hangen maanden later nog steeds als een tentoonstelling 
in de gemeenschappelijke refter. “

- Kasper
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GRENZEN
Ik word wij.

Als ik niet weet wie ik ben, hoe kan ik dan van kinderen willen dat zij dat wel 
weten – wie ik ben – wie zij zijn – wie jij bent – wat wij zijn - en toch zijn er 
grenzen nodig.

“ Op een bepaald moment loopt een conflict met een leerling uit de hand. 
De dialoog stopt, de situatie wordt fysiek en ik besef dat ik moet loslaten, 
hem loslaten, afzonderen. Het voelt als een mislukking.

Achteraf zie ik in dat dit het punt is waarop ik de grenzen tegenkom van de 
free zone, die ik tijdens de MUS-E ateliers probeer te scheppen. Niet alleen 
de kinderen, maar ook ik loop tegen grenzen aan . En dat het soms geen 
kwaad kan om kinderen even te laten ontsnappen uit die vrije zone, terug 
naar die andere wereld, waar grenzen zijn die soms geruststellen.

De MUS-E-ateliers in de klassen zijn een soort niet-ingevulde ruimte in de 
tijd, een moment in de ruimte, waarbinnen andere regels gelden, ook al 
verlaten we de schoolcontext niet. In die free zone, waarbij de dialoog de 
autoriteit en de hiërarchie probeert te vervangen, kunnen kinderen gaan 
zoeken waar in de vrijheid de grenzen liggen. Omdat je je er je grenzen 
sowieso tegenkomt.
Omgaan met tegenstand is niet noodzakelijk hetzelfde als tegen de 
tegenstand ingaan. De energie die op je afgestuurd wordt, hoef je niet op 
te vangen of om te keren, je kan die ook doen afbuigen, laten passeren of 
gebruiken om het creatieproces mee te voeden. “

- Kasper
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WANDELEN IN HET PAPIER
“ Het verhaal is er voordat het bedacht wordt.
Als kunstenaar leg ik mezelf eenvoudige improvisatie-instructies op. Ik deel 
er één met de kinderen:

- Neem drie kleuren papier, leg ze op elkaar.
- Wandel met de schaar door het papier, knip in bochten of hoeken en 
bewaar al de stukken die ontstaan.
- Ruil enkele vormen met andere kinderen.
- Leg de vormen op een wit blad, kies hoe jij ze wil schikken en plaatsen.  
- Als ze naar jouw gevoel goed liggen, kleef je ze vast.
- Wat kan je allemaal ontdekken? Teken er met een stift over.

Vanuit hetgeen er ontdekt wordt, ontstaan kleine verhalen. We kleven twee 
stokjes achter elk blad zodat het vastgehouden kan worden als het verhaal 
verteld wordt. Is jouw gezicht wel of niet te zien als je het verhaal vertelt? 

Een beeld treft de kinderen: zo’n blad met twee stokjes is als een plakkaat 
dat ze kennen van de betogingen op TV. Plots verschuift de betekenis van 
de actie: vertellen wordt manifesteren. “

- Patries
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Van experimenteel wandelen in papier, puur materie, puur handeling, naar 
een verhaal, naar een persoonlijke uiting van verlangens en dromen, naar een 
manifestatie en een presentatie.

Is dat niet een proces dat steeds in (hedendaagse) kunst plaatsgrijpt? Van 
materiaal- en vormexperiment naar inhoudelijke connectie, naar narratief, 
naar persoonlijk narratief, naar delen met de wereld en het publiek, naar 
(politieke) actie?

Deze ‘boog’ is geen vloeiende beweging, maar schuren, stoten, grenzen 
vinden en al dan niet overwinnen: dit is een spannend proces. Creatie omvat 
altijd barensweeën. 

‘Succes’ voltrekt zich soms in één enkel moment - een kind dat de hele 
tijd afgeleid is, het proces ‘verstoort’, maar in dat ene ogenblik dat er iets 
vastgelegd wordt (dat er resultaat ontstaat) echt connectie maakt en jullie 
met twee weten dat in dit moment schoonheid zit. Soms kan een foto een 
spoor van zo’n moment onthullen.

Trajectmatig denken en werken wil ook zeggen dat één moment van succes 
in één atelier een aanknoping kan vormen om op verder te bouwen in een 
volgend atelier.



2524

RIVIEREN - BOOTJES
“ Ik had een hele ochtend research gedaan over rivieren en kanalen, voor 
een performance die ik in juni ging uitvoeren. Eerder dan mijn MUS-E-
atelier met de eerste kleuterklas te bekijken als een moment om te stoppen 
met mijn werk, vind ik het verrijkender om mijn werk verder te zetten met 
de kinderen. Hun inzichten en reacties stimuleren de onbewuste processen 
die steeds aan het werk zijn om mijn werk tot ontstaan te brengen.

Dansend, zingend, vertel ik de kinderen dat we naar YouTube gaan kijken: 
dat ik ga varen dat weekend, op een heel speciale kleine boot, op een 
kanaal. In de video’s zien de kinderen beelden van kanalen, vanuit de lucht, 
van op het water.

Het is voor mij minder belangrijk dat ze exact begrijpen wat een kanaal is 
dan dat ze in een bepaalde sfeer raken, waarbinnen de beelden die ze zien 
betekenis krijgen. 

We bekijken de video’s samen op m’n computer, dicht tegen elkaar aan op 
de speelplaats onder het afdakje. Terwijl de regen op de golfplaat boven ons 
hoofd tikt, lijkt het alsof we op een boot varen over de kanalen en rivieren op 
het scherm en we zingen het liedje van kapitein Winokio, dat ook het liedje 
uit mijn kindertijd is, ‘Varen, varen, over de baren, varen varen over de zee.’ 
Nadien laat ik hen in de klas met waterverf een rivier schilderen, de rivier die 
ze net hebben gezien op de video, terwijl ik in een hoek van de klas bootjes 
vouw. Wanneer ik opkijk, zie ik dat ze geen rivier schilderen, maar zelf een 
riviertje maken met water op hun blad.

Een voor een komen de kinderen kijken wat ik aan het doen ben, daar in 
mijn hoekje. Spontaan nemen ze de bootjes mee die ik gevouwen heb en 
gaan ermee varen op het water - de rivier - op hun blad. Het beeld wordt 
meer dan een tekening, wordt via video en verf en papier en water, weer 
werkelijkheid. “

- Kasper
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‘Het kunnen volgen van een stappenplan.’ ‘Ontwikkeling van motorische 
vaardigheden.’ ‘Van twee- naar driedimensionaliteit werken.’ ‘Knippen en 
vouwen.’ 

Het zijn educatieve doelstellingen waar de kunstenaar niet bewust mee 
bezig is. Die brengt gewoon zijn eigen onderzoek binnen en zoekt vervolgens 
hoe er een aansluiting en verbinding met de leefwereld van de kinderen tot 
stand kan komen. Het ‘bootjevouwen’ is geen losstaande activiteit om aan de 
doelstellingen te voldoen, maar is ingebed in een totaliteit van samen kijken, 
doen, maken en ervaren.
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BUURTREPORTERS
“ Nieuwsgierig ga ik naar het laatste atelier van het traject dat Kasper met de 
driejarige kleuters heeft afgelegd. Met alle 23 kleintjes, klasleerkracht Tisha 
en een extra leerkracht maken we een wandeling in de buurt van de school. 
De leerkracht is blij dat de kunstenaar de kinderen mee op sleeptouw neemt 
buiten de school, want zij komt er niet aan toe met zoveel kinderen.

Elk kind heeft een fototoestel gemaakt van wegwerpdoosjes van koekjes, 
thee etc. Kasper spreekt de kinderen toe, niet op een betuttelende kleine- 
kindjes-manier maar in gewone taal en toon. Hij heeft een liedje verzonnen 
dat de kinderen met intervals van stoppen en stappen zullen zingen.

Flits flits samen op de foto
Flits flits kom op de foto
Flits flits maak een mooie foto

Hij laat de kinderen een instant-camera zien waarmee hij een foto van mij 
maakt die er meteen uitkomt. Voordat we naar buiten gaan zegt hij: “wacht, 
nog even mijn spiegel halen”.

Met een levensgrote spiegel onder zijn arm en de instantcamera in de 
hand gaan we op pad. Zolang we stappen, zingen we samen het liedje. 
Dan stoppen we en mag één kind voor de spiegel een foto van het beeld in 
de spiegel nemen terwijl de andere kinderen met hun camera-doosjes de 
straat, de buurt gaan ‘onderzoeken-fotograferen’: een fruitwinkel, auto’s, 
mensen op een terras of een monument. Op die leeftijd exploreren ze 
graag (een nieuwe omgeving) en houden ze van herhaling. Het schema van 
afwisselend zingen-stappen en stoppen-fotograferen komt hier volledig aan 
tegemoet: drieëntwintig keer wordt het ritueel telkens op een andere te 
ontdekken plek herhaald.

Op de laatste locatie bij het oorlogsmonument op het einde van de 
schoolstraat komen plots alle klassen en het personeel van de school 
samengestroomd alsof ze het laatst uitgevoerde ritueel willen bijwonen of 
vieren. Het bleek een onverwacht oefenbrandalarm in de school te zijn. “

- Patries
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“ Het is niet dat de kinderen doen alsof hun verpakkingsdoosjes 
fototoestellen zijn. Hun doosjes zijn fototoestellen. We zijn er immers de 
vorige week mee op fotoreportage geweest in de school en hebben nadien 
de foto’s die we (in ons hoofd) gemaakt hadden nagetekend op papier. Het 
feit dat het onversierde verpakkingen van chips, koekjes en cornflakes zijn, 
maken de dozen meer vertrouwd voor hen, wat hen toelaat om de foto-
fantasie een plek te geven in hun dagelijks leven.

In de publieke ruimte schept het niet-doorbreken van de artistieke fictie 
een band met de omstaanders. Het biedt de mogelijkheid om met hen en 
andere buurtbewoners een gesprek aan te gaan over heel andere dingen. 
Zo komen we te weten hoe belangrijk men het vindt dat de kinderen 
Nederlands leren op school. “

- Kasper
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