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NOKÈTES

Een Waalse koosnaam die een kleine massa aanduidt, een kleine korst vaak verwijzend naar kleine, op elkaar gestapelde lagen bij het schilderen.
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MUS-E Belgium nodigt kunstenaars uit in diverse contexten waar ze carte
blanche krijgen om met deelnemers een artistiek proces op te starten.
In de klas geven de kunstenaars geen les maar delen ze ervaringen met de
participanten in de vorm van artistieke interventies en acties die soms zelfs
indruisen tegen de vereisten van het lesgeven.
De vrijheid en voorwaarden eigen aan de carte blanche gelden niet alleen
voor de kunstenaars maar ook voor de deelnemers/participanten. Daarbij
vertrekken de kunstenaars vanuit het principe dat de deelnemers, hoe jong
ze ook zijn, ervaringen en kennis hebben waar de hele groep uit kan putten.
Boris Magotteaux werkt sinds 2007 samen met MUS-E Belgium. Als
beeldend kunstenaar en lid van het Luikse collectief ‘Atelier Pica Pica’, heeft
hij door de jaren heen creatieve ervaringen opgedaan met mensen van zeer
uiteenlopende leeftijden en achtergronden.
Esmeralda Oviszach geeft sinds 2010 les op de Trixhes 3, een school voor
buitengewoon onderwijs – type 3. Na twee jaar ervaring binnen het reguliere
onderwijs deed ze een vervanging in deze school, en voelde meteen dat ze
hier op haar plaats was.
In deze Cahier #2 getuigen Boris en Esmeralda over hun zesjarige
samenwerking Trixhes 3 in Luik, telkens vanuit hun persoonlijke ervaring.

Aude de Prelle
Coördinator MUS-E Belgium

2

3

4

5

EVENWICHT

Eenzelfde soort dynamiek vind ik terug binnen mijn trajecten in Trixhes 3,
net als het evenwicht, de affiniteit en de vriendschap.

September 2015. Ik herinner me mijn eerste dag bij Trixhes 3. Ik vertrok
van thuis uit, met de fiets de heuvel op, richting de school in Ougrée,
gelegen in de indrukwekkende verlaten industriële complexen in het
Maasbekken van Luik.
Ik was iets vroeger aangekomen om de leraar te ontmoeten met wie
ik het eerste MUS-E-project op deze school zou begeleiden. Voor de
aanvang van het atelier wachtte ik in de tuin. Wat me onmiddellijk
opviel was de manier waarop de kinderen met elkaar omgingen en de
ontelbare conflicten. Ik was behoorlijk onder de indruk van het geweld,
zowel verbaal als fysiek. Ik dacht dat ik ondertussen heel wat ervaring
had opgedaan in scholen waar het niet altijd gemakkelijk werken was,
maar het geruzie hier verbaasde me en maakte me behoorlijk angstig.
Toen de bel ging liepen we naar de klas om het MUS-E atelier op te
starten. Vanaf dat moment tot vandaag, zes jaar later, ben ik niet
geconfronteerd geweest met gedragsprobleem tijdens mijn ateliers,
geen conflicten, geen gevechten.
De school Trixhes 3 is type 3 - gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen
die (leer)moeilijkheden ondervinden in het gewoon onderwijs door
gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen. De kinderen blijven er
meerdere jaren in dezelfde klas met dezelfde leraar. De klassen bestaan
uit een kleine groep leerlingen. Dit kader is ideaal voor een goed verloop
van mijn ateliers. Het geeft ruimte om de leerlingen, hun interesses
en hun leefwereld beter te leren kennen. Daarnaast biedt het de
mogelijkheid om meer beschikbaar te zijn voor zowel de groep als elke
deelnemer, en daarbij zelf actief deel te nemen aan alle activiteiten. Een
ware luxe-situatie die de intensiteit van mijn ateliers verhoogt. Het geeft
het gevoel dat we echt samen kunnen werken, en door de aandacht voor
elkaar meer met elkaar verbonden zijn.
Samen kunst maken is de kern van mijn praktijk binnen ‘atelier Pica
Pica’, een collectief van drie beeldende kunstenaars. Het is een zeer
organische groep waarbinnen we alle drie zowel toeschouwer als
uitvoerder zijn, in afwisselende volgorde. Centraal binnen deze werking
staat interactie, deze is essentieel voor het initiëren van projecten.
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THUIS KOMEN
Werken met de klas van Esmeralda voelt aan als een familiebezoek, als iets
diep en krachtig.
Voor de meeste kinderen van deze school verloopt het leven vol
hindernissen.
Het klaslokaal van Esmeralda is een soort bubbel, een gastvrij en
beschermend toevluchtsoord waarin het is toegestaan om een beetje
gas terug te nemen, de druk van het dagelijks leven los te laten en zich te
heroriënteren. De speciale status die deze plek krijgt, is vergelijkbaar met
mijn eigen werkatelier, een soort «thuis», een toevluchtsoord waar ik me
goed, vrij of bevrijd voel.
Je voelt veel liefde en respect in deze klas, fundamentele voorwaarden voor
kinderen om zich veilig te voelen. Er wordt naar hen geluisterd, raad en
bijstand gegeven, en dit altijd in dienst van hun eigen belangen. Esmeralda
vervult haar rol voortreffelijk, met een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Deze elementen zorgen voor een goed functioneren, zowel relationeel als
educatief en staan in schril contrast met de gecompliceerde buitenschoolse
leefwereld van de kinderen.
Artistiek werken kan bevrijdend zijn. Er wordt vaak non-verbaal gewerkt,
hetgeen voor sommigen op bepaalde momenten aangewezen is. Het is een
geweldig alternatief om te communiceren en om rust te vinden.
We leren onszelf bloot te stellen aan de blik van anderen en aan onze
eigen blik. Twijfels, vragen, bescheidenheid of een laag zelfbeeld kunnen
dit soort processen belemmeren. Tijdens de ateliers is het vertrouwen
dat de kinderen in ons hebben en in zichzelf essentieel. De momenten
die we samen doorbrengen verlopen meestal harmonieus, de kinderen
laten zich gaan en accepteren wat er op hun pad komt. Soms lukt het, een
andere keer mislukt het. Maar telkens is er een gevoel van ontwikkeling en
voldoening.
Na een paar jaar samenwerken heeft de intimiteit die we nu delen ervoor
gezorgd dat er sterke vriendschappen zijn ontstaan tussen ons. Hierdoor
voelt iedereen zich op zijn gemak om de opdrachten uit te voeren, of om
zijn of haar ideeën en verlangens voor de groep kenbaar te maken.
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DE INNERLIJKE REIS
Wat mij in mijn werk als schilder interesseert is dat ik op een zeer
gevarieerde manier kan werken aan een kunstwerk, een schilderij, een
serie of een heel oeuvre. Ik kan zeer intensieve momenten afwisselen met
afstand. Ik kan werken vanuit zeer verschillende emoties, van zwaarmoedig
naar lichtzinnig, en soms zelfs vanuit tegenstrijdige gevoelens. De tijd die ik
besteed aan het produceren van een werk en het bezoeken van de plaats
waar deze wordt gemaakt, bepaald de intensiteit van de relatie die ik zal
hebben hiermee.
Het is deze hechte band tussen het artistiek werk en mezelf als kunstenaar
die mogelijk werd gemaakt in de school. Door gedurende meerdere jaren
in residentie te werken met dezelfde groep kreeg het concept van een
artistieke werkplaats vorm in de klas.
Parallel aan mijn persoonlijk werkproces dat zeer intens en tijdrovend is,
wilde ik een gelijkaardig proces voorstellen aan de leerlingen/kunstenaars
van Trixhes 3. Eenzelfde soort diepte en complete immersie bereiken door
de activiteit van het schilderen te herhalen, week na week, laag na laag.
Dit is fundamenteel in mijn praktijk, maar uit angst om de kinderen te
vermoeien, meestal moeilijk om te introduceren tijdens ateliers op school.
Ik legde de klas Esmeralda mijn idee voor om uitsluitend te werken
aan «één schilderij», om de relatie met het schilderij-object centraal te
plaatsen binnen onze ateliers. De klas reageerde enthousiast op deze
nieuwe vorm van samenwerking. We zijn aan deze reis begonnen met
een reeks oefeningen op papier rond de constructie en het evenwicht
van het beeld. Daarna hebben we andere oefeningen gedaan op vlak
van compositie, kadrering, achtergrond en thema. Vrij snel nadien zijn
we aan het canvas begonnen, bij aanvang nog heel ruw. Deze eerste fase
doorliepen we collectief, van de voorbereiding van het canvas tot het
experimenteren met kleur. In het begin allemaal nog erg beperkt, minimaal
in de kleurverhoudingen, in de diverse toepassingen, in het verdunnen en in
het intensifiëren. Door almaar sterker te gaan associëren en confronteren,
onthulden de kleuren meer contrasten, meer diversiteit en namen ze meer
ruimte in. We legden ons toe op de verschillende lagen, en observeerden
de resultaten en de effecten ervan. Zo ontdekten we soms onbedoelde
ontwerpen.
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Daarna werden de doeken naar mijn atelier gebracht om ze in te lijsten.
Hier vonden de kinderen ze terug, uitgestrekt en in de ruimte geplaats. In
een nieuwe toestand.
Het was vanuit deze gekleurde ‘achtergronden’ dat het eigenlijke
individuele werk kon beginnen. Iedereen werkte verder aan zijn eigen
schilderij met zijn eigen bekommernissen en bedoelingen, eigen
tekeningen, onderwerp(en) of “boodschappen”. Sommigen namen zich voor
om met geweld terug te draaien wat eerder was gedaan, waarbij ze het
spectrum aan mogelijkheden voortdurend heruitvonden. Anderen gingen
zorgvuldiger te werk, verfijnden details, waardoor ze minder opvallende
veranderingen aanbrachten.
De tijd die we laag na laag - nokète na nokete - aan een schilderij besteden,
is natuurlijk één van de basiscomponenten van de eigenlijke creatie. Maar
het maken van een schilderij is ook een boeiende introspectieve ervaring
en ik ben verheugd dat ik dat binnen het kader van een MUS-E project heb
mogen delen.

22

23

DE TRIXHES ACADEMIE
Voor de projecten die in Trixhes 3 plaatsvinden, is het werken rond een thema
– inherent verbonden aan ateliers - altijd een vervangbaar, inwisselbaar
element geweest, dat op bepaalde momenten kan verdwijnen om later in
het traject opnieuw te worden geïntroduceerd. Aandacht en openheid voor
specifieke verzoeken van de kinderen – omtrent technieken, materialen of
onderwerpen - is een wederzijdse afspraak binnen onze samenwerking.
Soms gebruiken we thema’s als een rode draad, of als een formele structuur.
Maar ze veranderen tijdens een project, transformeren en muteren in dienst
van het maakproces. Het ene idee gaat over in het andere, wat leidt tot
bijzondere en bizarre ontwikkelingen.
In de loop der tijd heeft het komen en gaan van onderwerpen, leefwerelden,
thema’s en technieken de kinderen in staat gesteld om artistieke
vaardigheden en autonomie te verwerven. Ze hebben persoonlijke reflexen
en werkwijzen ontwikkeld en hebben zich verschillende mediatechnieken,
het ruimtelijk gebruik van de klas en de expertise van de aanwezige
materialen eigen gemaakt.
Sommige projecten zijn afgestemd op de specifieke talenten van bepaalde
kinderen om een soort «artistieke werf» te initiëren. Hierdoor kunnen we zeer
gevarieerde en diverse projecten realiseren: monumentale schilderkunst,
fresco, beeldhouwkunst, metselwerk, graffiti, tekening naar model, fotografie,
collage, assemblage, modellering, constructie, abstractie en figuratie,
tentoonstelling in een gepaste vorm... Alles steeds benaderd met een vleugje
poëzie en humor.
Op algemeen verzoek hebben we bepaalde sessies meerdere keren herhaald.
Dit leverde hoofdstukken op binnen het traject. We zagen de kinderen werk
in serie maken, verschillende schildervormen verkennen, bewust worden
van hun tekeningen en zichzelf bevrijden. We zagen ze plezier beleven in het
herhalen van een onderwerp, een model, het verfijnen van hun technieken,
hun observaties en zich goed voelen bij een zekere werkroutine.
Sommige sessies herinnerden me aan de lessen die ik volgde aan de
Academie voor Schone Kunsten: observatietekenen, schilderen, de serene
sfeer, de rust, het verlangen om te creëren, steeds opnieuw te proberen. De
wil om jezelf te overtreffen. De uitdaging. Het plezier.
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ESMERALDA
Kunst is een manier om elkaar te ontmoeten, te balanceren, open te bloeien,
te beseffen dat we bestaan. Het is een manier om ons uit te drukken,
zonder dat er regels worden opgelegd, en waarover men geen oordeel of
kritiek moet uiten. Laat de ontmoeting tussen het object en onszelf maar
plaatsvinden, en geef anderen de kans om ons werk te ontdekken.
We worden als Trixhes 3 wel eens de “school voor dwazen” of de “school van
de laatste kans” genoemd. Kinderen worden vanaf de basisschool voor het
leven gestigmatiseerd door hun ongewone gedrag. Ik breng een bepaald
kader binnen en daardoor ook een vorm van veiligheid, besprenkeld met
veel liefde, respect en begrip. Er zijn geen oordelen in mijn klas. Maar helaas
volstaat het niet om hen steeds opnieuw te vertellen dat ze goede mensen
zijn en dat hun toekomst niet voor eeuwig is vastgelegd.
En dan verschijnt Boris met zijn artistieke geest, met een andere visie op de
wereld, met een andere bril op, veel minder rigoureus dan de mijne, maar zo
krachtig voor onze leerlingen.
Boris houdt geen lange speeches om leerlingen vertrouwen te geven. Hij
begeleidt ze, adviseert ze, brengt hen de waardering die ze zo missen. En dit
levert mooie resultaten op. Er bestaan geen fouten, geen mislukkingen, geen
juiste antwoorden. Enkel maken, verbeteren, wijzigen, nadenken.
Wat ik mijn leerlingen ook wil meegeven, doet Boris zonder woorden te
gebruiken. Eenvoudig, attent, zorgzaam, helpt hij hen zichzelf te bevrijden,
hun moeilijkheden te vergeten. Op die manier kunnen ze zijn wie ze werkelijk
zijn, zonder enig waardeoordeel.
Ik weet niet hoelang onze samenwerking nog zal duren, maar ik ben zeer
blij met deze ervaring. Sommigen zullen denken dat ik onderwijstijd verspil,
maar het tegendeel is waar. De leerlingen die meerdere jaren MUS-E ateliers
gevolgd hebben zijn het meest tot bloei gekomen, het meest autonoom
en open geworden. Anderen, die totaal geblokkeerd zijn in hun leerproces,
vinden tijdens de ateliers een manier om zich uit te drukken en daardoor hun
gedachten te ordenen, zichzelf te bevrijden van bepaalde blessures.
Er bestaat een alchemie, een beetje een magisch effect, tussen de leerlingen,
Boris, de kunst en het leerproces. Tussen mijn kader en het canvas van Boris
bestaat er een zacht evenwicht waarin de kinderen zichzelf kunnen zijn en
waarbinnen ze hun geesten kunnen verruimen en bevrijden.
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Met dank aan alle kinderen en leerkrachten van de school Trixhes 3 in Ougrée.
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