Kunstenfestival Watou haalt band aan met bewoners

'De mensen
voelden zich
gekoloniseerd'
Na jarenlang een kunstenfestival gemaakt
te hebben over de hoofden van de
inwoners van Watou heen. zocht men voor
de 41ste editie weer aansluiting met het
dorp en de streek. 'De magie is terug.

'

s dat nu een foto of een schilderip- "En
wie heeft dat gemaakt?" "Ik herken i,.Ve
lien van de Spar,Marleen Vandersrnis•
sen... En is dat Jenny? Ze trekt anders niet
op Jenny." "Ik vind dat het wat raar over•
komt, nu ze al die stoelen hier weg heb
ben gedaan. In feite is het een leeg gat,
hè." "We gaan uitle g moeten vragen aan
de schilderes."
Enkele bewoners staan in de kerk van
Watou te kijken naar een doek van llke
Cop, waar()p het dorp �1 haar \TOuwelij,
ke bewoners afgebeeld staan. Hel kun•
stenfestival strijkt weer een zomer lang in
Watou neer, en dat wll zeggen dal de be
woners overal waar ze gaan of staan op
kunstwerken en gedidnenzullen stoten
en, niet te vergeten,op de meute media
muskietenen dagjestoeristen d!e daar w
graag o11afkomen.
De ene bew·oner gedoogt dat grom
mend, de ander voelt veeleer fierheid,
maar de consensus is wel dat de relatie
tussen het festival en de bewoners de laat•
51e jaren wasscheelkegroeid. Waar er
vroeger een breed draagvlak was en de
Watol.J5e Jan met de pet nauw betrokken

werd bij het festival, streken kunstenaar:s
de laatste jaren te vaak neer als vreemde
kolonisten die de inhoorlingen eens even
wat beschaving zouden bijbrengen.
Naar aanleiding van de 40ste editie vo•
rigJaar is men zich gaan afvragen hoe
men de band weer kon aanhalen tussen
dorp, inwoners en festival. De organisato
ren zijn daarvoor te rade gegaan bij kun-
stenaar Koen Vanmechelen,die sinds lang
een band met het dorp heeft. '"Ik heb hier
in 2000. toenJan Hoet en Gwy Mande•
lincknog cureerden,eeneerstekeer mijn
kippen gekruist, wat het begin betekende
v.m mijn nog steeds lopende Cosmoµoli•
tan C hid:en Pmjec:C,zegt Vanmechelen.
"Later benik hier nogverscltillendeke
ren geweest. Ik heh dus wel wat met Wa
tou.Misschien daarom lijn deorganisato
ren enkele jaren geleden bij mij geweest
om na te de�n o\'er de vmgen:\Vat gaan
we, na veenigj.iar, met Watou doen? Wat
moet Watou worden? Moeten ,.,,.., terug•
gaannaarde rootsof juistvernieuwen?"
Het resultaat van die gesprekken is het
jaarlijkse voortraject 'Patd1work' gewor
den, waarbij een selectie van kllnsteBartEyslnk
Smut1
haalde voor
G�nswller
inspiratie
uiteen
anekdote
vanplaatse
lljkeboeren.

naars in Watou komt kamperen om zich
te verdiepen in de streek en haar bewo
nersenop basisdaarvan in situ installa
ties te maken. Op d ie manier wordt de
band met de bewoner en de omgeving
weer aangehaald.
En er zijn meer voordelen, meent Van•
mechelen. "Jk denk dat hel grote voor
deel is dat er een soort van gemeenschap
ontstaat. Je krijgt een vonn van pressure
rooJ.ing: mensen komen tijdens een in•
tense periode bij elkaar, leren elkaar ken•
nen, g.ian met elkaar in conwrsatie. Dat
geeft een gezonde dynamiek, in tegen
stelling tot de steriele manier V-dll werken
waarbij je hier aankomt, een werk plaatst
en weer weg bent."

Kruisbesrniving,tussenkunstenaars en
bewoner:s, tussen be,eldende kunst en
pot'zie,tussen hetlokaleen imernationa
Ie, staat daarbij voorop. Vanmechelen:
"We zijn opzoeknaarde grenzen,leuer
Jijk en figuurlijk. Watou is een grensdorp,
jehebtde letterlijkegrensrnetFrankrijk,
maar je hebt ook de gn.•1tstussen de disci•
pllnes, tussen die verschillende werelden.
Op de snij1 ,lakken gebeuren de imeres•
santste zaken. Voor mij is dat ook de rele
vantie van een dorp als Watou in een glo
baliserende wereld. Hel globale bestaat hij
gratie van het lokale. Ik denk n iet dal we
mogen vergeten vanwaar we komen en
dit festival kandaareenodeaan zijn."
Je merkt het d.111 ook meteen als je de
verschillende werken op het parcours
gaat bekijken, de bewoner staal deze ed.i
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tie ,,,eer centraal, van het al genoemde
doek van llke Cop De pi/arm l'(m Wilfólj,
tot de textielwerken van de piepjonge He
lena Cnockaert, die lenerlijk bij bewoners
ging aanbellen om hun wrhaal te horen.
"Tijdens Patchwork had ik gemerkt dat
er behoorlijk wat wrijving was tussen de
Inwoners en het kunstenfestival", zegt
Cnockaen. KJe merkte ook dat niet veel
mensen van de streek kwamen kijken. De
mensen Vl)elden zich gekoloniseerd. Zijzelf
waren n iet belangrijk, alleen de bijzondere
locatie telde. De bezoekende !amstenaar:s
hadden vaak te weinig voeling met de in•
woners en de streek. Terwijl die mensen
nrrtuurlijk ookdingente venellenhebben.
Ik wilde onderzoeken of er een brug ge
bouv:d kon worden met de bewoners door
hun stem ook aan bod te laten komen. ik
ben op verschillende plekken gaan aa.nbel-
len en heb aan iedereen die me wilde ont•
vangen gevraagd een objec1. te kiezen dat
hen bijzonder raakte. Daarvan heb ik dan
een textiele ui twerking gemaakt."'
Ook kunstenaar Tomas Bachot heeft zijn
installatie opgehangen aan zijn correspon•
dentie met bewoner Roland Oekftelaere,
een kunstenaar met een beperking, wiens
werk hij tijdens l'atd1work had leren ken•
nen. "Roland schrijft hele rollen behang-
papier vol in een soon mys1erieuze, on
leesbare taal. Dat doet hij al sinds zijn
klndenijd. Zijn moeder maakte schoon in
scholen en dan moest hij zich in stilte be
zighouden. Voor sommigen heeft zijn
schrijven iets med.itatiefs, anderen zien er
de m'�erslag van zijn gevoelens in.
KHet blijft een raadsi'I w·.it hij ermee wil
zeggen. maar ik zag het als een boodschap
aan de,.,,'t'reld:blijvl"nschrijven.lkhebbe
sloren om hem terug te schrijven en 1.0 is
er een rorrespondentie ontstaan die ik hier
in kaan breng."
Zowel de installatie van Cnockaert als
die van Bachot is lijn.zinnig, panic:ipatief,
met 1•eel respect l'OOf de bewoners en hun
omgeving. Kunstenares Alme ten Bam is
dan weer met de- geschiedenis van de
Streek,endan vooralde geschiedenisvan
kasteel del.ovie,aande slaggegaan.
KJn de tijd dat het kasteeldomein werd

anw ar
we komen en dit
festival kan daar
een ode aan zijn'

aangelegd, heerste er hongersnood i n de
regio. Ik vond het opmerkelijk dat er op
1.0'11 enom1 dieptepunt toch zo·n overwel
digend luxueus kasteel geboml'd werd. Dal
comrast prikkelde me. De kasteelheren
hebben zich wcl heel betrokken opge:,ield
door de burgers langer aan het werk te
houden en hen een grotere vijver te laten
grdven,waarvoor ze hen uitbetaalden in
brood. Je ku111 dat zien als een win-win-
situatie, maar je kunt je ook afvr<lh>en of er
nit."t gewoon misbruik van die mensen
werd gemaab.1. In ieder geval r(lepl die hele
geschiedenis vragen op.�
Ze maakte er het visueel lndrukwekken•
de Ovrn-l0t'U over, een werk in de vorm
van een bassin vol donker uitziend water
i n d e hal\·anhetkasteel.
Nog meer door de streek geïnspireerd
werk vind je in Gre,1.111-mer ,,..,m Ban E)'l>ink
Smeets. Hij ging aan de slag met een anek
dote die hij van enkele pl.iatselijke boeren
had gehoord, met in de hoofdrol de Heide
beek, een stukje gre1ts in de \'Onn van een
beek tll.'i5en België en frankrijk. Een aantal
jaren geleden heerste er een hittegolf en
werd er een verbod op het besproeien van
het eigen landgoed met 1va1er uit de beek
uitgevaardigd. Dat verbod gold echter al•
leen in België en niet i n Frankrijk. Dus heb
ben de boeren hun pompen 3.'.lI1 de over•
kam van de beek. op de Franse oever,
gezet,omdaar w-.i.ter uitdiezelfde beek op
te pompen en op hun L1ndgoed te sproei•
en. Zo kon het wel
Het zijn stuk voor stuk voorbeelden 1':111
kmtstenaars die zich door het dorp en
haar bewoners hebben laten inspireren.

Curator voor het beeldendekunstluikop
Watou James Putnam noem1 dat ·sense of
place', een gevoel of bewust1jjn van de
plaats of de omgeving.
Put nam: "De kurtstenaars reageren op
de eigenheid van de-.re plek, op hel gege
ven dat Watou een grensdorp is, op het bij
zondere samengaan l"dll natuur en cultuur,
op de plaatselijke gebruiken. Voor mij past
dat binnen een f'l'olutie die weer meer
aandadu \/Ta,lgt voor het lok.ale. De kunst·
wercld isdelaa1ste jaren geglobaliseerd
met als gevolg een grote homogenisering:
een kunstwerk moet de wereld rond kWJ
nen reizen om om het e1·et1 waar getoond
te worden. Dan is het wel leuk om zoals bij
Patdiwork kunstenaars te hebben die hier
tijd spenderen en die de lokale cukuur en
mensen proberen te begrijpen,liever dan
henietsopte dringen."

GEEN BESTAANDE GEDICHTEN
Net als de beeldende ku1tst maakt ook de
l)Oi'zie dit jaar de tweeledige beweging
naar verleden én toekomst,terng naar de
mots én richting vernieuwing. KAL. rura
tor poëzie dacht ik: al, alle kunstenaars
1tienw werk gaan maken, ga lkgeen be
s1aande gedichten selecteren�, legt cura-
tor Michaël Vandebril uit. "Dus heb ik ook
aan de diduers nieuw werk gt>-vraagd, zo
dat alles 1vatje ziet en leest in Watou spe•
ciaal voor deze gelegenheid gemaakt is.
Het moest ook niet alleen nieuw zijn,we
hebben elke dichter gevraagd om echt in
dialoog te gaan met. een kunstenaar of
kunstwerk. Het gedidn bleef daarbij uiter•
aard autonoom - je moet het alzonderlijk
kllnnen lezen • maar je moest wel het ge
sprek tussen beide disciplines voelen.
"Tegelijk hebben we echt ons best ge
daan om terug naar die roots te gaan
door mensen n i t te nodigen dle zich wil•
den laten inspireren door deze plek. En
ik denk dal het ons gelukt is om de magie
terug te vinden, die sinds begin jaren
tad1tig elke zomer van Watou het mekka
voor poëzie en kunst heeft gemaakt.�
Kun,tenfntival Watou, nog tot 4
september
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