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Voorlopig zijn het er vier, maar straks worden het er vijf - vijf hedendaagse

kunstwerken die vijf blinde muren in Gent verrijken. En het mooie is dat ze er

stuk voor stuk gekomen zijn dankzij de buurtbewoners.  

Alle Gentenaars actiever bij kunst en cultuur betrekken: dat is de kerntaak van

de Dienst Kunsten. Daarmee streeft hij drie doelen na. Hij wil zoveel mogelijk

Gentenaars betrekken bij kunst en cultuur die zij waarderen. Hij wil kunste-

naars en de culturele sector ertoe aanzetten in Gent een grotere diversiteit aan

mensen, buurten en subculturen aan te spreken. En hij wil de stad via kunst

en cultuur helpen uitbouwen tot een plek die bij zoveel mogelijk Gentenaars

betekenis en ontmoeting genereert. 

In 2004 heeft mijn voorganger, Schepen Sas van Rouveroij, een Open Oproep

gelanceerd. Daarin werd aan de bewoners gevraagd om een plek aan te

wijzen waar een kunstwerk betekenisvol kon zijn - een blinde muur in hun

buurt voor te stellen die ze graag door een kunstenaar aangepakt wilden zien.

Blinde Muren is uitgegroeid tot een project dat inspeelt op wat in buurten leeft

en beweegt, de creatieve energie en het engagement van de buurtbewoners

aanboort en van de buurt een plek helpt maken die mensen bij elkaar brengt. 

Hoe de Dienst Kunsten dat in het project Blinde Muren heeft aangepakt, leest

u in deze brochure. Daarin vertellen buurtbewoners samen met kunstenaars

en bemiddelaars het verhaal van het kunstwerk dat zij op ‘hun’ blinde muur

hebben gerealiseerd. Ik hoop dat hun ervaringen - en de methodiek die de

Dienst Kunsten heeft ontwikkeld - inspirerend zullen werken. Ik ben alvast

overtuigd dat het beleid dat hier in het verleden werd uitgezet een boeiend

spoor is om verder te ontwikkelen. 

Lieven Decaluwe

Schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

februari 2007
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Inleiding: 
het project Blinde Muren

Een stad als Gent telt veel blinde
muren - de kale gevel van een school
of een fabriekspand, een omheining,
een kaaimuur, een tunnelwand. Dat
zijn interessante plekken, omdat ze
kansen bieden om iets betekenisvols
aan het straatbeeld toe te voegen. 

Op vijf van die muren wilde het stads-
bestuur een hedendaags kunstwerk
realiseren. Daar wou het de hele
Gentse bevolking bij betrekken: via
een Open Oproep konden alle
Gentenaars een blinde muur in hun
buurt voorstellen die ze graag door
een kunstenaar aangepakt wilden
zien. De vijf winnaars werden meteen
de opdrachtgevers van ‘hun’ kunst-
project: een werkgroep van geënga-
geerde buurtbewoners en andere
betrokkenen formuleerde een op-
dracht en koos een kunstenaar die
daarop kon inspelen. De dialoog
tussen buurt en kunstenaar werd be-
geleid door bemiddelaars.

Een visie op kunst in de publieke
ruimte: uitgangspunten

Het project Blinde Muren past in de
langetermijnvisie op kunst in de
publieke ruimte die de Dienst Kunsten
van de Stad Gent heeft uitgewerkt.
Alle projecten worden vanuit die visie
voorbereid en aangepakt. Zo’n visie
was nodig omdat het denken over
kunst in de publieke ruimte de jongste
tijd in een stroomversnelling is geraakt,
vooral doordat het specifieke van
kunst in de publieke ruimte scherper in
het vizier is gekomen. 

1 Plek zoekt kunst
Vroeger zocht men een plek voor een
bestaand of besteld kunstwerk. Nu ver-
trekt men van de plek. Een kunstwerk is
geslaagd en zinvol als het relaties aan-
knoopt met de context waarin die plek
is ingebed - met het geheugen van de
plek, met de omliggende gebouwen,
met de functies en praktijken waarvoor
de plek gebruikt wordt, enzovoort. Wat
die context precies is, is voor elke plek
anders. Soms zal het historische ver-
leden domineren, soms wordt de
context vooral bepaald door de herin-
neringen, verhalen, verlangens van de
mensen die de plek bewonen en
gebruiken. Hoe dan ook: op die context
moet het kunstwerk inspelen.

2 Betrokkenheid van bewoners en
gebruikers
Inspelen op de behoeften van een
plek, dat kan alleen als het kunstwerk
wordt ingebed in een traject, een pro-
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Een visie op kunst in de publieke
ruimte: criteria

Kunst in de publieke ruimte moet voor
de Stad Gent aan drie voorwaarden
voldoen. Die voorwaarden leveren
meteen ook de criteria waarmee de
Stad Gent toetst of een artistieke
ingreep al dan niet zinvol is. De artis-
tieke kwaliteit staat natuurlijk voorop,
maar het project moet ook steden-
bouwkundig relevant zijn en de maat-
schappelijke betrokkenheid stimule-
ren. Met die drie criteria werden ook
de dossiers beoordeeld die Gente-
naren voor de Open Oproep van het
project Blinde Muren hadden inge-
diend. 

1 Artistieke kwaliteit
Een kunstintegratie moet een hoge
artistieke kwaliteit nastreven - het kunst-
werk moet zeggingskracht hebben,
coherent, creatief en doordacht zijn, en
technisch deugdelijk zijn uitgewerkt. De
Stad Gent kiest voor ‘hedendaagse’
invullingen van kunst, die in concept
en uitvoering aansluiten bij de actuele
kunststromingen. Stijl, aanpak en
dragers worden zo breed mogelijk
ingevuld.

2 Sociaal-maatschappelijke betrok-
kenheid
De meeste projecten komen tot stand
met participatie van de bewoners en
gebruikers voor wie ze bedoeld zijn. Een
geslaagd project brengt mensen bij
elkaar, kaart maatschappelijke proble-
men aan, versterkt sociale netwerken.

3

ces waarbij ook de buurt en de
gebruikers van die plek worden
betrokken. Voor elk project moet
daarom worden nagedacht over doel-
stellingen, werkwijze en partners: wat
is mogelijk, wenselijk en noodzakelijk
om het project een breed maatschap-
pelijk draagvlak mee te geven?
Participatie is daartoe een basis-
voorwaarde. Waar dat kan, gaan we
zelfs een stap verder: we geven de
bewoners en gebruikers van een plek
de rol van opdrachtgever. Dat bete-
kent dat ze zelf nadenken over wat
kunst aan een plek kan toevoegen,
dat ze dat surplus verwoorden en
beargumenteren in een opdracht, en
dat ze een dialoog aanknopen met de
kunstenaar die de opdracht wil reali-
seren. Het project Blinde Muren heeft
die doorgedreven visie op participatie
voor het eerst gestalte gegeven.

3 Aandacht voor de cultuurarme
buurten
Gent bezit vooral in zijn historische
stadskern een rijk cultureel en artistiek
erfgoed. Buiten het centrum zijn er nog
veel cultuurarme buurten, waar kunst
nog geen plaats heeft gekregen, terwijl
ze juist daar een katalysator kan zijn
om een buurt op te waarderen. Kunst
kan er bovendien als baken fungeren -
als versterker, stimulator of leesteken
van bepaalde plekken en van het
sociale netwerk dat er omheen is
gegroeid. Bij de keuze en de uitwerking
van de projecten krijgen cultuurarme
buurten daarom extra aandacht. 

3 Stedenbouwkundige relevantie
Een project moet betekenisvolle spo-
ren nalaten in het stedelijke weefsel.
Daarom moet het stedenbouwkundig
verantwoord zijn, en worden ingepast
in de stedenbouwkundige projecten
die rond een plek of een buurt worden
opgezet. 
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Blinde Muren: de Open Oproep

De Open Oproep liep van 2 april tot en
met 31 mei 2004. Allerlei groepen stel-
den een blinde muur voor die volgens
hen geschikt was voor een geïnte-
greerd kunstwerk. Ze motiveerden
waarom die plek kunst nodig had, wat
een kunstwerk op die plek sociaal of
maatschappelijk kon betekenen, en
hoe ze bewoners en gebruikers bij de
uitvoering wilden betrekken. Ze sloten
er ook foto’s en plannetjes van de ge-
kozen plek bij. 

Brede respons
Er werden ruim 50 voorstellen inge-
diend. De indieners waren heel divers:
jeugdorganisaties, scholen, dekenijen,
wijkcomités, organisaties van senioren,
bibliotheken, bewonersgroepen. De
meeste dossiers kwamen uit het
centrum van de stad, maar ook de
19de-eeuwse gordel en de deel-
gemeenten Mariakerke, Gentbrugge
en Sint-Amandsberg waren vertegen-
woordigd.

Haalbaarheidsdossier
Van elk voorstel onderzochten mede-
werkers van de vzw Nieuwe Opdracht-
gevers of het technisch, financieel en
artistiek haalbaar was. Hun bevindingen
bezorgden ze aan de jury.

Criteria
De jury toetste de voorstellen aan drie
criteria:
• artistieke: is de blinde muur geschikt
voor kunst? Kan kunst er iets betekenis-

Dialoog tussen buurt en kunste-
naar

De aanpak van Blinde muren - de
formule Kunst op publiek verzoek - is
al eerder beproefd door de Fondation
de France, en is later toegepast door
de Koning Boudewijnstichting. De spil
ervan is de dialoog tussen buurt-
bewoners en kunstenaars. Zo’n
dialoog gaat niet vanzelf: veel burgers
staan onwennig tegenover heden-
daagse kunst. Daarom zijn er ‘bemid-
delaars’ nodig, deskundigen die
bruggen slaan tussen de kunstenaar
en het brede publiek. 

Bemiddelaars
Ook voor het project Blinde Muren
schakelen we bemiddelaars in. We
werken samen met de vzw De Nieuwe
Opdrachtgevers. Die is grondig ver-
trouwd met de werkmethode van de
Fondation de France en wil die ook in
Vlaanderen introduceren. De bemid-
delaars van de vzw kennen de inter-
nationale kunstwereld, hebben oor
voor buurtparticipatie en hebben
ervaring met de vele juridische, finan-
ciële en technische aspecten van een
kunstopdracht. 

Open dialoog
Voor elk van de vijf kunstprojecten in
Blinde Muren neemt een bemiddelaar
de regie op zich. Hij verfijnt de vraag
van de opdrachtgevers, toetst de
haalbaarheid, zoekt een kunstenaar
die de uitdaging wil aangaan en trekt
een open, bedachtzame dialoog op

gang tussen buurt en kunstenaar.
Tegelijk waakt hij erover dat de kun-
stenaar zijn artistieke vrijheid behoudt:
de artistieke kwaliteit van het ge-
realiseerde kunstwerk staat immers
voorop. 

Samenspel van partners
Bij het project Blinde Muren zijn dus
verschillende partners betrokken:
• de buurtbewoners, die een blin-
de muur voorstellen en voor die plek
een kunstopdracht formuleren,
• de kunstenaar, die in overleg met
de opdrachtgevers een kunstproject
realiseert,
• vzw De Nieuwe Opdrachtgevers,
die voor de opdrachtgevers een
geschikte kunstenaar opspoort, de
dialoog begeleidt en de realisatie van
het kunstwerk ondersteunt,
• de Dienst Kunsten, die als stads-
dienst het hele project mogelijk maakt,
coördineert en financiert.
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vols toevoegen? Bevat het voorstel daar
voldoende argumenten voor?
• sociaal-maatschappelijke: is de
betrokkenheid van de indieners ge-
waarborgd? Hebben ze in de buurt een
draagvlak voor hun voorstel? Snijdt hun
voorstel een maatschappelijk belangrijk
thema aan? Zijn ze gemotiveerd om
hun engagement volop waar te maken
en tot en met de realisatie bij het project
betrokken te blijven?
• stedenbouwkundige: is een artis-
tieke ingreep op de voorgestelde blinde
muur stedenbouwkundig te verant-
woorden, of laten we de muur beter
met rust? 

De jury
De jury was samengesteld als volgt: 
Patrick Allegaert, voorzitter; Peter
Doroshenko, S.M.A.K.; Lieve Blanquaert,
fotografe; Alain Platel, regisseur;
Anne-Mie Hautekeete, Dienst
Kunsten; Anita Stevens, architect; Jo
Lefebure, Dienst Architectuur; Frank
Maes, Departement Cultuur; Gaëtan
Roelandt, kabinet schepen van
Cultuur en Toerisme.
De dossiers werden voorgesteld door
twee vertegenwoordigers van De
Nieuwe Opdrachtgevers vzw, Joost
Declercq en Thérèse Legierse.

Vijf winnaars
Op voorstel van de jury wees het
stadsbestuur vijf winnaars aan, die
begin 2005 in de bloemetjes werden
gezet. Op de vijf geselecteerde blinde
muren prijkte in het begin een affiche
met de tekst ‘Hier komt een kunstwerk’.

Blinde Muren: het proces

Voorjaar 2005 ging de realisatie van de
eerste kunstwerken van start. In over-
leg met buurtbewoners verfijnden
bemiddelaars van vzw De Nieuwe
Opdrachtgevers de opdrachtomschrijving
en gingen ze op zoek naar een
geschikte kunstenaar. Voor elk van de
vijf blinde muren verliep het bemiddelings-
proces volgens hetzelfde stramien.

Fase 1
De werkgroep werd samengesteld
met buurtbewoners en andere betrok-
kenen, eventueel aangevuld met
experts. Hij maakte een portfolio op:
een inventaris van de context van de
plek - de geschiedenis, de sociaal-
culturele samenstelling, eventuele
knelpunten, enzovoort. Daarna pro-
beerde de werkgroep de opdracht-
formulering te verfijnen: wat verwachten
ze van kunst op ‘hun’ blinde muur?
Waar moet het over gaan? Welke
sfeer moet het uitstralen? Om de blik
van de werkgroep te verruimen, laten
de bemiddelaars hem in deze fase
kennismaken met een brede waaier
van actuele kunst. 
Zodra de opdracht duidelijk is geformu-
leerd, stelt vzw De Nieuwe Opdracht-
gevers de werkgroep een aantal
mogelijke kunstenaars voor, waaruit de
werkgroep er één kiest.

Fase 2
De gekozen kunstenaar maakt kennis
met de werkgroep en begint een dia-
loog over de opdracht en de context.

Hij verkent de buurt, verdiept zich in
de geschiedenis van de plek, enzo-
voort. Vervolgens krijgt de kunstenaar
enkele maanden de tijd om een ont-
werp te maken. Zowel de werkgroep
zelf als het college en de gemeente-
raad moeten dat goedkeuren.

Fase 3
De kunstenaar realiseert het goed-
gekeurde kunstwerk. Ondertussen
bereidt de werkgroep de feestelijke
onthulling voor. Die onthulling is het
moment waarop het kunstwerk aan de
brede buurtgemeenschap en aan de
stad wordt opgeleverd. Voor de vijf
kunstwerken samen trok het stads-
bestuur 100.000 euro uit. De leiding
van het hele project lag bij de Dienst
Kunsten.
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De blinde muur.
Een muur van de brug over het kanaal Gent-Brugge, aan
de Trekweg in de deelgemeente Mariakerke.

Opdrachtgevers.
Het oudercomité van de Brugschool diende het voorstel
in. Vertegenwoordigers ervan zaten ook in de werkgroep,
die werd uitgebreid met vertegenwoordigers van de
Brugschool, jongeren uit de buurt, het filiaal van de
Bibliotheek, de dienst Stadsvernieuwing en gebieds-
gerichte werking van de Stad Gent en de nv Waterwegen
en Zeekanaal (de eigenaar van de brug).

De kunstenaar.
Emilio López-Menchero werd in 1960 geboren in Mol en
studeerde architectuur en kunst aan La Cambre in
Brussel. In Vlaanderen verwierf López Menchero bekend-
heid met een sonore installatie (Tarzankreten) in de door
het S.M.A.K. georganiseerde stadstentoonstelling Over
the Edges (2000). Werk van hem was te zien in binnen-
en buitenland, onder meer in de Poëziezomer van Watou,
het Parcours d’artistes van Sint-Gillis en galerie La Lettre
Volée. 

Het kunstwerk.
De muur onder de brug fungeerde als ontmoetingsplaats
en als (illegale) aanplakmuur voor affiches waarvan het
grootste deel evenementen in het stadscentrum aan-
kondigt. In het werk van Emilio López-Menchero blijft de
aanplakruimte voor affiches behouden. Ze wordt ge-
accentueerd door een blauwe pijl die naar het stadscentrum
wijst. Bij de brug zelf realiseerde de kunstenaar een
Yellow Submarine: een knalgeel zitobject dat doet
denken aan een onderzeeër of een surfplank en zo de
verbinding legt met het nabije water. Maar je kunt er ook
een reusachtig skateboard in zien, en dus een knipoog
naar de leefwereld van de jongeren. 

Emilio López-Menchero, Yellow Submarine
Mariakerke, Trekweg
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Kunst om de troeven van een plek
te versterken

Voor de wedstrijd ‘Blinde Muren’ stel-
de het oudercomité van de Brug-
school in Mariakerke een blinde muur
voor aan een brug over het kanaal
Gent-Brugge. Maar eigenlijk ging het
hun om de hele omgeving. An en Bart
van het oudercomité: ‘Voor ons was
de ruimte onder de brug beladen met
negatieve associaties: donker, vuil,
lelijk, verwaarloosd. Er lagen auto-
banden om te beletten dat mensen er
zouden parkeren en de zanderige
ondergrond lag vol hondendrollen. 
Op dat stuk vergeten niemandsland

wilden we graag een kunstwerk gere-
aliseerd zien. Niet om de lelijkheid van
de muur weg te moffelen, maar om er
iets aan toe te voegen, iets dat de
troeven van die plek naar voren kon
halen.’

Want die troeven waren er. De plek ligt
vlakbij de gemeenschapsschool en de
muziekschool, langs een fietsroute. Ze
was uitgegroeid tot een ontmoetings-
plaats. Omdat er veel jongeren
passeerden, werden op de muur ook
druk affiches geplakt. Kinderen schuil-
den er soms voor de regen, spraken
er af met vrienden, wachtten er tot hun
ouders hen kwamen oppikken. 

Tijdens de eerste vergaderingen pro-
beerde de werkgroep nauwkeuriger te
formuleren wat een kunstwerk op die
plek kon uitrichten. Wat verwachtten
ze ervan? Hoe zouden ze de opdracht
aan de kunstenaar formuleren? Al
meteen was duidelijk dat het niet
alleen om de blinde muur ging: het
ging om de betekenis van de hele plek
als ontmoetingsplaats, als schuil-
plaats, als verbinding. Het kunstwerk
moest van het rommelige niemands-
land een baken maken, een plek die
ook geborgenheid kon bieden. Het
moest associaties bevatten met het
water en als verbindingsteken met de
stad fungeren.
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Het traject als groeiproces

Samen met Joost Declercq (vzw De Nieuwe Opdrachtgevers) verkende de werkgroep
vervolgens de mogelijkheden van kunst – eerst algemeen, gaandeweg ook specifieker:
welke kunst zou een antwoord kunnen geven op onze vraag? Rita: ‘Samen bespraken
we enkele categorieën: verhalende kunst, poëzie, lichtkunst ... Voor elke categorie liet
Joost ons kennismaken met enkele karakteristieke vertegenwoordigers. Dat was een
boeiend groeiproces. Je ontdekte dingen die je niet kende.’

De gesprekken in de werkgroep verliepen erg levendig. Toen Joost de werkgroep enke-
le kunstenaars voorstelde die budgettair haalbaar bleken en technisch in staat waren om
op die plek een kunstwerk te integreren, kon de werkgroep de knoop maar moeilijk
doorhakken: na de eerste discussieronde kwamen nog acht kunstenaars in aanmerking.
Maar toen Joost iedereen vroeg een top drie op te maken, bleken de voorkeuren
verrassend gelijk te lopen. De werkgroep besloot te kiezen voor Emilio López-Menchero.
Een juiste keuze, zo bleek: toen Emilio aan de werkgroep werd voorgesteld, klikte het
meteen.

Blij met de interactie

Emilio: ‘Ik was erg blij met de interactie die ik met de werkgroep kon opbouwen. Ik ben
wel vaker bezig met artistieke ingrepen in een sociale omgeving, maar meestal sta ik er
dan alleen voor: ik verken de plek, de omgeving, probeer te raden wat de buurt van mij
verwacht. Hier kreeg ik meteen respons op mijn vragen en ideeën.’

Overigens vond Emilio de muur helemaal niet lelijk. ‘Ik zag de muur als onderdeel van
een brug die ik architecturaal heel mooi vond. Ook de relatie met het water en de rol van
de plek als passage vond ik interessant. Het was een erg levendige plek, door de
spelende kinderen, de fietsers, de mensen op weg naar de school of de bibliotheek. De
wild aangeplakte affiches vond ik geen probleem: tenslotte vertellen affiches iets, bieden
ze informatie. Ik vond wel dat de ondergrond er wat vuil en verwaarloosd bij lag. Een
kunstwerk kon daar licht en kleur brengen. Het idee voor de Yellow Submarine kwam
plots, als een evidentie: dàt moest het worden. Uiteindelijk bleek mijn idee toch veel
groter en complexer en moeilijker te realiseren dan ik had vermoed. Maar ik wilde door-
zetten tot het eind.’

Bart: ‘Toen Emilio met zijn voorstel kwam, was dat een cruciaal moment. In de loop van
de vergaderingen bouw je verwachtingen op. Onwillekeurig krijg je ideeën over de
richting die het kunstwerk uit zou kunnen gaan. Maar je kiest niet voor een kunstwerk,
je kiest voor het ideeëngoed van een kunstenaar. Die formuleert een heel eigen en
verrassend antwoord op onze vraag. Het duurt altijd wel even voor je je dat antwoord
kunt toeëigenen.’

Toch reageerde de werkgroep al meteen erg positief op de voorontwerpen van Emilio.
Zeker op de lange gele ‘surfplank’. Die was speels, bevatte een knipoog naar het water,
en accentueerde als zitbank de functie van de plek als baken en ontmoetingsplaats.
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Een volksfeest

De realisatie van de Yellow Submarine verliep erg
spannend. Voor de lange gele surfplank moesten allerlei
randvoorwaarden gerespecteerd worden: het materiaal
moest stevig, brandveilig en esthetisch verantwoord zijn.
Doordat de surfplank zo lang was, dreigde het hele
project het budget te overschrijden. Uiteindelijk koos
Emilio in overleg met Joost Declercq voor vubonite, een
duurzaam soort polyester. ‘Het was een avontuur. Vaak
voelde ik me als Fitzcarraldo in die film van Werner
Herzog, die een enorme boot over de bergen heen
probeert te slepen. Maar het is ons gelukt en ik ben erg
blij met het resultaat.’

De eigenaar van de brug - de nv Waterwegen en Zee-
kanaal (W&Z) -  werkte zeer bereidwillig mee. W&Z liet de
ondergrond heraanleggen en gedeeltelijk betegelen,
zodat onder de brug een enorme begaanbare ruimte
ontstond. De nv zorgde ook voor netten onder de brug
die de duiven weghielden, zodat de Yellow Submarine
niet besmeurd werd met duivenpoep. 

De onthulling was een volksfeest. Iedereen van de werk-
groep had zijn of haar steentje aan de voorbereiding
bijgedragen. Het weer was prachtig, Emilio deed een
performance, danseressen van La Guardia Flamenca
zorgden met wervelende flamenco voor een latino sfeertje,
er was een frietkraam aangevoerd. En er kwamen veel
mensen kijken, uit de wijde omgeving. 

De plek verrijkt

De werkgroep is in de wolken met de Yellow Submarine.
Ann: ‘De school, de hele buurt, de kinderen en jongeren
die de plek als ontmoetingsplaats gebruiken: ze hebben
Emilio’s werk in hun hart gesloten. Emilio heeft onze
opdracht helemaal ingevuld, met veel inzet en enthou-
siasme. Eigenlijk hebben we veel meer gekregen dan we
hadden gevraagd. Hij heeft de plek verrijkt. De surfplank
is een referentiepunt geworden: kinderen spreken nu af
‘aan het kunstwerk’. Een naam hebben ze het nog niet
gegeven, maar dat komt wel.’

Ook op andere manieren heeft het kunstwerk de buurt
veel bijgebracht. Bart: ‘Het werk zou wel eens een
katalysator kunnen worden. Het brengt dingen in be-
weging: binnenkort wordt de Trekweg heraangelegd,
later wordt misschien ook de brug gerenoveerd. In de
werkgroep hebben we ook mensen van de Stad Gent
leren kennen: Anke van de Dienst Kunsten, Ilse en
Stefaan van de Buurtwerking. Ook dat is nuttig: er is een
netwerkje gegroeid waarop we ook later kunnen terug-
vallen.’

Ann, de directrice van de Brugschool: ‘Voor de kinderen
was het natuurlijk een hele belevenis: een echte
kunstenaar bij ons aan het werk! Toen Emilio en zijn
medewerkers met de realisatie bezig waren, hebben de
kinderen dat op de voet gevolgd. Elk klasje is wel eens
komen kijken. Over het resultaat zijn ze ook heel enthou-
siast. Ze vinden het fijn dat ze op het kunstwerk mogen
klauteren en zitten, dat ze erop mogen spelen. Daar heeft
Emilio uitdrukkelijk rekening mee gehouden. Ik merk dat
ouders en kinderen het werk gebruiken als afspraakplek.
En als een kleuterklasje wacht op een bus die hen komt
oppikken, gebruikt de juf het kunstwerk als bank: alle
kleuters kunnen erop zitten, keurig naast elkaar...’

Vindt Emilio het erg dat zijn kunstwerk als bankje wordt
gebruikt? ‘Natuurlijk stoort me dat niet, integendeel: ik
vind het prachtig. Als ze erop zitten, is het ook geen
kunstwerk meer, maar een bank, een gebruiksobject. Het
leeft, en dat is goed.’
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De blinde muur.
Een muur die de Arteveldeschool afsluit van de Jongen-
stragel, een fiets- en wandelpad dat langs de Neder-
schelde loopt. 

Opdrachtgevers.
Het dossier werd ingediend door docenten van de
Arteveldehogeschool (Campus Sint-Annaplein), verenigd
in  ‘Cultuur maakt school’, een werkgroep die in de
school meer culturele activiteiten wil integreren. 

De kunstenaar.
Michel François werd in 1956 geboren in Sint-Truiden en
woont en werkt in Brussel. Sinds het begin maakt hij
foto's, objecten en installaties, waarmee hij poëtisch en
dubbelzinnig de relatie tussen object, lichaam en realiteit
verbeeldt. Met simpele maar doordachte concepten
thematiseert zijn werk de manier waarop we de alledaag-
se werkelijkheid om ons heen waarnemen. Michel
François werd internationaal bekend door zijn deelname
aan onder meer Documenta IX 1992, de Biënnale Sao
Paulo 1996 en de Biënnale Venetië 1999.

Het kunstwerk.
De muur aan de Jongenstragel is een scheidingsmuur:
geen vlak, maar een ruimtelijk object. Michel François
gebruikt dat object als materiaal voor een sculpturale
ingreep. In de muur brengt hij gaten aan. Van het weg-
gehaalde materiaal maakte hij zitobjecten in de tuin van
de school. De geperforeerde muur realiseert zowel letter-
lijk als figuurlijk een ‘opening naar de maatschappij’.
Daarmee speelt Michel François in op de vraag van de
opdrachtgevers, die letterlijk en figuurlijk een uitzicht
wilden op de stad en op de maatschappij die hun werk-
veld is.

Michel François, Mur à l’emporte-pièce
Gent, Jongenstragel
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Een doorn in het oog

Op de Campus Sint-Anna van de
Arteveldehogeschool staat achter in
de tuin een hoge grijze muur. Hij sluit
de school af van de Jongenstragel,
een rustig maar veelgebruikt wandel-
en fietspad langs het water van de
Nederschelde. ‘Die muur is een twee-
tal jaar geleden opgetrokken,’ zegt
Marijke. ‘Hij was nodig voor de veilig-
heid, maar niemand zal hem er ooit
van verdenken dat hij mooi is. En als
symbool staat hij nu net voor het
tegendeel van datgene waar het ons
in de opleiding Sociaal Werk om gaat:
openheid, engagement, participatie
aan de maatschappij om ons heen.
Toen we over de wedstrijd Blinde

Muren hoorden, wisten we meteen
welke muur wij door een kunstenaar
aangepakt wilden zien.’

Marijke en haar collega’s Veerle,
Marianne en Wim maakten het
wedstrijddossier op. Samen vormen
ze de werkgroep Cultuur maakt
school, die in de sociale hogeschool
voor culturele injecties probeert te
zorgen. Veerle: ‘Wij wilden de muur
doorbreken, als een symbolisch state-
ment. De studenten en wijzelf moes-
ten weer een uitzicht krijgen op de
stad. En omgekeerd mochten de
passanten ook zien waar wij op school
mee bezig zijn, vonden we. Een kunst-
werk zou bovendien de Jongenstragel
in de kijker zetten, een aantrekkelijke

trage weg die een alternatief biedt
voor drukkere verkeersassen. Mocht
de muur doorbroken worden, dan zou
dat meteen de band tussen het
schoolgebouw en het water herstellen.’

De werkgroep stelde een mooi dossier
samen, dat ook de steun kreeg van
Jo, de opleidingsdirecteur Sociaal
Werk. ‘Die scheidingsmuur was voor
velen van ons een doorn in het oog.
Omdat het snel moest gaan, was hij er
zonder inspraak gekomen. Dat vloekt
wel enigszins met de identiteit van
onze opleiding: wij hebben de kwaliteit
van onze leefomgeving altijd belangrijk
gevonden. Geen wonder dus dat onze
docenten net die muur voor Blinde
Muren wilden voorstellen.’
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Matige participatie van buurt en studenten

Bij de werkgroep die de realisatie van het kunstwerk zou
begeleiden, wilden Jo en de leden van Cultuur maakt
school graag ook buurtbewoners en studenten betrek-
ken. Dat viel niet mee. De buurt werd uitgenodigd op een
buurtaperitief, maar daar kwam slechts een tiental
mensen op af. Marijke: ‘Blijvend engagement voor de
werkgroep heeft dat niet opgeleverd. Misschien komt dat
ook wel omdat wij over de muur altijd vanuit ons
perspectief hebben nagedacht, van binnenuit. De behoef-
te om de muur te doorbreken leefde eigenlijk alleen bij
ons. Het was een project van de school, niet van de
buurt. Dat merkte je ook op de feestelijke onthulling: daar
waren erg weinig buurtbewoners. Een hogeschool is
natuurlijk geen wijkschooltje: wij rekruteren onze studen-
ten niet in de buurt. Toch toont het nog eens aan dat we
in een cocon leven.’ 

Ook de betrokkenheid van docenten en studenten viel
tegen. Toch wel verrassend, voor een sociale hoge-
school? Jo: ‘De docenten hadden de handen vol met de
curriculumhervorming. En de participatie van studenten

aan activiteiten die de school opzet, is meestal laag.
Studenten engageren zich wel, maar dan buiten de
school. We vroegen ook veel energie en inzet: vergeet
niet dat het hele proces van dossier tot kunstwerk twee
jaar in beslag nam. Voor studenten is dat een eeuwigheid.
En de derdejaars zijn in ieder geval vier maanden van
school weg, voor hun stage.’ 

Pogingen om bij studenten interesse voor het Blinde
Muren-project op te roepen, zijn er overigens wel
geweest. Er waren middaglezingen over de muur in
kunsthistorisch perspectief en over de Berlijnse Muur. ‘De
lezingen waren misschien wat te theoretisch voor de
studenten,’ beseft Marijke. Maar enkele weken na de
onthulling van het kunstwerk organiseerde de school een
studiedag over kunst in de publieke ruimte. ‘De studiedag
was een groot succes. Hij was erg praktijkgericht opgevat
en er werd levendig gediscussieerd. De studenten kregen
concrete voorbeelden aangereikt van hoe je als sociaal-
cultureel werker met kunst kunt omgaan. Hadden we die
studiedag aan het begin van het proces georganiseerd,
dan hadden we misschien wel een kleine kern van
geëngageerde studenten warm kunnen maken.’ 
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Vertrouwen heeft tijd nodig

In de werkgroep zat ook de directeur van de Dienst
Facilitair Beheer, die voor de muur bevoegd is. Jo: ‘Wij
hadden stilletjes met de gedachte gespeeld om de muur
te laten slopen. Paul maakte meteen duidelijk dat zoiets
niet kon. Begrijpelijk: zijn dienst had de muur nog maar
net laten bouwen. Om veiligheidsredenen moest hij intact
blijven. Maar Paul heeft zich altijd zeer constructief op-
gesteld en samen met ons naar creatieve oplossingen
gezocht. Gaandeweg werd de speelruimte van wat kon
en mocht steeds groter.’ 

Volgens Marijke is dat zeker een verdienste van Thérèse
Legierse, die het proces voor vzw De Nieuwe
Opdrachtgevers heeft begeleid. ‘Als je aan kunst op een
muur denkt, denk je spontaan aan wandschilderingen.
Thérèse liet ons kennismaken met een brede waaier van
kunstenaars die op die plek iets betekenisvols zouden
kunnen maken. Dat was voor ons een echte eyeopener.
En toen ze ons werk van Michel François liet zien, die ook
vroeger al muren had geperforeerd, werd plots méér
mogelijk.’

Thérèse: ‘Aanvankelijk wilde Paul niet dat de muur
doorboord zou worden. Naarmate zijn vertrouwen in de
werkgroep en het proces groeide, werd hij soepeler. Zijn
grootste zorg was de veiligheid en de stabiliteit van de
muur. Zodra hij besefte dat die niet in het gedrang zouden
komen, ging hij akkoord.’ 

Daardoor verliep het proces natuurlijk wel traag, vindt Jo.
‘Er was veel overtuigingswerk nodig, niet alleen in de
vergaderingen, maar ook daarbuiten. We hebben weer-
standen moeten ontmantelen, de grens van wat haalbaar
was voortdurend moeten verschuiven.’

Marijke: ‘Het hele proces verliep erg open, in permanen-
te dialoog. We hebben ons de tijd gegund om zorgvuldig
een kunstenaar te kiezen. Zo’n trage voorbereiding heeft
het voordeel dat ze erg diepgaand is. We hadden alles
grondig doorgepraat en voorbereid. Toen Michel François
bij de werkgroep kwam, ging alles plots heel snel.’

Het maximaal haalbare

Over het kunstwerk van Michel François is de werkgroep
zeker tevreden. Veerle: ‘Ik ben er blij mee. Het is een
minieme ingreep die toch verrassend veel verandert. Als je
voor de muur staat, zie je door de gaten fietsers en wan-
delaars voorbijglijden. Of een groepje scholieren dat
tijdens de sportles voorbijloopt. Het is eenvoudig en
poëtisch. Het heeft iets tijdloos, vind ik.’

‘Van het idee om de muur te perforeren viel ik niet achter-
over,’ zegt Marianne. ‘Daar waren we in de werkgroep zelf
ook al even opgekomen. Maar de uitwerking is zeer
geslaagd. Als de zon door de gaten priemt, levert dat
prachtige effecten op. Het is een erg dynamisch werk dat
een heel ander ruimtegevoel creëert: je ziet weer de
buitenwereld.’

Thérèse: ‘Vergis je niet: zonder een kunstenaar als Michel
François was het werk er nooit gekomen. Misschien
hadden jullie het idee om de muren te doorboren ook al
gehad, maar een kunstwerk is meer dan een idee. In de
laatste fase van het proces heeft Michel hard gewerkt om
zijn idee uit te puren en artistiek te realiseren. Hij moest
uitzoeken waar hij de gaten zou maken, of hij de gaten
zou bepleisteren, enzovoort. We zaten ook tegen de limiet
van het beschikbare budget aan. Daarom hadden we
echt een kunstenaar nodig van het kaliber van Michel
François, iemand die ook technisch erg bekwaam is.
Anders riskeer je oponthoud en extra kosten.’

Jo: ‘Ik zit met een dubbel gevoel. Enerzijds vind ik het
werk geslaagd, maar anderzijds besef ik dat we veel
verder hadden kunnen gaan. Op sommige momenten
zaten we op een veel gedurfder spoor. Maar we moesten
het gedroomde met het haalbare verzoenen.’

Marijke: ‘Sommige studenten deden er wat schamper
over - “Is dat kunst? Moeten we daar geld aan besteden?”
- maar ze praten er wel over, en dat is op zichzelf al een
goede zaak. En zelfs de mensen die de ingreep niet als
kunstwerk appreciëren, houden wel van het nieuwe
ruimtegevoel. Eén ding is zeker: stel dat iemand morgen
voorstelt om de gaten in de muur weer op te vullen, dan
is de verontwaardiging algemeen. Het kunstwerk is
omstreden, maar niemand wil het kwijt.’
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Michael Lin, [nog onbekend]
Gent, Pierre De Geyterstraat

De blinde muur.
Een muur van een sociaal woningcomplex in de Pierre de
Geyterstraat in Gent. 

Opdrachtgevers.
Het buurtcomité Wijk in de Kijker (Sluizeken-Muide) dien-
de het voorstel in. Vertegenwoordigers van het buurt-
comité zaten ook in de werkgroep, die werd uitgebreid
met vertegenwoordigers van de Stadsvernieuwing en
gebiedsgerichte werking, de Dienst Buurtwerk, en de
sociale huisvestingsmaatschappij ‘Gentse Haard’ die
eigenaar is van de muur.

De kunstenaar.
Michael Lin werd in 1964 in Tokio geboren en woont en
werkt momenteel in Taipei (Taiwan) en Parijs. Hij is bekend
om zijn grote decoratieve en kleurige bloemdessins,
waarvoor hij onder meer teruggrijpt op de Taiwanese
textieltraditie. Zijn werk was ondermeer te zien op de
Biënnale van Venetië, de Biënnale van Istanbul, in het
Stedelijke Museum voor Actuele Kunst ( S.M.A.K.) in Gent
en in het Palais de Tokyo in Parijs. Vaak presenteert hij zijn
werk op een locatie die algemeen gebruikt wordt. De
bibliotheek, de kantine, de museumwinkel of de centrale
hal waar mensen in en uit lopen, verkiest hij boven de
plechtige museumzaal.

Het kunstwerk.
Begin 2007 stelt Michael Lin zijn eerste ontwerp voor. Als
alles volgens plan verloopt, wordt het kunstwerk in
september 2007 onthuld. 
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Een maandagavond in oktober

Het buurtcentrum Nieuwland in de
Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham,
een maandagavond in oktober 2006.
Eén voor één druppelen ze binnen:
Dirk, de voorzitter van buurtcomité
Wijk in de Kijker, zijn naamgenoot die
buurtwerker is, Emma en Jacqueline,
die als vrijwilliger regelmatig een
handje toesteken in het buurtcentrum
en lid zijn van het buurtcomité,
Kathleen, die al 30 jaar in de wijk
woont. Gsm’s rinkelen: iemand meldt
dat ze vanavond moet overwerken en
de vergadering zal moeten missen. 

Jammer, want het is een belangrijke
avond voor de werkgroep die de
realisatie van een kunstwerk in de
Pierre De Geyterstraat begeleidt.
Vanavond maken de leden immers
kennis met de kunstenaar die ze
enkele maanden eerder hadden ge-
selecteerd. 

Aan die selectie is een grondige voor-
bereiding voorafgegaan. Eerst had de
werkgroep een portfolio opgemaakt

van de buurt waarin het kunstwerk
terecht moet komen. Zo’n portfolio is
een inventaris van opmerkelijke histo-
rische en sociale gegevens. 

Haar naam ontleent de Pierre De
Geyterstraat aan de in Gent geboren
componist van de Internationale, het
beroemde strijdlied van de socia-
listische arbeidersbeweging. Niet
toevallig, want tot diep in de 20ste
eeuw lag de straat in een verpauperde
arbeidersbuurt, waar mensen in
miserabele omstandigheden probeer-
den te overleven. 

Op de plaats waar nu het sociale
wooncomplex staat, bevond zich ooit
een textielfabriek. Intussen zijn de
armoedige beluikhuisjes gesloopt of
gerenoveerd en heeft de globalisering
haar stempel op de buurt gedrukt: in
de Pierre De Geyterstraat, de Kar-
tuizerstraat en de Sleepstraat is bijna
70 procent van de bewoners van
vreemde herkomst. In die multi-
culturele buurt leven de mensen
vreedzaam naast elkaar, zij het niet
met elkaar.
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De buurt opfleuren

Intussen is Michael Lin, die speciaal voor deze vergade-
ring uit Taiwan is overgevlogen, in het buurtcentrum
gearriveerd. Anke D’Haene van de Dienst Kunsten stelt
hem voor, en vraagt de mensen om de tafel nog eens kort
samen te vatten wat ze van Michael Lin verwachten: wat
moet het kunstwerk in hun buurt voor elkaar brengen?

De antwoorden klinken eensgezind. Emma: ‘Het moet
mensen samenbrengen, de buurt opfleuren.’ Dirk van het
buurtcomité: ‘Het zou troosteloze gebouwen moeten
opwaarderen.’ Kathleen: ‘In de grauwe straten mag het
wat leven en kleur brengen - het kan de buurt opvrolijken
en de bewoners ertoe aanzetten wat meer samen te
werken.’ Jacqueline: ‘Kleur in de buurt brengen, dat vind
ik het belangrijkste.’ Dirk, de buurtwerker: ‘De mensen in
de buurt zouden het kunstwerk in elk geval moeten
kunnen begrijpen, ze zouden er iets van zichzelf in moe-
ten herkennen, zodat ze er met elkaar over praten.’ En
Tine, de directeur van de sociale woningmaatschappij die
eigenaar is van de muur waarop het kunstwerk moet
komen: ‘Een kunstwerk kan de hele buurt opwaarderen.
Ik hoop op iets rustigs, iets discreets, dat tegelijk de
omgeving verfraait. En ik hoop dat zo’n kunstwerk aan
een sociaal wooncomplex mensen ertoe aanzet om
anders tegen sociale woningbouw aan te kijken.’

Michael Lin heeft aandachtig geluisterd. Voordat hij op de
reacties ingaat, vertelt hij eerst wat meer over zijn achter-
grond. Dat hij in Tokio is geboren, in een Taiwanese
familie. Dat hij grotendeels is opgegroeid in Californië. Dat
hij daarna terug is gegaan naar Taiwan, en een deel van
zijn tijd doorbrengt in Parijs. ‘Die kosmopolitische achter-
grond heeft me doen nadenken over culturele identiteit en
mijn houding tegenover de traditie. In mijn werk zoek ik
naar herkenbare patronen en een gemeenschappelijke
taal, maar waar dat kan, maak ik ook gebruik van plaats-
gebonden referenties.’

Kunst stelt ook vragen

Terwijl Michael praat, laat hij op zijn laptop beelden van
zijn werk voorbijglijden. Emma en Jacqueline knikken
bewonderend: nu weten ze weer waarom ze voor
Michael Lin hebben gekozen. De bloempatronen, de

levendige kleuren, het vakmanschap, de imposante for-
maten: het spreekt hen enorm aan. 

Intussen licht Michael een grote wandschildering toe die
hij in de Nederlandse stad Almere heeft gerealiseerd, op
de muur van een nieuw theatergebouw. Dat gebouw ligt
vlakbij het water, wat hem inspireerde om in de wand-
schildering te verwijzen naar de koloniale geschiedenis.
Als basis gebruikte hij een West-Afrikaans batikpatroon,
dat Nederlandse zeevaarders daar ooit hadden geïntro-
duceerd, op hun terugreis uit Indonesië. Dat batikpatroon
bracht Michael Lin naar Nederland terug, als een half-
vergeten herinnering.

‘Jullie willen dat ik kleur breng in jullie leven,’ zegt hij.
‘Omdat kleur hoop vertegenwoordigt. Jullie willen dat ik
iets moois maak. Maar kunst is niet alleen mooi, ze kan
ook vragen stellen - bijvoorbeeld over hybride culturele
identiteiten en over geschiedenis, zoals in Almere. Kunst
kan ook verrassen, omdat ze je iets brengt waar je nooit
aan had gedacht.’

Vertrouwen gewonnen

Tegen januari kan hij de werkgroep zijn eerste ontwerpen
voorleggen, zegt hij. Maar hij wil graag meer weten over
de omgeving waar zijn kunstwerk terecht zal komen. Dat
in de buurt een textielfabriek stond, interesseert hem.
Misschien bleven nog wel weefpatronen bewaard? Graag
wil hij ook meer weten over de multiculturele buurt en over
de bewoners van het sociale woningcomplex: waar
komen ze vandaan, welke taal spreken ze, hoe oud zijn
ze, van welke kleuren houden ze? 

Om de tafel wordt even gebrainstormd: hoe komt de
werkgroep meer te weten over de anderstalige buurt-
bewoners? In de buurt worden tientallen talen gesproken,
zegt iemand. Anke en Kathleen zullen met bewoners van
het sociale woningcomplex gaan praten.

De afspraken zijn genoteerd, de mailadressen zijn uit-
gewisseld. Michael Lin neemt afscheid: hij moet straks
nog een vlucht halen. De sfeer om de tafel is hoopvol tot
enthousiast: Michael heeft duidelijk het vertrouwen van
de werkgroep gewonnen. In de Pierre De Geyterstraat
wacht een blinde muur.
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De blinde muur.
Twee tegenover elkaar liggende muren in de Papegaai-
straat, een drukke invalsweg naar het stadscentrum.

Opdrachtgevers.
Graffiti Jeugddienst vzw diende het voorstel in. De vzw
was ook vertegenwoordigd in de werkgroep, die werd uit-
gebreid met de dienst Stadsvernieuwing en gebieds-
gerichte werking en met buurtbewoners, al dan niet leden
van het buurtcomité vzw Papegay. 

De kunstenaar.
Jan Christensen werd in 1977 geboren in Kopenhagen en
woont en werkt in Berlijn en Skien (Noorwegen). Zijn werk
bestaat vooral uit muurschilderingen en site-specifieke
kunst. Hij combineert figuratieve en abstracte elementen,
schilderkunstige verflagen, teksten, computergrafiek en
graffiti. Zijn werk is een mix van high en low culture, een
visuele explosie van vormen, kleuren, decoratieve
patronen en vibrerende lijnen. In zijn site-specifieke wer-
ken, waarvoor hij de architectuur van de ruimte zelf als
vertrekpunt neemt, gebruikt hij een soberder palet. Eind
2006 realiseerde hij in het café van het S.M.A.K. een site-
specifieke wandschildering.

Het kunstwerk.
Op de ene muur bracht Christensen - in witte letters
tegen een zwarte achtergrond - de tekst ‘Sluit je ogen’
aan, op de tegenoverliggende muur ‘Verbeeld je kunst’.
Zo laat hij beide muren met elkaar communiceren, in een
reflectie over de mogelijkheden en beperkingen van kunst
in de openbare ruimte. Het kunstwerk daagt de passan-
ten uit om zich hun gedroomd kunstwerk voor te stellen. 

Jan Christensen, Sluit je ogen / verbeeld je kunst
Gent, Papegaaistraat
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Twee muren

De Papegaaistraat is een wat grauwe en drukke door-
gangsstraat die naar het stadscentrum leidt. Er rijdt een
tram doorheen, maar verder is het een straat zonder veel
geschiedenis, die overigens pas vrij recent (in 1920) is
aangelegd. Doordat de straat zo’n drukke invalsweg is, is
het buurtgevoel er niet zo sterk ontwikkeld, al probeert
het actieve buurtcomité - vzw De Papegay - daar iets aan
te doen. In de Papegaaistraat is ook het hoofdkwartier
gevestigd van Graffiti Jeugddienst vzw, een vereniging die
de Gentse jongeren wil leren kennismaken met alterna-
tieve vormen van communicatie - graffiti, nieuwe media,
fotografie, animatiefilm, enzovoort.

Het idee om twee blinde muren in de straat voor te
dragen voor de wedstrijd Blinde Muren, kwam van Graffiti
Jeugddienst vzw. ‘Het zijn twee muren die tegenover
elkaar staan, met een erg breed stuk trottoir ertussen. We
dachten dat daar een interessant tweeluik mee te maken
viel. Onze vingers hadden meer dan eens gejeukt om er
op eigen houtje iets creatiefs mee te doen, maar zover
was het nooit gekomen. Dat de muren beklad waren met
illegale graffiti, stoorde ons niet echt. Graffiti is communi-
catie. Onze jeugddienst organiseert regelmatig stads-
tochten, om interessante graffiti te gaan ontdekken. En
samen met de Stad Gent proberen we gedoogde graffiti-
zones te realiseren. Toen we het wedstrijddossier opmaak-
ten, hadden we zeker graffitikunst in het achterhoofd.’

Op de startvergadering werd de werkgroep samen-
gesteld: Graffiti Jeugddienst vzw was uiteraard ver-
tegenwoordigd, naast de dienst Stadsvernieuwing en
gebiedsgerichte werking, die een profiel kon schetsen
van de buurt, en enkele bewoners die zich betrokken
voelen bij de buurt: Sonny, Hans en - enkele vergaderin-
gen later - Ellen. 

‘Natuurlijk hadden we al de affiches gezien met Hier komt
een kunstwerk erop,’ zegt Hans. ‘En in het buurtkrantje
van vzw De Papegay hadden we er al over geschreven.
Sonny had mij voorgedragen omdat ik hier al een kwart-
eeuw woon en wel iets over de geschiedenis van de buurt
wist. Maar die geschiedenis is allesbehalve spectaculair.
Ze leverde geen aanknopingspunten op voor de opdracht-
formulering.’

Die aanknopingspunten waren er wel in het wedstrijd-
dossier dat Graffiti Jeugddienst vzw had opgemaakt. 

Bart: ‘We vonden communicatie en dialoog erg belangrijk.
Het werk mocht ook wel een maatschappijkritische inslag
hebben, vonden we, maar die mocht niet te zwaarwichtig
overkomen: humor was welkom.’ In de werkgroep werd
die opdrachtformulering verfijnd. 
Sonny: ‘Omdat de Papegaaistraat een doorgangsstraat
is, moest het kunstwerk al op het eerste gezicht toegan-
kelijk zijn. Ook passanten moesten er iets aan hebben.
Anderzijds mocht het wel een dubbele bodem hebben...’
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Geanimeerde discussies

Met die opdrachtformulering in het achterhoofd ging de
werkgroep op zoek naar een geschikte kunstenaar.
Angelique Campens van vzw De Nieuwe Opdrachtgevers
kwam met verschillende soorten kunst aanzetten:
abstracte kunst, graffiti, kunst die met tekst speelt, deco-
ratieve kunst, enzovoort. 

‘Voordat we een kunstenaar kozen, wilde ik eerst het
soort kunst waar de werkgroep van droomde scherp in
het vizier krijgen,’ zegt ze. ‘Dat viel niet mee, omdat de
mensen in de werkgroep sterk uiteenlopende artistieke
voorkeuren hadden. Sommigen wilden kleur, anderen
hadden liever tekst of kozen voor gestileerde vormen. We
hebben toch wel een tiental vergaderingen nodig gehad
om een kunstenaar te kunnen aanwijzen.’ 

De werkgroep wilde zeker niet overhaast te werk gaan,
zegt Hans. ‘We hebben alles geleidelijk opgebouwd. Veel
mensen in de werkgroep waren al vertrouwd met heden-
daagse kunst, zodat de discussies vaak geanimeerd
verliepen. Maar de sfeer bleef positief.’

Dat vindt ook Bart van Graffiti Jeugddienst vzw, al lagen
die discussies voor hem en zijn collega’s niet altijd voor de
hand. ‘Ons dossier had gewonnen, dus veronderstelden
wij dat wij ook zelf mochten bepalen welke kunst op de
muren terecht zou komen. We waren van plan daarvoor

een kunstwedstrijd te organiseren, omdat we nu eenmaal
zelf een brede achterban van jonge graffitikunstenaars en
fotografen hebben. We wisten niet dat we in een overleg-
proces zouden stappen waaraan ook buurtbewoners
zouden participeren. Achteraf vond ik dat wel boeiend:
wij hadden nauwelijks connecties in de straat, en dankzij
de werkgroep hebben we onder meer vzw De Papegay
leren kennen.’ 

Ellen: ‘De mensen van Graffiti Jeugddienst vzw hadden
het fantastische initiatief genomen om de twee blinde
muren voor te stellen. Ik begreep heel goed dat ze het
moeilijk hadden om anderen te laten meebeslissen.
Daarom heb ik na enkele vergaderingen wat afstand
genomen: als Graffiti Jeugddienst vzw achter de keuze
van de kunstenaar kon staan, zou ik me daar bij aan-
sluiten, besloot ik. ’

Uiteindelijk viel de keuze op Jan Christensen. Bart: ‘We
waren gecharmeerd door het werk dat we op zijn website
zagen: erg kleurrijk, vinnig, met kritische boodschappen.
Dat werk is heel divers, zodat we vooraf niet wisten waar-
mee Jan zou komen aanzetten. Dat maakte het boeiend:
uiteindelijk kies je voor een kunstenaar, niet voor een
kunstwerk.’
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Een kunstwerk dat de discussie voortzet

‘De discussie sleepte misschien lang aan, maar nuttig
was ze wel,’ vindt Angelique. ‘Dat merkte je ook toen Jan
Christensen met zijn eerste voorstel kwam. De werkgroep
heeft dat grondig besproken en uiteindelijk afgewezen.
Die discussie heeft Jan gestimuleerd om met een beter
ontwerp op de proppen te komen. ’

In zijn eerste voorstel wilde Jan Christensen de muren
laten zandstralen om er vervolgens - samen met een
andere kunstenaar - met verschillende lagen verf een
decoratieve en visueel erg fraaie wandschildering op aan
te brengen. De werkgroep wilde liever geen samen-
werking met andere kunstenaars (tenslotte hadden ze
niet voor niets voor Jan Christensen gekozen), en was
ook niet erg te vinden voor een decoratief kunstwerk.

‘Die discussie vond ik erg uitdagend,’ zegt Jan Christensen.
‘Ze zette mij ertoe aan na te denken over publieke kunst.
Mijn werk is vaak visueel erg opvallend, maar het heeft
ook een kritische lading. Kunst is niet altijd positief of
waardevol: ze kan ook misbruikt worden, om te impone-
ren of te onderdrukken. Daarom zet ik ook grote vraag-
tekens bij het traditionele beeld van de kunstenaar als een
uitzonderlijk iemand. Heb ik als kunstenaar meer recht
van spreken over kunst dan andere mensen? Ik vind van
niet: wat kunst is, vult iedereen zelf in, vanuit zijn of haar
subjectieve ervaring. Daarom vond ik het zo boeiend om
de confrontatie aan te gaan met andere visies over kunst.’

‘Het werk dat ik in de Papegaaistraat gerealiseerd heb,
zet die discussies voort,’ zegt Jan. ‘Met een ironische
knipoog verlegt het de hele discussie over publieke kunst
naar de straat, naar de publieke ruimte zelf. Ik wil mensen
uitdagen om zelf over kunst na te denken, om zich een
gedroomd kunstwerk te durven voorstellen.’ Wanneer
Jan hoort dat op zijn muurschilderingen graffiti is aan-
gebracht, vindt hij dat helemaal niet erg: ‘Dat bewijst dat
het werk discussies blijft uitlokken. Om die interactie was
het mij te doen.’

Spraakmakende kunst

Spraakmakend is Jans kunstwerk zeker. ‘In de buurt lokt
het erg uiteenlopende reacties uit,’ zegt Sonny. Zelf hou ik
er wel van. Het is gedurfd, het is eigenzinnig, het lokt
dialoog en communicatie uit - en was dat niet de
opdracht?’ Ook Hans vangt veel negatieve reacties op.
‘Sommigen vinden het werk te donker. Het zou 
de grauwe straat nog grauwer maken. Hoe dan ook:
mensen praten erover. Dat is een goede zaak. We leven
in de eenentwintigste eeuw: moet een kunstwerk nog
altijd esthetisch verantwoord zijn? Of mag het ook wat 
kritischer?’

Bart vindt de gestileerde allusie op graffitikunst geslaagd,
en is blij met de kritische en ironische toets die Jan zijn
werk heeft gegeven. Hij vindt het alleen jammer dat de
tekst niet in het Engels is, zoals aanvankelijk de bedoeling
was. Hans begrijpt wel waarom het stadsbestuur voor
een Nederlandse tekst heeft gekozen: ‘Voor een overheid
ligt het taalgebruik erg gevoelig. Ik vind het goed dat ook
oudere passanten nu kunnen snappen waar het over
gaat.’ 

Toen Ellen de eerste schetsen zag, was ze geschokt, zegt
ze. ‘De boodschap zelf was oké, al vond ik die misschien
wat te simplistisch. In de jaren ’70 zou het grens-
verleggend geweest zijn, maar nu. Vooral de zwarte
achtergrond en de doelbewuste lelijkheid stootten me af.
Waarom niet een kunstwerk dat de straat er wat mooier
op zou maken?’ Anderzijds merkt ze wel dat iedereen
erover praat. ‘Het lokt reacties uit. Dergelijke projecten
zijn daarom erg interessant om het buurtgevoel te
versterken.’ Sonny beaamt dat. ‘Het project is een
katalysator geweest. Het heeft veel meer opgeleverd dan
een kunstwerk. Ellen is een actief lid van ons buurtcomité
geworden. En met vzw De Papegay organiseren we sinds
kort woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen uit de
buurt. Daarvoor werken we nauw samen met Graffiti
Jeugddienst vzw. Vroeger kenden we elkaar niet. Dankzij
Blinde Muren zijn we partners.’
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De blinde muur.
De grondbetonnen muur van het De La Sallecollege, het
vroegere Sint-Amandusinstituut, in de Sint-Michielsstraat,
Gent.

Opdrachtgevers.
vzw Fontein der Vreugde diende het dossier in. In de
werkgroep zaten vertegenwoordigers van de vzw, van de
buurt en de Dekenij, van de eigenaars en van de Dienst
Patrimonium, de Dienst Architectuur en de dienst
Stadsvernieuwing en gebiedsgerichte werking van de
Stad Gent.

De kunstenaar.
Loek Grootjans (Arnemuiden, 1955) begon zijn carrière
met monochrome schilderijen. Nadien maakte hij vooral
installaties en video’s. In zijn visie zijn kunst en filosofie
met elkaar verweven: filosofie biedt inzicht, kunst biedt
vrijheid. 

Het kunstwerk.
Ergens is het beter bestaat uit een smal trapje tegen de
betonmuur, dat een eind boven de grond begint en naar
een constructie in blauw glas leidt, die ’s nachts verlicht
wordt - een wachtzaaltje voor de hemel. Daarmee
zinspeelt Loek Grootjans op de historische betekenis van
de buurt, waar eeuwenlang mensen aan de rand van de
maatschappij hebben geleefd. Vroeger leidde een straat-
je naar een achterliggende kapel die je kon binnengaan
via de Hemelpoort. Mensen in nood zochten er hoop en
troost. Op die poort - en op de uitzichtloze omgeving
waarin ze mensen in nood ooit hoop en troost beloofde -
speelt Ergens is het beter in. 

Loek Grootjans, Ergens is het beter
Gent, Sint-Michielsstraat
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Een mirakel, zo noemde iemand van de werkgroep de
realisatie van Ergens is het beter. Niet alleen omdat die
realisatie veel voeten in de aarde had. Ook niet zozeer
omdat het kunstwerk van Loek Grootjans ook mensen
blijkt aan te spreken van wie je dat misschien niet zou
verwachten. Miraculeus was veeleer Loek Grootjans’
ontwerp, dat zo’n symbolische kracht bezat dat het een
erg diverse werkgroep eendrachtig om zich heen kon
verenigen. 

Werkgroep thematisch verbreed

Het dossier was ingediend door vzw Fontein der Vreugde,
een vzw die mensen met depressie en zelfmoord-
neigingen probeert te helpen. 
Isabelle: ‘Toen we van het initiatief Blinde Muren hoorden,
waren we meteen enthousiast. Het was een kans om als
burger te interveniëren in onze stad. We zijn links en
rechts op zoek gegaan naar een geschikte muur, maar
uiteindelijk kozen we voor de blinde muur in de Sint-
Michielsstraat. Waarom? Misschien omdat hij zo massief
en zo lelijk is, maar ook door zijn ligging: in de historische
stadskern, vlakbij een historisch traject. Een kunstwerk
aan zo’n muur zou de kans bieden om even het couran-
te toeristische parcours te verleggen en zo andere kanten
van Gent te laten zien. En natuurlijk bood de muur een
aanknopingspunt met onze vzw: we wilden een uitzicht-
loze muur een positieve toets verlenen. Niet met een
schreeuwerige kunst, want agressieve impulsen in het
straatbeeld schrikken depressieve mensen af. Het werk
dat Loek Grootjans heeft gemaakt, is positief èn discreet.
Daar zijn we blij mee.’

Isabelle en Patrice van vzw Fontein der Vreugde hadden
zelf geen band met de muur: ze woonden niet in de buurt
en waren evenmin vertrouwd met de veelgelaagde
geschiedenis van de plek. Daarom werd de werkgroep
uitgebreid met buurtbewoners en thematisch versterkt
met Geert Van Doorne (Dienst Monumentenzorg) en Jo
Lefebure (Dienst Architectuur). 

Precies omdat de plek zo’n markante geschiedenis kent,
besteedde de werkgroep zijn eerste vergaderingen aan
de opmaak van een portfolio: een historische, architec-
turale en sociale inventaris. Jo vertelde over de recente
geschiedenis van de muur. Toen hij in 1976 werd
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gebouwd, gingen daarvoor onder meer 18de-eeuwse
gevels tegen de vlakte. Dat wekte veel beroering en
verontwaardiging. Voor de Stad Gent was dat de aanzet
om zijn omgang met het erfgoed te herijken, onder meer
door de Dienst Monumentenzorg op te richten. Voor de
buurt zelf is de massieve betonnen muur nog altijd een
doorn in het oog. 

Het lijden en de troost

Geert Van Doorne stoffeerde voor de portfolio de rijke
geschiedenis van de plek. In deze buurt bevond zich in de
middeleeuwen de intussen verdwenen Torrepoort, een
van de toegangspoorten tot de stad. De toren bood

onderdak aan pestlijders. Het klooster van de Alexianen in
de Sint-Michielsstraat bood troost. De Alexianen stonden
ook bekend als Schokkebroers, omdat ze mensen
bijstonden die stervende waren (‘schokken’ betekent
‘sterven’). In de vroege 19de eeuw werd het klooster een
instelling voor geesteszieken en nog later een school, het
gerenommeerde Sint-Amandusinstituut, dat later het De
La Sallecollege werd en nu wordt verhuurd aan de
Arteveldehogeschool.

Achter de blinde muur bevindt zich een ruime turnzaal.
Om veiligheidsredenen mochten turnzalen in die tijd geen
ramen hebben. Voor de turnzaal moest onder meer de
doorgang wijken van de Sint-Michielsstraat naar de
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Schokkebroersvest. Dat straatje leidde naar een achter-
liggende kapel, die je kon binnengaan via de Hemelpoort. 
In de geschiedenis van de plek zijn zo twee motieven
verknoopt: de uitzichtloosheid van stervenden, geestes-
zieken en verschoppelingen, en de troost die werd
geboden door verpleging en het (zowel letterlijke als
figuurlijke) uitzicht op de Hemelpoort, dat de betonnen
blinde muur versperde. 

Lijden en troost: beide motieven sluiten wonderwel aan
bij de missie van vzw Fontein der Vreugde. Loek
Grootjans pakte ze op in zijn ontwerp voor Ergens is het
beter: waar vroeger de Hemelpoort was, heeft hij tegen
de muur een ijl wachtkamertje voor de hemel aan-

gebracht. Een nieuwe hemelpoort, in het blauw en iets
dichter bij de hemel.

Het mirakel van de consensus

In de werkgroep zat ook Donald Vonderlynck, voorzitter
van de vzw De La Sallecollege die eigenaar is van het
gebouw. ‘Toen Isabelle kwam polsen of ze onze muur
voor de wedstrijd Blinde Muren mocht voordragen, stonden
we wat weigerachtig. Vroeger waren er ook al pogingen
geweest om iets met die muur te doen. Het is een heel
moeilijke plaats voor kunst: de muur is zo massief dat je
erg creatief moet zijn om er iets mee aan te vangen.’
Donalds weigerachtige houding sloeg om toen hij de
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Dat buurtbewoners zich opwerpen als opdrachtgevers
van een kunstwerk, vind Loek erg waardevol. ‘Als
kunstenaar moet je ze een werk geven waar ze trots op
kunnen zijn, waar ze zich mee kunnen identificeren. Maar
tegelijk moet je wel de ambitie behouden om een werk
maken dat in je oeuvre past. Dat is me gelukt. Het werk
krijgt een ereplaats in het boek over mijn oeuvre dat nu in
voorbereiding is, en ik hoor dat al veel Nederlanders naar
Gent zijn gekomen om het werk te bekijken. Tegelijk is
Ergens is het beter specifiek voor de muur in de Sint-
Michielsstraat gemaakt. De maatvoering is erop af-
gestemd, en de lelijkheid van de muur zet de schoonheid
van het werk in de verf.’

Een glimp van de hemel

Over die schoonheid is de werkgroep erg te spreken.
Donald is vooral blij met de sterke symbolische lading van
het werk. Isabelle vindt dat die heel goed aansluit bij de
filosofie van vzw Fontein der Vreugde. ‘Ik heb het kunst-
werk al gebruikt als aanleiding om met een depressieve
vrouw te praten. En kinderen in de buurt vroegen me:
waarom is het trapje niet wat lager, zodat wij erop kun-
nen? Dat leverde een boeiende discussie op.’

Jacques merkt dat het discrete kunstwerk toch opvalt:
auto’s vertragen en passanten houden stil om de begelei-
dende tekst te lezen. ‘Na een tijdje kende Loek de buurt
beter dan wij. Toen ik zijn ontwerp zag, dacht ik meteen:
dat is het. Ook het bestuur van de Dekenij reageerde
gunstig. Er groeit een warme, positieve sfeer rond het
werk.’

Maar het mooiste compliment kreeg Loek uit onverwach-
te hoek. ‘In het buurtcafé waar ik wel eens een trippel
ging drinken, werd ik door enkele drinkebroers in de
armen gesloten. Ik was de beste Hollander die ze in Gent
ooit hadden meegemaakt, zeiden ze. Ik mocht zeker
terugkomen, wanneer ik maar wou. En een van die man-
nen zei: ‘Wij hebben ons hele leven verzopen en verkloot;
dat wij ooit in de hemel terechtkomen, is uitgesloten.
Maar jij hebt ons toch nog een blik op de hemel gegund.’
Die had helemaal begrepen waar het mij om ging.’

andere mensen in de werkgroep leerde kennen. ‘De
groep was erg divers. De verscheidenheid van opvattin-
gen over kunst leek eerst niet te overbruggen. Tegelijk
merkte ik een grote openheid en veel goede wil. Men
klampte zich niet halsstarrig aan zijn ideeën vast. Dat
gaandeweg eensgezindheid groeide rond het ontwerp
van Loek Grootjans vind ik nog altijd een mirakel.’

Jacques, buurtbewoner en lid van de Dekenij, beaamt
dat. ‘Sommige mensen in de werkgroep wilden een
muurschildering of wilden de muur laten begroeien. Dat
zagen anderen niet zitten. De klik kwam er toen we over
het kunstwerk gingen denken als een broche - een kleine,
discrete ingreep die licht en leven zou brengen in die
doodse muur. Daar kon iedereen zich in vinden.’

‘Als architect kun je alleen maar jaloers zijn op zo’n proces,’
vindt Jo. ‘Iedereen in de werkgroep deelde dezelfde
bezorgdheid om de plek, maar benaderde ze vanuit ver-
schillende invalshoeken. In het middelpunt daarvan is het
kunstwerk ontstaan, gevoed door de identiteit en de
geschiedenis van de plaats. Wat ik boeiend vond, is dat
het traject en het resultaat vooraf niet vastliggen: je
ontdekt ze al doende. Daar heb je wel een goede gids
voor nodig. Thérèse Legierse van vzw De Nieuwe
Opdrachtgevers speelde die rol perfect.’

Een werk dat in het oeuvre past

Waarom koos de werkgroep uit de kunstenaars die
Thérèse hen had voorgesteld, uiteindelijk voor Loek
Grootjans? Jo: ‘Thérèse heeft ons voor die plek de juiste
kunstenaars aangereikt. We kozen voor Loek omdat hij
filosofisch is ingesteld, omdat hij nadenkt over wat een
plek is, wat haar betekenissen zijn. Bovendien is hij een
goede bemiddelaar en is hij ook technisch sterk.’

Toen Loek Grootjans kennismaakte met de werkgroep,
werd hij meteen overstelpt met informatie over de muur
en de buurt. ‘Dat was erg inspirerend. Het hielp me om
me snel in het dossier in te werken. Dat moest ook, want
voor zo’n moeilijke opdracht was het proces erg kort:
begin januari maakte ik de eerste schetsen, eind mei werd
het werk geplaatst. De tijd en het budget waren zo krap
dat het net niet misliep. Achteraf denk je: dat was waan-
zin. Maar waanzin is natuurlijk prachtig.’

blmbinen.qxd  04-03-2007  18:51  Pagina 35



Blinde Muren: 
een terugblik

Een geslaagde campagne

Het project Blinde Muren begon met een Open Oproep waarin alle
Gentenaars een blinde muur in hun buurt konden voorstellen die ze
graag door een kunstenaar aangepakt wilden zien. De Open Oproep
werd gelanceerd met de slagzin Judocus Vijdt bestelde het Lam
Gods. Wat bestelt u? Judocus Vijdt was de 15de-eeuwse Gentse
schepen die de gebroeders Van Eyck de opdracht gaf om de trip-
tiek ‘De aanbidding van het Lam Gods’ te schilderen. Elke groep of
vereniging in Gent kon een voorstel indienen.

De campagne was een succes: 50 goed gestoffeerde dossiers, van-
uit erg uiteenlopende doelgroepen en evenwichtig gespreid over de
stad werden ingezonden. De hele campagne werd met vzw De
Nieuwe Opdrachtgevers bedacht en uitgevoerd. Vooral over de
formulering van de Open Oproep werd heel zorgvuldig nagedacht,
zodat de deelnemers goed zouden beseffen wat hun rol in het
project Blinde Muren zou zijn: ze kregen de kans om zelf opdracht-
gever van een kunstwerk te worden, een rol die vroeger alleen was
weggelegd voor rijke mecenassen als Judocus Vijdt.

Van de 50 ingestuurde dossiers konden er slechts 5 doorstromen.
Dat neemt niet weg dat ook de niet geselecteerde dossiers voor het
stadsbestuur interessante informatie bevatten. De indieners hebben
op een erg creatieve manier naar hun omgeving gekeken. Hier en
daar hebben ze pijnpunten blootgelegd, zodat zowat elk dossier
aanbevelingen bevat waar het beleid iets mee kan aanvangen.

Dat de Open Oproep een succes werd, komt ook doordat hij was
ingebed in de Dienst Kunsten en dus in de structuur van de Stad
Gent. Niet alleen omdat zo’n intensieve campagne veel inzet en werk-
uren vraagt, maar ook omdat een stadsdienst de lokale gevoelig-
heden kent en weet welke communicatiekanalen en hefbomen hij
moet gebruiken. Bovendien bezorgt hij de campagne de legitimering
en het sérieux dat ze nodig heeft om een breed publiek aan te kun-
nen spreken.

36
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De juiste invulling van participatie

De methodiek waarmee Blinde Muren
werd aangepakt, is een combinatie
van twee invalshoeken. Vzw De
Nieuwe Opdrachtgevers heeft een
eigen stramien ontwikkeld, ge-
ïnspireerd door het voorbeeld van de
Fondation de France. De Dienst
Kunsten had veel ervaring opgedaan
met allerlei projecten waarin burgers
en hele buurten participeren. Dat is
immers de rode draad van de dienst:
uitzoeken hoe je de bewoners nauwer
bij kunst in de stad kunt betrekken.

In principe kan die betrokkenheid ver-
schillende vormen aannemen. Het
gaat er om dat je hun specifieke des-
kundigheid aanboort. De bewoners
zijn mondig en deskundig voor wat
hun buurt aangaat. Zij zijn de
ervaringsdeskundigen: ze kennen de
problemen en de mogelijkheden van
hun buurt, zij weten wat die nodig
heeft.

Die deskundigheid werd aangesproken
door de werkgroep twee kernvragen
voor te leggen: waarom heeft deze plek
volgens jullie kunst nodig? Hoe defi-
niëren jullie de behoefte aan kunst op
deze plek? Die gesprekken leveren een
formulering op van de opdracht waar-
mee een kunstenaar aan de slag zal
gaan. 

Die zoektocht combineren we met een
uiteenzetting over de mogelijkheden
van kunst, zodat de werkgroep geen

Een gevarieerd en evenwichtig
samengestelde jury

De jury werd op zeer diverse wijze
samengesteld, zodat elk dossier gron-
dig kon worden gescreend op de drie
beoordelingscriteria - artistieke kwaliteit,
maatschappelijke betrokkenheid en
stedenbouwkundige relevantie. Dat zijn
overigens de drie criteria waarmee de
Dienst Kunsten elk kunstproject in de
publieke ruimte op zijn zinvolheid toetst.
De jury werd niet gevraagd om de dos-
siers zelf te beoordelen: ze moesten uit
het dossier proberen af te leiden of een
plek voldoende mogelijkheden bood
om er kunst in te integreren.

Joost Declercq en Thérèse Legierse
van vzw De Nieuwe Opdrachtgevers
hadden de jurybijeenkomsten grondig
voorbereid - van elke plek foto’s ge-
nomen, de haalbaarheid van de dos-
siers onderzocht, aanbevelingen voor
de jury geformuleerd, enzovoort. Het
juryberaad zelf verliep vlot, dankzij een
voorzitter die alle visies aan bod liet
komen, zonder dat de discussie
oeverloos uitdijde: hij stimuleerde de
jury om knopen door te hakken.

overspannen verwachtingen formu-
leert. Want kunst vermag natuurlijk niet
alles. Stel dat een buurt extreem
verkeersonveilig is, dan mag ze niet
verwachten dat een kunstwerk iets
aan die gevaarlijke situatie doet. Dat is
de taak van mobiliteitsdeskundigen.
Wat kunst wel kan doen, is allerlei
existentiële problemen bespreekbaar
maken en betekenissen verbeelden.
Hoe dat in dit specifieke geval kan
gebeuren, proberen we met de werk-
groep uit te zoeken. Vaak is dat een
zeer intensief proces.
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Woekeren met het budget

Het budget voor Blinde Muren
bedroeg 20.000 euro per project. Dat
bedrag was berekend op een muur-
schildering. Achteraf bleek slechts één
van de vijf kunstwerken een muur-
schildering te zijn. Voor sommige
projecten bleek het voorziene budget
dan ook niet toereikend te zijn. 

Dat was het geval voor het werk van
Loek Grootjans in de Sint-Michiels-
straat, waarvoor we extra sponsoring
hebben moeten zoeken. Ook voor de
25 meter lange surfplank van Emilio
López-Menchero in Mariakerke bleek
20.000 euro niet te volstaan. Dankzij
sponsoring kon het project toch wor-
den gerealiseerd. 

Het beperkte budget maakt de keuze
van een geschikte kunstenaar nog
crucialer: hij moet onder tijdsdruk kun-
nen werken, met een beperkt budget
op een grote muur een gecompliceerd
werk kunnen maken en zelfstandig
genoeg zijn om technische oplossin-
gen te bedenken. 

Lokaal of bovenlokaal: 
een andere aanpak

De betrokkenheid van de buurt
verschilde naargelang het project. In
Mariakerke was de werkgroep samen-
gesteld uit gebruikers van de plek. Dat
smeedde de erg divers samengestelde
werkgroep samen tot een hechte
groep, die ook na de realisatie van het
kunstwerk actief bleef, bijvoorbeeld
rond mobiliteit. 
Ook in de Papegaaistraat was de
betrokkenheid van de buurt groot en
leverde de samenwerking ook na het
project nog vruchten op. 
In de Arteveldehogeschool viel de
betrokkenheid van de studenten en de
buurt tegen, al werd dat deels ge-
compenseerd door de organisatie van
een studiedag.

Het project in de Sint-Michielsstraat
kreeg van bij het begin een boven-
lokaal karakter: de plek heeft een
betekenis die de buurt overstijgt. Bij
de gebruikers van de plek zitten niet
alleen mensen uit de buurt, maar ook
passanten en niet-Gentenaars. Dat
bovenlokale karakter had gevolgen
voor de keuze van de kunstenaar: het
moest iemand worden die in een
bovenlokaal en zelfs internationaal
idioom kon werken. 

Het had ook gevolgen voor de aanpak.
De muur werd thematisch aangepakt,
door de veelgelaagde geschiedenis
van de plek uit te spitten. Daarom wer-
den ook experts van de Dienst

Durven dromen

Dat proces werd van nabij begeleid
door vzw De Nieuwe Opdracht-
gevers. In de verkenningsfase lieten
de bemiddelaars de werkgroep
kennismaken met een brede waaier
van actuele kunst, natuurlijk aan-
gepast aan de specifieke mogelijk-
heden van de plek. Daarmee wilden
ze de werkgroep aanmoedigen om te
durven dromen. Zolang de leden van
de werkgroep niet vertrouwd zijn met
wat in de hedendaagse kunst alle-
maal kan, blijven ze immers vastzitten
in ingesleten denksporen. Daarom
worden ze uitgedaagd om uit te gaan
van hun stoutste dromen, van wat ze
op die specifieke plek echt fantastisch
zouden vinden. 

Zodra de werkgroep zijn opdracht
heeft geformuleerd, start de bemidde-
laars de zoektocht naar een geschik-
te kunstenaar. Die moet financieel
haalbaar en beschikbaar zijn, hij moet
over voldoende technische expertise
beschikken en hij moet de vraag van
de werkgroep op een zinvolle manier
in kunst kunnen vertalen. 

Die aanpak heeft in het project Blinde
Muren geloond: vzw De Nieuwe
Opdrachtgevers is erin geslaagd voor
de juiste plek de juiste kunstenaar te
vinden. En die kunstenaars hebben
daar ook de juiste kunst gemaakt,
ook al is die soms omstreden, zoals in
de Papegaaistraat. 
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De werkgroep als ambassadeur

Waar dat kon, werd de werkgroep bij de
realisatie van het kunstwerk betrokken.
Dat vergemakkelijkt het aanvaardings-
proces van de buurt. Meestal duurt
het twee jaar voor een vernieuwend
kunstwerk in de publieke ruimte wordt
aanvaard. Als de werkgroep zich met
het kunstwerk kan identificeren en er
zich verantwoordelijk voor voelt, levert
dat meteen al een kleine kern op die
het aanvaardingsproces kan gang-
maken.

Uiteindelijk zijn het de leden van de
werkgroep die het werk in hun om-
geving moeten verdedigen. Dat is een
niet te onderschatten verantwoorde-
lijkheid. Wie in de werkgroep zit, moet
beseffen dat mensen hem of haar op de
gemaakte keuzes zullen aanspreken: hij
fungeert als ambassadeur van het
kunstwerk. Het is zeker niet overbodig
om de werkgroep daar op te wijzen.

Een dialoog van verschillende
visies

Het spreekt voor zich dat in een werk-
groep verschillende visies en invals-
hoeken kunnen leven. Spanningen en
conflicten zijn niet erg, op voorwaarde
dat ze niet verlammen. Dat is in geen
enkele werkgroep gebeurd, mede
dankzij de bemiddeling van De Nieuwe
Opdrachtgevers en de openheid van
de kunstenaar. In de Papegaaistraat,
bijvoorbeeld, heeft Jan Christensen de
spanningen in de werkgroep ge-
detecteerd en geprobeerd om ze tot
een dialoog te transformeren: hij heeft
een artistiek antwoord geformuleerd
door de spanningen te verbeelden.

De bemiddelaars zorgden ervoor dat
de communicatie in de werkgroep en
tussen de werkgroep en de kunste-
naar vlot is verlopen. Tegelijk hebben
ze gewaakt over de artistieke 
onafhankelijkheid van de kunstenaar:
hij moest in alle vrijheid kunnen in-
spelen op de opdracht die de werk-
groep heeft geformuleerd. Want een
kunstenaar moet natuurlijk niet alleen
praten en luisteren: hij moet een
artistieke verbeelding zoeken van ver-
wachtingen, conflicten, verlangens en
spanningen die hij in de opdracht
heeft beluisterd.

Monumentenzorg en de Dienst Archi-
tectuur in de werkgroep uitgenodigd.
Dat betekent niet dat de buurt ge-
negeerd werd: via de Dekenij was de
betrokkenheid er, zij het misschien niet
zo participatief als in de andere
projecten.
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