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10:30 > 12:30 
DEBAT - Gezag in twijfel trekken: de 
mening van kunstenaars (FR)
Geluidsopname live uitgezonden op de 
website van de CENTRALE 

MODERATOR Fabrice Kada
DEELNEMERS Younes Baba-Ali & 
Jean-Marie Vanoirbeek - Aleksandra 
Chaushova - Eric Corijn - Anna Raimondo 
& Aïda Yancy

De verschillende kunstenaars die voor de 
tentoonstelling zijn uitgenodigd, zullen 
het hebben over hun ervaringen met 
autoriteit en de manier waarop zij die 
autoriteit door middel van hun creaties 
in twijfel trekken. In hun praktijk stellen 
zij gezag, macht en de rol van cultuur in 
de stad ter discussie. Tussen realiteit 
en fictie, ernst en humor, brengen al 
deze voorstellen fundamentele vragen 
aan het licht - geaccentueerd door de 
gezondheidscrisis die wij doormaken 
- die alle burgers aangaan. Filosoof en 
socioloog Eric Corijn biedt een meer 
algemene kijk op de verschillende 
machtsniveaus in Brussel, de perceptie 
van gezag door de inwoners en verkent 
de verschillende vormen van steun aan 
kunstenaars en cultuur en hun relevantie. 

Younes Baba-Ali
Younes Baba-Ali werkt regelmatig in 
de openbare ruimte of op ongewone 
plaatsen. In zijn projecten combineert 
de kunstenaar verschillende technieken 
en komen er zowel politieke, sociale 
als ecologische thema’s aan bod. Zijn 
installaties zetten de toeschouwer ertoe 
aan om willens nillens een standpunt in 
te nemen.
Untitled (Sirens) is een participatief 
project; een politiewagen verplaatst zich 
in de openbare ruimte en verspreidt door 
middel van een megafoon moppen van 
Brusselaars. Een manier om de stad wat 
humor in te blazen.
Daarnaast werkt de kunstenaar met 
jongeren uit verschillende Brusselse 
wijken die de gewoonte hebben om 
het geluid van politiesirenes na te 
bootsen. Hij maakte opnames van deze 
geïmproviseerde vocale composities die 
kritiek geven op macht en autoriteit.

Voor het debat zal Younes Baba-Ali 
vergezeld worden door Jean-Marie 
Vanoirbeek, een meertalige politieagent 
van de hondenbrigade van Laken, die de 
inwoners in hun respectievelijke talen 
toespreekt en zal vertellen over zijn werk 
als ‘moppenverteller’ voor het project 
(Untitled) Sirens en over zijn werk op het 
terrein.
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Aleksandra Chaushova
Het werk van Aleksandra Chaushova 
vertrekt vaak vanuit historische 
documenten, tijdschriften, 
architectuurarchieven of, recenter, ook 
vanuit patenten.
Haar recente werk stelt macht, autoriteit 
in vraag, in het licht van productie en een 
economische context. In haar laatste 
reeks tekeningen zien we voorwerpen die 
te maken hebben met de bureaucratie, 
middelen die mee helpen om een 
persoon “vast te pinnen” in een dominant 
systeem.

Eric Corijn
Eric Corijn is cultuurfilosoof en socioloog, 
hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), oprichter van 
Cosmopolis, Centre for Urban Studies, 
medeoprichter van het Brussels Studies 
Institute en de Brussels Academy, 
adviseur van het Global Parliament of 
Mayors, lid van de raad van bestuur 
van de Zinnekeparade en van de Halles 
de Schaerbeek. Hij was een van de 
initiatiefnemers van de «États Généraux 
de Bruxelles» (2008-2009), begeleidde 
de opstelling van het Cultureel Plan 
voor Brussel (2009) en is voorzitter van 
de vzw Brussel 2030. Hij zal een meer 
globale visie geven op de verschillende 
machtsniveaus in Brussel, de perceptie 
van het gezag door de inwoners, en 
wijzen op het gebrek aan een globale 
en coherente visie op steun aan 
kunstenaars en cultuur.

Anna Raimondo 
De multidisciplinaire kunstenares Anna 
Raimondo zal, samen met Aïda Yancy, 
vertellen over Q(ee)R Codes – New 
Boundaries BXL 1000, een onderzoek dat 
ze sinds 2017 ontwikkelt in verschillende 
zones en dat in 2021 gerealiseerd werd 
in de Brusselse binnenstad. Het is een 
participatief kunstproject dat via een 
mondelinge en geluidsbenadering de 
plaats van cis-, trans- en non-binaire 
vrouwen van verschillende leeftijden, 

seksuele geaardheid en afkomst 
in de stad verkent. Door middel van 
opnames van individuele interviews en 
collectieve momenten en een proces 
van het opnemen en componeren van 
stemmen en soundscapes op de door de 
deelnemers gekozen Brusselse locaties, 
stelt Q(ee)R Codes geluidswandelingen 
voor die geïdentificeerd (of gemarkeerd) 
worden door QR-codes op verschillende 
locaties in de stad. Het is een echt 
gender-, subjectief en meervoudig 
portret van de hoofdstad. Voor deze 
ontmoeting zal de kunstenares vergezeld 
worden door Aïda Yancy, queer activiste 
uit Brussel.

Aïda Yancy is een queer, antiracistische 
en feministische activiste gevestigd in 
Brussel. Haar werk en onderzoek leiden 
ertoe dat ze zich richt op kwesties van 
intersectionaliteit en ruimten die (zo) 
“safe” (mogelijk) zijn. In haar vrije tijd 
maakt ze dingen en leest ze boeken 
geschreven door queer, zwarte en 
geraciseerde vrouwen en mensen.

Fabrice Kada 
Radioproducer Fabrice Kada werkt met 
tekst, beeld en geluid. Na zijn studies 
communicatie en fotografie werkte hij 
voor de pers, ontwikkelings-ngo’s en 
verschillende culturele instellingen. Hij 
is gepassioneerd door stem, taalgebruik 
en verhalen vertellen, produceert en 
presenteert programma’s op Musiq3 
en La Première (RTBF) en regisseert 
radiodocumentaires.

14:00 >18:00 
PERFORMANCE Lázara Rosell Albear –  
Neo Lecture 
CENTRALE.hall  
Sint-Katelijneplein 44

Lázara Rosell Albear stelt een nieuwe 
eigenzinnige performance voor die 
beweging en klank combineert binnen 
een “afrofuturistisch ritueel” gelinkt aan 
de tentoongestelde videotriptiek van de 
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tentoonstelling BXL UNIVERSEL II:  
multipli.city. 

Afrofuturisme promoot het syncretische 
idee van een samenleving die de 
multiculturele invloeden van de 
geglobaliseerde wereld waarin we 
tegenwoordig leven, omarmt en de 
minderwaardigheidsstigma’s van de 
westerse filosofie op de Afrikaanse 
cultuur bevraagt. Deze aanpak bevordert 
een meer egalitaire wereld. Lázara Rosell 
Albear nodigt het publiek uit om mee 
klanken, bewegingen en beelden te 
produceren en mee te vieren

Performance met drums, elektronische 
instrumenten, trompet, stem, poëzie, 
fonografie, dagboeken van de opnames 
van de video in Havana.

15:00 > 16:30
SOUNDWALK met Anna Raimondo 
Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières  
BXL 1000 
Sint-Katelijnewijk & omgeving

Q(ee)R Codes – Nouvelles frontières  
BXL 1000 maakt deel uit van een 
langdurig nomadisch artistiek project 
geïnitieerd door Anna Raimondo. Het 
project onderzoekt de aanwezigheid en 
ervaringen van cis- en trans-vrouwen en 
queer personen in hun stedelijke context.
Luisteren en mondelinge uitwisseling 
enerzijds en het creëren van nieuwe 
ruimtes van verbeelding, confrontatie 
en dialoog anderzijds, maken van 
Q(ee)R Codes – New Boundaries BXL 
1000 een platform voor reflectie. De 
plaats van vrouwen – in brede zin en 
niet-biologisch gedefinieerd – in de 
openbare ruimte wordt beschreven en 
geherdefinieerd aan de hand van een 
reeks audio-wandelingen of soundwalks 
in het centrum van Brussel. De personen 
aan het woord komen van diverse 
geografische en culturele horizonten, 
zijn van verschillende leeftijden en 
andere sociale achtergronden en hebben 

verschillende seksuele geaardheden.
De kunstenares stelt een parcours voor 
langs verschillende plaatsen in Brussel 
(Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten / Graf van de Onbekende Soldaat 
/ Begijnhofplein, enz.) om te luisteren 
naar de getuigenissen en de dialoog aan 
te gaan met de deelnemers.

Informatie en reservering:  
info@centrale.brussels 
(het aantal deelnemers is beperkt, gelieve u uit te 
schrijven indien u niet kunt deelnemen)

18:15 > 19:00
PRESENTATIE  van CENTRALE.gazet & 
ONTMOETING met Vincen Beeckman & de 
projectdeelnemers
Sint-Katelijneplein 45

De CENTRALE ontwikkelt meer dan ooit 
de band met de wijk, haar inwoners, 
winkeliers en voorbijgangers door 
haar deuren te openen aan het 
Sint-Katelijneplein en een nieuw 
initiatief te lanceren onder leiding 
van de kunstenaar/bemiddelaar 
Vincen Beeckman en de artistieke en 
bemiddelingscentra: de CENTRALE.gazet. 
Deze driemaandelijkse wijkkrant, die 
samen met de buren van de CENTRALE 
wordt gemaakt, vertelt over het leven in 
de wijk, biedt suggesties voor lezingen, 
muziek of films en geeft een overzicht 
van de activiteiten van verenigingen 
in de Sint-Katelijnewijk en de wijdere 
omgeving. De CENTRALE.gazet, volledig 
met de hand gemaakt en met de grootste 
zorg ter plaatse gedrukt door Rosi, zal 
verkrijgbaar zijn in de CENTRALE en zal 
worden verdeeld in de nabijgelegen 
winkels en organisaties. 

19:30 > 20:00
CONCERT GAML Band 
(Hadassah Emmerichs gast)
Sint-Katelijneplein (achter de Sint-Katelijnekerk 
tegenover de Zwarte Toren) 

GAML is een groep muzikanten, 
geïnspireerd door de Indonesische 
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gamelan, die spelen op potten en 
pannen, waarvan de meeste komen van 
de vlooienmarkt van het Vossenplein. 
De pan is tegelijk een instrument 
van opstand, maar onthult ook al zijn 
melodische en ritmische mogelijkheden.

20:30 > 21:00 
CONCERT DJERMANY LECOACH  
(Vincen Beeckmans gast)
Sint-Katelijneplein (achter de  
Sint-Katelijnekerk tegenover de Zwarte Toren) 

Pedro MBELANI - artiestennaam 
DJERMANY LECOACH - werd ontdekt door 
Vincen Beeckman tijdens zijn project  
La maison ne fait plus crédit (het huis 
geeft geen krediet meer), gerealiseerd in 
het kader van BXL UNIVERSEL II:  
multipli.city. Deze muzikant is geen 
beginneling. Hij is al meer dan 20 
jaar actief, heeft deelgenomen aan 
verschillende festivals over de hele 
wereld en heeft net zijn nieuwe album 
YAYA AYEMBI BINA NA NDENGE NAYO 
uitgebracht. Ter gelegenheid van de 15e 
verjaardag van de CENTRALE treedt hij op 
met 4 muzikanten en zal hij ons allemaal 
in zijn ambiance onderdompelen.

ZONDAG  27.06.2021 ZONDAG  27.06.2021 

10:30 > 12:30  
DEBAT - Brusselsspeaks (FR)
Geluidsopname live uitgezonden op Radio Panik 
105.4 FM & op de website van de CENTRALE 

MODERATOREN Séverine Janssen (BNA-
BBOT) - Tania Nasielski (co-curator van 
het expo-forum BXL UNIVERSEL II:  
multipli.city - adjunct van de artistiek 
directeur van de CENTRALE)

DEELNEMERS Taha Adnan - Julie Bertone - 
Brudi der Lux - Dirk Jacobs - collectif  
Les Microsondes 

Brussel is een naam die uit 7 letters 
bestaat. De gemiddelde temperatuur 
bedraagt er 10,4 C°, ze ligt op 13 m 
hoogte en 25% van de bevolking is jonger 
dan 20 jaar. Dagelijks worden er 104 
talen gesproken. Elke dag vermengen 
talen zich om woorden te vormen, soms 
ongerijmd, soms zonder dat iemand het 
hoort, jonge woorden die het verhaal 
van de stad vertellen en veranderen. De 
Brusselse woordenschat is zoveel meer 
dan wat er in woordenboeken staat. Het 
is een mengelmoes waar de Dikke Van 
Dale of Le Robert geen weg mee kunnen. 
Hoe wordt taal hier gebruikt? Kan dit 
meervoudige taalgebruik een ‘Brusselse 
praxis’ vormen? Deze bijeenkomst zal 
gaan over het delen van mondelinge 
codes in een gebied en de collectieve en 
individuele impact daarvan. 

Taha Adnan 
Taha Adnan (1970) komt oorspronkelijk 
uit Marrakesh en woont sinds 1996 in 
Brussel, waar hij werkt voor de Federatie 
Wallonië-Brussel. In de jaren negentig 
was hij medeoprichter van het tijdschrift 
L’Algarade poétique. Hij is lid van de 
Union des écrivains du Maroc en het 
Collectif de poètes bruxellois.  
Hij werkt samen met  MOUSSEM, een van 
de partnerorganisaties van  
BXL UNIVERSEL II: multipli.city. In 2014 
werd de Nederlandse versie van zijn 
toneelstuk Bye Bye Gillo gecoproduceerd 
door MOUSSEM en het Vlaamse theater 
Arsenaal onder regie van de Belgische 
dramaturg Michael De Cock. In 2016 werd 
een Italiaanse versie geënsceneerd 
en gepresenteerd door La Compagnia 
Italiana di Prosa-Genova onder regie van 
Elena Siri. Bye Bye Gillo is gepubliceerd in 
het Arabisch, Frans, Engels en Italiaans.  
Onder zijn publicaties: Dounia 
(Verzameling: Théâtre à vif - Lansman 
Editeur 2020), Ton sourire est plus beau 
que le drapeau national (Marsam, Rabat 
2019), Ceci n’est pas une valise (La 
Croisée des Chemins, Casablanca 2016), 
Bruxelles, la marocaine (Le Fennec, 
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Casablanca 2015), Bye Bye Gillo (Elyzad, 
Tunis 2013), Marokkaans alsjeblieft 
(maelstrÖm, Brussel 2012), Je hais 
l’amour (Le Fennec, Casablanca 2010), 
Transparences (L’Arbre à paroles, Luik 
2006).

Julie Bertone 
Julie Bertone is taaldocente aan het 
Academisch Centrum voor Talenonderwijs 
(ACTO, VUB) en maakt deel uit van het 
project Community Engaged Research 
and Learning aan de Vrije Universiteit 
Brussel (VUB). Zij heeft een master 
in Franse en Spaanse literatuur en 
taalkunde. Zij is ook opgeleid in 
interculturele communicatie en studeert 
momenteel lichaamspsychotherapie (3 
jaar/4 jaar).

Brudi der Lux 
Brudi der Lux is een rapper uit Brussel, 
oorspronkelijk uit Luxemburg, waar 
hij is begonnen. Maar hij groeide op in 
Brussel, waar hij zich ontwikkelde tussen 
zijn dereh - zijn broers, zijn brudis, zijn 
vrienden. Hij is de belichaming van de 
Brusselse polyfonie: zijn rap is een 
vrolijke mengeling van Frans, Engels, 
Duits en soms zelfs Italiaans. Hij gelooft 
niet in de zuiverheid van de taal: voor 
hem is de taal een ruimte die open moet 
blijven.  

Dirk Jacobs 
Dirk Jacobs is gewoon hoogleraar 
sociologie aan de Université Libre 
de Bruxelles. Hij is verbonden aan 
de onderzoeksgroep voor etnische 
betrekkingen, migratie en gelijkheid 
(GERME) van het Instituut voor Sociologie. 
Voormalig directeur van GERME, is hij 
nu directeur van EBxl, le réseau des 
études bruxelloises de l’ULB. Hij is 
gespecialiseerd in de studie van het 
migratie- en integratiebeleid en in de 
sociologie van het onderwijs. Sinds 2021 
is Dirk Jacobs voorzitter van het Brussels 
Studies Institute, het coördinatieplatform 
voor academisch onderzoek over Brussel. 

Aan de ULB is Jacobs adviseur van de 
rector voor de betrekkingen met het 
leerplichtonderwijs en adviseur van het 
universiteitsbestuur voor het Brusselse 
beleid. Jacobs studeerde sociologie aan 
de universiteit van Gent en promoveerde 
in 1998 in de sociale wetenschappen aan 
de universiteit van Utrecht. Hij is sinds 
2004 verbonden aan de ULB en werd in 
2012 benoemd tot gewoon hoogleraar. Hij 
was gasthoogleraar aan de universiteit 
van Amsterdam, de Leibniz Universität 
Hannover, de Facultés Universitaires 
Saint-Louis, de Katholieke Universiteit 
Leuven en het Vesalius College (VUB). 
In 2011 ontving hij een ERC-subsidie 
voor zijn project “Equal opportunities for 
migrant youth in educational systems 
with high levels of social and ethnic 
segregation – assessing the impact of 
school team resources”. Hij was een 
van de oprichters van de G1000. Hij is 
lid van de raad van bestuur van Pouvoir 
Organisateur Pluriel (les écoles plurielles) 
en Foyer in Molenbeek.

Les Microsondes
Les Microsondes is een collectief voor 
de creatie van podcasts, opgericht door 
Jeanne Gougeau en Ophélie Bouffil. 
Na een diploma journalistiek, waarin 
zij zich beiden specialiseerden in de 
audiovisuele sector, wapenden zij zich 
met hun microfoons en hun eerdere 
opleiding in de filosofie en Russische 
vertaling om heel uiteenlopende 
onderwerpen aan te snijden. Gaande 
van de beproevingen van het Koerdische 
volk, de verscheidenheid aan talen die 
in Brussel gesproken worden, tot de 
kwestie van het activisme achter de 
ondergrondse scene in Moskou. Met hun 
collectief willen zij ook de toegang tot 
podcasts democratiseren en on-demand 
diensten voor geluidscreaties aanbieden.

Séverine Janssen  
Séverine Janssen studeerde filosofie en 
leidt momenteel BNA-BBOT, een Brusselse 
organisatie die zich inzet voor de orale 

https://www.vub.be/profiel/julie-bertone
https://www.facebook.com/Brudi-der-Lux-423346141730225/
https://germe.centresphisoc.ulb.be/fr/user/189
https://www.facebook.com/Les-Microsondes-101887992050035/
https://www.facebook.com/BNA.BBOT


en klankgeschiedenis van Brussel. Zij 
creëert archieven van het heden door het 
opsporen en verzamelen van stemmen, 
woorden, verhalen of, in ruimere zin, elk 
spoor van herinnering. Zij experimenteert 
met de mogelijkheden van historische 
vertelling en uitwerking - zowel 
individueel als collectief. Zij is bijzonder 
geïnteresseerd in fragmentarisch 
schrijven, dat zij ook beoefent.
 
Namiddag van kruisbestuiving van 
participatieve ervaringen 

14:00 > 15:30
PRESENTATIE VAN HET FANZINE & 
ONTMOETING met de projectdeelnemers
CENTRALE.hall (Sint-Katelijneplein 44)

De leerlingen en de leerkrachten van 
de 7e klas Interieurontwerp, Sarah 
Joris, en Reclame, Marie Philippe 
van het Institut Sainte-Marie, en ook 
Sébastien Marandon en Frédérique 
Demeuse, hun leerkrachten Frans, 
hebben een Fanzine gemaakt, in de 
vorm van een ‘tegen-catalogus’ van de 
tentoonstelling. Sommige studenten 
hebben journalistiek werk verricht door 
kunstenaars en vertegenwoordigers 
van partnerverenigingen te interviewen, 
anderen hebben kunstenaars uitgekozen 
om over hun werk te praten of hebben 
meer persoonlijke teksten geschreven. 
Via performances en speed dating 
zullen ze hun visie op Brussel en de 
tentoonstelling voorstellen.

15:45 > 16:30 
ONTMOETING met Pélagie Gbaguidi en de 
studenten die aan de tentoonstelling 
hebben deelgenomen, & presentatie 
van hun schrift over het thema In Praxis 
Decolonial 
CENTRALE.hall (Sint-Katelijneplein 44)

Dit project kadert in het proces van 
dekolonisatie van het onderwijs en heeft 
als doel om stil te staan bij de manier 
waarop het onderwijs een antwoord 
kan bieden in het proces van het 
deconstrueren van het rassenconcept.
Pélagie Gbaguidi – die zich profileert 
als een hedendaagse vertelster – 
nodigde jongeren uit om mee te werken 
aan een gedachtenexperiment over 
maatschappelijke problemen, in een 
context van een groeiend debat over 
nationalisme, identiteitsbeleid, racisme 
en discriminatie. Het project nam als 
uitgangspunt de Code Noir (het ‘zwarte 
wetboek’), een koninklijke ordonnantie 
van maart 1685 die het lot bezegelde van 
de zwarte slaven uit de Franse kolonies. 
De kunstenares nodigde de jongeren 
uit voor een confrontatie met dit 
archief. Vanuit een kritische benadering 
formuleren ze oplossingen voor de 
gevolgen van de slavernij in de recente 
geschiedenis. Elke deelnemer werkte 
zijn of haar interpretatie uit in een schrift 
dat volgens zijn of haar wensen wordt 
voorgesteld in de tentoonstelling.
Met bijdragen in Brussel van de leerlingen 
van het 6de jaar APESA (voorbereidende 
workshops voor het hoger artistiek 
onderwijs), de leerkrachten Maïté Fiolle, 
Nadia Berriche, Simon Damamme; de 
leerlingen van het 7de van het Institut 
Sainte-Marie in Sint-Gillis, de leerkrachten 
Frédérique Demeuse, Sarah Joris, 
Sébastien Marandon, Marie Philippe.
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