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Deze brochure is ontworpen voor wie graag 
wat extra lectuur heeft voor zijn bezoek aan de 
tentoonstellingen van de CENTRALE. Ook al is 
de brochure eerder bedoeld voor leerkrachten 
en groepsbegeleiders, ze kan ook goed van 
pas komen tijdens een vrij bezoek of een 
rondleiding. De verschillende hoofdstukken 
werpen een blik op het artistieke aanbod op 
en rond de tentoonstelling. Er worden een 
aantal interessante online links aangereikt om 
uw ontdekkingstocht verder te zetten (Zie en 
Lees) alsook enkele vragen die u met uw groep 
kan delen om zo het debat aan te zwengelen. 
Tot slot bevat de brochure ook een overzicht 
van de activiteiten die in het kader van de 
tentoonstelling georganiseerd worden.

We kijken ernaar uit om u te mogen 
verwelkomen in de CENTRALE !

Inleiding

De trilogie BXL UNIVERSEL, 
een project van lange adem 

BXL UNIVERSEL II : multipli.city, 
wat wil dat zeggen ? 

Werkwijze 
 
De kunstwerken en de artistieke praktijken 
binnen de tentoonstellingsruimtes van het 
centrum voor hedendaagse kunst 
CENTRALE.hall & CENTRALE.lab

Buiten de muren van het centrum voor 
hedendaagse kunst: de praktijken van de 
partnerlocaties van de tentoonstelling
BXL UNIVERSEL II: multipli.city. 
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De trilogie BXL UNIVERSEL, 
een project van lange adem 

“De trilogie BXL UNIVERSEL wil de Brusselse 
verankering van de CENTRALE als 

kunstencentrum dat opgericht werd door 
de stad Brussel in de verf te zetten en een 
subjectief portret schetsen van de stad in 

drie bedrijven. Sinds ik bij het bestuur van het 
centrum ben gekomen, heb ik het altijd erg 

belangrijk gevonden om het kunstencentrum 
te doen opvallen in het overvloedige, artistieke 
leven in Brussel. Het eerste luik BXL UNIVERSEL 

I: een subjectief portret (2016) bracht een 
discipline-overschrijdende interpretatie van 

kunst door volkscultuur, folklore, outsiderkunst 
en hedendaagse kunst met elkaar te verbinden. 

BXL UNIVERSEL II: multipli.city (2021) is gericht 
op de kosmopolitische stad, de diversiteit 

en de socioculturele initiatieven. Het derde 
luik, BXL UNIVERSEL III: de utopische stad, zal 
in 2026 de toekomstvisie van de stad in de 

kijker zetten. Deze trilogie laat u kennismaken 
met de stad van gisteren, vandaag en morgen 

ter gelegenheid van de tiende, vijftiende en 
twintigste verjaardag van de CENTRALE.”1

Carine Fol (co-commissaris van de tentoonstelling 
BXL UNIVERSEL II : multipli.city)

INLEIDIN   G

 1F. CHEVAL, “Interview met Carine Fol en Tania Nasielski, co-curatoren van BXl 
UNIVERSEL II : multipli.city”, In Bruxelles Universel multipli.city, Bruxelles, 
CFC-Éditions, 2021.



4

EERST WAS ER BXL UNIVERSEL I
Ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag in 
2016, stelde de CENTRALE BXL UNIVERSEL I : 
een subjectief portret voor. De CENTRALE for 
contemporary art opende zijn deuren voor het 
eerste luik van een trilogie over Brussel enkele 
maanden na de terroristische aanslagen in 
Brussel en stelde het onderscheid tussen hoge 
en lage cultuur in vraag.

VANDAAG IS HET DE BEURT AAN BXL UNIVERSEL II 
In het kader van dit tweede subjectieve portret 
van Brussel, met als naam BXL UNIVERSEL II : 
multipli.city, wordt er nagedacht over de stad 
van vandaag. Een stad met vele gezichten, 
die zowel kosmopolitisch, meertalig, complex, 
gevarieerd als contrastrijk is. 
Dit tweede luik, dat vorm kreeg tijdens de 
pandemie en de opeenvolgende lockdowns 
die niet alleen onze kijk op de stad en de wereld, 
maar ook onze blik op en onze relaties met 
anderen veranderden, benadrukt hoezeer kunst 
en cultuur de vele manieren om in de stad en 
de wereld te leven weerspiegelen en mogelijk 
maken. Met BXL UNIVERSEL II : multipli.city, wil 
de CENTRALE meer dan ooit zijn rol opnemen als 
kunstencentrum van de stad en het mogelijk 
maken om kunstenaars, partners en bezoek(st)ers 
samen te brengen om zijn veelzijdigheid te vieren. 

WAAROM MULTIPLI.CITY ? 
multipli.city ontplooit zich als een patchwork 
van opmerkelijke projecten en parcours door 
kunstenaars die ervoor kozen om in Brussel 
te leven. Er wordt ook samengewerkt met 
meerdere Brusselse burgerverenigingen en 
artistieke organisaties. Door de bevraging van 
de verschillende lagen van de kosmopolitische 
stad en haar samenlevingsweefsel, reikt het 
kunstencentrum uit naar de openbare ruimte 
en de partnerlocaties met als doel het delen 
en uitwisselen van artistieke, individuele en 
collectieve praktijken.

EEN PROJECT BESTAANDE UIT DE VOLGENDE 
VRAAGSTELLINGEN:
Hoe de huidige culturele rijkdom van Brussel in 
een tentoonstelling weerspiegelen ? 
Hoe benadrukken dat BXL UNIVERSEL 
geëvolueerd is naar “BXL PLURIVERSEL” ? 
Hoe een kunstwerk benaderen als het 
participatief is ? 
Hoe de diversiteit omarmen zonder daarbij in de 
valkuilen van een polariserende en identitaire 
interpretatie te vallen ?
Hoe een identiteit oproepen die ons 
samenbrengt en niet verdeelt ? 
Hoe het kunstencentrum toegankelijker maken 
voor elk publiek ? 
Hoe het debat en de dialoog op lange termijn 
bevorderen ? 
In het licht van al deze vragen, werd de 
tentoonstelling opgevat als expo-forum. 

MAAR WAT IS EEN EXPO-FORUM ?
“We hebben het project dus ontworpen 
als een forum, een trefpunt, een agora 

in de stad. Iedereen die dat wenst, wordt 
uitgenodigd om zich te komen uitdrukken – 
over het samenleven, de (co-)creatie, de rol 
van kunst in de stad, en andere vragen van 
de kunstenaars en de projectpartners. Het 
element “tentoonstelling”, dat de werken 
van elf kunstenaars samenbrengt, is net 

zo aanwezig als het element « forum », dat 
burgerorganisaties, schrijver/schrijfsters, elk 

publiek, studenten/studentes, inwo(o)n(st)ers, 
en toevallige passanten in de“patchwork”-stad 

die Brussel is, bijeenbrengt.”2 
Tania Nasielski (co-curator van de tentoonstelling      
      BXL UNIVERSEL II :  
              multipli.city)

 2 F. CHEVAL (2021), op.cit.

Bekijk de pedagogische brochure van BXL UNIVERSEL I: een subjectief 

portret door op deze link te klikken: https://centrale.brussels/wp-

content/uploads/2021/02/Cahier-pedagogique_BXLUniversel.pdf

BXL UNIVERSEL II : multipli.city, wat wil dat zeggen ? 
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DE KUNSTWERKEN EN DE ARTISTIEKE PRAKTIJKEN 
BINNEN DE TENTOONSTELLINGSRUIMTES VAN 
HET CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST - 
CENTRALE.HALL & CENTRALE.LAB
CENTRALE.hall & CENTRALE.lab
Inleiding 
De scenografie van de tentoonstellingsruimte 
 
Laten we eerst even kort de scenografie van 
de tentoonstellingsruimte bekijken voor we 
de kunstwerken gaan ontdekken. De ruimte 
van de CENTRALE.hall is uitzonderlijk volledig 
open. Carine Fol en Tania Nasielski lieten zich 
namelijk inspireren door bepaalde kernthema’s 
van het expo-forum , zoals het kosmopolitisme, 
het associatieve, de diversiteit en het delen en 
creëerden een open ruimte die symbool staat 
voor de openheid naar de ander. Daarom zal u 
al meteen de meeste werken kunnen zien van 
zodra u de tentoonstellingsruimte binnenkomt. 
De lambriseringen waar we de schilderijen 
normaal aan ophangen werden weggehaald 
om de kunstwerken en klanken met elkaar te 
vereenzelvigen. 

IN HET HART 
VAN HET EXPO-
WERKWIJZE
BXL UNIVERSEL II: multipli.city is een project 
met een expo-forum en multidisciplinaire 
evenementen in samenwerking met 11 
kunstenaars en 6 burgerorganisaties uit 
Brussel. Om u te begeleiden tijdens uw 
ontdekkingstocht op het expo-forum, 
stellen wij u enkele mogelijke pistes en extra 
informatie voor die u misschien wel de kans 
zullen geven om de werken en de praktijken die 
aan bod komen op BXL UNIVERSEL II : multipli.
city te (her)ontdekken.

Door de verschillende lagen van 
de kosmopolitische stad en haar 
samenlevingsweefsel te bevragen, overstijgt 
de CENTRALE de muren van zijn expositieruimte 
om uit te reiken naar de openbare ruimte en 
de partnerlocaties. Onze ontdekkingstocht 
van het project BXL UNIVERSAL II : multipli.
city zal daarom in twee fasen verlopen. Eerst 
overlopen we de kunstwerken en de praktijken 
in de tentoonstellingsruimtes van het centrum 
voor hedendaagse kunst. Daarna verlaten we 
deze ruimten en richten onze schijnwerpers 
op de praktijken die de partnerlocaties hebben 
gecreëerd voor BXL UNIVERSEL II : multipli.city. 

Uitzicht van de tentoonstelling BXL UNIVERSEL II : multipli.city, 
CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

    FORU
 

   M

Naar aanleiding van de gezondheidssituatie door het coronavirus, 

waren de bezoekers van de tentoonstelling BXL UNIVERSEL II : 

multipli.city verplicht om (op het moment dat deze pedagogische 

brochure geschreven werd) een uitgestippeld parcours te volgen 

tijdens hun bezoek. Daarom komt de volgorde waarin de kunstwer-

ken en de artistieke praktijken worden voorgesteld overeen met 

het parcours dat de bezoekers moesten volgen. 
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Làzara Rosell Albear bestudeert de 
beweging, migratie, transformatie, 
interactiviteit en de effecten ervan op het 
mens-zijn. Haar discipline-overschrijdende 
projecten nemen de vorm aan van 
performances, concerten, choreografie, 

films en installaties die de beleving van de 
aanwezigheid en zintuigen bestuderen in 
interactie met het publiek. Ze vermengt de 
traditionele technieken met de mogelijkheden 
van een digitale tool en 3D. 
Voor BXL UNIVERSEL II : multipli.city, gaat 
Làzara Rosell Albear verder met het project 
dat zij aanvatte in 2004, met name een video 
over de rituelen en performances waarbij de 
rituelen van de Afro-Cubaanse santeria worden 
bestudeerd alsook de mentale staat waartoe 
deze leiden. De gefilmde rituele ceremonie 
balanceert tussen trance en controle, een 
afwisseling van vaste en bewegende beelden 
waarbij de kunstenares een dubbele rol vervult : 
van deelneemster en toeschouwster.

OVER HET WERK :  
Voor u staan twee werken die in Cuba gefilmd 
zijn, een werk dat in Brussel gefilmd is en 
een geluidsband. Het laatste werk is een 
geluidscreatie die vorm kreeg vanuit de drie 
geprojecteerde films. Neem de tijd om even te 
gaan zitten onder de geluidsdouches en op te 
gaan in de gefilmde rituelen. Misschien komt u 
wel even oog in oog te staan met Làzara Rosell 
Albear die helemaal rechts in beeld verschijnt. 
VRAGEN : 

Er bestaan persoonlijke rituelen, gedeelde 
rituelen, rituelen gericht op het lichaam en 

rituelen die het lichaam overstijgen… Het begrip 
ritueel heeft dus veel betekenissen. Welke 

betekenis heeft het voor u ?
Heeft u al deelgenomen aan bepaalde rituelen ? 

Hoe zou u deze ervaring omschrijven ?
Een van de drie video’s die geprojecteerd 

worden, werd gemaakt in Brussel. Dewelke 
denkt u ? 

ZIE :  
Voorstelling in de CENTRALE : 26/06/21—14 à 18h

LÀZARA ROSELL ALBEAR (1971, Havana, Cuba. Woont en werkt in Brussel)  
Yoko Osha III or The first day is the day of the river  2004 - 2021 — video-installatie 

@
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video-installatie van Làzara Rosell Albear, CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

Sleutelwoorden : beweging, migratie, lichaam, transformatie, 

interdisciplinair project, traditionele techniek, digitale middelen, 

ritueel.rituel.
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Q(ee)R Codes 
Nouvelles frontières kadert in een reizend 
ongoing artistiek project opgestart 
door de kunstenares Anna Raimondo. 
Het project stelt de aanwezigheid en 
ervaringen van vrouwen in hun steden 

in vraag. Enerzijds door te luisteren en via 
gesprekken en anderzijds door het creëren van 
nieuwe ruimten van verbeelding, confrontatie en 
dialoog, wil Q(ee)R Codes - Nouvelles frontières 
een reflectieplatform zijn om de plaats van de 
vrouw in de openbare ruimte te herdefiniëren 
doorheen een reeks van klankwandelingen. 
Deze zijn gebaseerd op interviews, collectief 
luisteren en ontmoetingen die de kunstenares 
organiseerde met groepen van vrouwen van 
verschillende leeftijden, seksuele geaardheid 
en herkomst. Anna Raimondo nodigt hen uit om 
de ruimten te beschrijven waar ze wonen, de 
gevoelens die deze plek bij hen oproept alsook 
de verhalen, herinneringen en geschiedenis die 
hen inspireren. Na al deze verhalen te hebben 
verzameld, keert de kunstenares terug naar de 
vermelde plaatsen om er het klanklandschap vast 
te leggen. Via een proces van herinterpretatie 
in dialoog met de deelneemster, maakte zij 
klankwandelingen in de stad. Het publiek wordt 
uitgenodigd om aan de hand van deze ervaringen 
en percepties van de deelnemende vrouwen de 
openbare ruimte te doorkruisen.

OVER HET WERK :  
Aan de muur hangen 7 paar witte handen in 
gips die de gebaren moeten voorstellen van 
de vrouwen die deelnamen aan het project 
van Anna Raimondo. Als u dichter bij deze 
gipsen handen komt, hoort u fragmenten 
van verhalen, stemmen en stiltes. Het zijn 
stukjes uit de persoonlijke portretten die u in 
de openbare ruimte kan ontdekken via enkele 
geluidswandelingen. De route naar die verhalen 
werd aangeduid op de kaart aan de muur 
tegenover de gipsen handen.  
VRAGEN : 

Anna Raimondo breidt de (artistieke) 
luistermogelijkheden uit. Daarom werden 
haar werken op haar website ingedeeld in 

verschillende categorieën: radio art, radioshows, 
documentaires, geluidenwandeling, … “3. Wat is 
uw gevoel bij de verhalen van de vrouwen als u 

ze beluistert zonder ze te zien ?
Kan u beschrijven welk gevoel deze 

persoonlijke portretten bij u opriepen ?
LEESTIP :  
Ephemera as Evidence, Daniel Blanga Gubbay 
(artistiek mededirecteur van 
Kunstenfestivaldesarts), 2021 
http://annaraimondo.com/wp-content/    

uploads/2021/03/Ephemera-as-Evidence-_-DBG.pdf

ANNA RAIMONDO (1981, Napels, Italië. Woont en werkt in Brussel)
Q(ee)R Codes   2021 — Installatie, gemengde technieken
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3 Zie http://annaraimondo.com/listen/

Installatie en gemengde techniek van Anna Raimondo, 
CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

U kan de kaart ook verkrijgen door hieronder op de link te klikken: 

http://annaraimondo.com/wp-content/uploads/2021/03/

QCB_A3-rectoverso.pdf . U kan de subjectieve portretten ook 

herbeluisteren door te klikken op deze link: http://annaraimondo.

com/qeer-codes-bxl-1000/

Sleutelwoorden : aanwezigheid, vrouw, stedelijke ruimte, subjectief 

portret, geluidenwandeling, geslacht, verbeeldingsruimte, 

confrontatie, dialoog, verhalen, herinneringen, QR-code.
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 Stephan Goldrajch maakt op hedendaagse 
wijze gebruik van technieken als borduren, 
naaien en haken. Deze dragers zijn voor hem 
op de eerste plaats een voorwendsel voor de 
ontmoeting, voor het smeden van banden, 
voor een dialoog met het publiek.

Voor BXL UNIVERSEL II : multipli.city, stelt de 
kunstenaar een participatieve creatie voor, 
een “palaverboom”, waarvan de stam volledig 
bedekt is door gekleurde gehaakte lappen 
gerealiseerd met Brusselse verenigingen en 
instellingen en met vrijwilligers. 

OVER HET WERK :  
L’arbre à palabres (vergaderboom) van de 
kunstenaar Stephan Goldrajch bevindt 
zich centraal in de tentoonstellingsruimte. 
Een trefpunt van lleuren, materialen en 
ontmoetingen. Daarnaast vindt u naast dit werk 
alle namen van de vrijwillig(st)ers die een of 
meerdere stukken gebreid of gehaakt hebben. 
Deze collectieve creatie doet de muren van de 
zaal vervagen. Staat deze boom op de grond of 
hangt hij aan het plafond ? Stephan Goldrajch en 
het technische team van de CENTRALE hebben 
de boomstructuur ter plaatse ontworpen, in 
harmonie met de tentoonstellingsruimte.
VRAGEN : 

Kent u de herkomst en betekenis van de 
uitdrukking “arbre à palabres” ? 

Ontmoetingen en het smeden van banden 
vormen de kern van het werk van Stephan 

Goldrajch. Heeft u ooit deelgenomen aan een 
collectieve creatie of aan een collectief werk ? 

Hoe was deze ervaring voor u ?
TE BEKIJKEN : 
Heeft dit werk ervoor gezorgd dat u meer wilt 
ontdekken over haken en breien of wil u meer 
weten over de volgende collectieve creatie van 
Stephan Goldrajch ? Bekijk dan de workshop 
die de kunstenaar heeft georganiseerd om dit 
collectieve werk te verwezenlijken  via deze link 
de workshops #trythisathome van de CENTRALE: 
https://centrale.brussels/trythisathome/.

“Ik houd er vooral van om mensen echt te 
ontmoeten en ze uit te nodigen om met mij 

te komen werken. Zo is participatief borduren 
een van de projecten die ik vaak organiseer. 

Door de lockdown was het onmogelijk om zulke 
dingen te doen. Daarom dacht ik: “Hoe kan ik 

ervoor zorgen dat de mensen toch nog samen 
aan iets kunnen werken, zonder echt samen te 
zijn ?” Zo kwam ik terecht bij het verhaal van de 
“Arbre à Palabres”, dat ik eigenlijk helemaal niet 

kende.”5

fragment uit FANZINE (2021)

STEPHAN GOLDRAJCH (1985, Brussel, België. Woont en werkt in Brussel)
L’Arbre à Palabres   2020 - 2021 — Installatie, hout en textiel
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Arbre à Palabres, CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

5 In het kader van de tentoonstelling BXL UNIVERSEL II : multipli.city, hebben de 
leerlingen van  het Institut Sainte-Marie een Fanzine (contre-catalogue) van 
de tentoonstelling gerealiseerd waarin u enkele verhalen kunt lezen over de 
ontmoetingen tussen de leerlingen van het Institut Sainte-Marie en de kunstenaars 
van de partnerorganisaties van de tentoonstelling .

4 Op de muur aan uw linkerkant als u naar de rest van de voorstelling kijkt.

Sleutelwoorden : vergaderboom, borduren, naaien, haken, alibi 

voor ontmoetingen, banden smeden, dialoog, collectieve creatie.
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In zijn fotografiepraktijk verwerkt Vincen 
Beeckman de universums die hij ontdekt 
en die hem raken. Hij werkt zoveel mogelijk 
samen met de mensen die hij fotografeert. 
Soms wordt hij zelf het model, of vormt hij 
met hen een duo van verhalenvertellers. 

Hij dompelt zich onder in bepaalde groepen 
en positioneert zichzelf als rode draad van 
een fotocollectie in constante ontwikkeling.
Voor BXL UNIVERSEL II : multipli.city is Vincen 
Beeckman twee Brusselse nachtcafés gaan 
verkennen. De Cobra Jaune, aan de Zuidlaan, 
is een oud dartscafé dat wordt gerund door 
Hamid, die er Braziliaanse of Congolese 
avonden organiseert. In het café verstrengelen 
zich melodieën en vriendschappen van overal 
ter wereld. Het tweede universum is dat van 
de Africa Moto, een welbekend adres in de 
Slachthuiswijk, waar het alweer de nacht is 
die de sfeermakers aantrekt. Dit café leeft ook 
rond de zondagsmarkt, waardoor het ook nog 
een ander type bezoekers en verkopers over 
de vloer krijgt. Vincen Beeckman doorzoekt 
deze ontmoetingsplaatsen en schuift de 
schouders op met de schimmige volkeren 
waaruit ze bestaan om visuele, tekstuele 
en muzikale eigenheden te ontleden. De 
kunstenaar nodigde ook Estelle Chatelin uit die 
het textielwerk in deze 
installatie creëerde.

OVER HET WERK : 
“Wilt u een boodschap doorgeven via uw foto’s ?

Het zijn ontmoetingen. Het is niet per se de 
bedoeling om een boodschap door te geven. Ik 
probeer gewoon wat tijd door te brengen met 
de personen, zodat ik de ontmoetingen kan 

fotograferen. Het gaat vooral over mezelf. Het 
uitgangspunt is enorm persoonlijk. De foto is een 
beetje een excuus om veel verschillende mensen 

te kunnen zien. En als ik daarna een idee wil 
overbrengen, dan zou dat een idee van nabijheid 
met de mensen zijn, een soort van politiek idee. 

Maar ja, het blijft toch gigantisch moeilijk om 
enkel met beelden iets in beweging te zetten.”

fragment uit FANZINE (2021)6

VRAGEN :
Hoe zou u uw gevoel omschrijven bij deze 

installatie ? 
Welke elementen trokken uw aandacht ? 

Wat ziet u ?
TE BELUISTEREN : 
Klik om meer te weten te komen over de artistieke 
aanpak van deze kunstenaar op de volgende link 
om het piKuur-project te ontdekken : https://centrale.

brussels/expos/expo-photos-bruxelles-vincen-beeckman-pikuur/

VINCEN BEECKMAN (1973, Brussel, België. Woont en werkt in Brussel)
La maison ne fait plus crédit   2021 — Installatie, gemengde technieken
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 Installatie Vincen Beeckman, 
CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

6 In het kader van de tentoonstelling BXL UNIVERSEL II : multipli.city, hebben 
de leerlingen van  het Institut Sainte-Marie een Fanzine (contre-catalogue) 
van de tentoonstelling gerealiseerd waarin u enkele verhalen kunt lezen over 
de ontmoetingen tussen de leerlingen van het Institut Sainte-Marie en de 
kunstenaars van de partnerorganisaties van de tentoonstelling.

Sleutelwoorden : fotografie, 

ontmoetingen, grondgebied, 

tijdelijkheid, aanwezigheid, 

nachtbars, natuur (visueel,

textueel en geluidsgestuurd).
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Younes Baba-Ali werkt regelmatig in de 
openbare ruimteof 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 fluisteren. Daarnaast werkt 
de kunstenaar met jongeren uit verschillende 
Brusselse wijken die de gewoonte hebben om 
het geluid van de politiesirenes nabootsen. Hij 
maakte opnames van deze geïmproviseerde 
vocale composities die vectoren worden van 
kritiek op macht en autoriteit.

OVER HET WERK :  
U staat voor twee werken die allebei een scherm 
en een geluidsdouche bevatten. Op het scherm 
van het eerste werk ziet u een politieagent, 
Papa Jean Marie, die wat grappen vertelt die 
de kunstenaar verzameld heeft bij vrijwilligers. 
Als hij niet zeker is van de uitspraak van deze 
moppen die een bonte Brusselse mengeling 
laten horen, dan , vraagt en leert de agent hoe 
hij ze moet uitspreken. 
Op het scherm van het kunstwerk ernaast, 
ziet u een korte documentaire rond de vocale 
improvisaties van een groep Brusselse jongeren.
VRAGEN :
Hoe reageren de mensen die het groepje jonge 

improviserende Brusselaars kruisen ?
Hoe beschrijft u uw verhouding tot de politie en 

politici vandaag ?
TE BELUISTEREN : 
Als u de kunstenaar eens live wil bezig horen, 
luister dan zeker eens naar dit interview met 
Younes Baba-Ali door Anna Loporcaro en Tania 
Nasielski onder de volgende link : https://kanal.

brussels/fr/hospitalite-3-entretien-avec-younes-baba-ali

YOUNES BABA-ALI (1986, Oujda, Marokko. Woont en werkt in Casablanca en Brussel)
Sirens   2021 — Installatie, gemengde technieken
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Installatie van Younes Baba-Ali, 
CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

Sleutelwoorden : openbare ruimte, participatief project, politie, 

patrouille, grap, humor, sirenes, vocale compositie, improvisatie, 

kritiek, autoriteit.
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Het oeuvre van Oussama Tabti bevraagt de 
hermetische geopolitiek van onoverkomelijke 
grenzen en van culturen die zich van de 
buitenwereld afsluiten. Op zijn manier klaagt 
hij de moeilijkheid aan om zich te verplaatsen 
in een wereld die weliswaar geglobaliseerd 

is maar toch een en al wantrouwen is tegenover 
de vreemdeling en alles wat anders is. De 
kunstenaar gaat in gesprek met en luistert 
naar – het zogeheten mondelinge geheugen 
– de unieke verhalen van zeven mensen die 
Brussel als woonplaats kozen maar afkomstig 
zijn van diverse contreien. De verhalen 
worden verteld in de taal van herkomst van de 
personen in kwestie, doorheen de parlofoon 
van de appartementsgebouwen zoals we deze 
vaak zien aan de ingang van vele Brusselse 
gebouwen.

OVER HET WERK :  
Zeven deurbellen voor zeven personen die 
u vertellen over hun leven voor ze in Brussel 
kwamen. Zeven stemmen die u uitnodigen om 
even wat dichter bij het kunstwerk te komen 
en zo een uniek luistermoment te beleven. 
Aarzel niet om tijdens het luisteren even uw 
ogen te sluiten of de open ruimte van de 
tentoonstelling in u op te nemen. U bevindt zich 
nu namelijk op het middelpunt in de ruimte. 
VRAGEN : 

Hoe bent u in Brussel terechtgekomen ? 
Weet u welke weg uw naasten hebben afgelegd om 
in deze veelzijdige hoofdstad terecht te komen ?

Als hun geboortestad of gewoon als de stad 
waaraan ze hun hart zijn verloren.

TE BELUISTEREN : 
Oussama Tabti wordt geïnterviewd door Pascal 
Goffaux voor MUSIQ3 : https://www.rtbf.be/musiq3/

actualite/detail_a-l-exposition-bxl-universel-ii-oussama-tabti-

presente-le-projet-parlophones?id=10747039.

OUSSAMA TABTI (1988, Algiers, Algerije. Woont en werkt in Brussel)
Parlophones   2020 — Geluidsinstallatie
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Installatie van Oussama Tabti, CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

Sleutelwoorden : mondeling herinneren, verteld verhaal, talen, 

deurbel, hermetische geopolitiek, onoverbrugbare grens, 

geglobaliseerde wereld, het buitenland.
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Het werk van Aleksandra Chaushova vertrekt 
vaak vanuit historische documenten, 
tijdschriften, architectuurarchieven of, 
recenter, ook vanuit octrooien. Haar recente 
werk stelt de macht, de autoriteit in vraag, in 
het licht van de productie en economische 

context. In haar laatste reeks tekeningen zien 
we voorwerpen die te maken hebben met de 
bureaucratie, middelen die mee helpen om een 
persoon te “fixeren” in een dominant systeem. 
Grote werken geven een uitvergrote versie weer 
van stempels van de Brusselse administratie. 
De oversized weergegeven objecten krijgen 
een dramatische uitstraling die nog benadrukt 
wordt door het gebruik van licht en perspectief. 
Ze stralen een dubbelzinnige symboliek uit, die 
zowel bedreigend als verleidelijk is. De stempel 
is ook een metafoor voor het, al dan niet 
stilzwijgende, contract tussen het individu en 
de maatschappij en misschien zelfs tussen de 
kunstenaar en zichzelf.
Het werk van Aleksandra Chaushova verwijst 
ook naar het exotisme, waarbij de kunstenares 
zichzelf een “clichématige”, “exotisch 
gekleurde” ik aanmeet. Ze realiseerde een 
reeks van zelfportretten waarin zij verschijnt 
met de kop van een exotische vogel.

OVER HET WERK :  
Er staan twee gigantische werken voor u 
die met geen enkele draadje of spijkertje 
vasthangen. Of u nu veraf staat of net heel 
dichtbij, de bureaucratische voorwerpen 
op de kunstwerken trekken sowieso de 
aandacht. 
Vervolgens hangen er vier zelfportretten van 
de kunstenares aan de muur te wachten tot u 
een blik op ze werpt. Maar welke blik ? Via haar 
zelfportretten stelt Aleksandra Chaushova zich 
vragen bij de blik van de ander die we in ons 
opnemen. Tussen autokolonisatie en exotisme, 
kan “ik” een ander worden : 

“Een lied is maar zelden een kunstwerk. Het 
is een gezongen gedachte die begrepen 

wordt door de zanger. Want Ik is een Ander. 
Wanneer een koperinstrument zich ontluikt 
tot trompet, is dat niet zijn fout.. Dat is voor 

mij vanzelfsprekend: als kunstenares word ik 
geconfronteerd met beelden van mezelf die van 
buitenaf komen. Hoe meer ik die in me opneem, 
hoe exotischer ik word. Ik trek een pak aan met 
pluimen in heldere kleuren. Exotisme biedt een 
zeker comfort, net omdat het een cliché is dat 

de relaties tussen mensen makkelijker maakt.”7

Aleksandra Chaushova
VRAGEN :

Wat voelt u bij deze gigantische werken die 
ongeveer even groot zijn als een volwassen persoon ?
Hoe ervaart u de blik van anderen op uw persoon ? 
Heeft het beeld dat anderen van u hebben een 

invloed op het beeld 
dat u van zichzelf 

heeft ?  
TE BEKIJKEN :
Ga het werk van 
Aleksandra Chaushova 
verder ontdekken 
op de virtuele 
tentoonstelling 
Burotica in het 
Museum Leuven (2019) 
via deze link : https://

www.mleuven.be/fr/chaushova

ALEKSANDRA CHAUSHOVA (1985, Sofia, Bulgarije. Woont en werkt in Brussel)
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Dessins d’Aleksandra Chaushova, 2021 © Philippe De Gobert

7 “Gesprek tussen a en a”, BXL UNIVERSEL II : 
multipli.city, CFC-Éditions,2021.

Sleutelwoorden : macht, autoriteit, tekening, bureaucratie, 

dominant systeem, bestuur, stempel, autokolonisatie, exotisme, 

zelfportret.
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             , gemengde  technieken

 De multidisciplinaire kunstenares, Sabrina 
Montiel-Soto waagt zich aan verschillende 
artistieke domeinen, waarbij zij elementen 
samenbrengt gaande van film tot 
beeldhouwkunst.
Voor BXL UNIVERSEL II : multipli.city, stelt 
Sabrina Montiel-Soto een installatie voor 

die de vrucht is van haar zoektocht naar 
voorwerpen die ze bijeensprokkelde op haar 
reizen en op de vlooienmarkt op het Brusselse 
Vossenplein. De kunstenares associeert al deze 
voorwerpen om tot een fictief verhaal te komen 
dat het publiek zichzelf kan toe-eigenen en 
volgens zijn eigen ervaringen kan herschrijven. 
De voorwerpen krijgen op die manier een 
nieuwe invulling, er ontstaan nieuwe 
verbanden en er duiken nieuwe vertellingen op 
in een sfeer van rustige spanning.

OVER HET WERK :  
Een zin in terracotta, een tafel vol verschillende 
voorwerpen, als het ware een open vitrine, 
aarde, zand en een paar voorwerpen die de 
zwaartekracht op de proef stellen. U betreedt 
de ruimte van de kunstenares Sabrina 
Montiel-Soto waarin de tijd lijkt stil te staan. 
Spits uw oren en u hoort misschien wel een 
geluidscreatie die de ruimte subtiel een andere 
invulling geeft. Frons uw wenkbrauwen niet 
als u de zin in terracotta op de muur niet 
meteen begrijpt. De kunstenares stelt namelijk 
verhalen samen en verbindt ze om fictie te 
maken waarbij ze u uitnodigt uw verbeelding te 
gebruiken om deze versnipperde verhalen een 
betekenis te geven. 

“Ik wilde een standpunt innemen op een zo 
breed mogelijke manier, net zoals iemand die 
door de stad loopt en die al deze indrukken in 
zich opneemt. Ik vertrek vanuit onderzoek en 

verzamelde voorwerpen die de ruggengraat van 
deze installatie vormen. Bepaalde voorwerpen 

heb ik gevonden op de vlooienmarkt van 
Marollen. Verder zijn er ook de voorwerpen die 
ik op reis koop. Ik baseer mij erop om fictie te 
maken : ik stel samen, ik combineer verhalen, 

ik maak versnipperde verhalen. Mijn werk 
mengt echte en verzonnen informatie : fictie,  

culturen,  hun raakvlakken.” 
fragment uit FANZINE (2021)8

VRAGEN : 
 Hoe zou u de fictie omschrijven die u ziet 

wanneer u door deze installatie loopt ?
Wat zijn de voornaamste thema’s die u 

opmerkt in dit werk waarin echte en verzonnen 
informatie elkaar kruisen ?

TE BELUISTEREN :
Sabrina Montiel-Soto wordt geïnterviewd door 
Pascal Goffaux voor MUSIQ3 : https://www.rtbf.be/

musiq3/actualite/detail_bxl-universel-ii-sabrina-montiel-soto-

nous-emmene-autour-de-la-terre?id=10755214.

SABRINA MONTIEL-SOTO (1969, Maracaibo, Venezuela. Woont en werkt in Brussel)
Alrededor de la Tierra / Autour de la Terre / Rond de Aarde 2020 - 2021 — Installatie, 
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Installatie Sabrina Montiel Soto, 2021 © Philippe De Gobert

8 In het kader van de tentoonstelling BXL UNIVERSEL II : multipli.city, hebben 
de leerlingen van  het Institut Sainte-Marie een Fanzine gerealiseerd (contre-
catalogue) van de tentoonstelling waarin u enkele verhalen kunt lezen over 
de ontmoetingen tussen de leerlingen van het Institut Sainte-Marie en de 
kunstenaars van de partnerorganisaties van de tentoonstelling.

Sleutelwoorden : installaties, verzamelde voorwerpen, reizen, 

vlooienmarkt, fictie, versnipperd verhaal, herschrijven, nieuwe 

banden, versnipperde vertelling.
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In haar kleurrijke werken confronteert 
Hadassah Emmerich verschillende thema’s 
zoals identiteit, het lichaam, d representatie 
van exotisme, maar voert zij ook een dialoog 
tussen het abstracte en het figuratieve. 
Voor deze tentoonstelling realiseerde zij 

een grote muurschildering, samengesteld uit 
ornamentale vormen, afbeeldingen van het 
vrouwelijke lichaam en motieven geïnspireerd 
op de Indonesische Batik — dit zijn katoenen 
en zijden handgekleurde weefsels met een 
veelheid aan motieven die verscheidenheid 
aan invloeden weergeven, van de Arabische 
kalligrafie tot de Europese florale kunst 
en die van generatie op generatie worden 
doorgegeven binnen de Indonesische families. 
Deze “versmelting” van elementen wordt op 
de muur aangebracht met behulp van vinyl 
sjablonen.
Balancerend tussen erotisme en exotisme 
bevraagt de kunstenares de culturele 
voorouderlijke fundamenten van de weergave 
van de vrouwelijke vruchtbaarheid. In haar werk 
onthult de kunstenares zowel verhulde als 
zichtbare delen van het lichaam en bestudeert 
de noties van versiering, verleiding en 
vrouwelijkheid.

OVER HET WERK :  
De kunstenares bedacht dit unieke 
werk op voorhand, maar heeft het ter 
plaatse gerealiseerd. Op het einde van de 
tentoonstelling zal het voorgoed verdwijnen. 
U krijgt allerlei kleuren, stoffen, technieken, 
vormen en grootsheid te zien. Neem even de 
tijd om het kunstwerk van dichtbij en van veraf 
te bewonderen met al uw zintuigen en laat het 
u verrassen.
VRAGEN :

Kan u beschrijven wat u ziet als u voor deze 
“vermelting” van elementen staat ? 

Bekijkt u het werk in zijn geheel of kijkt u eerder 
naar de details ? 

Hoeveel tijd had de kunstenares volgens u 
nodig om dit werk te maken ? 

TE BEKIJKEN : 
Klik op deze link als u wil ontdekken welke 
technieken de kunstenares heeft gebruikt om 
haar werken te maken : https://www.youtube.com/

watch?v=NIut54KZ67Q. De kunstenares Hadassah 
Emmerich stelt in het Nederlands haar boek, 
“The Great Ephemeral Skin” (2019) voor. Dit boek 
verscheen in het kader van de tentoonstelling 
De Garage (Mechelen) die in 2019 aan haar werd 
gewijd. 

HADASSAH EMMERICH (1974, Heerlen, Nederland. Woont en werkt in Brussel)
The Harvest   2021 — Gemengde technieken 
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Gemengde techniek van Hadassah Emmerich, 2021 © Philippe De Gobert

9 Bron : https://ich.unesco.org/fr/RL/
le-batik-indonesien-00170

De Indonesische Batiktechniek werd op de lijst van 

het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid 

geplaatst in 2009. 

“De technieken, het 

symbolisme en de cultuur rond 

de Indonesische Batiktechniek 

zijn een cruciaal element in het 

leven van de Indonesiërs. De 

techniek bestaat erin om een 

stof van katoen en zijde met de 

hand kleuren.”

Unesco9

Sleutelwoorden : identiteit, 

schilderkunst, prentkunst, 

vrouwenlichaam, batik, 

vermenging, erotiek, exotisme, 

dialoog, abstractie, figuratieve 

kunst.
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Neem vooraleer u de tentoonstelling verder 
gaat ontdekken even de tijd om de open 
tentoonstellingsruimte in u op te nemen. We 
hebben al gezegd10 dat zodra u deze ruimte 
betreedt, u eigenlijk al meteen de meeste 
werken kan bewonderen. Maar hoe zit het nu op 
dit moment ? Welke werken ziet u vanuit deze 
kleurrijke plaats ? We vragen u om even terug te 
denken aan de werken die u al gezien heeft en 
een blik te werpen op de werken die u nog moet 
ontdekken. 

DE KLEINE SALON 
Als u verdergaat, passeert u een tweede keer 
langs de installatie van Sabrina Montiel-Soto. 
Vervolgens kan u ook nog eens een blik werpen 
op het werk van kunstenares Aleksandra 
Chaushova. Tot slot ziet u aan uw linkerkant11 
een kunstwerkje waarop het volgende te lezen 
staat: “Brussel, universeel ? Deze ruimte is voor 
jou bestemd. Alleen of in dialoog met één van de 
hoofdrolspelers van deze expo-forum. Laat je 
sporen na.”
Deze kamer heet De Kleine salon : 
Elke woensdag en zondag namiddag,worden 
de bezoekers ontvangen in een kleine ruimte 

De kleine salon: een plek voor ontmoeting, 
uitwisseling en gesprek, waar de hoofdrolspelers 
van het BXL UNIVERSEL II : multipli.city project 
(kunstenaars, partners, curatoren, CENTRALE 
team, auteurs) een one to one gesprek van 
30 minuten voeren met de bezoekers van de 
tentoonstelling. Bezoekers worden uitgenodigd 
hun indrukken over de tentoonstelling en over de 
stad Brussel te geven.
GOED OM TE WETEN :  
U vindt alle geplande ontmoetingen in deze 
ontmoetingsruimte onder deze link : 
https://centrale.brussels/events/forum-bxl-universel-ii/

  INTE   RMEZZO

Co-curator van de tentoonstelling Tania Nasielsk merkt een 

communicatieve uitstraling op van de tentoonstellingsruimte 

dankzij de kleuren in het werk van Hadassah Emmerich. 

ingang De Kleine Salon, CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

10  Zie “inleiding- De scenografie van de tentoonstellingsruimte” in deze pedagogische brochure. 11 Als u naar de “arbre à palabres” kijkt
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Pélagie Gbaguidi – die zich profileert 
als een hedendaagse vertelster– 
nodigde jongeren uit om mee te werken 
aan een gedachtenexperiment over 
maatschappelijke problemen in de context 
van het groeiend debat over nationalisme, 

identiteitsbeleid, racisme en discriminatie. Het 
project nam als uitgangspunt de Zwarte code, 
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 het verloop van de recente 
geschiedenis. Elke deelnemer maakte van zijn 
of haar interpretatie een schrift dat volgens 
zijn of haar wensen wordt voorgesteld in de 
tentoonstelling. De kunstenares vat op die 
manier een reflectie aan die moet verhinderen 
dat de geschiedenis, en meer bepaald van de 
koloniale periodes, in de vergeethoek geraakt.

OVER HET WERK :  
 U bevindt zich voor het werk van Pélagie 
Gbaguidi. Banken, stoelen, woorden, teksten, 
een portret, sporen. Allemaal concrete 
getuigenissen om het debat te openen. Bekijkt 
u het werk liever in zijn geheel of durft u het 
aan om de installatie te “betreden” ? Zo kan u 
ontdekken welke sporen en interpretaties de 
leerlingen die aan dit participatieve project 
deelnamen hier hebben achtergelaten.
VRAGEN : 

 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 neerhalen van het 

rassenconcept.Werden deze onderwerpen 
aangekaart als u student(e) was ?

Zo ja, op welke manier ? 
Welke zin, welk woord of fragment uit de 

installatie is u bijgebleven ?
Net zoals de “Arbre à palabres” is het werk 

van Pélagie Gbaguidi het resultaat van 
ontmoetingen en een collectief project. Wat 

zijn de gelijkenissen en verschillen tussen deze 
twee projecten ?

‘As a ‘Griot’ I bring historic events from the past to the present, 

in a kind of timeless syncretism where the future would be 

perpetually remodeled by our past actions. There is a quest for 

new aesthetic forms of orality, and the questioning that ensues : 

what is the place of orality in the contemporary sphere ? Is orality 

an architecture of language ? How is it transmitted today through 

the digital revolution? Is this important for the survival of the 

human species ? A lure ? A fiction. How might education contribute 

to purge from consciousness that there exist no under-beings but 

that the birth of a life is a value in itself. That every human has a 

right to a cradle ’12

Pelagie Gbaguidi (2017)

PELAGIE GBAGUIDI (1965, Benin. Woont en werkt in Brussel)
IN PRAXIS DECOLONIAL  2020 - 2021 — Schoolbanken, schriften, gemengde techniek
        Portret, acrylverf en pigment 
                   Geluid : K. Frimpong and his Cubano Fiestas 
                Kyenkyen Bi Adi M’awu
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Installatie Pélagie Gbaguidi, CENTRALE, 2021 © Philippe De Gobert

12 Bron : https://www.pelagiegbaguidi.com/about-us/

U kan de Code noir lezen op de website van de Nationale 

Bibliotheek van Frankrijk via deze link : https://data.bnf.fr/

fr/15018977/france_code_noir/#

Sleutelwoorden : De code noir, eigentijdse Griot, onderwijs, 

deconstructieproces, ras, dekolonisatie, debat, discriminatie, 

confrontatie, slavernij, vergetelheid. 
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Het werk van het duo is een mix van 
uiteenlopende disciplines, waaronder 
video, installaties en participatieve 
projecten. Naast hun gemeenschappelijke 
projecten werken ze ook samen met andere 
kunstenaars, waaronder filmeditors, 

filmmakers en ontwerpers van visuele effecten. 
Over heel de wereld begeleiden ze workshops 
voor doelgroepen van verschillende afkomst. 
Voor BXL UNIVERSEL II : multipli.city werkt het 
duo Effi & Amir samen met Suleiman, Mohamed, 
Musa, Pacifique, Sayed, Louis, Habib, 
Joël, Edwin en Ahmed en nodigt een groep 
mensen uit - nieuwkomers, vluchtelingen en 
asielzoekers, gedurende hun vestigingsproces 
in België of in transit - om de ruimte van de 
CENTRALE.lab in te nemen en er gastheer te 
zijn. Deze gastheren/gastvrouwen, beslissen 
over de finaliteit van de locatie, haar inrichting, 
haar werking. Vanuit de ruimte die ze zich aldus 
hebben toegeëigend – tussen tentoonstelling 
en opnamestudio in – verwelkomen ze op hun 
beurt gasten onder zowel de bezoekers als 
zelfgekozen personen. Ze ontmoeten aldus 
de Brusselaars in een nieuwe context, zowel 
wat de expositieruimte betreft als de rol die 
doorgaans te beurt valt aan de “gastheer/
gastvrouw” en de “gasten”.

OVER HET WERK :
“Laten we ons een deur voorstellen. En voor die deur, is er een 

drempel. We zijn er. We blijven even staan op de drempel. We 

duwen tegen de deur. We gaan naar binnen en bevinden ons 

in hetzelfde decor. Laten we ons eens voorstellen dat de twee 

kanten van de deur hetzelfde zijn. We gaan naar binnen om weer 

buiten te staan, we gaan over de drempel en moeten er opnieuw 

overgaan. We baseerden ons op deze denkbeeldige deur voor ons 

project voor het CENTRALE.lab. Net zoals de deur, proberen we een 

mechanisme uit te vinden waarbij de verhouding tussen gast en 

gastheer omgedraaid wordt om ze uiteindelijk te laten verdwijnen. 

Het zal weldra 20 jaar geleden zijn dat we ons geboorteland 

verlaten hebben en immigranten – ongenode gasten - zijn 

geworden. Deze complexe relaties houden ons bezig en zijn een 

vast gegeven in onze werken. 

Het toestel waarmee we die “kentering” willen teweegbrengen 

lijkt op het eerste gezicht eenvoudig aangezien het uitgaat van 

een binaire logica die een tegenstelling veronderstelt (gast <---> 

gastheer). Maar eens het toestel draait lijkt het plots heel wat 

complexer, want het gaat hier niet om een rollenspel waarin de 

ene de identiteit van de andere overneemt. Ze behouden allebei 

hun idenditeit, hun verhaal, hun bijzonderheden. Ze wisselen 

enkel van plaats ten opzichte van de andere.”13

Effi & Amir (2021)

TE BEKIJKEN :
Ontdek 20 jaar Effi & Amir via de volgende link : 
https://www.youtube.com/watch?v=nKWToMwjgws

GOED OM TE WETEN :  
Het project is te bezichtigen van 29.05.2021 
tot 12.09.2021 in het CENTRALE.lab, op een 
steenworp van de CENTRALE.hall.

EFFI & AMIR (Effi Weiss, Israël, 1971. Amir Borenstein, Israël, 1969. Wonen en werken in Brussel) 
met Suleiman, Mohamed, Musa, Pacifique, Sayed, Louis, Habib, Joël, Edwin en Ahmed
L’hypothèse d’une porte   2021 — participatief project, gemengde technieken

@
CE
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13 Bron : https://www.effiandamir.net/index.php?id=460.

Sleutelwoorden : transit, teruggewonnen ruimte, nieuwkomers, 

vluchtelingen, asielzoekers, registratie, investeren in de ruimte, 

gastheren, gasten.
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BUITEN DE MUREN VAN HET CENTRUM VOOR 
HEDENDAAGSE KUNST : de praktijken van de 
partnerlocaties van de tentoonstelling
BXL UNIVERSEL II : multipli.city.

Via de geluidskunst, praten en luisteren wil 
BNA-BBOT mensen aanmoedigen actief mee 
te werken aan een collectieve geschiedenis 
en vraagt ze hen een persoonlijke blik te 
werpen op het verleden, het heden en 
de toekomst van de stad. Getuigenissen, 
stukjes conversatie, monologen, liedjes, 
klanklandschappen of ruwe klanken… het 
gaat om bijna twintigduizend geluidsgegevens 
die een polyfone geschiedenis van de 
stad vormen. Een gegevensbank en een 
soundmap zorgen voor de inventarisering en 
verspreiding, op complementaire wijze, van 
alle geluidsarchieven, die dagelijks worden 
geüpdatet en vrij toegankelijk zijn.
In het kader van BXL UNIVERSEL II : multipli.
city, presenteert Mia Melvaer in samenwerking 
met BNA-BBOT een audiovisuele installatie 
bestaande uit een audiovisueel lexicon, 
cartografieën en sculpturen die ontdekt 
kunnen worden in de lokalen van de 
associatie. Het vastleggen en archiveren van 
dit niet exhaustief lexicon van woorden en 
uitdrukkingen in 2020 door Brusselse jongeren 
gebruikt, heeft tot doel de verscheidenheid 
aan talen op het grondgebied van de stad op 
auditieve wijze te documenteren. De opnames 
werden verzameld tijdens een participatief 
project. Deze opnames vieren de polyfonie 

van Brussel en herinneren ons eraan dat 
talen levende organismen zijn, waarvan hun 
creoliseringen het mogelijk maken om een 
verslag te geven van de sociale, culturele en 
politieke bewegingen van een bewoond gebied. 
GOED OM TE WETEN : 
Adres van de vereniging : Lakensestraat 119, 
1000 Brussel
Website van de vereniging : www.bna-bbot.be

Soundmap van BNA/BBOT : http://www.bna-bbot.be/

brusselssoundmap/

Het project BRUSSELSSPEAKS : WORD SOSS is te 
bezichtigen van 25/03/2021 tot 12/09/2021 
in de zalen van de vereniging en buiten (door 
op de knop aan de ingang te drukken). Alle 
informatie over dit artistiek initiatief is terug te 
vinden via de volgende link : https://centrale.brussels/

events/brusselsspeaks-word-soss/.

“Brussel telt 9 letters. Haar gemiddelde temperatuur is 10,4°C, haar 

hoogte 13 m en 25 % van haar bevolking is jonger dan 20 jaar. Er 

worden hier dagelijks 104 talen gesproken en we hebben daarvan 

22.654 sprekers opgenomen. Elke dag vermengen verschillende 

talen zich met elkaar om woorden, die soms ongepast en onbekend 

zijn, te vormen die de stad heruitvinden en haar verhaal vertellen. 

WORD SOSS selecteerde enkele van deze woorden en stemmen met 

behulp van een systeem van kunstenares Mia Melvaer.”14

Sleutelwoorden : het woord nemen, luisteren, collectief verhaal, 

getuigenis, polyfone geschiedenis van de stad, database, 

soundmap, geluidsarchieven, audiolexicon, cartografie, het 

mengen van talen, grondgebied, opnames.

14 Bron : https://centrale.brussels/events/brusselsspeaks-word-soss/
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Globe Aroma is een artistieke werk- en 
ontmoetingsplek waar nieuwkomers 
ruimte, tijd en creatieve ondersteuning 
krijgen. De dagelijkse werking bestaat uit 
drie pijlers : een atelier/werkplaats waar 
mensen hun artistieke oeuvre ontwikkelen, 
participatieve workshops en cocreatie-
projecten opzetten en culturele uitstappen 
organiseren in Brussel en Vlaanderen. In het 
open kunstenhuis in hartje Brussel kunnen 
nieuwkomers, geëngageerde burgers en 
actoren uit de migratie-, inburgerings- en 
kunstensector elkaar ontmoeten. Vanuit deze 
aankomstinfrastructuur ontwikkelen mensen 
een sociaal en cultureel netwerk dat zich 
uitstrekt tot in alle hoeken van België. 
Globe Aroma functioneert letterlijk als een 
open huis : mensen met een passie voor de 
kunsten zijn er welkom om hun oeuvre verder 
te ontwikkelen of om er te landen in een 
nieuw leven. Hun locatie is zowel kunstatelier, 
repetitiestudio, tentoonstellingsruimte, 
materiaalopslag, kunstopslag en 
ontmoetingsplek. Gedurende bijna twee 
decennia hebben creatievelingen in de 
ruimtes werk gecreëerd en sporen nagelaten. 
Al die sporen kunnen de productie en het 
tentoonstellen van nieuw artistieke werk soms 
moeilijk maken : nieuwe creaties worstelen met 
de hiërarchie of dominante aanwezigheid van 
ouder werk dat reeds lange tijd aanwezig is in 
de ruimte. Globe Aroma werkt nu ongeveer een 
jaar aan het project Learning to Say Goodbye. 
In het voorjaar van dit jaar 2021 zal Globe Aroma 
via workshops - met de hulp van momenteel 
actieve kunstenaars proberen zijn enorme 
archieven samen te vatten tot een portfolio en 
digitale catalogisering. De deelnemers zullen 
samen onderzoeken waar onze gedeelde en 
individuele verantwoordelijkheden liggen in de 
zorg voor een kunstenaarsarchief. 
Tijdens BXL UNIVERSEL II : multipli.city nodigt 
Globe Aroma het publiek uit om met hen door 
deze grote hoop werk te struinen en na te 
denken over de rol van een archief. Kunnen we 
samen tot het formuleren komen van enkele 

criteria en parameters ? Wie zijn wij apart en wie 
zijn wij allemaal samen ?
GOED OM TE WETEN : 
Adres van de vereniging : Moutstraat 26, 1000 
Brussel.
Website van de vereniging : www.globearoma.be

Het project LEARNING TO SAY GOODBYE is te 
ontdekken van 11/03/21 tot 02/04/21 in de 
zalen van de vereniging. U vindt alle informatie 
terug over dit artistiek initiatief via de volgende 
link : http://www.globearoma.be/fr/evenement/partage-de-

connaissance/.

“Hoe gaat u samenwerken met de CENTRALE ?

Globe Aroma bestaat al lang. Tal van artiesten zijn hier 

langsgekomen en lieten werk van hen achter. We kunnen niet alles 

bewaren, maar we vroegen ons af wat we er dan mee moesten 

aanvangen. We besloten om contact op te nemen met zij die 

aan de basis lagen, ze te interviewen, podcasts te maken om dit 

artistieke arsenaal te voorzien van informatie en het te archiveren. 

We zullen via workshops in de CENTRALE samen met het publiek 

onder andere nadenken over de archiveringskwestie en over de 

toekomst van deze werken.”

fragment uit FANZINE (2021)15 

Sleutelwoorden : artistieke bijeenkomsten, nieuwkomers, open 

huis van de kunst, toegankelijkheid, integratie, cultureel en 

sociaal netwerk, sporen, online catalogus, archivering.

15 In het kader van de tentoonstelling BXL UNIVERSEL II : multipli.city, hebben de 
leerlingen van  het Institut Sainte-Marie een Fanzine (contre-catalogue) van de 
tentoonstelling waarin u enkele verhalen kunt lezen over de ontmoetingen tussen 
de leerlingen van het Institut Sainte-Marie en de kunstenaars van de partnerorga-
nisaties van de tentoonstelling.
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  MOUSSEM ontstond in het jaar  
  2001 in Antwerpen, als een klein 
festival, een burgerinitiatief dat, overtuigd 
van het potentieel van cultuur, mensen van 
eender welke afkomst en met verschillende 
referentiesystemen bijeen wil brengen om 
het gebrek aan diversiteit in de Antwerpse 
cultuursector weg te werken. In 2008 werd 
MOUSSEM door de Vlaamse Gemeenschap 
erkend als “(Nomadisch) Kunstencentrum”, 
en zo werd het een internationaal platform 
dat actief is in de Brusselse, Vlaamse en 
internationale kunstwereld. Sinds 2014 opereert 
MOUSSEM vanuit Brussel. MOUSSEM ondersteunt 
kunstenaars en maakt programma’s die 
vorm geven aan de hedendaagse mondiale 
kunstscene ; zo bouwt het mee aan een nieuw 
gemeenschappelijk patrimonium. MOUSSEM 
richt zich op een divers, stedelijk publiek. Het 
nomadisch kunstencentrum speelt een unieke, 
interculturaliserende rol door op basis van 
langdurige en wederkerige partnerschappen 
haar aanbod binnen kunsthuizen te integreren. 
Sinds 2019 beschikt MOUSSEM in Anderlecht 
over een eigen huis dat, na renovatiewerken, 
de uitvalsbasis van zijn veelvormige activiteiten 
moet worden, zonder daarom zijn nomadische 
karakter af te zweren.
Voor BXL UNIVERSEL II presenteert kunstenares 
BarbaraPrada in samenwerking met MOUSSEM 
The Edible Library zichtbaar en doorzoekbaar in 
de Ravenstein Galerij in Brussel. De belangrijkste 
missie van deze Edible Library is getuigen van 
de socioculturele doorlaatbaarheid die zich 
ontwikkelt tussen kunst, herinneringen en 
gastronomische verhalen van Brussel.
GOED OM TE WETEN :
Adres van de vereniging : Ravensteingalerij 46, 
1000 Brussel.
Website van de vereniging : https://www.moussem.be

Het project THE EDIBLE LIBRARY OF BRUSSELS 
is te ontdekken van 25/03/21 tot 06/05/21 
in de zalen van de vereniging. Alle informatie 
over dit artistiek initiatief is terug te vinden via 
de volgende link : https://centrale.brussels/events/the-

edible-library-of-brussels-barbara-prada/

Sleutelwoorden : gevarieerd stadspubliek, nomadisch 
kunstencentrum, intercultureel, partnerschappen, wederkerigheid, 
individuele en collectieve identiteiten, historische trajecten. 

  Culture & Démocratie werd  
  opgericht in 1993, als non-
profitorganisatie heropgericht in 1994, aktief als 
platform voor reflectie, observatie, uitwisseling 
en bewustmaking over de verbanden tussen 
cultuur en democratie. Deze band heeft de 
vereniging sinds haar oprichting steeds 
verstevigt. Het onderzoeks- en denkwerk van 
Culture & Démocratie richt zich op verschillende 
thema’s - gevangeniswezen, onderwijs, 
gezondheidszorg, maatschappelijk werk, het 
recht om deel te nemen aan het culturele leven, 
digitale technologie, territoria, migratie - en 
verkent telkens het verband met het culturele 
veld. Deze werkzaamheden geven aanleiding tot 
uitwisselingen en publicaties.
Voor BXL UNIVERSEL II: multipli.city, voert Culture 
& Démocratie een luister-, observatie- en 
verzamelproject uit, om in hun collectie “Les 
Cahiers de Culture & Démocratie” de geschreven 
sporen te publiceren van de uitwisselingen die 
plaatsvonden in het kader van het forum en de 
ontmoetingsruimte De kleine salon. 
GOED OM TE WETEN :
Adres van de vereniging : Emile Féronstraat 70, 
1060 Brussel.
Website van de vereniging : 
https://www.cultureetdemocratie.be

Forum wordt georganiseerd in samenwerking met 
Culture & Démocratie tijdens het slotweekend van 
11-12 september
“Cultuur & Democratie is een vereniging die staat voor levenslang 

leren en bestaat uit kunstenaars, intellectuelen, verantwoor-

delijken van culturele instellingen en verenigingsgroeperingen 

die spontaan samenkomen.  Binnen deze vereniging wordt er al 

twintig jaar kritisch en op vrijwillige basis nagedacht over hoe 

cultuur met politiek en politiek met cultuur verbonden kunnen 

worden. Cultuur & Democratie stelt de keuzes in vraag die de poli-

tiek maakt op het vlak van cultuur, onderwijs en vorming, econo-

mie, justitie en sociale verhoudingen. De projecten van Cultuur & 

Democratie – Cultuur en Gevangeniswezen, Cultuur en Onderwijs, 

Cultuur en Sociaal Werk, Interculturaliteit, Kunst en Gezondheid, 

Culturele rechten – tonen dat deze vereniging strijdt om cultuur in 

het middelpunt van het politieke debat te plaatsen.” 16 

Fragment uit Mémorandum 2014 van Cultuur & Democratie.

Sleutelwoorden : levenslang leren, reflectieplatform, cultuur, democratie, 

observatie, onderzoek, gevangenis, onderwijs, cultureel beleid.
16 Bron : Mémorandum 2014 de Culture & Démocratie - https://www.
cultureetdemocratie.be/documents/Autres/Memorandum_2014_CD.pdf 
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ZINNEKE is een organisatie die ter gelegenheid 
van Brussel 2000, Europese Culturele Hoofdstad, 
ontstaan is. Zinneke wil de artistieke en sociale 
dynamiek bevorderen tussen de inwoners, 
de lokale verenigingen, de scholen en de 
kunstenaars uit verschillende Brusselse wijken 
en elders, via bijeenkomsten en workshops 
waarin samenwerking en creativiteit centraal 
staan. Zo groeien talrijke artistieke projecten uit 
de ideeën, de voorstellen of de verbeelding van 
de mensen die aan de workshops deelnemen. 
De “Zinodes” zijn ontmoetings- en creatieve 
plaatsen voor mensen die elkaar anders niet 
zouden leren kennen. 
In het kader van BXL UNIVERSEL II : multip.
city, stelt ZINNEKE een reflectie voor over het 
participatieve werk dat de vereniging meer dan 
twintig jaar geleden is begonnen.
GOED OM TE WETEN :
Adres van de vereniging : Masuiplein 13, 1000 
Brussel.
Website van de vereniging : www.zinneke.org

“De Zinneke Parade is in het leven geroepen in het kader van 

Brussels 2000, Europese cultuurhoofdstad. De mensen die 

deelnemen aan deze parade zijn inwoners en kunstenaars die 

willen pronken met de kosmopolitische en gevarieerde culturele 

rijkdom van Brussel. (Socio)culturele verenigingen willen op 

die manier bruggen slaan tussen Brussels 19 gemeentes en 

de hoofdstad zelf; tussen Brusselaars, Nederlandstaligen, 

Franstaligen en polyglotten.”18 

Sleutelwoorden : Samenwerking, creativiteit, Zinnode, 

ontmoetingsplaatsen, reflectie, participatief werk, Brussels 2000.

 KUNSTENPUNT ondersteunt individuen en 
organisaties die professioneel actief zijn 
in de beeldende kunsten, podiumkunsten 
of klassieke muziek in Vlaanderen of 
Brussel. De organisatie informeert kunst- 
en muziekprofessionals over het brede 
kunstenveld en brengt hen samen rond 
kennis en ervaringen, ook internationaal. 
Ze monitoren het veld op continue basis en 
voeren kort- en langlopend onderzoek rond 
actuele thema’s zoals eerlijke kunstpraktijken, 
inclusie, duurzaamheid en ruimte voor 
kunst. Kunstenpunt schenkt ook aandacht 
aan kunst in de stad in het kader van het 
traject Diepstedelijke Grond, over kunst die 
diep verweven is met het stedelijke weefsel 
en van onderuit ruimte maakt voor nieuwe 
werkvormen, ruimtes en relaties met de stad 
en zijn bewoners. We lieten de voorbije jaren 
verschillende initiatieven aan het woord in 
Brussel, Antwerpen en Gent. In 2021 komen ook 
initiatieven in een kleinere centrumstad aan 
bod. www.kunsten.be
In het kader van BXL UNIVERSEL II : multip.
city, stelt Kunstenpunt een reflectie voor over 
de evolutie van het Brusselse associatieve 
weefsel van 2000 tot vandaag.
GOED OM TE WETEN :
Adres van de vereniging: Ravensteingalerij 38, 
1000 Brussel.
Website van de vereniging : www.kunsten.be

Reflectie/ontmoetingsworkshops 
over de evolutie en het traject van het 
verenigingsweefsel 2000-2010-2020-2030. 
Deze workshops worden georganiseerd 
door Kunstenpunt met de medewerking van 
partnerverenigingen en -organisaties die 
uitgenodigd werden door Kunstenpunt - tijdens 
het slotweekend van 11 en 12 september.
“Als steunpunt voor de kunstensector en het beleid neemt 

Kunstenpunt een onafhankelijke positie in, met een brede visie 

op het gehele kunstenlandschap. Diversiteit en een inclusieve 

kunstpraktijk, de transitie naar duurzame en faire werk- en 

organisatiemodellen en aandacht voor de positie van de 

kunstenaar zijn speerpunten van onze werking.”17  

17 Bron : https://www.kunsten.be/over-kunstenpunt/missie-visie-waarden/

Sleutelwoorden : Brussels verenigingsweefsel, constante wacht, artistieke praktijken, opneming, 

duurzaamheid, ruimte voor kunst, relaties met de stad, inwoner, reflectie, informeren. 

18 Bron : https://www.zinneke.org/Het-Project-Zinneke?lang=fr
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WEBOGRAFIE :

Vind al onze activiteiten op www.centrale.brussels 

De documenten en afbeeldingen mogen enkel voor pedagogische 

doeleinden gebruikt worden.
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Brussel: installaties in de openbare 
ruimte (Le Grand BanKet van Françoise 
Schein, werken van Atlas en Obêtre) 
en samenwerkingsverband (piKuur 
van Vincen Beeckman in het Sint-
Pietersziekenhuis)
Internationaal: tentoonstellingen en 
samenwerkingsverbanden

Creatieve workshops, vertoningen, 
talks, lezingen, dj-sets, enz.

Solotentoonstellingen van 
laureaten die de prijs van de Stad 
Brussel ontvingen in het kader van 
langdurige samenwerkingsverbanden 
(ArtContest, Mediatine, Watch this 
Space, enz.)

CENTRALE
for contemporary art

hall

13 Sint-Katelijnestraat
In-situ installaties van Brusselse 
kunstenaars na oproep en selectie  
door een professionele jury

16 Sint-Katelijneplein 
Labo/expo-ruimte voor onderzoek 
en ontwikkeling van het 
creatieproces

CENTRALE
for contemporary art

lab

Monografische en thematische 
tentoonstellingen van Brusselse, 
Belgische en internationale kunstenaars 
en parallel daaraan een multidisciplinaire 
programmatie

CENTRALE
for contemporary art

box

CENTRALE
for contemporary art

atelier

CENTRALE
for contemporary art

vitrine

CENTRALE
for contemporary art

De CENTRALE : tentoonstellingen van hedendaagse kunst in Brussel

In hartje Brussel, in een oude elektriciteitscentrale vond de CENTRALE for contemporary art, 
het kunstencentrum van de Stad Brussel, zijn onderkomen. Het centrum geeft blijk van een 
geëngageerde en open visie op kunst, afgestemd op de stad en de maatschappij. Elk jaar vinden 
in de verschillende ruimten van het centrum multidisciplinaire tentoonstellingen en projecten 
plaats met bekende en onbekende kunstenaars, al dan niet afkomstig uit Brussel en België.   
Site web: https://centrale.brussels
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