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This is what you came for wordt opgevat als 
een geheel en moedigt de bezoekers aan om in 

verbinding te gaan met ‘de ander’, met de natuur en 
de wereld. 

In de ruimte van de CENTRALE vinden verschillende 
installaties en videoprojecties plaats die samen 

een soort van ‘totaalsculptuur’ vormen. Dit 
buitengewone project is ontsproten aan de bijna 
rituele handelingen en creaties die Els Dietvorst 

ondernam tijdens de lockdown als gevolg van 
Covid-19. Voor This is what you came for laat ze zich 

omringen door enkele gastkunstenaars: Aurélie di 
Marino, Art-Cœur-Merci (dakloze kunstenaar met 
wie ze in het verleden meermaals samenwerkte) 
en vat ze een dialoog aan - over de dood heen 

- met Philippe Vandenberg. Tijdens de volledige 
duur van het project wordt zij bijgestaan door de 

leden van het collectief THE BARЯA MOVEMENT, 
samengesteld uit studenten en oud-studenten van 
verschillende academies maar ook uit Mermaids (IR) 

[zeemeerminnen].

This is what you came for vindt plaats in twee 
Brusselse kunstinstellingen, Bozar en de CENTRALE. 

In de CENTRALE werkte Els Dietvorst zes weken 
lang met het collectief THE BARЯA MOVEMENT. Ze 

vervulden eenvoudige handelingen, en letten hierbij 
op het ritme en de herhaling. This is what you came 

for wil onze grenzen tenietdoen en nodigt ons uit 
om ons open te stellen voor en nederig te zijn ten 
overstaan van elkaar, de ander en onze omgeving, 
zodat iedereen het recht heeft om er te zijn en om 

zichzelf te kunnen zijn.1

SLEUTELWOORDEN
ontmoeting
beweging
totaalkunstwerk
rituelen
verbinding

maatschappij
elementen
natuur
mens-zijn
collectieve creatie
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Het werk van Els Dietvorst (1964 – woont en 
werkt in Ierland) benadrukt wat doorgaans 
als anders, ongewenst of minderwaardig 
wordt beschouwd. In haar zoektocht maakt 
Els Dietvorst gebruik van de installatiekunst, 
de tekenkunst, video, beeldhouwen en 
performance. Voor haar is creatie een manier 
om te verbinden en om diversiteit te omarmen. 
Haar artistieke aanpak overstijgt het materiële 
of zichtbare resultaat. Het gaat veeleer over 
het proces waarin de collectieve inbreng, de 
beleving, de wederzijdse inspiratie en het 
smeden van banden essentieel zijn en meer 
doorwegen dan het uiteindelijke resultaat.2 
In haar werk zijn dialoog, experimenteren en 
intuïtie terugkerende methoden. Sinds de jaren 
1990 laten maatschappelijke kwesties als 
migratie, racisme en de klimaatproblematiek 
haar niet meer los. Els Dietvorst denkt na over 
het ‘mens-zijn’. In haar werk komen thema’s als 
leven en dood, angst, vervreemding en verlangen 
aan bod. Ook de positie van de vreemdeling is 
een aspect waarop de kunstenares zich in het 
bijzonder focust. Ze richt haar blik hierbij op 
de personen en gebeurtenissen die normaal 
gesproken onopgemerkt zouden blijven. Ze is er 
niet zozeer op uit om het onrecht aan te klagen 
dan wel om tot een persoonlijk inzicht te komen, 
het overzicht te bewaren en de verschillende 
gebeurtenissen te kaderen in het grotere geheel.
Ze wil omstandigheden creëren die ons 
samenbrengen, ons samen aan het denken 
en het handelen zetten. De kunstenares 
beschouwt kunst als een communicatiemiddel, 
een reden om te praten over de relatie 
tussen de mensen en hun omgeving, of als 
een ontmoeting met het onbekende. Het 
oeuvre van Els Dietvorst herinnert ons aan 
de soziale Skulptur [sociale sculptuur] van 
Joseph Beuys, een van de pioniers van de 
artistieke beweging die eenheid schept, 
bedoeld om de interactie tussen groepen van 
mensen te bevorderen. Volgens Beuys kan de 
maatschappij beschouwd worden als één groot 

kunstwerk, de zogeheten soziale Skulptur. 
Om deze sculptuur te wijzigen en te finetunen 
is de creativiteit nodig van iedereen en niet 
alleen van de zogeheten kunstenaars. In een 
wereld waar het kapitalisme en de ongelijkheid 
hoogtij vieren, gaat Els Dietvorst op zoek naar 
alternatieven, naar hoop.
In 2021 behaalde Els Dietvorst de 
BelgianArtPrize.3

GOED OM TE WETEN : 
Joseph Heinrich Beuys (1921-1986) is een 
multidisciplinair kunstenaar die aanleunt bij de 
kunststroming Fluxus. 
Meer info over deze kunstenaar : 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-

Art-contemporain/#beuys 

& https://www.paris-art.com/createurs/joseph-beuys/

THE BARЯA MOVEMENT is een collectief 
gevestigd in België en in Ierland, dat is 
ontstaan vanuit een ontmoeting op initiatief 
van Els Dietvorst. De beweging wordt gevormd 
door verschillende personen: (BE) ACM, Sadrie 
Alves, Angela Alsouliman, Alex Akuete aka 
Xray, Simon Arazi, Stefania Assandri, Els 
Dietvorst, Aurelie Di Marino, Daria Likhovitckaia, 
Flor Maesen, Asia Nyembo Mireille, Laurence 
Petrone, Philippe Vandenberg, Y, Yi Zhang, 
Honey Zinzs. (IRL) Laoise Garvey, Maria Cahill, 
Annette Doran, Sandra Whelan, Aine O’Grady, 
Mary Verling, Fiona Power, Ingrid Schumacher.
“Samen denken we na, al tekenend, al dansend 

en zingend, terwijl we theater maken en 
beelden creëren en het vuur herkennen in 

eenieders ziel. Het vuur dat in elk van ons zit. 
Het vuur dat u hier bent komen zoeken.”

GOED OM TE WETEN : barra 
betekent “fair head” (eerlijk/zuiver hoofd) in 
het Keltisch. Barra is ook de naam die aan een 
storm gegeven werd.

WIE IS 
 ELS DIETVORST ? 

WAT IS THE 
    BARЯA MOVEMENT ?
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3  Belgian Art Prize: tweejaarlijkse prijs voor hedendaagse kunst die wordt uitgereikt 
aan Belgische kunstenaars of aan kunstenaars die in België verblijven, zonder 
enige discriminatie op vlak van etnische herkomst, leeftijd, religie, overtuiging of 
gender. Alle kunstdisciplines komen in aanmerking: schilderkunst, tekenkunst, 
beeldhouwen, installatie, performance, digitale kunst, film of video, enz.

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Art-contemporain/#beuys
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Art-contemporain/#beuys
https://www.paris-art.com/createurs/joseph-beuys/
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De stad Brussel staat centraal in het project. 
Els Dietvorst geeft blijk van een bijzonder 
hechte band met haar favoriete stad, waar ze 
een tiental jaar heeft gewoon en gewerkt.

In een van de ruimten van de CENTRALE, voor 
de gelegenheid Brussels_Uncut genoemd, zijn 
ongemonteerde filmopnames te zien van de 
stad – meer bepaald van de Anneessenswijk 
vlakbij – en ook beelden die werden 
opgenomen tijdens ‘rituele parades’ die de 
kunstenaars ondernamen tijdens de 6 weken 
dat ze in residentie waren in de CENTRALE.

De installatie Fortune City werd gerealiseerd in 
samenwerking met de dienst Openbare Netheid 
van de Stad Brussel, die een directe buur is van 
de CENTRALE. De kunstenaars zijn samen met 

het personeel van deze stadsdienst de straat op 
gegaan om achtergelaten voorwerpen en afval 
te verzamelen. De verzamelde spullen werden 
niet alleen gebruikt voor deze installatie, maar 
daarnaast belicht dit collectieve initiatief ook 
het immense werk dat wordt geleverd om de 
straten van Brussel schoon te maken. We worden 
geconfronteerd met de dagelijkse realiteit van 
deze mannen en vrouwen, met het buitensporige 
consumentisme van onze maatschappij en met 
haar individualisme.
Deze installatie is geïnspireerd op de artistieke 
aanpak van ACM (Art-Cœur-Merci), een dakloze 
kunstenaar die Els Dietvorst heeft ontmoet 
langs het kanaal en met wie ze vaak heeft 
samengewerkt tot hij van de radar verdween. ACM 
verzamelde voorwerpen en afval in de straten 
van de stad om ze op te waarderen en er zijn hut, 
zijn cabane de fortune, mee op te bouwen dat 
telkens weer door de overheid werd platgegooid. 
Op een dag droeg ACM een gedicht voor op 
het Vossenplein, na afloop van de dagelijkse 
vlooienmarkt. Stadspersoneel dat bezig was 
met de schoonmaak van het plein, vond er niets 
beter op dan met schoonmaaktoestellen al het 
stof zijn richting uit te blazen. Een herinnering 
die Els Dietvorst is bijgebleven en die ze heeft 
gedeeld met de leden van haar collectief. Van 
daaruit is het idee ontstaan om samen met het 
schoonmaakpersoneel van de stad de zaken 
te verzamelen die nu de installatie Fortune 
City vormen. Het afval werd weggeblazen en 
opgevangen in grote netten, vervaardigd door een 
van de leden van THE BARЯA MOVEMENT en die te 
zien zijn in de tentoonstelling.

BRUSSEL, 
 STAD NAAR HAAR 
HART EN HAAR GEEST

Brussels_Uncut, CENTRALE ©Philippe De Gobert.

Installatie Fortune City, CENTRALE ©Philippe De Gobert

De installatie Fortune City. Op de achtergrond zien we de netten om het afval en de 
voorwerpen die de installatie vormen op te vangen, CENTRALE © Philippe De Gobert
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Aan de ingang van de tentoonstelling worden 
de bezoekers verwelkomd met de zin : Follow 
your shadow [Volg je schaduw]. Een zin uit een 
mantra van Els Dietvorst die iedereen uitnodigt 
om de tentoonstelling te doorkruisen door de 
geprojecteerde schaduwen te volgen. Beetje bij 
beetje worden de bezoekers ondergedompeld 
in een dromerige wereld waar ruimte is voor 
reflectie en zelfbeschouwing. 

Het parcours ligt bezaaid met witte stenen die 
werden opgeraapt op een strand in Ierland, 
waar de kunstenares woont. Tijdens de 
eerste lockdown als gevolg van Covid-19 is 
Els Dietvorst witte stenen die ze vond op het 
strand, op een rots, The Coastal Shrine [het 
kustaltaar] beginnen neerleggen. Voor haar 
was het een manier om verbinding te maken, 
om hoop te vinden, een manier om aan poëzie 
te doen. Van ver leken de witte stenen op de 
rots op kleine lichtjes. Wandelaars begonnen 
haar voorbeeld te volgen en deponeerden ook 
witte stenen op de rots, waardoor een soort 
van monument tot stand kwam. Elke steen had 
een jarenlang parcours afgelegd, was door de 
zeegolven aangetast. Gedurende ruim een jaar 
hebben Els en haar Mermaids [zeemeerminnen]4 
in weer en wind stenen geraapt, om ze 
vervolgens te sorteren volgens hun grootte. 
Elke steen werd met zorg opgeraapt en kreeg 
een naam: hoop, liefde, menselijkheid, vrede, 
verbinding, kracht, geloof, glimlach. De 
stenen werden naar Brussel overgebracht en 

zorgvuldig uitgepakt door de leden van BARЯA 
MOVEMENT. Na afloop van de tentoonstelling 
keren ze terug naar de Ierse zee. 
De omtrek van elke steen wordt met houtskool 
op een groot katoenen laken getekend dat 
in het midden van de CENTRALE hangt. De 
tekening fungeert als een memorandum, een 
herinnering aan de menselijkheid, aan de 
verbondenheid tussen ons allemaal.

GOED OM TE WETEN : 
de quasi rituele beweging en herhaling 
zijn belangrijke elementen van deze 
tentoonstelling. De kunstenaars hebben 
dagelijks handelingen, gebaren, woorden 
herhaald, zoals de mantra die te horen is bij 
het binnenkomen. De beweging van de stenen, 
schaduwen en beelden vergezelt de bezoeker 
zijn of haar hele bezoek lang. De stapels witte 
stenen in de grote zaal lijken elk ogenblik te 
kunnen instorten. Maar niet erg, ze kunnen 
eindeloos weer worden opgebouwd. Deze 
rituele opeenstapeling van stenen is een 
metafoor voor hoop; alles wat afgebroken 
wordt, kan weer worden opgebouwd. 

DE BEWEGING VAN  
 DE SCHADUWEN EN 
WITTE STENEN 

White stones © Els Dietvorst

Memorandum, CENTRALE © Philippe De Gobert
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ACM
Art-Cœur-Merci (ACM) is een kunstenaar, een 
“rondzwervend filosoof” die langs het kanaal 
Brussel-Charleroi woonde. Zijn onderkomen 
werd voortdurend platgegooid door de 
overheid, waardoor hij het telkens weer moest 
opbouwen en zich moest verplaatsen. Els 
Dietvorst heeft samengewerkt met ACM voor 
meerdere projecten, tot aan zijn verdwijning. 
Els Dietvorst en BARЯA MOVEMENT hebben 
vergeefse pogingen ondernomen om hem 
terug te vinden. De installatie Fortune City is 
geïnspireerd op zijn kunstpraktijk en is meteen 
ook een eerbetoon aan ACM.

KIJKTIP : A walk with ACM. Els Dietvorst,
2015 : 15’54’’

https://www.youtube.com/watch?v=NBemNFabrOw

Philippe Vandenberg
De tekeningen en schilderijen van Philippe 
Vandenberg (1952-2009) zijn een krachtige 
aanklacht tegen de mensheid. Ze raken, 
ze provoceren en verplichten ons om na te 
denken. Het centrale thema is de strijd die de 
mens levert met zichzelf en met de anderen, 
vanuit het oogpunt van de culturele, politieke 
en sociale geschiedenis. In de kunst van 
Philippe Vandenberg is deze strijd vaak kritisch, 
soms meewarig maar steeds gehuld in vele 
kleuren en overgoten met een vleugje humor.5

Els Dietvorst ging een samenwerking aan 
met Philippe Vandenberg over de dood 

heen, aangezien hij in 2009 zelf uit het leven 
stapte. Een van zijn kunstwerken hangt in 
de CENTRALE. Het was de inspiratiebron voor 
andere kunstwerken van de leden van BARЯA 
MOVEMENT en Els Dietvorst, die in dialoog 
gaan met het werk van Philippe Vandenberg. 
Philippe Vandenberg maakte kunstwerken met 
zijn eigen bloed. Een kunstpraktijk waarop 
Els Dietvorst zich heeft geïnspireerd voor een 
aantal tekeningen die op de tentoonstelling 
worden voorgesteld.

GOED OM TE WETEN : het 
atelier van Philippe Vandenberg in Molenbeek werd 
omgevormd tot een onderzoekscentrum waar ook 
zijn kunstwerken worden bewaard. De Stichting 
Philippe Vandenberg kan worden bezocht op 
aanvraag : https://philippevandenberg.be/visits/schools/ 

KIJKTIP : A conversation with Pélagie Gbaguidi,
2020 : 1’32’’

https://www.youtube.com/watch?v=N9ACZegr7zY&t=64s  

Jimmie Durham
Aan de ingang van de CENTRALE staat het beeld For 
Jimmie, een beeld in hout en drijfhout (afkomstig 
van Ierse stranden) dat Els Dietvorst weergeeft. Deze 
grote totem is opgedragen aan de Amerikaanse 
kunstenaar Jimmie Durham, die overleed in 2021. 
De totem dient niet alleen als beschermer van alle 
voorbijgangers en als een herdenkingsmonument. 
Hij kan ook opgedragen worden aan alle verdwenen 
dierbaren. Iedereen die dat wil kan immers op 
de houten plaatjes voor het beeld de voornaam 
schrijven van een dierbare die wordt gemist.

AANWEZIG | AFWEZIG

ACM Lost and found, 2019 ©Els Dietvorst

Philippe Vandenberg aan het werk aan een van zijn tekeningen gemaakt met zijn 
eigen bloed, 1996 © Onbekend. Bron: Philippe Vandenberg Foundation.
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https://www.youtube.com/watch?v=NBemNFabrOw 
https://philippevandenberg.be/visits/schools/  
https://philippevandenberg.be/visits/schools/  
https://philippevandenberg.be/visits/schools/  
https://www.youtube.com/watch?v=N9ACZegr7zY&t=64s   
https://philippevandenberg.be/about-the-artist/biography/
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CENTRALE ONLINE

CENTRALE RADIO
Podcasts, gesprekken met kunstenaars, 
participatieve projecten kunnen hier worden 
beluisterd : 

LERARENKAMER
Pedagogische tools voor de tentoonstellingen 
en groepsactiviteiten staan hier opgelijst : 
 

#TRYTHISATHOME
Tutorials van kunstenaars, oproepen rond co-
creatie en tal van andere zaken vind je hier : 

CENTRALE VIDEO
Video’s over de tentoonstellingen in onze 
ruimten, interviews met kunstenaars, 
lievelingswerken van onze gidsen, zijn hier 
terug te vinden :

+++ De zaalteksten vind je terug op de webpagina over de tentoonstelling :
https://centrale.brussels/expos/els-dietvorst-this-is-what-you-came-for/ 

https://open.spotify.com/show/1EvWLqmC4N47vEaKomikyB

https://centrale.brussels/trythisathome/ 

https://vimeo.com/centralebrussels 

https://centrale.brussels/mediation/salles-des-profs/

https://centrale.brussels/ 
https://open.spotify.com/show/1EvWLqmC4N47vEaKomikyB
https://centrale.brussels/trythisathome/ 
https://centrale.brussels/mediation/salles-des-profs/
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Teksten & coördinatie: Laura Pleuger Opmaak : Ricardo aka Johan

Teksten en afbeeldingen mogen enkel voor pedagogische doeleinden worden gebruikt.

Drukwerk : Ville de Bruxelles Wettelijk depot : D/2022/10538/6 

©CENTRALE for contemporary art

Patricia Balletti – Cultureel bemiddelaarster 
 patricia.balletti@brucity.be  
 +32 (0)2 279 64 43
Vincen Beeckman – Kunstenaar-bemiddelaar 
 vincen.beeckman@brucity.be 
Laura Pleuger – Publieksverantwoordelijke   
 laura.pleuger@brucity.be  
 +32 (0)2 279 64 72

CONTACTPERSONEN TEAM BEMIDDELING

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

http://patricia.balletti@brucity.be
http://vincen.beeckman@brucity.be
http://laura.pleuger@brucity.be

