Met rneer dan 30 projecten bracht
Rasa vzw de voorbije 25 jaar
actuele beeldende kunst naar
een
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Op zonclag 30 stptctnbcr tttsst:u

half rniljoen kinderen en

jongeren. De organisatie viert
die kwarteeuw van schoonheid
Ínet een groots verjaardagsfeest
bij Verbeke Foundation. Gerd

13.30

en 17.00 uur is icdclt:t'rr

\trbckc l'tnnclzrtion
voor ccll n-rirrifestival mct hapjcs
& drankjr:s, clc voorstclling v;ur
lrct bock fti.ut.rtogen, clc pre seutatic

r'vclkom in

Dierckx, oprichter en artistiek
leider van Rasa, deelt ook een
rnensenleven aan wijsheid in
het jubileurnb o ek Kun st o gen.
Dat nodigt ouders, grootouders,
leerkrachten, studenten en
kunstenaars uit haar bijzondere

vzrn ht't'Kunstkusscrr'-vcrhzrzrl,

een

I{asa-routt' langshccn heclcnclaagsc
r'v<rrkcu en clc prcmii:rc rrilu de
t'xl'rt Hoilr NIt cl irrlbrrrurtit virL
u,r'rryv.rasa. bt:.

blik te volgen.
vragen. Door erovcr te praten, kanjc
bestaande ideeën losn'rikken, nieuwe
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perspectieven aanreiken err vcrdraagzaamheid aanmoedigen. Zo kunnerr
ze hun eigcn ideeën in allc vrijheid
vormgeven.'

Op de tafcl ligt eerr drukprocf van
het bock waarin Gerd
bljna veertig jaar ervaring met kunst
en kindcren bundelt. Ook in l.ret
boek worden dc grote vragen nict
geschuwd. Wat is schoonheid? Wat
is crcativiteit? Wat is inspiratie? Rasa
werpt die grote vragen voor flr-rks
groeiende voeten die de wereld nct
bcginnen aftasten. llond het thema
inspiratic bouwde Rasa reccnt nog
een tentoonstclling waarin werkcn
van Luc Tuymans,Jan liabre en
Panamarenko in hun cultuurhistorische contcxt werden gesituecrd.
Daarbij ging ook vcel aandacht naar

Kunstugen,

\\Iat voelje bij clit kunstrvcr*?

Me t he t verjaardagsleest

bij

Ve

rbeke

eerr goed idee om l-ret gesprek daar te

kaas van een boer

laten plaatsr.inden. N4ét ovemachting

dessert is er ccn schaaltje yoghurt

in een kunstwerk, uiteraard. Daar
was Gerd Dierckx zelf ook ent}rou-

mcl

uit Zeeland en als

lrambozen crr vcrsc passie-

vrucht. Het belooft een gocde dag te

siast over. N4aar trvee dagen voor
het gesplek verscheen haar naam

n'orden.

op het scl'rerm van rnijn telefoorr.

Tljdens die eerste maaltijd stromen
er verhalen over haar werk met
kinderen in armoede in Zuid-Afrika
over tafel. Daarna vertelt Dierckr vol

een lr-rnch. En er is een zwemvjjver.'

Tegen dit soort genadig hijsttrren
van plannetr kan een rnens middcn

in een hittegolf geen nee zeggen.
Een paar dager.r lzrter schuif ik, in de
lomne r van minstens tien verschillende boomsoorten, mijn voeten
onder de ontbijttafcl op haar tcrras.
In ecn kruik met ijskoud water clrijlt
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uit de tuin, uaast

ecn donker brood staat krachtige

'Het wordt 35 graden. Dat is geerr
\'veer om in een polyester knnstr,verk
te overnachten. Kom maar naar me
thuis voor een ontbijt. Ik voorzie ook

Gcrd Dicrckr OJcns N,Iollenvanger

vers venkelkruid

fburrdatiorr in I'ret verschiet, lcck het

overgave over de bloeiende artis-

ricke scene in Kaapstad, over jazz
in kelders van kerken. Haar taal is
doorspekt met woorden als 'heftig'
en 'intens'. Uit alles wat ze vertelt,
straall een opcn cn nicuwsgierig
in-dc-wereld-staan. Ecn mens vraagt
r.ich af waar dat vandaan komt.

GROTI l{UNSI VOOR
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Nadat de talel is afg.eruimd, pols
ik een cerste keer: waar komt die
betrokkenhcid vandaan? 'Met kunst
kan je dinge n he rplaatsen. Ook hoe
kindcren in de samenlcving staan en
de plek dic ze daarin innemcn. Door
hedendaagse kunst te tonen, spcelt
llasa vaak in op actucle thema's
die veel mcnsen beroeren. In het

post-Dutrouxtij dperk maakten wc de
expo L'[fover hoe pubers hun veranderendc lichaam beleven. Met de recentere tentoonstellin g Ik JxJ-Wij over
identiteit zetten we onder andere hct

de biografie van de kunstenaars.

Hoe beïnvlocdden de ervaringcn
uit hunjeugd hun werk? Zo worden
kinderen, vanuit een referentiekader
dat voor hcn herkenbaar is, ondergedompeld in het verhaal dat een

thema genderfluiditeit op de agenda.

kunstenaar vertclt. En als spoorzoekers gaan ze na hoe dat het werk van

Rasa probcert vanuit open vragen

de volwassen kunstenaar beinvloedt.

een dialoog op te starten.

Dat appcl-

Iecrt aan het denken, op een open
en niet-oordelende manicr. Want
wanneer jongeren in hun pubcrtijd
komen, worstclen ze met veel nicuwe
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Daarbij vindt ieder kind op een
associatieve manier een eigen, unieke
weg door de tentoonstelling. Dat
Rasa kunst voor grote mensen aan

kinderen presentccrt, is voor Gerd de

normaalste zaakvan de wereld: Je
moet niets verkleuteren. IGnderen
weten écht wel wat van het lever-r.' In
haar boek wijdt ze daarom ook eerr
kort hooldstuk ran de manier waar-

Maar we verleerden het kijken. En

op Rasa kunstwerken selecteert.

verstilling vraagt. Bij echt kijken is
ook de zintuiglijkheid belangrijk. Het
is een manier om heel diclit bij jezelf
te komen. Ma je zintuigen kan je
rechtstreeks naarje hart. En er is ook
het sensitieve kijken, het holistische
"gewaarzijn" van de dingen. Zo
ontstaat een poëtische zielenrnimte,
waar kinderen helemaal kurinen
afstemmen op een werk en dat op
een heel gevoelige manier tot zicl'r
nemen.'

ZINTUIGLIJl{ IRVARIN

Yoor Haar, de nieuwe tentoonstelling
die dit najaar in Verbeke Foundation
in première gaat en daarna doorreist
naar al minstens achttien verschillende locaties

in

I'reel Vlaanclererr,

richt

Rasa ziclr op kinderen van 2,5 ïoï 4

jaar. Op I'ret vlak van muziek, dans
en theater gebeurt er al veel voor die
groep, maar een tentoonstelling met

het belang van traag kijken kan
nauwelijks worden overschat. Pas
dan zie je meerdere lagen van een
beeld. Dat is een proces dat om

beeldende kr-rnst is eerder uitzonder-

lijk. Haar toont video's, collages en
objecten van onder anderen Nick
Cave, Jol-ranna Schweizer, Bcnny
Luyckx, Ossip en Christophe Coppens. 'Bij kinderen van die leeftijd
staat het zintuiglijke centraal. De
tentoonstelling is een totaalbeleving',
vertelt Gerd.

van Rasa dikwgls in aanraking met
een taal die ze elders weinig te zien
krijgen. En ze kennen of herkennen
die taal. Gerd: 'Kir.rderen spreken biivoorbeeld in hun eigen tekeningen.
Dat verbindt hen met kunstenaars. Ik
maak dat van dichtbij mee bij mijn
kleinkinderen.'
ZWIMVIJI/IR tN

deel van de dagelijkse draaiing rond
haar as heeft afgelegd, verliezen

we de schaduw van de bomen. Het
wordt broeierig warm op het terras.

En de honger komt op. 'Tld voor
de lunch', beslist Gerd. 'Ik heb tien
Ik.fij

om een portret te maken, dr,r,aal ik

Het gesprek voert onvermijdelijk

nieur'vsgierig door het huis. Nlil'n

dat voor zover ik het kan beoordelen

naar de poëzie van Peter Verhelst,
een goede vriend van Tahon, die met
zijn taal miilin-reter voor millirneter
de werkelijkheid oprekt of de wereld
doet kanlelen om nieuwe perspeclie-

iets te maken I'reeft met radiosigna-

ven te tonen.

oog valt op een kader met een oude
zeekaarï, met daarop een patroon

dat veel wegheeft van hoogtelijnen en

in volle zwarte lijnen een vloeiende

We praten verder over de manrer

plasticiteit van werken is niet nieuw
voor Rasa. Gerd: 'We hebben ooit
de installatie Pn,t gemaakt. waarin
elk kind individueel een parcours van
drie minuten aflegde. De centrale
vraag daarbij was: hoe voelt het
om in de buik van een kunstwerk
te kruipen? De vloer bewoog het
geluicl kwam van alle kanten, het
licht vloeide over en we werkten met
aroma's in verschillende tonaliteiten.
Als alle zintuigen worden aangesproken, vloeit alles san'ren in één

geonretrische Íiguur. Ik zie er een
er uren naar kunnen kijken, maar

waarop we vandaag in de wereld
staan. En over hoe kirrderen in die
wereld opgroeien.'NIen appelleert

Gerd wil een moment alleen met de

vandaag vaak alleen aan het cog-

fotograal 'Duik maar in de vijver',
zegL zc. Voor ze mc narr buitcn jaagt.

Maar het leven is meer dan dat',

Terwijl ze nog een glas verfrissend
venkelwater voor ons inschenkt,
vraag ik Gerd of K.ilnstogen dan r,vel
een goede titel is voor haar boek. Ze

doelt duidell'k op veel meer dan het
visuele. 'We ieven in een beeldcul-

tunr. Het is waanzinnig hoeveel
beelden wrj per dag consumeren.

te ontwikkelen, zeker wanneer het

opgroeit in een uitdagende sitriatie. Dat kan een to&nshiq ziin ir
Zuid-Afrika, maar ook een bijzonder
gezin hier bij ons. Zo valt de puzzcl
voor me in eikaar: daarom wijdde
Gerd een groot deel van haar carrièrc aan het aanreiken van verruimende perspectieven, daarom doet
ze alles wat ze kan om de belevingswereld van kirrdercn le doerr groeien
en openbloeien, daarom draagt ze de
taal van de kunst uit. Want ze weet
dat sommige kinderen zo pas echt

Wij

GIRD OIERCt{X:
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lemniscaat in die uitr'lindert en zou

BILANGRIJli,

meent Gerd. 'In kunst is er geen

vanJohan Tahon. Ik neslel me
onder een notenboom in een ligstoel
en overdenk het gesprek. Er ontbreekt
nog een puzzelstukje in het verhaal,

juist of fout. Er is niet één mogelij-

is

voel ik. Maar ik weet niet waar.
TERREIll l/AN OI l/RIJllEID

Na het maken van het portret pols ik
naar het werk van Tahon. Blijkbaar
maakte hij het in de periode dat
hij zijn vriendin ontmoette. Ik leid
daaruit af dat het iets met aantrekking te maken moet hebben. Of met
minder zichtbare manieren van met
elkaar communiceren. 'Tahon heeft
zijn kunstenaarschap echt nodig
om te overleven, om zijn plek te
verwerven in de wereld', weet Gerd.
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Rasa, Raa*

aÍtoelen, kijk ik over de tafel. Er staat
knapperige salade voor ons klaar. En

ke, logisch beredeneerde oplossing.

Kinderen worden zo op een andere
manier aangesproken en bevraagd.
Daarom lichten sommige kinderen
tn onze tentoonstellingen op. Ik heb
dat dc voorbijr' vijlentwintig jaar
enorm vaak zien gebeuren. Onze
gidsen en begeleiders, vaak ook
Írensen met een artistieke opleiding,
laten alt!'d ruimte, zodat die beleving
kan ontstaan. Wanneer kinderen op
die bijzondere manier inhaken op de

je vaak verbaasde
opmerkingen van leerkrachten: "Wat
is hier aan de hand? Ik zie een heel
ander kind verschijncnl'" Kindekunstwerken, krrj
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nitieve functioneren van een kind.

kan ik nog net lezen dat het een werk
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len. Daarover tekende de kunstenaar

totale verbinding.'

Daarna geef ik me in.een hrie stoel
naast de vljver over aan het blakeren
van de zon. Op een paar minuten tijd
ben ik weer kurkdroog. En oververhit. Gerd doet teken dat de maaltiid
klaarstaat. Terwijl de tegels van de
keuken mijn vóetzolen terug wat

Gerd heeft zelf ervaren hoe bevrijdend het voor een kirrd kan zijn om
een grote innerlijke belevingswereld

Wanneer de fotograaf arriveert

Die aandacht voor het tactiele en de

sensorische ervaring. Je elaart dan
alles als een eenheid en beleeÍï een

ik die uitnodiging wel. Langs een pad
van eerl paar verraderlijk glibberige
stenen tast ik met mijn tenen naar
verkoeling en stuntel ik het water van
de achtvormige vijver in. Ik zwem
een paar keer rond in de vorm van
een lemniscaat. Dat voelt gepast.

C1lAMPAGl\lT

Wanneer de aarde een behoorlijk

Rasa,

minuutjes nodig, springjij maar in de
vijver', herhaalt ze. Dit keer aanvaard

champagne. 'Dat is het enige wat je

bij deze hitte kan drinken', knipoogt
Gerd. We praten verder over hoe wat
we eten onze beslissingen beïnvloedt.
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Over ayur-veda. Daarbij wljst ze naar
een kookboek op de vensterbank.
'Op mijn achttiende trok ik voor
een jaar naar India', zegtze.Dat
verrast me. Om haar pad te begrij-

hun plek in de wereld vinden. Het
boek Kunstogen is daarom niet alleen
een uitnodiging om holistisch naar
kunst te kijken, maar ook een warme
oproep om met een open blik in de
wereld te staan. Mct alle zintuigen op
scherp. Met hoofd en lijl Met hart en
ziel.l ïhomas Abelshausen

ll AAR

30 0g 20tB

pen, graven we nog iets dieper in de
tijd. 'Op mijn veertiende ging ik in

Verbeke toundation

de LlMA-commune van Sint-Martens-Latem wonen. Daar bleef ik tot
mijn achttiende', vertelt ze.
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ren komen op tentoonstellingen
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