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w wh at* > mobiele onderzoeken

in Vlaanderen en Brussel



Wat?
We zijn op zoek naar deelnemers om samen met ons te onderzoeken en te creëren. 
De mobiele onderzoeken zijn door de medewerkers van w wh at*, in samenwerking 
met kunstenaars en eerder betrokken deelnemers, vormgegeven als een ‘situatie’: 
een eigentijdse wonderkamer die een beeldende aanleiding vormt voor het gedeeld 
onderzoeken en de co-creatie.

Binnen deze situatie kunnen de deelnemers en de kunstenaars met elkaar
in gesprek gaan: de aanwezige objecten, boeken en (onderzoeks-)verzamelingen 
geven richting aan dat gesprek en laten het evolueren tot een onderzoek naar 
de mogelijkheden om samen een nieuw beeld, een nieuwe actie, … vorm te geven. 

De situatie wordt opgebouwd en opengesteld in jouw school of organisatie.
Binnen de situatie worden de deelnemers en de kunstenaars met elkaar in contact 
gebracht door een professioneel bemiddelaar. Als de kunstenaar zelf niet aanwezig 
is, representeert de bemiddelaar hem/haar. De bemiddelaars van w wh at* 
onderzoeken de situatie samen met de deelnemers. 
Ze starten het onderzoeksproces op en ontwikkelen samen met de deelnemers 
nieuwe beelden, ideeën en acties.

De mobiele onderzoeken: 1+idem =, Raf en verder > coolcool, nu, fredwandelingen

Voor wie?
Secundaire scholen, sociale en culturele centra, musea, of andere partners. 
In Vlaanderen en Brussel. 
Door haar situatie verplaatsbaar te maken wil w wh at* de beeldende praktijk 
delen met iedereen, ook met diegenen voor wie een verplaatsing naar Brussel 
een drempel is.

Hoe?
De mobiele onderzoekssituaties worden opgebouwd en opengesteld bij de school 
of organisatie. Daarvoor hebben we een lege en afsluitbare ruimte van minstens 
acht bij tien meter nodig. 
De deelnemers kunnen in groepen van maximum 25 personen met ons 
samenwerken gedurende 50, 100 of 150 minuten. Per dag kunnen maximaal 
5 sessies van 50 minuten, 3 sessies van 100 minuten of 2 sessies van 150 minuten 
worden ingepland.
De duur en het aantal deelnemers worden vooraf met ons afgesproken.

Prijzen
Voor een mobiel onderzoek worden volgende kosten aangerekend:
€430 voor de algemene organisatie (ontwikkeling situatie, bemiddeling, 
transport en verzekering) + afhankelijk van de duur:
€4,00 per deelnemer aan een sessie van 50 minuten.
€7,00 per deelnemer aan een sessie van 100 minuten.
€8,00 per deelnemer aan een sessie van 150 minuten.



w wh at* > 1+ idem=

over re-creatie en meerstemmigheid



drie roze trechters in de vorm van een olifant, twee pluizige dobbelstenen: eentje 
met de zes naar boven, de andere met de vier, een verzameling houten meetlatten, 
twee gekke mannetjes met een bolhoed, dezelfde tekeningen die toch een beetje 
anders zijn, …

Zoals een leerjongen het ambacht van zijn leermeester kopieert, maken ook weinig
kunstenaars er een geheim van dat ze het werk van inspirerende voorgangers 
kopiëren en interpreteren. 

Met ‘1+idem =’ onderzoeken we hoe we samen objecten en beelden kunnen
kopiëren en re-creëren en hoe dit zich verhoudt tot de betekenis en het karakter 
van het  individuele beeld. Wij zijn nieuwsgierig naar de verschillen die ontstaan, 
wanneer verschillende mensen hetzelfde beeld kopiëren en verder zetten.

Dit onderzoek is geïnspireerd op het artists’ book ‘Close Your Eyes’ van de 
hedendaagse grootmeester van de comic (de negende kunstvorm): Charles Burns. 
Hij interpreteert tekeningen van leermeesters en voorgangers, onder andere Kuifje 
van Hergé. Hij eigent ze toe en zet ze verder in zijn eigen haarscherpe zwart-witte 
tekenstijl.

De onderzoekssituatie bestaat uit een inspirerende verzameling van voorwerpen, 
tekeningen, boeken, teksten en concepten. We vertrekken van de verzameling 
en van het werk van een aantal kunstenaars om te onderzoeken, kopiëren, 
interpreteren, re-creëren. Deze verzameling bevraagt de betekenis van originaliteit 
en meerstemmigheid, opent ons denken rond kopiëren en re-creëren en inspireert 
om zelf en samen nieuwe beelden te maken. 

Al tekenend laten we samen het werk van de kunstenaars reizen.
De deelnemers worden uitgedaagd om de beelden op hun eigen manier 
te interpreteren en deze samen te brengen tot een uniek en eigenzinnig 
meerstemmig geheel.

Met een vooronderzoek van Freinetatheneum De Wingerd in Gent en beelden 
van onder andere Charles Burns, Picasso, Fred Bervoets, Vaast Colson, Hergé, 
de reclame en de visuele cultuur, …

nieuw



w wh at* >  raf en verder > cool cool

over verbeelding, identiteit, diversiteit en de kleren die ons tot ons maken



Een zwarte plastic jas, een broek waarop geschreven is, schoenen met stukjes 
spiegel, een enorme verzameling tijdschriften, overschilderde reclameborden, 
een erg lange broek, twee echte winkelkarren, een t-shirt met vier mouwen, …

In onze dynamische collectie werd doorheen de jaren een verzameling eigenzinnige
ontwerpen van Raf Simons opgenomen. 
De originele stukken zijn verzameld omwille van de bijzondere aandacht voor 
de eigen identiteit. Om het onderzoek te verbreden, koppelen we de stukken 
van Raf Simons aan even inspirerende creaties van andere ontwerpers en aan
boeken en documentatie uit het vooronderzoek.
De verzameling is voor ons een aanleiding om verder te denken: 
wat zou er gebeuren moest iedereen even radicaal de identiteit, de herkomst 
en het denken communiceren met wat ze dragen? Een fenomeen dat op de catwalk 
vaak opvallend aanwezig is, maar op straat zelden even zichtbaar. 

De taal van de ontwerpers is super-divers, meerstemmig en beeldend, neemt
afstand van gender- en andere stereotypen en breidt de mogelijkheden uit. 
Voortdurend anders en inspirerend. Samen gaan we op zoek naar beeldende 
antwoorden op de vraag om ‘radicaal’ door te denken over wat Raf Simons en co. 
reeds op hun eigen manier zichtbaar hebben gemaakt.

We nodigen de deelnemers uit om samen, in kleine groepen, een collage te maken 
die toont hoe de identiteit en leefwereld gekoppeld kunnen worden aan kledij 
en aan hoe we in de wereld verschijnen. Daarvoor kunnen de deelnemers gebruik 
maken van een ruim archief van beelden uit magazines, boeken, reclame,… 
die ze zelf kunnen interpreteren en toe-eigenen.

Door het verknippen en vervormen, door het toevoegen van extra beelden, eigen
verwijzingen en fenomenen, ontwikkelen de deelnemers een uniek beeld dat iets 
vertelt over een (groeps)identiteit en eigenheid.

De deelnemers worden aangemoedigd en uitgedaagd om in hun eigen taal 
plastisch te reageren, los van conventies en stereotypen. Om beeldende 
alternatieven voor het gangbare te formuleren die hun eigen gedachten 
en bedenkingen, interesses en fascinaties vatten, visualiseren en uitbreiden. 
De collages worden gemonteerd op, door participanten, kunstenaars 
en medewerkers, beschilderde en bewerkte reclameborden.

De beelden van de deelnemers tonen op een bijzondere en plastische manier 
de diversiteit en meerstemmigheid weer die zo kenmerkend is voor onze 
maatschappij. De resultaten van eerdere samenwerkingen kan je terugvinden 
op onze website: www.wwhat.org/coolcool/

Met creaties van Raf Simons, Walter van Beirendonck, Idriz Jossa’s New Beat, Bernhard 
Willhelm, Martin Margiela, A. F. Vandevorst, … en boeken van Andy Warhol, Madonna, Malou 
Swinnen, Lady Gaga, FRUiTS, …



w wh at* > nu 

over ready-mades en beelden van de eigen tijd



Een blikje cola, een nokia 3310, een professionele fotostudio, een verzameling 
groene bussen shampoo, een blinkend gouden ananas, een oud en een nieuw 
fototoestel, een hoop houten bananen, diverse parfumflessen, een veelkleurig 
springtouw, een rode Turkse hoed, vals gras, …

Voor het beeldend onderzoek ‘nu’ stelden we een werkverzameling van 444 
objecten samen: hedendaagse voorwerpen en dingen uit het dagelijkse leven, 
vondsten uit grootwarenhuizen,kringloopwinkels, ... Soms herkenbaar en vertrouwd, 
soms vergeten of vreemd.

Door de objecten uit hun oorspronkelijke context te halen worden ze vooral 
dragers van betekenis. Ze worden verwijzingen naar een tijdsgeest.
Samen met de deelnemers willen we onderzoeken wat de objecten kunnen 
betekenen en wat ze prijs geven over hoe we met de dingen omgaan en hoe 
we de wereld zien. We zijn nieuwsgierig naar hoe de objecten een aanleiding 
kunnen zijn voor het creëren van betekenisvolle beelden. Kan een object ook voor 
iets anders staan dan waarvoor het werd ontwikkeld? Kunnen objecten nieuwe 
betekenissen zichtbaar maken? Kunnen ze - in relatie tot elkaar en tot ons - 
iets zeggen over onze verhouding tot de wereld waarin we leven?

Samen onderzoeken we de werkverzameling van 444 objecten. We interpreteren 
hun betekenissen, spreken associaties uit en verwoorden onze gedachten.
In kleine groepen creëren we samen nieuwe beelden: betekenisvolle composities. 
De betekenis wordt daarbij bepaald door objecten die de deelnemers selecteren 
en de manier waarop ze de dingen samen plaatsen. Daarbij worden de deelnemers 
uitgedaagd om voorbij te gaan aan de evidenties; om de objecten ook anders 
te bekijken: als ready-mades. In relatie tot elkaar speelt ook hun vorm, 
kleur en materiaal een rol. Ze verschijnen als dingen en objecten maar ook als 
vragen, bedenkingen of poëtische verwijzingen naar de dynamische en diverse 
maatschappij waarin we leven. Samen vormen de objecten een inspirerend
verhaal.

De nieuwe beelden worden fotografisch gedocumenteerd in een professionele 
studio en opgenomen in een archief dat inzicht geeft in de diverse verhoudingen tot 
de eigen tijd.

Voor dit onderzoek lieten we ons inspireren door Marcel Duchamps ready-mades, Andy 
Warhol, Damien Hirst en Jeff Koons, het klassieke genre van het stilleven, James Ensor, 
Irving Penn, Jean Baptiste Siméon Chardin, Joseph Cornell, Joseph Beuys,…



w wh at* > fredwandelingen 

over het lezen en maken van tekeningen en het samen creëren



Een gele platenspeler, 10 keer hetzelfde boek met werk van Fred Bervoets, plastic 
vellen, een hele grote foto van Fred Bervoets in zijn atelier, originele kunstwerken, 
een blauw karretje met zwarte en gekleurde stiften, stickers met gezeefdrukte 
tekeningen, …

Het werk van Belgisch beeldend kunstenaar Fred Bervoets is voor ons 
een bijzondere inspiratie. Zijn beeldtaal is atypisch en eigenzinnig. 
Hij schept een uniek universum waar alles anders mag zijn en waar het vreemde 
gangbaar wordt. Het werk toont dat we ook zonder de academische regels rond 
tekenen een heel eigen en betekenisvol werk kunnen maken. Het gaat er niet 
om hoe we tekenen, maar om wat we tekenen. Het kan anders, het mag anders.

We zijn nieuwsgierig naar wat ontstaat als we anderen in dat vreemde 
Fred-universum uitnodigen. Hoe lezen anderen zijn werk? 
Kunnen de gedachten van anderen de figuren van Fred Bervoets verruimen 
en aanvullen? Wat gebeurt er als we met verschillende mensen samen 
een tekening maken? De situatie geeft inzicht in het oeuvre en de taal van 
Fred Bervoets. Door zijn werk te bekijken en te bevragen en door onder woorden 
te brengen wat we zien, worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar. 

In zijn vreemdheid is het bijzonder toegankelijk, het is een uitnodiging om 
mee het verhaal te interpreteren en te reconstrueren. Fred Bervoets geeft 
de attitude voor de reis naar het onbekende, wij wandelen, vinden 
en verdwalen tekenend verder.

Op witte plastic dragers van verschillende groottes worden, in overleg, een aantal 
stickers gemonteerd. De stickers zijn zeefdrukken van tekeningen die Fred Bervoets 
speciaal voor dit onderzoek creëerde. De deelnemers worden uitgenodigd om erop 
te reageren. Tekenend koppelen ze hun eigen gedachten, dromen en verbeelding 
aan de aanzet van Fred Bervoets.

Een nieuw verhaal ontstaat, als een getekende dialoog tussen de kunstenaar 
en de deelnemers. Een uniek, meerstemmig beeld. De tekeningen worden 
op verschillende manieren en momenten met anderen weer verder gedeeld, 
onder andere reeds in de Galerie De Zwarte Panter in Antwerpen tijdens Bervoets’
tentoonstelling ‘Still on the road’ (12/03/2016>08/05/2016). 
De tekeningen en acties zijn ook zichtbaar op onze website: 
www.wwhat.org/metwithfred/

Ook geïnspireerd op het werk van James Ensor, Kamagurka, de expressionisten, 
A. R. Penck, John Maizel, Armen Eloyan, Gary Panter, Francesco Clemente, …
Met medewerking van Fred Bervoets en Galerie De Zwarte Panter.



w wh at* > w wh* 1000

onderzoekssituaties in de eigen ruimtes in Brussel



w wh at* heeft een eigen ruimte voor gedeeld onderzoek, co-creatie 
en artistieke ontmoeting: w wh* 1000. Deze ruimte bevindt zich in 
de Stalingradlaan 100 te Brussel, vlakbij het station Brussel-Zuid. 

w wh* 1000 is een dynamische wonderkamer die een beeldende aanleiding
vormt voor gedeeld onderzoek en artistieke samenwerking, de presentatie 
en bevraging van de resultaten. De ruimte wordt vormgegeven door w wh at* 
in samenwerking met kunstenaars en deelnemers en staat open voor particulieren 
en groepen. 

De verschillende onderzoeken uit andere samenwerkingen gaan hier relaties met 
elkaar en met bezoekers aan.

w wh* 1000 in 2016: voorforvaast-fanclub

Het verloop van het proces wordt gedocumenteerd en gedeeld met een blog op 
de website van w wh at*: www.wwhat.org/w-wh1000/

Iedereen is, op uitnodiging of op eigen vraag, en individueel of in groep, welkom 
om deel te nemen aan de onderzoekssituaties in w wh*1000. 
Neem hiervoor contact op via:

eva@wwhat.org



 w wh at* > voorforvaast fanclub

over actuele beeldende kunst en het ontwikkelen van artistieke acties



zwarte en witte dikke boeken van Vaast Colson, felgekleurde vlakken, een editie 
postkaarten met restanten van een actie, wensputten, geruite stoffen, allemaal rosse 
munten, kledingstukken met grote letters op, heel veel aluminium, letterspellen, 
sleutelhangers in de vorm van de letters ‘v’ en ‘f’, …

De ‘voorforvaast fanclub’, afgekort ‘vfvf’, werd in 2014 opgericht door w wh at*, 
in samenwerking met de actuele Belgische kunstenaar Vaast Colson. Met deze 
bijzondere fanclub wil w wh at* onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn om 
samen fan … en supporter te zijn van het werk en/of de visie van een kunstenaar. 
Kunnen we hem samen steunen in zijn werk? Kunnen we zijn ambitie dat het werk 
‘werkt’ concreet maken? Kunnen we dit idee visualiseren?

De kunstenaar Vaast Colson onderzoekt in zijn werk, met een humoristische 
knipoog, het functioneren van de actuele kunst. Hij maakt gebruik van diverse, 
banale en onverwachte materialen. Het dagelijkse leven (inclusief hijzelf) is zijn 
medium en zijn werkplek. De ‘voorforvaast fanclub’ vervolgt dit onderzoek. 

De vraag wordt gesteld of we samen nieuwe beelden kunnen creëren 
die een relatie aangaan met het bestaande werk en hoe deze kunnen verschijnen. 
Zo ontstaat een parallel oeuvre dat het werk van de kunstenaar groet, verder zet 
en deelt met anderen.

Het oeuvre en de kunstenaar worden geïntegreerd in een onderzoekssituatie 
die vragen stelt over actuele thema’s binnen de hedendaagse kunst 
en de mogelijkheden om het bestaande werk samen verder te zetten.

De situatie is een creatieve werkplek, geïnspireerd op de ‘factory’ van Andy Warhol: 
een aluminium ruimte waar Warhol de mogelijkheden van kunst als massaproduct 
onderzocht. Hij creëerde steeds andere, nieuwe manieren om het dagelijks leven 
en de populaire cultuur in zijn werk te betrekken. Bij Vaast Colson is het (menselijk) 
leven het medium.

De onderzoekssituatie geeft zicht in het werk van Vaast Colson en in de acties 
die de fanclub al realiseerde: nieuwe beelden, performances, objecten 
en magazines. De ‘voorforvaast’ fanclub creëerde reeds diverse edities en acties 
in de ruimte ‘w wh* 1000’ en realiseerde fan-acties tijdens de tentoonstelling 
‘Still some cream on the screen’ van Vaast Colson in het M HKA in Antwerpen 
(18/02/2016>29/05/2016). 

Dit onderzoek is zichtbaar op onze website: www.wwhat.org/voorforvaast-fanclub

Met de steun van Maes & Matthys Gallery, Simon Delobel, trampoline en More Publishers, 
M HKA, … en inspiratie van Andy Warhol, Marcel Broodthaers, pop-art, jongerenculturen, …

nieuw



w wh at* > vooronderzoeken

het samen ontwikkelen van artistieke onderzoeken 
en vorm geven van onderzoekssituaties



Wat?
De mobiele onderzoeken zijn een gevolg van een gedeeld vooronderzoek. 
Deze vooronderzoeken vonden plaats met een diversiteit aan deelnemers: 
jongeren in de schoolse context, volwassenen in kansarmoede, bezoekers van de 
situaties in w wh*1000, …

Het vooronderzoek is een langdurige samenwerking. 
Ze wordt, op uitnodiging, opengesteld in uw school of organisatie.
We vertrekken van een vraag en verzamelen inspirerende voorwerpen, 
beelden, teksten en concepten. Dit vormt de aanleiding voor onderzoek,
experiment, verwoording en co-creatie. De aanzet wordt door ons gegeven, 
de uitkomst wordt door de deelnemers bepaald. Het proces en de resultaten 
geven vorm aan een nieuwe onderzoekssituatie.`

vooronderzoek: Oh-ja, handelingen en acties

Voor wie?
Secundaire scholen, sociale en culturele centra, musea, of andere partners. 
In Vlaanderen en Brussel.

Hoe?
Het vooronderzoek is een langdurige samenwerking, bij voorkeur gespreid over 
enkele weken of maanden. Een bemiddelaar van w wh at* komt regelmatig op 
bezoek om het proces mee op te volgen, om nieuwe mogelijkheden aan te reiken, 
om te inspireren. De resultaten van het vooronderzoek kunnen in de ruimtes 
van w wh at* in Brussel gepresenteerd worden.

Het ‘wat’ en ‘hoe’ en de duur van het traject en het aantal deelnemers worden 
vooraf met ons afgesproken.

Prijzen
De kosten worden per samenwerking afgesproken; afhankelijk van de duur, 
het aantal deelnemers en het materiaal.

Voor meer info kan je contact opnemen met:
eva@wwhat.org
sarah@wwhat.org



w wh at* >  ohja - handelingen en acties

over verwondering voor handen, poses en handelingen



Een zak met felgekleurde balletjes, een grijpstok, een oude valies op wieltjes, 
bekers in verschillende kleuren, snijplanken, een ronde schommelstoel, een groot 
wit scherm, een groen tapijt, een harige voetbal, …

Dagelijks voeren we een veelheid aan handelingen uit. 
Het lichaam wordt daarbij vaak een ondergeschikt instrument met een bepaald 
doel. De handelingen gebeuren maar de aandacht gaat uit naar waar ze toe leiden. 
We zijn nieuwsgierig naar het moment waarop we die doelmatigheid 
bewust onderbreken. Wat is de poëtische, beeldende kracht van een handeling
wanneer het doel wordt uitgesteld of achtergelaten?

Als aanzet stelden we een verzameling beelden samen uit de beeldende kunst 
en de visuele cultuur. Ook verzamelden we objecten en onderzochten we, 
samen met actrice en theatermaakster Jessa Wildemeersch, welke handeling 
deze uitlokken. 

Samen met de deelnemers willen we onderzoeken hoe die beelden en objecten 
een aanleiding kunnen vormen om zelf ‘stil’ te staan bij de beeldende kracht 
van de eigen houding en handelingen. 
De deelnemers worden uitgenodigd om de handelingen met de objecten 
te onderzoeken en te vertragen, zodat de beweging los komt van het doel 
en zo een nieuwe betekenis krijgt, een nieuw beeld vormt. De objecten worden 
de inzet om zelf, doordacht en bewust, een handeling vorm te geven met aandacht 
voor duur en tempo, pose, standpunt, het publiek, het vreemde en hun betekenis. 

Handelingen die verwonderen en de grenzen van het logische en verwachte 
aftasten. Ze maken een heel eigen, beeldende (lichaams)taal zichtbaar.

Geïnspireerd op de one-minute-sculptures van Erwin Wurm, Joshua Sofaer, beelden uit de 
reclame en de visuele cultuur, handelingen uit het dagelijks leven,…



missie
w wh at* deelt een beeldende praktijk met diverse deelnemers en kunstenaars.
Het artistieke deelnemen en samenwerken stimuleert de nieuwsgierigheid, 
de verbeelding en de creativiteit en vormt het eigen leven en het samen leven 
in superdiversiteit.

w wh at* deelt: de wil om te delen staat centraal: zowel het wederzijdse delen 
van creativiteit, expertise en ervaringen als het voortdurend samenwerken. 
Het is een verwijzing naar co-creatie: het moment waarop verschillende mensen 
met verschillende achterg ronden samen en gelijkwaardig creëren. 
Een kunstpraktijk die gedeeld wordt, deelt ook het auteurschap van het artistieke 
proces en product. Iedere betrokkene voegt er ‘iets’ aan toe.

een beeldende praktijk: het ‘beeld’ staat mee centraal. We kiezen voor beeldende 
praktijk omdat we verwijzen naar het ‘verbeelden’: het visualiseren, in beelden 
vatten.

van diverse deelnemers en kunstenaars: de deelnemers of participanten
en de kunstenaars ontmoeten elkaar in gelijkwaardigheid. De beeldende praktijk 
heeft betrekking op het moment waarop kunstenaars en deelnemers samenwerken. 
Ze is evenveel van de kunstenaars als van de participanten: het auteurschap is 
gedeeld.

Het artistieke deelnemen en samenwerken: we werken gelijkwaardig samen 
aan een artistiek proces en product. De bemiddelaar is verantwoordelijk voor 
het artistieke denken en de traditie en brengt zijn eigen beeldende taal mee, 
de deelnemers reageren daarop, gaan ermee verder, maken het tot iets nieuws 
waarin ze ook zichzelf herkennen.

stimuleert de nieuwsgierigheid, de verbeelding en de creativiteit: 
als je geconcentreerd samenwerkt binnen een artistiek proces word je nieuwsgierig 
naar hoe de ander het ziet of doet. Het prikkelt de verbeelding: de manier hoe 
je het voor je ziet komt in relatie te staan tot hoe dat bij de ander is.  
De verschillende inzichten worden samengebracht en bepalen evenwaardig 
het proces en het product. Dit geldt zowel voor de kunstenaar als voor 
de deelnemers.

en vormt het eigen leven en het samen leven in superdiversiteit: de samenleving 
is een bundeling van vele standpunten, inzichten, verwachtingen, … . Door samen 
te creëren geef je een plaats en een vorm aan die verschillen en kan je 
ze betekenisvol in beeld brengen. Dit heeft een impact op hoe je in de samenleving 
staat: de onderlinge verschillen inspireren en verruimen het eigen standpunt.


