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Geachte,
Beste,

De kunstbank / what > werd w wh at*.

Graag willen we beknopt de evolutie en de nieuwe mogelijkheden van onze organisatie voorstellen 
n deze brief. 

2014 was een jaar van nadenken. Over wat onze organisatie vandaag en morgen kan worden 
en betekenen in de dynamische, superdiverse maatschappij en binnen de hedendaagse 
beeldende kunst.
Het resultaat is een geactualiseerde organisatie met een vernieuwde visie, missie en naam.
Met de naam w wh at* (uitgesproken als ‘wat’) wordt het bevragende en onderzoekende karakter 
uitgedrukt.
De vraag is een vertrekpunt en een leidmotief voor de organisatie.
De samentrekking van het Nederlandse ‘wat’ en het Engelse ‘what’ toont het lokaal en globaal 
perspectief van de organisatie.

w wh at* is een artistieke samenwerking van kunstenaars, beeldende onderzoekers, partners 
en deelnemers.

We ontwikkelen ideeën die door de samenwerking verbeeld en gerealiseerd worden tot duurzame, 
gedeelde creaties. Die ideeën komen steeds voort uit onderzoeksverzamelingen, uit eerdere 
samenwerkingen en uit een bijzondere collectie waarover we beschikken en die we voortdurend 
verder uitbouwen.

De onderzoeksverzamelingen nemen we op in ‘situaties’, zodat we ze samen kunnen bevragen 
naar hun betekenis. De situatie wordt, door de samenwerking tussen onze medewerkers en de 
deelnemers, een dynamisch onderzoek en een artistiek proces. Ze inspireert de verbeelding, 
stimuleert de meerstemmigheid en de creatie.

Door de intense betrokkenheid, bij de onderzoeken en de co-creatie, cultiveren de deelnemers 
een open, artistieke attitude. Het deel-nemen en mee-maken verruimt de blik en het oordeel 
en duidt de zin en de betekenis van de hedendaagse beeldende kunst als onderdeel en als 
vrijplaats binnen de maatschappij.

Concreet: onze tentoonstellingsprojecten werden situaties voor onderzoek en co-creatie. 
Hedendaags uitnodigend, beeldend uitdagend, gedeeld en meerstemmig. De resultaten worden 
vormgegeven als publicaties, edities en acties.

Samengevat: het wordt een ‘én-én-proces’ van verwondering, nieuwsgierigheid, onderzoeken, 
inspireren, experimenteren, creëren, betekenis geven, verwoorden, tonen, presenteren 
en samenwerken.

Graag stellen we u onze nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor, in een programmatie voor 
2015 en 2016, op de volgende bladzijden.

Op de gele pagina’s achteraan vindt u uitgebreid het wat, wie, hoe en waarom van onze nieuwe 
visie en missie. Onze nieuwe website www.wwhat.org toont u de dynamische activiteiten.

Van Harte Welkom!

* Eva, An, Jonas en Herman
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mobiele onderzoekssituaties
in Vlaanderen en Brussel 

Wat,

De mobiele situaties worden, op uitnodiging, opgebouwd en opengesteld bij u, in uw school 
of organisatie. Ze zijn door de medewerkers van w wh at* vormgegeven als dynamische 
artistieke installaties en onderzoeksverzamelingen en zijn een aanleiding voor reflectie, 
onderzoek, experiment, verwoording en co-creatie.

De beeldende onderzoekers van w wh at* begeleiden, bemiddelen en onderzoeken samen 
met de deelnemers de situatie. Ze starten het onderzoeksproces op en ontwikkelen samen 
met de deelnemers nieuwe beelden, ideeën en acties.

Voor wie,

Secundaire scholen, sociale en culturele centra, musea, of andere partners na overleg.
In Vlaanderen en Brussel.

Door haar situaties verplaatsbaar te maken wil w wh at* ervoor zorgen dat iedereen zijn 
of haar stem aan de onderzoeken kan toevoegen, ook voor wie een verplaatsing naar 
Brussel minder eenvoudig is.

Hoe,

De mobiele situaties worden opgebouwd en opengesteld bij de uitnodigende school of organisatie. 
Daarvoor hebben we een lege en afsluitbare ruimte van minstens acht bij tien meter nodig.

In groepen van maximum 25 personen kunnen de deelnemers er 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 mobiele onderzoekssituatie worden volgende kosten aangerekend:

€430 voor de algemene organisatie (ontwikkeling situatie, bemiddeling, transport en verzekering).
€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.

Via cultuurkuur van Canon Cultuurcel kunt u subsidies aanvragen voor kunst- en cultuurprojecten 
op school. We ondersteunen je graag bij de opstart van een dossier.
www.cultuurkuur.be

Informatie en reservatie,

Eva Peeters, eva@wwhat.org
An Van Hertum, an@wwhat.org

02/ 502 78 23

w wh at*
Stalingradlaan 100
1000 Brussel
www.wwhat.org

mobiele onderzoekssituaties:
oh-ja, handelingen en acties
Raf en verder ...
nu
fredwandelingen
wij-we-nous
design+

met de steun van de vlaamse gemeenschap 



oh-ja, handelingen en acties



Wat doen mijn handen als ik praat?
Hoe doe jij een sjaal aan?
Wat zegt een handeling over wie we zijn?
Hoe doet hij een sjaal aan?
Kan je die handeling vertragen?
Wat gebeurt er?
Hoe raap je een paperclip op?
Is het anders als ik dit trager doe?
Wat gebeurt er als je een handeling meermaals herhaalt?
Wat zegt dit gebaar?
Hoe doet zij een sjaal aan?

over de verwondering voor handen, poses en handelingen

aanleiding

Dagelijks voeren we een veelheid aan handelingen uit. 
We communiceren, verplaatsen, vervormen, … . 
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 die het doelgerichte uitstelt 
of achterlaat?

Als vooronderzoek stelden we een verzameling beelden samen uit de beeldende kunst 
en de visuele cultuur. In tijdschriften en boeken troffen we afbeeldingen aan waarbij 
een bijzondere handeling werd gevat. Samen met de deelnemers willen we onderzoeken 
hoe die verstilde handelingen een aanleiding kunnen vormen voor het ontwikkelen 
van beeldende acties en poëtische gestes. 

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

het proces

Als introductie en kennismaking onderzoeken we het beeldenarchief. We verwoorden de 
handelingen en gaan samen op zoek naar het moment waarop de verstilde beweging een 
bijzondere taal zichtbaar maakt. Door de handelingen op de beelden te herhalen, toe te eigen 
en na te bootsen worden we ons bewust van hoe we bewegen. 

We bekijken en interpreteren de inspiraties uit de beeldende kunst en de reclame, 
waar de handelingen bewust en autonoom worden ingezet.

Na de introductie worden objecten aangeboden die bijna automatisch een handeling uitlokken: 
een zak met balletjes, een jojo, een schaar, een grijpstok, een valies, een kopje, een trui, 
een wandelstok, een balpen, een tablet, een schop, … . 
Door onszelf uit te dagen om het handelen te vertragen komt onze beweging los van een doel, 
wordt het een nieuw beeld.
Daarna worden de objecten 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 de betekenis.

De co-creatie  

We willen een verzameling nieuwe beelden samenstellen die ons dagdagelijkse handelen bevraagt 
en de poëtische kracht ervan toont. We nodigen de deelnemers uit om zelf een beeld aan 
die verzameling toe te voegen. Daarbij kunnen de objecten of het beeldenarchief een aanleiding 
vormen, of de handeling wordt geplukt uit het dagelijkse leven van de deelnemers.

In kleine groepjes ontwikkelen de deelnemers een handeling die verwondert en de grenzen 
van het logische en verwachte aftast. Ze maken een heel eigen, beeldende (lichaams)taal zichtbaar.

De acties worden opgevoerd en gedocumenteerd met video en foto’s.

oh-ja, handelingen en acties



Raf en verder ...



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

aanleiding

In onze dynamische collectie werden 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, de unieke en artistieke stem 
en werden gekoppeld aan een archief van documentatie en boeken.

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 stereotiepen en breidt de mogelijkheden uit. Voortdurend anders.

Om het onderzoek te verbreden koppelen we de stukken van Raf Simons aan even inspirerende 
creaties van Walter van Beirendonck, Idriz Jossa’s New Beat, Ann Demeulemeester, 
Vivienne Westwood, … en werk van Amalia Ullman, Rebecca Horn, Cindy Sherman, Lady Gaga, 
fruits, face hunter, … 

het proces

In een eerste fase wordt de onderzoeksverzameling met de deelnemers bevraagd en onderzocht. 
We zoeken samen naar woorden voor wat we zien, denken en (niet) begrijpen. 
De onderzoeksverzameling inspireert, verwondert en daagt de verbeelding uit. 
Ze onderbreekt de normale gang van zaken en toont de mogelijkheden en de betekenis 
van de on-maat, het niet-reguliere. 

In een tweede fase willen we samen zoeken naar beeldende antwoorden. 
Antwoorden op de vraag om, samen, radicaal door te denken over wat Raf Simons en co. 
reeds op hun eigen manier zichtbaar hebben gemaakt.
Daarbij dient de onderzoeksverzameling als inspiratie en als werkmateriaal.

Op termijn geven de beelden van de deelnemers op een bijzondere en plastische manier 
de diversiteit en meerstemmigheid weer die zo kenmerkend is voor onze maatschappij. 
Ze tonen wat anders kan. 

de co-creatie 

We nodigen de deelnemers uit om samen, in kleine groepen en met de beeldende onderzoekers, 
een display of identity te ontwikkelen. Een collage/maquette 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 citaten, extra beelden, eigen verwijzingen en fenomenen 
ontwikkelen de deelnemers unieke beelden.

Daarbij worden de deelnemers aangemoedigd en uitgedaagd om in hun eigen taal plastisch 
te reageren, los van conventies en stereotiepen. Om beeldende alternatieven voor het gangbare 
te formuleren die hun eigen gedachten en bedenkingen, interesses en fascinaties vatten, 
visualiseren en uitbreiden.

Wat is identiteit en wat imago?
Zijn er één of meerdere identiteiten?
Waar zie je de stereotypen?
Hoe maken we zichtbaar wie we zijn?
Hoe radicaal kan een imago zijn?
Hoe kan kleding de diversiteit mee verbeelden?
Kan het anders?
Waar ligt de grens?
Wanneer ben je jezelf?
Maken de kleren de man?
Hoe verbeeld je je eigen leefwereld?
Hoe wordt iets anders?
Waarom anders?



nu



nu
over ready-mades en beelden van de eigen tijd

de aanleiding

Voor het beeldend onderzoek ‘nu’ stelden we een werkverzameling van 444 objecten samen. 
Voorwerpen en dingen uit het dagelijkse leven. Soms herkenbaar en vertrouwd, soms vergeten 
en vreemd. Vondsten uit grootwarenhuizen, kringloopwinkels, … , modern en hedendaags.

Door de objecten uit hun oorspronkelijke contexten te halen worden ze vooral dragers 
van betekenis. Ze worden verwijzingen naar een verhouding en een tijdsgeest.

Samen met de deelnemers willen we onderzoeken wat 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?

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, …

het proces

Samen onderzoeken we de werkverzameling van 444 objecten. 
We interpreteren hun betekenissen, spreken associaties uit en verwoorden onze gedachten. 
We gaan na of de objecten ook iets anders kunnen communiceren en wat ze zichtbaar kunnen 
maken.

Door een aantal objecten met elkaar te confronteren wordt zichtbaar dat ze meer zijn dan hun 
functie. In relatie tot elkaar speelt ook hun vorm een rol, hun kleur, het materiaal waaruit ze zijn 
gemaakt, … . Samengebracht vormen ze clusters die een nieuw ‘verhaal’ kunnen vertellen 
dat inspireert en inzicht geeft.

Daarbij worden de deelnemers uitgedaagd om voorbij te gaan aan de evidenties. Om de objecten 
ook anders te bekijken: als ready-mades. Ze verschijnen als dingen en objecten maar ook als 
vragen, bedenkingen of poëtische verwijzingen naar de dynamische en super-diverse maatschappij 
waarin we allen leven.

de co-creatie

In kleine groepen creëren we samen nieuwe beelden: betekenisvolle composities.
De betekenis wordt daarbij bepaald door de manier hoe de deelnemers dingen samen plaatsen 
en door welke objecten ze selecteren. De beelden vertellen iets over hoe de deelnemers 
naar de wereld kijken, hoe ze haar evalueren en typeren. 

De composities worden besproken, bevraagd en verwoord. 
De beelden worden fotografisch gedocumenteerd en opgenomen in een archief dat later zal 
verschijnen als een meerstemmige publicatie die inzicht geeft in de diverse verhoudingen 
tot de eigen tijd.

Wat is de betekenis van een object?
Is een object meer dan zijn functie?
Hoe voeg je betekenis toe?
Hoe geef je vorm aan je verhouding tot je omgeving?
Welke betekenis voegt afstand toe?
Speelt de kleur een rol?
Speelt de vorm een rol?
Wat vertelt de textuur?
Betekent een rode vaas hetzelfde als een groene vaas?
Wat vertelt de vorm?



fredwandelingen



fredwandelingen
over het lezen en maken van tekeningen en het samen creëren

de aanleiding

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

We zijn nieuwsgierig naar wat ontstaat als je anderen in dat vreemde Fred-universum uitnodigt.
Kunnen de gedachten van anderen de figuren van Fred Bervoets verruimen en aanvullen? 
Wat gebeurt er als je met verschillende mensen samen een tekening maakt? 

Ook geïnspireerd op het werk van James Ensor, Kamagurka, de expressionisten, A.R. Penck, 
John Maizel, Armen Eloyan, Gary Panter, Francesco Clemente, … . 

het proces

Een ruime collectie boeken, origineel werk van Fred Bervoets, video’s, foto’s en geluidsmateriaal, 
geven inzicht in het oeuvre en de taal van Fred Bervoets. 

Door samen de boeken en de werken te bekijken en te bevragen en door de beelden 
te verwoorden, worden de mogelijkheden zichtbaar. Het werk verwondert en inspireert.
In zijn vreemdheid is het bijzonder toegankelijk, het is een uitnodiging om mee het verhaal 
te reconstrueren en te interpreteren. 

Het onderzoek concentreert zich op meer dan op het werk van Bervoets alleen. Het gaat over 
alternatieven voor het verbeelden en representeren, over hoe het anders mag en kan. 
En over het samenwerken, direct en indirect. Over snelheid en concentratie, over diversiteit 
en meerstemmigheid. Fred Bervoets geeft de aanzet, wij wandelen, vinden 
en verdwalen tekenend verder.

de co-creatie

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.

Na het monteren van de stickers worden de deelnemers uitgenodigd om verder te gaan. 
Tekenend koppelen ze hun eigen gedachten, dromen en fantasieën 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 zorgvuldig bijgehouden. 
Aan de hand van verschillende publicaties worden ze met anderen weer verder gedeeld.

Met medewerking van Fred Bervoets en galerie De Zwarte Panter.

Wat is een tekening?
Zijn er regels aan het tekenen verbonden?
Hoe teken jij een boom?
Hoe tekent zij een boom?
Is een tekening een verwijzing naar 
of een herhaling van de werkelijkheid?
Is een getekende hond nog een hond?
Kan een tekening een nieuwe werkelijkheid zijn?
Wat roept dit bij je op?
Waar doet dit je aan denken?
Wat is de betekenis van deze lijn?
Kan iedereen tekenen?



wij-we-nous



wij-we-nous
over beeldend herinneren en her-denken

aanleiding

Tussen 2014 en 2018 is het 100 jaar geleden dat ons land mee verwikkeld was in een mondiaal 
conflict. Mensen van over de hele wereld vochten op Europese fronten in een oorlog die later 
benoemd zou worden als de Eerste Wereldoorlog.

Met wij-we-nous willen we deze herdenkingsjaren mee zichtbaar maken en verbinden 
aan een doordachte, beeldende dialoog over conflicten op grote en kleinere schaal.

Tegelijk roepen deze herdenkingsjaren vragen op. Betekent de Eerste Wereldoorlog 
voor iedereen hetzelfde? Verhouden we ons allemaal op dezelfde manier tot dat verleden? 
Is zo’n herdenking hetzelfde voor iemand die een conflict van nabij meemaakte als voor iemand 
die lange tijd erna werd geboren, of op een plaats er ver vandaan? 
Met wij-we-nous willen we ook die verschillende verhoudingen zichtbaar maken. 

het proces
 
Het onderzoeks- en creatieproces wordt opgestart met een collectie boeken uit ons archief, 
over kleine en grote conflicten uit een nabij of verder verleden. 
De boeken zijn uniform gekaft waardoor ze hun inhoud langzaam prijsgeven. 
Dit activeert een geconcentreerd ontdekken en ontvouwen. 
Ze worden ingezet binnen een duurzaam, dynamisch en meerstemmig proces. 
De deelnemers worden uitgenodigd om aan te duiden wat hen raakt, wat ze herkennen, 
wat vragen oproept of wat verwondert. De sporen die ze zo achterlaten verwijzen naar 
een meerstemmig denken. 

Daarna worden de boeken de aanleiding voor een voortgezet onderzoek en het maken 
van een meerstemmige tekening. Fragmenten van teksten en beelden worden door de deelnemers 
toegeëigend en genoteerd. De persoonlijke verhouding van de deelnemers wordt zichtbaar 
en gaat relaties aan met de stemmen van de anderen.

Door de manier waarop we de installatie en de drager hebben vormgegeven, wordt ook 
het proces een metafoor voor conflict en verzoening, voor tegen- en meewerken. 
Performatief en steeds anders.

de co-creatie

Centraal in de ruimte en omgeven door boeken staat een grote, transparante plastic drager 
opgesteld. De deelnemers worden uitgenodigd om op die drager te noteren wat ze in de boeken 
aantreffen. Ze eigenen zich de stemmen van de auteurs, de dichters, de getuigen, 
de kunstenaars … toe, zetten ze naar hun hand, actualiseren ze en koppelen ze met hun eigen 
gedachten.

De tekening die ontstaat is een verzameling woorden, zinnen, flarden van beelden en foto’s, … 
die inzicht geeft in hoe de deelnemers zich tot de Eerste Wereldoorlog verhouden 
en hoe ze zichzelf plaatsen ten opzichte van dat verleden.
Doordat de drager transparant is, gaan de notities onderling nieuwe relaties aan. 
Soms gaan ze tegen elkaar in, soms bevestigen ze elkaar.

Alle tekeningen worden zorgvuldig bijgehouden en worden later verwerkt tot een magazine 
dat inzicht geeft in de verschillende verhoudingen ten opzichte van een verleden.

Wat betekent het verleden voor vandaag?
Moet je iets hebben meegemaakt 
om het te kunnen begrijpen?
Herdenken of her-denken?
Wat is de plaats van de kunst 
bij het herdenken?
Hoe geef je een herinnering vorm?
Wat is de zin van een herdenking?
Moeten we alles eeuwig herdenken?
Kan je je iets herinneren wat je nooit hebt meegemaakt?
Is er een collectief geheugen?



design+



design+
over functionele en niet-functionele vormen, beeldende poëzie, creativiteit en duurzaamheid

de aanleiding

Met design+  willen we onderzoeken wat de alternatieven kunnen zijn voor onze omgang 
met de dingen. We leven in een wereld waarin vele zaken massaal worden geproduceerd, 
vaak om slechts enkele keren te worden gebruikt. Kan het ook anders?

Vanuit de gedachte van duurzaamheid, maar ook van speelsheid, willen we samen zoeken 
naar nieuwe omgangsvormen, die zinvol en waardevol zijn voor onszelf en onze omgeving.

Dit onderzoek is een vervolg op een beeldende praktijk uit het verleden van w wh at*: tini t.
tini t vertrekt steeds van een verzameling goedkope, felgekleurde, plastic objecten 
uit de wegwerp- en massaproductie-cultuur. Maar doet er iets anders mee, iets nieuws, 
iets verrassends.

het proces

Als introductie en als inspiratie bekijken we eerst een box die door de Belgische vormgever 
Patrick Reuvis voor ons werd samengesteld. In tegenstelling tot tini t zijn de objecten die erin 
zitten oud en vaak intensief gebruikt. Voor Patrick Reuvis toont deze box zijn manier van werken 
en zijn filosofie: wat normaal zou worden weggegooid, kan ook het begin van iets nieuws zijn.

Maar waar de objecten bij Reuvis vooral inspireren tot nieuwe functionele producten gaat 
het er bij tini t vrijer aan toe. De objecten komen er volledig los van hun oorspronkelijke functie. 
Ze worden zelfstandige vormen, kleuren en lijnen. 

tini t zet aan om de blik te verruimen: de pragmatiek maakt plaats voor plasticiteit en poëzie.
Ze stelt onze omgang met de dingen in vraag en maakt alternatieven zichtbaar.

de co-creatie

Na de introductie nodigen we de deelnemers uit om samen met ons tini t te onderzoeken.
De kleurrijke objecten worden er op steeds nieuwe en andere manieren ingezet binnen 
een dynamisch, beeldend proces van tijdelijke sculpturen, poëtische vormen, ‘paintings’ 
en kleurrijke composities.

Samen bespreken we wat de plastische kwaliteiten zijn en gaan we op zoek naar hoe het nog 
anders kan.

Iedere stap van dit co-creatieve proces wordt zorgvuldig gedocumenteerd en dient later voor 
een meerstemmige catalogus van vernieuwende en bijzondere omgangsvormen met de dingen.

Wat is een functie?
Kan een object meer zijn dan zijn functie?
Wanneer is een object een sculptuur?
Doet de kleur ertoe?
Wanneer is het plastisch interessant?
Waar zitten de verschillen?
Is dit antwoord duurzaam?
Is het zinvol?



w wh at*                          w wh*1000



w wh*1000
Onderzoekssituaties in de eigen ruimtes in Brussel

Wat,

Om de vier maanden wordt een nieuwe onderzoekssituatie opengesteld in onze eigen ruimte 
in Brussel: w wh*1000. Iedereen is er welkom voor momenten van verdiept, beeldend onderzoek, 
experiment en co-creatie. De aanzet wordt door ons gegeven, de uitkomst wordt mee bepaald 
door de deelnemers.

Het dynamische, beeldende proces wordt zichtbaar gemaakt via een blog: 
www.wwhat.org/category/wwhat1000/

Praktisch,

De beeldende onderzoekers van w wh at* begeleiden en bemiddelen en onderzoeken samen 
met de deelnemers de situatie. 

De situaties kunnen worden bezocht in groepen van maximaal 15 personen per sessie.
De sessies duren een voor- of namiddag (150 minuten).

Ieder bezoek wordt voorafgegaan door een reservatie, minstens twee weken op voorhand. 
Details en bijzonderheden kunnen verder worden besproken en aangepast op uw maat.

Prijzen,

Per bezoek wordt een organisatiekost van €75,00 aangerekend.

De kosten per deelnemer worden als volgt berekend:

€8,00 per deelnemer aan een sessie.

Informatie en reservatie

Eva Peeters, eva@wwhat.org
An Van Hertum, an@wwhat.org

02/ 502 78 23

w wh*1000
Stalingradlaan 100
1000 Brussel
www.wwhat.org

onderzoekssituaties in w wh*1000
het lacht
de keeshond wwhatt*
1+ idem=
voorforvaast fanclub 



het lacht



het lacht
over het beeld van de lach en het beeld dat lacht

Het portret van Mona Lisa van Leonardo Da Vinci wordt vooral geroemd en herinnerd omwille 
van de geheimzinnigheid van de vage glimlach om haar lippen. 
Maar is de lach die ons omringt - bij onszelf, vrienden, familie, in de visuele cultuur - dan zo 
eenvoudig leesbaar dat de Mona Lisa zich van ons onderscheidt? 
Overal waar we komen worden we toegelachen. Reclamebeelden in de straat lachen ons breed 
en parelwit toe, zelf objecten en dieren lijken er voortdurend te lachen.

Wat zijn de betekenissen van de lach?
Hoe wordt de lach gerepresenteerd?
Waarom maken we dingen die lachen?
Kunnen objecten lachen?
Is de lach geel?
Maakt lachen gelukkig?
…

In w wh*1000 willen we een tussenstand van dit onderzoek tonen en het met anderen voortzetten.

Met meerstemmige onderzoeksresultaten en vragen van atelier Lea en Leren Ondernemen 
in Leuven, WICO-campus Mater Dei in Overpelt, het Sint-Martinuscollege in Overijse, 
kOsh Campus Burchtstraat in Herentals en het Sint-Maarteninstituut in Aalst.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek in onze onderzoeks- 
en co-creatieruimte in Brussel, w wh*1000, 

van 18 november 2015 tot 12 december 2015



de keeshond wwhatt*



de keeshond wwhatt*
over een groet, het actualiseren en de zin van het bijhouden 

In 2001 werd in Leuven de tentoonstelling ‘de keeshond hapt’ gerealiseerd. In de context van 
de Biënnale voor Beeldende Kunst en in nauwe samenwerking met w wh at*, 
toen nog als de kunstbank / what>. 
Curator Kees van Gelder probeerde er een eigenzinnige kijk op de kwaliteiten van kunstwerken 
te tonen. 

Die tentoonstelling vormde uiteindelijk de basis voor een reeks duurzame en bijzondere 
samenwerkingen met een aantal kunstenaars waarvan sommigen tot op vandaag nog steeds 
bij de organisatie betrokken zijn. Maar ook de inzichten van toen geven de visie en de missie 
van w wh at* nog steeds en verder gestalte: de bijzondere aandacht voor de haptische kwaliteit 
van kunst: eenvoudig, uitgesproken zintuigelijk en conceptueel.

Met de keeshond wwhatt* willen we die historische tentoonstelling actualiseren en verplaatsen 
naar vandaag. Enerzijds als eerbetoon, anderzijds als vraag naar haar betekenis en haar 
perspectieven voor de toekomst van w wh at*.

Samen met de deelnemers willen we de werken onderzoeken en verder bevragen, naar hun 
betekenis en hun waarde vandaag. Ze vormen de aanleiding voor diverse co-creatieve processen 
en experimenten die met het werk verder-gaan, die het meerstemmig en zinvol maken.

Met ondermeer Kees van Gelder, Henk Peeters, Klaas Kloosterboer, Voebe De Gruyter, 
Jaap Kroneman, John M Armleder, Franck Bragigand, Sylvie Fleury, Twan Janssen, 
Marijke Van Warmerdam, J.W. Kok, tini t, het Spitatelier van de kringwinkel Leuven, … .

In samenwerking met galerie Van Gelder, Amsterdam.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek in onze onderzoeks- 
en co-creatieruimte in Brussel, w wh*1000, 

van 19 februari 2016 tot 14 maart 2016



U kunt deelnemen aan dit onderzoek in onze onderzoeks- 
en co-creatieruimte in Brussel, w wh*1000, 

van 19 februari 2016 tot 14 maart 2016

1+idem=



1+idem=
over de betekenis van de herhaling en de re-creatie

Het gedeeld, beelden onderzoek 1+idem is geïnspireerd op een artists’ book van Charles Burns: 
‘Close Your Eyes’. In dat boekje interpreteert hij tekeningen van leermeesters en voorgangers. 
Hij neemt ze over in zijn eigen typerende stijl. Hij verbetert ze niet. Hij gaat ermee verder, 
re-creëert. Die praktijk is niet nieuw. Weinig kunstenaars maken er een geheim van dat ze 
inspirerende voorgangers kopieerden en interpreteerden. 

De re-creatie staat centraal in deze onderzoekssituatie. 
Wat is haar betekenis? Wat is de zin ervan?

Daarnaast is uniciteit een zeldzaamheid in onze wereld vandaag. Het merendeel van de dingen 
die we aantreffen zijn in massa geproduceerd en verdeeld, soms eindeloos beschikbaar.
Ook die veelheid vormt een aanleiding voor verder onderzoek. 
Is de betekenis van een object nog steeds dezelfde als het in vijfvoud verschijnt? 
Kan herhaling nieuwe betekenis genereren of zichtbaar maken?

In w wh*1000 willen we dit onderzoek samen met u opstarten.

U kunt deelnemen aan dit onderzoek in onze onderzoeks- 
en co-creatieruimte in Brussel, w wh*1000, 

van 13 mei 2016 tot 6 juni 2016



voorforvaast fanclub



voorforvaast fanclub
over gedeelde fascinaties en het werk dat verderwerkt

Met voorforvaast onderzoeken we de relatie tussen kunstenaars en hun publiek, 
vertrekkende vanuit het populaire fenomeen van de fanclub.

De fanclub voorforvaast engageert zich om het artistieke proces van Vaast Colson te interpreteren, 
te verschuiven en te bevragen en samen nieuwe beelden te formuleren die een relatie aangaan 
met het bestaande werk. 
 
Het oeuvre en de kunstenaar Vaast Colson worden er geïntegreerd in een onderzoekssituatie 
die vragen stelt over de betekenis van het individuele kunstenaarschap en de mogelijkheden 
om het bestaande werk verder te activeren als een continu gedeeld en open proces.

In w wh*1000 willen we een stand van zaken van dit onderzoek tonen en het met anderen 
verderzetten. 

Met medewerking van Vaast Colson, Trampoline Gallery, Maes en Matthys Gallery

U kunt deelnemen aan dit onderzoek in onze onderzoeks- 
en co-creatieruimte in Brussel, w wh*1000, 

van 18 november 2016 tot 12 december 2016



1+ 25, het feestjaar 2014 werd een aanleiding

In 2014 vierde de kunstbank / what > haar 26-jarig bestaan als ‘ 1+ 25 ‘, een jaar 
van intensieve introspectie en prospectie waarbij een voorbij traject (25) productief werd 
gekoppeld aan een toekomstig traject (1+). Met het eigen archief en de dynamische 
collectie - bestaande uit acties, objecten, werken en werken uit samenwerkingen, 
publicaties en edities - en de vele artistieke partnerschappen van de kunstbank / what > 
creëerde de organisatie verschillende participatieve, beeldende werkformats, 
benoemd als situaties (zie verder). Zo werden het archief en de collectie beeldende 
aanleidingen voor een meerstemmig artistiek proces en een dialoog, zowel intern als 
met verschillende externen.
De centrale onderzoeksvraag binnen die situaties was: ‘Wat kan de organisatie vandaag 
en morgen betekenen en worden, zowel ten opzichte van de maatschappij als binnen het 
domein van de hedendaagse beeldende kunst en de artistieke participatie?’.

Het samen doordenken leidde tot enkele belangrijke structurele en inhoudelijke 
verschuivingen en een meerstemmige missie en visie voor de organisatie.
De mogelijke en waardevolle innovaties staan daarbij steeds in relatie tot het voorbije 
parcours, en concretiseren een duurzame ingesteldheid waarbij het heden en de 
toekomst materiële en immateriële relaties aangaan met het verleden. Iedere verandering 
wordt geformuleerd met de optimale inzet van de expertise, de identiteit en eigenheid.

de kunstbank / what > wordt w wh at* en wil in 2015 en 2016 haar bevindingen, inzichten 
en plannen verder onderzoeken, realiseren en evalueren met vernieuwende participatieve 
trajecten en op een constructieve en inspirerende manier doorgroeien naar 
een beeldende, gedeelde praktijk van kunstenaars, participanten en partners.

w wh at* , een naamsverandering en meer

Om de veranderingen zichtbaar te maken en verder te onderstrepen, beslist 
de organisatie om haar naam te veranderen van de kunstbank / what > naar w wh at*. 
Enerzijds wil ze daarmee haar bevragende en onderzoekende karakter verder bevestigen 
en uitdrukken. ‘De vraag’ (wat?) is een leidmotief voor de missie en de visie 
en een artistieke strategie voor de organisatie. Ze bepaalt mee de attitude (zie verder) 
en opent, vanuit de nieuwsgierigheid, het onderzoek naar het alternatief 
en de herformulering. 
Het bevragen, symboliseert ook mee de bijzondere aandacht en plaats voor participatie, 
als een deelnemen en mee-maken die verder gaan dan het ervaren of beleven. 
Het impliceert een verlangen naar antwoorden die door hun meerstemmige aard 
de organisatie en haar trajecten verruimen en verdiepen. 
Een gedeeld, onderzoekend proces dat resulteert in een unieke, meerzijdige synergie 
die zin en betekenis geeft aan het creatieve handelen en denken van elke betrokkene. 
Wat aansluit bij een diverse samenleving met een veelheid aan stemmen en inzichten.

Anderzijds belicht de samentrekking van een Nederlands (wat) en een Engels (what) 
woord de voortgezette ambitie en het perspectief van de organisatie: werkend en 
denkend vanuit de eigen plek in Vlaanderen en het grootstedelijke Brussel, 
met steeds veel aandacht en respect voor de diversiteit van de omringende wereld 
en de internationale (kunst)context,  een glocaal perspectief.

Een geactualiseerde missie

w wh at* is een beeldende, gedeelde praktijk van kunstenaars, participanten en partners.
w wh at* vraagt om artistieke participatie binnen beeldende situaties, onderzoeken 
en trajecten.
w wh at* ontwikkelt zelf en samen strategieën, acties, publicaties, edities en objecten.
w wh at* geeft vorm aan, duidt en toont de participatieve en beeldende onderzoeken 
en creaties.
w wh at* geeft inzicht en zin in de hedendaagse beeldende kunsten en de relaties 
met de visuele cultuur.
w wh at* neemt artistiek deel aan een diverse maatschappij vanuit een glocaal 
perspectief.
w wh at* engageert tot actief en gedeeld burgerschap.

De kernwoorden die w wh at* in haar vooropstelt, geven richting aan haar artistieke 
handelen in relatie tot een participatief, gedeeld en beeldend proces. 
w wh at* wordt gerepresenteerd door een vernieuwde site (www.wwhat.org), een eigen 
ruimte (w wh*1000) en reizende situaties (mobiele onderzoekssituaties)

Een visie in kernwoorden

Met het introspectief en prospectief onderzoek ‘1+ 25’ als aanleiding en de situaties als 
gedeeld, beeldend concept, werden een aantal accenten binnen de organisatie verfijnd, 
verschoven en toegevoegd. Naast dat wat de organisatie reeds typeert en onderscheidt 
(het pleidooi voor het beeldende, het actuele, het andere, het samenwerken en 
het duurzame), wil w wh at* voor haar verdere innovatie enkele kernwoorden - resultaten 
van dat introspectief en prospectief onderzoek 1+ 25 - naar voren schuiven.

Een beeldende, gedeelde praktijk

Binnen de experimentele kunsteducatieve processen, projecten en acties van 
de kunstbank / what > was steeds veel aandacht voor het samen onderzoeken en 
de co-creatie (zie verder) tussen professionelen en participanten. Met w wh at* wil ze 
die missie verderzetten en uitbreiden tot een beeldende, gedeelde praktijk. Participanten, 
kunstenaars en partners worden als gelijkwaardige deelnemers (zie verder) of 
mede-onderzoekers uitgenodigd om het artistieke proces samen voort te zetten. 
Door exploratie en ontmoeting - doorheen de dialoog en aan de hand van beeldend 
experiment - komen ze tot een artistieke synergie die verruimt, verdiept en verdergaat.
De beeldende, gedeelde praktijk is zo een verzameling alternatieven voor de individuele 
kunstenaarspraktijk en is een motor voor betekenis- en zingeving. 
Met concepten en situaties (zie verder) wordt een structurele en fysieke ruimte 
aangeboden en opengesteld voor actieve participatie binnen de context van 
de hedendaagse beeldende kunst. De participanten voegen hun eigen ‘stem’ toe aan 
en zijn inhoudelijk en beeldend betrokken bij een gedeeld, meerstemmig artistiek oeuvre 
van acties, publicaties, edities en objecten.



Beeldende onderzoekers

De medewerkers van w wh at* worden getypeerd als beeldende onderzoekers. 
Deze verwoording onderstreept hun attitude (zie verder): een nieuwsgierige, bevragende 
ingesteldheid en een voortdurend, samen, zoeken naar alternatieven en nieuwe 
mogelijkheden. De beeldende onderzoekers openen de situatie voor de participanten. 
Ze nodigen uit tot actieve reflectie en een gedeeld onderzoek naar beeldende, 
meerstemmige antwoorden.
Ze starten het artistieke proces op en houden het gaande, geven mee inzicht, zin 
en nieuwe betekenissen, ontvouwen en bevragen. De beeldende onderzoekers zijn 
steeds nieuwsgierig naar de stemmen van de anderen en ontwikkelen voortdurend 
nieuwe strategieën om de creativiteit en de betrokkenheid van de participanten 
volwaardig en optimaal in te zetten en uit te breiden binnen het gedeelde proces 
en daarbuiten. Ze gaan samen op zoek naar hoe de verschillende stemmen betekenisvol 
kunnen resoneren in een gedeeld, beeldend oeuvre. De beeldende onderzoekers 
zijn opgeleid binnen de hedendaagse beeldende kunsten en hebben een artistieke 
eindverantwoordelijkheid.

Situaties

Voor w wh at* is een situatie een open omgeving voor gedeeld onderzoek, creativiteit, 
experiment en gedeelde creatie. Ze bestaat uit een verzameling concepten en strategieën 
die participatie uitlokken en verder ondersteunen. De situatie is dynamisch. 
Een voorlopig standpunt dat om (re)actie vraagt en, onderweg, transformeert 
tot een meerstemmige en diverse visualisering van het gedeeld, beeldend onderzoek 
en de inzichten van de participanten tijdens de ontmoetingen. 
Participanten aan de situaties zijn mede-onderzoekers die het artistieke proces, 
de zin en de betekenis samen met beeldende onderzoekers verderzetten, verdiepen 
en verruimen. De participanten zijn de drijvende kracht van iedere situatie. 
Hun denken, verwoorden en handelen, onderling en met de beeldende onderzoekers 
is evenwaardig aan het materiële resultaat. Iedere situatie van w wh at* stelt verschillende 
onderzoeksvragen waarop, doorheen het gedeelde proces, beeldende antwoorden 
worden gezocht en geformuleerd.
De beeldende onderzoekers ontdekken samen met de participanten waartoe de situatie 
verder kan leiden. Wat bij aanvang wordt vooropgesteld wordt ter discussie gesteld 
en kan steeds, subtiel of radicaal, veranderen. Het proces en haar resultaten worden 
geregistreerd, zichtbaar en deelbaar gemaakt met edities, publicaties en concepten. 
De media binnen de situatie worden bewust niet afgebakend. 
Daardoor kunnen de intenties van de participanten een volwaardige rol spelen binnen 
de ontwikkeling van de beelden. w wh at* kiest er evenwel voor bij aanvang vooral 
uit te gaan van media die toegankelijk en democratisch zijn: het vrije, andere tekenen, 
performatieve acties en handelingen, fotografie, video, grafisch werk (magazines) 
en ready mades als duurzame en dynamische werkmiddelen. 
Ook wat de media betreft wordt een alternatieve omgang opgezocht, los van 
academische conventies en verwachtingen. De ingezette werkmaterialen (ready mades, 
objecten en strategieën) zijn afkomstig uit de bijzondere en unieke collectie van w wh at*: 
onderzoeksverzamelingen van kunstobjecten, mode en design, boeken en elementen
uit de visuele cultuur, high en low brow. Gebundeld geven de onderzoeken binnen 
de situaties inzicht in en vorm aan een gedeelde, beeldende praktijk, monden ze uit in 
een meerstemmig oeuvre en cultiveren ze verder een bijzondere attitude.

Concepten

De concepten van w wh at* zijn beeldende strategieën die de vraag naar 
de mogelijkheden en de alternatieven visualiseren en tot verder onderzoek uitnodigen. 
Ze vertragen het kijken en oordelen, openen het beeldend zoeken naar betekenis, 
bevragen het schijnbaar evidente en vanzelfsprekende en zijn een gevolg én een nieuwe 
aanzet voor exploratie en gedeelde creatie. Ze materialiseren een attitude. 
Zo vormen de concepten enerzijds een bundeling van strategieën voor de artistieke 
participatie en anderzijds een gedeeld oeuvre van meerstemmige creaties die het (onder)
zoeken zichtbaar maken. De concepten verschijnen als publicaties, edities, acties en 
objecten en worden verzameld, terug ingezet binnen situaties en getoond in presentaties. 
Als verwijzingen naar de participatieve praktijk en de bijzondere attitude, worden de 
concepten te koop aangeboden. Daarmee wil w wh at* haar identiteit verder en ruimer 
visualiseren en haar financiële zelfredzaamheid en slagkracht vergroten. 
De artistieke kwaliteit van de concepten wordt bepaald door hun participatieve, 
meerstemmige aard, de representatie van een bijzondere attitude en een eigen en unieke 
beeldtaal. 

Een attitude

De gedeelde, beeldende praktijk is naast artistiek en sociaal ook een vormende ruimte. 
Door de directe betrokkenheid ontwikkelt ieder die deelneemt mee en verder 
een bijzondere attitude. Het vertraagde kijken en oordelen, het experiment, het bevragen 
van de artistieke en maatschappelijke evidenties, het zoeken naar en ontwikkelen 
van nieuwe mogelijkheden (het andere, het tegendraadse, het verrassende) scheppen 
een ruimte voor het voortdurende formele en informele leren, zowel binnen 
de hedendaagse, beeldende kunst als binnen het dagelijkse handelen en denken.
w wh at* wil die eigen attitude blijvend met anderen delen en haar samen verder verfijnen 
en zichtbaar maken. Daarnaast zit de attitude vervat in iedere materialisatie die tijdens
de processen ontstaat. De attitude maakt materieel en immaterieel deel uit van 
een gedeeld oeuvre van concepten, strategieën, objecten, publicaties en edities 
en verruimt de omgang met de dingen en de gedachten. w wh at* betrekt deze visie 
en attitude steeds - direct of indirect - op de wereld die haar omringt en engageert zo mee 
tot actief en gedeeld burgerschap in een dynamische en superdiverse maatschappij.

Gelijkwaardigheid

Zowel in de interne werking als tijdens de momenten van gedeelde creatie en onderzoek 
met de participanten, kunstenaars en partners, gaat w wh at* uit van de gelijkwaardigheid 
tussen alle betrokkenen. Het idee van deze gelijkwaardigheid gaat terug op 
het gelijkheidsprincipe van filosoof Jacques Rancière. Gelijkheid is geen doel dat behaald 
kan worden door kennisoverdracht maar een uitgangspunt - een gelijkheid 
van intellectuele mogelijkheden - en vormt de vooronderstelling voor het aangaan van 
een vormende en participatieve relatie. 
w wh at* start binnen haar beeldende, gedeelde praktijk - aan de hand van een beeldend 
concept - een dialoog op tussen de beeldende onderzoekers en de participanten. 
Daarbij wordt uitgegaan van de idee dat iedereen beschikt over een gelijkvermogen 
tot denken en spreken, van zodra daar ruimte voor wordt geboden. 
De vraag (als concept of immaterieel) wordt ‘op tafel gelegd’, uit handen gegeven en 
wordt een vraag van iedereen die deelneemt. De artistieke antwoorden zijn een resultaat 
van een gezamenlijk zoekproces waarin een meerstemmigheid zichtbaar wordt,
analoog aan de diverse wereld. 



Op het einde van de samenwerking met de participanten,
de kunstenaars en de partners worden de vragen en inzichten meegenomen 
en voortgezet binnen het volgende gedeelde onderzoeksmoment. 
Dit dynamische karakter zorgt ervoor dat zowel de organisatie als de participanten 
worden uitgedaagd en aangemoedigd om hun kunnen en weten steeds te bevragen 
en opnieuw vorm te geven.

Re-creatie

Voor haar gedeelde en eigen beeldende productie en voor haar omgang met de dingen 
in het algemeen, vertrekt w wh at* vooral vanuit het aanwezige object. 
Verwijzend naar voorganger en leermeester Marcel Duchamp (en zijn erfgenamen) 
verschijnen het archief en de collectie van w wh at* als een verzameling readymades. 
w wh at* benadert haar bijzondere en heterogene collectie en archief als een verzameling 
van ‘tijd, mensen, plaatsen, dingen en verhalen’ en zet haar in als concepten. 
Samen met de participanten wordt beeldend onderzocht hoe het bestaande kan worden 
geactualiseerd en hoe het opnieuw en verder tot de verbeelding kan spreken in de wereld 
vandaag: anders, eigenzinnig en gedeeld. Door dat beeldende of conceptuele re-creëren 
worden de alternatieve betekenis en de zin van de gebeurtenis, de (kunstenaars-)figuur 
of het (kunst-)object, samen met participanten, kunstenaars en partners, vanuit de 
gedachte van duurzaamheid, onderzocht en gevisualiseerd. Het archief en de collectie 
van w wh at* zijn voortdurend in beweging. Van zodra ze ‘op tafel worden gelegd’ gaan 
ze nieuwe relaties aan met zichzelf en de betrokken participanten. Dit verlangt een 
continue zorg en opvolging. Iedere betekenis die tijdens de processen ontstaat of 
verschuift, wordt zorgvuldig gedocumenteerd en, in haar nieuwe gedaante, opnieuw deel 
van de collectie en het archief.

Co-creatie

De huidige conceptuele en beeldende ontwikkeling wordt door w wh at* begrepen 
als een co-creatief proces. De eerder vermelde gelijkwaardigheid vormt daarbij 
een uitgangspunt. In alle onderdelen van het proces worden relaties aangegaan met 
anderen. Kunstenaars, partners en participanten worden uitgenodigd om mee en verder 
vorm te geven aan de onderzoeksvragen 
en verschijningsvormen, zowel met betrekking tot het vooronderzoek, het verdere 
beeldende onderzoek en het tonen en presenteren. Deze co-creatie is een intense vorm 
van samenwerken die de meerstemmigheid en diversiteit weerspiegelt en integreert.
Co-creatie verruimt het proces, het denken, het spreken en het creeëren, sluit aan bij 
een diverse samenleving en geeft mee vorm aan een attitude met ruimte voor het eigene 
en het andere, het gekende en het ongekende. De resultaten van deze co-creatie zijn 
meer dan een opsomming van individuele stemmen.

mobiele situaties en w wh*1000

De beeldende en inhoudelijke participatie is de motor voor iedere praktijk van w wh at*.
Ze maakt de meerstemmigheid zichtbaar en deelt en verruimt een bijzondere en 
waardevolle attitude. Daarom is het belangrijk dat w wh at* samenwerkingen aangaat met 
een divers en ruim publiek. 
Dit gebeurt enerzijds door het openstellen van gedeelde, beeldende situaties op locatie:
mobiele situaties. Deze zijn door w wh at* vormgegeven en zijn aanleidingen voor 
gedeelde reflectie, onderzoek, experiment en creatie. Ze worden opengesteld voor 
jongeren in de schoolse
context, in ontmoetingsruimtes voor kansengroepen en op verzoek van partners 
en partnerorganisaties. Op die manier kan w wh at* haar praktijk openstellen voor 
mensen voor 
wie verplaatsingen minder evident zijn, maar wiens stemmen niet kunnen ontbreken.

Anderzijds heeft w wh at* een eigen ruimte in Brussel: w wh*1000. Gelegen aan de 
straatkant bepaalt w wh*1000 mee de zichtbaarheid van de organisatie en is ze een 
belangrijk onderdeel binnen de ambitie naar een betere toegankelijkheid en integratie in 
de multiculturele buurt 
en het grootstedelijke weefsel.
Om de vier maanden wordt een nieuwe situatie opengesteld of worden de resultaten 
en tussenstanden van de beeldende onderzoeken getoond, voor een breed publiek.
Genodigden, geëngageerden en mensen uit de buurt zijn er welkom voor momenten van 
gedeeld, beeldend onderzoek, experiment en creatie, steeds in nauwe samenwerking met
de beeldende onderzoekers. w wh*1000 is een belangrijke schakel in de zoektocht naar
en het contact met een nieuw en breder publiek, los van een organisatie en binnen de 
eigen tijd, 
en wordt een inter-nationale ontmoetingsruimte. w wh*1000 schept ook bijkomende 
mogelijkheden naar een grotere ontsluiting en de valorisatie van het archief en de 
collectie van w wh at*.
w wh at* wil het tonen uitbreiden en verruimen met participatieve strategieën en zo een 
alternatief bieden voor de klassieke museale of galerie-presentatie.

wordt vervolgd


