
"De hulpverlening gedoogt feitelijk elk druggebruik"
Gorige week kwam de parlemen-

taire kommissie drugs met een
voorlopig rapport op de prop-

pen, Een van de belangrijke konklu-
sits was dat he. Belgische dnlgbeleid
"iet gekoördinurd verloopt en sterk
af1rankell]k is van het persoonlijk en-
gagement van de beleidsverantwoor-
delijke. Verder 'reeft de staatshervor-
ming gekUl tol een wrsnippude en
\'Rial ontoereikende aanpak van het
dnl,iJprohleem. De kommissie stelde

~cr _n 'bdtldMflÛ ..m.ing' moest
komen en men 'tnule duidelijke poli-
tieke keuzes moel maken', De metst in
het oog springende 'politieke keuze' is
waarschijnlijk liet feit dal de kommis-
sieleden voorstetlen om kannabisbezit
tol Uil bepaalde grens - vijf gram -
niet meer te vervolgen. We legden ons
oor te luil'ler bij Ben JOOSt", een kri-
mino/oog die het Mob;d Ambldant
Team drughulpverletlÎtlg (MAl) koor-
dineert,

"Dal is «11 laagdrempelig ambulant centrum
voor druggebrui.ken. ~elmedewt-rkers in
de verschillende steden in het gerechtelijk
arrondissement Leuven. Het MAT Is een
dienst van de stad en wordt van daaruit ge-
derscheerd naar Justitieel Welzijnswerk
Leuven (JWl). Het laagdrempelig aanbod
houdt ondermeer In dat we naar de gasten
zelf toestappen. nat doen we ondermeer
door het organiseren van ajcfvnenen voor
nsikogroepen zoals kansarme jengeren. Op
die manier moeten ziJ niet ahijd zelf naar
de hulpverlening stappen.'

Ook mensen die omwille van hun
drugprobleem of -gebruik met jUSlltie in
aanraking komen kunnen op verschillende
systemen beroep doen om een andere straf
te krijgen dan de traditionele geldboete ol
opsluiting. Er is bij\loorbeeld het systeem
van de vrijheid onder voorwaarde. Zo kan
justitie Iemand die In voorlopige hechtenis
zit - ol dit wil vermijden - in vrijheid
stellen, mits de betrokkene instemt met het
naleven van enkele voorwaarden. Deze
voorwaarden kunnen ondermeer bestaan
uit het volgen van een opldding. het ver-

goeden van het slachtoffer en een begelei-
ding voor hel drugprobleem. "Hel kuënreet
van het MAT bestaal ongeveer voor de helft
Uil mensen die mei Justitie in aanraking
zijn gekomen. een-deer van deze mensen
werd ook doorverwezen door justitie, bij-
voorbeeld In het kader van de vrijheid on-
der voorwaarden (vQV).w

'De mensen die vrij zijn onder bepaal-
de voorwaarden ol een strafbemtddcllng
aanvaarden, sluiten eigenlijk een 'deal' mei
het parket. door bijvoorbeeld te beloven dat
ze iels willen doen aan hun drugprobleem.
WIJ IdJ_n dAnol dal llOCÜ8 Ui. oi zr ~motF'
veerd zijn. en dan l.k"n we wat we samen
mer hen kunnen doen. Die 'verplichte' sa-
menwerking met [ustitte leidt niet echt 101

veel problemen. \Vlj geven een aanbod van
hulpverlenIng,. we proberen hen te motive-
ren. We delen aan justitie niets met' over de
Inhoud V;1n onze gesprekken, enkel of de
knëmen al dan niet aanwezig zijn. Maar we
gaan natuurlijk niet voor hen liegen, we
zeggen niet dat ze zijn langsgeweest als dat
niet het geval is. Als we daaraan meedoen,
dan zouden we onze hele hulpverlening
uühollen."
aen Joosen vindt dat justitie nog een be-
langrijke funktk kan hebben als Slok achter
dc·aëur. Zo zijn er mensen met een drug-
probleem die door justitie naar de hulpver-
lening toe gaan, een stap dre ze anders niet
gezet zouden hebben: 'De doorverwijzin-
gen van justitie zijn, op een paar uitzonde-
ringen na, goede doorverwijzingen. Er is
een heel kleine groep van mensen die door
[usntie doorverwezen wordt, zonder dat ze
een drugprobleem hebben. Daar kan op
huipverlenlng:svlak niets aan gedaan wor-
den •.

Allooi

De drugkommissie heeft In haar voorlopig
verslag ook voorgesteld dat dal hel bezit
van kleine hoeveelheden kannabis niet
meer vervolgd zou moeten worden. Dit
vooralomdal justitie overladen wordt met
drugzaken en karmabis als Illegale drug
toch overwegend gejnregreerd gebruikt
wordt. Het niet vervolgen van het bezit tot
vijf gram zou dan lelden tOl enige 'beleids-
afstemming' met Nederland, waar sinds de

laatste drugnota ook de grens van vijf gram
wordt gebruikt. Voor .roosen is dit meer een
probleem van de politiek en de maatschap-
piJ, en niet zozeer voor de hulpverlening.
"De hulpverlening moel mensen helpen die
problemen hebben, of dat nu komt door
een illegale of door een legale drug. De
hulpverlening zelf gaat daar eigenlijk veel
verder in. Wij gedogen feitelijk elk drugge-
bruik:. Wij proberen hier mensen te helpen
die problemen hebben, en daarvan gebruikt
een deel nog steeds."

Ondermeer in Nederland zijn er al ja-
ren ,ezaihebbende mensen die plcitcn voor
hel legaliseren van afte drugs. Om het pro-
bleem beheersbaar Ie maken moet volgens
hen het drugprobleem gezien worden ais
een mdivldueel gezondheidsprobleem. net
zoals bijvoorbeeld bij mensen met een alko-
helprobleem. Volgens Jooscn is dat. fijn om
over te filosoferen, maar is dat mede gezien
de geschiedenis van deze middelen niet erg
realistisch. Hijzelf heelt weliswaar ook ooit
de stelling verkondigd om alle drugs vrij te
laten. Maar hoe langer hij In de drugverle-
ning werkt, hoc meer hiJ die stelling wenst
.,r IC zwakken: 'Je kan nu eenmaatnler alle
drugs over dezelfde kam scheren'.

Gesel

Joesen blijkt wel een groot voorstander Ie
zijn van de zogenaamde 'harm reduoton' .
Dit houdt in dat men ervoor kiest om de
schade van het druggebmik Ie beperken,
zowel op maatschappelijk als op individueel
vlak. -ër zijn reeds belangrijke stappen on-
dernomen met betrekking tot spuitenruil
en meradonvemrekklng, Daar ben Ik een
voorstander van." Er ligt een voorstel ter
tafel om de metadonverstrckklng Ie rege-
len, maar het voorsrel voor spuitenmil
bleek op teveel juridische bezwaren te bot-
sen. loch moeten we hier ook mee oplel-
ten. Hel spuiten van heroïne brengt bljko-
mende problemen met zich mee, aoals het
risiko op aids en hepauus c."

In het kader van de 'harm reducnon'
werd er pas In Nederland voorgesteld om
aan een bepaalde groep verslaaiden gratis
heroïne te verstrekken, omdat ze al te lang
verslaafd zijn om nog Ie entwennen. Voor
Joesen kan dit misschien een oplossing bie-
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den voor een heel kleine greep mensen.
-Omdat je deze mensen eigenlijk opgeeft,
en dal mag je natuurlijk pas in allerlaatste
Instamie doen. Maar om deze groep kon-
troleerbaar te houden en hen Ie doen af-
zien van verwervingskriminaliteit (krimina-
uren gepleegd om aan de drugs te komen,
nvdrj kan dat positief zijn.'

Ten slotte wijst Joesen ons erop dal hel
drugprobleem wel groter wordt. maar dal
hel -de gesel van de tijdW zou zijn, wil hij
niet gezegd hebben. Verhoudingsgewijs
maakt druggelleerde kriminaliteit nog altIjd
n1el zo een grOIl~IVOL'P van de gepleegde
kriminaliteit uit. ·WeI zijn er steeds meer
jongeren die op een harde manier softdrugs
gebruiken. Zij leven van joint tot joint. Ver-
der neemt het heroïnegebruik ook weer
verder IOC. Maar op zich blljh dat relatief.
Hoewel het groeit. denk ik niet dat het uit
de hand loopt".
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• lezersbrieven
Alle lezersreames kunnen bezorgd worden op het ~dakIÎesek:re1arîaat In de

-s MeierssIraaf 5. 3000 Leuven en moeten vóór vrijd.agn.amlddag 16.00 u binnen zijn.
liefst op diskette of vla e-mail vetoehagar.ens.kcteuvee.ec.be.
De brieven moeten betrekking hebben 0l) In Veto behandelde onderwerpen ol op

Leuvense [studenten-jakmaltrelt. Anonieme blieven komen noot in aanmerking: de
schrüver moet steeds naam, studiejaar en adres bekendmaken. slechts uitzonderliJk.
en !lil uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, kunnen ze weggelaten worden in veto.
Brieven die langer zijn dan 2400 tekens [spaties inbegrepen, wal overeen komt met

:t 1,5 getikte bladzjjde met dubbele interlinie) worden in principe rogeken. Oe redak-
tie behoudt zich het recht voor brieven niet te plaatsen.

Student Aid maar aan fuiven denken Toch zien echter
ook meer en meer mensen dat ondanks alle
onrwtkkettngshulp de miserie van jaar lOl
jaar groter wordt in hel zuiden. De armoe-
de in hel zuiden heef! veel re maken mei
een ongelijkheid op wereldvlak. Volgens

Het matfge sukses van Student Aid heelt
veel IC maken met het feit dat 95 % Vim de
huidige studenten 'vakidioten' 7.ijn die al-
leen maar aan hun toekomstige carrière

n hun weinIge vrije lijd alleen het fortuin van de 358 rijkste multimiljar.

MAAND VAN HET
VERTAALDE KLASSIEKE BOEK

DISPUTATIO tussen prof. De Grauwe (K.U.Leuven) en prof.
Van GelWen (UFSIA) rond de stelling 'Het kapitalisme is de
hoogste vorm van ethiek'. Om hun standpunt kracht bij te
zetten zullen deze actoren beroep doen op getuigen, waarna
het verdict geveld wordt door drie rechters (prol. Luc Bouc-
kaert, prof. Ludo Abicht en dhr. Fa Ouix).
Dit epeetaket gaat door op 4 maart in de Grote Aula om
20 u.
Informatie en reservatie: ACCO 016129.11.00
inkom: 2501200 Acco-iecen

WILLY SPILLEBEEN en HERMAN VERBEECK voeren een
gesprek rond 'Het bordeel van Troje'
Thersites, de lelijkste onder ® Griekse soldafen-;-Ieiclt Tro-'
janen en Grieken rond in.~e verwoeste gewe~en. Hjj ri~t
standbeelden op voo~Grleksè en Trojaanse !jelden en lijkt
hen aanvlll1k.ttlijk te ideaIiser~eleideJijk 8a~8Skert
hij echter hun karakter, hun gedragingen en vooral hun
machtshonger. ~ ~ _ ...
Herman verteeek zal fragmet")t&n-.1.andez~f"(lOOOIOogspe-:
len, die in roulatie gaai in het !)ajaar. Het boek versChijnt in
de zomer. Een voorproefje krijgt u op 6 maart in auditorium
prof. Gasion Eyskens (Oekenslrnat) om 20 u.
Informatie en reservatie: ACC;O 016f29 ..t1.00
Inkom: 2001150 ACCO-Ieden

(advertentie)

DE GAZETMADAM

datrs even groot als hel totale inkomen van
de 45 % armsten ter wereld. De uitspraak
van Mar" dat het kapitalisme aan de ene
pool een enonne opstapeling van rijkdom is
en aan de andere pool een steeds toene-
mende armoede betekent, is meer dan ooit
waar.

DIkwijls worden zaken die de misetie
inderdaad nog kunnen vergroten, zoals
oorlog. natuurrampen en sterke bevolkings-
groei aangehaald als de echte oorzaken. wal
volledig onjuist is. Zo kan er bijvoorbeeld
genoeg voedsel voor iedereen geproduceerd
worden. Dikwijls wordt er zelfs voedsel ver-
nietigd als de prijzen niet hoog genoeg lig-
gen. Teveel kinderen? Groot-Brittanié en
Duitsland kenden tussen 1870 en 1910 een
bevolkingsgroei van 58 % en konden zich
probleemloos ontwikkelen, terwijl Indtê.
met een bevolkingsgroei van slechts 19 %
in dezelfde periode onderomwikkeld bleef.
Gabon kent maar een bevolkingsgroei van
0,5 % per jaar en is toch zeer arm. Oe
enorme rijkdom van veel kor rupre derde-
wereldleiders is maar een fraktie van de
rijkdom die jaarlijks van zuid naar noord
gaal.

Veel gewapende konflikten vinden hun
oorsprong in hel feit dal de Afrikaanse
grenzen willekeurig in westerse hoofdste-
den getrokken werden. 20 werden volk-
stammen dooreengescheurd en traditioneel
vijandige volksrammen gedwongen om bin-
nen dezelfde grenzen te leven. De enorme
kloof tussen zufd en noord stamt vooral
·...an de laatste twee eeuwen. Veel streken in
hel zuiden waren vroeger ekonomisch en
kultureel gezien ver ontwikkC;ld. 20 was de
nijverheid in India 300 jaar geleden verder

ontwikkeld dan in West-Europa. Maar de
koloniale 'beschavingsmlssh;' (sic) was voor
het zuiden één gigantisdI vemteugrngspro-
re,

Zij die de vrije markt blijven verdedi-
gen moelen stilaan beseffen dat ze onrecht-
streeks mee verantwoordelijk zijn voor de
jaarlijkse dood van miljoenen mensen door
honger. ellende, makkelijk Ie genezen ziek-
tes .... en aan de enorme miserie van hon-
derden miljoenen arme drommels.

Roger Llekens, xesset-t,o

. ung.: AnD BriesIinterim hoofdredaktic: Benny
Debruyne
aedakuesekrcrarts: Ann Bries

Arbeid maakt vrij
wegens omstandigheden heeft de huidige
hooldrcdektcur van Veto. het blad val! de
Leuvense Overkoepelende Krlngorganisa-
tie (Loko). besloten haar ontslag in te
dienen. Kandidaten die deze funktie voor
de rest van dil akademiejaar willen ver-
vullen, kunnen zich deze week aanrnel-
den op Veto. Deze funktie bestaal erin de
inhoudelijke en rl'aklT;:éhe\ve~kil1gvan
het blad te verzorgen. De hnoldreriakteur
zal verkozen worden op de eerstvolgende
Openbare Algemene Vergadering. op vrij·
dag 7 maart 1997.

Sumo is een programma op Radio Scorpio
over teater en dans. Elke week gaat het
dieper in op de aktualiteit met gesprekken.
interviews. re{'"Cllsie~cnzovcrdcr. Sumo
zoekt mensen die gepassioneerd zijn door
teater en dans en graag hun stem laten
horen. Kennis van radiotechniek is niet
verd51. Br-l 23.39.91 (vragen naar earl ol
eventueel eigen nummer achterlaten).
Sumo. elke woensdag 21.00 • 22.00 u el1
zondag 15.00·16.0011, scorpto 106 FM.
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Lokatie themahuizen eindelijk beslist

Mijn huis is waar mijn thema staat
OP de Raad voor Studenten-

voorzieningen (RvS) van janu-
ari werd eindeiijk: net 'defini-

tieve' startschot gegl!VI!tI \'oor de
themahuiten. tn het centrum vatl
Leuvetr werd Ira lang wikken en we-
gen de residentie Sint-Ratherina
goedgekeurd als startplaats vpor het
projekt. Hier zulle" vanaf volgend
jaar drie plato's ter beschikking
Sloall. Heverlee dient het voorlopig
met één enkele gall9 Ie stellen, CII dit
JIJ Blok 5 op Ciré.

!-IeTidee van de projekthulzen komt over-
gewaaid uh Louvaln-la-Neuve, waar men
er al in 1972 mee starne om wat meer le-
ven in de karnpus Ie blazen. Hel idee achter
de Leuvense projekthuizen reikt iets verder.
In de eerste plaats wil men een aantal gc-
rneenscbapshulzen aan de bestaande markt
toevoegen. MeI de huidige vier pla to's ..Is
voorbeelden lauden in de ndbije toekomst
sponsors ca ngetrokken kunnen worden. Oe
bedoeling is da 1 de sponsors - in ruil voor
de uitwerking va n een thema In een door
hen bepaald domein - een huis of een
deel ervan ter bc:schikldng stellen. Oe in-
vloed van de sponsorlng mag ectner niet
verder ga ..n d .." de keuze voor een bepaald
domein. De konkrete uil werking "IIJft zeker
bij de themagroep. naamnast wntdun nok
het 'ge71mlx:uillkrellde akademisch samen-
wonen' en het werken rond een gemeen-
schappelijk 'Leitmotiv' benadrukt. Op deze
manier wil men ~Iudentl:'n camcnbrungcn
rond een voor RvS trucrcssaru projekt in de
'ikcr van dcruokratlsermg, milieu, sobda-
ruelt. kult uur, spon. inu'grat ie of andere
gemceuschnpsvorruende thema's.

Meisjescentrum
Ondank~ 111deze goede bcdoehngcn

deden er Lich bij dl.' I..l.'UI.Cvan een Man-
plaats !l(~1Wilt problemen voor. De ide ate
start zou ecu themahuts In Parl..straat 29
geweest I.ijn. Maar <Il"" aanwezlge ketbevel-
killl! bestond uit een omkadt'ring~grocp van
een gehandicapte SlUdl""1J1en buitenlandse.
studenten: twee beschermde groepen die
men niet I.Olllilar onder l'en ander dek kon
onderbrengen Sodak Raad (sore ï besliste
dan ook om lip zoek tl' K.1Jn naar l'en an-
dere lokatie. En dan kwam het meisjeseen-
mnu ter sprake. Ook hh-r was de \le~tiging
van een rhcmohuts nret ('vi<!t>nt.Het mels-
jescentrum is namelijk één van de: enige
gebouwen waar uitsluitend meisjes gchuj'\-
vest zijn. Hier een aantal karnere als rherna-

hUIS inrichten zou een bijkomende drempel
betekenen voor bepaalde binnen- en bui-
tenlandse studenten met een andere kul-
tuur en/of gelootsovenuiging. Sociale Rilad
stelde om dît op te lossen teestene nog een
bijgeoouw van hel meisjeseemrum voor
maar dal kon ook niet doorgaan omdat het
al afgestemd is op een gehandicapte student
en de omkadertngsgroep ervan.

Na lang wikken en wegen werd uitein-
delijk toch een oplossing voor de patstelling
gevenden. Smr-Katbertnn kwam uit de bus,
een kleine residentie aan de oevers van de
Dijle en gelegen aan de rand van de bin-
nenstad. Zonder al te veel kosten zouden
hier gemakkelijk drie plato's ingericht kun-
nen worden. Maar ook hier waren de beo
woners met erg opgezet met het idee. Een
aantal mensen moet van kamer veranderen
ol verhuizen. Er wordt werk van gemaakt

Voelbal
I Praha
2 Krakow
3 Apohoon
4 Parts 8
5 Ki.iln

Volleybal Mdnnen
I rrt'ihlll'g
21 BK
~ wlna
1 Cluj·Napold
') Pariv fI

om deze nu-neen elders onder Ie brengen,
Bovendten tal men van de gelegenheld ge-
bruik maken om hel hele gebouw een
grondige opknapbeun Ie geven. Door in de
gangen die met als themahuts gebrujkt
worden telkens een keuken ter beschikking
Ie stellen gaat ook het komlort voor de
overige bewoners en de kwaliteit van het
gebouw er op vooruit.

Projektvoorstel

Omdat Heverlee bij de uitwerking van
vele projekten vaak op het achterplau ge-
schoven wordt. wenste men ook hler met
een themahuts van start Ie gaan. Op die
manter zou het gemeenschappelijk semen-
leven verdere uitbreidmg vinden.
Bovendien zijn de blokken van ene in de
studentenwijk Arenberg een goedkope

oplossing omdat er weinig lot geen ver-
bouwtagswerken nodig zijn om hier een
themahuls operationeel te maken.

Mensen die geuneresseerd zijn om
vilnar volgend jaar lil één van deze hulzen
rond een projekl te gaan werken, dienen
tegen 1 april dit jaar op Sociale Raad ol op
de Huisn-stingsdiensl een bundeltje binnen
Ie brengen mei daartn een projektvoerstel
en de namen van acht kandidaat-kotgene-
ren. Er moeten twee verantwoordelijken
aangesteld worden die minstens tweedccy-
clusstudent 7ijn in het jaar dat hun thema-
projl"kl plaatsvindt en zich ertoe verbinden
aan de KU Leuven Ie studeren gedurende
de looptijd van de overeenkomst. Ze stu-
deren ook best reeds twee jaar aan de KU
Leuven, De verschillende voorstellen zullen
op 14 april in een -Svaluatie- en Toewij-
ztngskomnussle be;Proken worden. De vier
meestbclevende Iht'ma's zullen een gang en
de daarbj] horende lacilitelten ter beschik-
king gestctd krij~n. Waag uw kanst

-WIm Van der MeefSeh
Verdere mfOf1Hillie kali u studs krijgen op de
HUISvtslmgsdienst of op Sorillk j(ilad, 's
Meitr1$lriltlt .5, )000 Leuven, 22 95 41.

Volleybal Vrouwen
I Arolloon
2 WK
j liudd]leSI
4 l'i.1ha
s Girona

Basketbal Mannen
I Glrond
27.oIl.::aegl'I)/O:j::
J ekonomrko
.. sarrta
5 Prah.a

Baskclbal vrouwen
IApollnon
1 Lyon
l Praha
4 VRG
5 GImnol

"Tenslotte zijn alle druggebruikers
begonnen met moedermelk"

,

\

•

De student in de Alma over drugs

.,
11 een parlementaire denktank
is de afgelopen weken zwaar
nagedael,' over het Belgische

beleid inzake dnlgs. Een van de kon-
klusles - degene die allicht voor de
meeste maatschappelijke diskussie zal
zorgen - is dat lIet misschien geetJ
steent idee is het Neder-landse gedoog-
be/eil! (gedeeltelijk) over te nemen.
Uiteraard "ebben ook studenten over
deze beslissing hun mening, We schö-
ven bij drie tafels in de Alma aan en
lieten een paar studenten aan het
woord.

An (pedagogie): .Het zou dus gaan om
gedogen, nlet om legaliseren? Ik heb zeil

nog nooit drugs gebruikt - ik weet niet
eens hoe het eruitziet - maar het lijkl me
wel een goed id('l"._
Els (pedagogie): ..Mij helemaal nler. Dan
wordt het nog toegankelijker dan Ill't al is.
Je moel de mensen roch niet gaan aanzet-
ten om drugs te gebruiken? sommigen zul-
len dan ook veel makkelijker overstappen
naar hard drugs."
An: _Als soft drugs gedoogd gaan worden.
kom je net minder makkelijker in aanrak-
ing met hardere dingen. omdat de verkoop-
drcuits dan gescheiden blijven. Er zou ook
meer kontrole zijn. Ik denk trouwens dal
de 'steppmg none- -teorie nlet klopt..
Kirsten (pedagogIe): ..Dat denk Ik ook. ik
ben vorig jaar naar een debat geweest, en
daar zei iemand dat alle druggebruikers ook

begonnen zijn met moedermelk. Dal lijkt
me wel l'en goede vergelijking."
Els: «Slaat nergens op .•

Snuiven

Nigel (geneeskunde): «Ik rook wel zo nu
en dan wat. Een soort. gedoogbeleid lijkt me
een goed Idee, toch als het enkel om soft-
drugs gaal. In Nederland is bewezen dat dat
tarnelljk goed werkt..
Pleter-Jan (geneeskunde). _Akkoord. De
meeste mensen die ik ken zouden nooit
verder gaan dan softdrugs. Aan spuiten ol
snuiven zou ik zelf ook nooit beginnen. En
ik denk niet dal ik meer zou gaan
gebruiken aIs kannabis gedoogd werd. Nu
kan je loch ook al vrij makkelijk krijgen
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watje wil .•
Nigel~. SOfldru~..s kan je natuurlijk ook
misbruiken. Ik heb iemand gekend die hen-
nepplanten in de tuin had staan, en hee! de
dag niets anders deed dan wiet roken. Maar
dat komt nier vaak vocr.»

Legaal

Philippe (pol & 50(:): _Nee, ik heb nog
nooit kannabls gerookt en ik heb er ook
weinig zin In. Lk \Vist niet dal ze echt van
plan waren het te gaan gedogen. Er wordt
wel al jaren over gedêskusslecrd. maar er is
nog nooit reu van gekomen .•

elk weet niet zeker of ik er wel voor
ben. Mlsschlen is het niet zo slecht op zich,
maar er lullen altijd mensen zijn die kicken

'op Illegale dingen. Als soltdrugs legaal
wordt - of toch niet meer bestraft wordt-
zullen die mensen misschien harddrugs
gaart gebruiken. Op zich vind ik het niet zo
schadelijk. Maar als hel verbod up softdrugs
de prijs is om minder verslaafden aan hard
drugs te krijgen, moeten we dat maar
doen. -

Manijn Grauman.s

3



Vijftiende Festival van de Fantastische Film, SF en Thriller

Dracula in
ealf 7 tol 22 maa,.., ka" elke

film/iep,ebbe,.. in Brussel, tij-
dens de vijftiende editie van

het Festival vat! de Fantastische Film,
tij" hartje op/wie", Het festival I,eeft
zich in de loop der jaren opgewerkt·
tot een gerepllturde happenillg. die
ieder jaar meer dan 50.000 bezoekers
naar Brt/,ud haalt. Het wil vooral de
promotie Voll de fantastische film -
die vaak steenis in de sclladlllV blijft
SIQ(/PlVlm lIet populairdere werk -
hevarderen.

Om uit doel te bereiken probeen hel löti-
val el], Jaar hel beste Ie lonen dal zlch op
de fantactische fihnrnarkt bevindt. Zo kon
men vorig [aar de tilm 'Twelve Monkeys'
van Terry Gilliam bewonderen, met aruce
WiJlis in de hoofdrol als futuristische lijd rei-
ziger. Dit Jaar worden er 50 langspeelfilms
vertoond waarvan 20 wereld- en 4 Europe-
se premières. en daarnaast nog 50 korte
films. Meer dan mogelljkhedeu genoeg om
eens een nueressenre prent [I' gaan ontdek-
keu.

Maar niet alleen films worden er naar
Brussel gehaald. ook de makers ervan wor-
den uitgenodigd om hun nieuwste kreaues
aan het publiek voor te stellen. Zo kan men
er Karen Black (Easy Rlder. Five Easy Pte-
ces). lloyd Kaulman (1'romeo & rutneu.

menland
David Lynch (\'IUd al Heart. LU!>IHlghway] .-
en vele anderen Onlll1ut'ten. Verder \..orden
er heel wal randakrlvnenen voomen. Een
daarvan is het 'Bal de~ Varnpire)', waarbij je
je smoking beter kan thuis laten en je. ver-
kleed als Lucifer, Beëlzebub. vampirella.
Dracula of een ander demonische kreatuur.
kan onderdompelen in de wereld van dl' le-
vende doden. Indien je niet gemtcresseerd
bent in bals kan je (10k terecht all een on-
gewone modeshow. de make-upwcdsmjd
of de 'Pardelluuernauonal Body Painting
Contcst', Mogelijkheden genoeg.

Yakuza

We hebben voor dit Iesnvat een aarnat
vnjkaarten gekregen, die we over vier films
mogen verdelen. De eerste is Underworld.
een vinnige, gewelddadige en een - bij
momenten - grilppige prcm van de Brit
Roger ctmsuan. Die venen het verhaat van
Johnny crcwn. die na zeven jaar gevange-
nis weer losgelaten wordt op de wmeute-
ving. Hij denkt echter maar aan een ding:
wraak nemen op de mannen dre zijn vader
twee jaar geleden in koma sloegen Johnny
is echter niet van plan om er met de bolle
bijl door te gaan, maar wel zijn, In de ge-
vangents behaalde, diploma psychoterapte
In praktijk te brengen, Nummer één op zijn
hitlist is Frank Gavilan, die wel eens het
brein achter de laffe aanslag rou kunnen

Gratis griezelen
Het staat ook ill in het ani kei hierboven, maar goed nieuws mag best meer dan een keer
gezegd worden: we hebben een stapeitje vrijkaarten voor vief film~ en een 0.11,"Iknlilal
In het kader van het sesuval van de Fantastische Film. V kan telkens tien tkkt'g knjgen
voor de IillTl~'Epsilon' tdtnsdag 11 maan om 22.30 u}, 'Underworld' {wOt'nsdil~ 12 maan
om IS.JO u). 'Puduh [zaterdag 15 maan, 24.30 uj, en "Thë Ugly' (woensdag 19 maart,
22.30 U). Ook voor hel veeüxloveude 'Bal de~ vamptres om zalt'rdJ!; S maan hebben we
lIen loctlJing ..be"'!!i1l.>n.v..or gepa-ae kledij en schminl.. - .lnde!"; 1,1ten ze u cr met in
moel 11 uI; zor/-:t'n- Wie lin h;f.rr in een f~nia51iS<"h;filma\'ond mag zich vanaf din$ddg.
midd.l$: 14.00 u JijfdlJI.. of tddoll..i~:h melden op vero.

(mg)

Nieuw toneelgezelschap speelt
'Wakitchaga'
!et\'l--atl,lnt~(l\)dH:ld door de vtrubbehngcn
"orlJo:~eiLUen hij hl'llo..a,o (Knmpustoneel}.
bedon-u FI~J...l·vncze (tweede kan genees-
kunde), JO{I~tde V(l~(twt:ed~' k.UI genl'e~-
kunde} en Ruth naelemans teerste Ik 10-
!(Ol"lt'dil')in september ecu eigen reater-
groep in her leven te reu-pen Di.' toen nog
embnouale ~TlIep krteg de naam Thalcra
mee. naar een van dl' negen muzcn c-,

meer bcpaahl diege-ne verantwoordelijke
voor hel blij~llcJ. Oit \CÎlOcn zijn er dus
twee teatergroepen voor en duur studen-
ten ilklld. nu-t met rivaliteit als drijfveer.
eerder In een retauc ven 'gezonde. arusue-
kt' konkurrcnue' Na audiues werden vIer
aJ...teur~en een 'manusje-van-alle-s" uil een
twmugtalbelangstetlendcn gcsetckteerd en
kon het etgcnhjkc werk beginnen. De
KU Leuven verkend,' haar steun door on-
der meer een repetltlerutmu- ter beschik-
klng Ie stenen. Verder werden een aantal
~I'()n~ors aangc~pf(lken om de nodige kos-
ten te dekken.

HCI stuk 'wakuchaga' van de Brugge-
ling Frank Adilm werd door regisseur Els-
kc vneze naar voren geschoven en door
dl' andere groepsleden als geschfkr bevon-
den. Frank Adam heeft cott nog Germaan-
se gestudeerd in Leuven en won me' zijn
novelle 'warcrrnan in 1993 de Letterkun-
del'rijs van de provmoe west-vtaanderen.
Het stuk verten de lotgevallen van vijf jon-
gelingen "all een primitieve volkstam die,
om bij de volwassenen te worden opgeno-
men, een initiatierite moelen ondergilan.
Ze mO('lcn een tijdje in .lf:wndering en
asce~ d()(\rbrcngen wat natuurlijk de no·
dige proi:lkmen meI zu::h meebrengt. De

verwlnllende karakterv butçcn nuuvtenv
even vaak .11sdill1e elkaar vinden Vooral
de angvt voor hl" outu-kende werkt de
sparmingen In dl' hand. Her "uk lal UII-
eindelijk zijn klimax bereiken wannee-r
l'en ongewone 'outvrdcr-, ln dl' vorm van
een bcwlJ~ldoo~ meisje. in de 1I~(lt'rbe-
landt. Moelen Tij zich O\'I'r haar onrlcr-
men ot runeten lij zk.h van dl'Il' onver-
wachtc ga~, nllfdt)('n~

Alhoewel hel swl.. 7ich ilf~l't'eh in een
niet nader bepaalde w()('~tiJn.lrhtige orngc-
ving bij een al even unduldelijke \1.111\,ver-
klapt de tndtaeusknnkcndc mel van hel
stuk waar Frank Adam lijn in~plralit" haal.
de. 'twee ak(}e~1tSche gunren omkaderen
hel toneel met zelfgemaakte en geleende
nu mrners. onder meer van Thc Cranber-
nes, K's Choice en Heather NOVil Dit alles
kreeen een Ît'lWilt padvinderachnge For
wensteer die dl' onderliggende thema's
reugtosuen. dood en seksualileiT wal ge-
makkelijker verteerbaar rnaken. Oe meeste
ekreurs kunnen zkh ~lecht\ op wt'inlg 1(1-

ueclerverrng beroepen. maar het enthoe-
siasme waarmee hel SIuk werd voorbereid
kompenseen dil rutmschoou. xonom. dit
studententoneel h zeker een levenswaar-
dig inilÎatief en verdient een aanrnoedjgfng
door enige publieke respons.

Evert Kets
Hlr Thaicia TOllct/zal haar vuurJpop op dl
plankm (of INtrr PUj.llll dlzallJbak) onder-
gaan m hf/ Mluft~umrum. ~'ililldl CMIer·
$lraal47, ('p 5, 6, 8 tn 11 maan I'anaf 10_00 14_
"\'/llkilChagu' duun oll!J.·wtr "Wt" uur t"1I kO>l
15Qfrank ,lIt?r mef·studrntm ril JOOfrollk
m." alle allJtrtn

geweest zijn, John haalt zijn vnend-
schapsbanden met Frank weer aan
terwijl hij her en der intriges bin-
nen de onderwereld zaan. Het
duun dan ook met lang voordar de
wantrouwige en paranmde gang-
sters elkaar beginnen af IC knallen.

Een film die al wat meer dl'
richting van de scienoe-Iicrlon uit-
g..lilt is Epsilon, de nieuwste film
van de in Nedertand geboren Au-
sirouscbe regisseur Rolf De Heer
Deze film Ix-schrijft een onkonven-
uonele liefdesgeschiedenis tussen
een buitenaardse vrouw en een
kampeerder. De Heer behandelt
hierin de verschillende houdingen
die ze hebben tegenover de planeet
waarop u: rondlopen, in casu de
aarde. Voor de één is hel de crg~le
plek in het heelal. voor de ander
lIJn rhuts. Deze prent is een echt
technisch huzarenstukje door het
uitgebreid gebruik van 'nmclap-,e Ietogra-
Oe'. waardoor je bijvoorbeeld een bloem
kan zien verwelken in enkele sekonden. en
'motten-controt by computer', wat het mo-
gelijk maakte om de Olm in één enkel on>
onderbroken shot op te nemen
... De derde in hel rijtje is de I>sychologi-

sche thriller 'The Ugly'. Die toorn de gespan-
nen verhouding russen een psychlater. Ka-
ren Schumaker; en de verwrongen ziel van
een psych opaal. Om achter dl' waarheid Ie
komen is Karen verplicht zich steeds meer
te verdiepen in de geSloorde wereld van
haar patiënt. maar hierdoor verlit:st ze zelf
haar greep op de realiteit. 'The Ugly' Is dl'
eerste langspeelfilm van de Nieuw-Zeeland-
se regisseur scou Reynolds. Reynolds rnaaki
hier veelvuldig gebruik van de 'dreamwca-

_ vlngv-techniek. waardoor gedachten en dm-

men van de personages worden vermengd
met de werkeujkhetd

Wal gewelddadiger is de laatste film
'Fudoh: The New cenerauons'. een prent
die pa~t binnen de traditie van de ttptsch Ja-
pansc misdaadfilm. Hierin ontpopt de aardi-
ge, Jonge en knappe tiener Riki Fudoh zich
lot een nietsontziende moordenaar, die het
wll opnemen tegen de Yakuza, de Japanse
maffia. Rijd sreu in hel grootste geheim zijn
bende samen, bestaande ui' jongens ee
meisjes uit zijn eigen klas, en met een grotc
wreedheid begin' hij de Yakuzabazen ~Itte
roeien en hun terrein in Ie palmen. Deze
film zit vol scherpe wendingen en onsma-
kcliJke gebeurtenissen - het is aangeraden
om ever een sterke maag Ie beschikken.
Voor de liefhebbers van he' genre dus.

pteter Van Hec:k

cultureel
centrum

Leuven

Theater
GRASLAND

BOB DE MOOR

Freddy Van Durme is een 9rote fan van Elvis, vandaar zijn bijnaam 'den
Blvis', Op kerstavond vertelt Freddy zijn levensverhaal, een onthutsend,

bekltjvend en bijwijlen gees1ig relaas.
Een waardige opvolger voor het succesrijke 'Olivetti 82' van

dezelfde tandem Verpale-De Moor.

Auteur: Erlek Verpale
Spel: Bob De Moor

Auditorium Minnepoort
Dinsdag 4 en woensdag 5 maart om 20:00u

Toegangsprijs: 400/360 fr..
Reservatie: 016/222 113
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Ithaka trekt naar de Vaartkom

Zevenentwintig keer kunst voor en door studenten
GOOls de lthaka-afficltl! al doel

vermoede", heeft Kultuurraad
dit jaar iets Ie vieren. tüiaka.

zijn grootste en jaarlijks terugkerend
projekt, wordt immers voor de vijfde
keer georganiseerd. Voor wie het nog
niet wist: tmaka wil zowel Ullve-
/laars als studentelf konfronteren met
hedendaagse beeldende kunst en dit
onder de vanrl van een parcours. De
konkrete invulling hiervan versclrW
elk jaar - deze tthaka kreeg de rOIl-
kende titel 'tthaka excitë' mee.

In tegenstelling 101dit jaar bleven de ambi-
ties van de eerste aflevering in 199) nog
vrij vaag. Kulluurraad -lOen !lOMde Alg!'.
rnene Vergadering gehelen - wilde een
staalkaart geven van hedendaagse Belgische
kunst. Vorig jaar vaarde Kultuurraad min of
meer dezelfde koen. De titel 'Irhaka 366'
verwees eenvoudigweg naar de dag van hel
gebeuren, een schrikkeldag. Nel zoals een
schnkkeldag een inhaalbeweging is om de
kelender weer in evenwicht Ie brengen,
wou Ilhaka in Leuven een inhaalmaneuver
bieden aan een jong en kritisch publiek dat
voor hel overige nauwelijks in kontakt
kwam met hedendaagse kunst. De twee
edities daartussen werden echter omlijnd
door een thema cl globaal kOnSCp1.De ge-
toonde projekten op lthaka '94 vielen on-
der her thema 'Leuven bekent kleur van
klank' enewet de kontromane tussen mu-
ziek en andere kunstvormen. Hel konsept
van 'Ithaka murmuur" het Jaar daarop ver-
,"<.~dlln~!;..~jt;!naa~dc_~u~1!o1IVq~'ü!.
1elf. maar wel naaf het paf cours: de bezoe-
ker volgde een trajekt langs de oude stads-
nmwalllngcn. Voor deze teestenue maakte
de Ithakeploeg een cocktail van die ver-
schillende invalshoeken, en slaagde ze er
zeus in om die mix een heel apart smaakje
11: gev ...n.

Het aperte tit -m in hel parcours: trha-
ka verhuist dil jaar van de binnenstad naar
de rand van de stad, de vaankern. uhaka
excité neemt u mee naar een ex-bottelarij,
een cx-brouwaaal, een ex-Silo, een ex-kade
en een sociale woonwijk. Wil( hel parcours
betrelt. Jag vorig jaar sterk de nadruk up de
kontromaue. Wie zich op de dag van nhaka
In de binnenstad begilt tnoest wel op een
kunstwerk botsen om vervolgens hel par-
cours even of helemaal verder te volgen.
Na vier Jaar beschouwde de lthaka het idee
van een kunstparcours doorheen het een-
trum van Leuven met haar universitaire ge-
bouwen echter als een uitgemolken koe. In
plaats daarvan werd ervoor gekozen uit IC

wijken naar de rand van de stad.

Omgetoverd

Helemaal nieuw is die interesse voor
het gebied buiten de ring niet. De stad t.eu-
ven 1.38 de noden en mogelijkheden ervan
al eerder in. De statiensbuurt zal worden
opgeknapt, en het Philipskumplex aan de
Geldenaaksevest krijgt een nieuwe bestem-
ming. Beschouwen we de rand van Leuven
als een driehoek met als hoekpunten de
Phlltpsgcböuwen. de sranonsbuun en de
Vaan kom, dan 7.it er toch iets scheef. In
tegenstelling tOl de twee andere lokat'ies,
wacht de Vaan kom nog steeds op een op-
waardering. Op papier werd ze al omge-
toverd tot een jachthaven inklusie! hotel,
maar verder kwam het met. Op 6 maan zet
Kultuurraad wel konkrete Slappen, en ver-
enden ze de Vilartkom voor één dag in een
groot kultureel centrum. Hel onderliggende
konsept - 'de stad als netwerk' - sluit
nauw aan bij de lokatie van de vaartkom.
Hel werd aangebracht vanuit de richting
burgerlijk ingenieur architekt. waar hel ae-

delijk en interstedelijk netwerk momenteel
een hot topic is,

Ten eerste is een stad meer dan een
verzameling SIraten en pleuren: ze bestaat
uil verscntüenoe lolgen of netwerken. Voor-
beelden van deze lagen zijn de verbindin-
gen van riolen, telefoonljjncn en autosnel-
wegen. Samen vormen deze nog een groter
netwerk door elkaar te kruisen. Nel op die
knooppunten wordt hel netwerk het meest
rastbaar. Daamaasr ontstaat een Interstede-
lijk netwerk. Veel funktionele sites. vroeger
gelokaliseerd In het centrum. zijn verhuisd
via de periferie naar omliggende gebieden.
Zo dienen bijvoorbeeld shoppingcenters als
schakels tussen sleden. en wordt er een
nog groter en diffuser nelwerk gekreêerd.
De vaankom tnustreert dit het mooist,

Autowegen, spoorwegen en waterwegen
komen daar samen. Een sociale woonwijk
werd neergeplant tussen de oude rndustnë-
I...gebouwen van sreua Artels. En gebou-
wen van het Ministerie van Finandën, de
diskoleek Silo en het doeanedepot staan er
naast elkaar.

Grenzen
Echter geen kunstenparcours zonder

kunst. Op 6 maan worden er maar liefst
zevenentwintig projekten geloond op brn-
nen- en buncnïokanes. Vorig Jaar werd
voor de eerste keer samengewerkt met SIU'
denten aan hogere kunstopleidingen in
plaats van met gevestigde kunstenaars. Het
leuke daaraan was dal dit in het

ligt van de organisatie van Ithaka en haar
doelpubliek: kunst door en voor studenten.
Kultuurraad vond dit opzet daarom voor
herhaling vatbaar, maar verlegde haar
grenzen. Naast studenten uit Antwerpen,
Gcm, Brussel en Lulk dienden ook mensen
van de cerrn Riá\'eld Akademie in Am-
sterdam een proje'\tt In. Hieruit werden dan
zevenentwintig uiteenlopende werken gese-
lekteerd. InslaKatles, skulpturen, perfor-
mances en schIldhijen zullen verspreid
staan over de vaankom. met als hoofdloka-
tie de vroegere bottelarIten brouwzaal van
lmerbrew. Over de projekren zelf leest u
meer op de volgend ... pagina.

Het eendaagse kunstparcours "lthaka
Exdté' epem zijn deuren om en rond de
Leuvense vaankom op donderdag 6 maart
om één uur des namtddags. Afgetrapt
wordt er op de vierde verdieping van de
oude Stella-bottelarij met een performance
van de pas a fgestudecrde jonge Nederlandse
kunstenares sanne Van Rijn. Haar 'Polka'
houdt het midden lussen C("1l muziekvoorstel-
Iing. teater en performnucckunst. Ze wil de
vloeiende dansbeweging van een polka
volledig dissekteren en Iregmemeren lOt
een opeenvolging van losstaande bewegin-
gen. Hel kontrast tussen de loodzware op-
gave om de meest onmogelijke poses een
hele lijd aan te houden en het komische

hiervan verlenen de performance
haar ambigue karakter, Scnnc Van Rijn Is de

tevoren ook alle zien op een Pré-
Ithaka-avondvoorstetlmg 'Zo geef ik mijn
kat een pilktjc' in het kunstenecrurum SIUC.
Diezelfde middag. 5 maart dus, komt de
bekende Vlaamse schilder Luc l'uymans in
het kader '1.111 Uur Kultuur een lezing ge-
ven over eigen werk.

Na 'Polka' vervolgt de Ithakadag met
korte receprle en een geleld bezoek

van het parcours. Ithaka Excité blijh door-
~ en uiteraard gratis - open lot elf

's avonds. In de rand van Ithaka Exclté
een vijftal studenten burgerlijk ar-

plannen en maquettes voor

die zij rnaakten als oefening bij professor
Smets voor de herinrichting van de vaan-
kom. Oo~de plannen van de prof zelf wor-
den er tentoongesteld.

Een korte sloaperforrnance van het pas
cpgertdne kunstenaarskcllcküef 'Nomud
Foundation' sluit de vijfde editte vnn Ithill..a
al. Een gratis fuif in Depot 29 ~ex-Silo) is
de kers op de goed gevulde taart. b je üers
gestolen, heb je je been gebroken In val
d'tsère of ben je gewoon Ie lui om een
poot Ie verzeueu dan kan je voer lO Irank

Sone

op dl' Grote Markt en aan het Sportkot de
Ithaka VIP-bus op. Elk halluur raast er een
Ithakabus door het stadcernrum.

Tvshlrts, stickers, affiches, brochures,
catalogi en een vriendelijke glimlach krijg
je op hel nhaka-hoofdkwanter op tie twee-
de verdieping van het Stuc, Van Evenstraat
20 (lel.:2),67.73). Op de dag zelf klopt het
hart van lrhaka-Exclté uiteraard aan de
vaartkern zelf. Op het centraal gelegen
Doeaneplein vind je dan een grote tnto-
tent.
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de Illaabelijl..e buunwerktng. De scnuder
vcrbleet verscheidene weken bij de socele
woonwijk aan hel valkenplein. Hij srral.. er
langdurig met de bewoners en jeeeerde er
....men mer hen een majestueus kunst ....erk
dal de wat geïsoleerde buurt de trots en
identiteit moer geven die 7.e nu rmst. ver-
drongen rinder de grij7e tmerbrew-torcnv.
Ook t udgard C,lII~~Uw koos voor een lokatie
op hel Valkenplein. Haar 'Etablrssementen
- kleine, !Joogpóllige 1101l1enhutqes - 7ijn
de lunkll~"lo7e spiegel waarin her Iunktlo-

De bescheiden interventie- Wl11de an- naJisti<;("hé)ninirnolli~me van de soctatc wo-
dcre La Carubre-kunstenaars. Syhillc Do." ntngbcuw wurdt gereflekteerd.
Rycke e-n Chrtcmphc Terlinden 7~11wdlkhl Slc-cht~ één videoprojekt overleefde de
heel wal meer in hl"! (log springen Zij zul- <;('kkti,'~S(l{'lkin Floy uil Gent richt nu-t be-
h-u een bchterschip van om en bij de veer- huil' van vidcu 1'11i:e!tlÎd een kamer lil tie
lij( meter dwars over de Vaart leggen. Dcvc bottelarlj in als eccaan. De roeschouwer
(,P vtch weini~ e~teti:.Lhe ingreep lij~t dl' wordt volledig ojlg';;lorpt in hel kunstwerk.
hele strakke vormgeving van de omgeving JI blijft de ervaring dubbelzinrug. Hel 011-

te doorbreken Om en rond de Vaart i~ illle~ eindige ctft·kl van het water kontrasteert
vastgelegd in honzomale en ventkale lijnt·n: met de srnkte begrenzing van de kamer, De
alles ligl er op zijn plaats. Behalve dl' boot Nedl'rl.-md ..c Rietvcld-akaderruestuderu
die op bijna urnerende wtjze nuucloos In Ale" rvanov (hermner u zijn wccgschaalin-
de I~eg gaal liggen. vellane In Alma 2 in hel begin van het

Bij Ithaka-kenners zullen een aarttal akademiejaarj werkt op meer ambachtebjkc
namen bekend in de oren klinken voor wij7c met animatlefilrn. Hij rnaakte een
dele ccrsn- lustrumcdnie van het kunst- kort filmpje dal wordt afgespeeld up een
pMcours werden een aanral kunstenaars. projektor die wordt aangedreven met de
dit- geschincrd hadden bij een vorige geil" energie van de stroming van het Dljlcwatcr
ge-nhcid. teruggevraagd. Fabtan Luyten. under de Slulsstraat. 0" Ik uude sporen up
wiens absuaktc schildcrijen Ie zien lijn tip het Engd~ Plein lustalleerde Ives _Maes een
de tweede verdieping van de uude brouwc- kunstwerk met bereest meteet en g~. Hel
rij. werkt vcrder in dezelrde ~ericle trend lijkl een in zichzelf gekeerde. abstrakte
van de vorige editie. Ditmaal vond hij inspi- skulptuur. tor de aandacluigc kijker er een
reue in de struktuur van een kamcrplant. vage reflektie van zijn eigen beeld in her-

kundige KlJoCnStuyven vra~gl ('vt'l11e('r ak· Kurl Wolfs blijft ev('ncens geuoeid door de kent. Klaas Bullynek beperkt zijn inslallatie
lot een knal van een autocrash die up
geregelde tijdstippen door de straten,
khnkt. Benieuwd of u Loch nlct even-de
straat zult oplopen om Ie zien of lor geen
echt ongeluk is gebeurd.

Dit ziet u op Ithaka Excité

Een stad is een stad is een stad
O'S er een rode draad loopt door-

heen de I,rojekten VOlt KuJ-
tuurraad dil jaar, dan zal he'

wel 'de stad' zijn. Het wekt ;/1 dal op-
tiäu m;su/rien verwonderinq dat de
Kurakkers ZOIlIell'O(Jr IUIIl 'Art of
FlItt"-ehpo al... l'oor tthuka Excité de
binnenstad hebhen geltllen voor wal
ze 11'0.\", en de rand hebhen oPgezocJr,.
Maar het ;\. 1It'1de IJedoe!;"g om stll·
denten se lOllen dof urn'en meer is
dan een kot. een stamkaiee en een
hakker om de hoek, Vijfentwimig
kunstwerken moelen op uhaka als
aa",rekki"9sPOO! dienen om die stu-
denten 'Iel mysterie Vim de Vaar' kom
Ie latei! ontdekken. Een voorproefie.

In Il'!oIemldlH1!l tOl vurig jaar heeft nhaka
du~ weer een kensept. 'De stad al~ netwerk
Wa' bij de keuze van het parcours de lei-
draad 0(' Itholkaplt)eg wac WJt UItgekeken
0]1 her stadcerurum, dllt van een betekerus-
1'01parcourstrajekt ecu beelj~ ver worden
was lot ('C]1aangenaam decor voor een
kunstwandcllng Wilder uwer, De oplosving
kwam vanuu dl' hoek van de vtudcntcn ar-
chitektuur dre in de celleges stedenbouw
V_1Ilprofessor Smets - bekend van de her-
innrhting VJn de Leuvense stationsbuurt -
geboeid raakten door het netwerkidee. In
de t~lrn()dernt') archuektuuncone wordt
een vtad niet langer Ioll'7ienah een rnm of
meer .ltt'strukturel'rde opeenvolging van
\lratt'll '11 pleuren met wontugcn er Wild,

______ 8Im "..t .. een I)d.W(!rk. waann_allftlt!L vel
lakJ.in!-,<·n,J;jm·n en 015)('11 door elkaar Jojlt'O,

De Vaart kom vormt é én van de meest
intcre~~IlIe knooppunten 01' het Leuvense
surdncrwcrk. liet vreemde aan die wondere
buurt i~d~t ondanks de drukke dagelijkse
akuvneu ieder een de Vaart lijkt vergeten te
lijn De1e buun heeft 's nachts de ranzige
gtxngcnr van een grootstad, maar heelt te-
gehj!.. de porenne 11111een soon Soho aan
de Dijle 1(' worden. Maar niemand lijkt het
t~ be~dtcn, In die buurt slaat lthaka êxcué
dus ~ijn tenten op voor één dag.

Een narual kunstenaars legde de - irt-
derdaad vonr de hand liggende - link rus-
Sen hel netwerkkonsept en het Internet. De
Lulksc kunstenaar Christophe Leper zag
een verrassende gelijkenis tussen de wijze
waarop het tntemer is gestruktureerd en de
wiJ7.e waarop een bakker een brooddeeg
kneedt. vanop een afstand lljkt zn'rt deeg
een hechte, ondool'l.ichtige klomp zonder
veel struktuur, maar hel proces dat era'lIl
vooraf gaat is een hed nauwgezel mengen
van ingrediélllen. Het is predes dit ·Proces·
sus du boulanger' dal lepol wil tonen op
d~ Vierde verdieping van de oude Sldla·
bottelarij. Lepot zal er een reul.enbrood
knedl'll van I!1:'nkleine honderd kilogram
en errond een sirkei van bloem strooien,
die de alstJ11d moel aangeven lussen hel
nel (ol het brood) en het grotê publiek dat
l'r niet aan kitn partidperen. Ook bij Kocn
Boyden vinden we een kritlek terug ol' de
Infonnatiemaatschapl)lj. Aalll'en brugje bo·
ven de Sluisstraal hangl hIJ 11eg~1lin teer
gedrenktl' telefoons rnd de hoorn van de
haJk, ~cn metafoor voor Je 'lil Cnmmuni·
cation' van vandaag.

,

Monumentaliteit
Slcr~Jn Qui" is de enige die zich aan

een virtueel kunstwerk op hl'lllet heeft
g~waagd. Uij installeerde een !Jewakings.
karner<l op de gang van dl' Iweede verdie·
pin!! van het Sluc. De videobeelden daar·
van zijn de hele week op hel nel Ie bekijken
(hnp: 11'NWW.stuc.kuleuven.ac.Dc:/shockcor·
ridorj, met 'Shock Corridor' van David
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She,l als soundtrack. Wie dl' moelie neemt
0111 de SlI(' geregeld te bezoeken. I.al in de
op hel eerste IIelidn betek~ni~ln/e hcwc-
gingen "p de )lang (nI,l(.hl,>~~trukturetl CII

mechmeues ontdekken die Ik !cheliJke
kern van een 'bedrl]!' blotllll'ggel\

Qulx valt t1~t als studente JannO::~l' 1'('
pers en archuckr KOtl1 Stuyvcn een beetje
buuen hel l;'i~enlij~e declncmervveld \'<111

lrhaka, dal voor het ncerigc be~t.IJI un
studenten uit de hn!olerc jaren van Iw!<:ere
kunstopletdingen 111 1~"lglt,en Nederland
pepe ....en Stuvvcn bchoren tor de kunvc-
naarv dit Ik monurnernctnen van de lokaties
zelf willen benadrukken door ~It'cht~ "en
kleine trigreep Ie realiseren. Peper -, han!!t
wolkachtige rekkenwruktureu tip in de
reusachtige tweede \enlleping van de nudt'
bouelanj van Iruerbrew.

Duivenvoeder
Haar werk \'erUMlI11 enige J.:elij~eniSScn

met Marleen EyckernMIl'S hanl'enJl' skulp-
turen met JlTOte'Vin"t·rafdru~l..en· erop in
de (lilde hrouwerij. De toeschouwer loopt
onder het werk en voeh letterlijk de stern-
pels van buttenstaanders 0]' zk h gedrukt
wordun. 'Evpare Trouvl" van Sted~nbouw·

ueve panicipatle van het publiek. Stuyveu
vestigt met een klein podium op de dakver-
dieping de aandacht op een paviljoenachtig
glazen torentje dat hel fJntasli~hc uitzicht
nog zou moeten verSIerken, maar dat nu
net helemaal niel doet.

In dezelfde- minimalistische lijn ligt hel
werk van Hilde Fauconnicr (derdl' verdie·
ping van de oude brouwerij), Si1k~ I'anknin
(brouwzaalJ en Griet Do~15 (vijfde \'crdie·
ping oude bottelarij), Alledrie ]leien zij zich
verleiden door de melancholie van ccn gro·
IC, vervallen ruimte die vrClej!er hel han
van een bedrijf I'onnde, maar nu :t.ollder
funktie achtergebleven Is. Dobbels maakt
bustes van arbeiders in Vl'l en dulvenvoe<k"J".
De skulpturen wll~n gedurende de Ithaka·
dag sluk voor s1l1k weggevrelen wurden
door de duiven, die eerder al de echte ar·
beiders uil dl' faurleksrulmlc hl'bbcn ver·
dreven, Silke Panknin bekleedt de prestigieu·
ze oude brouwzaal n1l't een rode IU1:11'r.als
een strik voor een waardelOóS geworden
kado. Hildt' Faucunnler zal een vervallen
hoek in de brouwerij weer hdcmaalln zijn
oude glorie herstellen. Dt'ze kunStwerken
zijn net als de organisatie in zijn geheel een
dringende vraag aan overheid. eigenaars en
swdenten om nu dndelijk iets kruticfs met
deze boeiende buun aan Ie vangl·n.

Collin Hotermans aksenlUeert de archi·
tektorale kwaliteitell en mogelijkheden van
de oude bouelarlj door de traphJI- m('t

een wand in glJsttgcl~ - uit Ie lichten met
een netwerk van gekleurde neonlampen.

Lichterschip

thematiek waannee hel Leuvense publick
hem vong jaar leerde kennen. Zijn werk
neemt ook nu weer de vorm een van een
tentoonslelling over het tenloonstellen. Van
hem krijgen dl' toeschouwers deze keer niet
het konk/ete werk - datnochtJns i)<lnwe·
zig is in een afgesloten ruinne - Ie zien,
maar alleen een projektie ervan. die mid·
deIs een kamera-obskurall'chnick wordt
geloond in een verduisterd zaaltjl'. Steraan
Dheedene bouwde een makene mei 'KII'
mers van een huis'. Dit werk vomll een
soon synthese van zijn vroegere ocuvre
waarin hij fiklieve meubelen kr«erde die
de gebruikers moeten toelalen een staat
van perfekte luiheid te benadl'rl'n,

Hoogpalig

Dirk Serlippetls en Joe Cillen. uok bei·
<Ien aan een Iweede lthakadeelname toe,
lat('n dan wel'r een hel'! nil'UW gezicht
zien. Net als bij Christophe HaesevOCtS
(derde verdieping oude brouwerij) vormt
fotografie de basis van hel werk bij Serlip·
pens. Werk dat lijkt opgebouwd volgens hel
prindpe van these·amithesc·synlht:se. Hel
bestaat uil zeven foto's, Zl'ven do:t.l'l1 en
7.eVen kijkdozen. Serlippens wil het proces
van het bekijken en beleven van een
kunstwerk, het emotionele ell raiioneIe
benaderen ervan analyseren en centraal
stellen, Joe CiUen sml'Ct 7.ich dan weer in

Ketchup

H('I is meteen duidelijk dat niet alle
projekten even zwaar op de hand Zijn.
Zo stuurt Ban Van Audenhove een
klein borsaurootje met een plant op de
wereld in, terwijl zijn 'Machine stuur-
de zijn bestaansreden vindt in hel tel-
len van de minuten dat hel eendaagse
kunst parcours duurt. Krislel Peeters
koos eveneens voor een verbulding
van netwerk en mobûnett. Ze bekteeer
wille balken op wiehjes'rnet reksturen
van zeewier. De balken lijken mobiele'
wegmarkeringen. die in her steeds
veranderende verkeersnelwerk overal
kunnen opduiken. Koen De Decker

kreeerde l'en hoornachtige structuur uit
plastic. De boorn - hel netwerk van tak-
ken, 10 u wil - wordt rechtgehouden met
een krachtige ventilator die er wanne luchl
in blaast.

Een absolme blikvanger wordt echter
de schilderkunstperformance van Dimiui
Coob. Als een echte zondagschilder zal hij
bij de Vaankom plolatSnemen achter een
schildersezel en kitscherige marines maken.
Alsof dat nog niet genoeg is, schilden hij
niel met olieverf maar met etenswaren en
andere pastueuze stinkende goedjes: sjoko.
tandpasta. kelchop, mayonaise, smeer·
olie ... Naderhand zullen de werkjes verloot
worden onder de aanwezigen door de al
ev('n prototipische 'kunstenaarsvrouw: Zo
wordt de kunsthandel. die ook op een pu·
blieksgericht evenement als hhaka mee-
slleelt. mooi in zijn hemd gezet.

TOt slot nog een gouden raad van tanl('
K,lat:rrobeer van lthaka een dagje uil in
de eigen stad Te maken. Wandel rUSlig te
v(Jet VJn het centrum naar de Vaan en ont-
dek de vergeten kant VolnLeuven achter de
Vismarkt. Blijf wat hangen aan de Vaartkom
7.Udat je hel parcours zowel overdag als 'S
avonds kunt lopen. Wedden dat (ook) u
verliefd wordt op dit krankZinnig stukje
grootstad binnen de kleinstad leuven?

•

Bart Ee-ckhout
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De grootste clichés over kunst:
waar of niet waar?

"Kunst moet elitair ziin"
at is (hedendaagse) kunst en
wal doen we ermee? Die vraag
is 11 vast "iet onbekend. tn dit

artikel snijden we hel onderwerp ilO!}
/IIaar eens aan, Dat doen we (um de
hand "'111 vijf clichématige uitspraken
on!r kunst. waarover vier 'kenners'
uil verschillende hoek 111111mcning
gC\"CII. sîarteen Syckerman studeert
tekstielkunsten in Stc-Lucas Geilt, LIII
pil is professor hedendaagse kunsten
en estetica in de afdeliug Kunstweten-
schappen van de fakulteit Lelleren.
Johan Verlinden studeert moderne
qeschiedenis hier in Leuven elf Oert
verscnraeqen is assistent aan het de-
partement soäotooie.

kcmnuuukanenudde! om 1'ijn opvattingen
over een bepaald idee uil te drukken. Je
kunl hier knuek op unen in de zin dat
b.UIl!>t tcvcct met tekens werkt. teveel mei
dre konuuumkaue bezig is en Ie weuug met
haar eigen vtsucrc eigcnvchappen. De mcu-
vvc tendens zowel hij de kunetenaars als l>IJ
de critici wilt hel piktorale aspekt herwaar-
deren. maar dat is ver van cvtdcru.»
Verlinrlen: "Wanneer de boodschap van
de kunstenaar al te nadrukkelijk aanwezig
is in het kunstwerk dan heb ik er rocti nkt;;
aan. De kracht Vim kunst ligt juist in hel
onrechtstreeks kunnen overbrengen van
een boodschap. Hel mil ideaal zjju indien
kunst de symbiose tussen denken en voelen
vonut.»
Vcrschraegen: «Kunst snappen i~volgens
mij helemaal niet gelijk Ie stellen met kog-
nitief begrijpen. Kunst wilt iets uitdrukken
dat op geen andere manier uitgedrukt kan
worden. Het konsumeren en het opwekken
van standaardcmctlcs zoals het OIISkon-
stant wordt opgedrongen. dat moel kunst
undermijnen. Hel is de verdienste van
kunst dat het reakales uitlokt waartoe je
anders nooit 1.0U kunten .•

Kunst "wet mooi zijn
Johan vertinden: «Kunst mag mooi zijn.
maar het moet In de eerste plaats aanzetten
tot denken. Een boom kan ook mooi zijn.
111i1<Hdaarom is hel nog geen kunst. ..
LUL Pil~ ..vanaf het realisme halfweg de
negermende eeuw heeft het dogrnatlsche
schoonhetdsbegiusel plaats moeten milken
\lOOI" een meer morele schoonberd. De he-
dendaagse kunst kan in de schoonheid van
het lelijke verder gaan dan in de estetiek
van het mooie. Sinds de jaren zestig heeft
de jde~)l.e.L!'~!lSCpt ~11";~"belill1g ".':pvor-,
ven dan de vormelijke uitwerking. Daarom
kan je nog moeilijk over monic kunst spre-
ken.»
Gerl verschraegen: «Schoonheid is geen

van h

Dat kan ik ook

Pil: «tn de eerxtc plaats denk je dan aan
het urilluir van Duchamp. KunSt houdt zich
niet meer bezig met het ambachtelijke maar
,w.el ~1!'2h~ _eldÎn!~r,ell~iI!!..7~~h7.!i!L.I?~ I
kunstenaar b diegene die machinaal zijn
hand teem aan hel proces dat de kunst zelf
op gang brengt. Hij kiest dan het moment
ui! waarop hij de machme wil 1,1\(.'11stop-
pen, Je .zQt1..Jc-l~.nnenzeggen dat iedereen dil
~(ln ~ het komt er op aan om het Ie
l~n'CJl ~dan ook een boodschap' en/of
';;ktiele kwnluehen aan te koppelen .•
êvckerrnaru «tk bçgrijg:;:µict dat mensen
, ~,.
Uilt kunnen zeggen. Hel getuig.! van gebrek

~ l,ld versrand. Een kunstwerk vergt
l~ heel on lspw(:es. her ontstaat van-

;,.ei~n perwo~ r._e~ us elk mens zo-
.hel Ije in te beelden
SJ _ aken.»

gezien

",
àl om uur-

hogere inko-
:laag gaat; ue vJ.'Iagis: wat doe je met
~ft~tatering? ......~

tie kunst sterk.In vraag gesteld. Hel, ,
bt."1Tc:l\sh:chls·el"11beperkte laag. waarurn
mout er dan zoveel gcld.eu 'aandacht aan
gespendeerd worden? Daaru-genover kun

.. . ,.;. je sldlen _ Wll-?ierf.il;;il ~ fij ook bij aan
he1:l~.raagse-k:Llns[ vraabot veel ._ dat kunSJ.1h.~~~citaan interpretaties

meer van ~e tbesthouwer dan erjkcJ "' al- v~n de ~Jt~("~lfEl' "r te ft. Kunst doel
.. leen hel kijken. re moet een IIIsJfa.,.mmg lc- dit o~ haa~~~p ..kc Xl nm, baar
•t.y~·r'îll: erover nadunkun.Tk verg~I]J~--1---rnáTiU!r: Ku~ l~~e ift r dza-
.I tgY~agnlel ?=n filu~lélsche lekst.A(ar kan je\~1ij[.~--f'..1~
-e:1J~zoh~at van Oj)sh..-J;:~ J(; meet . E.yckerman! ftV~ ,. "lt~t{!#it'-'lckl'T
. eflmoeii<;.v~~n, er een zlkere kennis en vast eljtair. Dej(ultuf'1:fi:"tYi'te is daar spij-
WM1··hebben.~!..lkel wanneer dil gebeurt, _tig.geuUl'g nleiiiht.id..Jren juist mee bezig.

r ~~ ~'!J.:enis voor [ezelt gaan invul- Het draait soms tey'~~l rolld'~ttf;ll~y zijn
len.» van elÖJI>bttpQa/Ifi-"Jfff;'t1~tni of de hype

kukYroeger zorgden de kunstcritici alnjd rund f.'i{lj b~~!9'P~m~~I,qcste voor-
~rt.4!1~_~~j;'n van.je ~en!li,i. ro dt" bt:eld is d,c '1' vOt~R.I!j .a1\hilnsL ;utaal
"~'fërfX~"iJ.IM.ptW.t 0~trt('dr1<6n- ovcr!"Ót'~ irlliadlÎ die Jan Hoet s 'Rode
~uèilf'lWnst. wil dèl~tns '11!:! zelf voor poorl-~A~télil:~M:crt gckrcgun.»
t~l~e uitleg zorgen ~'ij:let niet meer in Pil: ~Kunst moer ~lit.air idjn. wc worden in

d_~handen laten va:l (fl"crït'id. ~ij gebruikt d~1.e nlas~n-IdlbkoIfrrJÎ~a,lieflaat~chap-
Zt.tll kunst en het bijbehorend discours ab, ]JIJ7.tlIfrl-111lct·Ct:"n~.ltlge (Jee1á'm over-kO'" y..,~, i?~ , A.
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stelpt dal kunst haar plaats elders moet
gaan zoeken. Indien kunst moeiteloos zou
kunnen benaderd worden lOU het ook geen
relevante probk-emstcllmgen kunnen aan-
reiken, Je moel willen lezen, willen opge-
leid worden. Daarom bereikt kunst het gro-
te publiek niet. Wanneer het publiek de
eerste Slap naar openheid 7.a1 zetten gaat
het ook mee zjjn in de volgenden ~

ik kan alleen maar hopen dal mensen er
iets VJIl upsteken.»
Pil: «Inderdaad. de meeste kunstenaars zijn
veel bescheidener dan het huidige dtJllli-
name dtvcours. Het discours steil dal de
kunst de mensen terug in kontalx wil bren-
gen met lum eigen lichamelijkheid. Kunst
moet ah tegengewicht fungeren voor de
virtuele utoplc.»
Verlinden: «Redden is een groot woord.
Kunst geeft wcl een tijdsgeest weer. maar
of het 1111 effektief de wereld kan redden?
Dat zou ik niet durven beweren. Voor mij
werkt kunst als een soort barometer van de
mamschappij. "

Kan kunst de wereld

redden?

Eyckerman: _Ik preiendeer niet dat ik de
wereld wil redden. laai staan dat ik hel zou
kunnen. Ik \vil gewoon iets uitdrukken en John Dams

Luc TUymans bespreekt Luc TUymans
In het kader van het Uur Kultuur geeft op woensdag 5 maart om 13.00 u in de stuczaal
tuc Tuymans aan de hand van dia's uilleg bij zijn werk. Thymans ( 1958 Antwerpen} is
nuernauonaa! één van de meest gerenommeerde schuders van de laatste jaren. Zo werd
recent nog een monografie aan hem gewijd in de prestigieuze reeks 'Conremporary Ar-
üsts' van de Londense uitgeverij Phaidon. en was hij present op reenaangevende tentoon-
srelllngen gaande van 'Dokumeuta IX' in Kas~cI (1992) tot 'Fatt à I'Histoire", een grootse
eksposlrie over hedendaagse hlstorlekunsr die op dit moment aan de gang is in hel Parijse
Cenrre Pompidou .

Tiperend voor ?ijn herkenbare stijl 7.ijn de kleine lormaten. het bleke. menorune
kleurgebruik en de op het eerste gelicht onschuldige. bijna poéuschc onderwerpen.
MeL-stal blijken deze evenwel een misk-idende dekmantel voer de verwijzing naar erg
geladen gebeunentsscn. mals ondermeer kindermishandeling, ziekte. nauonahsme. en,
één van zijn persoonlijke [avorieten. de Holocaust. In zijn werk onderzoekt Thyl11i111Sde
mogelljkheden die de schilderkunst en represematle vandaag de dag nog kunnen hebben.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn naam steevast genoemd wordt in dit binnen de
huidige beeldende kunsten zo belangrijke debat. Nu kunt u dus ook zelf de man in [even-
de lijve omruocten. Breng alvast uw boterhammen met: en uw goed humeur.

(mb)

Uur Kuituur nodi9/ Luc Tuymans uit om over zichulfu kamen spretcen op WfJt'n:fda9vijf man" in
de Stuczaat. De letiug beyint om ün uur en äuvn een uurtje.
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Ithaka gaat virtueel

Computer maakt nog net geen kunst
at qebeurt er als ft in een gan9
loopt waar een kamera alles
registreert en wereldwijd via

het internet uitzend,? Zal ti proberen
IIeloog van de Jens Ie ontwijken of
aan de rest van (Ie virtuele wereld uw
mooiste kant ell cootste pose lonen?
MeI SIJOck Corridor. een multimediale
instailotie van Sufa'III Quix. gaal
uhaka Excité ook virtueel. Gedurende
de week voor tthaka en op de dag zelf
zal "jets wat in de gan9 op de tweede
verdiepi,J9 van het Stuc gebeurt nog
Uil geheim zij". Quix zelf definieert
zijn werk als 'surveillance art', Of de
ten" al dan "iel bestaat doet er "jet
toe, wat 'dl is dat in Sllock Corridor
de nieuwe media optimaal worden
aangewend.

De ontwikkeling van die nieuwe roedra
ontketent vandaag een ware revolutie in de
kunstwereld. De aard van deze ornwente-
ling is vergelijkbaar mer hel ge1cide~ijk ver-
dwijnen van het schilderij als realistische
voorstelling sinds de uil vinding van de fo-
tografie in de negentlende eeuw. waar be-
gin deze eeuw het venster op hel schilderij
gesloten werd, verliest kunst nu ook zijn
objekt karakter. Beide evoluties zijn het
rcsunaat van een tedmologische reuzen-
sprong. respektievelijk de fotografie en de
computer. net lijkt alsof de mens zich als
ooer heeft gesteld zichzelf volledig te ver-
vangen door protese-apparaten en andror-
den. Na hel klonen van een cKhallp 1$tli:
goed op weg mei zichzelf helzeJfde te doen.

Ook kunsr omkomr niet aan deze evo-
lutie, Cyberan of computergestuume kUMI
zorgt ervoor dat alle vorm van ûchamelljk-
heid (en beperktheid) verdwijnt. Achier je
scherm of met een virtuele bril op de neus
kan je jezelf bewegen in de oneindige cy-
terrutnue. Maar het krampachtig vasthou-
den aan de tredtttonele kunsten zorgt voor
een duidelijke breuk binnen hel huidige
debat. Sommigen schreeuwen moord en
brand bij het zien van een door een com-
puter gestuurd kunstwerk en voorspellen
nlets goeds voor de roekon-si Zij opperen
voor een kunstvorm die tegenwicht biedt
voor een van zichzelf vervreemde mens.
Massaprocluklie en -kommuntkane weer-
houden hem volgens hen van een anten-
ueke menselijke ervaring. Lichamelijkheid
en sensibiliteit zouden de essentie van
kunstbeleving zljn.

Anderen zien zich net door de verdwij-
ning van hel tastbare objekt bevrijd van
hun lichamelijke beperktheid. Hierdoor
zouden ze een grotere kreaueve vrijheid
bereiken. Ol cvberart een zoveelste teken
aan de wand is voor het einde van de kunst,
is Intellektueel voer voor kunstreorerlct.
Wat men echter niet kan ontkennen, is dat
het werken mei dèze nieuwe media in
kunst pas recent begonnen is en in de toe-
komst heel wat lilt nog toe ongekende per-
spektteven zal bieden.

Zowel kunstenaar als publiek worden
verwend mct Internet. Voor de kunstenaar
is hel een gnt:dkoop alternatlef om zijn
werk te eksposeren en Ie verkopen zonder
de rompstomp van het galerijwezen en de
kunsthandel. In de vorm van een elekttoni-
sche catalogus kan hij 'lijn kreaties via het
Internet de virtuele wereld in sturen. Hij
hoeft dan ook niet meer onderdanig te
gaan aankloppen bij diegenen die beslissen
wal getoond mag worden. Als promotie-
middel vervangt het de moelzame arbeid
zichzelf aan te prijzen. De meerderheid van
de art-sites op hel Internet worden voorna-
melijk gebruikt voor dergelijke doeleinden
(eksposeren. promoten of verkopen van
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'rredutonete kunstwerken), meer dan het
kreëren of het interaktie! beleven van een
technologisch gemaakt. origineel kunst-
werk. Van zodra echter een werk gedigita-
liseerd wordt als elekrrontscne informatie.
vindt er reeds een vertaling plaats. Het blijh
dus niet bij een louter Ikonische renresema
tie van het origineel, maar er.

. oOrspro~

musea In dt- werdd en langs mentf'r-
Lorken wordl gt'kid met de ntldiBe woord-

uitleg. Na<1stdeae p.1~wt'\'('. 'l"a\}' mem'
Iwendmg van !(n:omputrri-.n:ull" lum.t

ecmer ook de mogl"llJkhetd om al\
tenaar or publkk or een Ilri'n(ldgn-rJt'
rerakneve manter bl"lig IC lijn met de

t" media. 0., computer WtJrdl lD· pen-
n <:"nplano If'gelijk. uat hel dumcln

van kunstenaar dhijd dl het ....-heppen
van i ginarre 1'1\ virtuele w('rd!l,'11 t\ ge-
weest, kil voor een kunstvorm .11\ cvber-
31'1. He ndaa!('>t"k\1n~tt·I\.aar, bcpmnen
zich he ufmen- dyuambdw kader te reali-
seren d, denetwerken t-reden. De recente

: ontwikkeltegen heb-
ben een itcraklid mr-diurn aangereikt
waardoor n .1rthtiL'k,· ,am~'nw(;'rkln!( ge-
sttrnuleer ordr. Ik toeschouwer daaren-

7ijn korncmplattr-I «nou-
netwerk ........ "'r.:j:;;;::-::::::~--!,,~.;~~~.~n~dOOrhet'n de tijd en hij zal aruwoor-

" appen ëvenmin den met een aarzelend 'waarschijnlijk niet'.
hel vil1oe!e medium,.,- Veertig 'par seledcn zou hel nog geklonken

heen de filmregisseur David Blair zijn hebben als 'gij zijt zot zeker'.
espenmenrele film -was or the Discovery steran Huber
or TV among the aees in netwerkversie Enktlt fljnt addres.un m~1brtrtkking 101cybtr-
voorgesteld als 'de eerste film op rruemet'. an zijn: }tttp:IIwww."in·Qflrtjrl?;9pikt/
Blalr heeft de film tor zijn bestanddelen land_padlbon!J.hlml: http://wwwl.dds.nl/;
herleid. en presenteert hem nu als muhj- http://maÎn.s[u.calwwlllhalvolarlSilt.

eercri.
Cyberart doet zijn intrede In zowat alle

dtsstplmcs V<1nde hedendaagse kunst. Vele
teatermakers richten ztch.,.

orteneeert
de tueuwe
dlll~ van
de ~rvaring van de
dri~ ue upvoerende
Perm',' k btJ\'()Qrtx'eld
gramma waartnee ch.lre-ognl
en \'a~l~ek~u kunnen w .. rde1L let
Mkhelill-mann~tjc reag«-n mi
!mm~('he korrekthejd np h('wClI:I

veertiq

mee

:::::~o;î~~\lw~lfè' s7rUk~~el:rn:ag~~:n wij-

komplex zich ontvouwt voor de roeschou-
wer zou een gevoel. een logika van een ze-
kere esteusche kwaliteit kunnen kommunl-

mediale hvpenext-catalogus. Het gehele
World wlde webprojekr omvat 1.600 beel-
den, 560 videosekwemres. 2.000 audlose-
kwenues en 900 pagina's tekst. De bezoeker
van deze site kan op associatieve wijze links
leggen waardoor hij van een beeld-, toon-
of tekstelement naar andere kan oversprin-
gen. U kan deze site oproepen onder de
zoekterm .

zorgt
nog,.......~"""l'"''''~"nkdr~lI~tlt 0 reûek _

siHeahtclL In nlltnek lijkt m eh .:
tijdje dl" rtIJ te hebben gekee ar
scpten van een meuwe. voort d mo-
dem ... en originele kreatie.

Ik d1i:itille revotuue heeft ndanks
ht'1 Opent'n van nieuwe wegen
ken en esteusch ervaren van k
nog geen dUllr dl' computer zelf
kunstwerken opgeleverd. alleen
[>(,,"iC', dle via de computer 101 vt
rtu-n Hoc bektl<.)fhJI.. het ook mogli
ikh te bewegen lil de virtuele wer
ht'l meesrat bij het visuaüseren met
ter l~sdlll..liJlJl gestelde middelen.
pcrreeususche digitalt' kunst de kunstge\
~('hlcdeni~ lal herscnrüve» Joor hl ..
dringen van J.:- traditionele

ondenkbaar,
erlt' uw chatbox-,

Nel zoals de meeste Europese. htsrc-
risch gegroeide steden is het statuut van de
stad Leuven heel wat komplexcr dan dat
van een netwerkstad. De kringstad besraar
immers nog steeds. De invloed-van het net-
werk is onloochenbaar maar builen de uit- .
7.aaiïng langs de steenwegen en autosnel-
wegen blijft de htstortsche stad beslaan. ze
is wullswaa r door de kanteling van cemrau-
teil gerekend. maar houdt waarden in die
onvervangbaar zijn en alleen om een nieu-
we inhoud vragen. Oe eerste lekenen daar-
van zijn duidelijk merkbaar in de verede-
ling van uitgelezen buurten in het centrum
van grote steden.

Juist deze mogelijkheid tot hemt'stem-
ming en herinterpretatie maak! ook de
Vaartkom zo waardevol vanwege de vlone
bereikbaarheid langs Ring. Vaart en spoor-
WL'g. Hel tasstrierend komrast lussen hel
rustieke Klein Begjjuhof en de rauwe indu-
striële stcer van de Stella-gebouwen spreekt
rot de verbeelding. Hoewel reeds in 1990
een studie tor hertx-stemming als woonge-
bied is gemaakt door de het projektteam
Stadsontwerp onder leiding van Marcel
siners wacht dil potentieel ontwikkelings-
gebied 110gsteeds op een polemisch debat
over zijn tockornstlg lot, en over het al dan
niet afbreken van pareltjes van industriële
archcolögtc.

Ho]x:l!jk Is de rassinatle die de vijfde
nhaka-plocg koesten voor netwerken en
voor de bij vele studenten onbekende
vaankom uiterst besmettelijk. en wie weet
komt hier ooi! een kunsrencemrum waar
kunst gemaakt en getoond wordt. russen
Begijnhul. sociale woonwijk en hel strakke
vaonwater; onderworpen aan de sakrare
blik van het grote Mariabeeld op de Karme-
Hetenberg.

Ithaka geboeid door de Vaartkom

De stad als netwerk
O ft etl rond Leuven zijn enkele

drastische stedelijke transfor-
maties op til. Hiervan getuigen

het nieuwe mobiliteitsplan, een her-
bestemming voor de Philips-gebcuwen
en de Iten'nn'cltting vall de stations-
buurt, Orgallisatie en integratie I/all
het toenemend tramporlap lokaal,
stedelijk ell interstedelijk nivo vormen
lJierbij een terugkamend thema, Bij
deze gedacl.tengQllg worden de over-
s/agpunten tussen verschillende ver-
keersystemen e" de verschillende ni-
vo's tereent gezien als dragers vall een
nieuwe von" va" door mobiliteit ge·
voede centraiiteit.

Nu verplaatsf ngstljd niet meer alleen afhan-
kelijk is van ruimtelijke alst;lI1d, maar ook
van de verbindingsmogelijkheden, zijn de
begrippen 'bercfkbaar' en "nabij' niet langer
synoniemen. De koncemrane waanoe de
beperkte beretkboarhetd vroeger verpltchne.
is over een meervoudig raster ultgcsmeerd.
De essenuefe kenmerken die vroeger het
onderscheid russen stad en platteland be-
paalden, vcrvagen. Iedere lunkrle dle bin-
nen een netwerk aangesloten is, kan zich
ven:ellSlandigen en de vorm en plaats aan-
nemen die voor haar hel meesr voordelig
is. De periferie. het vroegere hinterland of
extra rnuros, wordt geapprecieerd als speci-
fieke ruimtelijke konditie, en wordt Irneres-
sant als vestigingsplaats voor een bioskoop,
karnpus. hypermarkt of wetenschapspark.

Deze verzelfstandiging in afzonderlijke ak-
tivüeiten leidt tot de opheffing van de stad
als dusdanig. De stad is geen centrum meer
en vervalt tot wiukel-wandelsrrant. De
kring is vervangen door een netwerk, of
beter gezegd: de stad wordt een knooppunt
in een netwerk van tnfrasrrukruren die ver-
setrulende steden verbinden. Een eksrreme
vonn van de netwerkstad is bijvoorbeeld
Randstad Holland: een vormeloze en onbe-
paalde zone zonder eenduidige cemralttcn.

Een blinde Iassinatle voor netwerken.
eens te meer aangewakkerd door nieuwe
kommunikatiemogelijkheden en soongell]-
ke hvperspace. wordt best achterwege ge-
laten. Een netwerk heeft immers grenzen.
Het is berekend op een bepaalde kapadleÎl.
en het doodt zichzelf wanneer die over-
schreden worden. Dal laatste is in de Leu-
vense Vaart kom gebeurd. Na de aanleg van
de kom vestigde Stella Artois zich in dit
restgedeelte van de stad. met uitstekende
Iransportmogelijkheden en tnrem voorzien
van een eigen netwerk tussen de Imposante
industriële gebouwen. vana! de jaren rach-
lig echter verhuisde her grootste deel van
deze bierbrouwerij een halve kilometer; tot
buiten de ring. Daar was meer ruimie voor-
handen en waren de verbindingsmogclijk-
heden gunstiger. De V~artkom trekt nu nog
enkele stuiptrekkingen en wordt ecu in
zichzelf gekeerd fragment. waarvan de hui-
dige vitaliteit zich jammer genoeg beperkt
tot een minimaal herbruik van industriële
gebouwen als dancing. klimmuur en derge-
lijke. Jens Aerts

.,
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Weergaloos solodebuut van Emio Greco op
de Klapstukdansvloer

Twee kleuren: Wit
On de schaduw val' de grootse

nieuwe produkties WUI Amle- _
reresa De Keersmaeker en Wim

vandekeybus stelde de Italiaanse dan-
ser Emio Grew de voorbije u/eek zijn
eerste sotovoomeutne in Leuven voor.
Hel dansstuk: - 'Fra Cervello e Mov;-
mento - blanco" - lief evenwel in al
zij" bescheidenheid de lichtjes verplet-
terende indruk achter vall een danser
die til van bij zij" debuut over een rij-
ke en gevarieerde beeldtaal lijkt te be-
schikken. Er mag dal' ook '111 al reik-
lw/zend uitgekeken worden lIaar IJeI
vervolg. dal wetlicht zijn première zal
betel/et! op 11(:1 Klapstukfestival \'011
oktober di, jaar.

'Fr a cee-euo c MovhnenlO - blanco' -let-
terlijk vertaald "russen Hersenen en
Beweging - wit' - werd aangekondigd als
'een onderzoek naar het spannlngsvetd
tussen geest en Iic:haarn~. Roewel deze om-
schrijving eigenlijk kan gelden als uitgangs-
punt voor zowat elk hedendaags deusstuk.
verdient de oorspronkelijke en originele
wijze waarop crecc met deze idee omgaat
alle bewondering. Het eerste beeld dat het
publiek tc zien krijgt is dat van de karakter-
istieke kop van dl: danser - ook bekend
van Jan gabre's 'Da un Altra gaccta del
Tcmpo'- die met twee kersen aan elk oor
komt piepen vanachter een doek. dal net
als de rest va n het decor spierwit is. De

kijkers weten nu-teen dat er mag gelachen
worden. dat alles mcr zo ernstig moet ge-
nomen worden als de loodzware ure! wel
doel vermoeden.

Ook verder in de chureogralle, die uil
zeven redelijk onafhankelijke bewegingen
bestaat, wordt humor doehreffend als wa-
pen gebruikt om de ~p.1l1ningsbooR even ,lf
Te breken en 11)Weldanser als publiek een
rustpauze te gunnen. Zelden een danser
met zoveel overtulging ecu kip zien nadoen
als Emio Greco in het derde deel van zijn
choreografie. Maar zelfs op zo'n 11\01)1(·l)tIs
er meer aan de hand dan wat grappen 1.'11
grollen. De kip die gcîrustreerd moet roe-
kijken hoc zij aan de grond gekluisterd
blijft, terwijl andere vogels wegvlfegen.
biedt een mooie meeatoor voor hel gekende
verhaal van de mens dit' aan zijn lichaam
vastgebonden is, Dat is dan ook de ccmrale
betekenislijn die doorheen de zeven bewe-
gingen loopt.

Naakte man

De tegenstellingen tussen wal het
lichaam kan en wat de geest wil, de beper-
kingen die hel lichaam oplegt aan de geest,
is het hoofdthema van de gehele voorsiet-
ling. 'Fra Cervello' Is de kreet van een dan-
ser die in zijn hoofd de perlekte choreogra-
fie bedenkt, maar In de realiteit bijna letter-
lijk aan handen en voeten gebonden is: 'Je
suis mon corps', De ncbaarnsmosctte van de
Franse fenomenoloog Merleau-Ponty is in-

derdaad nooit verar. Voor de danser Is zijn
lichaam zijn materiaal, het objekt waannee
hij zijn kunst kreëert. Tegelijk is de hier
vcrtoonde lichamelijkheid een manier van
lil de wereld te staan, een pogmg om de
dualueit russen lichaam en geest op Ie hef-
fen, een poging die ook hier tot rmslukkcn
gedoemd is.

tn het eerste deel wordt dat verbeeld
als een geperverteerde balletbewegjng.
Grecc vertrekt vanuil een uptscbe ballet-
pose. maar raakt niet verder dan een aantal
Ircnctlcke pasjes, om dan uiteinddijk weer
naar het beginbeeld te moelen terugkeren,
Her slor van de voorstelling i~ daarvan de
pendant. We zien iemand die danst legen
beter weten in, een soort 'danse macabre'.
een krachtige. opzwepende dans die de
levenslust uitstraalt die alleen door hel
besef van de onherroepelljk naderende
dood te verklaren Is. Het doet denken aan
de vtdeo-tnsraüaue van Sam 'räylor-wood
lu 'De Rode Poont-tentöonstelling in het
Genbe toekomstige museum voor heden-
daagse kunst: een naakte man dil' danst
alsof zijn leven ervan aîhnugr. op sentimen-
rele licht-klassieke muziek. Dil is de manke
mens.

oreco heeft zich dar! al van zijn dans-
tenu omeeen. Een wit, wollen kleed moer
Iegelijk dienst doen als een verfomfaaide
tutu, als dwangbuis en als kokon, waar dl"
geest zich als een vlinderpop tracht uit te
wurmen. De variatie in de beeldtaal wordt
nog versterkt door een opvallende muziek-
keuze. De kombinatie van klassiek en rock
"n rtin bracht creco wellicht mee van bij
Jan Fabre. Mano Negra's 'Bring the Fire' -
is het een geval van Hlnetninterpretlerung
als je hierin een verwijzing leest naar die
grote aan zijn lichaam geketende mttologt-
scbe held promerheus. die hel vuur naar de
aarde bracht? - zorgde in deel drie alles-
zins voor een eerste absolute klimax. 'Ne

Eerste VRG-Ekonomikaproms

Van dEUS lol Amadeus
Oe/l muzjkale kmisbesruivi"g

lussen twee ver lIitee"liggellde
gellres als klassieke ell popn-

Iaire IIIl1ZÎek is zeker gUIi garantie
voor sukses. Zeker "iet als het voor de
eerste keer gebeurt, Het vtaams
Reclusgeneetschap (VRG) en Ek01IO-
mika zalJen daar geen graten in, en
hielden vorige week maandag de
eerste VRG-EkolJomika/Jroms boven
de doopvont, Hel kansen was al een
week op voorhand uitverkocht, elI
daar zal de nieuwsglerioheid naar net
samenspel tussen Tom narman
(dEUS) ell Stef Kami! Carlens
(MOOI/dog Jr.) enerzijds en een sym-
fonisch studentenorkest anderzijds
zeker niet vreemd aan gewee.\l tijn.

Al meteen na dl" nJl'l-'nlllg~rnedle)l volgde
één van de hoogtepunten van de avond:
Barman en Carlt'n~ dk 'i,l1l1l"nnu-t hl"t or-
kest "rhcme Imm 'rumprkc' en 'SudsfrSoda'
dl" zaal ingooiden. De omzetting van twee
nummers uit wat bekend Staat als het
'alternatieve rockgenre- naar een 'klassieke"
verste _ Iers waar ook Barman aanvanke-
lijk aan twijfelde - klonk verbazend ver-
frissend en dtnamtsch. De zaal wist meteen
dat dit orkest tot uitstekende dingen in
staat was, al lieten de rnuzlkanten de aan-
dacht soms wel wal veewareren. Opvalle~d •
was dal moderne dingen als de al genoem-
de nummers van dEUS en ftedjes van bij-
voorbeeld Portlsbead of Masslve Attack
beter klonken dan een klassieker als
'Breakfast in Amertca' van Supertramp.
Maar goed dal men niet geprobeerd heelt
een kleinere, Leuvense versie van de Arn-
werpse 'Night of the Prorns' te maken, al
had een van de zangers wel een hoge Joe
cockertakrcr. Ze gingen hun eigen lVeg;
één van de groepjes droeg trouwens de
naam Labo en verwerkte in hun nummer
Stukken van hel cksperimentele schijlje

'My sister '" My Clock' van dEUS.
Ook wat de variatie van de gekozen

nummers berreü gooiden de eerste pmms
hoge ogen: mphop en de uercme Pöircr-
tune, de musical Evita en Guns 'n gcses
{Don't cry for me, Argentina' en 'Novem-
ber Rain' waren trouwens twee hoogtepun-
ten), Mozan (een aria uit de film 'Ama-
dcus') en The Beerles in één avond vere-
nigd, Veel van de studentzangers stonden
wat onwennig op het podium. maar mnak-
ten dat mrrnschoors goed door IWIl vaak
verrassend zuivere en voldragen stem (de
Spreekwoordelijke uhzonderlng niet Ie nn
gesproken), De Kortrijkz.lall.e zanger van
nummers van Aerosmnh en Lennv Kr.wit7
zeue wil een gesmaakte perfomnnce neer.
Humor was er ook, met bjjvocrbceld een
inventieve versie van 'Tequila' en van de
begintune van 'Thc Muppctshow". veel
beter dan dl" IWL"!.:voorafgaande nummers
van het a kappclakollektief 'Toontje Hoger',
dat zijn Set met de MUPIICtkenlVijs afsloot.

Kar

Dirigent en stuwende kracht aducr de
hele urganisauc was reclucnstudeut Pietcr
Lccnknegr. twee jaar gereden had hij aan
de Kulak al een 'Kulak unplugged' gcorga-
msccrd. Het was dl" bedoeling Lil"kern van
de muzikanten dil" daaraan deelnamen in
Leuven uil te breiden, reu dal vorig jaar al
werd gepmbccrd maar niet lukte en waar-
door Leenknegt's droom een stille dood te-
gemoerleek te gaan. Tot dit jaar bleek dal
ook binnen Ekonomika de herinneringen
aan de Kulak unpluggedsessie nog zo le-
vendig waren dal ze bereid waren lIll"t hl."!
VRG op de kar te springen, De ene sugges-
tie bracht de andere mee, en uiteindelijk
werd besloten een Leuvense pmms te orga-
niseren. Ook de wekelijkse repctities kwa-
men moeilijk van de grond. I'icler leen-
megt: Mlnhel begin was het venrOUWl"n
soms een beetje zoek. Je Th met mensen,

me quine pas' sluil de voorstelling dubbel-
zinnig af. Een diché wordt nieuw leven
Ingeblazen. maar het is niet 'Zeker ot cr wel
gelachen moet worden bij de herkenning
van uret's kapotgcspeelde klassieker.

Konfrontatie

Nog een mooi moment: de manier
waarop de danser hallweg - wanneer na
het vierde deel het stuk zijn hoogte bereikt
• - dl' voorstelling afbreeklomdat hij zich
geen raad WCl"1met een onverwachte ge-
beurtenis. creco Improviseert zich in een
rechrsrreckse konfrontatie met het publiek
naar een volgend deel, verstild gedanst in
tegenlicht, met dl" rug naar de zaal. De
dlnamlscbe ahvisselln~ lussen onbeholpen
gesrunrel mei het eigen lichaam en snelle
dansbcwegir~en vergt een adem benemen-
dl" Hchaamsbeheersjng. maar hel sukses
van 'Fra Cervelln' is het werk van meer
kunstenaa,p dan Emio Grccc alleen, De bij-
drage van ~1',..Nederlalidse regisseurdrama-
turg Pieter C. schotten en lichtcruwerper
lIenk Danner verd(cn~n zeker een vermcl-•ding. liet sublieme samenspel tussen scno-
grafie. runknoneet maar toch betekenisvol
lichtontwerp en choreografie maken van
deze voorstejling één van de hoogtepunten
uit hel lopende Klapstuksetzoen.

Het is nu wachten op de tweede pro-
duktie van Greco, dal zich, alvast naar de
titel te oordelen - 'Rcssö - Fra eervene I"

Movimento' _ aankondigt als een vervolg
op dit 'biancot-deel. In de lente restdeert
Bmlo crecc in de Klapsiukstudlo's om dit
vervolg Ie kreërcn tegen het festival in
oktober. Nu al kan met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid de naam Ingevuld
worden van één van de revelaties op'dal
Klapstuk '97.

Bart Eeckhout

van twee verschillende
Iakultehcn, die elkaar
goed kennen. Het is pas
echt goed gaan lopen In
december toen we een
demo hebben opgenomen
om Tom Bannan Ie over-
tuigen. en toen die on-
middellijk daarna IOC-
hapte." Hel orkest moest
trouwens aangevuld wor-
den met mensen van het
Lemmensinsuruur. dil"
zeer Ie spreken waren
over de proms en willen
meewerken aan een
tweede editie.

Of die tweede
van de pmms er komt of
niet IJ al hij in het mid-
den: "Hl"1Uil nu wellicht
gemakkelijker zijn om
goeie muzikanten aan u-
trekken. maar je bent na-
tuurlijk ook afhankelijk
van het krediet en de
budgettaire wil van de
grote Iaknhcnen." Ook
zaal viel vee! te klein uit.
liet was wel degelijk de
bedoeling der de avond
1.011doorgaan in de gro-
tere Pieter de Sorner-aula,
maar organisatorisch gmg.die vlieger nier
op. net is volgens Leenknegt bovendien
ook nog onduidelijk hoe het orkest en de
prorus dan zouden evolueren, "eigenlijk
had je twee orkesten, het ene meer gericht
op de lullabv-achnge nummers 1O,l1~die
ook in Antwerpen te horen zijn, het andere
voor bijvoorbeeld de dsusnumrners. waar-
bij hel er niet op aan komt 0111elke noot
zulver te spelen maar waarbij vooral de
sreer.-ëe ekspresstvlteh en de energie
centraal staan".

Extra

Wat .....el al vast Slaat Is dal hel prorus-
orkest en SIef Kamil Carlens op zijn minst
nog een keer samen komen, Carlens was 1.0
entoesiast. dat hij als tegenprestalie voor
zijn kumst ondermeer vrlX"g om later een
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extra nummer op te nemen. Hij kroop
trouwens zeil achter de mikrofoon om
'Jintro & the great Luna' en·A day in thc
lik' sictn te geven. Dat laatste nummer,
van The Beatles. zou oorspronkelijk gezon-
geil worden door eerlens en Barman. Deze
laatste was tijden. 'suos & soda evenwel
overvallen door een oude rugkwaal die
hem verder optreden bel ene, waardoor uok
'R{)sl"~'- precies hel nummer dat Barman
zelf had gekozen - aanvankelijk in het
water vid. Het prerusorkest speelde 'Roses'
dan maar na hel officiële laatste nummer.
Er was namelijk een overeenkomst mei
Barman 0111ue nummers van dEUS op
band ojl te nemen, zodat hij daar in de
studio nog 'iets' kon mee doen. Een sym-
fonisch tussendoortje, of 'dEUS soes das-
sic·?

-~

Benny Debruyne
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De Centrale Boekhandel is in aantocht! Het complete magazi;n wordt ti;deli;kverplaatst. ShoytmodeIJen,
B-keus en duizenden boeken voor kilopri;zen ingekocht en dat bepaalt de weggeefpri;zen. De nietfyvste boeken, licht

beschadigd of verkleurd, soms nog in de originele verpakking.
Ende prijzen? Niet te geloven, we ruimen alles op voor een fractie van de oorspronkelijke prijs.

AI/ende· Van Dis· Pa/men· King •
v. Istendael.Lanoye • Lud/um • Claus· •
Mu/isch • Brusse/mans • Theroux • Rushdie

Kooten· v. Paemei. Berkhol enz. enz. enz.

MEDICAL

'De Cenlrale
Boekhandel' buys in
America end England
sdenlilic books 'per
kilo'. We give Ihousonds
ol magnilicenllexl-
books, monuals,
uilasses, reference- end
sludyguides, 0 'secoöd
lile'. A new world will
reveol ilsell la yo~.DITMAG JE NID MISSEN I!!

EK:5.000 M2
BOEKENFESTUN

BUILD UP YOUR OWN LlBRARY.
HUGE SAVINGS!

Profiteer van de le keus en breng
gerust vrienden óf kennissen mee!G)INFO:

Q0J.2381101
··VOORVERKOOPDAG··
DON 0 ER0 A G 6 M A ART 14-21 UUR

BRABANTHAL
LEUVEN

NIEUW PER BUS
Li;n4 ;5 de nieuwe verbinding: elk half uvr en op zaterdag , x per uur.

,
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~ zoel(erlies
.J Gratis ~lS (mee een aantal dclektcnl verkrijg-
baar. VOOI" Info c-mail naar nnm.LlIl~org..
" Whcn I sew the Implementation in the beta
I, I became very mad.
.J 22.00u Fuif: steekjekcpniennhetzandfuu.
voor homo's, jebtennes, bi's en svmparfusan-
ren. Albatros. org. Homojongeren Hel coede
spoor.
.J LidsIc eerste violist, heb jij al een viool?
Afroditc.
.J Cao'! wc deline stvles as wc did lnthe past?
"15 gezondheid op unid? Hou dan kim: op je
lid.
.J Haal uit die koffer. die luchtgitaar; want op
woensdag 19 maan kan ti weer naar hartelust
molenwieken. GII.urgcsloord? Zaal Rumbal
.J Dc1.cweck doel uonnte de groeten aan
Clyde: 'Myckcl hdlmingarl'
" Propaganda van de daad. nl dleu Tlimeltre.
" Discobar Zion in da house. yeah. Fishslick I1
up your ass,
V Ok dinsdag ln FAK jeneren : IliSlOria's hor-
roravond mei DJ Malthieu. Duisternis verre-
kerd, Leden van de fanclub gratis teegang.
V K., oas mear op dilt gele paraplu's niet op
jou jagen.
-.J Alfa drinkt haar vaten liever alleen. En Lauw
v Clyde, K"C you on 1\ttsday7 Love. Bonnie.
v O.S. nannv K .• Kaulille - vergat piketten
tent - lent legen boonl - helpt C.v.M.p.
v Br-ste Danny K., als adminlsrrator of veesene
Clly zou U mij misschien hetplezier willen
doen mijn boekhouding in orde te brengen.
GUSta A.
-.J Vrijd,lg bij Hlstorta : Arnoud's sensuele strip-
tease op de chlll-öut.
-.J Is t hls llossible7 I ruean: yes.
-J "Vil de kloöraak die vrijdagnacht mijn cd's

gestelen heeft alstubUef Langl.aam en pijnlijk
sterven? Aan scheurbuik, tbc of iers ebola-
achügs graag. O;ank u voor de moelie.
v Zeg tolfe buur, dte graag lelie drinkt, wij
moeten eens afspreken om mee Ie doen aan
'01' goed geluk',
v Danny K.,lelkens als wij mei 0115 groepje
(dal ik niet nader 7.a1 specificeren .. , optreden,
valt de stroom altijd uit. Wat moet ik doen?
Eddy B.
"Geachte heer nannv K., als personrclsvcr-
antwocrdebjke heb ik het genoegen naar aan-
leiding van uw mono 'mijn thuis is waar mljn
kabel ligt' u een plaats aan te bieden op de
Navigator. CV naar 'rernse.
" tjersre professor Eyskens. Ik vind u 101 nu
toe de knapste en 'meest sexy professor van de
hele KU Leuven. Knipoog ook eens naar mij ...
Een tew-studente dle niet is zoals de reSt
V Bios, Give me libertv or glve me dearh. Weg
mei de kliekjes, leve de democratie.
" liefste dagboek. mijn guudvls Is vanmorgen
gestorven. Ik heb geprobeerd hem af Ie rich-
ten.
v Z~doet maar alsof.
v Stals haar rietje is niet gebruikt.

" Zin om volgend jaar ee-n themahuls Ie Star-
ren? "Wij wensen samen mei juu een I!roc:p te
vormen om een thema uil 11:werken. N«m
kontakt op me-I Pteter Llevcus, VesatiuSSlraat
45 of l. Pa~sol 22.62.48 .
..J Te koop per kil0111: goeie <-0 minder goeie
CD'~. IelWat arulekerig aandoende schoenen
en een Stuk kaas uil de supermarkt.
..J Mooie verlegen metsje van de nieuwe ëco-
ropy In de 'rteusesrreer van woensdag 12 fe-
bruari. Diel!ene die jou aansraarde.vou je wil-
len ommoeteu woensdag in 'coupcrus & Coc-

reac-. mesrsesrreat 245 om 21.00 u Don"t pay
anv allention lOIhOSt' ccpycars. This Is the
real thlng!
v Ze- lakei wel meer.

" Madame de coeur 8risé, ik heb homogevce-
lens en studeer nu al eerste kan pol & soc.

Wal kan ik nog meer doen?
v Does anyone have a good knowledge of an-
chored boxes ptecemem?
.J Stals komt nog steeds niet klaar met haar
thesis. Wordt hel lijd voor hulpstukken?
.J Zin om volgend jaar een themahuts Ie star-
ten? Wij wensen samen roerjeu een groep Ie
vormen om een thema Uit te werken. Neem
kontakt op mei Pieter Llevens. vesaftussrraer
45 of i. PaSSOI 22.62.43.
.J Waarom danste je njet met mij? Zoek [on-
gen die me ook zag dansen en ziften op Griek-
se fuif (zat 22/02). tweede kans: 20.00.59.
.J Knappe X mei blonde lokken zou graag de
10 kiloeneter volgende keer niet meer zo al-
leen lopen.
v Sorry voor de schrijffoUlen Ann P., tout est
dans. Ie slip. BO.
v Reine: jammer van vorige dinsdag, ik zre al
uit naar nu dinsdag in la Marionena. Sec you
al seven. J.
-.J Vincent met strikje zoekt vooezmer zonder.
-.J Ben je een sansculotte, Nathalie7
v waohopige verkiezingskandidaal zoekl op-

met of zonder D.J.
KARAOKE (1.500 titels)

"lijf 016/201.301

lossing voor logische problemen.
" Marie-Anne heeft een gal III haar kous.
"Knappe X was trouwens zevende dil jaar.
Kwestie van rechtzetten wat niet gezet werd.

" Marle-Annr heeft een kous In haar gal.

" Wie Is HF? Chantal .
" Marie-Annr heelt een gal in haar haar.
" Deng X is dood. teve de revolunet NI dieu
ul maltee.
" Maar mt is toc:n nog beter dan: ... i

" Authonieke z~kl rechte vork om verder
AIIIla te teuteren.
-.J Straks heb je ne koek OP.ie oog Roelandl AFA.

" Knappe X met blonde lokken zou graag nu
al beginnen trainen om volgend jaar nog beter
Ie doen. Samen wel Ie verstaan.

"Smeyers, waar Is de 'S Meiers"

•• e • $ ••

• d & ~ d I
I>OOH RUT REYNAERTS

. I . ",. ;'.11,]<·'.' .. ICagen a a va vas ...;",,,,,,:,,,,,,""",,'
MAANDAG
19.10 u VORMING Le.. en vuur de 21SI!!....uw.

Rdlgie in een grsckuLariset'rde wereld, Per-
soonlilkc en tnsuwuonete geloolswegen.
d<:Iot- prof. D. Hut.kb.aul, In Pieltr De Somer'
aula, De 8eriOlSiraat 24.

DINSDAG
20.00 u KONSERT Pall Pal; SolidarileflskOOf

-r.ingt Kaora, In 8tgijnholkcrk, info 22.78.08.
20.15 11KONSERT Sirku,polka van Str~vinsky,

Seh"r.l1.Jde viln Rllllsky.Korsakov en de Sui·
te aomeo oud Jullene van prckoûev onder
Icldlng van litk.me SIrben). In Piettr De
Somer, (lrg. Universitair Symfunlsch Orkest

21.00 U KONSERT FolkoJltredell ·Clochard·.ln
ParkStraat 14. l<>eg.graus. org. Los Buenos
vzw.

WOENSDAG
I J.OO u LEZING Uur Kultuur: Lue1\iymans mei

een dlavOOl'SlcUlng over 7jJn werk. waartu hij
de tllOgt:lIjkheden van KhllderkullSI vandaag
de dag onden:oekl. In SIUG...a!. org. Kultuur·
kommb)lr KU Lcu"en, inlo \2.40.09.

14.00 11FILM Hel lied van de Aardr. Venonlng
om 1400 u en 20.00 u. In Vander jeeren-

straat JO. 0fK. Vlaams fibnmuscum en ·a{(hlel.
15.00 u LEZING lJannah Arendt over denken en

akiie. in K.ard. Merden:.lal. org. Hoger msu-
!Uil!WiJsbegernr.

16.00 U VIDEO 'The Mind Machine of Dr. Por-
sylhe'. El'n vldeo·lnstallatle van Anne Oui·
rynen, An-M3r1r Lämhr ..crns en Peter Mis_
sonen. doorlopend van 16.00 u tot 20.00 u.
in Kadoc.kapel. Vlamlngenslraat 19. reeg.
50/110, org. stuc.

20.00 u DEBAT Inlo·avond rond pwrla~;s.ln
Audllnrlunl AG, 13kultdt Gt:net:~kunde. org.
\'la':ltme Verl'l\l~lng l-'!.orl;},ls)llllll'men \'-zw.

20.00 u TEATER 'toneelgroep Thalela speen
'Wakitchul:iI' van Prank Adam. onder regie
van Elskr Vrlt:sc. in MeisJeKemrum. toe{:.
1001150.

20.00 u KONSERT 'Nu' "an Robert long, in
Stadsehouwburg. org. KC I.t:uven, Inlo
22.21 11.

20.30 u KONSERT Roei Van Kerkhoven, 7.ilng
t:n plano, In Mgr. Sende Insilluul 01.18.

20.10 u KONSERT 8t1:lhoven Akademie speelt

webem, Scheben. Feldmann en Krrnt:k
onder leiding va" P Rundelen mei C.
Fugglss ats sopraan. In Plelt:r De SOmet-IU]."
Of'g Kuhuun.-Ömmi~,k KU leuven. ,,,(,l
011226nll.

20.l0 u PERFORMANCE Pre_hhab: 'Zo geel Ik
miJn kat een pllletje" van sanne van Rijn. In
StuG ...a]. loeg. 1001150, org. sn«

21.00 u FILM AlnuTlonumem"n Iklru ~Aklra
KUT<.>Sa""3,19H), In Vlaams ûlmmuseum en

-arrblel, Of'g. KC Leuven.

DONDERDAG
13.00 u ITHAKA hhaka e~cit~: een ]1.lm"JuT"S

langS hed"ml..ugsc kun,t. Slan om tl·OOu
met een tealt:rperfortnDIlCr en afsluiter om
2}.00 u 111"1 een fuif In ex· Silo. l)oorlopend
kunctmanllesraues. met werk van 27 jonge
arll~len. In de Vaonkom tbusverblndtng
v3nop CrOir Markt). loeg.llr31Is, org Kul.
tuurraad.

16.00 u VIDE:O -rne Mlnd Maehlne er Dr. ror-
~ylhe·. Een vldeo·lnstallatlr van Arme Qul·
rynen. An-Marle Lantbrechts en Peter Mis-
souen, doorlopend vall 16.00 u lOt 20.00 u.
In Ka.doc-kalICI, Vl;unlllgenstraat \9.1<lq:.
50/80. (lilt. stuc.

20.00 u PRAATKAFEE Stevrn dl' soer (De
Standaard) mode reen een dellilt over hel
wesrees well'aansnlvo. dekumul, stemrecht
voor mlgrarnen en de huisvrsllng)problerna_

liek, In xeree Patapou!. TIenSl.'Straat 51. org.
Leuvense ponueke jongeeenverculgtngen.

20.00 u LEZING Als alslult .. r V3n de 'Avondt:n
van de ArchitectUUr" stelt Jan Maenhout :t.ljn
werk voor, In Maria ThercslaroUege. roeg

gratIs. erg- StudcmcnwerkgrOCI,·dcpanell1ent
Asr(l-KU Leuven.

20.00" TEATER 'rcueelgroep TIlalela speen
'Wakltchaga' VDn I'fJnk Adam, ,mder re):1c
\lan EI~kt VrlC<l<'.In Mrl~rs.:~l1trutll. loeg.
1001150.

20.00 u MUZIEKTEATBR '01 Strings &Thlng.·;
ren programma van Dirk Brossé- tIlet werk
van enkele der meest gelt:~en Nedt:rlands-
I3lige Khrljve~. In Statlschouwlltltg.. o<g. KC
leuven.

VRIJDAG
20.10 u KONSERT ClOusUIl. Konscntour 1997.

in Sladschouwburg. I()(g. 40015501750, org.

KC Leuven.

:RTon('f'I~ 'n!aleii spciaf
'Wakltchaga' van Frank. Adam. onder lTgie

van Elske vnese. in Meisjescentrurn. Hq.
1001150.

20.00 u MUZIEKTEATER 'Zigrunrrliefde' door
MUljeku:ater Brasschaat, in StadKhouwburg_.
org. KC Leuven.

20.00 u TEATER Blijspel 'Koncr' van Mlrkt'
verbeten In een regie VJn Karel suuvven. in
zaal 'Ons Huis', loeg. 180, org. Tont:t:lkring
Excelsior.

ZONDAG
11.00 1I KONSERT Plet swerts spech eigen werk

voor ptano solo en '9 little songs of 10llg ago',
in SladKhouwburg_. teeg. 200, oTg KC leu·
ven. inlo 22.21.13.

16.00 u VIDEO -rne Miod Machine ol Dr. I'or-
sythe.' Een vidro-imtaUatie van Anne Oul·
rvnen, An-,.brie Lambrcctns en ~Ier Mis·

souen, doorlopend van 16.00 U 101. 20.00 u.
In Kadoc-kapel, Vllminge-nslraal 39. toeg.
50180. org. SIUC.

MAANDAG
12.,45 u KONSERT Slan Grad.traditionele mu-

rkk uit de Balkan. III UZ Gasthuisberg, 0IB.
info }4.48.80.

16.00 u VIDEO 111" Mind M.achine of Dr. For-
tythe'. Een vsceo-tnssauaue VJn Annc Oui-
rynen, An-Marle Larnbrecms en Peter Mis·
souen. duur10l'end van 16.00 u lOl 20.00 u.
in K~dt>C-kapel. VlamingensIraai J9. toeg.
50130. org. sure.

20.00 " KONSENT -carmen': opera Romana
Ch!) NallOGl, In St3dschouwburg, org, KC
Leuven. Inrn 22 21.1).

20.00 u VIDEO -rhe Wa.,..of the Weed' van Oui-
ryrwu, 1.ambrcchu; en Mismtten. vocrstcütn-
gen UUl 20.00 u en 22.30 u, in Stuczaal, loc-g.
1001150, ora- SIUC.

Eoos Pedagogische Kring
• M/Olom 20.00 u: praesidrumvergadenng.
in rcrma.

Kilo
• Ol/Ol om 14.00 u; Nam'iddagtav, ln lakbar
letteren.

LBK
• 04/03 om 20.00 u: Karnavalkanrus 'Dui-
venbond' .05/03 om 13.00 u: Duvclëkskur-
sic. Vertrek aan Landbeuwlnstuuut.

Medica
·04/030111 20.00 u: Unlcg Visitattekommissh:
door I'rol. Van Dalllml'" .• OSlOlom U.lO u:
Inf{)middag & infobeucs, in GIIB O&N.
.06103 om 21.00 u: Eerste noc-avond' StX-
ues·night. in Doc's bar .• 09/0l om 22.00 u:
Klassieke Avond. lil Ooc's Bar .• ]OIO) om
14.00 U: Info·beurs NGO's, in GBH O&:'iI
• 10/03 om 21.00 u: 1\\.eedekanavond.

• 05/03 om 20.00 u: pree podium en fuif. UI
Ud(l.

Romanla
• O)IOJ om 20.00 u: Film: 'Arizona nreams',
In MSI 03.18. teeg. grens.

VRG
• 04/0) om 20.)0 u: Gala van de Gouden
valkjes, in Sladnhollwburg

VTK
·0)/0) 0111 11.30 u: Broodjes in hel Theoköt.
·0)/0) om 20.00 (1: vue-roneet 'Achter de
schl'"rmen' van R. 113rwood, in 1.o1altlebr3nl-
Lerkevtld, WaversebJan 220 Heverlee.
·04103 om 20.00 u: Prolli'nl<alllus, in Waai,
berg .• 0410l urn 20.00 u: Toneel' Achter de
schermen' van R. Harwood. ill laai He,branl-
Lerkc\ldd .• 06103 om 22.00 \I: MinSlem drie
valen v.Jn haUwne, UI Fakbar .• 09/0) om
2200 u: H,)ppy Hour, 111'I Elixir.
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Kunstenaar Joe Cillen vestigt aandacht op
sociale problemen

"Eigenlijk woont niemand
ag in deze buurt"

e keuze \Ion de Vaartkom
als vrij ollgebmikefijke,
maar door tiln archi-
tektnrale en industriële

komplexiteit zeer hoei-
ende site. heeft teil aantal

onvermoede konsekwenties. tn dit ge-
bied, de noordkant I'all Leuven, 1I'00nl
,aclttig procent ww de Leuvense kans-
armen. Eénderde van hen is werkloos.
De industrie - hl casu Interbrew -
trekt zich sinds een aantal jaren uil
de binnenstad terug. Daardoor bevin-
den de el/orme sociale woonblokken.
die hier de alge/upm twee jaar ziju
neergepoot, zien nu in een soort 1'011

niemandsland, kompleet afgesneden
Vdll de rest van de ~/ad.

Ithaka kie~t dus voor ee-n - zeker bij
studenten ~ minder bekend stadsdeel Oe
kunstenaar die het meeste oog heeft voor
het sociale aspekt van de wijk, is onget\\~·
jtcld Joe Cillen. Een jonge belofte kan je
hem niet noemen - de man is 51 - e-n
Belg is hij wel van geboorte. maar hij
WOOnt al jaren in Rutterdam. Muurschilde-
ringen rnaakte hij in Nederland Hok al. in
samenwerking mei druggebruikers bijvoor-
beeld. Zijn leer bewogen levensloop - van
de nes over drugs naar t'en hard zeerneus-
bestaan - resulteerde in een grute sociale
bewogenheid. Die uit hij in het Leuvense
projekt door - ~IlICIl met (Ie buunbewon-
ers - dl' enorme blindt" muur in de
Glasblazerljstraat te dekoreren met een
muur1>~hilder!!'!.8. Het takreel wurdt mécr
dali ~ym'boihlh:een bh;uwe ilC::j'iel. l'en
groen graweld, watleeuwerikken in hel
zwerk, hel lIjn allemaal elementen die nel
door de aanwezigheid van de muur (en de
achterlfggende gebouwen) niet terug u'
vinden lijn in deze buurt

Beter

-

De buurt is 'rijk' aan sociale orgnnlsa-
ties: buurtwerk "r Larnpeke", 'wonen en
werken', jeugdhuis 'Den Tube" [gehuisvest
in een boot op de Vaan) en de Buurtkodpe-
rane proberen dn sociaal achtergestelde
deel van Leuven nieuw leven In Ie blazen.
Moo La Force van de Buunkoöpera!le is
één van de drijvende krachten achter de
'reanimatie'. Een regelrechte spraakwater-
val, met twaalf jaar ervaring en een goed
inzicht in de sodale en historische morfolo-
gil" van deze Wijken aan de noordkant van
Leuven.
Moo La Force: «Samen met de Ridder-
straat vormt de buurt van de Glasblazerij.
en de Sluisstraat een gordel val'! armoede in
Leuven, Een eerste historische ontwikke-
ling was de komst van de industrie naar
Leuven, Om de arbeiders onder kontrole te
houden, liet men hen vlak olj de labnek
wonen. Nadien werd de Industrie verder
gestimuleerd door de uitbouw van de Vaan.
Een tweede historisch belangrijk punt i5 het
liberale beleid geweest. Er is teer lang een
CVP·PVV koalhle geweest die de uitbreiding
van de industrie naar de Stadskern toe heelt
gc<itimull'erd_ Veel mensen kregen een beo
richt van onteigening, die echter vaak nooit
plaatsvond. Zij weken wel uit, ol reno-
veerden hun huizen niet meer, in de ver-
onder5tellillg dat le er binnen afzienbare
tijd toch uurnocsten. Met als gevolg dat
vele huizen hieven leegstaan en de verkrot-
ting van de buun.»

«nc uitbouw van Interbrew richting
binnenstad is nog niet zo lang geleden oe-
eindigd. toen men besliste om buiten de
ring het grQte nieuwe komplex op te trek-

ken 1).11rnaakte ook (lat de gebouwen aa/1
de Burchtvtraat Ieeg kwamen Ie staan, De
vraat! IS nu natuurluk 'wat doe Je daar-
mee?' In een Jecl van het gebouw 1.a1 een
Glasblazerijmuseum J.:t'huisvöt worden en
komt er een feestzaal met een kapacitcit
van 1,000 mensen. Ol' het gl'~IOO!lll' lied
komt een perkccrplaau, vour 150 autu's.
D.larvour houdt dl' buurt vanzelîsprckene

haar hart vast, want dat betekent nacht la-
waai, verkeerd geparkeerde auto's enzo-
voort. Het 'UIl ook zeker geen groen zone
worden. want de parkeerruimtes "Zijnafge-
sloten met een muur, Dele plannen zitten
in een zeer kornplexe onderhandeling rus-
sen Imerbrew en de stad, het gaal hier over
alle leegstaande fabriekspanden in het Leu-
vense.»

Diefstal
• De vaankom is kompleet pnvee. de

stad heelt dat - spijtig genoeg - uit han-
den gegeven, waardoor de ene promotor er
zich naast de andere vestigt, zomaar. zonder
enig stedebouwkundig mzkhr. Er Is daar
geen enkele kontrole meer op, en de stad
kan alleen m~.1Tkomgerend optreden als
ze ook eigenaar ls van de gebouwen .•
Veto: Wat f3aat er Sfbel/ull met de Sfbouwtl1.
van de bra/uJwur. als dit verhuist naar Gast-
huisbef9?
La Force: «naar gaat men kantoorruimten
en appartementen van maken. Het probleem
is dat de stad vindt dat de wijk overbelast iS

door ~od.tk womngcn. In andere delen VJIl
Leuven Lijn er géén sociale woningen. Ze

willen gcttovcrmmg tegengaan r-n de socta-
Je wuningen heter ~jlr<:l(kn_ Dit betekent
voer hen dat alle gebouwen die nu vrijko-
men, gereserveerd worden voor 'hetere wo·
ningen". Ervaringen in Genk bljvoorboeln,
ionen aan <lat dan twee reaktles mq_!chJ"
rjjn. Ofwel leidt dit tnl voetale verdrtngiug
en grnndspckuiattc. waardoor kansarmen
zullen wegtrekken. Ofwel krijg Je vandans-
I'IIC.did~lall'lll()vl'rder, als gcvulg van ,k
kontromaue russen armoede en rijkdom.e
Veto: Is de I'/Ild \'atbaar \'<'t'{ alU kritit'k. wa1ll
u h<'tjt ttJdl al een mllltlli verf3aJrrill,,/,'fI ",/rUT
.üm,ql
La Force: «we hebbeu buurtbcweners met
de stad samengebrecht lil een Vijftal verga·
dcringcn met tdkem l'en dcrugtal deuine-
111<:1'>.Fr Wol' L'CIlveer 01'<.:11sfeer en cr kon
goed gepraat wurdcn. Achteraf spelen er
echter andl're lakmren. Wolllllc'er de burö-

'<:" \]J

(folo Peter CrulIlrn)

ktatie ....an de stad zjch weer doet gelden.
Dan gaat het duidelijk over andere belan-
gen dan die van de buurtbewoners. Oe oe-
loften die hijvoorbeeld gemaakt werden op
huurovereenkomsten. werden niet nage· _
komen, waardoor mensen ontgoocheld
raakten .•
Veto; Wat wart" dt kankretr voortteden van de
bewoners u/f?
La Fon::e: ~Wij hebben een grote makene
gemaakt van de buurt. waarop duidelijke
knelpunten werden aangeduid. Het eerste
was het grote gebouw tussen de Mechelse-
en de Glasblazerijstraat. dat eigenlijk weg
zou moelen. Wij zijn dan bezig geweest om
ideeën te omwikkelen voor wat er in de
plaats kan komen. liet antwoord van de
stad is echter, dat afbraak veelte duur is. Zij
goochelen dan met sijfers van honderd mil-
joen. Ik zeg 'goochelen'. want blijkbaar is
dal nler zoveel. Maar eigenlijk zit dat kom-
plex wel in de onderhandelingen russen de
stad en Interbrew .•

«Ithaka is een uttsrekende aanleiding
om de problem.nlek van deze huun nog
eens aan te halen. Er leven honderd kinde-

ren IJl de sociale worungvn aan de lilasbl.l
zerijstraat. en er is daar geen groen Ie be-
speuren. geen plek om te spelen Er is al·
leen het Valken plein. vr(,eger ecu wa~\dd.
nu bedekt met kelen. Kinderen vinden na-
ruurhjk ruk-, leuker dan met keien te gooi-
<'11 kapcue runen en beschadigde auto',
71Jn het resultaat. J<, kroeen op die manier
vandalisme. Woll Is het antwoord van de
stad? Ze gaan er <'1"11 poluieagent !lI<'1 een
hond bijzenen. die moel kontroleren of de
kmoeren braaf zijn. De oplossingen van de
srad lij.';J.;l"ndus mijlenver van de oplossin-
gen waar wij om vragen .•
Veto: Wordt de \'1'1111.'1(J1'I1 UIl mmnnnm aan
.~roJt'tItotnet met .'Ithoord~
La Force: ~Toch wel. de kronen nanvt het
sociale kemplex worden afgebroken en rlal
word! ccrespcotptctn. Er komt daar echter
geen Spt'\(g zou. omwille van die derug
meter hoge muur van huerbrew, Plus: de
voer loopt daar vlak naast, wat leven-ge-
vaarhjk ,,-, ne kinderen vissen er ook. <11·
hoewel ik betwijfel of ze iets vangen. want
het is er ongc!of!'lijk smerig. Fr ligt l'en hek
hoop rotsoot in lfét: w ater. zelfv vuperrnarkt-
karretjes en tien keer hebben IC een karkas
van evn varken uit her water gehaald. Wij
vragen geen hrxe watihuoestanden, maar
kleine eenpassingen om dl' buurt jccûtaar

te makcn.e

Lust
-om die reden hebben we ter gelegen-

heid van de aktie van lthnka een basketbal-
nel aan de muur gehangen en een doel op
de muur gecchllderd. zodat kinderen er
kunnen basketten en voetballen. De samen-
werking tussen de kunstenaar en 'Wonen
en werken' wordt zeer positief onthaàld.
Zt"itig laaggeschoolde mannen en vfOI,IW('n
kunnen er dagelijks tere(_Ji\ voor een oplei-
ding. gekombinecrd met tewerk~lcllillll.:De
werkloosheld in de7.{'buurt h immers nIJg
steeds zeer hoog~ te ligt op dertig preeene.
De Khildersploeg van 'Wonen en Werken'
gaal dl' achtergrond op de muur schilderen.
Ook geven wij dan een krantje uit."
veto; H(lt rragffrdcn de buurtutw(lntr! op al
dre I1!.liSfitl..t pümlltn'.. _ _
l.ol Force: «Joe heeft hen geimervicwd. en
het blijkt dat niemand graag in deze buurt
woont- Ze worden hier 'gedropt' door de
sooote huiwestingsrnaarschappij. en kiezen
pas in allerlaatste Instenue voor dit kom-
pie". ah er niets andere meer beschikbaar
ie. Een Koerd die hier woont en in Kocrdr-
stan mtshandeld is geweest, vertelde hoc
het uitricht -- de lichten van lntertrrew
- hem konstant herinnerde aan zijn lijd in
de gevangenis. De ruimtelijke ordening is
hier 10 slecht dat niemand hier grilag woont.
wij proberen dus wat ruimte te kreêcren,'
en dolt doet de kunstenolar ook, door posi-
tieve elementen In de buurt aan te bren-
gen. Onze jungercnwerking Is trouwens
ook aktief en wil zich op die dag op hel po-
dium laten horen met een liedjl'. 'Wonen
en werken' verzorgt dan l'en standje met
hapjes en drankjes, om het allemaal wal
gezellig te maken. Wij zien dat als een vee-
lengstuk van ome andere akries. om de
problemen van de buurt kenbaar te maken .•
Veto: Hoe vtrlitp de samtnwtrkirl!) mtl !thaka"
la Force: «Ja, de studentenwereld Is toch
een heel andere wereld. Toch bestaat de
buurt nu voor een derde ult studemenwo-
ningen. Dat is echter geen goed teken, en
lokt heel wat reeknes van bewoners uit. Oe
aanwezigheid van studenten geeft de straat
een vuile, grijze aanblik: zij poetsen de
stoep immers niet of nauwehjks en 21jn in
het weekend en tijdens vakanties weg. Ze
hebben geen aandacht voor hun woonom-
geving, wat zorgt voor verval. ~

«Posltlef is dan weer dat sommige stu-
denten zorgen voor ktnderanlmatie en zo,
en dat er 's avonds nog leven op Straat is.
vooral de klassieke hulsvrouwen vinden
student-buren echter meer last dan lust,
vervuiling brengt meer vui! mrt. Het gaat
ook meestal om huurwnnlngen. die sowie-
so minder goed verzorgd worden dan een
eigendom. Studenten komen hier vaak
wonen omdat hier nog 'het echte Leuven',
met veeI5Ir<lOlth:ven. zichtbaar is.~

Ann Bries


