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inleiding
1. WAT IS PAZ?
Publiek Aan Zet / PAZ wordt georganiseerd door
Mooss en Cera, en was in 2013 een initiatief van
Mooss, Cera en M-Museum Leuven.
Door het organiseren en leren van een ketting van
bijzondere participatieve trajecten in verschillende
kunstorganisaties wil PAZ een duurzame verandering
teweegbrengen in de verhouding tussen kunst(organisaties) en publiek, om zo een breder publiek een
kwalitatieve kunstervaring te bieden en bij de kunsten
te betrekken.
De doelstellingen van PAZ zijn:
• Een kwalitatieve ervaring voor de participanten,
zowel op het vlak van het participatief proces,
als op het vlak van kunstbeleving. De participant
komt aan zet.
• Experimenten met de optimalisering van de
beleving door het publiek in de betrokken kunstorganisaties.
• Meer inzicht in de interpretatieve noden van een
breed publiek, bij beeldende en podiumkunsten.
• Meer inzicht in de manier waarop de interpretatie
en beleving van een breed publiek kan worden
ondersteund, in verschillende contexten.
• De ontwikkeling van een methodiek om structurele en beleidsmatige vormen van participatie
te begeleiden.
• De verankering van de inzichten en de dialoog
met het publiek in de betrokken kunstorganisaties.
• De verspreiding van de inzichten en methodiek
zodat kunstorganisaties ook zonder PAZ een
breed publiek een betere ervaring kunnen
bieden.
• Een shift in de visie en werking zodat kunstorganisaties publieksvriendelijker worden en het
publiek als een partner zien (cocreatie). Het
publiek komt aan zet.
Zowel voor het vergroten van de inzichten in
interpretatieve noden en mogelijke ondersteuningsstrategieën, als voor de ontwikkeling van de methodiek, als voor het verzamelen van voldoende
materiaal om kunstorganisaties te overtuigen van
een meer publieksvriendelijke aanpak en van de
meerwaarde en mogelijkheden van participatie, is
het noodzakelijk om een aantal trajecten na elkaar te
organiseren en bestuderen. We voorzien vijf PAZtrajecten waarin we participanten uitnodigen om
een kunstorganisatie onder de loep te nemen en

experimenten op te zetten om de publieksbeleving te
optimaliseren. Ieder traject wordt onderzocht en de
onderzoeksresultaten voeden telkens de volgende
trajecten. Op het einde worden alle resultaten
gebundeld in een methodisch instrument waarmee
het veld zelf aan de slag kan. Dat instrument zal
breed worden verspreid.
De kunstorganisaties waarmee PAZ samenwerkt,
zijn: M-Museum Leuven (PAZ-1), Het Theaterfestival (PAZ-2), Musée des Beaux-Arts en Musée de la
Photographie Charleroi (PAZ-3), Het nieuwstedelijk
(PAZ-4) en M-Museum Leuven (PAZ-5). Met het oog
op het ontwikkelen van de methodiek en het realiseren van onderzoek en reflectie is het interessant
om disciplines te vergelijken (beeldende kunst en
theater), om een vergelijkbare case buiten de
Vlaamse context te hebben (Charleroi) en om in dezelfde context te kunnen werken met een verder
ontwikkelde methodiek (2x M). De partners werden
op basis van deze parameters geselecteerd, en omwille van hun bereidwilligheid om maximale participatie een kans te geven.
2. VISIE OP PARTICIPATIE
‘Participatie’ is een woord dat veel ladingen dekt.
Een eerste invulling is deelnemen. Bij deelnemen
zijn participanten toeschouwers. In deze betekenis
zien we ‘participatie’ dikwijls in de context van doelgroepen: we willen dat een breed publiek deelneemt
of geen drempels ondervindt om deel te nemen aan
cultuur. PAZ past deze betekenis van participatie
toe in het streven naar diversiteit onder de participanten volgens verschillende parameters (gender,
leeftijd, opleiding, sociale achtergrond etc.). Een
andere doelstelling is dat PAZ probeert om het deelnemende publiek (het publiek dat de experimenten
van de participanten bezoekt) een zo optimaal
mogelijke deelname/beleving te bieden.
Een tweede invulling is deelhebben. Bij deelhebben
zijn participanten betrokken, hebben ze een actieve
inbreng of zelfs (mede)beslissingsrecht. Het is vooral
in deze betekenis dat PAZ ‘participatie’ gebruikt,
met als belangrijke opmerking dat door het publiek
een stem te geven in onze kunstorganisaties (deelhebben), deze organisaties aantrekkelijker worden
voor een breder publiek (deelnemen) omdat de kwaliteit van de deelnemende ervaring verbetert.
Een andere manier om naar participatie te kijken,
is via gradaties van participatie. In het veld worden
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verschillende van deze gradatieschalen gebruikt
(Nina Simon, Edelenbos en Monnikhof etc.). Dat
gaat van een zeer beperkte vorm van betrokkenheid
(het publiek mag feedback geven) over tussenvormen zoals adviseren, contribueren en collaboreren, tot cocreëren (meebeslissen) en zelf beslissen.
De participatietrajecten van PAZ zetten in op de
vorm waarin de participanten maximaal betrokken
zijn bij de organisatie, namelijk zelf beslissen: ze
maken zelf een tentoonstelling van A tot Z, bepalen
zelf welke bemiddelende omkadering er komt rond
theatervoorstellingen etc. De begeleiding (vanuit
PAZ en de kunstorganisatie) beperkt zich tot aanmoedigen en faciliteren, en het bewaken van de
onvermijdelijke beperkingen in verband met budget
en dergelijke. Op lange termijn is het echter de
bedoeling om kunstorganisaties – op basis van de
ervaringen, onderzoeksresultaten en reflectie uit de
verschillende PAZ-trajecten – te stimuleren om met
het publiek vormen van cocreatie aan te gaan.
Door in te zetten op de maximale vorm van participatie willen we kunstorganisaties meer inzicht bieden
in de interpretatieve noden van het publiek en
in manieren waarop we het publiek daarin beter
kunnen ondersteunen. We willen tonen hoe een
partnerschap met het publiek een kunstorganisatie kan helpen evolueren naar een plaats voor de
kunsten én voor een divers publiek. We willen daarin allerlei vormen van participatie stimuleren (het
publiek op een structurele manier om feedback
vragen en daar ook echt iets mee doen is voor veel
organisaties al een grote stap), met als uiteindelijke
streefdoel cocreatie. Cocreatie staat voor evenwicht.
Bij de minder betrokken vormen van participatie
wordt alles door de organisatie aangestuurd en wordt
het publiek uitgenodigd om bij te dragen, maar blijft
de eindbeslissing steeds in handen van de organisatie. Bij de maximale vorm van participatie (zelfbeslissing door het publiek) heeft de organisatie een
ondersteunende rol. Wij geloven in een toekomst
waarin het publiek niet langer enkel ontvanger van
tentoonstellingen en podiumproducties is, maar
echt een actieve en gelijkwaardige partner wordt die
de kunstorganisaties cocreëert.
Daarbij sluit een derde manier om naar participatie
te kijken aan, namelijk met een focus op het participatiedomein of de participatievorm. Op basis van een
brede literatuurstudie kunnen vier vormen worden
onderscheiden: participatie aan een aanbod van een
kunstorganisatie, participatie aan het maken van een
kunstwerk, participatie aan het kunstenveld (culturele democratie) en participatie aan het kunsten-
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beleid1. Met PAZ zetten we in op de vierde vorm:
participatie aan het kunstenbeleid, met name het
beleid binnen kunstorganisaties: organisatieparticipatie. We nodigen participanten niet uit om mee een
kunstwerk te maken of om hun eigen creaties te
tonen, en het is ook niet de bedoeling dat ze aan
een bepaald aanbod participeren. Integendeel,
het doel is net om via hun experimenten het aanbod
in kunstorganisaties te veranderen, en dan specifiek met betrekking tot de ondersteuning van de
beleving en interpretatie door toeschouwers. Door
het publiek uit te dagen om vanuit hun eigen ervaringen, interesses en noden een project binnen een
kunstorganisatie uit te werken, willen we inzichten
verwerven die de toekomstige koers mee bepalen.
3. ONDERZOEK NAAR PAZ: ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODIEK
Binnen PAZ nemen onderzoek en reflectie een bijzondere plaats in. Daarbij focussen we op twee
aspecten. Aan de ene kant is er de vraag wat we
kunnen leren van het publiek in verband met interpretatiestrategieën en -noden van bezoekers, en de
mogelijkheden om hen daarin te ondersteunen. Aan
de andere kant is er de vraag wat we kunnen leren van
de trajecten naar de uitwerking van een participatiemethodiek toe.
PAZ vindt het belangrijk dat bezoekers een kwalitatieve kunstervaring hebben. Vandaar dat we onderzoek doen naar interpretatiestrategieën en -noden
van bezoekers, en manieren om hen daarin te ondersteunen. Dat onderzoek vormt niet alleen een aanvulling op de kennis ter zake, het is heel specifiek
een praktijkaanvulling op de theorie. Het materiaal
dat we verzamelen, komt immers rechtstreeks voort
uit het project van de participanten. Dat heeft als
voordeel dat het soms krachtiger is om kunstorganisaties te overtuigen van een meer publieksvriendelijke aanpak en van de meewaarde en mogelijkheden van participatie: de stem van het publiek
klinkt dikwijls luider dan die van de medewerkers
die zich met bemiddeling bezig houden.
In PAZ-1 en PAZ-2 hebben we een publieksonderzoek uitgevoerd met een bevraging van de bezoekers voor en tijdens het project van de participanten,
om te bestuderen welke gevolgen de ingrepen
hadden voor de interpretatie en beleving van het
publiek. Voor PAZ-3 hebben we het anders aangepakt, deels noodgedwongen en deels omdat er een
1 Het participatiekader werd ontwikkeld binnen het onderzoek naar de
Functie Participatie in het Kunstendecreet, uitgevoerd in opdracht van
CJSM door Lynn De Pourcq, Veerle Matthijs, Marijke Van Eeckhaut en
Inge Van Reeth (Karel De Grote Hogeschool, 2016).

andere opportuniteit ontstond. Het publieksonderzoek werd wel opgezet, maar het Musée des
Beaux-Arts in Charleroi bleek eerder weinig individuele bezoekers te tellen en vooral groepsbezoeken,
waardoor er onvoldoende respondenten waren voor
kwalitatief onderzoek met halfopen interviews. We
hebben als alternatief een panelgesprek georganiseerd met een groep jongeren om de publieksvriendelijkheid van de tentoonstelling te evalueren.
Tegelijk bleek het project van de participanten in het
Musée des Beaux-Arts zodanig veel interessante
gelijkenissen met het project in M - Museum Leuven
(PAZ-1) te vertonen, dat we de focus van het onderzoek daarop hebben gelegd. Resultaten van het
publieksonderzoek hadden we al voor de tentoonstelling in Leuven aangevuld met het panelgesprek
in Charleroi, de vraag nu was op welke vlakken de
tentoonstellingen in Leuven en Charleroi gelijkenissen en verschillen vertonen en wat we daaruit
zouden kunnen leren met betrekking tot de visie van
het publiek. Deze analyse hebben we binnen Mooss
gemaakt, met een panelgesprek met participanten
van PAZ-1 en met een panelgesprek met mensen
die professioneel met publiek in musea bezig zijn.

1. Wat leren we uit de vergelijking van de PAZ-tentoonstellingen gemaakt door participanten op het
vlak van beleving en interpretatie? Of met andere
woorden: Welke interpretatieve noden geeft het
publiek aan? Wat ondersteunt de beleving en
interpretatie wel en wat niet? Dit onderzoek
combineerde een vergelijkende analyse door
Mooss, door participanten van PAZ-1 en door
mensen die professioneel met publiek in musea
bezig zijn, met de resultaten van het publieksonderzoek bij PAZ-1 en de evaluatie van PAZ-3
door een panel studenten.
2. Wat leren we uit dit proces voor de verdere uitwerking van de participatiemethodiek? Bij deze
onderzoeksvraag ligt de focus op de participanten en de begeleiders. Het traject wordt beschreven en aangevuld met kritische reflecties
van participanten en begeleiders verzameld door
middel van vragenlijsten en SWOT-analyses.
Dit document is het onderzoeksrapport van PAZ-3,
uitgevoerd door Mooss.

PAZ vindt het belangrijk om participatie zo kwalitatief
mogelijk te begeleiden. Het is dan ook de bedoeling
om doorheen de vijf PAZ-trajecten de methodiek
voor organisatieparticipatie op punt te stellen. Hoe
kan je participatie begeleiden (methodiek) en hoe
kan je participatie zinvol inschakelen in een kunstorganisatie (reflectie)? In elk traject onderzoeken we
wat wel en niet werkte, en daarop bouwen we in het
volgende traject voort. Voor dat onderzoek hebben
we in het kader van PAZ-3 aan de participanten en de
begeleiders gevraagd om een uitgebreide vragenlijst met open vragen in te vullen, aangevuld met een
SWOT-analyse met de begeleiders en een aparte
SWOT-analyse met de participanten.
In een gesprek met de partner(s) wordt gereflecteerd over wat de bevindingen voor (de toekomstige
koers van) de organisatie kunnen betekenen. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten meegenomen in de volgende PAZ-trajecten waar ze de experimenten van de participanten verder kunnen
voeden en de methodiek verder helpen ontwikkelen. Alle resultaten en ervaringen worden uiteindelijk
verwerkt tot een instrument waarmee het veld zelf
aan de slag kan.
In het PAZ-3 praktijkonderzoek stonden twee vragen
centraal.

5

DEEL I HET OPTIMALISEREN VAN
DE PUBLIEKSBELEVING
I.1 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
PAZ daagt haar participanten uit om een kunstorganisatie onder de loep te nemen en experimenten op
te zetten om de beleving van het publiek te optimaliseren. In PAZ-3 draaide de uitdaging om het maken
van een tentoonstelling met alles erop en eraan: van
de keuze van het thema tot het denken over en
eventueel zelf geven van rondleidingen. Welke prioriteiten stellen de participanten en welke accenten
leggen ze? Ze kregen de helft van de tentoonstellingsoppervlakte van het Musée des Beaux-Arts in
Charleroi ter beschikking (de verdieping voor de
tijdelijke tentoonstellingen, op de andere verdieping
staat de permanente collectiepresentatie) en ze
konden aan de slag met (een selectie uit) de collecties van Cera, Het Musée de la Photographie en het
Musée des Beaux-Arts van Charleroi. De tentoonstelling was een van de hoofdevenementen in het
kader van de viering van 350 jaar Charleroi en liep
van 10 november 2016 (opening op 9 november) tot
15 april 2017 (oorspronkelijk voorzien tot 11 februari,
maar verlengd).
Concept & doelstelling
De tentoonstelling kreeg de titel Reg’Arts Décalés
mee. Daarmee wordt de kern van het tentoonstellingsconcept aangeraakt, dat draait rond het kijken
naar kunst: we kijken allemaal anders en we zien
ook allemaal iets anders, onze blik verandert kunst,
maar kunst verandert ook onze blik, en ook de context heeft een invloed op hoe we kijken en wat we
zien. In de tentoonstellingstekst verwoordden de
participanten het zo: “We willen je uitnodigen om in
onze voetsporen te treden en samen een antwoord
te zoeken op de vragen: wat is ‘zien’, wat is ‘kijken’?
Laten we onderzoeken hoe de context onze blik en
visie beïnvloedt. Als je afstand doet van gevestigde
ideeën en je kijkgewoontes onder de loep neemt, dan
word jij ook, net zoals wij, een “Observ’acteur”. Het
inzicht en de ervaring kunnen je perceptie en beleving
veranderen ...”
De tentoonstelling had dus de blik van de toeschouwer als onderwerp en onderzocht welke elementen
in het kijken bijdragen tot betekenisgeving: niet
enkel kunsthistorische kennis leidt tot interpretatie,
er zijn nog vele andere aspecten die toeschouwers
als bouwstenen gebruiken voor een interpretatie
en beleving. Door in te zoomen op hoe kijkstrategieën betekenis creëren, wou de tentoonstelling een

6

breed publiek (dus ook mensen zonder kunsthistorische achtergrond of veel ervaring met tentoonstellingsbezoek of kijken naar kunst) ondersteunen bij
het beleven en interpreteren van schone, moderne
en hedendaagse kunst, terwijl de doorgewinterde
toeschouwer een frisse invalshoek werd voorgeschoteld. Dit uitgangspunt werd verder ondersteund
door een uitgebreide bemiddeling en aangepaste
communicatie.
Tentoonstelling
De presentatie bestond uit drie delen: de zone
“kijken-terugkijken-zien”, de zone “opstelling op
stelten” en de zone “in dialoog”. In elk deel vermengden de participanten kunstwerken uit de Ceracollectie (hedendaagse kunst), uit de collectie van
het Musée de la Photographie (moderne en hedendaagse fotografie) en uit de collectie van het Musée
des Beaux-Arts (schone, moderne en hedendaagse
kunst).

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

Bij “kijken-terugkijken-zien” draaide de presentatie
rond het uitdiepen van de eerste indruk: op klapbordjes naast de kunstwerken werd een vraag gesteld, bedoeld om de toeschouwer op een andere
manier of met een bepaalde focus naar het werk te

laten kijken. Zo wilden de participanten de eerste
dikwijls vluchtige blik verlengen en verdiepen, met
een aanzet tot interpretatie. Als je het bordje openklapte, kwam er info tevoorschijn die de interpretatie
eventueel een andere wending kon geven, en wou
aanzetten om nog eens goed te kijken. De info kon
te maken hebben met het creatieproces of met het
idee van de kunstenaar bijvoorbeeld. In de tentoonstellingstekst lezen we: “Het kunstwerk is niet veranderd, maar misschien wel je eerste idee erover ...”

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

Bij “opstelling op stelten” werd aangekaart hoe de
presentatiecontext de blik kan beïnvloeden. De participanten nodigden de bezoekers uit om “vanuit een
ander perspectief te kijken”, ook letterlijk door vragen
bij de kunstwerken te plaatsen. Er werd een kunstwerk gecombineerd met muziek, twee vergelijkbare
portretten werden getoond, het ene met een
somptueuze omlijsting en het andere zonder, één
werk werd zeer hoog tegen de muur gepresenteerd,
er was een werk dat je mocht aanraken enzovoort.
“Door al die ervaringen zal je zien dat je anders naar
kunst kijkt.”
Bij “in dialoog” brachten de participanten letterlijk
twee of drie kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s, video’s uit verschillende perioden)
met elkaar in dialoog. Hier was het uitgangspunt dat
de interpretatie van de toeschouwer wordt beïnvloed

door de verschillen en gelijkenissen tussen de kunstwerken; het ene werk kan vragen oproepen over het
andere, of net tot bepaalde inzichten leiden. Deze
dialogen waren zowel visueel (bijvoorbeeld de grafische kwaliteit van een foto versus het fotografisch
realisme van een tekening) als inhoudelijk (bijvoorbeeld (de visie op) het kind in verschillende tijden en
op uiteenlopende plaatsen of culturen). De dialogen
werden versterkt door een begeleidende vraag
tegen de muur.

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

Bemiddeling
De tentoonstelling was zelf al opvallend bemiddelend
van opzet, in de eerste zone met de klapbordjes met
vragen en informatie, en in de twee andere zones met
vragen tegen de muur. Maar dat werd nog uitgebreid
aangevuld door de participanten.
Ze zorgden voor de introductieteksten (muurteksten):
één algemene introductie en één voor iedere zone.
Ze schreven de folder (tentoonstellingstekst) en alle
kunstenaarsteksten. Daarnaast voorzagen ze een introductie op Publiek Aan Zet op de overloop onderweg naar de tentoonstelling, met een video waarin
zij aan het woord kwamen en getekende portretten
van de participanten (één participant was tekenaar).
De introductie op PAZ werd vervolledigd door een
muurtekst van de hand van de conservator van het
Musée des Beaux-Arts.
Daarnaast voorzagen ze in de tentoonstelling een
leeshoek met boeken over kijken (vooral kinderboeken) en over een aantal van de geselecteerde
kunstenaars, en tegen de optreden van de trap naar
de tentoonstelling brachten ze uitspraken aan van
kunstenaars over kijken. Op de piramide in het hart
van de tentoonstelling schilderden ze in verschillende talen woorden voor kijken en zien. De piramide
zelf was een gemeenschappelijk project van de werkgroep presentatie en de werkgroep bemiddeling,
bedoeld als zowel uitkijkpunt als plek om te zitten,
lezen, babbelen. Op het vlak van zitgelegenheid
werden daarnaast zwervende zitblokken voorzien.
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De participanten ontwikkelden ook bij elke zone opdrachten (in eerste instantie bedoeld voor kinderen/
families, maar open voor iedereen), en er was een
kast met allerlei materiaal waarmee bezoekers de
tentoonstelling via de zintuigen konden ontdekken.

cipanten worden gegeven, die de methode hadden
geleerd van de blinde participant). Daarnaast was er
een specifiek pakket voor jongeren en werd het jonge
publiek ook expliciet aangesproken om de tentoonstelling te komen bezoeken. Verder waren de participanten aanwezig en aanspreekbaar bij allerlei evenementen, en werden diverse bijeenkomsten in de
tentoonstelling georganiseerd op hun initiatief (bijvoorbeeld een bijeenkomst van de sociaal werkers
van Charleroi).

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

De bezoeker werd ook uitgenodigd om zelf iets achter
te laten in het Salon des Impressions. Je kon aangeven welk gevoel de tentoonstelling je gaf (bitter,
zoet, zuur, zout), en je kon een bericht schrijven op
een papiertje en dat aan de carrousels ophangen
(wat vind je ervan?). Daarnaast was er een selfieproject: er liep een slide-show met beelden genomen tijdens het participatietraject, en het was de
bedoeling dat er selfies van bezoekers in de plaats
zouden komen. Dit heeft echter niet naar behoren
gewerkt: er kwamen wel foto’s binnen, maar ze
waren te slecht van kwaliteit om opgenomen te
worden.
Tot slot hebben de participanten ook verschillende
rondleidingen in de tentoonstelling gegeven, zoals
instaprondleidingen op woensdagen en zaterdag.
Ze hebben zelfs – in overeenstemming met hun tentoonstellingsconcept, maar ook omdat er een blinde
participant was – een rondleiding gecreëerd “gegidst
door een blinde” (die was niet alleen voor blinden
bedoeld, en kon bovendien door verschillende parti8

Communicatie
De participanten zorgden voor de titel van de tentoonstelling, voor materiaal voor en contacten met
de pers (persmap, persconferentie, voorstellingen
en gesprekken), voor allerlei vormen van publiciteit
(affiche, folder, aankondigingen in kranten en tijdschriften, radiospot, voorstellingen en gesprekken)
en ze organiseerden de vernissage.
Terwijl de tentoonstelling liep, zijn ze verder blijven
werken om de aandacht op de tentoonstelling en de
activiteiten gevestigd te houden. Daarnaast hebben
ze diverse evenementen georganiseerd zoals vertellingen voor kinderen, maar ook het afsluitend
moment van het hele ‘350 jaar Charleroi’-project
en de finissage van hun tentoonstelling. Ze hebben
eveneens twee boekjes afgewerkt: de “Confidences
de citoyens devenus commissaires le temps d’une
exposition” en “Roman-photo d’une aventure artistique pas comme les autres” (beide beschikbaar in
de tentoonstelling om mee te nemen).
Reflectie
Tijdens de tentoonstelling heeft een aantal participanten zich gegroepeerd om verder na te denken
over het proces en het resultaat van hun PAZ-traject,
en over manieren om deze ervaring te laten doorleven. Er zijn mensen uitgenodigd om in lezingen op
tentoonstellen en participeren te reflecteren en er
werd een publicatie opgezet waarvoor ze mensen
uit diverse hoek hebben gevraagd om te reflecteren
op de tentoonstelling en het participatieve traject.

Voor deze publicatie werd nauw samengewerkt
(coproductie) met het Musée des Beaux-Arts, dat
het boekje wou opnemen in hun museumreeks, en
in dat kader ook inhoudelijke input heeft gegeven.
Binnen dat idee paste ook een tweedaagse waarvoor ze professor Dominique-Paule Decoster van
l’Université de Mons hadden uitgenodigd om op het
PAZ-traject en op participatie in het algemeen te
reflecteren met de participanten en het museum.

mensen deel die ook nauw bij PAZ-1 betrokken
waren – Chris Ferket (Mooss), Inge Van Reeth
(KDG Hogeschool) en Tine D’haeyere (M-Museum
Leuven; zij is geen publieksprofessional in de strikte
zin, maar wel door haar ervaring met PAZ-1) – en
daarnaast ook Dorine De Vos (nieuwe participatieverantwoordelijke M-Museum Leuven), Ann Delbeke
(conservator van Het Stadsmus, een museum met
een participatieve instelling) en Olga Van Oost (stafmedewerker musea Faro; zij werd door omstandigheden last minute verhinderd om aanwezig te zijn
op het gesprek, maar heeft wel haar gedachten op
papier gezet).
CONCEPT

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

I.2 VERGELIJKING MET PAZ-1
PAZ heeft twee trajecten rond het maken van een
tentoonstelling voorzien om de uitkomsten te kunnen
vergelijken op het vlak van interpretatie. Beide tentoonstellingen verschillen op belangrijke punten van
tentoonstellingen gemaakt door professionele curatoren (wat losstaat van kwaliteit en professionaliteit),
en vertonen tegelijk opvallende onderlinge gelijkenissen. Wat kunnen we hieruit leren in verband met
interpretatieve noden en de ondersteuning van interpretatie en beleving?
Het onderstaande is gebaseerd op een vergelijkende
analyse door Mooss, door participanten van PAZ-1
en door mensen die professioneel met publiek in
musea bezig zijn. De gesprekken met de PAZ-participanten en de professionals waren halfopen groepsinterviews. Voor beide groepen gaat het om kleine
steekproeven, maar door kwalitatief onderzoek is het
wel mogelijk om de betrokkenen echt zelf aan het
woord te laten, en op die manier een rijker en gedetailleerder beeld te verwerven. Ook door het combineren van verschillende invalshoeken (de begeleidende organisatie, participanten en publieksprofessionals) wordt het beeld rijker, gedetailleerder, en
daarmee ook accurater. Aan het gesprek met de participanten van PAZ-1 namen zes participanten deel,
die de drie verschillende werkgroepen vertegenwoordigden (presentatie, bemiddeling en communicatie). Aan het gesprek met professionals namen drie

De concepttekst van DINGES, de tentoonstelling gemaakt binnen PAZ-1, beschreef het thema als volgt:
“Het uitgangspunt is het kunstwerk als ding. De
nadruk ligt op de materiële en vormelijke eigenschappen van het kunstwerk, en onze onmiddellijke
ervaring ervan. De impact van een groot gekleurd
vlak, een onpeilbare diepte, een korrelig oppervlak,
een kwetsbaar papier, een volume op hoge poten of
tegen de vloer gedrukt … Materie en vorm kunnen
rechtstreeks tot ons spreken, ongeacht of we kunstkenner of kunstleek zijn.
Kunstwerken zijn razend interessante objecten: als
we ze de tijd geven en niet direct vragen naar hun
betekenis (wat staat er op, wie is die figuur, wat
betekent dat symbool, wat is de boodschap van de
kunstenaar, hoe past dit in de kunstgeschiedenis?)
dan valt er een hele wereld te ontdekken. Veel
museumbezoekers vergeten te kijken: ze nemen een
kunstwerk in één snelle blik op en dat terwijl de kunstobjecten op zich zo’n grote impact kunnen hebben
op de toeschouwer, door hun materiële en vormelijke
eigenschappen. De intensiteiten van deze eigenschappen komen slechts langzaam naar voor, in indrukken en gevoelens die voor iedere toeschouwer
persoonlijk zijn. Ze grijpen ons bij het nekvel, vullen
elke zintuiglijke porie, zetten onze zinnen opnieuw op
scherp en onze emotie in beweging.”
De participanten gaven aan dat het voor hen belangrijk was om het publiek zoveel mogelijk zelf te
laten kijken en associëren. Ze wilden hun tentoonstelling een open uitnodiging laten zijn aan de bezoekers om zelf de zintuigen op scherp te stellen
en de kunstwerken echt te beleven en subjectieve
betekenissen te genereren, zonder dat daar per se
veel kunstkennis voor nodig is. De tentoonstelling
bestond voor hen bovenal uit een collectie persoonlijke belevingen en interpretaties, gebaseerd op de
waarneming.
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Bij Reg’Arts Décalés draaide het concept niet rond
het kunstobject en de beleving van de vormelijke en
materiële kwaliteiten ervan, maar wel om de blik, het
kijken naar kunst, en welke elementen geassocieerd
met de waarneming onze interpretatie kunnen beïnvloeden of vormgeven. De materiële en vormelijke
aspecten van een kunstwerk waren daar een onderdeel van; specifiek in het gedeelte “opstelling op
stelten” kwam dat aan bod, maar ook in de twee
andere delen van de tentoonstelling werd hier de
aandacht op gevestigd.
Op het eerste gezicht lijken de beide tentoonstellingsconcepten misschien heel anders – het kunstwerk als object versus het kijken naar kunst – maar
er ligt een vergelijkbare visie aan ten grondslag. We
zien in beide gevallen het uitgangspunt dat niet enkel
kunsthistorische kennis leidt tot interpretatie, maar
dat er nog vele andere aspecten zijn die toeschouwers als bouwstenen kunnen gebruiken voor een
interpretatie en beleving. Door als toeschouwer in
DINGES te focussen op kleur, vorm, textuur, volume,
licht en schaduw … kan een kunstwerk betekenis
krijgen. En bij Reg’Arts Décalés werd dat verder
opengetrokken naar diverse manieren waarop het
kijken tot betekenisgeving leidt.
De gekozen kunstwerken zijn zeer divers, maar
passen perfect binnen de concepten, waardoor de
selectie niet noodzakelijk iets zegt over bepaalde
voorkeuren. Gezien de focus op interpretatie door
waarneming bieden ze allemaal visuele aanknopingspunten voor beleving en betekenisgeving, hetzij door middel van materiële en vormelijke aspecten, hetzij door figuratie en narratief. Er is dus zeker
ook ruimte voor abstracte en conceptuele werken
binnen dit specifieke kader.
Zijn alle concepten aangebracht door het publiek van
deze aard? Zeker niet. In beide trajecten kwamen
in het proces ook andere thema’s aan bod, ook meer
verhalende. Wat we echter telkens zagen, was dat er
meerdere concepten werden aangebracht die getuigden van een interesse in de visuele kracht van
kunst en in het kijken naar kunst. In het selectieproces om van de verschillende door de participanten voorgestelde concepten te komen tot één
definitief concept voor de tentoonstelling, stonden
de meer verhalende thema’s natuurlijk ieder op zichzelf, terwijl de thema’s die het kunstwerk als zintuiglijk object benaderen, gemakkelijker te combineren waren, en zo een grotere groep participanten
achter zich geschaard kregen. Concluderen dat het
publiek vooral in die kant van kunst geïnteresseerd
zou zijn, is dus te kort door de bocht. Maar dat er een
grote interesse voor bestaat, is wel duidelijk.
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In het kader van PAZ-1 werd zelfstandig curator Hans
Theys gevraagd om op de tentoonstelling te reflecteren. Hij waardeerde het eigenzinnige karakter van
DINGES: “Anders dan bij curatoren die vertrekken
vanuit een thema en de tentoonstelling daaraan
onderwerpen – waardoor er dikwijls een eenzijdige
benadering bestaat waarbij bovendien de aandacht
gaat naar wat werken gemeenschappelijk hebben en
niet naar wat hen onderscheidt – ging de aandacht
hier naar de eigenlijke vorm of textuur van het werk én
naar de mogelijkheid om die op een veelvoudige
manier te benaderen, waardoor de uniciteit van de
kunstenaars en de droom van de vrijheid die ze in hun
werk gestalte geven, ook de toeschouwer bewust
maakt van hun eigen uniciteit en vrijheid.”
Hij merkt dus een verschil op met (vele) andere, door
professionals gemaakte, tentoonstellingen. Een vergelijkbare aandacht voor het kunstwerk en een veelvoudige manier van kijken, is bij Reg’Arts Décalés te
zien. Het is niet duidelijk waar dit uit voortkomt.
Is het een gevolg van met een team een tentoonstelling te maken, en sneller een consensus te vinden
om te focussen op (het kijken naar) de kunst zelf, dan
overeen te komen over één thema? Heeft het te
maken met de bescheidenheid van niet-professionals die zich vertaalt in geen bepaalde visie
willen opdringen, maar integendeel de kunstwerken
en de betekenisgeving door de toeschouwer centraal
te stellen? Of geven de participanten hiermee aan
dat het kijken op zich en multiperspectiviteit (ieder
heeft een eigen interpretatie en beleving) voor hen
belangrijk zijn?
Op slechts twee trajecten en tentoonstellingen
kunnen we onmogelijk sluitende conclusies baseren.
Maar we kunnen wel vaststellen dat aan de ene kant
(goed kijken naar) het object en aan de andere kant
verschillende perspectieven belangrijk zijn. Het
object dat met al zijn zintuiglijke kwaliteiten uitnodigt
tot goed kijken, maar dat we te weinig zien omdat
we op zoek zijn naar de (kunsthistorische) betekenis.
Het geloof dat je interpretatie en beleving kan steunen
op kijken, dat je er niet per se voor moet studeren
om betekenis aan een kunstwerk te geven, dat het
open staat voor iedereen, maar dat we te weinig
worden ondersteund in dat kijken, alsof musea ervan
uitgaan dat kijken iets is wat iedereen kan. En de
openheid naar verschillende, persoonlijke, perspectieven toe, waarbij de participanten niet één verhaal willen opdringen, maar bezoekers uitnodigen
om hun eigen verhaal te schrijven.
Dan is er de vraag in hoeverre deze twee grote aandachtspunten uit de participanten zelf komen, of een
gevolg zijn van het traject dat ze hebben gelopen.
Los van waar het vandaan komt – een ‘aangereikte’

of een spontane bekommernis of een combinatie
van beide – blijft de vaststelling dat de participanten
het belangrijk genoeg vonden om er hun thema’s op
te focussen. Maar de vraag naar de oorsprong is ook
wel interessant. We zien in internationaal bezoekersonderzoek dat het publiek het belangrijk vindt om
persoonlijke betekenissen te kunnen geven aan
kunst (en andere museuminhouden), en dat ook
enkel die ervaringen en interpretaties met een persoonlijke link uiteindelijk van het museumbezoek bijblijven. Dit lijkt dus een universeel en spontaan gegeven voor bezoekers. Deze focus zou echter ook
beïnvloed kunnen zijn door de voortrajecten van
PAZ, waarin specifieke oefeningen rond kijken naar
kunst en gewaarwording van persoonlijke betekenisgeving zitten. Als je vergelijkt met andere tentoonstellingen gemaakt door het publiek, zoals de
Moussemtentoonstelling in het M HKA (2007), dan
zie je dat die wel thematisch van opbouw zijn – bij
Moussem was identiteit de rode draad – maar tegelijk de toeschouwer ook uitnodigen om zelf
persoonlijke betekenissen te creëren; de titel van
de Moussemtentoonstelling was niet voor niets
‘Ontmoeting’.
In het gesprek met de publieksprofessionals
kwamen ook nog de volgende pistes aan bod:
• PAZ stimuleert participanten om vanuit zichzelf te
vertrekken. Een tentoonstelling rond kijken naar
kunst kan logisch voortvloeien uit de vraag: hoe
kijk ik zelf? Beide tentoonstellingen benadrukken
die persoonlijke ervaring en eigen associaties.
• In de trajecten gebeurde het zoeken naar verbanden / thema’s / concepten vooral op basis van
het kijken naar de kunstwerken. Het is ook onmogelijk voor het publiek om alles op te zoeken
over de werken, er alles over te weten, en dan
gaat het visuele vanzelf een grote rol spelen.
Er zijn dan ook vooral werken geselecteerd die
visueel op een of andere manier aanspreken, en
waarbij associatie mogelijk is, abstract of figuratief. (Anderzijds: als een tentoonstelling vertrekt
van het uitgangspunt dat je moet kunnen kijken,
beleven en interpreteren zonder eerst iets te
moeten lezen, dan sluit een selectie van kunstwerken met een directe visuele aantrekkingskracht daarbij aan.)
• In de Cera-collectie zitten veel abstracte werken,
of werken waarin vormelijke aspecten sterk naar
voor komen, wat de keuze voor deze concepten
mee bepaald kan hebben.
De participanten van PAZ-1 vonden de invalshoek
van Reg’Arts Décalés wel interessant. Het concept
lag in dezelfde lijn als DINGES; bij sommige kunst-

werken werd ook echt gefocust op het object, bij
andere was de benadering ruimer of anders. De participanten van PAZ-1 ervaarden de tentoonstelling
soms als te richtinggevend of te didactisch (op het
randje): er werd naar hun aanvoelen soms sterk de
aandacht gevestigd op wat de participanten (PAZ-3)
hadden gezien. Anderzijds: in een klassieke tentoonstelling word je ook gestuurd, iedere tentoonstelling
wil je iets laten zien, maar je krijgt daar traditioneel
te weinig ondersteuning bij. Hier was er misschien
wat te veel, maar dat hangt ook af van wat je als
bezoeker verwacht en nodig hebt. Er wordt ook de
vraag gesteld of het wel de bedoeling was om te
sturen. Reg’Arts Décalés is meer een tentoonstelling
over perceptie dan over de werken zelf, en stelt dus
niet een bepaalde inhoud of verhaal voorop. Aan de
ene kant werkt het wel: de participanten van PAZ-1
hebben tijdens hun bezoek andere dingen gezien en
gedacht dan anders waarschijnlijk het geval zou zijn
geweest. Maar aan de andere kant zal de inhoud/
kunst niet blijven hangen, het gaat om de perceptie.
Naar hun aanvoelen ging het bij DINGES eerder
om de beleving en interpretatie van de kunstwerken,
niet om het proces van het kijken, beleven en betekenis geven, hoewel ze dat proces wel expliciet
hebben willen ondersteunen. Er zit dus eenzelfde
aandacht voor kijken en persoonlijke betekenisgeving in, maar de finaliteit of doelstelling is duidelijk anders: de beleving van het kunstwerk bij
DINGES en de bewustwording van het proces van
beleving bij Reg’Arts Décalés.
PRESENTATIE
Bij het maken van een tentoonstelling daagt PAZ de
participanten ook uit om de traditie van de white
cube niet zomaar voor lief te nemen en na te denken
over de presentatie. Welke manier van presenteren
ondersteunt hun thema en de beleving en interpretatie van de bezoekers volgens hen het beste?
Bij DINGES was het belangrijk om de concentratie
van de bezoeker te ondersteunen, zodat die zich
volledig kon focussen op de beleving van de vormelijke en materiële aspecten. Doordat de museumzaal
heel veel afleiding bood (met een dominant plafond,
drie deuren en drie ramen, een dubbele geleding,
veel contactdozen, een hangrail …), werd besloten
om een muur te bouwen die een plek omsloot in dit
landschap vol ruis. De omsloten binnenruimte was
de publieksruimte, in de buitenruimte, waar de bezoekers niet in konden, waren de kunstwerken geinstalleerd. In de muur zaten gaten waardoor de
bezoekers naar de kunstwerken konden kijken: de
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kijkgaten kaderden de blik en stimuleerden focus en
concentratie. Het was de bedoeling dat de muur ook
zelf meer object en materie werd, niet zomaar een
decor of voorzetwand, zodat de aandacht werd verlegd van de zaal naar de binnenruimte en vervolgens
naar de kunstwerken. Zoals Hans Theys opmerkte:
“Er waren geen pottenkijkers. Er liepen geen mensen
voorbij. De gaten in de wanden omkaderden je blik
en verleenden je een geprivilegieerd standpunt.
Weliswaar was dit standpunt beperkt, maar het was
tenminste een standpunt: een stelling die kon worden
aangevallen en verdedigd.”
Deze focus werd ondersteund door de keuze om
de zeer uitgebreide bemiddeling bij de kunstwerken
(zie verder) in dozen aan te bieden. Daardoor keek
de bezoeker eerst naar het kunstwerk, om vervolgens indien gewenst op zoek te gaan naar meer
informatie in de doos op de vloer bij het kijkgat.
Wie uitsluitend objecten wenste te ontmoeten, kon
dat. Wie graag achtergrondinformatie kreeg, werd
ook bediend. (De dozen op de vloer waren achteraf
bekeken niet ideaal voor alle bezoekers, maar de
uitvoering staat los van het uitgangspunt.)

Je zou kunnen stellen dat dit werd ingegeven door de
gebrekkigheid van de zaal als white cube, maar ook
voor de zaal die oorspronkelijk was voorzien voor
PAZ-1, en die wel mits afscherming van de ramen
als perfecte white cube zou kunnen worden bestempeld, was een alternatief presentatieconcept ontwikkeld. Daar werd gedacht aan de bekleding van de
zaal met piepschuim – vloer, muren en plafond,
inclusief sokkels, zitmeubilair en bemiddelingsinstrumenten – zodat de kunstwerken zouden loskomen van hun context en een directe dialoog met
de toeschouwers konden aangaan. Ook hier zou de
toeschouwer in eerste instantie op zichzelf geworpen worden (de volledig witte ruimte zou net zoals
de muur die aandeed als de achterkant van een
constructie, geen onmiddellijke aanknopingspunten
bieden), om vervolgens volledig en zonder afleiding
te kunnen focussen.

© Cis Van Nijverseel
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Hoewel de white cube net tot stand kwam in het
streven naar meer ondersteuning van de esthetische
ervaring van kunst (wat een zeer gefocuste kunstervaring is), wees deze tentoonstelling die oplossing
af en stelde een radicaal verschillend alternatief voor.
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Reg’Arts Décalés pakte de presentatie volledig
anders aan. Ook hier werd afgeweken van wat we
traditioneel zien in kunstmusea, maar dan door het
spelen met vragen en informatie bij de kunstwerken, door kunstwerken onmiddellijk naast elkaar
te hangen in dialoog, en door te experimenteren met
zaken als een kunstwerk hoog tegen de muur,
tegen een drukke achtergrond of in een verduisterde
ruimte te installeren, met muziek te combineren of
via aanraking te laten ontdekken. Hoewel op een
compleet verschillende manier, was de presentatie
van Reg’Arts Décalés er net zoals die van DINGES
op gericht om de bezoeker te stimuleren om te
focussen en beter te kijken, in overeenstemming met
de tentoonstellingsconcepten. Bij DINGES gebeurde
dit door het isoleren van het kunstobject, bij Reg’Arts
Décalés door het aanbieden van een reeks uiteenlopende contexten, met zowel inhoudelijke als fysieke
prikkels. Beide presentatieconcepten kwamen voort
uit de overtuiging dat we bezoekers ook door een
aangepaste manier van presenteren beter kunnen
ondersteunen bij hun waarneming, beleving en interpretatie van kunst.

BEMIDDELING
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Daarnaast onderscheidden beide presentaties zich
door hun aandacht voor het bezoekerscomfort en de
centrale plaats van de bemiddelingsinstrumenten.
In beide tentoonstellingen was ruim zitgelegenheid
voorzien, zowel op een vaste plaats (de leestafel
in DINGES en de piramide in Reg’Arts Décalés) als
zwervend. Ook de bemiddeling was duidelijk en uitgebreid aanwezig in het hart van beide presentaties,
weliswaar met, zoals boven beschreven, verschillen
in de manier waarop de bemiddeling en de kunstwerken zich tot elkaar verhielden.
De publieksprofessionals bevestigden dat in beide
presentaties duidelijk werd gezocht naar manieren
om het kijken te ondersteunen. In een white cube zie
je alles in een oogopslag en beslis je vervolgens zelf
wat en hoe je meer in detail gaat bekijken; deze presentaties waren – al naargelang hoe je het aanvoelt –
meer sturend of ondersteunend. Tegelijk gaat het
om twee uitersten: beperkend in DINGES en een
weids landschap met verschillende mogelijkheden in
Reg’Arts Décalés. In beide presentaties was er ook
duidelijk veel meer ruimte voor bemiddeling en voor
de toeschouwer, dan wat je traditioneel ziet. Je kan
hier zeker lessen uit trekken voor een breed publiek.
De participanten van PAZ-1 vonden de opstelling
van Reg’Arts Décalés mooi, rustig en met fijne perspectieven. Het gebruik van de zwarte muren werd
in dat kader specifiek genoemd. Het aanbieden
van de ervaringen in het tweede deel van de tentoonstelling was bijzonder; bijvoorbeeld het verkennen van een kunstwerk via aanraking en de muziek/
de geluiden bij het werk van Robert Devriendt,
deden je wel stilstaan. De hele tentoonstelling deed
vertragen en beter kijken; het naar beneden halen
van het tempo werd sterk gewaardeerd (dat was
ook wat hun eigen tentoonstelling deed). Ze vonden
Reg’Arts Décalés iets didactischer in de presentatie
zelf, je werd er als bezoeker meer bij het handje
genomen, bij DINGES zat die didactische ondersteuning meer in de bemiddeling en liet de presentatie je vrijer in je interpretatie.

Wat als eerste opvalt, is hoe uitgebreid de bemiddeling in beide tentoonstellingen was, zowel op het
vlak van inhoud (soorten en niveaus van informatie)
als op het vlak van manieren waarop de inhoud
wordt aangeboden of manieren waarmee bezoekers
ermee aan de slag kunnen (niet enkel tekst). Er werd
rekening gehouden met diverse noden / leerstijlen
van bezoekers.
De bemiddeling ondersteunde de focus op de waarneming. In DINGES gebeurde dat bijvoorbeeld door
trefwoorden die te maken hadden met materialiteit, door opdrachten, en door materialen zoals in de
kunstwerken werden gebruikt om aan te voelen. In
Reg’Arts Décalés waren er vragen, opdrachten en
rondleidingen ‘gegidst door blinden’. Daarnaast
werd in beide gevallen echter ook achtergrondinformatie bij de kunstwerken en kunstenaars voorzien, voor de bezoekers die hun beleving en betekenisgeving op die manier wilden aanvullen of verrijken. Dat gebeurde zowel in de vorm van korte basisinformatie, als meer uitgebreid door het aanbieden
van boeken over geselecteerde kunstenaars.
De bemiddeling ging aan de ene kant over het
concept van de tentoonstelling en over het ondersteunen van de beleving en interpretatie van de bezoekers, maar aan de andere kant werd ook gefocust
op de makers en het maakproces. De tentoonstellingen werden duidelijk ondertekend – met trots,
maar ook om aan te geven dat het om een visie
gaat – en via beelden en citaten werd een idee gegeven van het werk achter de schermen. Dit werd
verder versterkt door de DINGES-dag waarop
kunstenaar Robert Devriendt en curator Hans Theys
werden uitgenodigd om op de tentoonstelling te
reflecteren, en door de publicaties die bij beide
tentoonstellingen werden gemaakt.
De bemiddeling hield de interpretatie bewust open:
er is niet één juiste betekenis, verschillende perspectieven zijn waardevol. Dat idee werd op veel
manieren gecommuniceerd en ondersteund, onder
andere door de focus op waarneming en door het
duidelijk ondertekenen van de tentoonstellingen
door ‘leken’, maar bijvoorbeeld ook door het laten
weerklinken van verschillende stemmen (in DINGES
waren er bij de kunstwerken commentaren te beluisteren van participanten, zowel kinderen als volwassenen, naast de meer traditionele kunsthistorische achtergrondinformatie) of door het uitnodigen
van de bezoeker om commentaren achter te laten
(in Reg’Arts Décalés konden bezoekers hun mening
schrijven op papiertjes die ze aan de carrousels
in de tentoonstelling konden ophangen).
Opvallend was de ruime uitnodiging tot participatie
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aan de bezoeker in beide tentoonstellingen. In
DINGES konden bezoekers in een maquette van de
zaal zelf een tentoonstelling maken met reproducties
van kunstwerken, en er werd naar hun mening gevraagd over participatie in musea. In Reg’Arts Décalés was er naast de mogelijkheid om commentaren
achter te laten, ook de stemmodule over de tentoonstelling (bitter, zoet, zuur, zout) en het selfieproject.
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Dit waren zeker niet de enige actieve vormen die
werden aangeboden: de tekstbemiddeling werd in
beide tentoonstellingen aangevuld met een focus
op zintuigen (luisteren naar muziek of commentaren,
aanraken van materialen of zelfs een kunstwerk) en
opdrachten bij de kunstwerken.
Er was in beide gevallen bemiddeling voor zowel
volwassen bezoekers, als voor kinderen/families in
de tentoonstellingen aanwezig. Veel instrumenten
konden bovendien zowel door jong als oud worden
gebruikt – ze waren ook niet gelabeld als bedoeld
voor de ene of de andere, iedere bezoeker kon
kiezen waarmee die aan de slag wilde gaan. In
DINGES kozen de participanten ervoor om geen
eigen rondleidingen te organiseren (wat door de omstandigheden ook minder aangewezen was), in
Reg’Arts Décalés gebeurde dit wel, voor verschillende groepen.
De publieksprofessionals merkten op dat er duidelijk
meer bemiddeling aanwezig was dan in gewone tentoonstellingen. Het werd geapprecieerd dat presentatie en bemiddeling meer door elkaar liepen dan
gewoonlijk het geval is, en dat de bemiddeling meer
gedifferentieerd was (de diversiteit die we anders
aan kinderen aanbieden, werd hier ook aan volwassenen aangeboden, wat we meer zouden moeten
durven). Zeker bij DINGES zagen we een paar
andere formats dan wat toen gebruikelijk was (het
veld evolueert heel snel), maar ook in Reg’Arts
Décalés waren er sterke en speelse dingen zoals de
smaak van de tentoonstelling en de vragen. Er was
ook een prettige nadruk op openheid en dialoog.
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De participanten van PAZ-1 herkenden eveneens
dat beide tentoonstellingen meer bemiddeling incorporeren dan wat je doorgaans ziet; dat is niet voor
iedereen nodig, maar er werd wel onderschreven
dat er op dat vlak verschillende noden zijn bij bezoekers. Ze gaven aan dat je binnen PAZ wordt uitgedaagd om een tentoonstelling te maken voor een
breed publiek, en dat je dan vanzelf op zoek gaat
naar meer en andere oplossingen om de interpretatie en beleving meer en op verschillende manieren te ondersteunen. Wel vonden ze dat er bij
Reg’Arts Décalés, ondanks de hoeveelheid bemiddeling, al bij al weinig over de kunstwerken te vinden
was (de kunstwerkteksten voorzien door de participanten van PAZ-3 waren door omstandigheden
inderdaad onvoldoende beschikbaar in de tentoonstelling).

© Snezhana Dubrovskaya

I.3 EVALUATIE DOOR HET PUBLIEK
In het bovenstaande maakten we een vergelijkende
analyse van de twee PAZ-tentoonstellingen: wat
kunnen we leren van de keuzes gemaakt door participanten op het vlak van interpretatie? In het onderstaande richten we de blik op een ander deel van

het publiek: de bezoekers van de tentoonstellingen
gemaakt door de participanten. We zetten de
resultaten van het publieksonderzoek bij PAZ-1 (zie
Onderzoeksrapport PAZ-1) naast de evaluatie door
een panel studenten van PAZ-3 (halfopen groepsinterview met tien studenten en hun begeleider van
Sociaal Cultureel Werk aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen). We zoomen daarbij specifiek in
op die elementen die meer inzicht geven in interpretatieve noden en in manieren om beleving en interpretatie te ondersteunen in het algemeen, en minder
op de praktische evaluatie van concrete instrumenten. Door de relatief kleine steekproeven zijn de
resultaten slechts indicatief, maar het open gesprek
laat wel toe om tot een rijkere evaluatie te komen.
“Door de gaten leer je de mensen beter en meer in
detail kijken. Je bouwt mysterie op en laat de mensen
echt kijken.” (bezoeker DINGES)
Ongeveer de helft van de bevraagde bezoekers van
DINGES gaf aan dat ze de opstelling met de kijkgaten sterk apprecieerden, verfrissend en origineel
vonden. Zij ondervonden dat de kijkgaten hen echt
aanzetten tot beter en langer kijken. De andere helft
van de museumbezoekers (vaak de meer geroutineerde bezoekers) stoorde zich aan het feit dat ze de
werken niet van alle kanten konden bekijken, dat ze
er niet rond konden lopen. Zij hadden het moeilijker
met het feit dat hun blik werd gestuurd. Een kwart
van de bevraagde bezoekers (de meer ervaren
bezoekers) vond de vormgeving ook te aanwezig.
De presentatie bleek specifiek een minder gespecialiseerd publiek aan te spreken én deze bezoekers te
ondersteunen bij het kijken naar kunst.
Zoals wel meer gebeurt bij PAZ, wordt hier op een
nood bij een ruimer publiek gewezen, dat in een white
cube weinig aanknopingspunten vindt. We moeten
dus op zoek naar manieren om minder ervaren
bezoekers te ondersteunen bij het geconcentreerd
waarnemen van kunst, zonder het gespecialiseerde
publiek te beperken.
Het studentenpanel ervaart de PAZ-3 tentoonstelling als anders dan gewone kunsttentoonstellingen,
vooral omdat de bezoeker veel meer wordt geprikkeld, actiever is. Ze merken ook op dat ze tijdens het
bezoek luidop gelachen hebben, en dat is wel bijzonder. “Het gebeurt niet veel in een museum dat je
echt lacht, dat je je echt amuseert.”
“Door de toevoegingen wordt de beleving rijker, je
gaat veel meer in dialoog met de mensen met wie je
kijkt.” Vooral de grote vragen en de dialoog tussen
kunstwerken worden in dat verband sterk geapprecieerd. De studenten vinden de vragen een echte
meerwaarde en zijn ervoor gewonnen om in alle ten-

toonstellingen met vragen te werken, niet bij ieder
kunstwerk zoals hier, maar wel een paar vragen in
iedere tentoonstelling. Je wordt er actief door aan het
werk gezet, je creativiteit wordt aangesproken. Je
mag volgens hen bezoekers best wat meer prikkelen
en activeren, bijvoorbeeld ook door citaten of poëzie
of iets dergelijks met de kunstwerken te verbinden.
Anderzijds wordt opgemerkt dat niet alle tentoonstellingen zoals Reg’Arts Décalés hoeven te zijn: het
actieve zou misschien ten koste gaan van de rust en
de contemplatie. Voorstel: in alle tentoonstellingen
iets van beide voorzien.

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

Daarnaast wordt het gebruik van donkere muren ter
afwisseling ook erg gewaardeerd: het geeft de ruimte meer dimensie, is aantrekkelijker, en zorgt ervoor
dat je je minder snel moe voelt en langer je focus
kan houden. Het scheidt de kunstwerken ook, waardoor je je beter op één werk kan focussen wat aangenaam is (cf. PAZ-1).
De studenten zijn van oordeel dat er andere kunstwerken zijn gekozen dan ze gewoon zijn in een kunsttentoonstelling: ze zetten meer aan tot nadenken,
er zijn meer linken met de realiteit.
Ook voor deze tentoonstelling wordt dus aangegeven dat er elementen zijn die de beleving en interpretatie ondersteunen, aan de ene kant door de
focus te bevorderen en aan de andere kant door
richting te geven en te prikkelen door middel van
vragen en confrontaties van werken. Er wordt wel
aangeraden om dit met mate toe te passen.
De aanwezige en zichtbare bemiddeling wordt in
beide tentoonstellingen omschreven als een meerwaarde. Niemand stoort zich aan de hoeveelheid of
de plaatsing bij en tussen de kunstwerken. Het feit
dat de bemiddeling zich in het ‘hart’ van de presentatie bevindt, wordt net erg geapprecieerd. Ook
het feit dat er aan het bezoekerscomfort werd
gedacht, scoort heel hoog. De leestafel van PAZ-1
wordt omschreven als “een rustpunt in het museum”
en ook de piramide in PAZ-3 wordt gewaardeerd
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als rustpunt, bijvoorbeeld om op elkaar te wachten
als je in gezelschap bent. In PAZ-3 signaleerde het
studentenpanel wel een tekort aan zitgelegenheid
dat toelaat om rustig naar de kunstwerken te kijken
(de zwervende zitblokjes waren onvoldoende opgevallen), en in PAZ-1 was het niet ideaal dat de bemiddelingsdozen op de vloer stonden.
Het verscheiden aanbod van bemiddelingsinstrumenten wordt eveneens in beide tentoonstellingen
ervaren als een grote meerwaarde.

© Musée des Beaux-Arts Charleroi

Om te beginnen worden de verschillende soorten
en niveaus van informatie sterk gewaardeerd. Bij
DINGES waren er onder meer een meeneemtekst
over het concept, toegankelijke teksten over de
kunstwerken in de dozen, de leestafel met extra literatuur, de podcatcher met de commentaren en muziek van de kinderen en jongeren van BAZART. “Ik
vind de podcatcher erg leuk. Hier krijg ik niet enkel
info, zoals in de rest van het museum.” (bezoeker
DINGES) Voor sommige bezoekers van DINGES
mocht er echter nog iets meer verdiepende informatie zijn.
Hetzelfde zien we terug bij Reg’Arts Décalés: de
studenten kunnen ook diverse soorten informatie
appreciëren (over het thema van de tentoonstelling,
uitleg over de kunstwerken en kunstenaars, zowel
kunsthistorische als bijvoorbeeld meer technische
informatie, persoonlijke verhalen en anekdotes,
gedichten en filosofische uitspraken, verschillende
stemmen/invalshoeken enzovoort), en dat zowel
bondig als meer verdiepend. De bondige brochure
scoorde bijvoorbeeld goed, maar anderzijds hadden
ze graag bij sommige kunstwerken wat meer achtergrondinformatie gehad.
Zowel in DINGES als in Reg’Arts Décalés was
duidelijke informatie voorzien over het concept en de
organisatie van de tentoonstelling, maar toch werd
door verschillende bezoekers aangegeven dat ze
nood hadden aan meer conceptuele oriëntatie, of
dat ze de informatie hadden gemist (en er dus een
betere signalisatie nodig was).
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Daarnaast wordt aangegeven dat het belangrijk is
om verschillende formats aan te bieden in de bemiddeling, bijvoorbeeld niet enkel lezen, maar ook
luisteren en doen. Niet iedereen vindt het nodig om
ook dingen te kunnen doen in het museum, maar
diegenen die het wel aangeven, zeggen heel expliciet dat het hen helpt om het museumbezoek beter
te kunnen beleven. Veel bezoekers van DINGES
spreken duidelijk hun appreciatie uit voor het
‘kunnen doen’: zowel de opdrachten in de dozen als
het door de gaten kijken in de opstelling worden sterk
gewaardeerd door ongeveer de helft van de bevraagden, omdat ze hen uitdagen om langer en beter
naar de kunstwerken te kijken. “Door dingen te doen
worden de dingen duidelijker voor mij.” (bezoeker
DINGES)
Ook het panel in Reg’Arts Décalés apprecieert verschillende manieren om informatie te verwerven en
verwerken: lezen, luisteren (audiogids, maar nog
liever luisterstations bij de werken), doen, materiaal
aanraken, vragen stellen aan een persoon in de tentoonstelling, prikkelende vragen / citaten / gedichten, opdrachten, video … worden als interessante
opties genoemd (niet alles voor iedereen, maar
zelfs in deze relatief kleine groep zijn al deze verschillende voorkeuren in verband met manieren van
leren aanwezig). Het kastje in de tentoonstelling
wordt bijvoorbeeld gewaardeerd, het zet aan tot
ontdekken. De studenten zijn zelf niet zozeer geïnteresseerd in het achterlaten van hun mening of het
lezen van iemand anders’ mening, maar dat zou
anders liggen als er een meer filosofische vraag zou
worden gesteld. Ze willen over het algemeen ook zelf
niet direct participeren aan iets wat zou worden aangeboden in een tentoonstelling, maar ze vinden het
wel belangrijk dat musea met het publiek samenwerken, bijvoorbeeld voor een project als dit. Er is
ook veel animo om aan iets dergelijks zelf deel te
nemen.
Deze vaststellingen corresponderen ook met de gegevens uit de baseline, het publieksonderzoek in
M-Museum Leuven dat plaatsvond voor de installatie van de PAZ-tentoonstelling, waar bezoekers
aangaven dat ze nood hadden aan meer informatie.
De vraag naar een zo gedifferentieerd mogelijke
bemiddeling (verschillende soorten/niveaus van informatie, verschillende formats ...) kwam ook duidelijk naar voor in de baseline.
I.4 CONCLUSIE
Wat kunnen we hieruit leren in verband met (de ondersteuning van) de beleving en interpretatie van
een breed publiek?

Uit de vergelijking van de PAZ-tentoonstellingen
komen twee grote aandachtspunten naar voor in
verband met het concept dat werd gekozen: (goed
kijken naar) het object en een openheid naar verschillende, persoonlijke perspectieven toe. Aan de ene
kant is het mogelijk dat een dergelijke keuze voortkomt uit de opzet en organisatie van het PAZ-traject,
aan de andere kant waren het twee verschillende
groepen participanten, in verschillende contexten
en met verschillende collecties, die deze keuze
hebben gemaakt. Tegelijk zijn er ook verschillen
in het concept op te merken: bij PAZ-1 stond het object centraal dat door waarneming beleefd en geïnterpreteerd kon worden, bij PAZ-3 werd gefocust op
het proces van kijken, beleven en interpreteren zelf.
Los daarvan heeft het concept twee keer geresulteerd in een presentatie die – elk op haar eigen
manier – het kijken ondersteunt en in een bemiddeling die verschillende, persoonlijke perspectieven
bevordert. Zowel de presentatie als de bemiddeling
gingen daarin verder dan wat we traditioneel in een
kunsttentoonstelling zien.
Beide tentoonstellingen werden erg gewaardeerd,
zowel door de geïnterviewde panels als door de bezoekers. Wel werden de presentaties door de meer
geroutineerde bezoeker / liefhebber van de white
cube veelal als te dwingend ervaren, terwijl de
minder ervaren bezoeker de ondersteuning bij het
kijken, beleven en interpreteren net heel erg apprecieerde, en het verschil met de white cube positief
waardeerde. De uitgebreide en verscheiden bemiddeling hoefde niet voor iedereen, maar was ook
geen belemmering voor wie er geen behoefte aan
had, en ondersteunde veel bezoekers op manieren
die ze elders te weinig tegenkomen. Er mocht wel
nog extra informatie over de kunstwerken zijn. De
aandacht voor het bezoekerscomfort werd sterk op
prijs gesteld, en mocht zelfs nog verder worden
doorgetrokken.
De ideeën en oplossingen in de PAZ-tentoonstellingen ondersteunen dus de beleving en interpretatie van bezoekers die traditioneel minder houvast
vinden in kunsttentoonstellingen, waarbij sommige
elementen door iedereen worden geapprecieerd
(bezoekerscomfort), andere elementen de bezoekers die er geen gebruik van wensen te maken, niet
storen (bemiddeling), en nog andere aspecten als
te sturend worden ervaren door een deel van de bezoekers (presentatie). Niet alle ideeën en oplossingen zijn dus rechtstreeks te implementeren,
maar het zijn wel richtingaanwijzers waarop we ons
kunnen inspireren om de beleving en interpretatie
van een breed publiek te optimaliseren.

Enkele belangrijke punten die door de PAZ-tentoonstellingen worden voorgesteld:
• Meer aandacht voor het focussen van het kijken:
isoleren van kunstwerken, prikkelen met vragen,
kunstwerken in een expliciete dialoog.
• Het vertragen van het tempo.
• Meer aandacht voor wat het kijken aan de beleving en interpretatie kan bijdragen.
• Meer aandacht voor persoonlijke perspectieven
en betekenissen. Met ook een openheid voor
een bijdrage van de bezoekers.
• Verwevenheid van presentatie en bemiddeling:
ondersteuning van beleving en interpretatie onmiddellijk bij de kunstwerken.
• Verscheidenheid van bemiddeling: meer verschillende soorten en niveaus van informatie
(waarbij er zelfs nog meer vraag is naar informatie over de kunstwerken) en meer verschillende
formats (een deel van de bezoekers vindt het bijvoorbeeld gemakkelijker om betekenis te geven
via doen, in tegenstelling tot het klassieke observeren en lezen).
• Meer aandacht voor bezoekerscomfort: conceptuele oriëntatie en zitgelegenheid + plaatsing
van de bemiddeling.

© Cis Van Nijverseel
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DEEL II
DE PARTICIPATIEMETHODIEK
II.1 BESCHRIJVING VAN HET TRAJECT
Het traject liep van april 2016 tot april 2017. Het
voortraject vond plaats van april tot augustus 2016.
Op 27 augustus werd het voortraject afgerond en
het tentoonstellingstraject gestart. Het thema en de
longlist van kunstwerken werden vastgelegd en de
participanten werden over werkgroepen verdeeld.
In die werkgroepen werd vervolgens de tentoonstelling voorbereid en gerealiseerd. De vernissage op
9 november betekende echter niet het einde van de
werkzaamheden: de participanten bleven verder
werken aan de bemiddeling en communicatie, en
startten een reflectiewerkgroep op. Ze organiseerden ook een finissage en hielpen bij de afbouw van
de tentoonstelling, waarmee een einde kwam aan
het PAZ-traject. Maar dat betekende enkel het startschot voor een verder engagement van verschillende
participanten bij de beide betrokken musea, én voor
een zelfstandig PAO-project (public à l’œuvre) in
Wallonië.
II.1.1 PARTICIPANTEN EN BEGELEIDERS
De oproep werd voornamelijk verspreid via de twee
deelnemende musea, Cera en verschillende kanalen
van de stad Charleroi. Er kwamen uiteindelijk bijna
100 kandidaturen binnen, waaruit op basis van
motivatie en met het oog op diversiteit 47 participanten werden geselecteerd om deel te nemen aan
het voortraject. Er werd vanuit gegaan dat, zoals
bij PAZ-1, slechts de helft van dat aantal zou doorstromen naar het tentoonstellingstraject, vooral omwille van de grotere tijdsinvestering die wordt gevraagd tijdens dat traject. Dat bleek echter een misrekening, waardoor de tentoonstelling met een grote
groep van 37 participanten werd voorbereid en gerealiseerd.
De profielen van de participanten waren op verschillende vlakken heel uiteenlopend:
• leeftijd: 17-72 jaar
• 1 persoon die weinig tot geen Frans sprak
• 5 personen met een kwetsbare sociale achtergrond (sommigen zonder telefoon of computer)
• een alleenstaande moeder die haar kind naar de
vergaderingen meebracht
• 1 blinde persoon en 1 persoon die slecht te
been was (beiden werden vergezeld door een
begeleider)
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• etnisch-culturele achtergrond: Afrika, Frankrijk,
Griekenland, Italië, Marokko, Pakistan …
• opleiding: van geen diploma tot universitair
diploma, van beenhouwerij over wetenschappen
tot kunstgeschiedenis
• professionele achtergrond: er namen zowel studenten, werkende mensen, mensen zonder een
betaalde job, als mensen met pensioen deel; leerkrachten (LO + SO; ook kunstvakken), schooldirecteurs, sociaal werker, ingenieur (metaal),
laborant, illustratrice, etalagiste, journaliste, opvoedster, bankwereld …
• woonplaats: Charleroi, Doornik, Sombreffe, Bierbeek, Wanze
• geen tot veel museumervaring; geen tot veel
ervaring met kunst
• motivaties:
-- opstap naar werk (ervaring opdoen, netwerk
uitbreiden, contact leggen)
-- chauvinisme (350 jaar Charleroi)
-- bijdragen aan de samenleving (via cultuur)
-- kunst/cultuur ontsluiten voor een specifieke
doelgroep: scholen, kwetsbare groepen
(rechtstreeks met de groep of via sociaal
werk)
-- geïnteresseerd in kunst en cultuur: musea
bezoeken (receptief) + DKO volgen (actief;
bijeenkomsten PAZ telden ook als lessen)
-- uitwisseling met andere mensen
-- integratie in de stad
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Het traject werd begeleid door een medewerker van
Mooss en door medewerkers van de twee betrokken
musea. De medewerker van Mooss, Wien Bogaert,
was projectbegeleider: zij plande het hele traject
(in samenspraak met de partners), was de methodische begeleider van alle samenkomsten, behield
het overzicht en verzorgde de onderlinge communicatie. De medewerkers van de musea waren de
inhoudelijke ‘sidekicks’: zoals bij PAZ-1 werd elke

werkgroep tijdens het tentoonstellingstraject ook
begeleid door een medewerker van het museum,
die als liaison functioneerde tussen de participanten en het museum, en waar nodig inhoudelijke ondersteuning bood. Het is daarbij niet de
bedoeling dat deze medewerkers inhouden aandragen, wel dat ze op eventuele vragen van participanten onmiddellijk een antwoord kunnen geven
(mag dat? kan dat? hoe werkt dat? wat is dat?) zodat
er geen tijd verloren gaat. Door een gecombineerde
begeleiding van projectbegeleider en sidekicks
worden de werklast en verantwoordelijkheden ook
gedeeld. De werkgroep presentatie werd mee begeleid door de directeur van het Musée des BeauxArts, Coraly Aliboni (indien relevant geassisteerd
door het hoofd techniek, Regis Bogaerts). De
werkgroep bemiddeling werd mee begeleid door
de medewerkers bemiddeling van het Musée des
Beaux-Arts (Barbara Allard) en van het Musée de la
Photographie (America Parra Smart en Marie-Jeanne
Vanaise). Deze medewerkers waren overigens ook
nauw betrokken bij de begeleiding van het voortraject. De werkgroep communicatie werd mee begeleid door de medewerker communicatie van het
Musée des Beaux-Arts, eveneens verantwoordelijk voor de communicatie van 350 jaar Charleroi
(Najia Sakhi). Daarnaast werden waar nodig andere
medewerkers geëngageerd, zoals de vormgever
van het Musée de la Photographie.
Een van de lessen van PAZ-1 was dat iedereen in
het museum mee moet zijn om een dergelijk project
alle kans op slagen te geven. Vooraf werden de
implicaties van een participatief zelfbeslissingsproject dus goed doorgesproken met de betrokken
medewerkers (de directeur en de medewerkers
bemiddeling en communicatie). Vervolgens werd
er ook een bijeenkomst georganiseerd waarop alle
museummedewerkers waren uitgenodigd, waar de
plannen voor PAZ-3 en de ervaringen van PAZ-1
werden gedeeld en er de mogelijkheid was om vragen
te stellen en zorgen te delen of suggesties te doen.
II.1.2 VOORTRAJECT
Omdat een groep van 47 participanten te groot is
om samen te werken in één sessie, werd beslist om
elke sessie twee keer te geven. Er werd een agenda
opgemaakt en de participanten konden zich inschrijven voor de sessiemomenten die hen het
beste uitkwamen. Daarbij hoefden ze niet telkens in
dezelfde groep bij elkaar te blijven, wie samen een
sessie volgde, kon dus verschillen.

Het traject werd wel gezamenlijk afgetrapt met een
startnamiddag op 23 april 2016. De namiddag werd
opgedeeld in een voorstelling van de partners en van
het traject (met de verschillende data voor het voortraject), een bezoek aan de zaal waarin de tentoonstelling zou plaatsvinden en een eerste inhoudelijke sessie. Deze eerste sessie focuste op kijken
naar kunst en werd begeleid door Wien, Barbara en
America (in drie groepen). De middag werd afgesloten met een receptie, waar ook de gelegenheid
was om de planning van nabij de bekijken en in te
schrijven voor de sessies die zouden volgen.
De tweede sessie werd gegeven op 8 en 14 mei en
het doel was om te oefenen met concepten: verhalen
vertellen met objecten.
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De derde en vierde sessies namen de participanten
mee achter de schermen. Uit PAZ-1 en 2 hadden we
geleerd dat sommige participanten nood hebben
aan een grondiger kennismaking met kunst en
graag meer willen weten over het werk achter de
schermen, bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken met medewerkers. Bovendien namen aan PAZ-3
meer participanten deel met minder kennis van
(actuele) kunst in vergelijking met PAZ-1, dus was er
hiervoor zeker meer aandacht nodig. Op 4 juni werd
een depotdag in Charleroi georganiseerd. De participanten werden in twee groepen verdeeld: groep a
bezocht in de voormiddag het depot van het Musée
des Beaux-Arts (met Coraly) + BPS22 en in de
namiddag het depot van het Musée de la Photographie (met Adeline Rossion, collectiemedewerker,
die ook inging op aspecten van conservatie en
restauratie) en groep b legde het omgekeerde
traject af, met een gezamenlijke lunch. Op 11 juni
ging het richting M-Museum Leuven waar de participanten werden ontvangen door Tine D’haeyere,
verantwoordelijke voor de Cera-collectie, en Isabel
Lowyck, afdelingshoofd publiekswerking. Zij bekeken er kunstwerken uit de Cera-collectie in het
depot en op zaal, en kregen toelichting over de
ervaringen met PAZ-1 en wat dat project op langere
termijn voor het museum had betekend.
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keuze verliep moeizaam omdat de voorziene manier
om tot een consensus te komen onderweg door de
begeleiding werd bijgestuurd, om te voorkomen dat
de kwantitatieve verhoudingen tussen de groepen
(sommige groepen waren groter, wat verder werd
scheefgetrokken omdat bij andere groepen enkele
participanten afwezig waren) te veel zou doorwegen
op de uiteindelijke keuze. Bovendien ontstaat er
altijd een zekere frustratie als datgene waar iemand
tijd en energie in heeft gestoken, niet wordt geselecteerd, waardoor de indruk kan ontstaan dat je
werk in de prullenmand verdwijnt (zelfs als je vooraf weet dat die kans bestaat). Uiteindelijk werd een
thema geselecteerd, een eerste aanzet tot een lijst
met kunstwerken opgesteld, en werden de participanten over de drie werkgroepen verdeeld (op basis
van hun voorkeuren, in de eerste plaats inhoudelijk,
maar ook sociale aspecten spelen hierin een rol).
Daarmee werd het startschot gegeven voor het tentoonstellingstraject.
II.1.3 TENTOONSTELLINGSTRAJECT
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De vijfde sessie op 26 juni en 9 juli draaide rond het
maken van tentoonstellingsconcepten. De participanten kwamen er tot een aantal concepten met een
eerste idee rond mogelijke kunstwerken, en werkten
deze voorstellen tijdens de zomer in kleine groepjes
verder uit tot een duidelijk concept met longlist.
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Deze concepten stelden ze aan elkaar voor op 27
augustus (afsluitdag voortraject / startdag tentoonstellingstraject), waarna samen het uiteindelijke
thema voor de tentoonstelling werd gekozen. Deze
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Uit PAZ-1 was gekomen dat het tentoonstellingstraject te kort was (8/9 tot 3/11) en dat sommige
participanten uit de werkgroepen bemiddeling en
communicatie bij de conceptontwikkeling en keuze
van de kunstwerken (werkgroep presentatie) betrokken hadden willen zijn. Door de timing van dit
project, ook weer met een voorziene opening kort
na de zomer, op 21 oktober, werkten de zomermaanden, die omwille van de vakantie minder
geschikt zijn om veel in te vergaderen, echter opnieuw als een soort begrenzing voor het tentoonstellingstraject. De werkperiode werd wel wat uitgebreid
door de startvergadering op 27 augustus te leggen
in plaats van begin september, en de vernissage
werd uiteindelijk ook verschoven naar 9 november,
maar de termijn bleef krap, zeker om met zo’n grote
groep te werken waarbij je minder snel tot beslissingen komt. Daardoor was er ook niet zoveel ruimte
om tegemoet te komen aan de vraag om meer bij de
conceptontwikkeling en selectie betrokken te zijn.
Om een efficiënte werking mogelijk te maken, zeker
bij een groep participanten van een dergelijke
omvang als bij PAZ-3, was opdelen in werkgroepen
noodzakelijk. Wel werd getracht om op de startdag
op 27 augustus samen het concept nog iets meer
vorm te geven dan bij PAZ-1, en ook samen tot een
longlist van kunstwerken te komen.
De ontwikkeling en realisatie van de tentoonstelling
verliep trager en via meer vergaderingen dan bij
PAZ-1 het geval was. Dit had in de eerste plaats
te maken met de groepen die ongeveer dubbel zo

groot waren, waardoor het beslissingsproces vertraagde en er meer samenkomsten nodig waren.
Dat heeft ervoor gezorgd dat de openingsdatum uiteindelijk toch nog verschoven werd, naar 9 november. De vergaderingen vonden plaats ’s avonds en
tijdens weekends, in het Musée des Beaux-Arts, het
Musée de la Photographie of het stadhuis (in het
Musée des Beaux-Arts en het stadhuis werd vroeg
afgesloten, waardoor soms een punt hernomen
moest worden op de volgende vergadering, wat ook
voor vertragingen in het proces zorgde). Zoals tijdens het voortraject werd drank en indien relevant
ook eten voorzien voor de participanten. De communicatie tussen de werkgroepen verliep via schriftelijke verslagen, via een korte mondelinge toelichting aan het begin van elke samenkomst door Wien,
soms ook via participanten die een vergadering van
een andere werkgroep bijwoonden en via een plenaire samenkomst aan het begin van de opbouw.
werkgroep presentatie
• participanten: 16 (1 persoon in presentatie en
bemiddeling)
• samenkomsten: 11 + opbouw
-- Er werd zowel in drie groepen als met iedereen samen in de grote groep gewerkt.
-- Alle beslissingen werden in de grote groep
genomen.
-- Er werd ook veel individueel opgezocht en
voorbereid.
• realisaties:
-- De verdere ontwikkeling van het concept:
concrete invulling, drie zones, piramide /
panopticum. Dit werd naar de andere groepen
gecommuniceerd via een basistekst.
-- De selectie van de kunstwerken en de uitwerking van de scenografie: de groep werd
in drie gedeeld per invalshoek / zone om
de selectie en scenografie voor te bereiden,
maar alles werd binnen de volledige werkgroep beslist.
-- Een maquette ter voorbereiding van de tentoonstelling.
-- Vragen en teksten (klapbordjes) bij de kunstwerken.
-- Opbouw.
• problemen:
Veel participanten in deze werkgroep bleken
minder conceptueel georiënteerd, wat op twee
punten extra zorg vroeg:
-- Het concretiseren van het tentoonstellingsconcept (en het formuleren ervan in de basistekst) was moeilijk omdat sommige participanten moeite hadden om te begrijpen waar
de tentoonstelling over kon gaan.

-- Het selecteren van kunstwerken verliep moeilijk omdat sommige participanten moeite
hadden om in te zien welke werken bij het
concept pasten. Daarnaast bleek het niet
altijd evident om de zaken vanuit het standpunt van de kunstenaar te bekijken, en
bestond de neiging om niet alleen aan de
omstandigheden, maar ook aan de werken
zelf te raken. Het was ook niet voor iedereen
even gemakkelijk om zijn/haar ideeën te
verwoorden.
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werkgroep bemiddeling
• participanten: 13 (1 persoon in presentatie en
bemiddeling)
• samenkomsten: 8 + opbouw
-- De werkgroep bemiddeling heeft lang moeten
wachten op de voorzet (basistekst) van de
werkgroep presentatie, waardoor er een
tragere opstart was en er heel lang vooral werd gebrainstormd en weinig concreet
gerealiseerd.
-- Op een bepaald moment heeft een kleine
groep zich afgesplitst om samen met America
aan de kast te werken. Eens dat gerealiseerd
was, waren ze echter niet meer gemotiveerd
om de rest terug op te nemen.
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-- Er werd ook veel individueel opgezocht en
voorbereid.
• realisaties:
-- De introductieteksten (over de tentoonstelling
en per zone).
-- De tentoonstellingsfolder met uitleg over het
concept en de drie zones.
-- Uitleg over het participatietraject.
-- Alle kunstwerk/kunstenaarsteksten.
-- Een leeshoek met boeken over kijken (vooral
kinderboeken) en over kunstenaars.
-- Opdrachtfiches.
-- De kast (tentoonstelling ontdekken via de zintuigen).
-- De stemmodule: welk gevoel? (bitter, zoet,
zuur, zout)
-- De feedbackmodule: wat vind je ervan?
(papiertjes beschrijven en ophangen aan de
carrousel)
-- Het selfie-project: een diavoorstelling met
beelden van het traject, waarvoor selfies van
bezoekers in de plaats zouden komen (ook
op Facebook).
-- Uitspraken van kunstenaars over kijken op
de trap.
-- Het idee van de piramide samen met de
werkgroep presentatie uitgewerkt en in verschillende talen woorden voor kijken en zien
erop geschilderd.
-- Zwervende zitblokken.
-- Plannen voor rondleidingen gemaakt.
• problemen:
De werkgroep bemiddeling kreeg met verschillende problemen te maken, die vooral van
praktisch-organisatorische aard waren:
-- Door het wachten op de basistekst van de
werkgroep presentatie is de werkgroep
bemiddeling te lang in een brainstormfase
gebleven, wat niet bevorderlijk was voor de
motivatie en ook zorgde voor tijdsdruk op het
einde van het traject.
-- Veel participanten hadden een eigen agenda
voor een eigen doelgroep waardoor er soms
minder animo was om aan de algemene
bemiddeling te werken (de kastgroep was
daar een voorbeeld van).
-- Door de tijdsdruk en de verdeelde interesses
is een aantal plannen niet of slechts deels
uitgevoerd, zoals een betere bewegwijzering,
het inzetten van zaalpersoneel in een bemiddelingsrol en de uitwerking van lees / experimenteerhoeken.
-- Het werken met Google Drive bij het schrijven
van de teksten functioneerde niet voor
iedereen.
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-- Er waren ook problemen met de technische
uitvoering van bemiddelingsinstrumenten
door de museummedewerkers. De kunstwerk / kunstenaarsteksten lagen in het begin
wel ter beschikking, maar zijn doorheen de
tentoonstellingsperiode verdwenen en niet
vervangen; ze werden ook niet op de website
geplaatst zoals voorzien. Een aantal van de
opdrachtfiches werd niet gerealiseerd (vormgeving en druk) en de handleiding ontbrak.
De kast werd zonder handleiding geplaatst.
De organisatie van de rondleidingen verliep
moeilijk. Deze problemen werden wel gesignaleerd, maar niet verholpen (wat te maken
heeft met het kleine team en de opgebouwde
overuren).
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werkgroep communicatie
• participanten: 9
• samenkomsten: 8 + opbouw
-- Er werd ook veel individueel opgezocht en
voorbereid.
• realisaties:
-- De titel van de tentoonstelling en het
campagnebeeld.
-- Publiciteit: affiche, folder, aankondigingen in
kranten en tijdschriften, radiospot, voorstellingen en gesprekken.
-- Persdossier, persconferentie en perscontacten.
-- De vernissage.
• problemen:
-- De werkgroep communicatie werd eerder gekarakteriseerd door cocreatie (of soms zelfs
meer advies) dan door zelfbeslissing: de inhoudelijke begeleider, Najia, had een grote
inbreng en heeft op bepaalde momenten ook
zaken doorgedrukt. Dat had te maken met de
tijdsdruk (wachten op de basistekst van de
werkgroep presentatie aan de ene kant en de
druk van de vroege communicatiedeadlines

aan de andere kant) en met het feit dat
de PAZ-tentoonstelling het hoofdevenement
was van 350 jaar Charleroi, waarvoor Najia
eveneens de communicatie verzorgde. Dat
heeft tot strubbelingen geleid tussen de participanten en Najia, maar anderzijds is deze
werkgroep wel het meest actief gebleven
tijdens de tentoonstelling en is er veel gerealiseerd (velen zijn het beginnen zien als een
stage, verschillende participanten waren ook
specifiek aan het traject begonnen om te
leren).
-- Op een bepaald moment waren er pogingen
tot inmenging van buitenaf (specifiek door
Prométhéa, een organisatie die een prijs aan
het project heeft uitgereikt), maar dat werd
wel door Najia afgeblokt. Dit heeft bij sommige
participanten echter tot verwarring geleid.

II.1.5 NA DE TENTOONSTELLING
Ook nadat de tentoonstelling was afgebroken, zijn
verschillende participanten bij beide musea betrokken gebleven. Specifiek voor het Musée des BeauxArts is er een heel geëngageerde vrijwilligersgroep
gekomen die zowel advies geeft (bijvoorbeeld over
de geplande vernieuwing van het museum) en ook
praktische ondersteuning biedt. Verder nemen participanten in beide musea een rol op in het gidswerk.
Daarnaast zijn er ook ‘spin-offs’ gekomen los van
de werking van de twee musea: twee participanten
hebben een vzw voor kunsteducatie opgericht, en
door het grote succes van PAZ in Charleroi en de
grote weerklank die het project in Wallonië heeft gekregen met verschillende musea die hierin interesse
hadden, is Cera er gestart met de ondersteuning
van vergelijkbare Public à l’œuvre (PAO) trajecten.

II.1.4 OPENING EN TENTOONSTELLING

II.2 ERVARING VAN DE PARTICIPANTEN

Op 9 november werd de tentoonstelling feestelijk
geopend met een optreden door de participanten en
een receptie. Dit was absoluut een hoogtepunt, maar
geen eindpunt van de werkzaamheden. Verschillende participanten hebben zich geëngageerd om
tijdens de tentoonstelling verder te werken aan hun
project, sommigen aan één onderdeel, anderen aan
diverse onderdelen tegelijk (bijvoorbeeld communicatie en reflectie). Een vijftiental participanten heeft
zich beziggehouden met het verder ontwikkelen,
organiseren en geven van rondleidingen en aanverwante activiteiten. De groep communicatie heeft
bijna voltallig verder gewerkt om de tentoonstelling
blijvend onder de aandacht te houden en allerlei
extra evenementen en activiteiten te organiseren.
En daarnaast heeft een vijftiental participanten een
reflectietraject opgestart waarin, onder meer door
middel van lezingen en een publicatie, werd gereflecteerd op hun tentoonstelling, hun participatief traject
en participatie in het algemeen.

Hoe hebben de participanten het traject ervaren?
Bij deze onderzoeksvraag ligt de focus op de participanten. De aandacht gaat naar de gebruikte methodiek en het proces. Het onderstaande is gebaseerd
op de kritische reflecties van participanten verzameld door middel van een uitgebreide schriftelijke
vragenlijst (17 participanten beschreven uitgebreid
hun ervaringen) en een SWOT-analyse (15 participanten namen hieraan deel). De combinatie van
deze twee invalshoeken en de open vorm van de
evaluatie biedt de mogelijkheid om tot een rijk en
authentiek beeld te komen.
De participanten waren meer dan enthousiast, zowel over het traject en de begeleiding, als over het
resultaat, als over het sociale contact onderling en
wat ze uit de ervaring meenemen. De belangrijkste
opmerkingen gaan over de onderlinge communicatie tussen de werkgroepen (zowel op de hoogte zijn
als op elkaar moeten wachten), over de frustraties
wanneer iets wat je aanbrengt en waaraan je hard
hebt gewerkt, niet wordt geselecteerd, en over de
grote tijdsinvestering in het tentoonstellingstraject.
a. Wat vonden de participanten van de duur en
invulling van het traject?
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Het voortraject werd over het algemeen zeer positief
ervaren: vécu positif, excellent, très bien, j’ai
beaucoup aimé la période, c’était très stimulant.
Los van deze positieve ervaring, vermeldde ongeveer een derde van de respondenten dat het traject
voor hen relatief lang duurde. Zij hebben vragen bij de
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gebruikte methodiek en de gemaakte keuzes. Aan
de ene kant zit hier dus een communicatie-uitdaging,
maar aan de andere kant is een langere aanloop
niet voor iedereen nodig, en zijn er participanten
die graag direct tot de actie willen overgaan en de
tentoonstelling concreet willen beginnen uitwerken.
Anderzijds vond een ander derde van de respondenten net dat het traject goed was ingedeeld en ingevuld en dat er de juiste hoeveelheid tijd voor was
uitgetrokken. Zij zijn ook zeer positief over de gebruikte methodiek. Eén persoon vond het voortraject dan weer eerder kort omdat er zoveel informatie
te verwerken was. Een derde van de respondenten
doet hier geen specifieke uitspraken over.
De bezoeken achter de schermen van de musea waren voor iedereen een groot pluspunt. Hieraan was
extra aandacht besteed op basis van de feedback
uit PAZ-1 dat sommige participanten graag wat meer
van dergelijke inhoudelijke input hadden gekregen.
“Très belle approche et méthode convaincante.
Je me suis entièrement écoutée.”
“C’était très stimulant, créatif et dynamique. J’y
allais avec plaisir et pour échanger avec les autres.”
“J’ai beaucoup aimé la période. À chaque rencontre,
nous avons appris, construit et échangé énormément avec les autres sans nous ennuyer. Sans nous
en rendre compte et de manière ludique, nous avons
travaillé au montage de l’exposition. La méthode
pour nous guider a été extraordinaire. Wien et les
autres participants des différents musées se sont
énormément impliqués. Nous avons appris en
observant, manipulant et communiquant. Un vrai
plaisir!”

workshop ‘qu’est-ce qu’une œuvre d’art’” en “les
workshops avant d’imaginer l’expo”.
In verband met de afsluiting van het voortraject en
de start van het tentoonstellingstraject, vermeldde
ongeveer een derde van de respondenten dat zij
de manier waarop het definitieve concept voor de
tentoonstelling werd gekozen, onduidelijk vonden.
Een ander derde merkte dan weer specifiek op dat
deze dag voor hen goed verlopen was. Het gaat om
dezelfde verdeling van respondenten als diegenen
hierboven die niet / wel een goed inzicht hadden in
de gebruikte methodiek.
“La plus grande frustration vient du système de
vote pour le choix du projet final.”
Los van de manier waarop de keuze tot stand kwam,
vonden verschillende respondenten de keuze ook
wel een frustrerend moment omdat zo een deel van
het voorbereidend werk in de prullenmand verdween. Naarmate het project evolueerde, werden
ook deze participanten echter weer enthousiast en
gedreven. Op een uitzondering na was iedereen
zeer tevreden met het groepswerk. Wat niet wegneemt dat in de loop van het proces bij sommige
participanten een frustratie is opgedoken wanneer
zijn/haar idee of werk (opzoekingswerk om een
kunstwerk voor te stellen voor de selectie bijvoorbeeld) niet werd gehonoreerd in het uiteindelijke
resultaat. De laatste fase waarin alles concreet werd
en de daaropvolgende vernissage als kroon op het
werk, waren de absolute hoogtepunten.
“A certains moments, nos choix personnels, après
beaucoup d’heures de recherche dans les trois collections, étaient abandonnés car pas bien justifiés ...
durs moments!”
Op praktisch vlak waren de avondvergaderingen
soms moeilijk in te passen in de agenda’s of vermoeiend na een werkdag, en de rigide regelgeving
aan de stad (“om 19u werden we buiten gezet”)
werd ook als lastig ervaren. Soms waren de vergaderingen lang, maar de respondenten geven tegelijk
aan dat ze dit vooraf wisten.
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Ook in de SWOT werden het voortraject en specifiek
de bezoeken achter de schermen als hoogtepunten
genoemd. Uit de analyse kwamen daarnaast nog
de volgende top- en aha-momenten: “le premier
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Over het algemeen hadden de participanten gedacht
dat het traject minder zwaar zou zijn. Vooral het verschil in tempo tussen het voortraject en het tentoonstellingstraject werd genoemd, en dat het tentoonstellingstraject in verhouding zwaar was met veel
samenkomsten die elkaar snel opvolgden.
“Au début, je ne m’attendais pas à un travail d’une

telle ampleur, d’une telle durée et d’un tel investissement. Je me suis adaptée car j’étais motivée par le
sujet et le projet citoyen.”

tentoonstelling concretiseren, de discussie over de
vragen voor de zone “in dialoog”.

Een deel van de respondenten gaf aan goed te
begrijpen waarom alles zo verliep, maar volgens
anderen kon de planning beter, en was specifiek
het wachten bij de werkgroep bemiddeling op de
beslissingen van de werkgroep presentatie frustrerend. Ook vonden veel respondenten de onderlinge
communicatie problematisch, waarbij die opmerking een mix dekt van de wens om sneller en vollediger verslag te krijgen, de wens om andere groepen
sneller beslissingen te zien nemen, en de wens om
bij alles betrokken te zijn. Vier respondenten gaven
inderdaad aan moeite te hebben met het feit dat
ze niet in elke werkgroep zaten. Net zoals in PAZ-1
en PAZ-2 vonden sommige participanten het dus
moeilijk om niet bij het hele project betrokken te zijn.

b. Wat vonden de participanten van de begeleiding
van het proces?
De respondenten waren bijzonder enthousiast over
de begeleiding. Vooral de rol van Mooss werd onderstreept. Daarbij werd occasioneel opgemerkt dat
door de grote aanwezigheid en deskundigheid van
Mooss, de musea wat minder inbreng hadden (wat
natuurlijk de bedoeling was, aangezien het project
van de participanten moest komen). Wel werd de
betrokkenheid van de museummedewerkers erg gewaardeerd. In dat verband werd door twee respondenten echter ook gewezen op de afwezigheid van
de directie van het Musée de la Photographie in het
traject, wat volgens hen had geleid tot minder aandacht voor de fotografiecollectie.
“La méthode Mooss de travail d’équipe et de transversalité est primordiale et indispensable pour le
citoyen.”
“Mooss a joué un rôle que je qualifierais simplement
de parfait, le mérite en revient surtout à Wien à
mon sens.”
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Ook uit de SWOT kwam de uitwisseling tussen de
werkgroepen als het belangrijkste werkpunt naar
voor. Anderzijds werden de opbouw en de vernissage als hoogtepunten genoemd. Uit de analyse
kwamen daarnaast nog de volgende top- en ahamomenten: het werken in de werkgroep bemiddeling,
het realiseren van de bemiddelingsinstrumenten, het
onderzoek ter voorbereiding van de bemiddeling,
het ontdekken van de maquette en zich alles concreet kunnen voorstellen, de laatste samenkomsten
van de werkgroep presentatie wanneer de maquette
was gemaakt, de selectie van de kunstwerken,
de ontwikkeling van de rondleidingen (vooral in samenwerking met de blinde participant), de persconferentie, het opzoekwerk over de kunstenaars, specifiek binnen de opbouw van de tentoonstelling de
installatie van de kunstwerken, het vormgeven van
de Roman-photo, specifiek binnen de vernissage
het optreden en de tentoonstelling kunnen laten zien
aan vrienden, familie en andere gasten, de andere
werkgroepen interviewen voor het persdossier, de

De respondenten drukten vooral een zeer grote
tevredenheid uit over de begeleiding door Wien. De
volgende aspecten werden specifiek geapprecieerd:
• de beschikbaarheid en luisterbereidheid
• het geven van vertrouwen
• de zorg voor cohesie en onderling respect
• de menselijkheid en warmte, het attent zijn voor
de noden van de verschillende participanten
• het bevestigen bij twijfel en het motiveren
• de creativiteit uit de groep kunnen halen
• de professionaliteit en aanpak, bijvoorbeeld bij
het geven van oefeningen
• de meningen kunnen samenvatten en iedereen
terug op dezelfde lijn krijgen
• de verantwoordelijkheid opnemen voor de voortgang van het traject
• vanuit een grote vriendschappelijkheid de participanten kunnen gidsen doorheen het traject
(één respondent vond het iets te vrij, een andere
kon die vrijheid net sterk appreciëren)
Ook de begeleiding door Najia werd uitdrukkelijk
gewaardeerd.
“Super professionnel et très abordable à la fois. Très
humain, très chaleureux. J’ai senti l’importance de
faire ce travail le plus sérieusement possible mais
sans pression.”
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“Najia en tenait compte pour satisfaire le maximum
de personnes. L’accueil était chaleureux. Petites restaurations prévues à chaque fois.”
“Wien, Najia nous faisaient part du contenu du
travail des autres groupes, tenaient compte de nos
remarques et souhaits et nous guidaient dans la
bonne humeur.”
“Bien sûr, comme dans tous les groupes de réflexion,
ça part dans tous les sens, celui qui dit qu’il ne faut
pas couper sa parole coupe celle des autres, on palabre énormément ... mais Wien peut à chaque
fois recadrer avec énormément de gentillesse et
d’humanité, on avance!”
Opvallend is ook dat de respondenten het sociale
aspect als zeer waardevol aanstipten. Het groepsgevoel zat duidelijk zeer goed en was een belangrijke motiverende factor. Daarbij werd de diversiteit
algemeen onderstreept als een grote sterkte; de
participanten hebben mensen ontmoet die ze
anders niet zouden ontmoeten, dus buiten hun
sociale kring. Sommige respondenten hadden daarbij misschien wat meer jonge mensen willen zien,
en sommigen vonden ook dat er in verhouding
misschien wat veel mensen met een onderwijsachtergrond waren (dat profiel was inderdaad wat
meer aanwezig dan bij PAZ-1 of 2 bijvoorbeeld,
maar absoluut niet dominant, tenzij bij momenten
misschien in de groep bemiddeling).
“Je le dis et redis ce fut un groupe ‘magique’. De la
cohésion, de l’écoute, des échanges, de la créativité,
des compromis sans heurt, des rires, des fous rires,
des moments de rencontre ...”
“Groupe formidable, je suis très contente d’avoir
choisi ce groupe. L’entente était exceptionnelle
malgré la personnalité si différentes de chacun.”
“L’installation de l’expo créa une équipe soudée, et
le vernissage qui suivi fut le point d’orgue qui m’a
apporté énormément de plaisir, je peux même
parler de bonheur. L’encadrement était enfin
enthousiaste et cela se voyait. Le repas qui a suivi
a vu par sa participation et son ambiance qu’une
équipe était née, un groupe était créé. La suite a
encore été très agréable, les visites guidées, le
SWOT, là on se sentait presqu’en famille. Les liens
tissés ne se rompent pas, nous continuons à nous
voir et à communiquer.”
“Bel engagement des participants et un public
varié.”
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Uit de SWOT kwam eveneens de uitwisseling onderling tussen de participanten als een hoogtepunt
naar voor. Uit de analyse kwamen daarnaast nog de
volgende top- en aha-momenten: “la journée passée
dans le Musée de la Photographie où j’ai décrit une
photographie à Alain” (Alain was de blinde participant), de ontmoeting met mensen die gemotiveerd
zijn om een super tentoonstelling te maken en het
bezoek aan de tentoonstelling met alle participanten
samen.
c. Wat vonden de participanten van de resultaten?
Alle respondenten vonden dat ze een goede tentoonstelling hadden gemaakt en ze waren over het
algemeen zeer tevreden met het resultaat. Smaken
verschillen en dus was er hier en daar een opmerking, bijvoorbeeld over de overheersende kleuren of
de slechte akoestiek van de ruimte.
“Cette exposition bousculait les codes. C’est indispensable, incontournable.”
“Difficile de répondre, on parle de notre bébé ...
nos enfants sont toujours plus beaux que ceux des
autres ;-).”
De respondenten uit de groep bemiddeling hadden
wel nog meer willen doen, bijvoorbeeld op het vlak
van het bereiken van specifieke groepen. Ook gaven
sommigen aan dat er nog verbeteringen konden
worden aangebracht op het vlak van het uitleggen
van het concept en de keuzes aan het publiek,
ofwel door het aanpassen van de presentatie, ofwel
door het aanpassen van de bemiddeling. Eén
persoon vond dat ze nog verder hadden mogen
gaan en soms iets te veel bij de gekende vormen
van presentatie gebleven zijn.
Alle respondenten schatten het effect van hun tentoonstelling op bezoekers positief in. De didactische
inslag van de expo wordt door een aantal respondenten expliciet als een groot pluspunt aangehaald: de expo helpt mensen, je moet geen tien jaar
studeren om kunst te begrijpen. Ze stelden ook vast
dat hun publiek veel actiever was dan normaal in
musea. De reacties die ze kregen tijdens hun rondleidingen waren steeds zeer positief, en ze ontvingen
ook heel veel respect voor alle werk dat ze deden.
“Les visiteurs que j’ai côtoyé étaient parfois étonnés,
intéressés ou tout simplement ravis.”

Ook uit de SWOT kwam de uitwisseling met bezoekers als een van de hoogtepunten. Uit de analyse
kwam daarnaast het begeleiden van mensen in de
tentoonstelling als top/aha-moment.
De respondenten gaven ook op basis van hun ervaringen aan dat er veel mogelijkheden zijn voor
musea. Ze stellen voor dat musea meer en beter
communiceren over alle fases van het maken van
een tentoonstelling. De inzichten die de participanten opdeden, hebben hen anders doen kijken naar
tentoonstellingen en dat vinden ze een meerwaarde:
het kan bezoekers wellicht ook anders en meer in de
diepte laten kijken. Een ander punt is dat musea de
bezoeker als meer dan een consument moeten zien:
je kan het publiek in elke fase laten participeren en
daarmee goede resultaten halen. Musea moeten
dan ook niet twijfelen om daar iemand speciaal voor
aan te werven. Ze moeten vertrouwen hebben in het
publiek.

valt op als een specifieke plus van deelname aan
dit project: er is een hechte groep gevormd en een
meerderheid geeft aan elkaar nog steeds te ontmoeten. Ze zijn trots op hun realisatie en op hun
bijdrage aan het culturele project van de stad.
“Ma vision du Musée a changé. Je le sens plus
proche et à la fois plus ‘précieux’.”
“Je garderai un vrai PLUS dans ma vie, quelque
chose entre la satisfaction, le plaisir et la fierté.”
“Chaque visite d’expo je pense à PAO.”
Uit de SWOT-analyse kwamen daarnaast nog de
volgende top- en aha-momenten: dat ze nooit nog
een tentoonstelling op dezelfde manier zullen bekijken (er is een tijd voor en een tijd na PAZ), hoeveel er
over kunstwerken gezegd kan worden als je ze naast
elkaar plaatst, het argumenteren voor een groep.

“Lancez-vous, laissez-vous bousculer par le public,
osez!”

De participanten gaven op één uitzondering na allemaal aan direct terug in een PAZ-project te willen
stappen. Het zou overal moeten plaatsvinden!

d. Wat haalden de participanten er voor henzelf uit?

“Recommencer PAO demain? Mais bien sur, sans
hésiter.”

De participanten namen om diverse redenen deel
aan het project, wat we zouden kunnen samenvatten
in de volgende categorieën:
• leerervaring: kunst/musea + meer algemeen
• ontmoeten van nieuwe mensen
• doen van vrijwilligerswerk / iets bijdragen aan de
stad en de gemeenschap
• nieuwsgierigheid
Zeer opvallend bij PAZ-3 was de liefde van de participanten voor hun stad en het grote engagement om
hun stad te willen helpen verbeteren. “Pour le projet
culturel et pour l’image de la ville de Charleroi.”
Over het algemeen voldeed de ervaring aan hun
verwachtingen en hebben ze er veel uit geleerd.
Verschillende respondenten gaven aan dat het hun
leven zelfs wezenlijk heeft veranderd. Ze hebben
aan de ene kant veel opgestoken over kunst en de
rol van expo-maker: hun blik op de museale werking
is grondig veranderd en ze hebben veel respect
gekregen voor het werk dat er allemaal wordt gedaan. Tegelijk zien ze nu ook dat veel musea nog
wel wat werk op de plank hebben liggen. Aan de
andere kant hebben ze ook meer in het algemeen
bijgeleerd, zoals over de complexiteit van communicatie tussen groepen, over de diversiteit van mensen, over de wereld van een blinde en over het plezier van samenwerken in groep. Het sociale aspect
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Het huiswerk en de discussies binnen de groepjes
tijdens de zomer werd geapprecieerd (de verschillende groepjes hebben het op hun eigen manier
aangepakt). Het groepswerk was ook goed voor de
samenhorigheid. Wel hadden sommige participanten het gevoel dat hun werk uiteindelijk voor niets
was geweest. Misschien dat we nog beter moeten
uitleggen wat er op de afsluit/startdag precies te
gebeuren staat, waarom de voorbereiding belangrijk is en hoe tot een keuze zal worden gekomen.
Nog beter zou zijn om de procedure vooraf samen
met de participanten te bepalen. Nu bepalen wij de
inhoud van het voortraject en ligt de inhoud van het
tentoonstellingstraject in handen van de participanten, waarbij wij de algemene werkstructuur vooraf
uittekenen. Maar het is het experiment waard om
ook een deel van die structuur met bijbehorende
procedures met de participanten onder de loep te
nemen (hoewel sommige participanten duidelijk
vooral in het concrete werk zijn geïnteresseerd, zou
dit wel een aantal vragen bij andere participanten
kunnen oplossen).
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II.3 ERVARING VAN DE BEGELEIDERS
Het onderstaande werd gebaseerd op een evaluatiegesprek met Wien, een vragenlijst voor de begeleiders en een SWOT-analyse met de begeleiders.
Het voortraject zat goed in elkaar en heeft goed gewerkt, zowel op het vlak van duur en aantal samenkomsten, als op het vlak van inhoud en aanpak. Het
is een noodzakelijke fase om de participanten in te
werken en voor te bereiden, zeker bij zo’n diverse
groep, en om naar de keuze van het thema toe te
werken. De bezoeken achter de schermen waren
een grote meerwaarde, omdat het extra inzichten
bood en de band met de betrokken partners verstevigde; ook de betrokkenheid bij het project vergroot op die manier, de participanten voelen zich
geprivilegieerd.
De aanpak werd algemeen geapprecieerd, maar niet
iedereen begreep de bedoeling ervan – dat hebben
we achteraf voor sommige participanten extra
moeten duiden. Zij zagen het eerder als tijdverlies
en wilden direct aan de tentoonstelling beginnen.
Voor de meesten was de bedoeling wel duidelijk, en
zij vonden deze fase ook nuttig. Voor velen was het
een van de hoogtepunten in het traject.
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De groep participanten was te groot voor een dergelijk project. In het voortraject moesten we daardoor
parallelle sessies organiseren. Dat had als voordeel
dat de participanten uit twee data konden kiezen
per sessie, en groepen van 20 à 25 mensen waren
net werkbaar omdat er geen beslissingen moesten
worden genomen.
In het tentoonstellingstraject waren de groepen
echter te groot om vlot tot beslissingen te komen, en
kon er al helemaal geen sprake zijn van werken met
alle participanten samen. Aan de ene kant leidde
dit tot een zwaarder traject: omdat het nemen van
beslissingen zo traag ging, zeker in de werkgroep
presentatie, moesten er meer samenkomsten
worden ingelast. Deze vertraging had zeker ook te
maken met de moeite die sommige participanten
hadden met het conceptuele werk, en met het afbreken van sommige vergaderingen omdat we door
de conciërge werden buitengezet (of omdat mensen
nog thuis moesten geraken), maar het grootste
probleem lag toch bij de groepsgrootte. Aan de
andere kant leidde de vertraging bij de werkgroep
presentatie tot frustratie bij de andere werkgroepen.
Zeker de werkgroep bemiddeling had het gevoel
lang te moeten wachten voor ze echt in actie konden
schieten.
Er waren zeker participanten die het liefst bij alles betrokken hadden willen zijn, maar achteraf bekeken
zat de grootste knoop in het gebrek aan inzicht in
wat er in de andere werkgroepen gebeurde. Er werd
wel gecommuniceerd over de resultaten in de verschillende groepen, maar niet specifiek over het

werkproces, waardoor er onbegrip ontstond over
waarom een en ander zo lang moest duren. Het probleem zit dus niet per se in de communicatie van
beslissingen, initiatieven en voorstellen tussen de
groepen onderling, maar wel in een uitwisseling over
hun werkzaamheden. Meer tussentijdse plenaire
samenkomsten (in een dan wel iets langer traject)
zou hiervoor een uitkomst kunnen bieden: participanten kunnen dan aan elkaar uitleggen wat ze gedaan hebben en hoe dat gelopen is en wat ze nog
plannen. Op die momenten zou het ook gemakkelijker zijn om bepaalde gemeenschappelijke initiatieven of cross-overs uit te werken (nu viel er af en
toe iets tussen de plooien tussen de werkgroepen).
Specifiek voor dit traject was het ook moeilijk voor
de werkgroep bemiddeling om de juiste verhouding
met de groep presentatie te vinden, gezien de educatieve opzet van de tentoonstelling zelf.
Maar met de vaststellingen uit PAZ-1 en 3 (en ook
opmerkingen uit 2) samen, lijkt het toch aangewezen
om te proberen om de groep samen te houden,
of langer samen te houden, bijvoorbeeld tot na de
concrete uitwerking van het concept en de selectie
van de kunstwerken. Daarna kan het werk eventueel
verder worden verdeeld. Dit vraagt wel om een veel
kleinere groep participanten, en een iets langere
werkperiode.
Een ander effect van de groepsgrootte was dat, zowel tijdens het voortraject als tijdens het tentoonstellingstraject, het af en toe voorkwam dat een subgroep voor een activiteit werd afgesplitst en dus niet
door Wien werd begeleid. Het op één lijn houden
van de methodische aanpak is daarbij een aandachtspunt.
Op praktisch vlak lagen de vergaderingen ’s avonds
soms moeilijk, omwille van de concentratie na een
lange werkdag, maar ook omdat ze kort moesten
blijven door de beperkingen van de locatie en het
feit dat anders niet iedereen meer thuis geraakte. De
werkgroep bemiddeling had vooral samenkomsten
overdag (tijdens het weekend) die langer duurden,
en dat werkte beter.
Aangezien de inhoud van de tentoonstelling doorheen het tentoonstellingstraject door de participanten werd bepaald, lag er vooraf geen planning
voor de vergaderingen vast om hun beslissingsvrijheid te vrijwaren (bij PAZ-1 werd bijvoorbeeld
door de participanten beslist om geen rondleidingen
te organiseren, dan hoeven voor die voorbereiding
geen vergadermomenten te worden voorzien; bij
PAZ-3 lag dat helemaal anders). Door sommige
participanten werd dit sterk gewaardeerd, anderen

hadden liever een striktere planning en meer inbreng van de begeleiding gezien. Het zoeken naar
het juiste evenwicht hierin is altijd moeilijk.
Ondanks de strubbelingen tussen de werkgroepen
was voor veel participanten de samenwerking met
elkaar in die groepen en ook tijdens de opbouw in
de grotere groep het hoogtepunt van het project.
Ze hadden veel respect voor elkaar(s ideeën) en
probeerden zoveel mogelijk voorstellen een plaats
te geven. Ook het voortdurende contact met de
museummedewerkers was voor hen een meerwaarde, en zeker het mogen meehelpen met de opbouw
en het installeren van de kunstwerken.
Ook voor de begeleiding was de samenwerking
tussen de partners een absolute meerwaarde. De
sidekicks zijn zowel inhoudelijk als bij de uitvoering
en opstelling belangrijk. De samenwerking en het
vertrouwen tussen de partners was goed, alleen
begon de communicatie tussen de begeleiders na
de opening moeilijker te verlopen, wat een beetje
het verloop van de communicatie tussen de musea
weerspiegelde. Het was een lang en intensief traject,
waarin ook de uren opliepen, waardoor er na de
opening ook minder beschikbaarheid was. Dat gaf
ook aanleiding tot gaten in de opvolging van de verdere afwerking en het onderhoud van de bemiddelingsinstrumenten, wat zowel voor de participanten
als voor de bezoekers jammer was.
De samenwerking met de verschillende teams
binnen het Musée des Beaux-Arts verliep ook vlot:
het museum stond helemaal achter het project en de
technische ploeg heeft echt meegedacht en meegewerkt. Enkel het balie/zaalpersoneel was te weinig
betrokken, hoewel ook daar sommigen helemaal
mee waren.

© Joëlle Bosmans

De begeleiders en de betrokken musea waren heel
tevreden over de tentoonstelling: ze vonden het een
goede expo, die de vergelijking met die van professionals kon doorstaan. Vooral de educatieve en
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participatieve focus was anders/nieuw. Het project
heeft de musea aangezet om hun eigen werk en aanpak weer in vraag te stellen, om nieuwe mogelijkheden te verkennen, om kennis en expertise uit te
wisselen en op te bouwen, om nieuwe banden te
smeden. Het perspectief van het publiek was voor
hen heel waardevol, en het is iets waar ze in de toekomst meer aandacht aan willen besteden: in hun
werking, door middel van participatieprojecten, door
het smeden van een duurzame band met vrijwilligers, die van PAZ en ook nieuwe mensen. Daarbij
zijn er wel enkele problemen op te lossen: het rijmen
van participatie en administratie op het vlak van uren
(buiten de uren, overuren, beschikbaarheid medewerkers, engagement medewerkers), de gevraagde
budgetten, het moeilijk vooraf kunnen inschatten
van duur en reikwijdte, de specifieke methodiek
die nodig is om dergelijke projecten te begeleiden.
De musea zien participatie als een kans, bijvoorbeeld ook om zich te profileren, maar aan de andere
kant vinden ze het belangrijk om duidelijke grenzen
te stellen: het publiek moet het museum niet overnemen en er moet plaats blijven voor anders onderbouwde projecten. Vooral het feit dat participanten
zich niet een hele collectie binnen beperkte tijd
kunnen eigen maken, en dat hun houding ten
opzichte van kunst niet altijd evenveel rekening
hield met de artistieke invalshoek, worden hier als
problemen genoemd. Ze willen graag het publiek
meer in het hart van de musea zien, maar dan in een
dialoog.
II.4 CONCLUSIE
Wat kunnen we uit het traject van PAZ-3 leren om
onze participatiemethodiek verder op punt te
stellen? Vertrekkend van de aanbevelingen die tot nu
toe uit de trajecten kwamen, zien we veel bevestigingen, een paar nuanceringen en ook weer nieuwe
inzichten.
1. Een goed evenwicht tussen openheid en afbakening is noodzakelijk.
• De uitdaging die aan participanten wordt voorgelegd, moet voldoende open maar tegelijk ook
concreet genoeg zijn.
> Dat zien we vooral terug in de theatertrajecten; een tentoonstelling maken lijkt een beter
leesbare uitdaging te zijn. Maar ook binnen een
dergelijk traject voelen we aan hoe participanten daarin verschillende noden hebben: sommigen appreciëren de geboden vrijheid heel erg,
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anderen krijgen liever wat meer sturing, sommigen houden van conceptueel freewheelen, anderen pakken de zaken bij voorkeur concreet aan.
• Een heel open vraag kan tot blokkering leiden:
het proces riskeert vast te lopen in denken,
praten, brainstormen. Bij zo’n startvraag hoort
een stappenplan om in korte tijd samen tot een
concrete(re) uitdaging te komen.
> Het is duidelijk dat sommige participanten
liever direct concreet de handen uit de mouwen
steken (cf. de opmerkingen over het voortraject
en problemen met de langere brainstormfase
van de werkgroep bemiddeling), maar dat had
in dit geval niets te maken met een open vraag.
• In elke fase van het traject moet voldoende aandacht gaan naar het evenwicht tussen openheid
en afbakening, met een maximale inbreng van
de participanten binnen een duidelijk kader van
doelstellingen, deadlines, beslissings- en uitvoeringsprocessen (dat bij voorkeur samen met de
participanten wordt vastgelegd, maar door de
begeleiding moet worden bewaakt). Daarbij moet
je oppassen met tijdsdruk, want dan kan het
kader als te dwingend worden ervaren.
> Uit PAZ-3 is gebleken dat het belangrijk is om
meer inzicht te bieden in doelstellingen, beslissings- en uitvoeringsprocessen, en dat zeker
overwogen moet worden om die meer samen
met de participanten te bepalen.
• De begeleiding moet professioneel en afbakenend zijn, maar tegelijk de nodige vrijheid laten
en creativiteit stimuleren.
> Dit evenwicht zat over het algemeen goed en
werd ook bijzonder geapprecieerd; sommige
participanten hebben nood aan iets meer planning en input.
• Een open vraag nodigt uit tot een eigen inbreng,
maar er is ook begeleiding nodig om participanten te stimuleren om echt vanuit zichzelf te vertrekken, en niet vanuit een beeld ‘hoe het moet’
of ‘hoe het wordt verwacht’.
> Ook hier zagen we dat sommige participanten
met twijfels zitten en bevestiging nodig hebben
in verband met hun inbreng. Het is ook belangrijk om de tijd te nemen en het voorbereidend
traject niet zomaar over te slaan of in te korten.
Anderzijds was er in dit geval ook begeleiding
nodig in verband met het benaderen van kunst,
op een eerder inperkende manier.

2. De bijdrage van de participanten moet waardevol zijn voor de organisatie.
• Het moet duidelijk zijn wat de meerwaarde is voor
de kunstorganisatie om met het publiek samen
te werken: wat willen we van de participanten
leren? Niet: ‘kom eens iets doen’; wel: ‘wij hebben
nood aan’.
> Dat is voor alle PAZ-trajecten een uitgangspunt,
maar het belang ervan wordt wel telkens weer
bevestigd door de participanten. In dit geval
was er ook veel animo om iets te kunnen betekenen voor de stad Charleroi (cf. hoofdtentoonstelling van de viering van 350 jaar Charleroi).
• Het is belangrijk dat de participanten ervaren
dat (iedereen binnen) de kunstorganisatie heel
betrokken is.
> De grote betrokkenheid wordt benoemd als een
sterkte en als een heel motiverend aspect. De afwezigheid van de directie van het Musée de la
Photographie wordt in dat verband door enkele
participanten betreurd.
• De begeleiding moet waarderend en motiverend
zijn. Er is niet alleen aandacht voor het proces,
maar ook voor de diverse resultaten, van feedback over idee tot product.
> De kracht van een dergelijke begeleiding komt
ook in PAZ-3 expliciet naar boven.
3. Participanten moeten er ook voor zichzelf iets
uit kunnen halen.
• Iets voor een ander betekenen geeft veel voldoening: een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan een project (cf. punt 2), maar ook samen
een resultaat neerzetten en elkaar daarin helpen
(cf. punt 4).
• Participanten hebben een duidelijke vraag naar
een grondige kennismaking met de kunsten en
met de kunstorganisatie (achter de schermen).
Hier moet voldoende aandacht naar gaan, zonder
de frisse kijk van de participanten aan te tasten.
> In PAZ-1 en 2 waren sommige participanten
wat dit betreft wat op hun honger blijven zitten,
dus werd daar in dit traject extra aandacht aan
besteed, wat bijzonder werd gewaardeerd. De
bezoeken achter de schermen en de aanspreekbaarheid van de museummedewerkers, maar
ook het doorlopen van het hele traject, heeft
voor veel nieuwe inzichten gezorgd, zonder de
inhoud te beïnvloeden (wel informeren, niet beïnvloeden: de participanten zijn hun eigen gang
gegaan).

• Participanten willen dikwijls ook meer in het algemeen ervaring en expertise opbouwen. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat iedereen vanuit
zijn/haar eigen achtergrond en ervaring een nuttige bijdrage kan leveren en daarop voortbouwend nieuwe dingen kan leren. Er moet dus aandacht gaan naar de uiteenlopende expertises in
een groep participanten en hoe die allemaal als
een sterkte op zich ingezet en gewaardeerd
kunnen worden.
> De participanten hadden het gevoel gewaardeerd te worden voor hun bijdrage vanuit hun
eigen achtergrond en ze waren zeer tevreden
over hun ervaring en de dingen die ze eruit meenamen. Sommigen hadden een expliciete vormingswens en hebben hun deelname als een
soort stage opgevat.
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• Participanten vinden samenwerking een verrijking. De diversiteit onder de participanten wordt
daarbij hoog gewaardeerd. Het verruimt de persoonlijke blik en tegelijk zien we de kracht van
de synergie tussen heterogene profielen in het
project.
> Ook bij PAZ-3 werd de uitwisseling tussen
de participanten onderling een hoogtepunt genoemd. Participanten hebben veel bijgeleerd
van elkaar, ook over elkaars leefwereld.
4. De cohesie binnen de groep is belangrijk.
• De band tussen de participanten onderling wordt
hoog gewaardeerd, en wanneer daar iets aan
schort, heeft dat invloed op het welbevinden.
De opbouw van het groepsgevoel vraagt dus
bijzondere aandacht. Een traject met veel zijinstromers is moeilijk, en één waarin participanten in werkgroepen worden verdeeld ook.
De paradox is de dikwijls lagere opkomst voor
sociale activiteiten omdat er al een grote tijdsinvestering wordt gevraagd, tenzij op het einde
van het traject, wanneer de groep is gevormd.
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> Het onderlinge sociale contact bij PAZ-3 zat
goed; er wordt gesproken van een familie en
vele participanten zien elkaar nog steeds. Vooral
binnen de werkgroepen zijn er hechte banden
ontstaan. Deze cohesie wordt als een van de belangrijkste motiverende factoren genoemd om
het project tot een zo goed mogelijk einde te
brengen: voor elkaar.
• Bij werkgroepen is de onderlinge communicatie
een aandachtspunt. De wens om beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte te zijn (of
in meer aspecten van het project een hand te
hebben?), is bij sommige participanten groot, en
dat valt moeilijk op te lossen met verslagen, een
Facebookgroep en een tussentijdse plenaire
samenkomst.
> Dat was in dit traject inderdaad een groot probleem. Dat zat niet zozeer in de communicatie
van beslissingen, initiatieven en voorstellen
tussen de groepen onderling, maar wel in een
uitwisseling over hun werkzaamheden. Daar bestond te weinig inzicht in, en dus begrip voor.
Daarnaast hadden sommige participanten ook
liever aan alle facetten van de tentoonstelling
meegewerkt. Meer plenaire uitwisselingsmomenten, of het uitstellen van het splitsen van de
groep tot na de concretisering van het concept
en de selectie van de kunstwerken, kunnen
hiervoor mogelijke oplossingen zijn, maar dan
moeten groepsgrootte en duur van het traject
worden aangepast.
• Een ander heikel punt is het verschil in verwachtingen, visie en beleving binnen een groep: wat
goed werkt voor de ene is niet noodzakelijk
goed voor de andere. Aan de ene kant wil PAZ
net zo’n divers mogelijke groep samenbrengen,
aan de andere kant wil dat zeggen dat je niet
op alle momenten iedereen even efficiënt aanspreekt en ondersteunt. Soms wordt het verschil
in engagement als problematisch ervaren door
participanten die het gevoel hebben dat ‘zij het
allemaal moeten doen’. We moeten bijzondere
zorg besteden aan de wervende communicatie,
het afstemmen van doelstellingen en verwachtingen en het peilen van motivering en engagement, we moeten duidelijk zijn over de verschillende mogelijke engagementen in een traject, en
snel detecteren wanneer participanten met iets
zitten. Dit was vooral een aandachtspunt voor
sommige participanten in PAZ-2.
> De participanten waardeerden in het bijzonder
het groot wederzijds respect en de openheid naar
elkaar toe. Er waren weinig tot geen strubbelingen in verband met verschillen in engagement
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– deze groep was bijzonder gemotiveerd (wat
zich onder meer uitte in de grootte van de groep
die door wilde gaan en in de hoge aanwezigheidsgraad tijdens samenkomsten). Maar er
waren wel duidelijke verschillen in de noden
van de participanten, wat bijvoorbeeld tot uiting
kwam in het voortraject (hoogtepunt versus liever
sneller concreet aan de slag) en in het verschil in
vraag naar vrijheid/sturing.
5. De evenwichten in de begeleiding zijn delicaat.
• Een centraal aanspreekpunt wordt erg gewaardeerd: één (methodische) begeleider die bij alle
samenkomsten aanwezig is en het geheel coördineert. Het belang van een goede band met de
begeleiding is even groot als het belang van een
goede onderlinge band.
> Ook bij PAZ-3 is de appreciatie voor de projectbegeleiding en specifiek voor de warme, menselijke manier van werken heel groot.
• Werken met ‘sidekicks’ - inhoudelijke begeleiders die de link met de organisatie leggen - heeft
een grotere betrokkenheid van de kunstorganisatie en een spreiden van de werklast en verantwoordelijkheden als belangrijkste voordelen.
Maar het vraagt wel een nauwgezette methodische opvolging.
> De samenwerking met de sidekicks was in
PAZ-3 een grote meerwaarde, zowel inhoudelijk
als organisatorisch. Het had eveneens positieve
effecten op de betrokkenheid. Het methodische
blijft altijd wel een aandachtspunt, bijvoorbeeld
wanneer een subgroepje zich tijdelijk afsplitst
om met een sidekick iets verder uit te werken
(iedereen op één lijn houden!), maar bij PAZ-3
ook specifiek in de werkgroep communicatie,
waar er door omstandigheden en op aangeven
van de sidekick eerder in een situatie van cocreatie/advies werd gewerkt. Daarnaast liep het
in dit project hier en daar ook op praktischorganisatorisch gebied mis door de druk op het
kleine team in het Musée des Beaux-Arts.
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