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De do’s-and-don’ts van kunst met een missie

Kan kunst een noodkreet zijn voor een planeet die zelf geen stem
heeft? Kunstenaarskoppel Niko Van Stichel en Lut Vandebos 

Rebekka, in De zaak Shell dissecteer je het klimaatdebat tot vijf stemmen,
die de verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven: de ceo van Shell, de
consument, de overheid, een leraar die het concept burgerzin uitlegt en
een klimaatjongere. Dekken die nog steeds
de lading?

We spraken met Niko Van Stichel, Lut Vandebos & Rebekka de Wit - CC Brochure

Rebekka: “Een stem die zeker nog aan bod mocht komen, is die
van de media. De vierde macht speelt een heel wezenlijke rol in
het vertroebelen van verantwoordelijkheidsrelaties. De film Don’t
Look Up toonde dat op een briljante manier. Maar uiteindelijk zijn
we toch bij vijf stemmen gebleven. Met zes monologen wordt je
voorstelling al snel een drie uur lang durend vuurwerk van taal.
Een Plopsaland-argument, zeg maar.”

Jullie sculpturen in de publieke ruimte ziet iedereen, een
tentoonstellingszaal bezoeken is een grotere drempel. Zal OEPS/OOPS
niet vooral een publiek aantrekken dat al interesse toont in de
klimaatproblematiek?

Niko: “Goh, dat een werk in de publieke ruimte staat, betekent niet dat
het ook echt de aandacht trekt. Je moet mensen dwingen om het te 

reflecteerde voor de tentoonstelling OEPS/OOPS over de
klimaatverandering, en wat die ons leert over hoe maakbaar de wereld
écht is. Rebekka de Wit verdiepte zich voor haar theatervoorstelling De
zaak Shell in de rechtszaak van ngo Milieudefensie tegen de oliegigant.
Een inspirerend gesprek tussen drie makers, over de do’s-and-don’ts
van kunst met een missie.



zien. Het mooie aan een museumzaal is dat je er bent omdát je nieuwe
dingen wil ontdekken.”
Lut: “We willen geen vingerwijzend verhaal vertellen, dat mensen naar
huis stuurt met hun hoofd in de grond van ellende. We tonen vooral
mooie dingen, die slechts en passant iets leren over onze band met de
natuur. Want de meeste werken zijn mooi, ook al gaan ze over
vuur.”
Rebekka: “Kunst over het klimaatthema wordt inderdaad nogal snel
bekeken als ‘preken voor eigen parochie’. Maar volgens mij is er geen
parochie. Die is volgens mij net een consequentie van de preek.
Ik ben De zaak Shell beginnen te maken omdat ik in de complexiteit van
het klimaatprobleem geen echt standpunt had, maar vooral verwarring
voelde, en daaraan de juiste taal wou geven. Echte 
klimaatsceptici zal ik met De zaak Shell niet bereiken, daarover koester ik
geen illusies. Maar dat hoeft ook niet.”

Zou je jezelf bestempelen als een ‘activistisch kunstenaar’?

Rebekka: “Mensen trekken vaak een lijn tussen ‘activistische’ en
‘artistieke’ voorstellingen. Bij een artistieke voorstelling denken ze aan
iets complex, bij een activistische aan iets eenduidigs, dat eindigt met
een rekeningnummer om meteen geld op te storten. Maar eigenlijk
ken ik weinig écht goede politieke kunst. Mijn hart ligt in de politiek, maar
mijn smaak in de poëzie. Volgens mij benader je het klimaatprobleem
het best met de emotionaliteit en complexiteit die eigen is aan het
probleem zelf. Die complexiteit kan soms verlammend werken, omdat
je je machteloos voelt, maar vaak net activerend. Donna Haraway noemt
dat heel mooi ‘to stay with the trouble’. Je durft burgerschap te tonen bij
een probleem, maar zonder het per se zelf te willen oplossen.”

Lees het vervolg van het artikel in onze brochure!

Bezoek de expo OEPS/OOPS nog tot 27 november
in de tentoonstellingszaal van het SteM



concept en tekst: Rebekka de Wit, Anoek Nuyens
spel: Suzanne Grotenhuis, Musia Mwankumi, Anoek Nuyens, Michaël Pas
eindregie: Erik Whien
dramaturgie en tekstbijdrage: Freek Vielen
vormgeving: Marloes, Wikke
geluidsontwerp: Christiaan Verbeek
kostuum: Fransje Christiaans
met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

credits

misschien ook iets voor jou?

di 15 nov 2022 om 20u

toneelhuis/olympique dramatique - 
vijand van het volk

www.ccsint-niklaas.be

za 19 nov 2022 om 20u

ntgent/luk perceval- Yellow. the sorrows of
belgium II: rex

di 29 november om 20u

MARTHA!TENTATIEF/JOHAN PETIT -
Nu het nog kan

tickets & meer info


