INTERVIEW

W

anneer we Gaea
Schoeters
bellen,
heeft ze voor het
eerst in anderhalf
jaar een week vakantie gehad, hoewel dat een groot woord
is: ‘een week niet gewerkt’ is een betere
omschrijving. “Ik heb vakantie gevierd
in de mate van het mogelijke en dus veel

AUTEUR GAEA SCHOETERS OVER CULTUUR NA EEN JAAR CORONA

‘Makers willen
blijven maken’
Gaea Schoeters is een geëngageerd journalist,
scenarist, librettist en auteur. Je kent haar van
boeken als Meisjes, Moslims & Motoren,
Zonder titel #1 en Trofee. Hoe slaat een
van de meest ondernemende schrijvers van
Vlaanderen zich door een periode die de
cultuursector op zijn kop zette?
Tekst Selma Franssen | Foto SébastienVan Malleghem

goed gedaan, want ik heb vorig jaar de
hele zomer doorgewerkt”, zegt Schoeters.
In de afgelopen twaalf maanden bracht
ze niet alleen de indringende en spannende roman Trofee uit, maar publiceerde ze
ook het kinderboek Niets, met illustraties
van Gerda Dendooven, en vertaalde ze
samen met Johanna Pas de bundel Hold
Your Own van Kae Tempest. En dan waren er nog de door Schoeters gecureerde
en gepresenteerde Dead Ladies Show, waarin vergeten vrouwen op het podium tot leven gewekt worden, en de voorstellingen
van kameropera Usher, een samenwerking
met componist Annelies Van Parys, gebaseerd op Debussy’s schetsen voor La Chute
de la maison Usher.

NIETS DOEN IS DODELIJK
“Het was een waanzinnig jaar”, vertelt
Schoeters. “Dat zou altijd al het geval
zijn geweest, maar door de coronacrisis
begonnen plots allerlei projecten te schuiven, met veel extra werk tot gevolg. Aan
podiumproducties werken vooral freelancers mee, die verbonden zijn aan meerdere projecten die ook weer stuk voor stuk
verzet worden. Dat maakt het vastleggen
van nieuwe speeldata tot een hele puzzel;
ik ben de afgelopen maanden meer productieplanner geweest dan maker. Het is
voor mij een opluchting dat ik momenteel
niet hoef te schrijven, want dit is geen
mentale omgeving waarin je aan een roman kan beginnen.”
Het vele verzetten van culturele evenementen betekent ook dat makers lange

tijd moeten wachten voordat ze hun creaties met een publiek mogen delen. Hoe is
het om zo lang op je ei te moeten zitten?
“Als het eerste speelmoment heel lang na
het maakmoment is, sta je verder van het
idee af. Dat beïnvloedt ook je toekomstige
werk”, zegt Schoeters. “De eerste keer dat
je een boek voorstelt aan lezers, is
bijvoorbeeld erg
bepalend voor
wat je daarna
gaat schrijven.
Die
interactie
ontbreekt nu, je
moet als schrijver doorgroeien
in een soort
van
vacuüm.
Doordat
hun
meest
recente
werk niet in de
wereld is, is het
voor veel mensen moeilijk om
aan iets nieuws te beginnen, hoor ik om
me heen.”
Schoeters wijst erop dat er een verschil is
tussen de eerste en volgende lockdowns.
Waar er aanvankelijk nog veel werd uitgesteld, schakelden cultuurhuizen naarmate de pandemie voortduurde over op
livestreams. Haar roman Trofee, die werd
genomineerd voor de literaire prijs van de

een zaalvoorstelling en freelancers worden in elk geval betaald, terwijl ze bij een
uitgestelde show lang op hun geld moeten
wachten. Anderzijds halen makers energie en input uit de creatieve samenwerking met anderen en de interactie met
publiek. In livestreams stop je energie

‘Ik merk om mij
heen dat de sector in
een soort collectieve
burn-out zit.
Mensen zijn moe’

zag eind 2020 het levenslicht zonder
boekvoorstelling. Niets
muzikaal verhaal voor jonge en minder
jonge kinderen, werd in maart dit jaar gelanceerd via livestream.
Gaea heeft een dubbele verhouding met
het livestreamgegeven. “Lange tijd hebben we niets kunnen doen en dat is dodelijk: je moet kunnen spelen, maken,
samen werken. Livestreams zijn wat dat
betreft een uitkomst. Bovendien bereiken
livestreams soms een groter publiek dan

53

zonder dat er iets terugkomt, zonder dat
je samen met een publiek iets deelt.”

CULTUUR ALS TROOST
Hebben we momenteel niet juist heel veel
nood aan cultuur – om de veranderingen die we meemaken een plek te geven?
“Vanuit het beleid is enorm onderschat
hoe essentieel het collectief beleven van
cultuur is, het samen kunnen kijken en
luisteren. Zowel voor maker als publiek
is het belangrijk om cultuur samen te
kunnen ervaren; dan komt haar troosrecht.” Met Adieu, een reeks poëzieconcerten op Gentse begraafplaatsen, slaagde Schoeters erin om met inachtneming
van de coronamaatregelen toch zulke collectieve momenten te creëren. Voor deze
reeks bracht ze telkens een dichter, een
zanger(es) en een pianist samen om een
soort publiek afscheidsmoment te verzor-
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een trashy antisprookje over gewelddadige meisjes in tijden van Tinder.
De Mulder heeft het fenomeen meisjesbendes als Bambi bestudeerd en
verzekert dat ze echt bestaan...
Bambi lust je rauw van Caroline De
Mulder is uitgegeven bij Horizon.
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gen als eerbetoon aan wie in deze periode
overleed.
Het idee voor Adieu ontstond toen Gaea
tijdens de eerste lockdown een livestream
zag van een koor dat met mondmaskers op
samen zong. “Het was de eerste keer dat
ik nog eens live gezongen muziek hoorde,
dat raakte me enorm. Daarna overleed de
vader van een vriendin aan corona. Op
de doodsbrief stond geen begrafenismoment. Een gepast afscheid organiseren
was op dat moment niet mogelijk. Ik besefte dat er veel mensen waren die na een
overlijden tijdens een lockdown in limbo
achterbleven. Het was de aanleiding om
Adieu te maken. Bij de eerste voorstelling
in juni 2020 waren er zo’n vijftig mensen,
het maximaal toegestane publiek in buitenlucht. Het waren zorgmedewerkers,
familieleden van mensen die aan corona
gestorven waren… Iedereen was er uit
emotionele betrokkenheid. De muziek en
poëzie kregen een andere lading, spraken
veel directer tot de mensen. Bij de tweede
editie regende het dat het goot, maar iedereen bleef tot het einde zitten.”
Adieu brengt niet alleen klassieke zangers
en dichters samen, twee verschillende
kunstvormen die elk een heel eigen publiek hebben, maar ook zware en speelse
noten. “Afscheid nemen is rouwen, maar
evengoed het vieren van een gedeeld leven. Ik wil daarom dat Adieu ook hoop en
optimisme uitstraalt. Ik zou er graag mee
naar begraafplaatsen in heel Vlaanderen
trekken, maar we beperken ons tot Gent,
omdat de mobiele piano’s van 123piano
moeilijk op andere plekken kunnen komen. Het is heel boeiend om te zien hoe
elke begraafplaats leeft; sommige mensen
zijn er elke zondag om bloemen te leggen
en kwamen per toeval bij onze concerten
terecht. Dat leidde tot mooie gesprekken,
zoals een man die kwam vertellen dat zijn
moeder die dag precies tien jaar geleden
begraven was – hij had het gevoel dat de
muziek speciaal voor haar klonk.”

Hoewel projecten als Adieu nog maar eens
tonen hoe kunst hoop en zingeving biedt,
kreeg de cultuursector weinig perspectief
tijdens de crisis. Terwijl kappers en tattoostudio’s hun deuren al openden, wisten theaters, cultuurhuizen en concertzalen nog steeds niet wanneer het hun
beurt zou zijn. Waarom protesteerde de
cultuursector niet luider? “Kunstenaars
zijn zich bewust van hun maatschappelijke functie, van de nood die mensen
hebben aan schoonheid en troost. We willen dat blijven brengen, het is haast een
verplichting die we voelen ten opzichte
van ons publiek. Iedere maker wil blijven
maken. Je gaat niet voor zes maanden in
urgentievakantie, zeker niet als er zoveel
gebeurt in de wereld”, zegt Schoeters.
“Ondertussen speelt de onzekerheid ons
parten: duurt dit een maand, drie maanden, zes maanden? Er is nooit gezegd
hoe lang de cultuursector de deuren zou
moeten sluiten. En dus blijf je repeteren,
maar moet je toch weer verzetten en dus
ook weer opnieuw repeteren. De cultuursector zat al op zijn tandvlees door
beperkte middelen en daarbovenop heeft
corona tot een uitputtingsslag geleid. Ik
merk om mij heen dat de sector in een
soort collectieve burn-out zit. Mensen
zijn moe. We zouden meer moeten zeggen: dit werkt niet voor ons. Niet dat ik
me zelf overigens aan dit advies houd,
want ik voel evengoed de drang om te
blijven maken. “

zal er nog een muziektheatervoorstelling
volgen. De pandemie leidt ook tot nieuwe
vormen, denk bijvoorbeeld aan podcastopera (gratis online te beluisteren via www.carryvanbruggen.nl, red.). Ik vind het spannend
om te zien hoe vorm zich aanpast aan
realiteit. Maar als ik mag kiezen, heb ik
toch liever een zaal vol mensen”, besluit
Schoeters.
Op 16/9 stelt Gaea Schoeters de
Poëzie Divina-gedichten voor in Geel.
Meer info via www.musica-divina.be/
poesia-divina
Op 26/9 houdt ze een korte auteurslezing, met een live performance van het Goeyvaerts String
Trio, muziek van componist Annelies
Van Parys, live illustratie van Gerda
Dendooven en tekst van de auteur.
Meer info via www.ccdefactorij.be en
www.gaeaschoeters.be

Trofee is
uitgegeven
bij Querido.

ZILVEREN RANDJE
Als er ergens een zilveren randje zit aan
werken in coronacontext, dan is het dat
er ruimte is ontstaan voor wie ondernemend, creatief en snel is. Plots waren er
middelen voor projecten die anders niet
zouden kunnen, zegt Gaea. “Denk aan
het project Besmette Stad van deBuren
waar ik aan meewerk, waarin Vlaamse
en Nederlandse kunstenaars een artistiek antwoord geven op de coronacrisis,
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geïnspireerd door de dichtbundel Bezette
Stad van schrijver Paul van Ostaijen. Dat
begon in de eerste lockdown in tekstvorm
en groeide uit tot een muzikale versie, een

WIN WIN WIN!
Markant Magazine mag drie
exemplaren weggeven.
Stuur een mail naar
redactie@markantmagazine.be.

Isabel Allende openhartig

Sportieve mode
Activewear, zo heet deze expo van
Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée
in het Modemuseum van Hasselt.
Deze gastcuratoren vertellen – via
een audiotour – vanuit hun ervaring
en achtergrond als atleet en modeactor. Sportreferenties die misschien
niet meteen duidelijk zijn voor een
‘ongetraind’ oog, worden plots wel
zichtbaar. In de sneakercorner kan
je zien hoe samenwerkingen zoals
Air Dior en Raf Simons x Adidas tot
stand komen. Van 6 juni tot 30 december in het Mode Museum Hasselt.
Voor iedereen die houdt van sport en
mode.
www.modemuseumhasselt.be
THRILLER

Opgevreten door Bambi
Bambi, bijna zestien, is vastbesloten
om uit de ellende te ontsnappen.
Ze leidt een gewelddadige jeugdbende en heeft een kleine goudmijn
gevonden: zij en haar vriendinnen
gaan online op zoek naar welstellende sugardaddy’s die arme meisjes in bescherming willen nemen.
En wat Bambi niet krijgt, neemt ze
met harde hand. De auteur van deze
roman, Caroline De Mulder, werd
tweetalig in het Nederlands en Frans
opgevoed en doctoreerde als romaniste aan de universiteit van Gent,
waarna ze het tot professor Franse
Letterkunde schopte aan universiteiten in Parijs en Namen. Voor haar
romans won ze o.a. de Rosselprijs, de
belangrijkste literatuurprijs in Wallonië. Haar boek Bambi lust je rauw is

In Wat wij willen vertelt Isabel Allende
openhartig (en af en toe met heerlijke zelfspot) over haar leven, de liefde
en haar rolmodellen. Het is een unieke inkijk in haar leven en een hartstochtelijk pleidooi voor feminisme.
Ze roemt de vrouwen die haar leven
richting hebben gegeven, zoals haar
moeder Panchita, haar dochter Paula
en haar literair agent Carmen Balcells. Maar ook schrijvers als Virginia
Woolf en Margaret Atwood en vele
anderen hebben haar geïnspireerd
om zich in te zetten voor vrouwenrechten en om te strijden tegen achterstelling en discriminatie. Vandaar
dat ze ook met grote betrokkenheid
schrijft over actuele thema’s als de
#MeToo-beweging en het leven in tijden van een wereldwijde pandemie.
En dat alles doet Allende met die onmiskenbare passie voor het leven en
de aanstekelijke overtuiging dat er
ook op haar leeftijd alle tijd is voor
de liefde.
Wat wij willen van Isabel Allende is
uitgegeven bij Wereldbibliotheek.

WIN WIN WIN!
Markant Magazine mag telkens
drie exemplaren weggeven
van deze twee boeken.
Stuur snel een mail naar
redactie@markantvzw.be.

MUZIEK

Zomerse beiaardconcerten
Elke maandagavond van 7 juni tot en
met 13 september kan je in Mechelen
genieten van beiaardconcerten. Op
14 juni spelen de Amerikaanse Simone Browne (hedendaagse vrouwelijke beiaardcomponisten) en Carson
Landry (een romantisch programma), de week nadien is het de beurt
aan de directeur van de Koninklijke
Beiaardschool, Koen Cosaert, met
werk van Philippus de Monte voor
diens 500ste verjaardag. Op 28 juni
brengt de stadsbeiaardier van Antwerpen Liesbeth Janssens werken
van Bach en op 5 juli concerteren de
Canadese Deborah Hennig en Elien
Van den Broeck. Ideaal in combinatie met een terrasje in de stad, in de
buurt van de Sint-Romboutstoren!
Gratis toegang. Sint-Romboutstoren,
Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.
Meer info via www.mechelen.be/beiaardconcerten-2021
FESTIVAL

Afropolitan is terug

Van 9 tot 11 juli vindt in Bozar het
Afropolitan Festival plaats. De editie
2021 van het festival nodigt artiestes
en onderneemsters uit om hun creaties en ervaringen, hun visie, strijd en
hoop met het publiek te delen. Met
events en optredens van kunstenaar
Lisette Lombé, komiek Cécile Djunga,
filmregisseur Marthe Djilo Kamga,
auteur Guilaine Kinouani, historica
Olivette Otele en vele anderen.
Meer info via www.bozar.be

ALLE EVENTS ZIJN ONDER VOORBEHOUD. CHECK ALTIJD EERST DE WEBSITE VOOR MEER INFO
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