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men niet naar Brussel 
om Frankrijk te vinden.”

© SASKIA VANDERSTICHELE

VADROUILLE
DE CULTUUR- EN VRIJETIJDSBIJLAGE VAN BRUSSEL DEZE WEEK

BDW 1511  PAGINA 16 - DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016

BRUSSEL – Met ruim een kwart miljoen Fran-
sen in ons land kan de Cultuurdienst van de 
Ambassade van Frankrijk niet om haar popu-
latie heen. Maar hoe bereik je die Fransen die, 
voor Brussel althans, zeer versnipperd leven? 
Het nieuwe evenementenparcours Extra stipt 
aan waar grote Franse artiesten, maar ook 
beloftevol nieuw talent, te zien of te horen is. 
En de exotische parkiet spot de plekjes: vooral 
in Brussel, maar ook in Strombeek-Bever en 
Leuven.

L
ange tijd bleek de werking van de Ser-
vice de Coopération et d’Action cultu-
relle de l’Ambassade de France en Bel-
gique zeer evenement- en puntgericht. 
En was dus minder breedschalig dan 

de jaarlijkse cultuurprogrammering van instel-
lingen als het Goethe-Institut Brüssel, het Insi-
tuto Cervantes of de British Council Brussels. 
Daar krijgt Béatrice Salmon, cultureel adviseur 
van de ambassade, eindelijk verandering in. “Ik 
geef toe dat Parijs plots rekening wil houden 
met une réalité culturelle in Brussel,” stelt Sal-
mon onomwonden bij een croissant in de Franse 
grootbakkerijketen Paul. “Ons nieuwe project, 
Extra, wil het cultuurminnend publiek van een 
synergie laten genieten tussen uiteenlopende 
initiatieven. En dit in diverse (hoofdzakelijk) 
Brusselse cultuurinstellingen.” 
Extra heeft voor het voorjaar en de zomer 2016 
achttien cultuurevents uitgekozen (zie kader-
stuk) op twaalf locaties. Die krijgen en bloc ge-
lijke aandacht. Voor wie, waarom en hoe? Dat 
wordt duidelijk na een lange tête-à-tête met Sal-
mon, die une approche francophone promoot. En 
eigenlijk wil ze ook weten waarom Brussel een 
attractiepool is voor buitenlandse, en dus ook 
Franse, artiesten.

Een tape à l’oeil project om de Franse 
kunstenscène in Brussel in het zonnetje 
te zetten. Mooi, maar waarom niet 
eerder?
Béatrice Salmon: “Vanuit onze Cultuurdienst 
in de ambassade willen we net aan Parijs zeg-
gen: Brussel telt mee. Er moet geïnvesteerd 
worden in Brussel. Ook al omdat we historische 
partners zijn. We moeten bekennen dat veel in 
Frankrijk niet overeind blijft zonder de Belgen: 
een Festival d’Avignon, een Théâtre de la Ville 
(Place du Châtelet, Parijs, red.),... Talloze direc-
teurs van cultuurinstellingen zijn Belgen, van 
Parijs (Théâtre National, red.) tot Marseille. 
Komt daarbij dat we het fenomeen van aantrek-
kingskracht van Fransen voor Brussel willen 
vatten. Daar hebben we sociologische vorsers 
van de ULB voor in de arm genomen; we wach-
ten op de antwoorden over Brussel.”
“Trouwens ook op economisch vlak, kijk maar 
naar de Franse modeketens in de Dansaert-
straat of Paul die je overal ontdekt (voormalig 
bloembedrijf in Noord-Frankrijk, nu diverse 
kwaliteitsketens van bakkerijen, red.). Het is 
ook logisch dat Fransen naar hier afzakken, we 
hebben zeshonderd kilometer grensstrook ge-
meen! Dat is evenveel als onze grens met Span-
je, maar daar liggen wel de Pyreneeën tussen. 
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Franse parkieten

CULTUUR > AMBASSADE VAN FRANKRIJK TIPT 18 CULTUUREVENTS IN BRUSSEL EN DE RAND
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De grensovergang van Fransen richting België 
is dus evident.”
Mocht ik Fransman zijn, mag ik Brussel 
dan als een tentakel van Parijs zien?
Salmon: “Helemaal niet. De aparte identité 
belge mag niet onderschat worden. La France 
blijft la France. Voor ons heeft Brussel zijn ei-
gen cultuur, ook al is dat moeilijk te definiëren 
en niet zomaar te vergelijken met andere cultu-
ren. Het zorgt voor een verrassende relatie, die 
opgebouwd is op een absolute proximiteit. Voel 
het aan als een relatie met een partner waarmee 
je vijftien jaar samen bent, wat voor een band en 
gehechtheid zorgt.”
“Enerzijds is er dus de gewoonte, anderzijds 
blijft er een amoureuze nieuwsgierigheid. Als 
ik ‘s morgens France Inter beluister, wil ik 
onder meer de politieke lectuur van Charline 
Vanhoenacker horen. Terwijl ik goed weet dat 
zij de politiek nooit op dezelfde manier kan 
aanvoelen als een Française. Dat is precies het 
mysterie tussen twee Franstalige culturen die 
een andere blik, andere analyses en andere 
hellingsgraden gebruiken om naar de wereld 
rondom te kijken. Een en ander is nu eenmaal 
ingebed in een bepaald territoriaal gegeven.” 

Kunnen we voeling krijgen waarin 
het Franse denken verschilt van het 
Brusselse?
Salmon: “Ook al zijn we bij de gelukkigen die 
kunnen reizen en veel invalshoeken zien, toch 
blijft ons prisma gefocust op één dimensie. Die 
van onze thuiscultuur. Dat prikkelt natuurlijk 
de nieuwsgierigheid van de Fransman die hier 
is. Het zorgt ervoor dat de Franco-Belgische 
relatie tegelijkertijd stevig en moeilijk is. Voor 
niet-francofone Belgen maakt het die relatie bo-
vendien nog moeilijker. Komt erbij dat er al eens 
een Frans gevoel van pays conquis bij komt; iets 
wat me zelf niet overkomt als ik in Brussel ben.”

“Brussel is duidelijk geen Franse stad, en geluk-
kig maar. Fransen komen niet naar Brussel om 
Frankrijk te vinden. Vandaar dat we ook geen 
schroom hebben om evenementen vlakbij Brus-
sel, zoals in Strombeek-Bever (Grimbergen) of 
Leuven op de kaart van Extra te zetten. Ook zij 
brengen een internationale programmering met 
hoge vereisten. Er is meer dan genoeg, onopval-
lend zelfs (naast de selectie van Extra, red.). In 
de Basiliek van Grimbergen (abdijkerk) zag ik 
een plafondhoge installatie van een leerlinge 
van Daniel Buren, een monumentaal project ge-
baseerd op de spiritualiteit. Men is hier wel mee 
met wat er beweegt in de kunstwereld.”

Welk bijkomend publiek valt te bereiken 
met de aanbodfolder Extra?
Salmon: “We viseren zeker niet in de eerste 
plaats onze Franse expats. We gaan eerder het 
bestaande publiek sensibiliseren met een com-
municatiecampagne en een visual (drie par-
kietjes, die France, Belgique en Culture heten, 
red.). We zijn ons ervan bewust dat het mis-
schien geen supplementair publiek naar de za-
len of musea brengt. Maar we willen wel dat het 
publiek gaat ‘migreren’. Onze opzet is de migra-
tie te bevorderen van één event naar een ander, 
waarin de extra kwaliteit het Franse aanbod is.”
“Iedereen weet dat het verbreden van het cul-

tuurpubliek een zeer ingewikkelde inzet is. 
Laat ons beginnen met de oogkleppen wat te 
verbreden. Mensen gaan vooral naar wat ze al 
kennen of naar wat hen uit gewoonte interes-
seert. Wij willen ze bij de hand nemen om iets 
nieuws te ontdekken, om open te staan voor 
andere kunstdisciplines van kwaliteit. Vandaar 
de eclectische selectie: niet alleen grote tenoren 
en grijze baarden maar ook jonge scheuten uit 
Frankrijk. Dus naast de bekende choreografe 
Maguy Marin kozen we ook voor de jonge Noé 
Soulier (Parijs en Parts). Het toont twee werel-
den binnen het Franse dansaanbod. Tegelijker-
tijd staat Extra voor extra kwaliteit, zoals op de 
dozen van exotische importproducten.”

Los van de snuit gericht op Franse 
cultuur, maakt u het een (lui) publiek 
gemakkelijk met een keuzevoorstel uit 
het bestaande cultuuraanbod.
Salmon: “We willen hier niemand de les spel-
len: in die zin blijven we opzettelijk bescheiden. 
We weten goed dat er in Brussel heel wat arbeid 
wordt gestoken in het cultuuraanbod, en we 
bekennen dat dit enorm professioneel wordt 
gedaan. En ik weet dat de cultuurinstellingen 
het niet makkelijk hebben in dit land, dus twee-
maal chapeau. Omdat Brussel tegelijkertijd iets 
provenciaals en iets zeer internationaals heeft, 
mag de stad zich uniek noemen in Europa. Pre-
cies de schaalgrootte van Brussel met zijn na-
bijheidsgevoel maakt dat alles en iedereen te 
vatten is.”
“Mooi voorbeeld hiervan is Agenda Magazine: 
met artikels in het Frans, Engels en Nederlands. 
Dat reflecteert precies wat Brussel is. Die meer-
taligheid zorgt voor een onschatbare chance; het 
is een keuze die sterk verdedigd moet worden 
in deze unieke stad. Als wij met onze drietalige 
Extra-communicatie en -folder in die voetspo-
ren treden, is het precies om hier heel beschei-
den in bij te dragen.”

De keuze van de evenementen is wel 
geladen met enig positivisme, of het nu 
een filosofische lezing of expo is.
Salmon: “Er wordt al genoeg gedramatiseerd 
om ons heen. Vandaar dat ik iets als de recente 
expo Joie de vivre in het Palais des Beaux-Arts 
van Lille als pittig ervaar. Het lijkt dat sinds de 
evenementen rond de herdenking van 1914-
1918 alles zwartgebladerd en zwaarmoedig 
is. Ook het thema Lille 3000 mikte op de re-
naissance. Het geeft een antwoord op de maat-
schappij, dat ons nestelen in catastrophisme 
niet hoeft, zonder daarmee te willen zeggen dat 
alles engelachtig schoon is.”

Waarom parkieten als logo van het 
cultuurproject Extra?
Salmon: “Het label werd ontworpen door twee 
jonge Franse vormgevers die in Brussel (Huide-
vettersstraat, red.) wonen en werken: Charles 
Mazé en Coline Sunier. Nadat ze ons verhaal 
hoorden over het labelen van bestaande even-
ts om er verspreid te kunnen aan deelnemen, 
kwamen ze tot het concept van een ovaal voe-
dingslabel. Het verwijst naar het etiket op si-
naasappel- of bananenkisten. Hun iconografie 
heeft iets exotisch.”
“Bovendien valt het de expat wel op dat er in 
Brussel nogal wat parkieten vliegen. De eerste 
keer dat ik ze luidruchtig hoorde wegvliegen 
dacht ik: wat doen die hier toch. Je kan er niet 
naast zien. Ze zijn een vertrouwd beeld in de 
Brusselse parken. En eigenlijk tonen die kolo-
nies van exoten dat er een fenomeen van migra-
ties plaatsvindt in deze stad. Ook van Franse 
artiesten die hun energie in deze stad ontwik-
kelen en zich net vastpinnen aan één artistiek 
register. Ze komen, nestelen zich en verdwijnen 
weer, net als de migrerende parkieten. Wij ho-
pen dat de cultuurliefhebber ons volgt in die Ex-
tra-migratie van cultuurhuis naar cultuurhuis.”

Jean-Marie Binst

EXTRA, het aanbod
Het evenementenparcours Extra snoert twaalf voorstellingen samen van culturele 
organisaties in Brussel, Strombeek-Bever (Grimbergen) en Leuven. Het is een eigen-
zinnige selectie uit het voorjaars- en zomeraanbod aan Franse hedendaagse creaties: 
van performance en podiumkunsten tot museale exposities. “De vindingrijkheid van 
de springlevende en dynamisch Franse creatie maakt meer dan ooit deel uit van het 
Belgische landschap, net als de parkieten (het logo, red.) van Extra,” zo luidt het 
initiatief.

JMB

ACHTTIEN EVENEMENTEN OP TWAALF LOCATIES

> tot 22/5 
De tentoontelling Daniel Buren,  
over zijn leven en werk en  
beïnvloeding door andere artiesten 
in Bozar.

 
> 25/2 tot 29/5 

De retrospectieve expo Agnès Varda, 
Patates & Compagnies in het Museum 
van Elsene, over haar fotografisch 
debuut sinds 1950, haar filmcar-
rière en haar plastische oeuvre sinds 
1980. 

 
> tot 27/3 

Een installatie van Isabelle Cor-
naro in La Verrière - Fondation 
d’entreprise Hermes.

 
> was 20/2 

De dansproducties Umwelt van cho-
reografe Maguy Marin 

 
> 24/2 

Removing van Noé Soulier in Kaai-
theater. 

> 29/2 
Een filosofische lezing en discussie 
over kunst en cultuur door Jean-
Luc Nancy (met Ignaas Devisch) in 
Kaaitheater. 

> 5/3 
Een in situ-gecreëerd spektakel Bu-
renCirque van Daniel Buren en Dan 
en Fabien Demunyck in het CC van 
Strombeek-Bever.

> 9/3 
Een conferentie Nouveaux visages de 
la tyrannie door Dany Robert-Dufour 
tijdens het festival In Movement, Les 
Brigittines.  

> 11/3 
De filosofische theaterperformance 
Faire le Gilles van Robert Cantarella 
in het Kaaitheater. 

> 17/3 
De lezing Artisi’s Talk van Oriol 
Vilanova en Antoine Marchand 
vertrekkend van 4000 postkaarten 
en een installatie in het M-Museum, 
Leuven.

> 22/3 
Een lezing Déclinaisons du corps dans 
les mondes contemporains door David 
Le Breton in Les Brigittines. 

> 12 & 13/4 
De dansperformance Céu & Inês 
van choreograaf Volmir Cordeiro in 
STUK, Leuven. 

> 13/4 
Een workshop schrijfstage voor het 
ISAC door Maeva Cunci en Domini-
que Gilliot in La Bellone. 

> 20/4 
Twee danssolo’s van Noé Soulier, The 
Kingdom of Shades en Signe Blanc, in 
STUK, Leuven. 

> 21/4 tot 2/7 
Een expo met performances en lezin-
gen door Béatrice Balcou in L’ISELP. 

> 22/4 tot 24/4 
De expo DOC-Khiasma over de 
Franse non-profit kunstencentra in 
Thurn & Taxis. 

> 27 & 28/4 
De dansproductie Tordre van chore-
graaf Rachid Ouramdane in STUK, 
Leuven. 

> 6, 7, 8, 9, 19 & 28/5 
Een voorstelling, lezingen, work-
shops en installatie Welcome to 
Caveland van Philippe Quesne in Les 
Brigittines. 

Meer info op  
francebelgiqueculture.com

“La France blijft la 
France. Voor ons heeft 
Brussel zijn eigen 
identiteit, die niet 
eenvoudig te verge-
lijken is met andere 
culturen”
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