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‘Yes, wij willen dat het de goede kant opgaat’ 
 
Opzet van Yes: 

- interactie met de wijk 
- opwaardering van de wijk 

samenwerking met (wordt nog verder uitgewerkt)  
- CC Ekeren  
- Jes kinder-jeugdwerking       
- EVA 

Praktisch: 
- De muren in en out mogen beschilderd worden. Praktische regeling qua 

toegankelijkheid gebouw om het ‘schilderij’ aan te brengen wordt nog 
nagevraagd  

- De groenzones van Woonhaven kunnen ook gebruikt worden  
- Mag het dak ook gebruikt worden -> nog navragen  
- De kunstenaars bouwen zelf op 

 
Benjamin Verdonck gaat ons helpen in het proces om tot een werk te komen. Hoe evolueer je? Hoe 
groeit het? 
Wat heeft hij onthouden en wat wilt hij eventueel meenemen van het Project Fort E 

- Wat betekent de ecologische catastrofe voor elk van ons?  
- De materialiteit: wat is mijn antwoord op dat thema? Recyclage, 

vergankelijkheid, binnen of buiten 
Project Yes, de garage: ‘The carrier Bag Theory of Fiction’  

- Wat betekenen die werken voor elkaar: ze spreken met elkaar want ze staan 
naast elkaar. Een gesprek sijpelt door in ieder zijn werk  

- De relatie met die ruimte. Iets aangaan met die ruimte  
- Hoe ga ik de ruimte gebruiken zoals die ervoor staat. Met weinig. Weinig 

natuurlijk licht en geen/weinig elektriciteit 
Een verderzetting van wat we in Fort E hebben geleerd in een wel heel andere locatie, geen natuur 
maar een woonwijk. 
Bedoeling van de tekst van Ursula K Le Guin: als inzet van het denkkader, als inspiratie, een 
klankbord, een bron. Iedereen plukt zijn eigen ding en alles komt in dat zakje samen. Een zakje, het 
eerste object dat de mens heeft gebruikt. -> ook wij kunnen de geschiedenis herschrijven, hoe gaan 
we die ecologische catastrofe aanpakken? “wij zijn het klimaat”. Hoe gaan we dat vertellen zodat er 
een wave ontstaat. 
 
‘Yes’:                     -      mogen de werken enkel positief zijn? De schoonheid van verval. Of het verval 
nog extremer maken om het te accentueren. 
Moeten we de titel aanpassen? Yes/No  Zie performance van Jozef Beuys - Ja Ja Ja Ne Ne Ne (1968) 
https://www.youtube.com/watch?v=py_uEHL-la4 Made to be played alongside a politic interview. 

https://www.youtube.com/watch?v=py_uEHL-la4

