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We accelerate the city

LUCAS
DE MAN

WEES NIET BANG
OM BANG TE ZIJN
HET STELT JE IN STAAT SPECTACULAIRE
DINGEN TE CREËREN
Hij noemt zichzelf liever creator dan kunstenaar en zijn werk
staat in de eerste plaats in het teken van ‘ont-moeten’.
Lucas De Man, artistiek leider van Stichting Nieuwe Helden
en theatermaker bij Het Zuidelijk Toneel, is een veelzijdig
mens die samen met anderen werkt aan projecten die een
dialoog aangaan met een zo breed mogelijk publiek.
Op 4 juni opent hij het SPARK Lab (XL Fablab op het terrein
van SPARK Campus) tijdens het SPARK Makers Event.

Vertel eens? Wat is dat ‘ont-moeten’?
Naast ‘samenkomen’ en ‘momenten van contact’ gebruik ik het woord
om het belang aan te geven van ‘niet moeten’. In de maatschappij van nu
moeten we zo veel. Van onszelf en van anderen. Dat geeft een enorme
druk en gaat ten koste van onze eigenheid. Als we ‘ont-moeten’ dan
maken we ons los van de gebaande paden, dan durven we toe te geven
dat we het ook niet allemaal weten. Mensen zijn vaak bang. Om nee te
zeggen. Om het verkeerd te doen. Wie dat van zich af kan schudden, de
onzekerheid kan aanvaarden en kan zeggen: ok het is eng, maar ik doe
het toch, die kan – samen met anderen - de mooiste dingen maken.

Hoe gaat dat dan?
Kijk, ik heb zo’n 35 projecten gedaan in 15 landen. Dat begint altijd met
onzekerheid. Hoe gaan we dit nou weer aanpakken? Waar halen we geld
vandaan? Hebben we de juiste expertise om het echt te krijgen zoals we
willen? We stappen daar overheen en beginnen gewoon. En dan komen
er mensen op onze weg die graag mee willen doen, die kunnen wat wij
niet kunnen en die net zolang met ons willen uitvinden totdat we hebben
wat ons voor ogen staat.

Het project WOLK is ook op die
manier tot stand gekomen?
Absoluut. WOLK is het tweede grote project
dat ik in mijn functie als stadskunstenaar van
’s- Hertogenbosch samen met Pascal Leboucq
heb bedacht. WOLK is een betoverende tocht
die via trappen, een gangenstelsel en een tiental kamers leidt naar het
dak in de stad. Het is een queeste vanuit de wereld naar jezelf. Het gaat
over tijd, tijd om bij jezelf te komen. Een magische reis voor iedereen,
een cadeau voor de bewoners van Den Bosch en alle mensen daarbuiten
(te bezoeken van 4 augustus t/m 4 september).

‘EEN MAGISCHE REIS VOOR
IEDEREEN, EEN CADEAU VOOR
DE BEWONERS VAN DEN BOSCH
EN ALLE MENSEN DAARBUITEN’
Het project kon alleen maar worden uitgevoerd doordat Brabantse
bedrijven met ons wilden onderzoeken hoe we onze ideeën werkelijkheid konden laten worden. We hebben hulp gehad van boeren, van
steigerbouwers, van stoere mannen die verstand hebben van sproeiinstallaties. En dan lukt het je lastige constructies te bouwen en bijzondere
geluidseffecten en ‘ademende’ muren (kom zelf maar kijken) te creëren.
Samen ben je creator en maak je het onmogelijke mogelijk.

Dat past goed bij innovatie-aanjager SPARK Campus.
SPARK Campus durft net als wij te experimenteren, kansen te bieden,
de proef op de som te nemen. Niet meteen uitgaan van succes, maar
gewoon kijken wat er gebeurt. Ze stellen vragen bij wat vast lijkt te
liggen. Net als wij durven ze te falen, op te staan en het nog een keer te
proberen. En mensen kansen te bieden hun ‘wilde’ ideeën te testen en
uit te werken. Dat heet innovatie, maar eigenlijk is het ook gewoon ‘niet
bang zijn, bang te zijn’.

Het schijnt een ludieke opening te worden op 4 juni?
Ik heb de eer om samen met Wethouder Huib van Olden en
Gedeputeerde Bert Pauli het SPARK Lab te openen. Dat zal uiteraard
geheel in stijl zijn met waar zowel SPARK Campus als ik zelf voor staan.
Om een klein tipje van de sluier op te lichten: we gaan ergens tegenaan
trappen. Dat biedt een opening naar nieuwe ideeën en voor nieuwe
creators. Klinkt goed toch?
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