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Geluidsinstallaties door WE LO(U)VE RADIO
03.07.2021 – 02.10.2021

INLEIDING
Deze zomer verwelkomt het
Riolenmuseum WE LO(U)VE RADIO,
een kunstenaarscollectief geleid
door twee geëngageerde wolvinnen
(“louve” betekent “wolvin” in het
Frans) . Zij pakken uit met 3 zeer
verschillende maar o zo menselijke
geluidsinstallaties.
Dit project raakt mij, want onze
cultuur betaalt een zware tol als
gevolg van de pandemie. Meer
dan ooit blijven kunstenaars en
kunstenaressen van essentieel
belang voor onze samenleving. De
visie die Aurélie en Jeanne uitdragen,
stelt onze regels en afspraken in
vraag, geeft een stem aan wie niet
gehoord wordt, houdt ons staande
en roept vragen op. Voor mij blijven
deze aspecten het belangrijkst om
eindelijk te erkennen dat cultuur een
bepalende rol speelt. Door samen
te werken met andere vrouwen en
artiesten, laat WE LO(U)VE RADIO
ook zien hoeveel sterker we samen
zijn.

Sinds het begin van de pandemie
heeft het museum zichzelf
onophoudelijk heruitgevonden en
wil het aanwezig blijven voor de
buurt, de bezoekers en ook onze
kunstenaars. Als schepen van
Cultuur ligt de ontmoeting tussen
de museum- en de kunstwereld mij
bijzonder na aan het hart. Het is een
waar genoegen om in het museum
te worden ondergedompeld in deze
wereld van geluid en geconfronteerd
te worden met deze stemmen die
afkomstig zijn uit de diepten van onze
medemens, van het water, maar ook
van onszelf.
Laat jullie meeslepen door de Echo’s
vanuit de Riolen, jullie zullen er als
een ander mens uitkomen!

Delphine Houba
Schepen van Cultuur, Toerisme en
Grote Evenementen van de Stad
Brussel de Bruxelles

2. ECHO’S VANUIT DE RIOLEN,
geluidsinstallaties
WE LO(U)VE RADIO neemt tijdelijk zijn
intrek in het museum, de Zennekoker
en de buizen in de Brusselse
ondergrond om de bezoekers drie
meeslepende geluidsinstallaties aan
te bieden.

evenwicht in het dagelijkse leven
van de stadsbewoners daarboven te
verstoren. Er is een bovengrondse
stad, maar er is ook een ondergrondse stad, met een andere
geschiedenis.

Met Echo’s vanuit de Riolen vertrekt
het kunstenaarscollectief op een
zoektocht naar stemmen. Stemmen
die we niet horen, die we niet
bevragen. Via geluidstrillingen die
tegen de muren en onder de gewelven
terechtkomen of het oppervlak van
het vervuilde water doorgalmen,
weerklinken deze stemmen in het
museum en rijzen ze op uit de diepten
als getuigen van een schaduwwereld.
Maar zijn deze stemmen echt en
afkomstig van mensen, of zijn ze
ingebeeld?

Gecombineerd met het bezoek aan
dit ongewone museum, lichten deze
geluids- en artistieke activiteiten een
tipje op van de sluier die hangt over
de weinig bekende werkelijkheid van
de onderaardse stad. Elke installatie
wordt bewerkt tot een audio-/
podcastcreatie, beschikbaar op de
website van het museum.

En wat als ook de Zenne een
stem had? Welke vorm zou ze dan
aannemen om zichzelf hoorbaar te
maken? Wat zou ze ons vertellen? WE
LO(U)VE RADIO geeft het woord aan
deze rivier door haar geluiden op te
nemen en te verwerken.
Via deze geluidsactiviteit nodigen
de wolvinnen de bezoeker uit om
binnen te treden in een bijzonder
universum, een verborgen
werkelijkheid. Door middel van
woorden en geluiden openbaart de
ondergrondse wereld zich beetje bij
beetje als complex, fascinerend en
verrassend. Sommige zaken moeten
gezegd, gescandeerd, gezongen of
gefluisterd worden om het vredige

2.1 Lichaamsecho

De bezoeker of bezoekster betreedt
een gesloten, geluidsdichte en
scenografisch vormgegeven ruimte.
Hij of zij wordt ondergedompeld
in een Brussels interieur, een
huiselijk universum, beschermd
en warm. In deze eerste installatie
ontmoet de bezoeker-luisteraar
vrouwenstemmen: die van de
partners van de rioolwerkers. Deze
vrouwen, die door de kunstenaars
tijdens hun residentie in het museum
werden geïnterviewd, leiden ons
binnen in een mannelijk universum,
een ondergrondse wereld waarin
geen enkele vrouw ooit afdaalt. Ze
praten ook over hun angsten, over hoe
ze zich de riolen voorstellen...
"Nee. Dat is niets voor mij. Ik hou
daar niet van, van die kruipende
beestjes. Nee, ik zou geen
rioolwerkster kunnen geweest zijn,
nee. Nee, nee dat zou ik niet kunnen,

ik zou dat werk niet kunnen doen. Het
zou bij geen enkele vrouw opkomen
om daar te gaan zitten, ik denk dat
er nog nooit een vrouw in een riool is
afgedaald."
Deze eerste installatie is ook
opgebouwd rond de ontmoeting met
een rattenverdelgster. Zij biedt ons
een verrassende kijk op de wereld die
onder onze voeten verborgen ligt.

"Vrouwen zijn over het algemeen bang
voor ratten. Je kunt dus maar beter
niet bang zijn voor ratten. Voor een
vrouw is het niet vanzelfsprekend om
dit als een beroep te zien."

2.2 Echo vanonder
de putdeksels

Deze tweede installatie, die is
samengesteld uit materiaal dat
werd verzameld na een oproep
tot getuigenissen, verzamelt
tientallen audioverslagen over onze
ondergrondse wateren.
Deelnemers laten een herinnering,
een verhaal of een anekdote achter
op een anonieme voicemailbox om
zich ervan te bevrijden. WE LO(U)VE
RADIO transformeert de verhalen,
dankzij de zachtheid van het water en
een poëtische pirouette. Het collectief
roept de wateren op om zachtjes
woorden te beroeren, te vernieuwen,
te onthullen en gestalte te geven aan
nieuwe verhalen die aangenamer,
zachter of gewoon lichter zijn.
In het museum rijzen stemmen

op vanonder een riooldeksel. Ze
komen uit de diepte tevoorschijn
om de bezoekers hun geheimen
toe te fluisteren. Echo vanonder de
putdeksels is een samenwerking met
kunstenares en geluidsontwerpster
Anne Lepère.

2.3 Echo vanuit het water

Voor dit derde en laatste deel nodigt
WE LO(U)VE RADIO Myriam Pruvot
uit, muzikante en geluidskunstenares.
Ze stelt een ondergronds participatief
concert voor dat aan de oppervlakte
zal worden uitgezonden. Het zal
worden opgenomen op 24 juni 2021
en vergezeld gaan van een geluids- en
uitvoeringsritueel, uitgevoerd door
de wolvinnen. De geluiden dringen
binnen in de bovengrondse wereld
via de golven, dankzij verhalen,
documentaires en geluidsmateriaal.
Een klankschrijn voor een ontmoeting
met de vergeten stem van de Zenne.
Dit concert wordt ondergronds
georganiseerd, bij de ondergrondse
Zenne, en brengt een kleine groep
bezoekers samen die begeleid worden
door de stemmen van de vertolkers.
Deze kleine gemeenschap neemt
deel aan de klankcreatie van een
partituur die de loop van het water ten
gehore brengt: eerst tegengehouden
en vervuild, en vervolgens weer
vrijgemaakt...

3. Het collectief WE LO(U)VE RADIO
WE LO(U)VE RADIO werd boven de
doopvont gehouden in 2018 en is een
project dat voornamelijk wortelt in
"het universum van radio en geluid".
Deze kweekgrond bracht Aurélie
Brousse en Jeanne Debarsy samen.
Het is de bedoeling dat er iets groots
uit zou groeien en dat hij zou verrijkt
worden door de inbreng van andere
geluidskunstenaressen.
De wolvin (“louve”) is een complex
symbool en weerspiegelt het
ongetemde, de vrouwelijkheid.

"Voor ons betekent (opnieuw) wolvin
worden dat wij ons losmaken
van gevestigde vormen, ons
instinct volgen, ons zowel fysiek
als metaforisch verankeren.
WE LO(U)VE RADIO is ook het
symbool van een collectieve en
vrouwelijke liefdesverklaring aan het
radiomedium, aan de taal ervan, aan
wat het voor ons vertegenwoordigt:
bovenal een moment van luisteren
en samenkomen."
Met dit collectief, open en
polymorf, breiden Aurélie en
Jeanne ‘het geluid’ uit tot op het
podium. Ze creëren een reeks
geluidsperformances en installaties
die de onhoorbare stemmen van een
stad uitdragen. Ze stellen eveneens
de radiocodes en -apparatuur in
vraag.

"We komen samen om thema’s aan
te snijden die ons als hedendaagse
vrouwelijke kunstenaars
bezighouden: machtsverhoudingen,
voorstellingen van allerlei
minderheden, het bewuste en
het onbewuste, de overdracht, de
verhouding tot het lichaam..."
Het collectief wordt getroffen door de
bijna onveranderlijke overheersing
van bepaalde stereotypen, terwijl de
wereld toch voortdurend in beweging
is. De hoofdrolspelers van onze
wereld herzien hem en vinden hem
voortdurend opnieuw uit.
Door middel van deze voorstellingen
brengt WE LO(U)VE RADIO
stemmen ten gehore die te vaak
worden gemuilkorfd, neemt het
deel aan de verschuiving van
normen, criteria, van al wat een
geëmancipeerde, egalitaire en
gediversifieerde samenleving in de
weg staat. Zoals bijvoorbeeld met
het Hectoliterproject. Gelegen in
de Marollen, huisvestte deze plaats
vroeger La Porte des Sens, een
beroemde parenclub. Voor meer
informatie: entropieproduction.be/WE-LO-U-VE-RADIO-.html

Wie zijn de wolvinnen?
Aurélie LOUVE heeft grote ogen om
de schommelingen van de golven
gade te slaan, grote poten om door
bossen en vlakten te trekken en
grote oren om de geluiden van de
wereld in zich te laten weerklinken.
Toen ze alleen was, heeft ze
geluisterd naar de geheimen van
het zand in de duinen van de grote
woestijn. Zij ontmoette de gierende
winden van de granietdonkere
nachten, vooraleer zij zich bij een
roedel aansloot die haar voorliefde
voor geluidsherinneringen, ruisende
landschappen en stille afgronden
deelde. Met haar wolvinnenvrienden
luistert ze naar anderen om hun
woorden beter te begrijpen, om
ze beter over te brengen. Samen
openen zij hun grote oren om
klankverhalen aan te bieden van deze
ronde en voltooide wereld, rijk, vol,
en levend. Uit deze zo verschillende
omgeving komen, voor wie bereid is
naar het gefluister ervan te luisteren,
verweerde beelden tevoorschijn
van een gefragmenteerde wereld,
spraakzaam en toch stil.
Jeanne LOUVE waagt zich stilletjes
in de dichte bossen, waar het wemelt
van stemmen en mysterieus geritsel.
Met langzame pas, gespitste oren,
soepele tred, trillende huid, sluipt zij
omzichtig tussen zijdeachtige varens
en woeste braamstruiken voort om
dichter bij haar prooi te komen. Het
vergt een fijne neus en geduld om in
actie te komen, om weg te geraken

van de luidruchtige meute, om alleen
op pad te gaan, om wat geweest is
achter te laten en zich open te stellen
voor wat is... Om het breekbare
moment aan te grijpen, omdat ze
weet dat hier de smaakmakers
zitten. Vervolgens gaat het erom de
ingesloten geluiden op te pikken
met het puntje van haar oren, om
ze zachtjes te laten nasudderen in
de diepte van haar schuilplaats, en
ze te polijsten en te boetseren met
de andere wolvinnen. En tenslotte,
smullen maar van dit feestmaal,
wanneer de roedel, nieuwsgierig
en hongerig naar nieuwe geluiden,
ingaat op de uitnodiging.
De uitgenodigde ‘wolvinnen’
Anne Lepère legde zich in 2013
toe op radiocreatie in het Atelier
de Création Sonore Radiophonique
(ACSR). In haar creaties is de stem
een basiselement, een noodzaak om
vanuit de ademhaling te vertrekken
alvorens zich open te stellen om
een meer globale visie te bevragen.
annelepere.net
Myriam Pruvot,
Pruvot componiste,
vertolkster/performer en
onderzoekster. Haar benadering
maakt gebruik van vele technische
middelen: installatie, performance,
muziek. Zij is vooral geïnteresseerd
in de poëtische, filosofische en
politieke dimensies van zang, taal en
plaats.
myriampruvot.com

4. Agenda
Vrijdag 02.07.21
Van 12:00 > 13:00
Midi express-uitzending op Radio Campus live vanuit het museum (in het Frans).
Samedi 03.07.21
Opening gratis
Woensdag 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09
Van 15:00 > 17:00
Sono’r été, het museumteam presenteert Echo’s vanuit de Riolen.
Mardi 31.08
Ontmoeting met de artiesten in het kader van de Week van de Klank (in het Frans).
(30.08 > 05.09.21)
www.lasemaineduson.be

5. Het Riolenmuseum
Een levend museum, nét dat
tikkeltje anders
Het Riolenmuseum is ondergebracht
in de twee voormalige tolhuisjes
aan de Anderlechtsepoort. Je komt
binnen via het ene gebouw en gaat na
het bezoek terug naar buiten langs
het andere! Daartussen doorkruis je
de verschillende zalen en kun je ook
deelnemen aan een ondergrondse
wandeling die je naar de Zenne en de
collector aan de Bergensesteenweg
brengt. Het museum is springlevend
en biedt de bezoeker een concrete
en multisensoriële ervaring aan in

het onderaardse deel van de stad, dat
voor het publiek zo goed als onbekend
terrein is. Deze plek is evenwel veel
meer dan enkel een verrassende
wandeling doorheen de stad onder
straatniveau. Dankzij een schat aan
maquettes, films, voorwerpen en
anekdotes brengt het museum de
geschiedenis van de Zenne tot leven. Tot
in 2007, het jaar waarin het noordelijke
Brusselse zuiveringsstation in gebruik
werd genomen, kwam ons afvalwater
trouwens nog steeds ongezuiverd in
de rivier terecht.

Een bezoek aan het museum
maakt het werk van de mensen
in deze aparte wereld tastbaar en
zichtbaar. Je maakt kennis met de
technieken die werden gebruikt bij
het aanleggen en herstellen van de
riolen. Je leert via welke middelen
overstromingen werden voorkomen
of de gevolgen ervan werden beperkt.
Bij dit alles krijg je ook een beeld van
de risico’s die de riooltechnici steeds
gelopen hebben bij hun werk. Zij zijn
ook altijd actief betrokken gebleven
bij het uitbouwen van het museum.
Sommige oudgedienden werken er
nog steeds als bewaker. Graag delen
zij hun ervaringen en verrassende
anekdotes met het publiek, dat vaak
geen weet heeft van de gevaren
die verscholen liggen in deze
ondergrondse wereld. Het museum
wil de bezoekers ook bewust maken
van de watercyclus en hen leren
om bedachtzaam om te gaan met
ons ‘blauwe goud’. Aansluitende
activiteiten vinden plaats binnen de
muren van het museum maar ook
daarbuiten, in de openbare ruimte,
op speelplaatsen of tijdens festivals.
De eigenheid van het museum
krijgt ook vorm in projecten van
kortere of langere duur die worden
opgezet door Brusselse en Belgische
kunstenaars. Hun werk weerspiegelt
de plek en de thema’s ervan, zoals
de geschiedenis van de Zenne, de
verborgen - ondergrondse - kant van
de stad, de band die we hebben met
onze uitwerpselen of het beheer van
ons water.

Geschiedenis
In de tweede helft van de 20e eeuw
werd steeds vaker een beroep
gedaan op de rioleringsdienst van
de Stad Brussel om rondleidingen te
organiseren in haar ondergrondse
netwerk. Deze toenemende
belangstelling bracht de stad op
het idee om een museum rond dit
thema op te richten. Op 5 september
1983 stelde de gemeenteraad een
werkgroep samen om te bekijken
hoe het grote Brusselse rioolnet voor
het publiek kon worden opengesteld.
Bij dit project kreeg de site van de
tolhuisjes aan de Anderlechtsepoort
al gauw veel aandacht. Daar
bevinden zich immers zowel de
overkapte Zenne als een collector
met een aantal bijriolen die erin
uitmonden. Op deze locatie gingen
de deuren van het museum open
op 30 mei 1988. De werkwijze was
vrij ongewoon, want de dienst
Riolering stond in voor het ontwerp
en blijft ook nu nog verantwoordelijk
voor het beheer. Specialisten
uit verschillende disciplines
werken nauw samen om deze
opdracht uit te voeren: ingenieurs,
wetenschappers, historici, maar
natuurlijk ook rioolwerkers. Hun
bekwaamheid en ervaring bieden
een onvervangbare kijk op de
manier waarop de verwerking van
afvalwater georganiseerd wordt. Ook
de geschiedenis en de dagelijkse
praktijk van het vak komen uitgebreid
aan bod, waarbij grappige anekdotes
nooit ver weg zijn.

6. Artistieke residentie

25.04.18 > 06.10.18
Het intrigerende en druipende
gewelf van de rioolcollector aan de
Bergensesteenweg was vijf maanden
lang de werkplaats van Brusselse
kunstenares PAROLE. De tekenen
van leven, het materiaal dat er
doorstroomt en de verhalen van de
rioolwerkers verdienden het om te
worden vereeuwigd in een artistieke
creatie. Inspiratiebron daarbij was
de palimpsest. Dat is een perkament
waarop de oorspronkelijke tekst
is weggeschraapt om zo plaats
te maken voor nieuw schrift.
Transparantie zorgt er evenwel voor
dat de eerste tekst vaak leesbaar
blijft. PAROLE ging een stapje
verder in die richting en wou ons
afval opnieuw zichtbaar maken door
middel van een muurschildering,
opgevat als een biopalimpsest.
In de nieuwe schriftuur van deze
biopalimpsest beklemtoonde de
kunstenaar alle sporen die het
stijgende water naliet, zoals de
scheuren en de wortels van planten
of paddenstoelen. De opeenvolgende
overstromingen hebben het
fresco geleidelijk weggespoeld,
maar enkele overblijfselen blijven
tot vandaag verder evolueren
onder invloed van de plaatselijke

Protest op het toilet

Oproep tot het inzenden van
bijdragen en installatie
05.02.18 > 06.10.18
Het Riolenmuseum heeft een oproep
gericht aan de burgers om foto’s
te verzamelen van tags, graffiti,
tekeningen of krabbels op openbare
toiletten. De paradox van deze
plaatsen zit al in de twee woorden
die ze omschrijven. Het zijn ruimtes
uit het zicht, waar men alleen is met
zichzelf. Tegelijkertijd zijn ze ook een
gedeelde en drukbezochte plaats.
De afgezonderde hoekjes onttrekken
zich aan grondig toezicht, men kan er
zich anoniem uiten, zonder censuur
en zonder risico. In een videoinstallatie stelt Damien Petitot de
foto’s voor die de deelnemers hebben
ingezonden, te ontdekken op onze
website.

COLLECTEUR DE TRACES
SPORENCOLLECTOR
Fresque évolutive par
Evolutieve muurschildering door

25.04.18 – 06.10.18
MUSÉE DES ÉGOUTS / RIOLENMUSEUM
Pavillon d’Octroi – Porte d’Anderlecht
Octrooipaviljoen – Anderlechtsepoort
1000 Bruxelles / Brussel

Impertinents,
revendicateurs ou
coquins ? Le
Musée des Égouts
COLLECTE VOS
PHOTOS de
graffitis dans
les WC !
Partagez sur / Deel op
www.sewermuseum.brussels
#wcontest2018

Brutaal,
gedurfd of
ondeugend !
Het Riolenmuseum
VERZAMELT
JOUW FOTO’S
van graffiti op
de WC!
MUSÉE DES ÉGOUTS / RIOLENMUSEUM
Pavillon d’Octroi – Porte d’Anderlecht
Octrooipaviljoen – Anderlechtsepoort
1000 Bruxelles / Brussel

E. R, V. U : D. Laurent / Rue du Poivre 1 Perpestraat / Bruxelles 1000 Brussel

Sporencollector

microkosmos. De overblijfselen van
dit levende werk zijn nog steeds te
ontdekken in het museum.

E. R, V. U : D. Laurent / Rue du Poivre 1 Perpestraat / Bruxelles 1000 Brussel – Design graphique : valleythevalley.com

Het Riolenmuseum werkt regelmatig
samen met kunstenaars om samen
te kijken naar dit uitgestrekte
ondergrondse netwerk en wat het
doet leven.

7. In de praktijk
Echo’s vanuit de Riolen,
geluidsinstallaties
DATA
Van 03.07.2021 tot 02.10.2021
ADRES
Riolenmuseum
Anderlechtsepoort
1000 Brussel
T. +32 (0)2 279 43 83
riolenmuseum.brussels
PERSCONTACT
Vinciane Godfrind
vinciane.godfrind@brucity.be
T. + 32 (0)2 279 64 64
M. +32 (0)478 39 16 25
Het gebruik van de illustraties is
uitsluitend voorbehouden voor de
promotie van de geluidsinstallaties
die van 03.07.21 tot 02.10.21 in het
Riolenmuseum plaatsvinden. Hun
herkomst moet worden vermeld door
het copyright dat in het bijschrift van
de foto is vermeld.
OPENINGSTIJDEN
Dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17 uur
Gesloten op zondag en maandag
TARIEVEN
€ 8 		
Toegangsprijs
€ 6 		
Senioren
€ 4 		
Studenten
gratis		
- 18 ans
Andere kortingen mogelijk

HOE BEREIK JE HET MUSEUM?
Anderlechtsepoort
51 & 82 		

46

Zuidstation: 13’
Grote Markt: 15’

7. Het team
Directeur-generaal van het
departement Cultuur, Jeugd en
Sport van de Stad Brussel
Anne Vandenbulcke
Directeur van Cultuur, Musea en het
Archief van de Stad Brussel
Denis Laurent
Conservator van het Riolenmuseum
Aude Hendrick
Team van het Riolenmuseum
Martin Angenot, Publiekswerking
Katerina Papadopoulos, Project
Manager

WE LO(U)VE RADIO
Aurélie Brousse
Jeanne Debarsy

