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OPEN OPROEP PQ2019
ESCAPING THE BUBBLE

Platform-Scenography nodigt scenografen, ontwerpers, kunstenaars, dramaturgen uit
om te reageren op de Open Oproep Escaping the Bubble. Het betreft de Nederlandse
inzending voor de Praagse Quadriennale in 2019.
Ontwerp jij voor theater, tentoonstellingen, performance, interactieve ruimte of events en
staat de interactie met publiek, bezoekers, performers of deelnemers centraal in je werk?
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze open oproep. Wij zijn
geïnteresseerd in radicale voorstellen van (multidisciplinaire) ontwerpers, die het
on/vermogen om uit de eigen bubbel te breken aan de orde willen stellen.
Met een bubbel bedoelen we de sociale-digitale-politieke constructie die het mogelijk maakt
dat we geloven dat onze werkelijkheid de werkelijkheid is. Het ontwerp doet een voorstel
voor een performatieve of interactieve interventie, installatie, ‘escape room’, een
performance of een geprogrammeerde ruimte. Het ontwerp initieert, stimuleert of blokkeert
of forceert juist de interesse in ‘de ander’ of ‘het andere’.
Het ontwerpvoorstel houdt zich aan de formele kaders die hieronder zijn geformuleerd en
verhoudt zich actief tot het inhoudelijke kader, zoals hier. Het geselecteerde project is van 5
tot en met 16 juni 2019, tien dagen, actief aanwezig op de landen-expositie van de Praagse
Quadriennale en grenst aldaar direct aan de projecten uit andere landen.
Formele kaders schetsontwerp van de Open Call:
Scenografen, (scenografisch) ontwerpers, kunstenaars en dramaturgen worden uitgenodigd
om alleen of in een team een ontwerpvoorstel in te dienen voor een multidisciplinair en
interactief project dat aan de volgende criteria voldoet:
1. Het voorgestelde project is vanaf de opening en in de tien expositiedagen actief
aanwezig op of in de Praagse Quadriennale en zichtbaar in de expositieruimte van
de landen en regio’s.
2. Scenografische kwaliteiten liggen aan de basis van het ontwerpvoorstel (zie onder
‘Scenografie’).
3. In de hal van de landen expositie van de PQ is een oppervlakte van ca. 20 vierkante
meters beschikbaar. Deze grenst, ‘als in een landschap’, direct aan de oppervlaktes
van andere landen en regio’s (de indeling wordt bepaald door de PQ). Het ontwerp
maakt gebruik van deze directe grenzen met de buurlanden. Er kan echter ook
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

buiten deze kaders ontworpen en gedacht worden. Voor meer informatie over de
expositieruimte klik hier.
Uit het ontwerpvoorstel spreekt dat men zich bewust is van de fysieke en
inhoudelijke context waarbinnen het project straks opereert (de stad Praag, de PQ en
het daarbij behorende internationale landschap van inzendingen uit de hele wereld).
Het ontwerpvoorstel verhoudt zich tot de actualiteit in het vakgebied van de
scenografie, het theater, interactie ontwerp en/of de performatieve kunsten.
Het ingediende ontwerp-voorstel doet zichtbaar suggesties voor de fysieke
verschijningsvorm, de materialiteit en de werking van het project en wordt in woord
toegelicht.
Inzenders hebben meer dan vijf jaar professionele ervaring, waarbij aangetekend
wordt dat korter werkende ontwerpers (young professionals) deel uit mogen maken
van een ontwerpteam.
De organisatie, productie en communicatie worden in overeenstemming met de
eisen die vanuit de PQ gesteld worden en conform de opdracht van P-S uitgevoerd
en gefinancierd uit de door de fondsen beschikbaar gestelde middelen.
De inzenders wonen of werken in Nederland.

Indienen
Geïnteresseerden kunnen t/m maandag 5 februari 2018 bij P-S een projectvoorstel
(digitaal) indienen. Het voorstel bestaat uit:
●
●
●
●

een portfolio op A4-formaat (max. 10 pagina’s, niet groter dan 5 MB en met een
inhoudelijke toelichting in tekst van max. 1500 woorden)
een ruwe begroting met korte toelichting (max. 500 woorden)
een globaal productie- en communicatieplan (max. 500 woorden)
CV van betrokken ontwerper(s) en het beoogde projectteam (A4 formaat, max. 3
pagina’s, niet groter dan 2 MB)

Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling
plaatsvinden.
Voorstellen worden per mail gestuurd naar openoproep@platform-scenography.nl
o.v.v. Open oproep PQ2019 én de titel van het voorstel.
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Procedure
Een commissie bestaande uit ontwerpers en dramaturgen selecteert het project. De
commissie wordt begin januari bekend gemaakt via de nieuwsbrief van P-S. De commissie
heeft de optie om maximaal 3 projecten te selecteren, die door de indieners door middel van
een pitch nader kunnen worden toegelicht, waarna de keuze bepaald wordt. Deze pitch zal
dan in week 10 van 2018 plaatsvinden. Uiteindelijk zal 15 maart het definitief geselecteerde
project bekend worden gemaakt via de nieuwsbrieven van P-S en de betrokken partners.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Het uiteindelijk geselecteerde project ontvangt van P-S een opdracht met een totaal budget
van € 32.000,00 waarvoor ontwerp, uitvoering, productie, communicatie en afronding
gerealiseerd dienen te worden. Aanvullende fondsen- en sponsorwerving door
geselecteerden is mogelijk.
De PQ biedt:
- een internationaal podium en publiek
- een internationaal netwerk en uitwisseling
- tijd en ruimte
- media aandacht
P-S biedt:
- advisering betreffende de samenwerking met de organisatie van de PQ en de eisen
die daaruit voortvloeien
- inhoudelijke reflectie en feedback
- aandacht via de nieuwsbrief
De Praagse Quadriennale (PQ)
Prague Quadrennial of Performance Design and Space is het grootste evenement op het
gebied van scenografie, ontwerp voor performance en theaterarchitectuur; een tiendaags
event waarin de meest belangwekkende en/of opvallende ontwikkelingen in het vakgebied
worden getoond. Sinds 1967 is de PQ het platform voor uitwisseling, netwerken en educatie
dat de meest toonaangevende voorbeelden van scenografie en ontwerp voor performance
presenteert en onderzoekt, middels tentoonstellingen, festivals, workshops, symposia,
voorstellingen, educatieve evenementen en residenties. Deze 14e editie van de PQ brengt
opnieuw vele professionals, studenten en publiek uit meer dan 70 landen samen.
Platform-Scenography (P-S)
P-S is een Nederlandse denktank en onderzoeksgroep, bestaande uit scenografisch
ontwerpers, dramaturgen en theater-theoretici. Via live-research, ontmoetingen en
uitwisseling maakt P-S de kwaliteiten van het scenografisch werken en denken zichtbaar.
P-S vertrekt vanuit de specificiteit van theater en performance en onderzoekt en formuleert
door de uitwisseling met andere ontwerpdomeinen (zoals ontwerp publieke ruimte, social
design, architectuur, interactieontwerp, mode, beeldende kunst) de verwantschap én de
eigenheid van de scenografie. P-S ziet ontwerpen als een manier van denken door doen.
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Scenografie
Scenografie is in haar oorsprong de verzamelnaam voor de verschillende ontwerpdisciplines
in het theater: ruimte, kostuum, licht, video, geluid en geur. De kwaliteiten van de
scenografie zijn daar ten diepste mee verbonden. Platform-Scenography ziet scenografisch
ontwerpen als een manier van analyseren en denken in en door het doen. In scenografisch
ontwerpen spelen tijd en tijdelijkheid, relaties en ontwikkeling, materialiteit en
gewaarwording, potentie en verbeelding een cruciale rol. Scenografie maakt middels
situaties een ‘wereld’ zichtbaar, invoelbaar en ervaarbaar en creëert zo een context waarin
relaties opnieuw ontstaan en bezien kunnen worden. Platform-Scenography is
geïnteresseerd in scenografie in en buiten het theater; scenografie gebeurt overal waar
lichamen, objecten en ruimtes ‘gestaged’ worden.
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ESCAPING THE BUBBLE
Achtergrond en inhoudelijk kader bij de Open Oproep voor de Nederlandse inzending
voor de Praagse Quadriennale juni 2019
1. De bubbel
Er zijn allerlei bubbels: filterbubbels, elitebubbels, internetbubbels. Wij hebben het hier
vooral over sociale bubbels. De bubbel die ons doet geloven dat onze werkelijkheid de
werkelijkheid is. Die werkt als een ‘filter’ dat voor je uitzoekt wat bij je past, waardoor je
nauwelijks meer geconfronteerd hoeft te worden met andere meningen, feiten of
wereldbeelden. Pas als er onverwacht een ander luid geluid uit die andere bubbel komt,
schrikken we op. Er is weinig uitwisseling tussen de wereldbeelden van de bubbels. We
vinden al snel dat de ander een vertekend beeld van de werkelijkheid heeft. Binnen de
bubbel geven we allemaal een eigen vorm aan de nostalgische verlangens en de zoektocht
naar identiteit die bij instabiele periodes horen, zoals waar wij in leven.
Die bubbels zijn niet nieuw, maar ze lijken wel extremer te worden. Ze barsten niet meer zo
gauw. De dunne, transparante buitenlaag die hun naam suggereert, lijkt steeds dikker te
worden. Peter Sloterdijk (2004) zag een aantal jaren geleden deze bubbels nog als 'schuim',
wijzend op de netwerk-verbindingen tussen de elk-op-hun-eiland levende individuen. Dat
netwerk lijkt nu verdwenen te zijn. Overweldigd door een overdaad aan informatie, hoge
werkdruk of het gevoel van dreigende crisis is het misschien ook wel het hoogst haalbare
om je terug te trekken in een wereld die nog wél te overzien is en waar je wereldbeeld niet
voortdurend ter discussie staat?
P-S constateert dat:
➔ je prima kunt leven zonder je bubbel te verlaten en dat we daardoor de
ander(sdenkenden), het ons vreemde, het afwijkende of onbegrijpelijke niet
tegenkomen, niet horen, niet kennen.
➔ de wanden van de bubbels verharden, terwijl het woord bubbel nog altijd licht en
transparant klinkt.
➔ de verschillende bubbels behendig lang elkaar heen weten te bewegen zonder te
knappen of te barsten, terwijl de interactie via de sociale media ‘knettert’.
➔ onze identiteit verbonden is aan onze opvattingen en dat we ons dus vaak
persoonlijk aangevallen voelen door andere opvattingen en het debat daardoor op
basis van emoties en sentiment gevoerd wordt.
➔ de bewoners uit een bepaalde bubbel elkaar via sociale netwerken goed weten te
vinden en zich snel kunnen mobiliseren, om zich te manifesteren in de publieke
ruimte.
➔ nostalgie een nieuw beeld van het verleden schetst, een nieuw verhaal vertelt en dat
je daar je identiteit op kan baseren.
2. Immersie en Escape
Met het toenemende terugtrekken in de eigen bubbel observeren we de groeiende
populariteit van immersieve ervaringen, zoals VR games, 4D film, Oculus Rift en Escape
Rooms, het interactieve spel waarbij een groep vrienden in een kamer wordt opgesloten en
zichzelf moet bevrijden met behulp van puzzels. De Escape Room lijkt de tweelingzus- of

Open Oproep PQ2019 Escaping The Bubble

6

broer te zijn van de sociale bubbel. De vraag is of we uit willen breken en waar we dan aan
willen ontsnappen. Natuurlijk is escapisme van alle tijden. Tegelijkertijd constateren we ook
dat de vlucht in een andere dimensie via experience design enorm populair is en aan een
sterke behoefte voldoet.
P-S observeert dat:
➔ we in deze tijd blijkbaar behoefte hebben aan authentieke beleving en intense
ervaringen.
➔ saaiheid vermeden kan worden en leefstijlen gekocht kunnen worden
➔ het aantrekkelijk is om je te vermaken en onder te dompelen in geënsceneerde
werelden, reizen en avonturen.
➔ het mogelijk is om je terug te trekken in retraites en duurzame, biologische
alternatieven.
➔ scenografie op experience design lijkt, maar het niet is of wil zijn.
➔ interactie met publiek of deelnemers in de kunsten juist nu een belangrijke rol speelt.
3. Theatraliteit en theater
P-S ziet dat:
➔ theatrale middelen op talloze terreinen worden ingezet.
➔ de realiteit daardoor altijd geënsceneerd zou kunnen zijn of achteraf blijkt te zijn.
➔ waar het theater vroeger geassocieerd werd met ‘fake’, het nu juist de wereld
daarbuiten is, waar aan de echtheid van ‘feiten’ en het ‘nieuws’ getwijfeld wordt.
➔ de theaterwereld al enkele decennia juist veel zichtbaar maakt, zich veel afvraagt,
aan de orde stelt, ontrafelt, betwijfeld en een moreel oordeel wil vermijden en geen
oplossingen aandraagt.
➔ de scenografie iets zichtbaar, ervaarbaar en voorstelbaar kan maken of een nieuw
perspectief kan openen en tot de verbeelding kan spreken.
➔ dat al dat inzicht verlammend kan werken als je niet weet waar en hoe te handelen.
➔ dat kunst en activisme soms allianties aangaan.
4. De kunstbubbel onder de loep
Wij, kunstenaars, ontwerpers, theatermakers en dramaturgen, leven in onze kunstbubbel
waarin we nieuwsgierig en onderzoekend te werk gaan, het vreemde graag willen
ontmoeten terwijl we bezig zijn de wereld te ontrafelen. Ondertussen projecteren we onze
reflecties echter op de wanden van onze eigen bubbel.
P-S vraagt zich daarom af:
➔ wat brengen we teweeg?
➔ hoe en wanneer hebben we het lef hebben om daadwerkelijk uit die bubbel te
stappen?
➔ hoe onderzoeken of onderbreken we onze en andere bubbels?
➔ hoe kunnen we een voorstel aan die anderen doen?
➔ willen we wel insider worden in andere bubbels?
➔ kan een object, een ruimte, een lichaam door haar aard en eigen-aardig-heid het
gedrag van onszelf en anderen beïnvloeden?
➔ hoe kan inter-esse gegenereerd worden?
➔ wat kan ‘nu’ een radicaal voorstel zijn?
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5. Nationaal en internationaal
In het kader van de PQ en de nationale presentaties stellen we zeker ook de vraag:
➔ Zijn vernieuwing en tolerantie nog steeds onze nationale trots?
➔ Wat betekent nationaal vandaag nog?
➔ Zijn we nog vernieuwend?
➔ Wat hebben we te bieden?
➔ Wat is scenografie hier en daar?
➔ Hoe kunnen we ontmoetingen mogelijk maken hier en daar?
➔ Waar ter wereld worden radicale bewegingen ingezet?
Wat de PQ2019 aan de orde stelt.
De artistieke leiding van de Praagse Quadriennale zet in de komende editie het creatieve
maakproces centraal en koppelt daar verschillende fases van de artistieke ontwikkeling aan
onder de titel Imagination, Transformation, Memory. In de voorbereiding van de komende
editie adresseert de PQ daarbij het thema Porous Borders en vraagt nationale curatoren om
ontmoeting en uitwisseling te stimuleren tijdens de PQ.
http://www.pq.cz/en/artistic-concept-pq-2019
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