	
  

Biografie
KESKIESPACE vzw maakt sinds 2005 dansvoorstellingen op locatie voor een jong publiek.
Alexandra Meijer (artistiek leider) ontwikkelde een eigen danstaal die communiceert met het
publiek doordat ze beeldend en theatraal is. De toeschouwer is in deze voorstellingen een
bezoeker. Hij krijgt een andere blik op zijn eigen dagdagelijkse context of leert een nieuwe plek
kennen. Daarbij neemt het publiek soms ook actief deel. Bij keski.e.space is een voorstelling
een ervaring.
Katrien Oosterlinck’s praktijk vormt een multidisciplinaire mix van dans, performance,
videokunst, bodywork, workshops en tekenen. Op het kruispunt van die verschillende
domeinen ligt een persoonlijke interesse in het lichaam, haar bewegingen en haar interactie met
de ruimte en andere lichamen. Intermenselijke relaties staan steeds centraal. Katrien’s werk
staat stil bij de ruimtegevoeligheid hiervan: de zoektocht naar eigen en gedeelde plek. In
Katrien’s eigen en gedeelde artistieke proces is de bewustwording en gewaarwording een
essentieel onderdeel. In de vorm van performatieve workshops worden toeschouwers en
deelnemers gericht op fysieke beleving en plastische ordening. Kunst wordt gehanteerd als tool
voor het contact met het eigen lichaam, met anderen en met omgevingsfactoren.
Na een ontmoeting tussen Katrien Oosterlinck en Alexandra Meijer bleek dat er een affiniteit en
verbondenheid is tussen beide makers. Ook al hebben ze beiden een heel andere
bewegingstaal, toch is de manier waarop ze het publiek willen betrekken in hun werk alsook de
voeling met het jonge publiek zeer gelijkaardig. Om intensief een dialoog aan te gaan en uit
elkaars werk te leren nodigde Alexandra Katrien uit om een creatie te realiseren binnen de
context van keski.e.space.
Tijdens het creatieproces ontstond een boeiende dialoog waar beide makers veel van elkaar
leerden. Deze piste om met gastchoreografen te werken zal dan ook zeker verder gezet worden
door het gezelschap. KESKIESPACE vzw wil zich verder ontwikkelen tot een open structuur
waar diverse kunstenaars tijd nemen om tijdens hun creatieproces uitwisselingen met elkaar
aan te gaan.
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