
Informatie over films en kunstenaars: 

 

Moune Ô (2021) - Maxime Jean-Baptiste 
17 min, Creools met Engelse ondertitels 
In 'Moune Ô' zet Maxime Jean-Baptiste het onderzoek voort dat hij startte in Nou Voix (2018) met 
betrekking tot het koloniale geheugen, de Guyanese diaspora, en de enscenering van zwarte 
lichamen. Door te bevragen hoe "officiële" verhalen worden geconstrueerd, moedigt de film Moune 
Ô aan tot een verschuiving in perspectief met betrekking tot het verband tussen kolonisatie en 
extractivisme. 

Maxime Jean-Baptiste (1993° FR) is een regisseur en performer die woont en werkt in Brussel en 
Parijs. Hij is afkomstig uit de Guyanees-Antilliaanse diaspora in Frankrijk, heeft een Franse moeder 
en een Guyanese vader. Zijn werk als kunstenaar ziet hij als een verkenning van de complexiteit van 
de Westerse koloniale geschiedenis door de overleving van trauma's uit het verleden in het heden te 
detecteren. Zijn audiovisueel en performatief werk concentreert zich op portretten (kunstenaars, 
dansers of leden van zijn eigen familie) waarbij hij de vorm van reenactment gebruikt om de 
potentie van een levend en mondeling geheugen te concipiëren. Hij behaalde een bachelor in de 
beeldende kunsten aan de erg en een master in mediakunsten aan de K.A.S.K. School of Arts (Gent, 
BE).  
 
                                                      
This Wall Grows at the Root (2016) - Sana Ghobbeh 
Performance, 45mins, Engels gesproken, zonder ondertitels 
This Wall Grows at the Root speelt zich af voor het beeld van de monumentale toegangspoort van de 
Universiteit van Teheran. Het later toegevoegde hek rond de campus is het centrale element in alle 
hoofdstukken van de performance. Het sociaal-politieke kenmerk van deze infrastructuur vormt de 
leidraad in dit semi-fictioneel werk. 

De in Iran geboren kunstenares Sana Ghobbeh woont en werkt in Brussel. Ze studeerde Architectuur 
in Teheran en behaalde een MA in Fine Arts in Zweden. Ze maakte deel uit van de advanced 
performance studies van a.pass in 2016.  
  

When Things Occur (2017) - Oraib Toukan 
28mins, Arabisch met Engelse ondertiteling 
'When Things Occur' is gebaseerd op Skype-gesprekken met inwoners van Gaza die achter de 
beelden zaten die in de zomer van 2014 van scherm naar scherm werden overgebracht. De film 
onderzoekt het gezicht van rouw en verdriet - de digitale belichaming, overdracht en representatie 
ervan. De vraag wordt gesteld hoe de blik wordt gekanaliseerd binnen het digitale domein, en hoe 
empathie zich verplaatst. Wat is precies het bekijken van lijden 'op afstand'? Wat is het gedrag en de 
politieke economie van het beeld van oorlog? En wie is het 'lokale' in de representatie van oorlog?  

Oraib Toukan is kunstenaar en EUME fellow aan het Forum Transregionale Studien in Berlijn. Ze 
promoveerde in de beeldende kunst aan de Ruskin School of Art in Oxford. Tot de herfst van 2015 
was ze hoofd van de Arts Division en het Media Studies programma aan het Bard College aan de Al 
Quds University, Palestina en was ze gastprofessor aan de International Academy of Fine Arts in 
Ramallah. Tussen 2015 en 2017 gaf ze les aan de Ruskin School of Art's University of Oxford 
Graduate Teaching program. In het najaar van 2018 was ze Mercator fellow aan het Cultures of 



Critique programma van de Leuphana Universiteit, Lüneburg. Toukan is auteur van Sundry 
Modernism: Materials for a Study of Palestinian Modernism (Sternberg Press, 2017), en de essay-
film When Things Occur (2016). Haar teksten zijn verschenen in een aantal publicaties, verzamelde 
werken, en biënnale-lezers. Sinds 2011 analyseert en maakt ze werken van een gevonden collectie 
filmrollen die ooit toebehoorden aan nu verdwenen Sovjet culturele centra in Jordanië in 1990-1991. 
  

Odyssee (2018) - Sabine Groenewegen 
71 minuten, Nederlands, Engels met Engelse ondertiteling 
Twee ongedefinieerde intelligenties onderscheppen aardse beelden van mensen die leven in een 
gebied dat bekend staat als de LowLands. De onderzoekers wisselen hun bevindingen uit via een 
visuele feed, in een poging om het optreden van buitengewone verschijningen te begrijpen. De 
pogingen van de toeschouwers om een betoverde menselijke wereld te begrijpen worden 
onderbroken door een ander signaal dat zich opdringt aan het zich ontvouwende onderzoek, wat 
resulteert in een spel met de logica van de betekenisproductie. Door een combinatie van found 
footage, sci-fi en poëzie ondervraagt Odyssey de visuele retoriek van witheid in het specifieke 
Nederlandse koloniale project en roept het vragen op over de verhalen die ons worden verteld, en 
onze mogelijkheden om deze te verstoren. 

Sabine Groenewegen is een kunstenaar die werkt met bewegend beeld, collage en meeslepende 
ervaringen. Ze onderzoekt momenteel de manieren waarop de ervaringen van onze voorouders deel 
uitmaken van onze huidige en toekomstige psychobiologische realiteit. 
  

Samah Hijawi is een kunstenares en onderzoekster die momenteel haar doctoraat in de 
Kunstpraktijk afrondt aan de ULB en de Academie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, in België. In 
haar multi-media werken onderzoekt ze de esthetiek van representatie in kunstwerken die alluderen 
op de geschiedenis van Palestina. Haar werk was te zien in KANAL Centre Pompidou Brussel, A.M. 
Qattan Foundation, Ramallah; Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel; PS1 Gallery 
Londen, Nadine Art Space Brussel, The Hayward Gallery in Londen; BOZAR en Beursschouwburg in 
Brussel. 

 


