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REtour
Lode Vranken 

Hello Lode Vranken, 

Retour: facade A: voorbereiding + technische instructies

In het kader van jullie project wil het Departement van de Schaduwen en Golven een (ReTour) try-out 
voorstellen. Het Departement verklaart open toegang tot fysieke en virtuele hulpbronnen zoals servers, 
gebouwen, antennes, lucht en frequenties. De toren constructie lijkt ideaal om in de hoogte te werken en 
een parallelle interventie op te zetten in A: (Antwerpen) en B: Brussel. Het doel is om de cornesse van de 
klimfacade in A te herschilderen omwille van onderhoudsredenen. (fysiek).  

Le Retour verwijst in het Frans naar de monitors, waarin door geluidstechniek 2 parallelle auditieve 
geluidswerelden gecreëerd worden één in de zaal (A), de andere op het podium (B). Deze 2 
geluidswerelden wordt doorgetrokken naar 2 fysieke plekken: S14 (A) en ReTour (B). Beiden zijn 
parallell aan de spoorweg Antwerp-Brussel gelegen.

B: Op het einde van de eerste week van juni, werken we ter plekke een try-out uit. De eerste dag maken 
we een technisch plan, verzamelen we de materialen en maken we een stevige, veilige en functionele 
hoogtewerkbank. De tweede dag testen we de 'bank' uit op hoogte en bestuderen we de technische en 
choreografische bewegingen om op hoogte te kunnen schilderen. We evalueren de veiligheid, de 
workflow en de afwerking van het schilderwerk.

A: Begin van de  tweede week, vertalen we de voorbereidingsfase naar de facade van S14. S14 is een een 
semi-privéruimte waar mensen wonen, (werken), verblijven en op bezoek komen. In 2015 installeerden 
we een klimfacade en een Publieke Wifi Hotspot. Er werden toen tevens gaten voorgeboord in de balken 
op de zolderverdieping om de hoogtewerkbank te kunnen bevestigen.

De live documentatie gebeurt in het electromagnetisch spectrum in A en B.
(virtueel) 2.4 Ghz via online streaming : http://www.ooooo.be/ruelles
(fysiek) 430–750 Thz schaduw

Contacteer me voor meer diepgaande vragen rond het ReTour 'schaduw project'. Het zou geweldig zijn 
om te weten voor midden April of het voorstel positief onthaald wordt. Ook zijn we benieuwd naar het 
beschikbare budget, wetende dat we open staan voor alternatieve economiën (technische ondersteuning, 
expertise, werkmateriaal/plek)

Met vriendelijke groet,

Marthe Van Dessel 
bolwerK, S14, Antwerp, Belgium 
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