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Platform BARRY wordt bezield door acteur, docent en onderzoeker Karel 

Tuytschaever, opgericht in 2015 vanuit de noodzaak een omgeving te 

creëren waarin zijn hybride eigen werk zich kan ontwikkelen, gemaakt en 

verspreid kan worden. In zijn artistieke en reflecterende praktijk puurt Karel 

uit wat oprechte belichaming binnen de kunsten kan zijn en betekenen.  

 

De werken bewegen zich tussen de beeldende, geluids- en performatieve 

kunst. Ze stimuleren elkaar en zoeken steeds een nieuwe vorm en 

verhouding op. Vanuit de ambacht, met respect voor traditie, en met oog op 

nieuwe samenstellingen en inclusieve ontwikkelingen.  

 

Karel stelt via zijn werken vragen over de manier waarop je naar lichamen 

kan kijken. Hij is gefascineerd door hoe een lichaam in beeld wordt 

weergegeven, de kloof tussen de werkelijkheid van dat lichaam en het tonen 

ervan in een vormgegeven beeld. Over disciplines heen worden de creaties 

gekenmerkt door een specifieke manier waarop Karel het lichaam van de 

performer benadert en in beeld brengt. Het kijken naar wordt met en door 

elke creatie continue (her)gedefinieerd. 

 

Hoe intiem kan een lichaam zijn, als je het met de wereld deelt? Wat is de 

intieme werkelijkheid van een lichaam, en hoe maak je het afbeelden 

daarvan op een afgesproken moment van bekijken zo zuiver mogelijk?  

 

BARRY initieert vanuit Antwerpen (BE) en, sinds 2019 in een langlopend 

samenwerkingsverband met DansBrabant, Tilburg (NL).  

 

 

  



ABOUT BARRY 
 

EN 

Platform BARRY is inspired by actor, lecturer and researcher in the arts 

Karel Tuytschaever, founded in 2015 from the need to create an 

environment in which his hybrid own work can be developed, created and 

spread. In his artistic and reflective practice, Karel explores what sincere 

embodiment within the arts can be and mean. 

 

The works move between visual, sound and performative art. They stimulate 

each other and are always looking for a new form and relationship. Starting 

from the craft, with respect for tradition, and with an eye for new 

compositions and inclusive developments. 

 

Through his works, Karel asks questions about how you can look at bodies. 

He is fascinated by how a body is displayed  in images, the gap between the 

reality of that body and the showing of it in a designed image. Across 

disciplines, the creations are characterized by a specific way in which Karel 

approaches and visualizes the performer's body. Looking at is continuously 

(re)defined with and through each creation. 

 

How intimate can a body be when you share it with the world? What is the 

intimate reality of a body, and how do you make depicting it as pure as 

possible at an agreed time of viewing? 

 

BARRY initiates from Antwerp (BE) and, since 2019 in a long-term 

partnership with DansBrabant, Tilburg (NL). 

 


