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BARRY’S VISIE 
Het menselijk lichaam wordt met elk werk telkens opnieuw met open blik 

benaderd en bekeken vanuit een ander thematisch oogpunt. Karel vertrekt 

steeds vanuit een precieze dramaturgische analyse van dat thematisch 

lichaam, gaat nadien op zoek naar performers die deze inhoud voor hem 

reeds (deels of in de kiem) belichamen, en exploreert dat lichaam 

vervolgens – samen met zijn ploeg - vanuit intimiteit.  

 

Karel stelt zijn makerschap steeds opnieuw discipline-breed in vraag, met 

oog op het uitpuren van een welbepaalde manier van het inzetten van het 

performerslichaam, het zogenaamde transparante lichaam. Het transparante 

lichaam is een toestand van pure, zintuiglijke ontvankelijkheid, waardoor de 

performer zonder ballast aandacht kan geven aan wat is, en daardoor wordt.  

 

Door de lijven van zijn performers naar hun meest receptieve aard te leiden, 

bevraagt hij tegelijkertijd de disciplines waarbinnen hij werkt. Elke 

thematische creatie vertrekt uit de ware lichamelijke toestand van de 

performers, en krijgt het presentatie-kader dat deze persoonlijke inhoud het 

helderste vertaalt, communiceert en tot zijn recht laat komen. Naast 

performances staan daardoor evengoed installaties, theaterteksten, 

masterclasses, publicaties en films. Doordat Karel ervan houdt elementen 

uit verschillende disciplines samen te brengen of juist naast elkaar te zetten 

in de werken, heeft hij het via zijn creaties over verschillende manieren van 

kijken. Ieder werk brengt hem steeds dichter bij de essentie van de 

uitpurende intermediale beeldenmaker die hij is. 

 

De werkwijze die Karel heeft opgebouwd uit jaren praktijkervaring als 

performer, docent en maker noemt hij art as research, waarbij zijn oneindig 

artistiek proces tegelijk onderzoek is, en evenwaardig is aan de creaties. De 

vorm die uit het onderzoek naar het thematisch lichaam ontstaat, wordt 

uiteindelijk het kunstwerk zelf. Een persoonlijke ontdekking in dat werk wordt 

bronmateriaal voor een nieuw werk. Zo volgt bijvoorbeeld op de danssolo 

STRANGER, waarin één en dezelfde man speelt met zijn en andermans 

denkbeelden over mannelijkheid, de experimentele film A SITTING MAN, 

die ingaat op het lichaam dat verstrikt zit tussen natuur, cultuur en 

digitalisering. 

 



MISSIE 
De geschiedenis van de kunsten biedt ons een rijk perspectief op hoe het 

lichaam wordt ingezet binnen verschillende disciplines en media. Tegenover 

die geschiedenis wil Karel met een nieuwe vorm van lichamelijkheid de 

verbinding van mens tot mens (opnieuw) mogelijk maken, door zo zuiver 

mogelijk van lichaam tot lichaam te spreken. 

 

Het is niet het kunstwerk dat tot ons spreekt, maar het lichaam dat erin 

vervat zit. Het lichaam is wat ons verbindt. Het menselijk lichaam verbindt 

alles wat we verlangen en alles wat ons de meeste angst inboezemt. Het is 

de bron van onze diepste geneugten. Als mens is onze volledige beleving 

van de wereld bepaald door hoe we onze lichamen ervaren. Voorbij 

maatschappelijke, culturele en mentale constructies wil Karel het zintuiglijk 

ervaren terug centraal stellen en voelbaar maken.  

 

Hij ziet zijn werken als een voorstel, en nodigt de kijker uit tot open kijken, in 

zachte ontvankelijkheid. Werk dat door iedereen anders mag 

geïnterpreteerd worden. Waarbij je door voelend kijken naar de ander 

misschien dichter bij jezelf komt, in verbinding met de wereld waar je deel 

van uitmaakt. 
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BARRY’S VISION 
With each work, the human body is always approached with an open mind 

and looked at from a different thematic point of view. Karel always starts 

from a precise dramaturgical analysis of that thematic body, then searches 

for performers who already (partly or in the bud) embody this content for 

him, and then - together with his team - explores that body from intimacy. 

 

Karel repeatedly challenges his makership on a discipline-wide basis, with a 

view to a well-defined way of deploying the performer's body, the so-called 

transparent body. The transparent body is a state of pure, sensory 

receptivity, allowing the performer to pay attention to what is and therefore 

becomes, without ballast. 

 

By guiding the bodies of his performers to their most receptive nature, he 

simultaneously questions the disciplines in which he works. Each thematic 

creation is based on the true physical condition of the performers, and is 

given the presentation framework that translates, communicates and 

highlights this personal content in the clearest way. In addition to 

performances, his oeuvre also includes installations, theatre texts, master 

classes, publications and films. Because Karel likes to bring elements from 

different disciplines together or put them side by side in the works, he talks 

about different ways of looking through his creations. Each work brings him 

ever closer to the essence of the purging intermedial image maker he is. 

 

Karel calls the working method that he has built up from years of practical 

experience as a performer, lecturer and maker art as research, in which his 

infinite artistic process is research at the same time, and is equivalent to the 

creations. The form that emerges from the research into the thematic body 

eventually becomes the work of art itself. A personal discovery in that work 

becomes source material for a new, upcoming work. For example, the dance 

solo STRANGER, in which one and the same man plays with his and others' 

ideas about masculinity, follows the experimental film A SITTING MAN, 

which examines the body that is entangled between nature, culture and 

digitization. 

 



MISSION 
The history of the arts offers us a rich perspective on how the body is used 

in various disciplines and media. In contrast to this history, Karel wants to 

(re)enable the connection from person to person with a new form of 

physicality, by speaking from body to body as purely as possible. 

 

It is not the work of art that speaks to us, but the body contained within its 

image. The body is what connects us. The human body connects everything 

we desire and everything that most frightens us. It is the source of our 

deepest pleasures. As a human being, our complete experience of the world 

is determined by how we experience our bodies. Beyond social, cultural and 

mental constructions, Karel wants to put the sensory experience back at the 

centre and make it tangible. 

 

He sees his works as a proposal and invites the viewer to look openly, in 

gentle receptivity. Work that can be interpreted differently by everyone. In 

which you may come closer to yourself by looking at the other with all your 

senses, in connection with the world you are part of. 


