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FORT  COMFORT

Van 9 tot 17 mei 2022

Residentieboekje

De  Grote  Post 
OOSTENDE
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PROTOTYPE 1
« Een  gigantische  golf  die  
op mij  afkwam  en  die  mij  

zou doen  verdrinken. »

«Hulpeloos getuigen van het instorten van de 
wereld. 
En van het instorten binnenin mezelf.
Ik voelde wat het met me deed diep vanbinnen. 
De verbijstering, 
de verlamming, 
de eenzaamheid.
En ik voelde de nood aan een ruimte creëren waar 
eenzaamheden samen konden komen.
Om emoties te ontplooien.

Zo ben ik beginnen bouwen aan een ritueel van 
troost die energie en kracht geven om opnieuw 
met geluk in het heden te kunnen leven.

Vandaag en morgen gaan we samen deze ruimte 
van troost bouwen.
Met rotsen, toasts, duo wandelingen, aardbeien 
en appelen, dutjes en brieven aan de toekomst.»
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« Ik wil een toast  
uitbrengen, 

op verdriet. »
«  Op verdriet, die soms als 
een gigantische golf op 
ons instort, verpletterend, 
genadeloos.

Maar die ons ook kan liften, 
kan dragen, en ons met al 
haar kracht naar nieuwe 
oevers kan brengen... »
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BRIEF VAN DE TOEKOMST
COMFORT  FOOD
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ROTSEN
« One meeting, one moment in your 

life that will never happen again. »« Instructies :
Met de personen die mee in jullie ruimte zitten vormen jullie vanaf nu een rots. De 
rots is een samenkomst van eenzaamheden, een stevige plek waar jullie kunnen 
leunen, betonneren en plakken.Jullie co-rotsen zijn vertrouwelijke personen, tijdens 
deze twee dagen gaan jullie op elkaar zorgen. »

« Er komen nog andere conventions, 
andere ontwakingen van dutjes, 
andere hutjes die gebouwd worden. 
Maar deze samenkomst van eenzaamheden 
gaat zich nooit meer herhalen. 
Het was een ontmoeting, een moment in onze 
levens die nooit meer gaat gebeuren. 
Ichi-go, ichi-e zoals ze in het japans 
zeggen. »

- Priya Parker, The art of Gathering
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« Samen hebben we 
een hut gebouwd, een  

comfort fort. »

«  Samen hebben we een hut gebouwd, een 
comfort fort. Cédric, Noémie, Greta en ik hadden 
de grondwerk gemaakt. Jullie allemaal hebben de 
bouwmaterialen gebracht.

We hebben met stenen van de streek gebouwd, 
van mooie en sterke rotsen.

We hebben het ingericht met jullie dekens,
jullie gevoeligheden, 
jullie landschappen, 
jullie gebaren, 
jullie stemmen.

Samen hebben we een gebouw gemaakt in de 
ruïnes van het heden : een comfortabele, gezellige, 
verwelkomende, bewoonbare fort. »
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« Misschien komen er dingen die hier gebeurt zijn terug als een echo in 
een verre of dichtstbijzijnde toekomst. Als korreltjes zand in de schoenen 
na een wandeling op strand. Of kruimels van een koekje in een brief met 
de post gestuurd.

Misschien, op een regende zondag, gaat iemand van jullie aan de 
kleinkinderen voorstellen om samen een grote blanket fort te bouwen in 
het midden van de woonkamer.

Iemand anders, tijdens een wandeling, komt een nieuwe landschap tegen 
waarbij hij of zij het gevoel heeft die al te hebben gezien, er al in zijn 
verbeelding zijn gewandeld.»

« Dan kijk ik naar  de golf die 
op mij afkomt. »

« Ik zal klaar zijn. 
Ik zal blijven staren tot op het laatste moment. 
Maar dan, net voor de golf op mij afkomt, 
draai ik mij om en spring ik op mijn plank om erop te surfen. »
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