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erardo Salinas is duidelijk een latino: zo veel
energie en zo vrolijk. ‘Hacer la fiesta’,was een
vande eerste zinnendie ik in het Spaans leerde.
Met fluks gebaar toont hijme zijn bureau in de
Arenbergschouwburg, hartjeAntwerpen,met
prachtig uitzicht, onder andere op de
Bourlaschouwburg. Opde schouw liggen
vreemde objecten, zoals eenmet spinrag
versierde pop, en aandemuurhangen kriskras
foto’s.
“Dit is eenMexicaans huisaltaar”, lacht

Salinas. “InMexico is het alsof de doden er nog
zijn. Je kunt ophet altaar spullen zetten diemet
de dode temakenhebben, ook iets nieuwswat
bij hemof haar past. Dit altaar gaat nu toevallig
overmij,maar…” Ik kanhet niet helpen,water
breekt doormijn ogen. “Onee niet nu”, denk ik.
Gerardo zwijgt even. “Latenwehet over iets
anders hebben”, vraag ik. “Mijnman is…” “Ik
begrijp het,mijn familie is een kerkhof”,
antwoordtGerardo,met een glimlach.Wegaan
zitten. Ter zake.
“Ik bende eeuwigemigrant”, zegt Salinas.

“Mijn grootoudersmigreerden vanGalicië en
Sicilië naarArgentinië. Ikmigreerde naar
België. InArgentinië ismigratie geen thema
meer. Ik ben alsMartyMcFly uitBack to the
Future. Ik komuit de toekomst: terug naar een
stadmet eerste en tweede generatiemigranten,
zoals BuenosAires in de tijd vanmijn groot-
ouders.
“De oplossingendiemendaar heeft gevon-

den, kan ik hier gebruiken. Inmij is er geen con-
flict tussenmijn verschillende identiteiten. Ik
shop ertussen, op eenpostmodernemanier.
Fiscale regels enmijn vak in de kunstensector
heb ik vanhier, andere dingenheb ik van
ginder, zoals het omgaanmet verlies uit Zuid-
Amerika.
“Toen eenoer-Vlaamse80-jarige vrouwhet

Mexicaanse altaar zagdatweonder anderemet
hetMestizoArts Festival (MAF) in hetMAShad-
dengeïnstalleerd, kwamzeonsbedanken. Ze
zei: ‘Demeesten vanmijn vrienden zijn al aande
andere kant. Ikzelf hebniet veel tijdmeer.Het is
mooi omover dedoden te denkenals aanwezig.’
Die uitwisselingheeft haar geholpen.
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“Eenmigrant is een drager van informatie.
Hijmoet de context kennen omdie informatie
te kunnen inzetten, anders is zijn informatie
nietmeer dan folklore. De ontvangende samen-
leving, ophaar beurt,moet de drager van infor-
matie vertrouwen, anders kan ze die bronniet
gebruiken. Dit is demeest spannende tijd vande
mensheid. Door de globalisering ismigratie een
netwerk geworden.Mijn grootouders zijn
nooit teruggegaan. Vliegenwas superduur.
Telefoneren konniet.Maarwij zijn in realtime
hier én daar. Antwerpen of Brussel hebben
toegang tot een enormemarkt, een enorm
potentieel van creatie. InAntwerpen leven
170nationaliteiten samenop éénplek. Datwas
150 jaar geleden logistiek onmogelijk.Wat gaat
dat geven?HetMAFwisselt kunstenaars uit
metMexico enArgentinië.”
Nog steeds aangedaandoor het begin vanhet

gesprek of niet, Salinas’ optimismewordtme te
machtig. Is dit geen al te rooskleurige voorstel-

ling vande feiten? Een effectieve internationale
kunstscene is één ding, de organisatie van de
samenleving een andere. Is het niet precies de
ontkenning vandemoeilijkheden daarvan,
waarwe veel problemen rondmigratie aan te
danken hebben?Moet er niet begonnenwor-
denmet het erkennen van diemoeilijkheden?
Met bijvoorbeeld toegeven dat racisme en
xenofobie langs beide kantenwellicht normale
biologische reflexen zijn, ook al zijn ze niet
wenselijk, niet werkbaar, zelfs niet efficiënt? Is
Salinas kortomniet wat naïef?
Salinas: “Natuurlijk ismigratie traumatisch.

Maar ik ben een functionalist. Raar voor een
latino? Ik streef naar efficiëntie.Misschien zijn
alle problemen binnen 40 jaar opgelost.Maar
ik leef vandaag. Ik wil vandaag gelukkig zijn. Is
racisme normaal?Wat normaal is enwat niet,
evolueert voortdurend. Het Argentinië van
vandaag is het product van een enormemix.
Kijk naar de tango. Die is ontstaan in

‘In mij is er geen conflict
tussenmijn verschillende
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Artistiek leider en
stadsdramaturg Gerardo Salinas

Is je afkomst ook je toekomst in Vlaanderen? Hoe bepalend is migratie voor
je leven hier? Clara van den Broek, dochter van een Vlaamse vader en een
Algerijnse moeder, praat met vrouwen en mannen die het kunnen weten.
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► °1973, Buenos Aires
► Studeerde geneeskunde en
letteren in Buenos Aires.

► Werkte er als hoofd-
redacteur van Informe
Uno, een tijdschrift over
economie en politiek

► Publiceerde de novelles
Menos unos (2006) en El
Cañón de Vladivostok
(2012)

► Kreeg in 2009 de titel
‘meest verdienstelijke
inwoner van Antwerpen’
voor de introductie van de
‘Murga’, een artistieke
parade van buurtbewo-
ners.

► Is tot eind 2016 artistiek
directeur van het Mestizo
Arts Festival

► Is vanaf 2017 stadsdrama-
turg van de KVS, Brussel
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