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Kim Gordon komt relaxen  
in kunstencentrum Belgie
Ex-bassiste Sonic Youth op 24 februari in Hasselt

Concert

in kunstencentrum Belgie
Ex-bassiste Sonic Youth op 24 februari in Hasselt

HASSELT - Kim Gordon, bassiste van Sonic 
Youth en stijlicoon van de avant-garde rock, 
komt op 24 februari naar Kunstencentrum 
Belgie in Hasselt. Met haar nieuwe project 
‘Body/Head’ maakt ze samen met gitarist 
Bill Nace een soort muziek dat – zo laten 
wij ons vertellen - in managerskringen in-
novatief wordt genoemd: stevig ingevette 
noise die het gevecht met no wave aangaat 
en uitmondt in een huilende zee van fuzz 
en chaos.

Ex-bassiste Sonic Y

Kim Gordon begon haar carrière als kunst-
schilder. Toen ze in 1980 in New York ging 
wonen werd ze er echter aangestoken door 
de no wave en de noise van componisten als 
Glenn Branca. Samen met Thurston Moore 
en Lee Ranaldo vormde ze Sonic Youth. 
Met ‘100%’, ‘Bull In The Heather’ en ‘Youth 
Against Fascism’ scoort de band halverwege 

de jaren ’90 enkele undergroundhits.
De muziek van Sonic Youth was het expo-
nent van de zoekende generatie. Door de tef-
lonlaag heen gebakken noise, tegendraadse 
muziek uit langzaam roestende hoogovens 
met de geur van verbrand metaal in de neus, 
en beelden van zonnige woensdagnamid-
daglandschappen in het hoofd. Muziek die 
veel vraagt van de ziel, maar vooral van het 
lichaam: Kim Gordon hield er een pijnlijke, 
chronische tendinitis (peesontsteking, red.) 
aan over. “Ik denk dat basspelen op de 
punkmanier - repetitief aanslaan van de 
snaren met een plectrum - niet bedoeld was 
om 25 jaar te duren,” lacht ze.  

Sonic Youth op 24 februari in Hasselt

RelaxedRelaxed
Na de recente split van de New Yorkse band 
– Gordon en haar (front)man Thurston 
Moore scheidden na 27 jaar huwelijk en 

de band hield meteen op te bestaan– ging 
Gordon samen met gitarist Bill Nace, een 
van de spil!guren uit de noisescene van 
Massachusetts, op tour onder de naam 
‘Body/Head’. “Een compleet andere ma-
nier van werken,” zegt Gordon. “Veel meer 
relaxed. De verwachtingen bij elk nieuw 
Sonic Youth-album waren hoog. Die druk 
is nu weg. En dat werkt bevrijdend.” Dat 
Sonic Youth nu voltooid verleden tijd is, 
wil Gordon niet hebben gezegd. “Het leven 
leert je dat er niet veel dingen ‘de!nitief’ zijn.  
Dus je weet nooit.”

 op 24 februari in Hasselt

Patrick VANDEWALLE

Body/Head (support: Vom Grill), vrijdag 24 februari, 
Kunstencentrum Belgie in Hasselt (10/11 euro,  
www.kunstencentrumbelgie.com.)Kim Gordon. Foto HBvL


