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Bierbrouwer bouwt breekbare boom
Performance

Jakub Rehak presenteert performance ‘The Tree’ in KC Belgie
HASSELT - Komende zaterdag staat in Kunstencentrum 
Belgie ‘The Tree’ geprogrammeerd. Dat is één van de 
afstudeerprojecten van Jakub Rehak, masterstudent 
Vrije Kunsten aan de Hasseltse Media, Arts & Design 
(MAD) Faculty.

De roots van Jakub liggen in Praag, maar zeventien 
jaar geleden raakte hij verzeild in België, waar hij 
uiteindelijk een master in de Vrije Kunsten aan de 
MAD Faculty aanvatte. Vrij laat, want Jakub is 36 
jaar oud. “Ik heb al heel wat werkervaring”, geeft hij 
toe. “Ik ben tien jaar lang bierbrouwer geweest en 
daarna volgde een parcours van twaalf ambachten 
en dertien ongelukken (lacht). Maar al die tijd bleef 
ik wél met theater en kunst in mijn hoofd zitten. Toen 
ik de kans kreeg om aan deze studie te beginnen, heb 
ik geen moment getwijfeld.”
‘The Tree’ is één zijn van afstudeerprojecten. “Het is 
een performance/installatie, waar ik al meer dan twee 
jaar aan werk. Centraal staat een boom en die heeft de 
school veel elektriciteit en mij veel werk gekost (lacht). 

Hij is twee en een halve meter hoog en bestaat volledig 
uit glas. Ik heb hem gemaakt door middel van mallen, 
waarvoor ik een eik die bij het huis van mijn moeder 
in Praag stond, in stukken heb gehakt.”
Tijdens de voorstelling staat de boom centraal. Jakub 
zelf is de tweede hoofdrolspeler. “Wat er op de scène 
gaat gebeuren, wil ik nog niet verklappen. Wel wil ik 
kwijt dat het de cyclus van het leven, de natuur en de 
schade die de mens daaraan toebrengt centraal staan. 
Daarom bestaat de boom ook uit glas: hard, maar 
tegelijkertijd ook fragiel.”
De performance/installatie vindt op 11 juni plaats en 
wordt vastgelegd door camera’s. Op 25 juni kan u het 
resultaat zien in een video/installatie. 
 FeVa

‘The Tree’ door Jakub Rehak, performance/installatie op 11/6 om 20 uur 
in Kunstencentrum Belgie in Hasselt. (gratis, www.kunstencentrumbelgie.
com of 011 22 41 61) Op 25/6 kan u er om 20.00 uur terecht voor de 
video-installatie, en is er een nieuwe dansvoorstelling met Lies Serdons en 
Sylvie Huysman. Plus party (4-7 euro, www.kunstencentrumbelgië.com of 
011 22 41 61).Jakub Rehak.  Foto Tom PALMAERS


