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Sensation blue: Zwitser zweet zich de blues  witser zweet zich d
HASSELT - Terwijl de Ethias Arena zaterdag wit kleurde met duizenden 
housefans, zakte een dertigtal nieuwsgierigen af naar Kunstencentrum 
Belgie voor ‘Blue Remix’, een merkwaardige performance van de Zwitser 
Yann Marussisch die vanuit het niets blauw begint te zweten.

Marussisch zit  gedurende vijftig 
minuten in een kooi van plexiglas 
onbeweeglijk voor zich uit zit te 
staren, in een soort bidhouding. De 
enige beweging waar je hem kunt op 
betrappen is een paar keer knipperen 
met de oogleden wanneer blauwe 
zweetslierten vanop zijn voorhoofd 
over zijn wenkbrauwen hun weg 
naar beneden zoeken. Na een half  
uur kleurt ook zijn hoofd blauw, net 
als zijn rug. Minstens even boeiend 
als het aanschouwen van hetgeen 
er langzaam uit de poriën van Ma-
rusissch te voorschijn komt, zijn de 
toeschouwers.
De een staand, de ander zittend op 
de grond, glimlachend, nauwlet-
tend toekijkend, niet begrijpend 
waarom de Zwitser transpireert in 

kleur. Nu en dan stapt er iemand 
naar de kooi toe om van dichtbij het 
raadsel te onderzoeken. Het heeft 
iets van aapjes kijken in de zoo. De 
performancekunstenaar reageert 
hoegenaamd niet, zijn blik is al die 
tijd als bevroren. 

Freakshow
“Ik vind het behoorlijk indrukwek-

Freakshow
“Ik vind het behoorlijk indrukwek-
kend”, zegt Johannes Spinnewijn. 
“Tegelijk ben ik bezorgd. Ik vrees 
dat deze man zich iets aandoet, 
dat hij zich vergiftigt om blauw te 
worden.”
“Fascinerend,” beaamt Anneleen 
Peeters. “Dit is de eerste performance 
die ik meemaak. Ik had erover ge-
lezen in de krant. De muziek erbij 
maakt het boeiend.”

 de blues  
Danie Jordens, bekend als beeld-
houwer en van het straattheater,  is 
komen kijken omdat hij wel houdt 
van “maffe, bizarre dingen”. “Je 
vraagt je onwillekeurig af hoe hij 
dat doet - zweten in het blauw. Al 
doet dat eigenlijk niet terzake. Het is 
mooi dat je je dat afvraagt. Eigenlijk 
is het een veredelde vorm van een 
freakshow. Maar zo mooi verpakt 
dat het kunst wordt.”
Stefan Lenaerts is vooral onder de in-
druk van de lichaamsbeheersing van 
Marussich. “Ik zat gisteren in bad en 
bij de eerste zweetdruppel ging ik al 
aan mijn hoofd krabben.”
Frank Hendrickx meent het geheim 
van de blauwe vloeistof te kennen. 
“Het is een chemische reactie. Hij 
heeft een product op de huid ge-
smeerd dat blauw reageert op zijn 
zweet. Meer is het niet. Het is inte-
ressant dat iedereen zich afvraagt: 
hoe doet hij het? En wat is de bood-
schap?” RdC
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