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Performatik 2011, het jaarlijkse festival rond performance in het Brusselse Kaaitheater

Leve de kunst zonder grenzen
grens tussen beeldende kunst, theater en
verhaal. Telkens wordt de toeschouwer
uitgenodigd om een intense relatie met
het werk en de context aan te gaan.

Wat hebben de ‘black box’,
de zaal die volgens architect
Willem-Jan Neutelings meer
van een lesopstelling weg
heeft dan van een theater,
en de ‘white cube’, de
typische ernstige galerieruimte, met elkaar te
maken? Meer dan je denkt.
Want veel kunstenaars
verlangen vooral één ding:
verlost raken van die
dwingende kaders om vrijer
heen en weer te gaan tussen
theater en beeldende kunst.

Ideologische inzet
In enkele werken wordt de ideologische
inzet van het festival – zoeken naar kruisbestuivingen tussen theater en beeldende kunst - echt zonneklaar. Bovendien
zien we hier topkunstenaars in een glansrol. I-on van podiumkunstenaar Ivo
Dimchev en beeldend kunstenaar Franz
West is gebaseerd op ironische, bizarre
objecten in plaaster op diverse dragers
van West. Hij noemt die Paßstücke, passtukken dus, al passen ze nergens bij of
op. De idee is dat bezoekers van zijn tentoonstellingen er ‘iets’ mee doen. Wat
dan geregistreerd wordt ten behoeve van
volgende bezoekers.
De opmerkelijkste cross-over tussen
beeldende kunst en theater komt op dit
festival echter van de Franse kunstenares
Dominique Gonzalez-Foerster (die recentelijk nog de Turbinehall van Tate Modern
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Het is geen toeval dat de centrale tentoonstelling van Performatik The Other
Tradition heet. Curator Elena Filipovic
ontleende de titel aan een roemruchte
tentoonstelling van Gene Swenson uit
1966 in Philadelphia. Swenson baalde van
het dominante formalisme in de kunst. In
die canon was voor de opkomende popart geen plaats. Net die ‘vulgaire’ en ‘uit
het leven gegrepen’ kunst had volgens
hem een directe relatie met wat er broeide in de Amerikaanse samenleving.
Swenson stelde een nieuwe pikorde – een
‘andere traditie’- voor, waarin een Picasso
slechts op het tweede plan figureerde en
andere groten niet eens te bekennen
waren. Dadaïsten, surrealisten en andere
historische ordeverstoorders zoals
Marcel Duchamp maakten hier samen
met popkunstenaars de dienst uit.
Dat voert ons naar de kern van waar het
in black box of white cube om gaat. Die
twee kunstruimtes bakenen institutioneel de disciplines theater of dans en beeldende kunst netjes af, en isoleren ze van de
buitenwereld. Zo ontstaat de illusie dat
kunst ‘eeuwig’ is, en ver staat van het
geraas van elke dag. De prijs daarvoor is
hoog: door de grote afstand die ze instelt
tussen kijker en werk wordt die kunst
ongevaarlijk of onbenullig. Vooral in de
beeldende kunst kreeg het object als
gevolg daarvan ook een fetisjstatus (ook
financieel). Nee, dan de dadaïsten. Die
kozen voor het rokerige cabaret, zolders of
kelders als expo- dan wel performanceruimte. Het onderscheid tussen theater en
beeldende kunst kon hun worst wezen.
Hun objecten overleefden, vaak als gevolg
van hun acties, die cabaretlucht zelden,
tenzij zwaar gehavend. So what?
Toen in de jaren ’70 de performancekunst opdook leek het rijk van het begeerde kunstobject over. Maar via een ommetje kwam het terug: registraties van per-

Het theater als
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in London opluisterde). Ze toont hier
samen met de Amerikaan Ari Benjamin
Meyers drie onderling verwante werken,
gebaseerd op films. Gonzalez-Foerster zet
meteen de puntjes op de i. “Ik ben niet
bezig met theater als kunstvorm die
draait rond tekst, acteren en de acteur. Ik
heb belangstelling voor de toeschouwer:
zijn tijd, zijn trajecten, zijn gedachten.
Het theater als context van de toeschouwer is hier mijn thema. In een tentoonstelling is de toeschouwer eerder een flaneur. Het is soms moeilijk om zijn aandacht vast te houden. Het theater dwingt
daar meer toe, maar wordt zo ook heel
autoritair. Ik zoek naar een situatie die
tussen beide in hangt. Het belooft een bijzonder evenement te worden. Van de drie
voorstellingen is alleen de eerste vrij toegankelijk, voor de tweede moet je uitgeloot worden, de derde zal slechts één persoon zien. Vertrekpunt was Orson Welles’
verfilming van Kafka’s Das Prozess. Voor
Brussel koppelde ze de hertaling van die
film aan een bewerking van een andere
film waar Welles in opduikt. Een verrassende keuze trouwens: Malpertuis van
Harry Kümel. De ‘geheime’ voorstelling
gaat dan weer door op After Hours van
Martin Scorsese. En wat dat dan met black
box en white cube te maken heeft? ‘Die
oppositie lijkt mij eerder een thema van
de jaren ’90. Ik vind dat je ook van een
‘green cube’ kan spreken. Een park is zo’n
ruimte. En ook de stad is een ‘cube’. Er is
echt meer dan alleen zwart en wit. Ik
exploreer de ruimte van omzwervingen
en toeval.”

■ I-on van podiumkunstenaar Ivo Dimchev en beeldend kunstenaar Franz West.
formances en vooral de hoogst begeerde
aanwezigheid van de kunstenaar zelf creëerden weer een gevoel van exclusiviteit en
eeuwigheid. Denk maar aan The Artist Is
Present, een recente retrospectieve van
Marina Abramovic in het MoMa in New
York. Daar wil Filipovic dus iets anders
tegenover stellen. Verwacht geen serie van
eclatante performances, maar gewoon
een echte tentoonstelling. Het medium
waarmee de artiesten hier werken is geen
beeldhouwkunst of schilderkunst of film,
maar concrete acties. Het gaat hen om wat
een kunstwerk veroorzaakt, niet om wat
het verbeeldt. Daarin zijn ze schatplichtig
aan conceptuele kunst, maar evengoed
aan activisme, dans, esoterisme, sociaal
werk en vertelkunst.

Meer dan een expo
De kunstenaars zijn dan ook niet voortdurend aanwezig om steeds maar weer te

performen. Tino Sehgal is bijvoorbeeld
enkel aanwezig in de tijd, niet in de ruimte van de tentoonstelling. Als je een ticket
koopt, geeft de persoon aan de balie je
een treffende kop uit een krant van die
dag mee. Als je uitleg vraagt krijg je de
naam van het kunstwerk (This Is New) en
de datum van de krantenkop. Danai
Anesiadou voert een oud werk eenmalig
terug op als reenactment, maar in de tentoonstelling documenteert zij dat werk
wel via een lange omweg. Ze vertelde het
hele stuk in therapeutische sessies na aan
een psychiater, die er op zijn beurt weer
tekeningen van maakte, die ten slotte via
overheadprojectoren vertoond worden.
De actie is er nog wel, de artiest echter
niet. Het is de toeschouwer die het werk
levert.
Performatik is veel meer dan deze expo,
al biedt die wel het theoretisch manifest
van het festival. Het festival biedt de
keuze uit een lange lijst werken op de

Van 24 februari tot 5 maart op verschillende
adressen, o.a. Wiels, Kaaitheater en
Beursschouwburg. Zie www.kaaitheater.be
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‘Ik kan niet langer
het verschil maken’
De iconen
van Humo
over de 75ste
verjaardag van
hun lijfblad

Het Vlaams Belang tekent beroep aan
tegen de veroordeling wegens inbreuken op het auteursrecht. Dat meldt
persagentschap Belga. De partij had
zonder toestemming de cover van het
Suske & Wiske-album De wilde weldoener bewerkt en gebruikt op een kalender. Gents voorzitter Johan Deckmyn
en de vzw Vrijheidsfonds werden dinsdag veroordeeld tot dwangsommen
als ze de kalender, die op de nieuwjaarsreceptie van de Gentse afdeling
uitgedeeld werd, nog langer zouden
verspreiden. Volgens advocaat Bart
Siffert “kan het niet dat de vzw
Vrijheidsfonds veroordeeld wordt”.
“Die vzw financiert de partij en houdt
zich niet met de politieke boodschap
bezig. Bovendien zegt de rechter dat
het niet om een parodie gaat op Suske
& Wiske, maar dat er spot wordt gedreven met het beleid van de Gentse burgemeester. Die academische zienswijze is niet in de wet voorzien.” De zaak
zal wellicht pas volgend jaar behandeld worden. (ST)

Kunst
Postzegel voor 150 jaar
Cercle Cecilia getekend
door James Ensor
Vanaf 7 maart zal een speciale postzegel naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Koninklijke Cercle
Cecilia te koop zijn. Het weekend vooraf worden in Oostende activiteiten
georganiseerd naar aanleiding van de
uitgifte van de postzegel met een tekening van James Ensor.
De Cercle Cecilia is een vereniging die
bekend is als organisator van het jaarlijkse Bal Rat Mort en van liefdadigheidsacties. Voorzitter Maurice
Quaghebeur: “Er waren bij bpost duizend aanvragen voor een speciale postzegel en onze vereniging is bij de twintig gelukkigen.”
Tijdens het weekend van 5 en 6 maart
worden in de conferentiezaal van het
stadhuis activiteiten georganiseerd
rond de 150ste verjaardag, met als
hoogtepunt de voorverkoop van de
postzegel op 5 maart tussen 10 en 15
uur. Tijdens dat weekend wordt ook
een boek uitgegeven naar aanleiding
van het 150-jarig bestaan van de vereniging. De week nadien, op zaterdag 12
maart, staat Japan centraal op het
bekende Bal Rat Mort in het Kursaal.
Land of the rising sun is het thema van
de 113de uitgave van het carnavalbal
voor het goede doel. (BELGA)
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‘The Kindness of Geometry’:
demonische trip op het toneel
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Justitie
VB in beroep tegen
veroordeling ‘Suske
& Wiske’-kalender

Grond in Amsterdam was krap bemeten
voor de scenografie van The Kindness of
Geometry van Hans Bryssinck, Dolores
Bouckaert en Aarich Jespers. Kleine schoonheidsfouten en plankenkoorts eisten ook
hun tol. Toch verdient dit stuk uw aandacht: het verkent met veel verbeelding en
gevoel het heikele terrein van godsdienstige ervaringen en extase.
The Kindness of Geometry begint als
cabaret-act. Een vrouw (Dolores Bouckaert)
brengt in het Roemeens een cabaretnummertje over de kwalijke gevolgen van slechte wijn. Ze bezwijkt aan het drinken van die
slechte wijn. Is ze dood? Meteen maakt
Hans Bryssinck zijn opwachting. Deze kruising tussen een MC en een religieuze leider
kondigt aan dat Bouckaert een demonische trip zal ondernemen. Bij wijze van
startschot tikt hij tegen een grote bol die
midden op het podium hangt boven een

witgekalkte ruit op de grond. Langzaam
begint de bol rond te tollen.
Meteen komt zo de imposante installatie
van Aarich Jespers, waar de bol aan
ophangt, in beeld. Jespers bouwde een constructie van deksel, trommelvellen, wielen,
zagen en nog veel meer. Twee figuren met
Afrikaanse demonenmaskers brengen die
machinerie tot leven.
En mirakel: Bouckaert komt weer tot
leven. In zeven staties komt ze in steeds diepere extase. We zien een intense lichamelijke ervaring. Bryssinck blijft de buikspreker
en ideoloog van haar ervaring. Plots verdwijnt hij om terug te keren in een nauwsluitende catsuit waarop een skelet afgedrukt staat. Hij muteert zo tot duivel-God.
Die mix van Mexicaanse en Roemeense
religieuze rariteiten maken van The
Kindness een imaginair shoppen door de
supermarkt van godsdienstig sentiment
en extase. (PTJ)

