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BUSINESS LINKS

agenda
DOOR THIJS DEMEULEMEESTER

TIPS
w Bozar-habitué Leif Ove
Andsnes begeleidt violist
Christian Tetzlaf op piano in
een programma met Beethoven, Bartok en Dvorak.
Op 12 december in het
Paleis voor Schone Kunsten.

Make a green choice

w Het Brugse concertgebouw presenteert vanaf 6
december ‘December
Dance’. Het hedendaagsedansfestival draait rond de
vernieuwende choreografen
uit Scandinavië. Tot 16
december.
w ‘The Great Collections’
toont topstukken uit het British Museum in Londen. De
bedoeling is een beter
begrip te krijgen van de
mensheid. Tot 7 april in de
Bundeskunsthalle in Bonn.
w In Bozar presenteren vier
architectenbureaus hun
visie op de dichtgeslibde
noord-zuidverbinding in
Brussel. Hun plannen uiten
ze op vier wandtapijten.
w Centrale for Contemporary Art is een Brussels
kunstencentrum in de multiculturele Dansaertbuurt.
Naar aanleiding van het project ‘Daba Maroc’ presenteren zeven Marokkaanse
artiesten kunstwerken met
een Brusselse link. ‘Travail,
mode d’emploi’ loopt nog
tot 20 januari.
w Galerie Van de Weghe in

Antwerpen presenteert een
expo van beeldhouwer
Johan Tahon. Van 6 december tot 12 januari.
w Gespreid over drie avon-

den in Antwerpen, Gent en
Brugge speelt Levente
Kende het integrale pianooeuvre van Bela Bartók. In
deSingel (12 december),
Handelsbeurs Gent (8
februari) en Concertgebouw
Brugge (21 april).

Book Belgium’s first
Green Globe certified hotel!

Daily delegate rate
as of € 69 p.p.
IVO VAN HOVE
Persona non grata

PERFORMANCEKUNST
Schilderen als act

De alom geroemde theaterregisseur Ivo van Hove
brengt deze week zijn nieuwste creatie in wereldpremière: de diptiek ‘Na de repetitie / Persona’.
Het Théâtre de la Place in Luik gaat met de eer
lopen op 6, 7 en 8 december. De dubbele voorstelling van Theatergroep Amsterdam, in een
scenografie van Jan Vansweyveld, is geïnspireerd op teksten van Ingmar Bergman. De
Zweedse filmregisseur en theaterauteur is vooral
bekend om zijn duistere autoreferentiële films
en teksten over dood, ziekte en geloof. Veel van
zijn theaterstukken zijn ook verfilmd, meestal
opgenomen in Zweden.
Het is al de derde keer dat Van Hove naar Bergman grijpt. Met zijn jongste ‘double bill’ focust
Van Hove op de kern van zijn bestaan: het theater. In het eerste deel ‘Na de repetitie’ volgen we
een regisseur die verloren loopt op de grens tussen fictie en realiteit, tussen acteren en waarachtig leven. In het theater kan hij zijn echte
gevoelens, driften, liefdes en passies kwijt. Deel
twee ‘Persona’ toont een teleurgestelde actrice
die tijdens een voorstelling plotseling stopt met
acteren. Na die reality check ziet ze het nut niet
meer in van theater als kunstvorm en beroepskeuze.
De confronterende duovoorstelling stelt uiteraard luidop vragen over de zin en onzin van theater. Dat maakt de diptiek ook zeer autobiografisch voor Van Hove, de Belg die internationaal
hoge ogen gooit met zijn authentieke theateraanpak. Ook met zijn occasionele opera’s oogstte
hij al veel succes.
‘Na de repetitie / Persona’ van Ivo van Hove,
op 6, 7 en 8 december in het Théâtre de la Place in
Luik.

Na het succes van Damien Hirsts solo-expo pakt
Tate Modern uit met een wat moeilijkere show.
‘Painting after Performance’ focust op het verband tussen schilderkunst en performance. Niet
voor niets staat in de kelders van het nieuwe
gebouw een studio voor performances.
De titel ‘Painting after Performance’ lijkt wat
tegenstrijdig. Strikt genomen is schilderen natuurlijk een soort performance: een kunstenaar komt
via een bepaald ritueel tot een kunstwerk. Maar
vanaf de jaren vijftig werd de performance die
tot een schilderij leidde, zelf een soort artistiek
evenement. Vaak werden de films of foto’s die
de performance registreerden zelf kunstwerken,
die bijna even belangrijk werden als het resulterende schilderij. Denk aan de Drip Paintings van
Jackson Pollock.
De expo begint met zo’n spatdoek, geconfronteerd met David Hockneys iconische schilderij
A Bigger Splash. Op de tentoonstelling komen
zeer uiteenlopende performancekunstenaars en
hun afgeleide producten aan bod, van de jaren
vijftig tot vandaag. Hermann Nitsch deed een
soort folterperformances en schilderde met zijn
bloed, Niki de Saint Phalle beschoot haar eigen
schilderijen met een geweer, Yves Klein doopte
naakte vrouwen in de verf en liet hun lichamen
stempelen op doek.
A Bigger Splash. Painting after performance draait
rond de vraag of de performancekunst de schilderkunst ingrijpend heeft veranderd. Een echt
antwoord biedt de expo niet. Maar het is wel een
mooie kans om veel interessante, bizarre en soms
lachwekkende performances bij elkaar te zien.
‘A Bigger Splash. Painting after performance,’
nog tot 1 april in Tate Modern in Londen.
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