Kunstenfestival watou 2014 - verzamelde verhalen #6

KUNST IN I(LEINE HOEKJE S
'Over klein geluk in tijden van overvloed' , zo luidt de slagzin waaronder Watou d.eze zorner zijn beeldend.e
kunst &
poëzie ressorteert. Maar eigenlijk gaat het eerder om de striSd van het kleine, het recalcitranie
en onzegbare orn te

overleven, in deze tijd van een zondvloed aan spectaculaire, visuele prikkels.
Marc RUYTERS

Die h:u'rls in dc sector van cle hcclendaagse bceldcnrkr l<unst vinden het maar.niks: het kunsten-

Íèstival 'Watou'

is ccn .jaar.li.jks r.atjetoe,

een

toevallig samenraapsel van kunstr,r,erken uit
collecties, galeriestocks en andere depots, waar-

over letterlijk en figuurlijk een poëtisch gedichtensausje wordt gegoten. Veel discours komt er.
niet bij kijken, het is niet meer. of minder rlan een
toedstisch-culturele uitstap.
Dat klopt ten clele, màar een fijne toer.istischculturele uitstap kan ook een mooie er-varing zijn.
Vroeger was het niet echt anders: in de ti.jden van
Gwy Mandelinck (is het nu G.,vy oÍ Gr.ij? Google
geeft 5800 hits voor dc eerste en 4T(X) hits r.oot de
tweede schrijhvijze. Lcve het inter.netl Hct is clus
Gwy, MR) w-erden, vaah met tlc hulp van Jan Hoet,
Ann Demeester en andere culntorcn, stci.ke cdities opgezet, onder meer rond Roger Ilavcel, Jan

Pascale Marthine Tayou, 'Plastic Bags', 2008, foto Jean pierre
Stoop

se werken van Tinka Pittoors. Daat. hoort ovu'igens een gedicht van H AliT-medewer.kstcr Ingt:

Braeckman bij. tr)en beetje te ver gezocht in rlczc
context zijn Maurizio Cattelan en Eugcnc Ioncst.r i,
en van de kleurige duivcn op rlc Kkrirrc Mirr.lil r':rrr
Patrick Murphy zijn wc rxrk rriol, tvilrl: zl rlolrr tr,

In de kelder van de
brorrwerij nrst de

installatie 'Untitled

(Blue Placebo)' uit I_ggL
van FélixGonzàlezTorres: 13O kilogram
rrruntsnoepjes, of
het gewicht van de
kunstcnrrilr cn zijn
partncr lloss, allcbci
ovcrlcclc n ilit ll aicls.
In dic tijd gtÍ'rncn
aidspatiënten vaak
placebopillen, ïnuntj e s
om (valse) hoop te
creëren. Maar'the
aL^-.":..

t^^-i-r

veel denken aan hett wo.k vlrn Willi:rrrr Su r.r,l L rr c
Félix Gonzàlez-Torres,

'Untitled (Blue placebo)', 1991, foto Jean-pierre Stoop

Moeyaert zoekt elk jaar we1 een thema, zoals nu
"over de zoektocht naar geluk in tijden van absulde

rrr|l l ltrirr l,r,rrorI o1r r l| lVl:r|l,l ;rlr ril,'il\\' l)llrrl \ ()or.
rinlllurl N r.lrl:rlogrrs. St.lrlrl lrt,rrr :r;rrr, .ur,:rrrl rl;r;rr
rnec rvoi'rl .je pcllcct voor.- en ingelichl ovcr. tlc

wekkers; voor de gfgantischc ylliLstir. lr:rgs i r rsl ; I l:
tie van I'asc:Lle M:r11:hirrc'l';Lyorr ir r lrr.l I )or rr ir,lr r ir r.
rlic tcgt,li.jk orrl gooclrr'lr L, orrrr l:rl zr, l r. rr rr l r.r r l, l,,,l r l,
is itt lt:t:tt lrr,Lllirrr' \ llrr rlr. r'orr rrrrr1,l r,,,lr :rrJ,. \ i,r
tlt,r,rirlIrrll(,1r, \lr)tt\\r lllir,it]il ilr ,r.rr,l,. 1.11 ,,1.,
t;ttt il;rrrrr' .\'r'rrlrrrr lrll, l,.l,l,.r ,.rr ili l,i,,ir
\\r rrl llr.l ,l,.rlr Lrll,rlrr. l rrtrtl,,rl rlilrr, I'1,,,1,,,r
rl l'l'rl \,rrr l ,.lr ( i,rrr .rl, l,,r r, I iÍt l rl,,L r rrrr
trtrtrl nr,,.1,1,. ,rl lrr I 1,, \\ rt lrt . rll, I rrr i, r,.r rr
i'rr tl[ lr.[ l rrr,r Ii,, . .rll,.l,,.r ,,r,,r ], ,l,.rr .r.rrr .rr,l
lrr rlrr,lr.lrl 1,;rl trrltr lt(lr l),tltr.rlr,l r,r.rl. 1,1,r,,1,,,1,r1
ItIr, tttttttI.1, r, oIII (\:II I(.I IIooIr Ic ltr,r,II tr .\I;r;rr'I Irr.
rlltort irr o\'{'1 , zo lrr,tlirrl rlc lri,jl,r,lrot.r,rrrll lllrr;1,1,r,
schiltlcrrl ol) calrv2rs.

kunst"velken & gedichten op deze uitgave.

Ook mooi zijn de ,;,ekeningcri van Stefaan van

overvloed. ( )ver de keuzes dic we moeten makcn cn
Irot ll,r, rllr;rrrrrcc onszclÍ, zonrlct.hct Lc lvilkrn, prrr,,Àl'
lllcrr,rr". l,)ir,r,rrli.jli, zr11( l\4or'.v:ro.1. Irr,l

;ro.Íi,r,t:

lrll pr,lrrli r oor.lri.i, zo:rls rlr, Ítolj rrlr rll
l\r'r lltr.nlrlr,ll I |, Ltttrr I r:rrr lrcl lilr,itl,1,r,1111,
I tr r, \ lríl ll l\lll I lr ril l,l,.rrr,, lr,,,,l,1,,r r,rl
\\lrl,,tt llr'{ lrurrrrr,rllr;,, ll,r\r,,lrLr,rr,ir,rl,
lrl('l\ \;lll rrr,lIr,r, r rIrl.rlIrr.,1,. rr|,r, lr. 1,,,,rlrr,r
r,tr lor. l'rrrrrl

zt.ltr
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Wit, rk, trip rloor.hocn dr, r'lf loc:r1ios rnaitkt (allltrlr;rl lrirrrtrrr rr';rrrrlr,l;rlirl;rrrrl) zlrl lrr,l rrrcr.ltr,rr:
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Riesen, r.laarin hi.j ric reis van insccten obsorvcert,,
tlt, t'trtlt' urnlli trn M:rlqrrr.i V.,,',.,,,.,,,,,,1,,,,,,.,.,,.,1

Interessant is hr:1. prolcr.l l )r. lVl rrrrr. irr l lurr
Lcnttir: ttcgt'tt rltto's ViIt (,(,il íli{,lrlr,l ,,lr r,,.r tl
Ittstt'ltlot ltri.jur.rr r,lk lllr rrr,,,l, .nr,,,,rr,r l r t rr,l,r,
S:llll('l)\\('l liin1, :t;ttr lr, l,;r:ttr ,rl) r'lt t,r,rlr. t|ilil1
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'KunstenÍ.osiir,il W»tou 2014 Verzamelde Yo-halen #6' tot il1
arrgrrstus in Watorr. Onthrul: lÀratoultlein 12. Open uo vr van
l.l Il) il, 7r zo t :rrr l l ll) rr. Trr,gilIg l0 (,ur\). lllli tlr!l<r,nrl ziirr cr

lemaal binnen wàndelàÍ'stand) zàl neÍ, mel'ken:
het boek, als telrtorgaand medir-rm, ls prominent
aanrvezig. In hert rvt't'k 'Donlcur exqnisc, Il y a 40
jouls' van Soplrir' ( 1:rllt', r'v:tat in ze h:r:rr verdliet
om een gcblokt'rr lcl:riitt te boek str:lde; in cle

show is over', zo begint

bijbehorende tekst,
geschilderd op canvas.
de

Fabre, Panamarenko en anderctt. Maar ook toen
al u,as 'Watou' dus voolal een Íijne uitstap, met
een vleugje kunst & poèzie, maar ook een vlengie
Hommelbier rt hammetjes. Iedereen deeil er lichtjes clenipgerentl over, maar ietlereen krvam u'r'I,
ook de al genoemde die hards, r,vant o1t (:trn oÍ ltrt
dere manier hadden de mcesttln ct' t'triq lrcl:trrt', lri.i.
Sinrls Mandelintk r:t't'rttt stolrtt'is rlil tL'zlsrk' ttil
gate orttlt't' tlt' lrrit'rk' r':ttt .l;ttt N'lor'\':tlt l. tlit' r'ottt'

t,ctrlrct'lltttrlt't't';t:ttt1r:tlikii'sl:rllt'ttl:llol t'ltllrlt,rliscouls lllt :tcltlt't t'tt; lttttts(r'tt:tltt's. rlicllttlrs cn de
crnot iorrt'k' Ircllvitru. rr:rir,

\'(

)t1'rl. I )tt orglniserende

vzw Kunst (tlitt, orik Ilt'rrtrÍor1, ttlr hatte neemt)
lverd, in zijn zocklocht n:t:tl stllrsitlio, al enkele ke-

ren teruggellotcn dool dc (.lomtnissie Beeldende
Kunsten \vegcns'te toeristisch', 'te breecl' en anriere, maar cle Commissie u,erd ook telkens weer
over''ruled door de dienstdoende minister': af en toe
mag kunst ook plezant zljn, zeker in de zomer, zel<cr op dezc unleke plek hachten cle kuppe.

cie gl'ote wolK van illaLSut'l I alllalla uIl (tu ultddr (r-

cv(xrcrrrerrL(rrL'

foto's van Wrrrrpl (lirrgsong, r'r'aat itt htrt (linese onrlenvij ssysl cc r r I rt' lo'itiseercl wo trlt, omd:rt het al
tc. vct'l op rricl gtlczcn boeken stt:ttnt; in ecn notitit'l rot, li.j c r, r t r I'ascale Marthine'l'a.vou, doorprikt
nrt'l liopspcklcn vool' evenveel :randachtspunten;
irr lcrr lrockcnsteun van Ans Iiepkes, u'aarin een
spr,r,lgocdbeertje versmacht u,ordt; in een exllriris van Louise l3ourgeois, die ven'vijst naar
ccn naàrnÉlenote uit de 17de eettw-, een vroedvrouu, die genecskunrlige praktijken beschleef;
en vooral in het monumentale rverk van Thomas
Ehgartner (in de locatie 'Graanschuur') die een
vloel maakte van boeken, \(aarop je vla een laddelletterli.ik in ecn cocon vàn versnipperde infor'
matie kan klimmen.
Het heeft geen zin om hicl een cxhaustief over'
vierv van de werken te maken: u'ie naar Watou
gaat kan het rustig zelf ontdekken. Persoonlijk
haddr:n rve extra attentie voor'Sad Machines'van
Frank Haimans, een even simpel als toucherencl
r
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anti-smitewerkje met de achterkant vitn ottrltr
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l,lrrrrllreid 2'. Foto Jean Pierre Stoop
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'o 4, l()lr).1Ír;)n Pierrc Stoop
I

Sanne Avenhuis.'Human Nature',2009, Íoto Jean Picrrc Stoop
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