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Frisse, liefkozende blik op de chaos
RECENSIE Marina de Vries

Zelfs de taaisten hielden het niet vol. In bosjes verlieten de fans afgelopen weekend de zaal van het
Nederlands Instituut voor Mediakunst in Amsterdam. Daar leefde het Belgische kunstenaarstalent Kurt
D'Haeseleer zich met broer Tuk uit op een vj-performance. Alsof ze een mitrailleur bedienden, zo heftig
was de cocktail van beeld en geluid.
Je zou D'Haeseleer kunnen afdoen als een trendy kunstenaar. Zijn beelden van verre reizen en grotestadscultuur
worden digitaal flink door de mangel gehaald. Ook zijn onderwerp is op het modieuze af: de wereld is een chaos,
een hel. Vooral als het spektakel maar blijft duren, zoals in de liveshow, hangt de verveling om de hoek. Toch
doen we de kunstenaar met deze benadering tekort, blijkt op de tentoonstelling Vers uit België!, waarin een
nieuwe generatie Belgische mediakunstenaars is samengebracht.
Net als D'Haeseleer laven Antonin de Bemels, Nicolas Provost en Johan Grimonprez zich aan de chaotische
toestand waarin de wereld om hen heen is aangeland. Maar ze blijven er niet in steken. Ze gebruiken de chaos
veeleer als alibi, kneden net als de grote Fransman Baudelaire adembenemende bloemen uit het kwaad.
Meer dan in verval en geweld schuilt D'Haeseleers kracht dan ook in de liefkozende beweging waarmee hij, in
Fossilization (2005), omgevallen auto's aftast of een groep mensen op het strand, hun val zo sterk vertraagd dat
de beweging op het netvlies brandt en de kijker in verwarring achterlaat: is de buiteling het gevolg van extatisch
plezier of van dierlijke angst?
Dat is misschien wel de grootste bindende factor, dat wat deze Belgen onderscheidt van zoveel andere
videokunstenaars die nog altijd menen met een minimum aan techniek uit de voeten te kunnen: hun liefde voor
detail, voor kleur en beweging, hun flirt met de grote traditie van Hollywood, hun ongelooflijke vakmanschap.
Sloom is hun camerawerk, sloom de actie en juist daardoor groots en meeslepend.
Nicolas Provost doet in zijn vijf minuten durende film The Driver (2005) niet veel meer dan met zijn camera langs
de hoofdpersonen glijden, een man en een vrouw, die tergend langzaam toenadering zoeken, terwijl de stad
achter hen in spookachtig licht baadt.
Ook in de tien minuten waarin Johan Grimonprez op zoek gaat naar Alfred Hitchcock, gebeurt nauwelijks iets.
Een kraai vliegt op of balanceert op een kopje koffie. Een kandelaar schittert en rinkelt. Een Hitchcock look-alike
zeilt door het beeld. Een bolhoed rolt. Magistraal en sensueel zoomt Grimonprez in op de voorwerpen en zo is
ook zijn kleurgebruik. Ook hier is de verwarring nooit ver weg. Zo voert Grimonprez niet één Hitchcock look-alike
op, maar een heel leger van look-alikes en dat maakt zijn wereld net als het echte leven tegelijk behoorlijk
angstaanjagend.
Amsterdam, Montevideo (Keizersgracht 264), t/m 28 januari; di t/m za 13-18u eerste zo v/d maand 13-18u.
Tel. 020-6237101 (www.montevideo.nl).
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De Tijd
Dicht(er) op de huid - Pieter Van Bogaert
Kurt dHaeseleer vertaalt teksten van Peter Verhelst in onwereldse videobeelden
Er is meer dan eens beweerd dat de teksten van Peter Verhelst onverfilmbaar zijn.
Terecht, want zijn hyperpersoonlijke blik op de wereld komt in zeer fysieke teksten.
Details worden zodanig uitvergroot dat ze de lezer meezuigen in de porin van zijn
personages. De Brusselse videomaker Kurt dHaeseleer vertaalde die porin naar
pixels. Met succes.
Dit is de eerste grote productie van dHaeseleer. Na zijn studies aan de Brusselse
Sint-Lukashogeschool maakte hij enkele korte videos in eigen beheer. Deze film werd
geproduceerd door de Filmfabriek, de digitale werkplaats uit Leuven. Dat is te zien
aan de manier waarop alle digitale registers worden opengezet. De fysieke presence
in Verhelsts werk wordt in de handen van dHaeseleer tastbare elektronica.
De film werd voor het eerst getoond als een installatie,
ongeveer een jaar geleden, tijdens het World Wide Videofestival in Amsterdam. Daar
werden de verschillende delen van het werk geprojecteerd op verschillende schermen
verspreid in de ruimte. Via gerichte luidsprekers werden de bezoekers door het werk
gestuurd. Dat maakte dit op zich al zeer gefragmenteerde verhaal altijd anders. Net
zoals elke lectuur van de teksten van Verhelst altijd andere beelden oproepen,
naargelang de lezer, de tijd, het humeur, de context. Die luidsprekers hadden een
zuigend effect en maakten dat kijkers nooit te lang bij hetzelfde scherm bleven

stilstaan. Het leek de juiste manier om het onrustige centrifugale in Verhelsts werk te
vertalen. Gelukkig slaagt dHaeseleer er ook in datzelfde effect op te roepen in een
lineaire versie, zelfs als u hem op een gewoon televisiescherm bekijkt bij u thuis.
Zoals Verhelst de lezer in zijn teksten zuigt en langsdaar in de lichamen van de
personages, zo zuigt dHaeseleer zijn kijkers in het televisiebeeld tot ze deel worden
van de elektronen waaruit dit werk is opgebouwd.
Cocon
DHaeseleer verknipt niet alleen de teksten van Verhelst die trouwens door de auteur
zelf worden ingesproken, wat de betrokkenheid, de intimiteit ten opzichte van de
kijker, nog vergroot hij heeft in zijn interpretatie ook een opvallende voorkeur voor
capsulaire ruimtes. Vele beelden werden gemaakt vanuit en binnenin de auto die
door de lens van deze videomaker verandert in een kneedbare cocon een vloeibaar
harnas, zoals het zou heten in de woorden van Verhelst. De auto lijkt een gevoel van
veiligheid, van geborgenheid te geven, net als het bed, het bad of de cel in deze film.
Dat zoeken naar geborgenheid is essentieel in dit
apocalyptisch generisch universum waarin het nooit duidelijk is of we aan het einde
staan of aan een nieuw begin. Dit is een wereld waar je liefst zolang mogelijk
buitenstaander bent. Beschermd door de capsule verdwijnt elke schaamte uit de blik
waarmee we kijken naar de wereld van de anderen. Die anderen, dat zijn de mensen
op de straat; het zijn de clochards en de toeristen, de dolers en de winkelaars. We
zijn getuige van een parallelle wereld, in een andere tijd. Een verschrikkelijke tijd.
Elk detail wordt hier zodanig uitvergroot dat het weerzinwekkend wordt. We horen
geen huid, geen lichamen, maar lezen haren en slijmen we kunnen ze bijna ruiken.
Het is zo weerzinwekkend dat het fascinerend wordt. We zien geen beelden, maar
punten en lijnen, kleuren en elektronen. We horen geen geluiden, maar ruis, gekraak,
getril. Het scherm wordt een spiegel die maakt dat we na afloop niet meer naar
onszelf durven kijken. Dit heeft niets meer met de realiteit te maken. Dit is zuiver
materie. Deze beelden zijn als rntgenfotos. Ze gaan tot op het bot.
Het heeft iets bezetens. De dwangmatige manier waarop Verhelst probeert door te
dringen in zijn personages niet figuurlijk in hun hoofden zoals bij andere schrijvers,
maar echt letterlijk in hun lichamen
vertaalt dHaeseleer in obsessionele
cirkelbewegingen. Plaatsen komen steeds weer terug steeds dezelfde straten en
gebouwen in steeds dezelfde stad net zoals we op zwarte momenten rondjes
draaien in onze hersenen. Zoals we kronkelen in een bed, in een bad, in een kamer
nooit tevreden, nooit zeker van de plaats, van de houding waarin we ons echt willen
koesteren. Alle bewegingen zijn haperende herhalingen, zoals in de soundtrack van
Khn, eenmansproject van de Gentse muzikant Jurgen de Blonde die de derde
vertaling, de derde laag levert bij dit onmogelijk project. Khn (niet voor niets is dit
woord West- Vlaams voor konijn) maakt digitale klanken als een boer organisch.
Verhelst schrijft als een beeldhouwer knedend. En dHaeseleer filmt als een schilder
vloeibaar. Het resultaat is een delirerend geheel van tactiele geluiden, pointillistische
beelden en gestreelde teksten. Een unieke combinatie. Onwerelds mooi.
S*CKMYP. Een video van Kurt dHaeseleer op teksten van Peter Verhelst en muziek
van Khn is uit op dvd bij (k-raa- k). België, 2004, 80 min. - www.kraak.net
(28-02-2005)

Op de rollercoaster van het KFDA
Van ondraaglijke lichtheid naar ondraaglijke zwaarte tuimelde de toeschouwer die op het
Kunstenfes>valdesarts de voorstellingen van theatermakers Miet Warlop en Inne Goris combineerde.
Miet Warlop presenteerde de voorstelling Mystery Magnet (**), gemaakt onder de vleugels van het Gentse
kunstencentrum CAMPO. Tijdens KFDA 2011 had het publiek al kunnen kennismaken met de voorstudie
ACT/COLLECTION: een verzameling vreemdsoorPge creaturen, twijfelend tussen object en levend wezen,
werd in een ruimte bijeen geplaatst (collec.on) maar handelde binnen zijn bestaanscollecPe autonoom
(act) – met in de Ptel de onuitgesproken, speelse vraag of dit dan ‘art’ was. De raakpunten tussen het
staPsche van beeldende kunst en de dynamiek van de performance zijn al langer Warlops
onderzoeksterrein. De ‘bemande’ installaPes Huilend Hert/Aangeschoten Wild (2004) en Sportband/
Afgetrainde Klanken (2005) bevonden zich nog veeleer aan de zijde van de plasPsche kunsten, maar door
de jaren heen is Warlops werk steeds performaPever geworden. Net daar situeert zich ook de uitdaging:
wie een in de Pjd afgemeten voorstelling wil tonen, moet zich bedienen van die Pjd: een spanningsboog
creëren, acPes ordenen, er een bepaalde opeenvolging aan geven – en weten waarom. Verre van een
verhaal, is er een visie nodig. In Mystery Magnet lijkt die visie te ontbreken. We kennen de ontroerendgroteske ﬁguren die Warlop op scène brengt: een stel benen zonder lijf, een extreem dikke man, een
wandelende bos haar, het achterlijf van een paard. Ze plaatst hen tegen de achtergrond van een groot wit
paneel, waarop ze zich naar hartenlust kunnen ledigen, want Warlops bizarre creaturen zijn steevast
gezichtloze recipiënten die ‘iets kwijt moeten’ onder de vorm van vloeibare, gasvormige of vaste
substanPes. De personages zelf ‘morfen’ tussen mens, dier en object maar ook de substanPes
metamorfoseren – het lijkt wel een speels lesje in fysica. Hun kots, pis, ingewanden en scheten zijn
felgekleurd, zodat gaandeweg tegen de wiae achtergrond een abstract schilderij ontstaat.
GeesPg, dat wel. Maar is het ook meer dan dat? In Mystery Magnet mis ik eigenlijk vooral de tragiek van
voorganger Springville (2009), een tragiek die alleen maar kan ontstaan uit bewuste invoelbaarheid. Waar
het stuntelige rondscharrelen van de wezens in Springville een weerloze ontheemding opriep, alsof ze op
zoek waren naar iets, lijken de ﬁguren in Mystery Magnet willekeurig op scène te staan. In Springville werd
ik geraakt door hun eenzaamheid, het falen van hun niet-geëxpliciteerde pogingen – hier lijken ze geen
enkele poging tot ook maar iets te doen. Je zou kunnen zeggen dat bij de wezens de ‘innerlijke noodzaak’
ontbreekt om daar en dan aanwezig te zijn, dat ze enkel op een oppervlakkig niveau ‘bezield’ zijn geraakt.
Dat maakt Mystery Magnet te vederlicht om te blijven hangen.
Heel andere koek bij theatermaker Inne Goris, die zich in de samenwerking met videast Kurt d’Haeseleer en
kunstenaar Ief Spincemaille ook bedient van de beeldende kunsten om haar verhaal te vertellen. Goris,
voortdurend in twijfel over de begrippen goed en kwaad, schuld en onschuld, vertrok voor de theatrale
video-installaPe Hoog Gras (***) van het thema kindsoldaten, maar trok dat open tot een bevraging van de
vermeend ‘natuurlijke’ onschuld van kinderen. Met een groep van 15 kinderen en jongeren werkte ze rond
thema’s als wreedheid, angst en agressie – d’Haeseleer ﬁlmde. De scenograﬁe van Spincemaille deelt de
toeschouwers in in verschillende comparPmenten en zet hen op krukjes op scène, omringd door hoge
beeldschermen. Ten gepaste Pjde zullen opgaande gaasdoeken de groepjes isoleren van elkaar, hen het
zicht belemmeren, hen klein en verloren maken, als in hoog gras. Een koor van ragﬁjne kinderstemmen (het
kinderkoor van De Munt, op tekst en muziek van LOD-componist Dominique Pauwels) roept aanvankelijk
vooral onschuld op, zij het de vermoorde onschuld: ‘Look at me/We are hanging from a rope.’ De
toeschouwer bevindt zich niet in Afrika, maar binnenin het onbewuste overlevingsinsPnct van een kind, dat
intuïPeve deel dat het tot een wreed dier maakt. En misschien is dat wel zo bij elk kind, zo tonen de beelden
van Kurt D’Haeseleer. Ze vallen uiteen in twee werelden: een grohorrelig zwart-wiae buitenwereld, waarin
een groep kinderen zich op Lord of the Flies-achPge manier uitleei op een individu, en een binnenwereld,
waarin een kleine jongen met het dode lichaam van zijn moeder een verloren inPmiteit tracht te creëren.

Daaronder komt de surround-score van Dominique Pauwels, daarboven komt de tekst van Peter Verhelst,
geﬂuisterd door een kinderstem. Het is dat laatste element dat enigszins voor overkill zorgt. Niet alleen
omdat de tekst bij momenten pompeus aandoet, maar vooral omdat de zegging, bovenop de scenograﬁe,
de beelden én de muziek, een heiligheid installeert die topzwaar weegt. Het is de druppel zwaarte die
ervoor zorgt dat je uiteindelijk de neiging hebt om je te sluiten, omdat de voorstelling je op net één niveau
te veel confronteert met hetzelfde gruwelijke register. Hoog Gras is een intense en indrukwekkende
theatertrip, maar het blijkt moeilijk emoPe te voelen wanneer er voortdurend in je maag gestompt wordt.
Mystery Magnet is in het najaar te zien in Minard (CAMPO ism Vooruit). Info: www.campo.nu.
Hoog Gras is nog te zien op 15/05 om 12u30 en om 20/05 om 15u en 18u in KVS-Box, Brussel. Daarna op
tournee. Info: www.lod.be.

