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reizende dependance begonnen.
Drie tenten gaan door heel Frankrijk reizen. Ze zijn gemaakt van
rood, blauw, oranje en zwart zeildoek, dat is gespannen over een
stalen buizenconstructie. Binnen
hangen en staan veertien meesterwerken, afkomstig uit het Centre
Pompidou in Parijs.
Het is het tweede ‘lokale’ initiatief
van het museum voor moderne
kunst. Vorig jaar werd in Metz een
Centre Pompidou-dependance ge-

biele’ versie speelde nog een andere reden. ‘We willen ook mensen
bereiken die normaal nooit naar
het museum gaan. Eén op de twee
Fransen is nog nooit in een museum geweest. Ze vinden kunst
moeilijk, zeggen ze. Ze weten niks
over kunst, denken ze. We willen
met het Centre Pompidou Mobile
het museumbezoek ontheiligen.
We willen de angst voor kunst wegnemen. Daarom hebben die tenten
ook zo’n vrolijke uitstraling, net

voor ludieke rondleidingen. De
toegang is gratis.
Kwetsbaar

De conservator Emma Lavigne bedacht voor de tenten een speciale
en toegankelijke tentoonstelling:
La couleure – omdat iedereen die
voor het eerst een schilderij ziet,
vaak als eerste bij de kleuren een
emotie voelt.
De tenten en de tentoonstelling
staan de komende drie maanden

in Chaumont, in NoordoostFrankrijk. Daarna wordt alles afgebroken en in vrachtwagens gestopt en reist het circus naar Cambrai. La couleure is tot slot nog
drie maanden te zien in Boulognesur-Mer en daarna wordt een nieuwe expositie samengesteld die
verder door Frankrijk reist.
De tenten én de mobiliteit maken

diefstal en vernieling’, zegt directeur Seban. Alle schilderijen hangen daarom achter glas. ‘Er is ook
gezorgd voor goede elektronische
beveiliging en er wordt extra rondgelopen door bewakers.’
Een stormtest hebben de tenten
niet ondergaan. ‘Maar we hebben
wel getest op regen!’, countert Seban. ‘En ik kan u verzekeren dat
het zeildoek honderd procent waterdicht is.’ Een hele geruststelling.

kort geding
DANSTHEATER

‘A louer’,
Peeping Tom & KVS

Nog tot 28/10 in KVS, Brussel.
Daarna op 15&16/3 in Stuk, Leuven,
op 18/4 in CC Brugge en 30/4 in CC
Genk. (www.peepingtom.be)

★★★★✩
Hoe zou de wereld eruit zien als alles te huur was? Van identiteit tot
roem, van mening tot talent: voor
een habbekrats is het even van jou.
En hoe zou de wereld eruit zien als
die zich zou ‘ontdubbelen’? Als
een twijfelaar zich zou kunnen opsplitsen in de personages ‘ja’ en
‘neen’. Als we tijdens een laaiende
ruzie het geluid een moment konden uitschakelen, om zo toeschouwer te worden van het theater der

wreedheid dat het eigen leven is.
De eerste vraag is de insteek van A
louer, de nieuwe danstheatervoorstelling van Peeping Tom. De
tweede vraag maakt ondertussen
al een dikke tien jaar deel uit van
de heerlijk absurde huisstijl van
dit Brusselse gezelschap.
In A louer worden we geconfronteerd met een universum waarin
alles en iedereen tijdelijk en inwisselbaar is, zelfs het podium. In
een huiskamerdecor vol deuren en
trappen om langs te verdwijnen
en te verschijnen, wordt het podium nu eens bezet door een mezzosopraan wier hoogtepunt tanende
is, dan weer door een dame des
huizes die er een dubieuze verhouding met haar dienstjongen op nahoudt. Beide vrouwen worden omringd door een horde personages:
de zoon, de man, de fans, de gas-

ten. Ze achtervolgen de vrouwen
tot in hun verbeelding.
A louer is geen verrassende of vernieuwende Peeping Tom-productie: de filmische scènes houden
zich als vanouds op tussen realiteit, droom en nachtmerrie. De
choreografie twijfelt tussen acrobatie en een bewegingstaal ten
dienste van het verhaal. Trouwe
aanhangers zullen zelfs een paar
knipogen naar eerdere voorstellingen herkennen. Zo wordt het
ondertussen beroemde kusduet
uit Le jardin (2001) en Le salon
(2004) – waarbij een man en een
vrouw dansen zonder elkaars lippen te lossen – in A louer opgevoerd door een koppel op leeftijd.
Met dat verschil dat de vrouw elke
mondkus vakkundig ontwijkt. En
de personages die in 32 Rue Vandenbranden werden omvergebla-

‘A louer’ is een dik uur genieten.
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zen door een sneeuwstorm worden nu over het podium gesleurd
door de overdonderende stem van
de mezzosopraan.
A louer is misschien een Peeping
Tom zoals te verwachten en te
voorzien was, maar dat doet geen

afbreuk aan het traktatiegevoel:
een dik uur genieten van de absurditeit, de humor en de schrikbeelden die de verbeelding rijk is. Doe
jezelf deze voorstelling dus alsjeblieft cadeau.
SARAH VANKERSSCHAEVER

