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Dansende tolk
Aangezien elke esthetische schepping onvermijdelijk vanuit het lichaam 
vertrekt, bezit dans de mogelijkheid om de kunstwerken op hetzelfde 
niveau tegemoet te komen. Tijdens de tentoonstelling zal het dansende 
lichaam tolken tussen de samengebrachte werken en de toeschouwer. 
Analoog aan de belevingswijze van de werken benadert choreografe 
Pé Vermeersch de dansperformance als een zelfstandige schepping, 
waarbij de ‘decoratie’ van muziek niet nodig is om de aanwezige te ra-
ken. Dans wordt gezien als een zijnstoestand, niet als een voor-stelling. 
De energieën die vrijkomen door de overgave van het lichaam, worden 
samengebracht in clusters van bewogenheid die de confrontatie met de 
omgeving zullen aangaan. Naargelang van de dynamiek van de dan-
sers en de gedragingen van de aanwezigen zal de expositie dan ook 
telkens wisselend zijn. De synergie van al deze facetten zal uitmonden 
in een ongrijpbaar, constant veranderend meta-kunstwerk.

Tony Cragg, Silent Conversation, 1999, porselein, 
148 x 67 x 162, Skulpturenpark Waldfrieden, Wuppertal

Onzichtbare ontmoetingen/ Invisible Encounters  (werktitel) vanaf 19 mei tot en met 20 
augustus in het MAS, Antwerpen - Bij de tentoonstelling verschijnt een lijvig boek met 
essays. Bij het ter perse gaan van ZAAL Z waren nog geen technische gegevens hier-
over bekend.

www.mas.be

De dansperformances van choreografe Pé Vermeersch 
tolken tussen de gepresenteerde kunstwerken en de 
toeschouwer. Hier een foto uit de dansvoorstelling 
Making the Skies move.

veronique.vanpassel
Markering
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Notitie
na 'essays' toevoegen:in het Engels. De voorlopige titel is The Swordsman and the Cat.
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Jan Provoost, Keerzijde van een diptiek met memento 
mori en steenimitatie, 1522, olieverf op paneel, 
50 x 40 cm, Sint-Janshospitaal, Brugge

Adriano Cecioni, Interno con figura, ca. 1868, 
olieverf op doek, 54 x 61.5 cm, Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna e Contemporanea, Rome

Koraalpaddestoel (Ramariopsis kunzei), privéverzameling
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Henning von der Heyde (?), Prinses, ca. 1490, eik, 
78 x 43 x 51 cm, Statens Historiska Museer, Stockholm

rechts: Christophe Denys, zonder titel, 2013,  
olieverf op doek, 100 x 70 cm, privéverzameling


