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weekend

Requiem
voorWatou

KOEN VAN BOXEM
WATOU

Opdepersvoorstelling
woensdag leefde inten-
dant JanMoeyaert nog op
hoop. Ja, zijn vzwKunst
had twee keer eennegatief
advies gekregen vande be-

oordelingscommissie.Maar in de laatste
rechte lijn hadMoeyaert de groteWest-
Vlaamse politieke kanonnen in deVlaam-
se regering ingeschakeld omalsnogde be-
nodigde jaarlijkse subsidie van 400.000
euro in dewacht te slepen.Hetmocht niet
baten. DonderdaghaaldeMoeyaert op Fa-
cebook fors uit naar de culturele elite in
Brussel die hemhadgenekt. Aande tele-
foon klonkhij die dag veeleer gelaten. ‘Het
is voorbij. Ik zie niet in hoewenog verder
kunnen. Projectsubsidie is niet echt een
alternatief. Je hebt een ervaren, vaste kern
nodig omzo’n festival te organiseren. Die
verdwijnt nu.’
Acht jaar geledennamMoeyaert de

organisatie over vanGwijMandelinck. Hij
maakte vanWatou een toegankelijk festi-
val dat de geest vande vroegere poëzie-
zomers voortzette: kuierenddoor de stra-
ten kennismakenmet gedichten enhe-
dendaagse kunst.Met eenHommelbiertje
tussende bedrijven door. Cultuur en
toerisme vonden elkaar perfect.
Voor de editie 2016 is het niet anders.

Het themadit jaar is: de kracht vanmede-
dogen,met een ondertitel over identiteit,
diversiteit enmededogen. Demooiste
kunst is dit jaar ongetwijfeld te zien in de
Douviehoeve, evenbuiten het dorpscen-
trum. In de hal staande indrukwekkende
beelden ‘Conversation Piece’ vande
Spaanse kunstenaar JuanMuñoz.Maar de
echte schoonheid ligt een zaal verder. Aan
de inganghou je evende adem in: het zijn

toch geen echte beesten?Nee, het zijn
sculpturen van reusachtigemieren.Meer
dan 600. In de linkerhoek vande zaal han-
gen ze als een ondoordringbaar kluwen
aan elkaar. Je zou er bang vanworden.
‘Casa Tomada’ heet de installatie. Ze is van
deColombiaanse artiest Rafael Gomezbar-
ros. ‘Ik hebde installatie al eenpaar keer
gemaakt. Ze is altijd anders omdat ruimte
elke keer verschilt’, legt hij uit. Demieren-
hoofden en achterlijven bestaanuit giet-

vormen vanmenselijke schedels. Zewor-
denbij elkaar gehoudendoor takken en
andermateriaal. Demier staat bij Go-
mezbarros symbool voormigratie. ‘Mieren
reizenheel veel. Als kolonies vestigen ze
zich ergens.Wij schrikken er vaak van en
proberen ze te verdelgen. Nochtans gaat
het omgoedgeorganiseerde samenlevin-
gen.Maar zeworden vaak als eenbedrei-
ging beschouwd.De linkmetmigratie is
voormij overduidelijk.’
Het hoekje om,weg vandemieren, hou

jeweer evenhalt. Je kijkt opde rug van een
ineengedoken, in lompengekledeman
die tegendemuur leunt. Evendenk je dat
hij echt is.Maar het is eenwassenbeeld
van een armoedigeman.Het is de 20-jari-

Demieren van Rafael Gomezbarros als symbool van migratie. Nuttige beestjes, maar als ze met te veel zijn, moeten ze weg. © VZW KUNST

Bevreemdend.Anders kandeopening
vanhet kunstenfestivalWatouvandaag
niet zijn. Feestenopeenmooiparcours.
Huilenomhet afscheid.Watouover-
leefdedehakbijl vanSvenGatzniet.
Ukuntnogéénkeergaankijken.

De hoofden van
Maen Florin kijken
je aan alsof ze
wetenwat het thema
vanWatou is: heb
mededogenmetmij.

De jonge Hitler in ‘Reset’ van Roy Villevoye. © VZW KUNST

Het mededogen van de hoofden van Maen Florin. © VZW KUNST

De bijbelballen van Samson Kambalu. © VZW KUNST

geAdolf Hitler, dolenddoor de straten van
Wenen. ‘Reset’ heet het beeld. ‘Ik kwam
ophet idee toen ik deHitler-biografie van
IanKershaw las. Het is fascinerendhoe
iemanddie een in bepaalde periode aan
de grond zit, kanuitgroeien tot een vande
grootste dictators uit de geschiedenis’,
zegt deNederlandse kunstenaar RoyVille-
voye. Het beeld toont ookhoe een samen-
leving armoedigemensen kan laten ver-
dwijnen in de achtergrond. In deDouvie-
hoeve loop je er in eenboogje omheen.
Verder nog veel schoon volk in de

schuur. DeAmerikaanse zangeres Patti
Smith is de centrale gast. Aandemuren
veel vertaalde gedichten en liedjes. Een
beetje raar om te lezen soms. ‘Because the
Night’, een song grotendeels geschreven
door Bruce Springsteen, bekt tochbeter
dan ‘Omdat de nacht’. StefanHertmans is
ookprominent aanwezigmet éénnieuw
gedicht en een selectie uit zijnwerk.

Gekwetst
Eenopenbaringdit jaar is deGentse kun-
stenaresMaen Florin. Ze palmt vier kamers
in het Festivalhuis in. Het indrukwek-
kendst zijn een twintigtal beschilderde ke-
ramiekenhoofden. Ze kijken je stuk voor
stuk aan alsof zewetenwat het thema van
Watou is: hebmededogenmetmij. Het ge-
nie vande beelden zit in de oogopslag. Ze
lijken allemaal eenbeetje in zichzelf ge-
keerd. Bang vandewereld. Gekwetst door
de realiteit. Voor Florin is ieder beeld ook
een verrassing. ‘Zeworden gebakken in
een oven van 1.000graden.Het bakproces
vervormt de beeldendie ik in de ovenheb
gestopt.’
Ookde kerk vanWatou iswat ver-

vormd.Met een apothekerskruis aande
gevel geeft PeterDeMeyer het gebouween
andere betekenis. Ookbinnenwordt de
kerk ophaar kop gezet. DeMalawische
kunstenaar SamsonKambalumaakte er
een voetbalveld. De ballen bestaanuit bij-
belteksten. ‘Holyballism’ heet het project.
Jemagmet de ballen spelen endollen.
Het relativeert voor Kambalu de ernst en
de rigiditeit van religie.
Een boogscheut verder in eenhuisje op

deKleineMarkt zijn schrijfster SaskiaDe
Coster enmuzikante Inne Eysermans uit
de bol gegaan. Tot de gevel toe zijn demu-
ren in blauw volgeschreven. Je kan alles
proberen te lezen,maar dat is onbegon-
nenwerk. Je bevindt je in eendriedimen-
sionaal kunstwerkmet klank, beeld en
tekst. Ondergaan is de boodschap.
Let bij het verlaten vande locaties ook

even opde oude cassetterecorders enhet
schoteltje. ‘Geefme een centje’, zegt een
stem.Hetwas allicht als gimmick bedoeld.
Maarmet hetwegvallen vande subsidies is
het eenpijnlijke illustratie vande situatie
vanWatou.Maar schooiendoetMoeyaert
niet. ‘Daar ben ik te oud voor. Ik stop liever
dan temoetenbedelen.’

Watou 2016 loopt tot 4 september.
Alle info op kunstenfestivalwatou.be

Hij had eenhanddie
naar de einderwees
en eendie er nietwas.

Zijnmoeder ooit een
lentesprookje,
het trillen vanhaar onderlip,
de pijndie doordehitte liep
enhoehet opdegolvenwas.

Hijweet noghoe licht onderging,
hoe alles doofde in zijn lijf,
endat hij dan

die handweerhad, een andere,
dieweigerdewat hemontbrak,
ietswatmennaarhemuitstak
maarniet gaf.

Hij sprak van zwarte einders,
eenwereld zonder opening,
traangas endodekinderen,
prikkeldraad inhet eigenhoofd.
Niemanddie iets belooft.

Opde vlucht
Stefan Hertmans


