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weekend

Op de vlucht
Stefan Hertmans
Hij had een hand die
naar de einder wees
en een die er niet was.
Zijn moeder ooit een
lentesprookje,
het trillen van haar onderlip,
de pijn die door de hitte liep
en hoe het op de golven was.
Hij weet nog hoe licht onderging,
hoe alles doofde in zijn lijf,
en dat hij dan
die hand weer had, een andere,
die weigerde wat hem ontbrak,
iets wat men naar hem uitstak
maar niet gaf.
Hij sprak van zwarte einders,
een wereld zonder opening,
traangas en dode kinderen,
prikkeldraad in het eigen hoofd.
Niemand die iets belooft.

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

Requiem
voor Watou
Bevreemdend. Anders kan de opening
van het kunstenfestival Watou vandaag
niet zijn. Feesten op een mooi parcours.
Huilen om het afscheid. Watou overleefde de hakbijl van Sven Gatz niet.
U kunt nog één keer gaan kijken.
KOEN VAN BOXEM
WATOU

O

p de persvoorstelling
woensdag leefde intendant Jan Moeyaert nog op
hoop. Ja, zijn vzw Kunst
had twee keer een negatief
advies gekregen van de beoordelingscommissie. Maar in de laatste
rechte lijn had Moeyaert de grote WestVlaamse politieke kanonnen in de Vlaamse regering ingeschakeld om alsnog de benodigde jaarlijkse subsidie van 400.000
euro in de wacht te slepen. Het mocht niet
baten. Donderdag haalde Moeyaert op Facebook fors uit naar de culturele elite in
Brussel die hem had genekt. Aan de telefoon klonk hij die dag veeleer gelaten. ‘Het
is voorbij. Ik zie niet in hoe we nog verder
kunnen. Projectsubsidie is niet echt een
alternatief. Je hebt een ervaren, vaste kern
nodig om zo’n festival te organiseren. Die
verdwijnt nu.’
Acht jaar geleden nam Moeyaert de
organisatie over van Gwij Mandelinck. Hij
maakte van Watou een toegankelijk festival dat de geest van de vroegere poëziezomers voortzette: kuierend door de straten kennismaken met gedichten en hedendaagse kunst. Met een Hommelbiertje
tussen de bedrijven door. Cultuur en
toerisme vonden elkaar perfect.
Voor de editie 2016 is het niet anders.
Het thema dit jaar is: de kracht van mededogen, met een ondertitel over identiteit,
diversiteit en mededogen. De mooiste
kunst is dit jaar ongetwijfeld te zien in de
Douviehoeve, even buiten het dorpscentrum. In de hal staan de indrukwekkende
beelden ‘Conversation Piece’ van de
Spaanse kunstenaar Juan Muñoz. Maar de
echte schoonheid ligt een zaal verder. Aan
de ingang hou je even de adem in: het zijn

ge Adolf Hitler, dolend door de straten van
Wenen. ‘Reset’ heet het beeld. ‘Ik kwam
op het idee toen ik de Hitler-biografie van
Ian Kershaw las. Het is fascinerend hoe
iemand die een in bepaalde periode aan
de grond zit, kan uitgroeien tot een van de
grootste dictators uit de geschiedenis’,
zegt de Nederlandse kunstenaar Roy Villevoye. Het beeld toont ook hoe een samenleving armoedige mensen kan laten verdwijnen in de achtergrond. In de Douviehoeve loop je er in een boogje omheen.
Verder nog veel schoon volk in de
schuur. De Amerikaanse zangeres Patti
Smith is de centrale gast. Aan de muren
veel vertaalde gedichten en liedjes. Een
beetje raar om te lezen soms. ‘Because the
Night’, een song grotendeels geschreven
door Bruce Springsteen, bekt toch beter
dan ‘Omdat de nacht’. Stefan Hertmans is
ook prominent aanwezig met één nieuw
gedicht en een selectie uit zijn werk.
De jonge Hitler in ‘Reset’ van Roy Villevoye. © VZW KUNST

toch geen echte beesten? Nee, het zijn
sculpturen van reusachtige mieren. Meer
dan 600. In de linkerhoek van de zaal hangen ze als een ondoordringbaar kluwen
aan elkaar. Je zou er bang van worden.
‘Casa Tomada’ heet de installatie. Ze is van
de Colombiaanse artiest Rafael Gomezbarros. ‘Ik heb de installatie al een paar keer
gemaakt. Ze is altijd anders omdat ruimte
elke keer verschilt’, legt hij uit. De mierenhoofden en achterlijven bestaan uit giet-

De hoofden van
Maen Florin kijken
je aan alsof ze
weten wat het thema
van Watou is: heb
mededogen met mij.
vormen van menselijke schedels. Ze worden bij elkaar gehouden door takken en
ander materiaal. De mier staat bij Gomezbarros symbool voor migratie. ‘Mieren
reizen heel veel. Als kolonies vestigen ze
zich ergens. Wij schrikken er vaak van en
proberen ze te verdelgen. Nochtans gaat
het om goed georganiseerde samenlevingen. Maar ze worden vaak als een bedreiging beschouwd. De link met migratie is
voor mij overduidelijk.’
Het hoekje om, weg van de mieren, hou
je weer even halt. Je kijkt op de rug van een
ineengedoken, in lompen geklede man
die tegen de muur leunt. Even denk je dat
hij echt is. Maar het is een wassen beeld
van een armoedige man. Het is de 20-jari-

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

De bijbelballen van Samson Kambalu. © VZW KUNST

Gekwetst
Een openbaring dit jaar is de Gentse kunstenares Maen Florin. Ze palmt vier kamers
in het Festivalhuis in. Het indrukwekkendst zijn een twintigtal beschilderde keramieken hoofden. Ze kijken je stuk voor
stuk aan alsof ze weten wat het thema van
Watou is: heb mededogen met mij. Het genie van de beelden zit in de oogopslag. Ze
lijken allemaal een beetje in zichzelf gekeerd. Bang van de wereld. Gekwetst door
de realiteit. Voor Florin is ieder beeld ook
een verrassing. ‘Ze worden gebakken in
een oven van 1.000 graden. Het bakproces
vervormt de beelden die ik in de oven heb
gestopt.’
Ook de kerk van Watou is wat vervormd. Met een apothekerskruis aan de
gevel geeft Peter De Meyer het gebouw een
andere betekenis. Ook binnen wordt de
kerk op haar kop gezet. De Malawische
kunstenaar Samson Kambalu maakte er
een voetbalveld. De ballen bestaan uit bijbelteksten. ‘Holyballism’ heet het project.
Je mag met de ballen spelen en dollen.
Het relativeert voor Kambalu de ernst en
de rigiditeit van religie.
Een boogscheut verder in een huisje op
de Kleine Markt zijn schrijfster Saskia De
Coster en muzikante Inne Eysermans uit
de bol gegaan. Tot de gevel toe zijn de muren in blauw volgeschreven. Je kan alles
proberen te lezen, maar dat is onbegonnen werk. Je bevindt je in een driedimensionaal kunstwerk met klank, beeld en
tekst. Ondergaan is de boodschap.
Let bij het verlaten van de locaties ook
even op de oude cassetterecorders en het
schoteltje. ‘Geef me een centje’, zegt een
stem. Het was allicht als gimmick bedoeld.
Maar met het wegvallen van de subsidies is
het een pijnlijke illustratie van de situatie
van Watou. Maar schooien doet Moeyaert
niet. ‘Daar ben ik te oud voor. Ik stop liever
dan te moeten bedelen.’
Watou 2016 loopt tot 4 september.
Alle info op kunstenfestivalwatou.be

