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Wat als iedereen op de wereld op hetzelfde moment zou springen, zou de bol dan uit zijn baan schieten? En hoe
zouden de dieren daarop reageren? Voor haar nieuwste wapenfeit, Hocus focus, stelt kunstenares/regisseur Ann
Van de Vyvere, alias Irma Firma, zich weer even pertinente als onverwachte vragen over de werkelijkheid waarin
we leven.

Hocus Pocus (© Matt Pence)

En waar we al te zelden bij stilstaan. Samen met acht ‘eigen-aardige’ mensen van allerlei pluimage ‘onderzocht’ ze de
spannende grens tussen gek en normaal, feitelijkheid en subjectieve perceptie, wetenschap en natuur...
Gedurende enkele maanden kwam dit groepje van dromers en denkers samen om zich te verwonderen over het hoe en
waarom van de bedrieglijke alledaagsheid der dingen. Er volgden gesprekken met onder meer een exacte wetenschapper
en een illusionist, uitstappen naar zowel het Magritte Museum als het Museum voor Natuurwetenschappen, workshops
rond de leugen van de cinema en het zo onopvallend mogelijk versmelten met de openbare ruimte...
Misschien kent u Irma Firma nog van vroegere verfrissende acties als de ‘culinair-artistieke’ wandeling How to survive in a
city. Daarbij ging Van de Vyvere samen met gelegenheidswandelaars op zoek naar eetbare dingen, zomaar te rapen (te
schrapen?) in of van de Brusselse straten. En het bleek nog lekker ook! Voor het project Home and away bouwde ze twee
jaar geleden een poëtische en indringende tentoonstelling op rond de meest dierbare objecten van hedendaagse
nomaden als thuislozen, nieuwkomers, expats, vluchtelingen... Het typeert het werk van Irma Firma: een
maatschappelijke betrokkenheid die zich vertaalt in verbeeldingsrijke en gezond ontregelende interventies.
Hocus focus belooft een intimistische performance te worden op een publieke plek voor acht verwonderde ‘waarnemers’
en een handvol kleine tovertruken. Want niets is wat het lijkt. Of lijkt dat alleen maar zo?
Hocus Focus, 13/4, 19.00, gratis
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