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et Kuntenfetivaldeart gaat dit jaar van tart onder een nieuw elan. Met een
nieuw artitiek directeurtrio, een fetivalcentrum  Recclart, een heue
Free chool in Moleneek en natuurl k een veertigtal performance op dertig
verchillende locatie. en rode draad door het programma i die van het

geprek. Te midden van de overdaad aan opinie en de informatieuel treven het
fetival en heel wat kuntenaar naar open converatie. Over grenzen heen, tuen
talen en generatie, zonder woorden, een-op-een, tuen men en machine... We geven
alvat het goede vooreeld door on oor te luiteren te leggen  vier artieten.
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Ẅě ħěčħțěň věěŀ běŀǻňģ ǻǻň ẅǿǿřđěň, mǻǻř ěř įș věěŀ
měěř đǻț ěěň ģěșpřěķ țǿț ěěň ģěșpřěķ mǻǻķț
— LOTT VAN DN RG

Lo e van den erg
De Nederlande theatermaker Lo e van den erg laat toechouwer graag met peciale
aandacht k ken naar de pulieke ruimte en de manier waarop de men zich daarin eweegt
en tot elkaar verhoudt. Dit keer komt ze al vertegenwoordiger van het internationale
collectief uilding Converation naar het Kuntenfetivaldeart om menen naar elkaar te
laten k ken t den een geprek zonder woorden.

“uilding Converation i een project van tichting Third pace, dat proeert groepen
met elkaar in geprek te laten gaan op verchillende manieren en in verchillende
vormen. De goede manier etaat niet, w zien creative peaking al een gezamenl ke
creatie, al een kuntwerk, iet wat je met elkaar maakt en du ook met elkaar oefent,
zoal in een jameie of improviatie. Vorige zomer heen we in Duitland onze vormen
overgedragen aan een groep jongeren, waarna die op een conferentie over democratie de
geprekken tuen jongeren over heel uropa heen egeleid. Momenteel organieren
we met het Tropenmueum in Amterdam een erie ongemakkel ke geprekken over
onderwerpen al white privilege, cultural appropriation en alledaag racime.”
Op het Kuntenfetivaldeart vraagt uilding Converation om te zw gen t den een
Converation without word. “Dat i een van de eerte geprekvormen die we
ontwikkeld heen en ik vind het zelf ook alt d heerl k en pannend om te doen. Het
uitgangpunt i eenvoudig: menen die elkaar niet kennen, zi en  elkaar, zonder te
preken of gearentaal te geruiken. De woorden worden uit het geprek gehaald zodat
alleen de ogen en de fieke aanwezigheid overl ven. Je kan k ken naar wat er op die
manier gecommuniceerd wordt, naar wat je op elkaar projecteert en wat anderen hopen
te laten zien van zichzelf. Doorgaan hechten we veel elang aan woorden, maar er i veel
meer dat een geprek tot een geprek maakt. Onderzoek zegt dat zetig tot tachtig
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procent van onze communicatie non-veraal verloopt. Je kan kiezen om weg te k ken,
alleen maar kort te k ken of naar de grond of je handen te k ken. Je kan recht in iemand
ogen k ken, maar ook naar menen die naar iemand ander k ken. Alle i interactie, du
elke keer leveren deze woordloze geprekken  zondere momenten op. In ruel
organieren we drie geprekken per avond en omdat het ramadan i, wordt er afgeloten
met een i ar.”
uilding Converation: Converation without word 10 > 30/5, Recclart

Měěșțǻŀ přǻǻț jě ňįěț měț įěmǻňđ vǻň ěěň ǻňđěřě
ģěňěřǻțįě đįě jě ňįěț ķěňț. Ěň ǻŀ żěķěř ňįěț ǿvěř ŀįěfđě
— ANNA RIPOLI

Anna Ripoli
Met Your word in m mouth preenteerde Anna Ripoli vorig jaar op het fetival al een tuk
waarin de toechouwer zelf getrancrieerde converatie met een prieter, een
parlementlid, een trangender enzovoort in de mond namen. Deze keer ging de ruele
met Italiaane root in geprek met een kla van het Atheneum GO! For uine en het
Intitut Dominique Pire in Moleneek.

“Het i ook tot een echte amenwerking met de twee klaen gekomen. Uiteindel k kozen
de leerlingen voor het thema liefde, wat aanluit  m n onderzoek naar een egrip van
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liefde dat reder gaat dan romantiek en intimiteit, maar ook raakt aan apecten van
politiek en macht, en het tpe van caring ociet dat we al amenleving al dan niet
mogel k willen maken. De mening van jongeren daarover i intereant, omdat z in
tegentelling tot wat je zou kunnen denken om nogal conervatieve ideeën heen
over liefde. Maar het i wel een onderwerp dat hen paioneert en dat ze willen
confronteren met andere meningen.”
In die confrontatie zit du een link met het fetivalthema. “We creëren een converatie
tuen verchillende generatie, en zo eigenl k ook tuen verchillende machtniveau.
In de tuenruimten van De Munt gaat elke leerling-performer in geprek met iemand uit
het puliek, die waarch nl k ouder i dan h of z zelf. Dat i pannend voor eiden,
omdat je meetal niet praat met iemand van een andere generatie die je niet kent. n al
zeker niet over liefde.” Toch moet het puliek zich niet al te veel zorgen maken voor te
veel intimiteit. “igenl k gaat het om de re-enactment van een geprek dat al hee
plaatgehad tuen twee tudenten, en dat je via oortje zal kunnen horen. Maar er zit
wel een echte jongere voor je.”
Net al in Your word in m mouth peelt de le erl k gereproduceerde geproken taal, met
de accenten, vergiingen, fouten en herhalingen, weer een elangr ke rol. “en van de
tudenten zei op een gegeven moment ‘Wanneer ik lee, wordt alle troeel.’ Terw l veel
menen michien juit vinden dat de gechreven taal, zwart op wit, juit voor
duidel kheid en tailiteit zorgt. Het i intereant om te ee en dat voor andere
menen en zeker voor jonge menen de gechreven, literaire taal, de taal i van de norm,
een taal die hen om uitluit en in de zwakke poitie duwt waarin ze moeten luiteren en
leren.”
> Anna Ripoli/The Cla: Cloe ncounter. 18 & 25/5, De Munt

Đě ǻřțįfįčįëŀě șțěm fǻșčįňěěřț đǿǿř ħěț fěįț đǻț żě żǿẅěŀ
věěŀ pǿțěňțįěěŀ ǻŀș ěěň ǻǻňțǻŀ ģěvǻřěň įňħǿųđț
GÜM RCIYA
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— GÜM RCIYA

egüm rcia
egüm rcia tudeerde moleculaire iologie en genetica in Ankara maar evenzeer aan de
xperimentele Danacademie alzurg. Ze opereert ook vanuit elgië en wa vorig jaar op het
Kuntenfetivaldeart te zien met Voicing piece, dat ook het TheaterFetival haalde, en
waarin het puliek toechouwer werd van z n eigen tem. Ook Pillow talk wordt immerief
theater met de tem in een hoofdrol.

“In Voicing piece hoorde het puliek door koptelefoon z n eigen tem, die verterkt
maar ook licht vervormd werd. Deze keer wilde ik opnieuw met de tem werken, maar een
dialoog creëren. Daar en ik nog alt d geïntereeerd in de evreemdende ervaringen
die we kunnen heen al we met on eigen vertrouwde ik worden geconfronteerd, en in
de moedige tap om intiem te worden met iet wat echt vreemd aan on i. In Pillow talk
i het puliek opnieuw zowel acteur al toechouwer, maar wordt het uitgenodigd tot een
intiem moment met een niet-menel ke tem. Toen ik vorig jaar een reidentie deed in
Japan, he ik lao’ ezocht waar onderzoek werd gedaan naar rootica. De houding
tegenover arti ciële intelligentie en praaktechnologie i in het Weten ander dan daar,
waar root worden gezien al vriendel ke metgezellen.”
amen met cenogra e lodie Dauguet en lichtkuntenaar Jan Maerten maakte rcia
van de KV OL een uitenaard decor. Voor het techniche apect werkte ze amen met
interface-ontwikkelaar Ruen van de Ven. “We werken met een klein puliek dat op de
cène in een oort heuvelachtig landchap kan gaan liggen op een hoofdkuen
waarmee het in dialoog kan treden. r worden indrukken gedeeld, pelletje gepeeld, je
kan ook even indu en. Het kuen l kt te luiteren en zelf te egr pen wat je zegt, zodat
er een and onttaat en de toechouwer in de verleiding komt om met een nietmenel ke partner in relatie te treden. In dit digitale t dperk wordt het owieo moeil ker
en moeil ker te zeggen of het een echte peroon i die je hoort preken. Dat zorgt ervoor
dat je t den de voortelling voortdurend tw felt of je nu tegen een echte peroon, tegen
een machine of tegen jezelf zit te praten. De arti ciële tem facineert door het feit dat ze
zowel veel potentieel al een aantal gevaren inhoudt. Ondank onze amigue houding
tegenover dit oort intelligente technologie, i ze in dit geval zo zacht en aaiaar al een
hoofdkuen.”
egüm rcia: Pillow talk 15 > 20/5, KV OL
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Měț đěżě pěřfǿřmǻňčě ẅįŀŀěň ẅě țěșțěň įň ẅěŀķě mǻțě
ěěň měňș ěmpǻțħįě ķǻň vǿěŀěň vǿǿř ěěň đįňģ
— TFAN KAGI

Rimini Protokoll
Het erl ne theatergezelchap Rimini Protokoll telde t den het Kuntenfetivaldeart
2014 het project 100% ruel, een oort theatraal tatitich onderzoek naar de aard van
onze tadevolking. De vaandeldrager van het documentaire theater, die vaak ‘echte’
menen op cène ze en al expert van het dagel ke leven, werken voor het eert met een
toneelauteur, Thoma Melle, en een root.

“W worden meer en meer ediend en ehandeld door ot. Je zou waarch nl k zelf
een algoritme kunnen ontwikkelen dat in m n plaat dit interview doet. Met deze
performance willen we teten in welke mate een men empathie kan voelen voor een
ding, zoal h die empathie op het toneel normaal voelt voor een acteur. Daarom heen
we een ‘animatronic’ geouwd, een rootpop die kan ewegen en die een duelganger i
van de auteur Thoma Melle. Door de mechaniek, de make-up en de aankleding i die
root een performer geworden waarvan de taal en de gearen empathie kunnen
opwekken.”
“De vraag i alleen: met wie? Met Melle, die eigenl k niet meer aanwezig i? Of met de
root? Wat kan de ene van de andere leren, en op welke manier reidt de ene de
peroonl kheid van de andere uit? De Japane rootpecialit Maahiro Mori hee
onderzocht dat onze acceptatie van een root niet zomaar groeit naarmate h meer op
een men gel kt, maar daardoor juit nel afneemt omdat we het l kaar moeil k
heen met die ‘concurrentie’. Pa op het moment dat de root  na niet meer van een
men te ondercheiden valt, i er wel weer meer acceptatie. De zone daartuen – tuen
duidel k arti cieel en ‘net echt’ – noemt Maahiro Mori de ‘uncann valle’ (de
i
l ll i ) ”
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In het gel knamige tuk zal de arti ciële auteur een monoloog houden, die de echte
auteur amen met de andere leden van Rimini Protokoll chreef terw l h werd ‘gekloond’.
“Die tekt gaat over de verwachtingen die we in het theater heen over authenticiteit,
maar ook over in hoeverre we innenkort eliingen gaan overlaten aan machine, en
in hoeverre humanoïde root zullen tegemoetkomen aan onze nood aan gezelchap. De
men tree ernaar om meer e ciënt en minder kwetaar te z n. Om minder te
vergeten en langer te leven. De vraag i of daar ook limieten aan z n.”
> Rimini Protokoll & Thoma Melle: Uncann valle. 30/5 > 1/6, Kaaitudio’
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