LUNALIA 2019 IN DE PERS

1. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 10.12.18: Lunalia is dit jaar: 20 concerten door
315 artiesten uit 15 landen

2. Gazet Van Antwerpen, door Ward Bosmans, 11.12.18: Tijdloze muziek met de kracht van
de volle maan

3. Het Nieuwsblad, door Ward Bosmans, 11.12.18: Lunalia verwelkomt dit jaar 315 artiesten
uit 15 verschillende landen

4. De Standaard, door Annemarie Peeters, 22.02.19: Muze doet dromen
5. Rondo: Musikstadt Mechelen
6. Flair, door Sandie Stroobants, 05.03.19: TIP: op 21 maart kan je naar de maan staren op
de Sint-Romboutstoren in Mechelen

7. Gazet Van Antwerpen, door Sven Van Haezendonck, 05.03.19: Gratis maanstaren op de
Sint-Romboutstoren

8. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 05.03.19: Stadsfestival Lunalia organiseert
maankijkavond Maanstaren

9. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 21.03.19: Maneblussers staren naar de maan
vanop Sint-Rombouts

10. Nieuwe Maan, 28.03.19: Lunalia: The sound of M
11. Artsenkrant, door Tom Eelen, 19.04.19: Een gouden stem voor de Maneblussers
12. Flanderstoday, door Lisa Bradshaw, 19.04.19: What's on: discover the mystical allure of
Lunalia in Mechelen

13. Het Laatste Nieuws, door Els Dalemans, 23.04.19: LUNALIA trakteert pendelaars op
koekjes

14. De Standaard, door Anna Vermeulen, 25.04.19: "Ik wil me niet in een hokje laten
vastzetten"

15. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 26.04.19: Lunalia organiseert openingsfeest
16. Cultuurpakt, door Klaas Chielens, 28.04.19: Volle maan muziek - Lunalia 2019 gaat van
start

17. De Standaard, door Anna Vermeulen, 29.04.19: Zoeken naar verbanden
18. Rondo: Lunalia: Im Glanz des Erdtrabanten
19. Nieuwe Maan, mei 2019: LUNALIA geeft 5 euro korting
20. Klassiek Centraal, door Viviane Redant, 01.05.19: Volle maan muziek
21. De Standaard, door Annemarie Peeters, 03.05.19: Nationale identiteit is een mythe
22. Cultuurpakt, door Mark Van Mullem, 05.05.19: Lunalia Jazz XL: How Town + Mos
Ensemble

23. Theaterkrant, door Pieter Verstraete, 06.05.19: Spiegels van de ziel
24. Klassiek Centraal, door Ludwig Van Mechelen, 08.05.19: 100% Mozart!

25. Het Laatste Nieuws, door Wannes Vansina, 10.05.19: Lunalia organiseert Grote Parade
van de Vlaamse Koormuziek
26. Cultuurpakt, door Klaas Chielens, 11.05.19: Lunalia wordt licht - Rainbow (Nazanin
Fakoor)
27. Klassiek Centraal, door Viviane Redant, 11.05.19: Flamenco meets Barok
28. Niusic Recensie, door Thilo Braun, 16.05.19: Wie Weihnachten und Ostern
29. Rekto Verso, door Pieter Verstraete, 17.05.19: Rainbow: de mens als prisma
30. Grote Parade, mei 2019: Nieuwsbrief mei 2019
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Lunalia is dit jaar: 20 concenen van 315 anies1en uit 15 landen I Mechelen I Regio I HLN

Off'. Wat tot en met 12 mei volgt, is een gevarieerd programma
met wat directeur Jelle Dierickx graag 'tijdloze muziek' noemt. "Je

hebt twee soorten mensen: zij die weten dat ze van klassieke

muziek houden en zij die dat niet weten." Maar Lunalia is dus meer
dan klassieke muziek. Alle facetten van de menselijke stem staan
centraal. "Lunalia 2019 wordt een bonte editie. Talloze verhalen

worden doorweven in een muzikaal wandtapijt. Van Mozart tot
flamenco, van sprookje tot muziektheater, van jazz tot een heus

koorfeest", zegt Dierickx. Voice in residence is Reinoud Van

Mechelen. "Wij kozen hem niet omwille van zijn naam, wel omdat

hij een van de grootste muzikanten is van ons land", zegt Dierickx.
Van Mechelen brengt onder meer een Bachcantate en Mozart, maar
ook een mix van barokmuziek en Ierse folk en een recital met ex
dichter des vaderlands Charles Ducal. "Ik ben blij deel te mogen

uitmaken van de stad van mijn naam", aldus van Mechelen. Enkele
andere highlights uit het programma: flamencoster Rocio Marquez,
een project van Zefiro Torna in Manufactuur De Wit en de

muziektheaterpremière 'Rainbow' van Nazanin Fakoor. Geen Tenso
Days dit jaar, wel de Grote Parade met liefst 12 deelnemende
koren. Voor de allerkleinsten organiseert het festival Lunalia 4
kids, met een verhalen en sprookjescircuit en magisch
muziektheater. Festival van Vlaanderen Mechelen bestaat volgend
jaar 50 jaar. Meer info op www.lunalia.be.
Meer over
•
•
•
•
•
•
•
•

!elle Dierickx
kunst, cultuur en entertainment
kunst en entertainment
muziek
muziekoptreden
jazz
muziekgenre
Mozart

© Het Laatste Nieuws - HLN.be
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Musikstadt
Mechelen

Mechelen, das ist die Residenz von Margarete von Österreich - aber seit 2018 auch das Musik- und Mondfestival
Lunalia, das verzaubert.
Wenn der Mond im siebten Hause steht und Jupiter aufMars zu geht ..." Nein, nein, nein, Mechelen ist nicht Musical-Stadt geworden, hier
findet keine Hommage an "Hair" statt, und auch Esoteriker sind hier nicht anders verbreitet als im übrigen Belgien. Und doch zieht es eine
gewisse Sorte von Mondsüchtigen seit einiger Zeit in das flandrische Juwel historischer Baukunst. Schuld daran ist ein Künstlerischer Leiter,
der auch schon den Potsdamern und ihren Musikfestspielen in Schlössern und Gärten so manchen zauberischen Moment des "Verweile doch
..." geschenkt hat. Denn seit Jelle Dierickx den Frühjahrsableger des bestens eingeführten Festival van Vlaanderen leitet, schaut man hier in
den Mond. ,,Lunalia" heiBen jetzt die klingenden Festwochen, und letztes Jahr waren alle wie berauscht. Das sollen sie auch dieses Jahr wieder
vom 27. April bis zum 12. Mai sein.
Mechelen freilich muss sich auch immer noch aus dem Windschatten der gröBeren historischen Städte Antwerpen, Gent, Brügge und selbst
Löwen lösen. Man ist nicht groB, 86.ooo Einwohner, aber immerhin ist der atmosphärische Ort Sitz des Erzbischofs von Belgien.
Die kreisrunde Innenstadt hat kaum einen Quadratkilometer Durchmesser, alles ist sehr kompakt hier, man sieht sich. 300 denkmalgeschützte
Gebäude finden sich dort, darunter allein acht Kirchen. Da sind die grandiose St.- Rombouts-Kathedrale mit ihrem van-Dyck-Altarblatt und
die Sint- Pieter-en-Paulkerk. Dann wären noch die drei berühmten Stadthäuser Sint Jozef, De Duivel (Der Teufel) und Het Paradijs (Das
Paradies) zu nennen, das stolze Rathaus und das Brüsseler Stadttor. Zur Hauptstadt sind es nur 30 Kilometer. Der Turm von St. Romuald aus
dem 13. bis 15. Jahrhundert, 98 Meter hoch, aber unvollendet, dafür mit gleich zwei Carillons genannten Glockenspielen, gehört übrigens seit
1999 zum UNESCO-Welterbe "Belfriede in Belgien und Frankreich" (das Carillon selbst ist seit 2015 Welterbe), ebenso der Belfried der
Tuchhalle von 1340, inzwischen Teil des Rathauses. Zu den repräsentativen, mit schönen Backsteinhäusern und Palästen gesäumten Plätzen
zählen der Grote Markt, der Viehmarkt und der Schustermarkt. Hier steht auch das Denkmal für die Regentin Margarete von Österreich, die
der Stadt ihre wohl gröBte Blüte bescherte.
https://www.rondomagazin.de/artikel.php?artikel_id=2608
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TIP: op 21 maart kan je naar de maan staren op de Sint-Romboutstoren in Mechelen

TIP: op 21 maart kan je naar
de maan staren op de Sint
Romboutstoren in Mechelen
Dat kan tellen qua uitzicht!
LIFESTYLE
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Zin in een romantische avondje sterren kijken? Dan ben je bij de stad
Mechelen aan het goede adres. Samen met LUNALIA, het voorjaarsfestival van
Festival van Vlaanderen, organiseren ze namelijk een maankijkavond op de
Sint-Romboutstoren. Een betere plaats ga je alvast niet vinden!

eLIA, het voorjaarsfestival van Festival van Vlaanderen, is binnenkort aan

z11 n tweede editie toe. Om deze meteen s:oed in te zetten. hebben de

organisatoren alvast een extraatje voor ons in petto. Samen met stad Mechele
RTV/TV PLUS en de volkssterrenwacht URANIA organiseren ze namelijk een

11111

maankijkavond op de Sint-Romboutstoren.

Zo willen ze iedereen de kans geven om van de volle maan te genieten, dit met de

hulp van een aantal telescopen. Daarnaast zullen er ook een aantal astronomen
van de volkssterrenwacht aanwezig zijn om uitleg te geven.

Praktisch
De maankijkavond gaat door op 21 maart en dit van 20u30 tot en met 22u30. Het

evenement is volledig gratis, maar je moet je wel op voorhand inschrijven als je
wil deelnemen. Dit doe je door voor 19 maart een mailtje te sturen naar

mechelen@festival.be. Het aantal inschrijvingen is beperkt dus twijfel niet te

lang als je interesse hebt. Bij bewolking gaat het event gewoon door al zullen er
dan misschien iets minder sterren te zien zijn. Als het regent, zal de actie helaas
geannuleerd worden.

Lees ook:
• 8 tiP-S voor kOP-P-els die eens een erotisch rollensP-el willen P-roberen
• Dé 5 oogmake-uP-tiP-S die iedere vrouw zou moeten kennen

• REISTIP: luxueus genieten van de Griekse charme in Rhodos

0 5 MARCH 2019

SAN DIE STROOBANTS

TAGS
1

Vind ik leuk O]

�---�

Festival Van Vlaanderen Mechelen

Maanstaren

11

Mechelen

11

11

LUNALIA 1 �

Sint-Romboutstoren

• A
00A
W � W
Maankijkavond

1

<

VORIG ARTIKEL

SPOILER: sterft er een legendarisch 'F.C. De Kampioenen'
personage in de vierde film?
END ARTIKEL

•

lindGetrouwd: dit waren jullie geestigste en meest
ake tweets over afleverin� 6

https://www.flair.be/nl/lifestyle/maankijkavond-sint-romboutstoren-mechelen/?utm_medium= Social&utm_source = F acebook&fbcl id= lwAROU RAMI . . .

6/23

dSne

Standaard

Zoeken naar verbanden
Het Mechelse stemmenfestival Lunalia opende zijn tweede editie met een belevingsconcert, waar
misschien net iets te veel te beleven viel.

KLASSIEK

OPENINGSCONCERT VAN LUNALIA.
Volle maan muziek. Gehoord op 27/4 in Mechelen.

***

Het is zoeken naar woorden om een concert te beschrijven waar Arvo Pärt, Arabische muziek, Bach en Piazzolla
tango's door elkaar klonken. Op de openingsavond van het Lunaliafestival mochten twintig artiesten die
verschillende muziektalen laten horen in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Het was een mooie manier om
de meerstemmigheid waar het festival voor staat in één concert samen te vatten. Maar soms verloren de
muziektalen hun betekenis.
Zangeres Karima el Fillali zette met een Arabisch liefdesgedicht de toon voor het ritueel dat dit concert zou
worden. De echoënde weemoed van haar lied werd fijntjes opgezogen door de esoterie van Pärts Fratres, die uit
acht cello's aan de andere kant van de kerk klonk. Het cello-octet zocht hoorbaar naar de juiste balans en
intonatie. Dat zijn probleempjes waar je in een kerk moeilijk aan voorbij kan.
Centraal in het ritueel stond Bachs cantate 'Ich habe genug'. Die publiekslieveling was in drie stukjes door het
programma geroerd. Ook hier moest je nu en dan voorbij scheve strijkerstonen luisteren om de heerlijk rijke
klank van Anna Bessons traverso (de achttiende-eeuwse voorloper van de dwarsfluit) en Reinoud Van Mechelens
tenor in je op te nemen. Maar waarom moest Van Mechelen vanop de preekstoel zingen? Dat verheven beeld
sloot niet echt aan bij Bachs troostende woorden.
Zoals het ritueel verder kabbelde, was het wel vaker zoeken naar de verbanden tussen de muziekstukken. Ja,
ook Piazzolla's en Villa-Lobos' stukken gaan net als Bachs cantate over de nacht en de dood, maar dat wil niet
zeggen dat hun pittige ritmes in de galmende kerkakoestiek overleven. Voor mij werkte het voortdurend zappen
vermoeiend. Maar de honderden andere luisteraars waren klaarwakker voor een enthousiast applaus.
ANNA VERMEULEN
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ABONNEREN
Het Festival van Vlaanderen Mechelen,
voorjaarseditie, stak zaterdag van wal. Een festival in
feestmodus dat al een halve eeuw meandert op de
mooie en verrassende paden van de muziek.

SPONSORS

Zaterdagnamiddag werd tijdens het grote openingsfeest
iedereen uitgenodigd op een kennismakingsronde.
Artistiek directeur Jelle Dierickx gooide verschillende
lijntjes uit. Her en der in het stadscentrum vonden mini
concerten plaats. Teasers om het publiek een
voorsmaakje te geven van wat er tot 12 mei allemaal te
beleven valt. Het stadsfestival pakt uit met 20 concerten,
315 artiesten uit 15 landen én een nieuw luik LUNALIA 4
KIDS.
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Standaard
Dit plus-artikel krijgt u gratis: veel leesplezier!
Als geregistreerde bezoeker kunt u elke maand 5 plus-artikels gratis lezen. Wilt u onbeperkt toegang tot onze journalistiek?
Lees een maand lang De Standaard voor maar€ 1! > Cb!ms://www.standaard.be/abonnement/actie/opvolgi.nimw?
utm campaign=poreuzep..!!)l.lïall&utm source=standaard&utm medium=pa)l_lïall-site&utm term=sticky:header&ca id=4180).
� VRIJDAG 3 MEI 2019 - CULTUUR EN MEDIA

<p>'Een regenboog kan je niet vastpakken. En ook identiteit kan je niet vastpinnen.' <span class="credit">Moulay Guissé</span></p>
'Een regenboog kan je niet vastpakken. En ook identiteit kan je niet vastpinnen.' © Moulay Guissé

NAZNIN FAKOOR VERHUISDE VAN IRAN NAAR DUITSLAND NAAR FRANKRIJK NAAR BELGIË

'Nationale identiteit is een mythe'
Zaterdag gaat in Mechelen 'Rainbow' in première: een video-installatie van Nazanin Fakoor met

muziek van Aftab Darvishi. Mystiek en prikkelend. ANNEMARIE PEETERS
Spiegelende oppervlakken hangen aan elkaar vast en
draaien om hun assen heen als een reuzegrote mobiel.
Fragiele spiegels zijn het. Vol deuken en kreuken. Zo spelen
ze de beelden van kunstenares en scenografe Nazanin
Fakoor in bevreemdende kleurengolven uit elkaar. Als een
regenboog die telkens opnieuw zijn vorm verliest. Of zoals
wijzelf misschien: vloeibaar onder het harnas van onze huid.
Acht zangers van het Swara Vocal Ensemble lopen tussen de
spiegels door en kleuren zo de reflecties telkens opnieuw bij.
Hun zoekende stemmen doen hetzelfde.
Voor Fakoor begon de voorstelling vanuit een jarenlange
fascinatie voor de regenboog. 'De regenboog is een optisch
fenomeen dat geen tastbare locatie heeft', vertelt ze. 'Je kan
het niet vastpakken. Vanuit dat idee ben ik beginnen na te
denken over identiteit. Ook identiteit, wie je bent, kan je niet
vastpinnen. Niet in de tijd en ook niet in de ruimte. En ook
identiteit is, net als de regenboog, altijd meervoudig. Wit
licht wordt gebroken en valt uit elkaar in al die andere
kleuren. Zo is het ook met wie wij zijn.'
Nazanin Fakoor. © Moulay Guissé
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Rekto:Verso | Rainbow: de mens als prisma

Rainbow: de mens als prisma
(/auteurs/pieterverstraete) Door Pieter Verstraete (/auteurs/pieterverstraete) op

17 mei 2019

Met de première van Rainbow heeft het Mechelse stemmenfestival
Lunalia een hoofdvogel afgeschoten. Als eerste eigen productie in de
nieuwe gouden zaal van kunstencentrum nona presenteerde Nazanin
Fakoor een hybride project met internationale allure én een doordachte
dramaturgische gelaagdheid. In spannende politieke t den reflecteer t
Rainbow op de postmoderne mens en de blik van de ander.

Rainbow (https://www.nona.be/nl/programma/podium/lunalia-xs-rainbow-premierenazanin-fakoor) gaat over vogels, maar eigenlijk over ons allemaal, en ook een beetje
over politiek. Want in de brontekst van deze voorstelling – de mystieke ‘conferentie van
de vogels’ (Farid ud-Din Attar) van de Perzische dichter Attar uit de twaalfde eeuw –
vindt de Iraans-Duitse regisseur Nazanin Fakoor een aanleiding om de gelaagdheid van
onze dagelijkse identiteiten te onderzoeken. Het zijn de laagjes die je opbouwt door alle
ontmoetingen, kruisbestuivingen en perspectieven die je je gaandeweg eigen maakt in je
leven.
https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-
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Rekto:Verso | Rainbow: de mens als prisma

Nazanin Fakoor (c) Alidoor Dellafaille

Dit project is Fakoors persoonlijke verhaal, gebaseerd op haar eigen traject. Ze is
a omstig van Teheran, maar hee

haar laagjes meegekregen door haar jeugd in

Duitsland en haar studies in Frankrijk en België. Inmiddels verblij

ze tien jaar in

Brussel in hartje Europa. Vanuit die ervaring (en misschien wel privilege) als artistieke
transmigrant vertelt ze hoe Europa – of gelijk welke natiestaat als België, Duitsland of
Iran – een kruispunt is van mensen en identiteiten die voortdurend in beweging zijn.
Een identiteit is altijd meervoudig, meerlagig, vloeibaar.

Het Perzische verhaal l kt wel een allegorie voor onze
hedendaagse situatie.
Het is in de eerste plaats de tekst in Rainbow die tot dit denken aanleiding gee . Die
vertelt hoe honderdduizend vogels door de hop, een klein vogeltje dat zich als de
boodschapper voordoet, worden aangespoord om op zoek te gaan naar hun leider, want
zowat elke natiestaat hee

er wel één. Die Ene noemen ze ‘Simorgh’. De zoektocht leidt

de vogels zeven jaar lang langs zeven valleien, door woestijnen en gebergtes. Velen haken
onderweg af, verdwijnen, verzwelgen in de zee, verbranden door de zon, of worden
opgegeten door tijgers en leeuwen.

https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-
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Rekto:Verso | Rainbow: de mens als prisma

Het Perzische verhaal lijkt wel een allegorie voor onze hedendaagse situatie met zoveel
politieke vluchtelingen en de opkomst van nieuwe dictaturen. Tegen die achtergrond
wordt Fakoors zoektocht naar identiteit vanzelf een bitterzoet verhaal van afdwalen en
menselijk (en cultureel) verlies.

Amorfe lichtpartijen
Die persoonlijke zoektocht naar een dialectiek tussen de veelheid én de eenheid die in
de mens besloten ligt, wat ook veel mysticisme eigen is, vertaalt zich in een uiterst
esthetische performance-installatie, die de tekst via de zintuigen optrekt tot een ethisch
project.

Vanuit haar eerder onderzoek naar het breken en weerspiegelen van licht zet Fakoor nu
een stap verder naar gekleurd licht en beweging, om het optische e ect van een
miniatuur-regenboog te creëren. Geïnspireerd door Newtons inzichten over het breken
van licht door een prisma, ontwierp ze een gigantische kindermobiel met golvende
platen als grote scheermesjes, die gekleurd licht opbreken tot amorfe lichtpartijen. Door
de rotatie van de installatie glijden die lichtsculpturen over de elliptische publieksruimte
als zwevende zielen.

Rainbow (c) Alidoor Dellafaille

https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-
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Breken en terug samenbrengen, individu en gemeenschap: de tweeledigheid waar

Rainbow voortdurend op varieert, blijkt de pijler van een zeer doordacht dramaturgisch
concept (met Tobias Kokkelmans) om het over onze postmoderne identiteit te hebben.
Zoals de refractie van wit licht in een prisma, zo re ecteert ook het individu
verschillende identiteiten in een steeds wisselend spel van elkaar tre en en verlaten.

Sonore landschappen
Aan die sterk visuele insteek van de installatie verbindt Fakoor een nieuwe compositie
van componist A ab Darvishi. Die is nog steeds actief in Teheran, maar hee

ook in

Nederland compositie gestudeerd en komt, onder andere, uit de stal van het KhZ
collectief voor elektro-akoestische muziek van Yannis Kyriakides aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Als kunstenaar hee

Darvishi eenzelfde gelaagde

identiteit als Fakoor zelf.

Het ene moment botsen de stemmen in dissonanten tegen
elkaar aan, het volgende gaan ze in unisono-spreekgezangen
ritmisch marcheren.
In residentie bij nona werkten beide vrouwen samen. Vanuit hun gedeelde Iraanse
achtergrond konden ze zich allebei snel vinden in Attars mystieke tekst. De fascinatie
voor de Iraanse cultuur delen ze als cultureel kapitaal: Fakoors moeder was professor in
de Farsi-literatuur, A abs vader was een verzamelaar van Iraanse volksmuziek.

En zo gaat Fakoors persoonlijke zoektocht ook een stukje over het postmigrantenbestaan in Europa: zij behoort tot een generatie na de migratie van haar ouders, waarop
zij – en ook Darvishi – re ecteren en reageren. Hun culturele en nationale gelaagdheid
als artiesten met dubbele paspoorten gee

hen zowel een binnen- als een

buitenperspectief.

Die hybride Iraans-Europese identiteit laat zich vooral voelen in hoe ze Attars tekst ten
gehore brengen. Fakoor deconstrueert de oude tekst in haar installatie via een vooraf
opgenomen, ‘akoesmatische’ kinderstem, alsof de verzen zich auditief in de ruimte laten
bloemloezen. Darvishi daarentegen multipliceert de tekst in haar volledig vocale
compositie voor de zangers van het SWARA Vocaal Ensemble. Die zingen meertalig: in
het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Farsi.

https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-
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Rainbow (c) Alidoor Dellafaille

Zo leidt de muzikaliteit van de taal tot complexe sonore landschappen, als auditieve
tegenhangers van de ongrijpbare lichtsculpturen. Heel subtiel verwerkt Darvishi noties
van eenheid en verscheidenheid door haar vocale partituur. Het ene moment botsen de
stemmen in dissonanten tegen elkaar aan, het volgende gaan ze in unisonospreekgezangen ritmisch marcheren.

Meerstemmig met de ander
Die vervlechtingen en subtiele di érences tussen partituur en installatie zorgen
voortdurend voor bespiegelingen en uitstapjes binnen én buiten de multi-zintuiglijke
wereld die Rainbow oproept.

Elke stem is een intieme en breekbare signatuur van een
identiteit: meerstemmig in haar drang naar communicatie
met anderen.
Als schimmen bewegen de zangers zich door de installatie, terwijl ze de complexe
partituur veertig minuten lang volledig akoestisch brengen. Dat levert in de zaal erg
mooie beelden en sterke zintuiglijke waarnemingen op. Vooral wanneer de zangers
elkaar en zichzelf in de spiegels aankijken, komt het thema van de identiteit sterk naar
voren. En dat wordt nog versterkt door de videoprojectie van Fakoors zelfportret.
https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-
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eeld van de kunstenaar belichamen de stemmen van het SWARA

Ensemble een meer uitwendig perspectief – en dus een koorfunctie – maar zonder zelf
aan ‘identiteit’ te moeten inboeten. Elke stem is nu eenmaal een intieme en breekbare
signatuur van een identiteit, en daarom ‘kostbaar’ volgens Fakoor: meerstemmig in haar
drang naar communicatie met anderen. Zo draagt de zang het andere en dé ander
voortdurend in zich.

Overal alles tegelijk
Kortom, wat Rainbow evoceert, is het postmoderne subject. Het hoge verlangen dat eruit
spreekt, is de ‘dream of everywhere’ van Jacques Derrida, vader van het
poststructuralisme. Hij droomde van ‘het ontelbare’: om aan tweedelingen te
ontsnappen in ontelbare, nieuwe choreogra eën.

Rainbow (c) Alidoor Dellafaille

Maar strookt die droom nog wel met onze complexe realiteit van vandaag, waarin
identiteiten steeds meer ervaren worden als begrensd en gelokaliseerd, als deel van ‘onze
cultuur’? Dat net buiten het festival Vlaams Belang stond te yeren, herinnert er weer
aan hoe groot de nood is aan lokale identiteiten en verhalen. In heel Europa is het neonationalisme in opmars.
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En zelfs het feminisme neemt de laatste tijd een sceptische houding aan ten aanzien van
die liberale postmoderne identiteit van overal alles tegelijk te willen zijn. Stoelt die niet
vooral op de ervaring van geprivilegieerde vrouwen die niet meer stilstaan bij de
realiteit van mensen met minder kansen in deze ongelijke maatschappij, die vastgezet
worden in één identiteit?

Fakoor tilt het historische project van het ‘horen van kleuren’
op tot een ethische verantwoordel kheid in de kunst.
Het ene sluit het andere niet uit, zo leert Rainbow: de drang naar eenheid is er steeds uit
angst voor de veelheid en de complexiteit van het leven. Het postmoderne
‘performatieve’ gevoel – de idee dat je verschillende identiteiten kan aannemen, maar
die ook opgedrongen krijgt door de blik van de ander – is daarvan eerder het gevolg dan
de oorzaak.

En dat deze ‘geprivilegieerde’ migratiekunst juist op dit performatieve spel met
identiteiten zinspeelt en daardoor de Iraanse culturele identiteit misschien van minder
belang maakt, is toch juist een verworvenheid van de multiculturaliteit en de vrijheid
van kunstenaars als Fakoor en Darvishi.

Reflectie op jezelf
De ‘regenboog’ in deze hybride en synesthetische installatiekunst laat zien dat we niet
‘kleurenblind’ hoeven te zijn, maar dat we ons wel degelijk kunnen vereenzelvigen met
de blik van de ander, die dwingt tot een bepaalde performance van identiteit als
meervoudig. Zo tilt Fakoor het historische project van synesthesie en het ‘horen van
kleuren’ op tot een ethische verantwoordelijkheid in de kunst.

https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-

7/9

17-5-2019

Rekto:Verso | Rainbow: de mens als prisma

Rainbow (c) Alidoor Dellafaille

Op bijzondere wijze combineert Rainbow een mystiek gedicht over een mythische vogel
en het wetenschappelijke, newtoniaanse discours over de luister van de regenboog tot
een eigentijdse re ectie op identiteit. Tegelijk blij

Fakoors performatieve installatie

open voor velerlei interpretatie bij haar publiek. Zoals we errond zitten in een ellips, wat
ons perspectief zowel desorienteert en stabiliseert, stuurt Rainbow sterk aan op een
re ectie op jezelf, op je eigen perspectief en kijk op de wereld.

Op het einde klinkt de kinderstem weer door de luidsprekers: slechts dertig
overgebleven vogels vinden de mythische vogel Simorgh, maar enkel in een re ectie. De
sluier valt van hun ogen. Plots bese en ze: ‘si’-‘morgh’ betekent ‘dertig vogels’. Tegelijk
https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-
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draaien de spiegels frontaal naar de toeschouwers in het halfduister en kijken we onszelf
in de ogen.

Rainbow eindigt op een vraagteken: een dwingende vraag om ook je eigen ik door het
prisma van deze installatie te bekijken.

BIO

Pieter Verstraete woont in Berl n en doceert Theaterwetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam. Z n expertises liggen in het hedendaagse muziektheater, intermedialiteit,
postmigratie, artivisme en het theater in Turk e.

INFO

Rainbow is op 23 mei nog te zien t dens Operadagen Rotterdam
(https://www.operadagenrotterdam.nl/programma/rainbow/). De installatie-versie met
opgenomen stemmen zal daarna nog op 29 juni te zien z n t dens het Working Title Festival
(https://www.workspacebrussels.be/nl/working_title_festival/working_title_festival_june_20193502.html) in Kaaistudio’s te Brussel.

Rekto:Verso
© 2019

https://www.rektoverso.be/artikel/rainbow-de-mens-als-prisma-

9/9

