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3 U start als muziekdirecteur van 
Bozar in een heel uitdagende 
periode.
“Dat klopt. We maken programma’s 
voor de komende jaren, maar we 
weten niet precies wat onze budget-
ten zijn en of we die producties in een 
zaal met 200, 900 en 2000 mensen 
zullen spelen. Grote buitenlandse pro-
ducties zijn geen optie, omdat reizen 
niet mogelijk is. Covid heeft de cul-
tuursector compleet veranderd, en dat 
zal nog lang gevolgen hebben. Huizen 
zoals Bozar die publiek gefinancierd 
zijn, zullen het wel overleven. Maar 
de artistieke wereld is enorm geraakt. 
Er zijn veel mensen die vandaag nog 
artiest zijn, maar misschien morgen 
niet meer.”
Hoe anders zal u het aanpakken dan 
uw voorganger, Ulrich Hauschild?
“Bozar had een heel prestigieuze pro-
grammering, georiënteerd op een 
publiek van melomanen die het grote 
repertoire kennen. De economische 
realiteit is een uitdaging voor Bozar, 
maar schept ook de vrijheid om nieu-
we zaken uit te proberen.”
Wat betekent dat concreet?
“Mijn project voor Bozar Music 
steunt op drie pijlers. Het eerste is een 
publieksgerichte aanpak: we moeten 
naast prestigeprojecten ook inspire-
rende muzikale projecten brengen, 
die op een nieuw publiek gericht zijn. 
We willen onze evenementen ook di-
gitaal ondersteunen. Ten derde moet 
Bozar een vitrine van internationaal 
talent voor het Belgische publiek blij-
ven, en voor nationaal talent voor een 
internationaal publiek.” z TDM

GIACOMETTI IN LUIK

De uitge-
beende mens

In La Cité Miroir in Luik start op 
17 oktober L’humanité absolue, 
een tentoonstelling over de 
Parijse beeldhouwer Alberto 
Giacometti. Dat project was het 
paradepaardje van het jaar voor 
La Cité Miroir, maar de onzeker-
heid door de coronacrisis tem-
pert de ambitie. Luik mag voor 
bruiklenen rekenen op de steun 
van de Fondation Giacometti, die  
zijn weduwe Annette na zijn 
dood in 1966 heeft opgericht.
In Luik zijn 35 bronzen sculptu-
ren te zien, naast litho’s uit de 
bekende reeks Paris sans fin. An-
nette duikt ook zelf op in de ten-
toonstelling, als model voor veel 
van Giacometti’s bustes en 
sculpturen. We zien ook zijn 
broer Diego en Simone de Beau-
voir, met wie hij close was. Ook 
zijn vriendschap met De Beau-
voirs levensgezel, de Franse filo-
soof Jean-Paul Sartre, is een rode 
draad door de expo. Diens exis-
tentialisme is de filosofische in-
spiratiebron voor Giacometti’s 
zoektocht naar de essentie van 
zijn benige figuren.  z TDM
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‘Er zijn veel 
mensen die 
vandaag nog 
artiest zijn, 
maar mis-
schien mor-
gen niet meer.’

D.D. TRANS TRANSFORMEERT

Alledaagse 
poëzie

D.D. Trans is het alias van Frank 
Tuytschaever. De West-Vlaamse 
kunstenaar debuteerde in 1990. 
Zijn werk werd nationaal en in-
ternationaal opgepikt, maar in 
2005 kapte hij met het kunste-
naarschap. In 2014 maakte hij 
zijn comeback. Sindsdien wor-
den zijn surrealistische werken 
weer erg goed onthaald in de 
Europese kunstwereld.
Côte à Côte is zijn eerste show bij 
Geukens & De Vil in Knokke. 
Opnieuw bulkt het van de origi-
nele vondsten. Twee flesjes ordi-
naire houtlijm verbindt hij met 
elkaar, door hun dopjes op elkaar 
te bevestigen. Een fles melk geeft 
hij twee doppen, zowel 
bovenaan als onderaan.
D.D. Trans zoekt het nooit ver: in 
een supermarkt of doe-het-zelf-
zaak vindt hij genoeg voorwer-
pen om mee aan de slag te gaan. 
Hij hackt de realiteit met poëzie, 
transformeert alledaagse objec-
ten en voegt er een laagje ont-
roering of humor aan toe. Zijn 
werk doet anders naar de dage-
lijkse realiteit kijken. z TDM
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