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Samengevat 

WAARNEMEN is een tentoonstelling die bestaat uit geluidsinstallaties en interventies door 
acteurs en actrices. Geluid en beweging worden van elkaar gescheiden in deze twee met 
elkaar vervlochten luiken. De performers bewegen zich in stilte, terwijl de statische 
installaties de stemmen en geluiden laten weerklinken. Het geheel vormt een samenspel van 
voorwerpen en personen die los van elkaar staan, maar waarbij niettemin esthetische 
combinaties kunnen ontstaan. 


Tijdens de tentoonstelling worden vier nanoperformances getoond. Er zijn telkens drie 
interventies op vaste tijdstippen: op 23, 30 & 31 oktober om 16 u., 16.45 u. en 17.30 u. 
Toegangsprijs: 5 euro.


Tentoonstelling 

I - Geluidsinstallaties


Deze vijf werken zijn vocaal, instrumentaal en worden begeleid door achtergrondgeluiden. 
Poëtisch, humoristisch en retro, … Sommige werken gaan een discussie aan.


Vier van deze werken zijn bewerkingen van composities van Laure Gervais door het 
SisterArt-collectief. Poésie du Silence (Poëzie van de Stilte) is een cocreatie die ontleend 
werd aan het theaterstuk dat SisterArt in 2019-2020 tot stand bracht en Pluie sur Vélux 
(Regen op Velux) is een origineel werk van Laure Gervais, 
gecreëerd in 2009.


De volgende installaties zullen te beluisteren zijn met een 
hoofdtelefoon:


- Pantoufles Dadi (Dady’s slippers), 00:01:22 min., 
bewerking, 2021


- Diktats de la beauté (Diktaten van de schoonheid), 
00:04:31 min., bewerking, 2021


- Poésie du Silence (Poëzie van de Stilte), 00:01:53 
min., originele versie, 2020


- Pluie sur Vélux (Regen op Velux), duur: 01:01:00 
min., originele versie, 2009


Zal te beluisteren zijn op de 
achtergrond:


-Conversation des théières (Gesprek van de 
theepotten), 00:06:59 min, bewerking, 2021


Stemmen: Manu De Wit, Laure Gervais & Catherine 
Nowak

Bewerking 2021: Laure Gervais & Catherine Nowak

Creatie en compositie 2009: Laure Gervais	 	 	
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II - Nanoperformances 

Als vertrekpunt, en voor de gezondheidscrisis, liet het SisterArt-
collectief zich, zonder bewust te observeren, verrassen door 
gebaren en situaties van willekeurige personen in de stad: een 
opvallende serie passen, springerige, slingerende of asynchrone 
bewegingen, verstarde taferelen in een plastische schoonheid. 


Hieruit distilleerde het collectief een dertigtal choreografische en 
theatrale vormen en bracht ze samen onder de naam Alertes 
(Alert). Deze vluchtige stukjes stadspoëzie werden verzameld in 
een catalogus die op aanvraag beschikbaar is. De dertig 
nanoperformances staan los van elkaar. De performers zijn 
acteurs/actrices en dansers/danseressen die in het publiek 
opduiken en deze vluchtige poëzievorm in alle discretie vertolken, 
zonder te interageren met het publiek. Deze interventies vinden 
met (on)regelmatige  tussenpozen plaats tijdens de looptijd die 
door de schouwburg of het museum wordt bepaald. SisterArt 
neemt de repetities en het verloop voor haar rekening, alsook het 
logistieke aspect.


De volgende nanoperformances komen aan bod tijdens de 
tentoonstelling:


-De bloemenvrouw (Emeline Marcourt) 
-De gehaaste man (Jean-François Breuer) 
-De geagiteerde man (Philippe Rasse) 
-Het oneindige spelletje (Manu De 
Wit, L.Gervais) 
 
 
In het kort 

Nano: met een duur van minder dan 5 
minuten, onbeperkte herhalingen

Performances: stille choreografische intermezzo’s (solo, duo, 
trio, kwartet)

Opvoeringen: binnen of buiten, op elk soort locatie 
(schouwburg, museum, tuinen, ...)

Evenementen: festivals, vernissages, avant-premières, 
premières, andere feestelijke gelegenheden, ...

Performers: pool van door SisterArt geselecteerde 
toneelspelers en dansers

Catalogus op aanvraag: keuze uit 30 nanoperformances 

Tarieven: op aanvraag
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III - Tentoonstelling


Een selectie van gravures, zeefdrukken en collages, uit de reeksen Diktats of 
beauty en Processes van Laure Gervais, zullen tentoongesteld worden tijdens het 
evenement, in samenspel met de geluidswerken.


Biografieën 

SisterArt 


SisterArt is een collectief van multidisciplinaire artiesten dat actief is in de 
beeldende en levende kunsten. Het werd in 2009 opgericht door Catherine 
Nowak, een Belgische actrice en dramadocente, en Laure Gervais, een Frans-
Italiaans beeldend kunstenares. In 2019 werd het SisterArt-collectief een vzw.


Hun passie voor het hedendaagse kunstmilieu en hun gemeenschappelijke 
focus op onder meer toneel en muziek verbindt hen reeds meer dan 12 jaar. 
Hun creaties zijn transdisciplinair en gaan van toneelstukken of videografie tot 
performances en multimedia-installaties. Ze onderscheiden zich door bruggen 
te slaan tussen beeldende kunst en levende kunst. Vaak halen ze hun 
inspiratie bij de sociale conditionering of vervreemding, bij automatismen op 
het vlak van taal of gedrag. In hun verkenning van deze thema’s staat de 
zoektocht naar het esthetische steeds centraal.


SisterArt vzw wordt niet gesubsidieerd.


Catherine Nowak 

Sinds zij haar master behaalde aan het Conservatorium van Brussel, werd 
Catherine Nowak aangetrokken door het lesgeven. Ze werkt bij verschillende 
academiën (Watermaal-Bosvoorde, Jette, Anderlecht) waar ze de kans krijgt 
om Woordkunst te onderwijzen aan leerlingen van 5 tot 75 jaar. Sinds 2013 is 
ze vastbenoemd en voltijds aan de slag bij de academie van Jette. Als actrice 
en regisseuse is Catherine betrokken bij verschillende soorten producties en 
stijlregisters: klassiek en hedendaags theater, solovoorstellingen, poëzie en 
verhalen voor kinderen.


Laure Gervais 

Laure Gervais is beeldend kunstenares en houdt zich bezig met verschillende 
kunstvormen zoals schrijven, muziek, geluid en toneel. Ze studeerde met grote 
onderscheiding af in de schilderkunst en de serigrafie en wendt haar veelzijdige 
creativiteit zowel aan voor multimedia-installaties en performances als voor werken op 
papier, beeldhouwwerken en borduurwerken. Sinds 2006 stelt ze haar werken tentoon 
op nationale en internationale wedstrijden. 
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Dankwoord 

Bedankt aan Lucas Ruyssen voor het filmen van de nanoperformances. 

 

Bedankt aan Christophe Cossement voor de opnames en de montage van de 
geluidswerken. 



Bedankt aan Olivier Guerlain voor de terbeschikkingstelling van de locatie. 

Contact  

SisterArt vzw

info@sisterart.be

www.sisterart.be


Facebook: @sisterart09


Laure Gervais 0478 208 164
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