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BRUSSEL Warenhuisklanten in Den-
ver moeten raar opgekeken hebben toen
ze in de drankafdeling een onbekend
product aantroffen. Ze vonden er plastic
flesjes met etiketten van de golfspeler
Tiger Woods en zijn vrouw. Op sommige
stond alleen de slogan ‘Unfaithful’ (on-
trouw).
De flesjes behoorden tot het gamma van
de producent Gatorade. Aanvankelijk
bestond de vrees dat niet alleen de ver-
pakking, maar ook de drank bewerkt was.
Uiteindelijk bleek het oude limonade in
nieuwe zakken.
Het nieuws verspreidde zich als een 
lopend vuurtje naarmate in de regio 
meer exemplaren opdoken. Op de bodem 
hadden de flesjes een nummer, waarmee
aangegeven werd om welk exemplaar van

honderd het ging. Vreemd genoeg bleek
het etiket ook een mailadres te vertonen.
Daarmee liep de kunstenaar Jason Kay
tegen de lamp. Hij verklaarde dat de
genummerde exemplaren ‘verzamel-
objecten’ waren, en dat hij zo’n duizend
flesjes bewerkt had.
Volgens documenten van de rechtbank
verklaarde hij dat zijn kunst vergeleken
kan worden met die van de popart-artiest
Andy Warhol. Ook wijnhuizen nemen wel
eens bekende artiesten aan om ontwer-
pen te maken voor etiketten.
Kay legde de onderzoekers uit dat hij de
flesjes uit de warenhuizen smokkelde, ze
van een alternatief etiket voorzag en ze
dan weer naar binnen haalde. Hoe hij dat
deed, gaf hij niet toe. Hij had zijn contac-
ten, zei hij, maar hield ze voor zichzelf.

De artiest zei dat het hem niet te doen
was om publiciteit of geldgewin. Hij wou
vragen oproepen.
Speurders ontdekten nochtans dat Kay de
producent PepsiCo benaderde alvorens
zijn snode daden uit te voeren. Hij pro-
beerde hen ervan te overtuigen om ‘offici-
eus samen te werken’. Kay vroeg het be-
drijf om zijn verplaatsingskosten te beta-
len en hem een dagvergoeding te geven.
Een samenwerking zou goed zijn voor het
bedrijf én voor de kunst.
De artiest riskeert een gevangenisstraf
van maximum vijf jaar.
De geportretteerde Woods heeft momen-
teel wel andere zorgen aan zijn hoofd. Na
de onthullingen over zijn talrijke buiten-
echtelijke relaties leeft hij al een tijdje
ondergedoken. Gisteren beëindigde Ge-
neral Motors (GM) zijn sponsordeal met
Woods. GM is al de vijfde multinational
die zijn overeenkomst met de golfer be-
eindigt. (gse)

Vintage Tiger Woods in limonaderekken
In Amerika is een kunstenaar aangehouden die drankflesjes met af-
beeldingen van Tiger Woods in de winkelrekken smokkelde.

Kunstenaar kleefde 
alternatieve etiketten 
op flesjes

Sommige flesjes kregen alleen het opschrift
‘Unfaithful’ (ontrouw). © rr 
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BRUSSEL Voor de onvoor-

bereide toeschouwers in de zaal
moet het schrikken zijn geweest,
toen het doek omhoog ging. De
namen ‘Les ballets C de la B’ en
‘Alain Platel’ beloven doorgaans
imposante decors, live muziek en
kleurrijke kostuums. 
Niets van dat alles in Out of con-
text: we krijgen — op twee micro’s
en een stapel rode dekens na —
een lege scène voorgeschoteld. De
eerste minuten zijn de dansers
bovendien spoorloos, tot ze een
voor een van tussen het publiek
druppelen en het podium opstap-
pen. De toon is gezet. Ook al is het
niet de eerste keer dat in een
voorstelling de grens tussen pu-
bliek en podium wordt overschre-
den, in Out of context wint dat
statement aan kracht: de ‘hysteri-
sche ander’ is geen vreemde maar
schuilt in ieder van ons.
De negen dansers kleden zich tot
op hun ondergoed uit, slaan een
deken over de schouders en plaat-
sen zich willekeurig op het podi-
um. Ze vormen rode, stille eilan-
den en het is tijdens dit moment
van verstilling dat de eigenlijke
voorstelling begint. De dansers

lonken naar elkaar en schuifelen
nieuwsgierig naar de ander toe:
er wordt getast, gesnuffeld en ge-
keurd. Met de dierengeluiden op
de achtergrond kan de boodschap
moeilijk verkeerd begrepen wor-
den: in Out of context ontbreekt
elke context en vallen we op in-
tuïtieve regels terug.
De vrijheid die de dansers daar-
door uitdragen, is ontwapenend.
Doorheen de voorstelling ont-
plooien ze zich met behulp van
hun dekens tot outsiders en ar-
men, maar ook tot koningen en
statige sculpturen. Ze doen dit in
de hysterische bewegingstaal die

Alain Platel hen sinds Vsprs ex-
pliciet op scène laat zetten. Met
schokkerige gebaren, geschreeuw
zonder geluid en tandengeklap-
per dansen negen verkrampte li-
chamen een nieuw, ontroerend
universum bij elkaar. 
De hysterische bewegingstaal
wordt hier niet langer gebruikt
om een verhaal te vertellen, zoals
dat in Pitié! of Vsprs het geval
was, maar is de inzet van de voor-
stelling geworden. Het maakt de
dansers gulzig: ze flaneren wan-
kelend over het podium om met
hun micro’s geluiden te verzame-
len en geven toe aan elke schijn-

baar toevallige impuls die ze er-
varen.
Platel laat daarbij niet na om de
intimistische hysterie op scène af
en toe wat tempo in te blazen. Be-
halve klassieke aria’s stuurt hij
ook popliedjes op de dansers af.
Maar het hoogtepunt bereikt hij
weer met soberheid: een eenvou-
dig basritme doet de dansers uit
hun dak gaan. Het podium wordt
een speeltuin waar iedereen met
een hilarische bezetenheid het
beste van zichzelf geeft.
Iets minder geslaagd is het ‘gast-
optreden’ van de Gentse theater-
maker Eric De Volder en een van

Een eenvoudig
basritme doet 
de dansers uit
hun dak gaan.
Met hilarische
bezetenheid 
geven ze het 
beste van 
zichzelf

In ‘Out of
context’ maakt
de choreograaf
Alain Platel 
zijn hysterische
bewegingstaal 
tot het
onderwerp van
zijn voorstelling. 
Het resultaat is
ontwapenend.

De negen dansers, allemaal in hun ondergoed, maken alleen gebruik van rode dekens; voor het overige is de scène leeg. © kaaitheater 
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