PERSBERICHT
Le Jardin du Paradoxe
Regards sur le Cirque Divers à Liège
17 februari – 16 augustus 2018 in het Musée de la Vie Wallonne (Luik)

De Provincie Luik is tegenwoordig beheerder van het erfgoed van het Cirque Divers, van haar collectie
en archieven. In de jaren 80 en 90 was het Cirque Divers een plaats voor culturele en artistieke
productie in de wijk Outremeuse (En Roture), het hart van de geschiedenis van Luik, cabarettheater
en kunstgalerie. De tentoonstelling wordt verlevendigd met tal van ontmoetingen, colloquia,
performances, feesten, workshops, concerten, processies en debatten. Een catalogus met de edities
van Yellow Now begeleidt de tentoonstelling.
Het Cirque Divers in Luik, dat in 1977 werd opgericht en in 1999 werd opgedoekt, een plek voor de
Paradox en Universele Leugen, open, activistisch, experimenteel en rebellerend, was een unieke
ervaring in de wereld van kunst en cultuur, of tegencultuur, een formidabele en vrolijke drukte,
turbulent en brutaal, maar uiteraard steeds « D’une Certaine Gaité ».
Ontstaan uit de wil om alles te willen theatraliseren, in een zeer situationistische sfeer om tot de
kleinste van onze dagelijkse gebaren te willen « spectaculariser », was ze Fluxus op haar eigen manier
door het veld van de performance in te palmen, een sfeer van Panique aan te nemen, uitgevoerd in
een zeer ‘pataphysische’ stijl en door de kleinere kunsten op grote wijze te promoten. De trechter van
het Cirque Divers heeft de ideeën van het moment geabsorbeerd, geconcentreerd en besproken, en
vermenigvuldigd met acties. Een waar cabaret van ‘watervrezers’ waar men tot honderd verschillende
bieren tegelijkertijd serveerde, feestelijk en gek, waar alle creatie gebieden aan bod komen –
beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, literatuur en poëzie – en een permanente educatie.
Bij de deelnemende kunstenaars…
Pierre Alechinsky - Michel Antaki - Laurie Anderson - Fernando Arrabal - Glen Baxter - Silvana
Belletti - BEN Vautier - Jan Bucquoy - Jacques Charlier - Hervé Di Rosa - Robert Filliou - Sophie
Langohr - Jacques Lennep - Jacques Lizène - Capitaine Lonchamps - Marcel Mariën - Benjamin
Monti - ORLAN - Pol Pierart - André Stas - Lydia Schouten - Daniel Spoerri - Roland Topor Geneviève Van der Wielen - Denyse Willem - Marie Zolamian
Afbeeldingen beschikbaar op de website www.caracascom.com

OVER CIRQUE DIVERS

Cirque Divers was een bijzondere plek in hartje Luik die in 1977 werd opgericht door vijf vrienden:
Michel Antaki, Jacques Jaminon, Brigitte Kaquet, Jacques Lizène en Jean-Marie Lemaire. De plek
bestond uit een galerie, een cabaret en café. Het was bovenal een plek voor ontmoetingen, colloquia,
conferenties, performances, feesten, ateliers, concerten, processies, artistieke interventies en
debatten.
De ruimte bestond van 1977 tot 1999, en was in de jaren 80 en 90 een hotspot voor culturele en
artistieke productie - activistisch en rebels - in het teken van experimenten van de tegencultuur.
In de geest van Fluxus wou men de grens tussen kunst en leven uitwissen. Cirque Divers is ontstaan
in de nasleep van mei 68, wars van alle politieke, sociale en esthetische voorschriften. Ze verzette
zich op non-conformistische wijze tegen de bourgeoismentaliteit. Het absurde, de provocatie,
transgressie, ironie, het groteske en spot waren wapens tegen de hypocrisie.
ORLAN, Lydia Schouten, Barbara Heinisch, Paul McCarthy, Ria Pacquée, Carolee Schneemann, Laurie
Anderson ontmoetten er John Massis of Jack in the Box. Bij de andere kunstenaars die in deze gekke
plaats langskwamen, mensen zoals Pierre Alechinsky, Fernando Arrabal, Glen Baxter, BEN Vautier,
Jan Bucquoy, Jacques Charlier, Robert Filliou, Jacques Lennep, Jacques Lizène, Capitaine Lonchamps,
Marcel Mariën, Pol Pierart, André Stas, Daniel Spoerri, Roland Topor en vele anderen. Maar er waren
even goed nauwe contacten met galerie De Zwarte Panter, Hugo Claus of Fred Bervoets.
Het Museum van het Waals Leven wijdt nu van 17 februari tot 16 augustus een unieke tentoonstelling
aan deze wilde periode « Le Jardin du Paradoxe, Regards sur le Cirque Divers à Liège ».
Films, video’s, installaties, schilderijen, archiefstukken, foto’s, geluidswerken: heel wat werken komen
van het Cirque Divers, andere werden voor de gelegenheid ontleend aan privé- of museumcollecties.
Tenslotte werden ook nog drie kunstenaars uitgenodigd die Cirque Divers niet gekend hebben.
Benjamin Monti, die als een encyclopedist beelden verzamelt, werkt rond mail art en bijzondere
iconografie van Cirque Divers. Marie Zolamian, die net zoals Michel Antaki Libanees is, onderzoekt de
ontdekkingstocht van de Syrische ontdekkingsreiziger. Sophie Langohr herziet de Collection de
Printemps die Jacques Charlier in 1987 heeft gecreëerd en actualiseert zo heel wat thema’s van het
collectief van Cirque Divers.
De tentoonstelling wordt begeleid door een catalogus, onder leiding van Jean-Michel Botquin,
uitgegeven bij Yellow Now.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Van 17 februari tot 16 augustus 2018
Vernissage, performances en animatie, vrijdag 16 februari om 19u30
Musée de la Vie Wallonne (Liège)
Cour des Mineurs - B-4000 Luik
Het museum is open van dinsdag tot zondag: van 9u30 tot 18u00
Toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit
Tel. +32(0)04 279 20 31 (onthaal) en +32(0)04 279 20 16 (reservaties)
Reservaties geleide bezoeken voor groepen:
Art&fact
Place du 20-Août, 7
B-4000 Liège
+32 (0)4 366 56 04
http://www.artfact.ulg.ac.be
Curator van de tentoonstelling: Jean-Michel Botquin info@nadjavilenne.com
Coördinatie van de tentoonstelling: Caroline Coste - caroline.coste@provincedeliege.be
Website van de tentoonstelling: www.jardinduparadoxe.be
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