
Theater Rotterdam viert de Art Week
Rotterdam
Tijdens de Art Rotterdam Week, laat Theater Rotterdam werk
zien dat zich op het snijvlak van de beeldende kunst en het
theater begeeft of zich direct door de andere discipline laat
beïnvloeden.

Caen Amour: levend mode- en dansmuseum

Trajal Harrell, de darling van de internationale performance scene, verbindt heden en verleden

in de installatie Caen Amour, een coproductie met Productiehuis Rotterdam. De voorstelling

ging afgelopen zomer in première tijdens Festival d’Avignon en is later te zien in The Museum

of Modern Art (MoMa) en Barbican Art Gallery in Londen. Trajal Harrell ontwikkelde dit

levende dansmuseum tijdens de twee jaar dat hij artist-in-residence was in het MoMa. De

verleidelijk buikdansachtige ‘hoochie choochie’ dans uit de negentiende eeuw was het beginpunt

voor Caen Amour. Harrell is het meest bekend van zijn voorstellingen Twenty Looks en Paris is

Burning at The Judson Church waarin hij postmoderne dans combineert met de New Yorkse

vogueing scene. Caen amour is een dansinstallatie met de energie van een modeshow. We zien

de performance zowel op het podium als backstage, een levend dansmuseum dat is opengeklapt.

Caen Amour – Trajal Harrell

do 9 feb, 19:00 en 21:00 vr 10 feb, 16:30 en 21:30 Haltheater

A Possibility of an Abstraction: theatercomeback van beeldend kunstenaar

Germaine Kruip

Op vrijdag 10 februari is de Nederlandse première van A Possibility of an Abstraction van

Germaine Kruip. Nadat de Nederlandse in 2000 de Prix de Rome kreeg, koos ze aanvankelijk

voor de visuele kunsten, maar met A Possibility of an Abstraction komt ze terug in het theater.

In die ruimte roept ze zonder film te gebruiken filmische effecten op, waarin licht, schaduw,

reflectie en architectuur belangrijke rollen spelen. Zo maakt ze theater als een kinetische

plastiek, waarin optische illusies een meditatieve ervaring mogelijk maken.

A Possibility of an Abstraction – Germaine Kruip

vr 10 februari, 20:15 – Grote Zaal



Art of Performing Night: opening met interviews en performances

De kunstcollectie van de Rotterdamse Schouwburg bestaat dit jaar 25 jaar. Op vrijdag 10

februari besteden we daarom extra aandacht aan de collectie met een doorlopend

avondprogramma van korte films, presentaties, gesprekken en performances van en met

kunstenaars uit de collectie. Directeur Melle Daamen opent de avond met het nieuwe werk van

kunstenares Germaine Kruip. In een kort interview ligt Kruip het werk dat ze speciaal voor de

Beeldspoor-collectie maakte toe. Lees hier meer over de Beeldspoorcollectie.

Art of Performing Night, vr 10 februari

18:30opening 25 jaar Beeldspoor

20:15A Possibility of an Abstraction – Germaine Kruip

21:30Caen Amour - Trajal Harrell

Art of Performing

In de serie Art of Performing zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse dans

en performance art te zien. De makers van deze producties doorkruisen alle disciplines en

gebruiken beeldende kunst, performance, dans, theater, muziek en media in hun werk. Hun

werk is te zien op toonaangevende podia over de hele wereld en is continu in ontwikkeling door

een doorgaande wisselwerking met makers, publiek, theaters, musea, expositieruimtes en de

muziekscene. De producties uit Art of Performing sluiten aan bij het ritme van Rotterdam en

het artistieke DNA van de stad. Out of the box, veelvormig, rauw en een echte live belevenis.

Dit seizoen in de serie Art of Performing:

9-10 feb Caen Amour, Trajal Harrell

10 feb A possibility of an abstraction,Germaine Kruip

10 mrt Pursuit of Happiness, Nature Theater of Oklahoma

12 apr 4, Rodrigo Garcia

19 t/m 22 apr Dreams. Dramas. Diamonds.

Copycats / Productiehuis Rotterdam

24 mei (M)imosa, Twenty looks or Paris is...

Trajal Harrell, Cecilia Bengolea, François Chaignaud en Marlène Freitas

27 mei The common people, Jan Martens

27 mei Schönheitsabend, Florentina Holzinger,Vincent Riebeek

1 juni So you can feel, Pieter Ampe / Campo

https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5511/So_you_can_feel/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5489/Schonheitsabend/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5529/The_common_people/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5169/_M_imosa_Twenty_looks_or_Paris_is_burning_at_the_Judson_Church_M_/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5267/Dreams_Dramas_Diamonds_/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5167/4/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5475/Pursuit_of_Happiness/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5171/A_Possibility_of_an_Abstraction/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/5205/Caen_Amour/
https://www.rotterdamseschouwburg.nl/agenda/series/73/In_lijn_Art_of_performing/


OVER THEATER ROTTERDAM

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam en ontstaat uit de fusie van Rotterdamse
Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste
alliantiepartner.

Een nieuw stadstheater vanaf 2017 voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater.
Onder artistieke leiding van Ellen Walraven en met een kunstenaarsensemble bestaande uit
Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn
van Heemstra.

Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met vaste partners: Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van
den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een
interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.
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