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Thomas Körtvélyessy / Reàl Dance Company

the dance/r is present – de dans/er is aanwezig 
Sokrates + walking con·sens·us / skytime || Venezia 2014 – Rotterdam 2015

29 augustus – t/m 11 september 2015
video opnames als kunstenaar-in-residentie bij Emily Harvey Foundation, Venetië, zomer 2014

plus:
Dr. LOVE / il medico della peste Version II
object gebaseerd op het Venetiaanse Carnevalsmasker, gemaakt door KörDés
(samenwerking Thomas Körtvélyessy & Jean-Ulrick Désert)

speciale data:
29 aug 2015, 19.00u - Sokrates heruitgevoerd door Thomas Körtvélyessy
30 aug 2015, 14.00u - Sokrates heruitgevoerd door Thomas Körtvélyessy, gevolgd door opening

1 t/m 11 sep – op afspraak: Tea with Thomas
privé vertoningen op uitnodiging (stuur een e-mail naar teawiththomas@realdancecompany.org )

Mirta Demare Ruimte voor Actuele Kunst
Bergsingel 176-b
3037 GN Rotterdam
The Netherlands
+31-10-2810266 / +31-6-20608384
mirtademare.art@gmail.com
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Thomas Körtvélyessy / Reàl Dance Company

the dance/r is present – de dans/er is aanwezig:
Sokrates + walking con·sens·us / skytime, Venezia 2014 – Rotterdam 2015

29 augustus t/m 11 september 2015  (* verlengd )

Met verwijzing naar The Artist Is Present (2010) van de inmiddels legendarische Marina Abramovic bij het 
Museum of Modern Art New York, presenteert choreograaf Thomas Körtvélyessy een serie intieme en 
kleinschalige ontmoetingen met hemzelf en video-opnames van zijn kunstenaars-residentie bij de Emily 
Harvey Foundation in Venetië 2014. De videos werden opgenomen tijdens het hernemen van twee werken 
die in Rotterdam waren gemaakt voor uitvoering in de openbare ruimte, Sokrates (2000) en walking 
con·sens·us / skytime (2006). 

Beide stukken gebruiken zowel dagelijkse bewegingen als ook dans in samenwerking met de omgeving. 
Zij zijn verder sterk beïnvloed door de langdurige samenwerking van Thomas Körtvélyessy met de vorig jaar 
overleden pionier en mede-oprichter van het beroemd-befaamde Judson Dance Theater in New York, Elaine 
Summers en haar techniek Kinetic Awareness®. 

De algemene titel van de tentoonstelling accentueert het insisteren van de choreograaf op dans als volledig 
gelijkwaardige kunstvorm en roept op tot reflectie over de alsnog bestaande verschillen in maatschappelijke 
status en economische realiteit bij de productie van dans en beeldende kunst. 

Tea with Thomas
Tijdens the dance/r is present, zullen delen van het opgenomen materiaal beschikbaar zijn voor 1-op-1 
vertoningen onder de noemer Tea with Thomas. Een bijeenkomst bestaat uit het gezamenlijk kijken naar de 
video's, gevolgd door een nagesprek. 

Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar 
teawiththomas@realdancecompany.org

OVERIGE / EVENEMENTEN: 
De opening van de tentoontelling Sokrates zal op 29 augustus 2015 om 19.00 uur opnieuw worden 
uitgevoerd door Thomas Körtvélyessy, danwel op de Bergsingel, tegenover de gallerie. 

Een algemene presentatie van het video-materiaal zal gebeuren op zondag 30 augustus om 14.00 uur, 
voorafgegaan door een tweede uitvoering van Sokrates doorThomas Körtvélyessy, weer op de Bergsingel, 
deze keer wordt het publiek meegenomen naar de galerieruimte.

OBJECTEN: 
Als samenwerkingsverband KörDés presenteren Thomas Körtvélyessy en Jean-Ulrick Désert 
Dr. LOVE / il medico delle peste Variatie II. Het ontwerp transformeert de nogal duistere uitstraling van het 
oorspronkelijke Carnevalsmasker naar kleurrijke transparantie en openheid. De makers verwijzen hiermee 
naar het vermogen van kunstenaars tot het tegenwerken wat door pionier Wilhelm Reich destijds de 
Emotionele Pest werd genoemd, zeer sterk geremde lichaamsenergie die verwordt tot agressie en onsociaal 
gedrag. 

Twee video-opnames van Sokrates en de slotuitvoering walking con·sens·us / skytime zijn te koop als DVD's 
(oplage: 2x 10 stuks, handgesigneerd) Verder is het mogelijk om beide performances te boeken via de 
galerie. 

Voor verder contact kunt u zich wenden tot

Mirta Demare ruimte voor actuele kunst
Bergsingel 176B
NL - 3037 GN Rotterdam
Tel: 010-2810266 / 06-20608384
mirtademare.art@gmail.com 
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