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Rode bal die wereld rondreist
op bezoek in Antwerpen
Het zogenaamde RedBall Project
van de Amerikaanse kunstenaar
Kurt Perschke is neergestreken in
Antwerpen. De rode bal reist
doorheen de stad en was vrijdag
te bewonderen in het Centraal
Station. Elke dag verschijnt de
RedBall op een andere locatie en
dat tot en met 28 augustus.

De Zomer van Antwerpen weet
opnieuw de aandacht te trekken
met talrijke voorstellingen en activiteiten deze zomer. En met het
RedBall Project van de Amerikaanse kunstenaar Kurt Perschke
haalt de organisatie opnieuw een
rondreizende installatie naar de
stad. De rode bal – met een
diameter van 4,6 meter en een gewicht van 120 kilo – was al in
meer dan 26 steden te zien over de
hele wereld. In 2012 was het project nog te bewonderen in Leuven,
maar ook onder meer in
Barcelona, Memphis, Abu Dhabi,
Sydney en Parijs. Het deed de
inwoners grote ogen trekken.
Kurt Perschke reist sinds 2001 de
wereld rond met zijn project en is
erg enthousiast om eindelijk
Antwerpen te kunnen aandoen.
“Antwerpen staat bekend als
mode- en kunststad”, zegt hij. “Dat
maakt het de perfectie locatie voor
de RedBall. In februari zijn we
hier een tiental dagen op ontdekking geweest. Dat doen we altijd
en we willen echt alles zien. Er zijn
bepaalde plekken die we sowieso
wilden bekijken, zoals het Centraal Station, maar we hebben ook
prachtige plekken ontdekt door zo
veel mogelijk door de stad te fietsen en wandelen.”
NIEUWE DAG, NIEUWE LOCATIE

Dat heeft geleid tot tien locaties
waar de RedBall tot en met zondag 28 augustus te zien zal zijn.
Vrijdag stond de rode bal in de
grote hal van het Centraal Station,
geklemd tussen de pilaren. “Dat is
altijd zo”, legt Perschke uit. “Er komen geen touwen of andere hulp-

KURT PERSCHKE
Kunstenaar

“Het is niet de bal
die het project tot
kunst maakt, wel
het publiek.”
middelen aan te pas. De bal blijft
op zijn plek door de druk die hij
uitoefent op de muren.”
Elke dag verhuist de RedBall
naar een andere locatie. Zaterdag
kunt u het kunstproject vinden
aan HetPaleis, zondag aan de
paviljoenen aan het MAS. Vanaf
volgende week is de bal te bewonderen aan het premetrostation
Elisabeth, het Vlinderpaleis, dienstencentrum De Oever, het Steen,
het Begijnhof, het Stadspark en
Park Spoor Noord als eindbestemming.
IN ELKE STAD ANDERS

“Ik zie de RedBall niet als een
kunstwerk, eerder als een voorstelling”, zegt Perschke. “Het gaat
om wat het bij mensen losmaakt
op die locaties, de energie van de
dag. De vragen die het bij mensen
oproept. ‘Waarom deze locatie en
niet die andere?’ Daar streef ik
naar. Het is niet de bal die het project tot kunst maakt, wel het publiek. En dat is verschillend in elke
stad. Dat maakt dit project voor
mij zo leuk om te doen. Overal
maakt het wel iets anders los. Bovendien is het ook manier op jouw
stad opnieuw te ontdekken.”
En waarom rood? “Dat was toevallig de kleur waarmee ik het helemaal in het begin voor het eerst
getekend heb. Ik heb even getwijfeld om een andere kleur te kiezen, maar rood straalt energie uit
en dat wil ik overbrengen op het
publiek.”
Het RedBall Project van Kurt
Perschke is nog tot en met 28 augustus te bewonderen in de stad.
JAN STASSIJNS
i www.redballproject.com

Passanten in het Centraal Station bewonderen de rode bal. Tot en met 28 augustus kunt u het
kunstproject iedere dag op een andere plaats in de stad terugvinden. FOTO'S KIONI PAPADOPOULOS

KUSTKALENDER
De Panne: De roadshow van De Pré Historie
Live is een enorm succes, in navolging van het
gekende radioprogramma van Guy De Pré op
Radio 2, de indertijd succesvolle televisieserie
en de legendarische cdverzamelboxen.
Nostalgie staat centraal, met een ondeugen
de knipoog naar alles wat trendy en retro is.
Zaterdagavond vindt de show plaats in tref
centrum De Boare.
i www.krcdepanne.be
Blankenberge: Nog meer retro, maar dan op
een andere manier. Zondag is er vanaf 10u
een oldtimerparade die vertrekt aan de Pier
en aankomt op de Zeedijk, ter hoogte van het
Casino.
i www.blankenberge.be

ZOMERTIP
Oostende: Hooverphonic doet zaterdag met
de In Wonderland Tour het Kursaal aan. Bijge
staan door een tienkoppig strijkersensemble
brengt de Belgische topgroep nieuwe hits en
verrassende vertolkingen van ouder werk.
i www.kursaaloostende.be
Middelkerke: Sportieve spanning aan de
Kavelweg met de grote drag race voor moto
ren. Het gaat om een offroadmotorrace,
waarbij de deelnemers zo snel mogelijk een
afstand moeten proberen afleggen van 100
voet (zo’n 30 meter), waarbij enkel het achter
wiel de grond raakt. Na de race zijn er ook
nog verscheidene optredens.
i www.unimotodragrace.
(gvh)

Radio 2 Zomerhit
Op zondag 21 augustus verzamelt de Vlaamse muziekwereld aan de kust
voor intussen al de 42ste editie van Radio 2 Zomerhit. Christoff en Peter Van
de Veire zijn de gastheren tijdens deze show, die live op Radio 2 en Eén
wordt uitgezonden. Er zijn optredens van een pak artiesten die het voorbije
jaar in de kijker stonden, met onder meer Clouseau, Tourist LeMC, K3,
Milow, Dana Winner, Laura Tesoro en Stan Van Samang. Maar natuurlijk
gaat de aandacht zeker ook naar de prijzen. Naast de Radio 2 Zomerhittro
fee worden nog prijzen in zes categorieën uitgereikt: beste zanger, beste
zangeres, beste groep, beste doorbraak, beste Nederlandstalige lied en
beste anderstalige lied. Leuk om naar te kijken op tv of te luisteren op de
radio. Maar de show met al dat Vlaamse toptalent live meemaken, is hele
maal bijzonder. Blankenberge is opnieuw gaststad. Wie er live bij wil zijn,
trekt zondag best op tijd naar de Zeedijk, ter hoogte van het Casino. (gvv)
i www.radio2.be

