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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 4 september, 2015

vertoning video-opnames tijdens kunstenaarsresidentie Emily Harvey Foundation in Venetië, 2014

programma:

zaterdag 29 augustus, 19.00 uur – herneming Sokrates door Thomas Körtvélyessy
zondag 30 augustus 2015, 14.00 uur – opening, voorafgegaan door 2e uitvoering Sokrates 
donderdag 3 en vrijdag 4 september – Thee met Thomas, 1-op-1 vertoningen op afspraak

Mirta Demare | Ruimte voor Actuele Kunst
Bergsingel 176-b
3037 GN Rotterdam
010-2810266 / 06-20608384
mirtademare.art@gmail.com
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29 augustus t/m 4 september 2015

Met verwijzing naar The Artist Is Present (2010) van Marina Abramovic bij het Museum of Modern Art New 
York, presenteert de choreograaf Thomas Körtvélyessy een serie intieme en kleinschalige ontmoetingen met 
hemzelf en video-opnames van zijn werk als kunstenaar in residentie bij de Emily Harvey Foundation in 
Venetië 2014. Dit gebeurt allemaal in de galerie van Mirta Demare, bekend om haar internationaal 
georiënteerde programmering op de snijlijn van disciplines. 

De videos werden opgenomen tijdens het hernemen van de twee bovengenoemde stukken, Sokrates en 
walking con·sens·us / skytime, beiden geconcipeerd en ontwikkeld in de publieke ruimte van Rotterdam. 

De residentie 2014 werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van aisthesis (stichting in 
oprichting) en in co-productie met Marianna Andrigo, LiveArtsCultures, C32, eventi-arte venezia, Kairòs 
Venezia, en de Berlinse beeldend kunstenaars Jean-Ulrick Désert enGisela Weimann. 

Met beide stukken bracht Thomas Körtvélyessy Amerikaanse postmoderne dans opnieuw naar Nederland, 
conceptueel en veranderlijk, met een vocabulaire dat voortkomt uit zijn langdurige samenwerking 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®. Na de residentie in Venetië komendeze 
dansen nu via deze presentaties alsnog terug in Rotterdam. 

Tijdens the dance/r is present, zullen op 3 & 4 september delen van het opgenomen materiaal beschikbaar 
zijn voor 1-op-1 vertoningen onder de noemer Tea with Thomas. Elke ontmoeting onderzoekt de rol van 
persoonlijke aanwezigheid en roept vragen op naar de representatie van dans middels video en fotografie. 
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. 

Om een afspraak te maken stuur een e-mail naar 
teawiththomas@realdancecompany.org

Voorafgaand aan de opening, zal Thomas Körtvélyess op 29 augustus een herneming doen van Sokrates, 
danwel op de Bergsingel, tegenover de galerie. 

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

Graag tot ziens! 
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