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De ‘kruisbestuiving’ tussen 
Nick Ervinck en de medi-
sche wereld spruit voort 
uit een samenwerking met 

professor Pierre Delaere (KU Leuven) 
die de reconstructie van het strotten-
hoofd en de luchtpijp onderzoekt. Nick 
Ervinck staat bekend om zijn kunst-
werken die tot stand komen uit het 
samengaan van 3D-printing en handen-
arbeid.

In de kabinetten van de huisart-
senpraktijk ligt de focus op het werk 
AGRIEBORZ (zie afbeelding). Dierlijke 
organen en elementen uit verschillende 
culturen leveren de inspiratie voor  
dit kunstwerk. Het geheel is een  
maskerade, geïnspireerd op medische 
tekeningen.

Voorts worden een aantal tekenin-
gen en een animatie getoond. Nick 
Ervinck is een internationaal gerenom-
meerd kunstenaar, vooral bekend van-
wege zijn monumentale sculpturen in  
geel polyester. Vandaar de linguïsti-
sche woordspeling in de titel van de  
expositie. 

H.V.N.

 

 

Eerste Lijn, Geel Goed

Cultuur+

KUNST IN DE WACHTRUIMTE De Gentse vzw David 
organiseert wel vaker expo’s en happenings met kunst 
in de wachtkamer van de arts. Dit keer betreft het een 
wel heel bijzonder project met kunst van de befaamde 
Nick Ervinck bij Huisartsenpraktijk VIVE in Wetteren.

>> Nick Ervinck. Eerste Lijn, Geel Goed. Als 
onderdeel van het project Kunst in de 
Wachtkamer van David vzw. Tot 30 juni 
bij Huisartsenpraktijk VIVE, Vijverstraat 
3, Wetteren.  
Meer info: www.david-vzw.be

>> Zondag 16 juni van 15u tot 18u is een 
Finissage voorzien. Info: XXX

De  mees t  ve r ra s sende 
comeback van het jaar is 
allesbehalve een ‘over-
statement’: Dead Man 

Ray is back. De stichtende leden Daan 
Stuyven, Rudy Trouvé (ex-dEUS), Elko 
Blijweert (Kiss My Jazz), Wouter Van 
Belle (producer van ontelbare bands) 
en Herman Houbrechts (Nemo) zijn alle 
opnieuw van de partij. Na een stilte van 
16 jaar pikken ze draad weer op en hoe. 
De Ep Eén en de lp Over kunnen moeite-
loos naast oud werk staan. Ook live blij-
ven ze bijster origineel.

Rudy Trouvé leidde op zijn on -
navolgbare wijze het release concert 

vorige week in een propvolle 
Ancienne Belgique in. Zonder 
microfoon nestelde hij zich even 
helemaal vooraan op het podium, 
waarna een van de andere bandleden de 
tekst met een megafoon simultaan naar 
heel slecht Frans vertaalde. Heerlijk 
surrealistisch.

Chemie
Uit alle voorgaande platen speelde 

de band telkens één nummer. Zalig om 
klassiekers als Landslide en Chemical 
nog eens live te horen. Vervolgens was 
het tijd voor de integrale nieuwe plaat 
waarbij duidelijk werd hoe vooral Daan 

inmiddels kan terugkijken op een im -
posante solocarrière. Iets te vaak was 
de stem van Daan te dominant om nog 
genoeg ruimte te laten voor de andere 
groepsleden.

Laat u echter niet misleiden. Daan gaf 
voor het concert in een interview met 
de VRT toe hoe hij deze muziek niet 
alleen of met andere muzikanten zou 
kunnen maken: “Rudy heeft compleet 
radicale en frisse experimentele ideeën, 
waar ik nooit aan zou denken. Dat doet 
heel veel deugd opnieuw een spelletje 
audioschaak te spelen met zo’n groot 

artiest.” Trouvé bedankt Daan voor 
zoveel hulde en beaamt vervolgens: 
“De sound van Dead Man Ray, dat 
zijn specifieke klanken gebracht door 
unieke artiesten. Ik kan niet anders dan 
het cliché gebruiken dat er steeds che-
mie ontstaat tussen deze bandleden.” 
Chemical.

Stefan Eraly

Verre van Over & Out
COMEBACK ‘Over’ heet de nieuwste plaat van Dead 

Man Ray, waarvan u de single ‘Out’ misschien al 
hoorde. Het is verre van Over & Out voor de band van 
Daan Stuyven en Rudy Trouvé.

>> Dead Man Ray concerteert op 6 juli op 
het Cactusfestival in Brugge. De Ep Eén 
en de lp Over zijn uit bij Pias.
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