
Meerling en orakel
Het lijkt wel een vreemde Siamese meerling,  
die afwisselend in en uit elkaar klapt. Voor de 

realtime animatie Self Contained liet Doug 
Rosman een algoritme los op 30.000 foto’s die 

hij van zichzelf nam, in diverse plunjes of 
poedelnaakt. Het is een van de vele blikvangers 
op Hyper Organisms, de tentoonstelling die u 

met artificial intelligence, big data en algoritmes 
om de oren slaat via fascinerende installaties en 
sculpturen. Twaalf kunstenaars belichten er de 

paradoxen en poëzie van de relatie levende 
wezens-machines-hightech. Daar horen ook 

voorspellingen bij met Haruspices, een 
pneumatisch aangedreven ‘borstkas’ die 

verbonden is met vier organen in silicone. De 
borstkas ‘ademt’ op het ritme van de realtime 
informatiestroom van sociale net werken en 
orakelt flarden tekst van Twitter berichten. 
Jonathan Pêpe verwijst daarmee naar de 
Etruskische waarzeggers die de toekomst 

aflazen van de ingewanden van dieren.

Door HANS BOFFEL

Hyper Organisms tot 19/9 bij iMAL, kunstencentrum voor 
digitale cultuur en technologie, Brussel. Info: imal.org
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Door RASHIF EL KAOUI

K azuchika Okada ligt uitgeput tegen het onderste touw van de 
ring, naast hem ligt zijn rivaal Kenny Omega. Omega krab-
belt recht, spurt naar de andere kant van de ring, raakt de 

touwen, versnelt en geeft Okada een V-Trigger kniestoot. Het lichaam 
van Okada zijgt ineen als een lappenpop. Omega tilt hem op zijn 
schouders en drijft hem met alle kracht weer neer op de mat. 
One-winged angel! De scheidsrechter telt: 1-2-3!!! Het publiek in 

Osaka-Jo Hall schreeuwt uitzinnig. Kenny Omega 
is de nieuwe IWGP world heavyweight champion.’

Ik ben een wrestling fan in het diepst van mijn 
gedachten. Als pretienerjongen met donssnor-
retje raakte ik gefascineerd door de herculische 
mannen die in glittermantels de ‘squared circle’ 
betraden en met veel krachtpatserij of acrobatie 
hun tegenstander voor drie tellen tegen de mat 
trachtten te houden. Met de stemmen van Wim 
Coryn en Bernard Vandamme op de achtergrond 
werd ik ingewijd in de wondere wereld van 

pro-wrestling, oftewel catch in de volksmond.
Maar dat is toch allemaal fake. Ik hoor het u denken. Als een 

heir van donkerwilde machten joelt die stelling mij aan.
Professioneel worstelen ontstond bij rondreizende circussen in 

de VS aan het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw als een 
legitieme vechtsport gebaseerd op Grieks-Romeins worstelen. 
Omdat de partijen vaak te lang duurden en de spektakelwaarde 
gering was, begonnen sommige pugilisten hun gevechten te ‘cho-
reograferen’. Er werd afgesproken wie er zou winnen in welke 
stad, gevechten werden korter en meer entertaining, er ontston-
den (baby)faces (de ‘good guys’) en heels (de ‘bad guys’). Een vuist-
slag werd een work, een echt gevecht een shoot. Een goede 
worstelaar is iemand die het kan doen lijken alsof hij de ander 
pijn doet, zonder dat hij de ander pijn doet. Zijn tegenstander 
doet hetzelfde. Net zoals een goede (ultra-atletische) acteur.

De wetenschap dat het ‘fake’ is, doet geen afbreuk aan 
pro-wrestling, maar voegt er juist iets aan toe. Kenny Omega 
wordt beschouwd als een van de besten ter wereld. Hij is open-
lijk biseksueel, heeft eerder de fysiek van een danser dan van een 
bodybuilder en incorporeert invloeden uit Mexicaanse lucha 
libre, Japanse puroresu en Europese catch in zijn partijen. Wor-
stelaars zijn verhalenvertellers. Net als dichters.

Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.
Ik ben een wrestling fan in het diepst van mijn gedachten.
Tips:
*Dark side of the ring (docu serie op Vice)
*New Japan Pro Wrestling
*AEW Dynamite l

Een goede 
worstelaar is 

iemand die het kan 
doen lijken alsof hij 
de ander pijn doet, 

zonder dat hij de 
ander pijn doet.

COLUMN

Worstelaars zijn  
verhalenvertellers. Net als dichters.

Rashif El Kaoui is acteur, rapper, podcastmaker en schrijver, en een 
zomer lang gastcolumnist van Knack. 

Kenny Omega


