
BLOB
MARIA JEREZ QUINTANA
—

BLOB is een naamloos raadsel. Een visueel sprookje voor grote 

en ook minder grote mensen, onmogelijk te benoemen maar 

wonderbaarlijk in haar betovering. In BLOB komt een vormeloze 

kleurrijke mysterieuze massa tot beweging, er zijn geen woorden noch 

acteurs. Vergezeld van een prachtige soundscape via koptelefoon 

kan je je vrij bewegen en langs alle kanten het onverwachte ‘verloop’ 

beleven, van wat zich voor oog en oor afspeelt. Zelden wordt een 

performance zo’n ultieme belevenis. 

do 27/7 en vr 28/7
11u en 18u

zo 30/7 t/m di 1/8
11u en 18u

Petrus & Paulus West 
(Bouwatelier)

45’



Met BLOB neemt de Madrileense kunstenares Maria Jerez Quintana 

(°1978) je mee in een visuele en auditieve beleving van dromen, 

angsten en verlangens. De voorstelling maakt deel uit van ‘What is 

Third’, een langlopend artistiek project waarmee Quintana verandering 

brengt in de voorwaarden en omstandigheden waarin een bepaald 

stuk gemaakt wordt. ‘What is Third’ draait rond het ontmoeten van 

anderen mensen met het oog op waardevolle nieuwe input. 

Met haar werk balanceert Maria Jerez op de grens tussen tussen 

choreografie, architectuur, film, theater en dans. Het aftasten van 

veelsoortigheid, grenzen en disciplines is inherent aan haar werk. 

Ze werkte onder andere al samen met de Franse danser/choreograaf 

Jerôme Bel en creatieve duizendpoot Juan Domínguez – met wie ze 

in het verleden mee in stond voor de organisatie van het Living Room 

Festival in Madrid. Quintana is ook een graag geziene gast 

bij Kunstencentrum BUDA in Kortrijk. 

COPRODUCTIE: What Is Third, La Casa Encendida (Madrid), Buda, Universiteit 
Zagreb. MET STEUN VAN: TanzFabrik (Berlin), Europese Unie ‘Culture 2007-
2013’. DANK AAN: Silvia Zayas, Ismeni Espejel, Maral Kekejian, Luis Úrculo, Maria 
Salgado, Nacho de Antonio, Juan Domínguez, Uriel Fogué.

EXTRA
Er wordt gebruik gemaakt van rook op scène. 
BLOB is voor een rechtstaand publiek en ook toegankelijk 
vanaf 14 jaar.


