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In 2006- 2007 bezochten Nico Dockx en Helena 
Sidiropoulos architect Yona Friedman en zijn hond 
Balkis Berger-Dobermann te Parijs om ideeën uit 
te wisselen over een bijzondere ontmoeting met 
enkele straathonden tijdens een wandeling in 
Bangkok op een onafgewerkte spoorlijn tussen de 
luchthaven van Don Muang en het treinstation 
van Hua Lamphong. Op uitnodiging van deze 
honden en na vele 'barking conversations' in 
Parijs en Antwerpen met vrienden Jean-Baptiste 
Decavèle en Krist Torfs werd in de herfst van 
2012 de grondwet van A Dog Republic 
neergeschreven in de vorm van een eerste 
filmdemonstratie in Ludlow38 te New- York. Kort 
daarop volgden performances in De Vleeshal te 
Middelburg en de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen als interventies in 

Yona Friedman's Iconostase150 architectuur; alsook evenementen in galerie 
Esther Donatz te München en Mu.ZEE te Oostende. Voor hun recentste vertoning 
in Kinepolis Oostende maakten ze gebruik van ‘La bataille du rail’, een film van 
René Clément (1913-1996), in 1946 op het filmfestival van Cannes bekroond, 
als potentieel inhoudelijk en vormelijk "decor" voor de productie van een nieuwe 
film.  
Deze unieke filmavond presenteert de eenmalige filmvertoning van "LA 
BATAILLE DU RAIL(extended Let's talk peace! version)" in aanwezigheid van A 
Dog Republic en curator Phillip Van den Bossche met aansluitend de 
boekpresentatie van 'C'est un bon coin chez toi.’ over een vroeger A Dog 
Republic -werk in dialoog met het schilderij 'Un bon coin chez moi' van James 
Ensor. 
"Cela débute comme un documentaire et se termine comme une épopée. 
Et pourtant, ce n'est pas un hymne: c'est une histoire vraie, celle 
d'hommes et des chiens qui ont combattu - et dont beaucoup sont morts 
- sans gloire avec le courage tranquille de ceux qui savent qu'ils ont 
raison…"   
Jean-Pierre Barrot, L'Ecran Français, février 1946 / A Dog Republic 2014 
 
Info 
 
Regie    A Dog Republic, René Clément  
Scenario    Kopec, René Clément  
Cast     Jean Clarieux, Jean Daurand, Jacques Desagneaux, e.a 
Montage    Jean-Baptiste Decavèle, Nico Dockx 
Fotografie   Jean-Baptiste Decavèle , Nico Dockx  
Geluid/ Muziek  Nico Dockx ,Krist Torfs 
Duur    90 min. 
1945, 2014   Frankrijk/ België/ Thailand 

 


