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Zeitlichkeit

De tijd staat niet stil. We kunnen de tijd niet vatten,  

al proberen we krampachtig ‘het moment’ vast te 

houden met foto’s en Instagrams. Tijd is steeds in 

beweging, het is een gebeuren, geen statisch beeld. 

Als tijd een stromende waterloop is, dan is onze 

24/7-maatschappij een kolkende rivier. Is het toeval 

dat in tijden van overprikkeling heel wat podiumkun-

stenaars (wiens medium normaliter focust op het 

gebeuren) de verstilling van het museum (plaats bij 

uitstek voor beeldend werk) – opzoeken? Marina 

Abramović presenteerde vorig jaar 512 hours in 

Serpentine Gallery, Anne Teresa De Keersmaeker 

staat binnenkort in Wiels met Work/Travail/Arbeid, 

Tino Sehgal verblijft een jaar lang in het Stedelijk 

Museum te Amsterdam. Deze projecten zoeken  

niet enkel de stilte en ruimte van het museum op,  

ze trachten ook de duur van een performance uit te 

rekken. In een wereld waarin we steeds minder vat 

lijken te hebben op de tijd, hechten we daar meer 

dan ooit belang aan. De kunst lijkt ruimte te bieden 

om de tijd die we niet langer menen te hebben 

opnieuw te kunnen ervaren, schrijft Michiel 

Vandevelde daarover in dit nummer. En hij voegt 

eraan toe: ‘Maar is het niet absurd om met een 

toegangsticket tijd voor jezelf te kopen? En dragen 

kunstenaars, in hun poging de tijd tastbaar te maken, 

niet juist bij aan de opheffing van de tijd doordat ze 

focussen op de ervaring, en dus op het nu?’

Een aantal recente artistieke projecten weet daaraan 

te ontsnappen. Heike Langsdorf, bijvoorbeeld,  

ging in Sitting with the body 24/7 zeven dagen lang 

op retraite. Niet op een bergtop of in een ashram, 

maar in een etalageruimte in een drukke Brusselse 

winkelstraat. Voorbijgangers bleven stilstaan om te 

kijken of stapten binnen om deel te nemen. De wens 

om artistieke praktijken te delen met een publiek  

is typerend voor een aantal recente producties,  

die Sébastien Hendrickx in zijn bijdrage aan dit 

nummer ‘praktijkprojecten’ noemt: onderzoeks-

processen van onbepaalde duur die het klassieke 

patroon verbreken van repetitieperiode gevolgd 

door speelreeks. Daarbij vloeien ontwikkelen en 

tonen van werk – workshops, residenties en 

presentatiemomenten – in elkaar over. Het komt 

erop neer dat de focus meer komt te liggen op het 

werken dan op het resultaat. 

Dat zien we ook terug bij Veridiana Zurita die het 

voorbije jaar in residentie was in het psychiatrisch 

centrum Dr. Guislain (zie Het kloppende hart van de 

psychiatrie in dit nummer). De wekelijkse ontmoeting 

met de patiënten was belangrijker dan de voorstel-

ling die ze oorspronkelijk met hen wilde maken. Ook 

het collectief Lucinda Ra werkte er een jaar lang met 

de kinderen van de afdeling Fioretti. De voorstelling 

die daaruit is ontstaan, Het Fioretti Project, kon het 

collectief enkel maken door er zo lang te verblijven. 

Theatermakers zijn vertellers, en dit collectief kiest 

ervoor om verhalen te vertellen ‘van binnenuit’. 

Deze manier van werken is beweeglijk: als maker 

stel je je flexibel op, laat je ruimte voor toevallige 

interacties met de omgeving. In het gesprek dat ik 

met Elsemieke Scholte had naar aanleiding van de 

reportage over d e t h e a t e r m a k e r in dit 

nummer, geeft ze aan dat de generatie jonge makers 

waarmee zij werkt niet zozeer steil omhoog denkt 

(in een rechte lijn, zoals de tijd meestal wordt 

voorgesteld), maar op zoek is naar een beweging, 

een ademhaling. Het deed me denken aan een 

slingerbeweging, als van een klok. Dat is geen 

hiërarchisch beeld, maar een voorstelling die 

beweging toelaat. Toegepast op de podiumkunsten: 

het biedt makers de mogelijkheid om voortdurend 

te switchen, bijvoorbeeld tussen grote en kleine 

huizen, afhankelijk van wat ze te vertellen hebben,  

of om tussen producties even een werkplaatsperio-

de in te lassen. De nood aan duurzame creaties –  

en structuren die deze duurzaamheid kunnen 

garanderen – en aan ruimte voor verdieping en 

onderzoek, is vandaag groter dan ooit.

Er wordt wel eens gezegd dat de houdbaarheids-

datum van een voorstelling slechts een jaar is en  

dat theater een traag medium is, dat amper in staat 

is om snel te reageren op actuele gebeurtenissen 

(zoals bijvoorbeeld de aanslag op Charlie Hebdo). 

Maar net de mogelijkheid om de dingen traag te 

laten binnensijpelen en te verwerken vormt de 

kracht van de podiumkunsten. Hier wordt een 

verzameling beelden een beweging. Zoals een  

reeks ogenblikken de tijd vormt. 

Lene Van Langenhove
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1 
Een aantal jaren terug begeleidde 

Siegmar Zacharias een workshop 

voor theaterstudenten van 

DasArts rond de woordenschat 

die kunstenaars gebruiken om over hun artistieke praktij-

ken te spreken. In een skypegesprek dat ik achteraf met 

haar voerde, definieerde de performancekunstenares een 

artistieke praktijk als ‘the work you do alongside one or 

more productions, something that might not lead to any 

concrete production but will always feed into it somehow’.1 

Die omschrijving suggereert dat de arbeid van een kunste-

naar zich op twee belangrijke niveaus manifesteert, met 

twee verschillende snelheden, namelijk de productie en de 

praktijk. Terwijl een productieproces steeds een duidelijke 

finaliteit heeft in de vorm van een artistiek product, dat 

vervolgens aan een publiek kan worden getoond, overschrijdt 

een praktijk vaak de grenzen van zo’n proces en kent ze geen 

helder einddoel. Als een doorgaande stroom van zelfedu-

catie en oefening, die zorgt voor een gestage aanwas van 

ervaring, is zij een doel in zichzelf. Doorgaans wordt de 

ondersteuning van artistiek werk afgemeten aan de zicht-

bare output, of de belofte ervan. Heel wat essentiële maar 

meer onzichtbare aspecten van de arbeid zijn dikwijls voor 

rekening van de kunstenaar zelf. 

Ik moest denken aan een schilder die dag in dag uit schets-

boekjes volkrabbelt. Deze schetsen kunnen dienen ter 

voorbereiding van concrete schilderijen, maar evengoed 

zijn het herhaalde oefeningen voor hand en oog, of experi-

Een uitnodiging 
om een wandeling 
te maken
Over artistieke praktijkprojecten

Heel wat kunstenaars kiezen er de laatste tijd voor om hun artistieke praktijken 

rechtstreeks te delen met een publiek. Maar wat houdt zo’n praktijk eigenlijk in? 

Hoe kan een publiek er zich toe verhouden? En vanwaar komt deze tendens?

door Sébastien Hendrickx

menten met compositie, kleurgebruik of per-

spectief. In dat opzicht vormen praktijken een 

soort humuslaag voor kunstwerken en laat hun 

invloed zich soms enkel impliciet gelden. De 

twee niveaus van artistieke arbeid zijn onderling 

echter sterker met elkaar vervlochten dan Za-

charias’ definitie doet uitschijnen. Productie-

processen bieden immers vruchtbare contexten 

voor de verdieping van praktijken. Een schilder 

ontwikkelt zijn of haar picturale praktijk niet 

uitsluitend maar vanzelfsprekend ook doorheen 

het vervaardigen van een specifiek schilderij. 

2 
Binnen de podiumkunsten duiken recent een 

aantal projecten op die een gelijkheidsteken 

plaatsen tussen de productie en de praktijk, 

met een ontregelend effect op de beide begrip-

pen. We zouden ze ‘praktijkprojecten’ kunnen noemen. 

Lopende producties van Mette Edvardsen, Heike Langsdorf 

en Lotte van den Berg in samenwerking met Daan ’t Sas 

focussen net op de ontwikkeling en verdieping van een 

praktijk of een amalgaam van praktijken, en de vormgeving 

van de condities waaronder deze kunnen worden gedeeld 

met een publiek. Niet alleen halen ze die levende praktijken 

dus uit de schaduw van private werkplekken zoals ateliers 

en repetitieruimtes en brengen ze die naar de openbaarheid, 

deze producties nemen ook de gedaante aan van onder-

zoeksprocessen van onbepaalde duur. Dergelijke trajecten, 
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die meerdere jaren kunnen overspannen, vallen niet uiteen 

in de klassieke repetitieperiode en speelreeks. Het ontwik-

kelen en het tonen van het werk wisselen elkaar af en 

vloeien in elkaar over aan de hand van een reeks workshops, 

residenties en presentatiemomenten. 

Voor Building Conversation nodigen Lotte van den Berg en 

Daan ’t Sas mensen uit om deel te nemen aan geformali-

seerde groepsconversaties die meerdere uren duren, gebruik 

makend van bestaande conversatietechnieken zoals het 

‘gesprek zonder woorden’ van de Inuit uit Groenland. De 

reeks technieken kan wijzigen na verloop van tijd, net als 

de scenografie van het werk of het soort context waarin het 

plaatsheeft (dat kan evengoed een kunstenfestival als een 

zorginstelling zijn). Mette Edvardsen liet zich op haar beurt 

inspireren door Ray Bradbury’s sciencefictionroman Fah-

renheit 451, waarin de schrijver het beeld schetst van een 

totalitaire maatschappij die boeken verbiedt. Naar analogie 

met dit verhaal creëerde ze een ‘levende bibliotheek’ van 

mensen die (stukken van) boeken van buiten leren en op-

zeggen tijdens één-op-één-ontmoetingen met toeschouwers, 

meestal in een vergeten hoek of een stille gang van een 

bibliotheekgebouw. Sinds ongeveer een half jaar oefent de 

ploeg van Time has fallen asleep in the afternoon sunshine zich 

nu ook in het neerschrijven van de toegeëigende teksten, 

met verrassend diverse resultaten. Sitting with the body 24/7 

van Heike Langsdorf ten slotte spitst zich toe op fysieke en 

spirituele praktijken. Onlangs vond een zeven dagen du-

rende groepsretraite plaats, paradoxaal genoeg in een 

 Sitting with the body 24/7 van Heike Langsdorf, een zeven dagen 
durende groepsretraite, vond paradoxaal genoeg plaats in een 
etalageruimte in hartje Brussel.

Net als het zitten aan je bureau 
op het werk sterk verschilt van 
een zitmeditatie binnen Heike 
Langsdorfs retraite, bestaat er 
een onderscheid tussen het  
kijken of luisteren dat als een 
praktijk wordt beoefend en het 
kijken of horen zonder meer.
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etalageruimte in hartje Brussel. Een groot en divers publiek 

van toevallige passanten kon kiezen om er van buitenaf 

naar te kijken of even binnen te gaan en deel te nemen. Om 

ruimte te laten voor experiment, liggen ook hier vorm, 

inhoud en context van het werk bewust niet vast. 

Deze praktijkprojecten doen horizontale gemeenschappen 

van ‘praktikanten’ ontstaan. Zo verzamelde Langsdorf de 

afgelopen twee jaar een team medewerkers rond zich voor 

Sitting with the body 24/7. Dat het niet uitsluitend om profes-

sionele performers gaat, vormt geen enkel probleem. De 

groep hoeft immers niet te performen maar een reeks li-

chaamspraktijken te beoefenen, die onder andere refereren 

aan yoga, feldenkrais en allerhande meditatie- en adem-

halingstechnieken, en eenvoudig genoeg zijn opdat iedereen 

(every body) ze aankan. Eerder dan expertise of excellentie 

delen praktikanten interesse, betrokkenheid en engagement 

in relatie tot dezelfde praktijk(en). Naast amateurs (liefheb-

bers) zijn zij co-auteurs van een praktijk-in-ontwikkeling. 

Het onderlinge gesprek dat zij voeren over de vragen, in-

drukken en obstakels die en cours de route bij elkeen de kop 

opsteken, is een belangrijke motor van het onderzoekspro-

ces. Tegelijk genereert het een gemeenschappelijk reservoir 

van ervaringen, een gedeelde geschiedenis.

Wat is de rol en positie van de initiatief nemende kunstenaar 

binnen een dergelijk horizontaal werkmodel? Als primus 

inter pares maakt hij of zij steeds mee deel uit van de ge-

meenschap van praktikanten. Voor Building Conversation 

volgt Lotte van den Berg net als de vijf andere medewerkers 

workshops rond conversatietechnieken en begeleidt zij de 

groepsgesprekken. ’In andere productieprocessen ben ik 

als regisseur veel meer degene die bepaalt. Het begin van 

een werkperiode kan dan best collectief zijn maar in de 

laatste weken komt alles toch vaak in een enorme trechter 

terecht. Dat is nu niet zo. Ik stel me veel kwetsbaarder op 

door net als de anderen mee te oefenen. Binnen dit project 

draait mijn ‘regie’  voornamelijk om het trekken van hel-

dere lijnen, waarbinnen vervolgens vrije ruimte kan ontstaan 

voor de groep.’2 De hand van de kunstenaar geeft vooral de 

condities vorm waaronder een praktijk wordt verdiept en 

openbaar gemaakt. Welke werkomstandigheden het onder-

zoeksproces kunnen voortstuwen, hoe een publiek wordt 

uitgenodigd, welke afspraken er op voorhand mee worden 

gemaakt (of niet), welk soort ontmoeting er kan plaatsvin-

den, in welke temporele en ruimtelijke context dat gebeurt,… 

– al die zaken vormen het onderwerp van artistieke keuzes. 

Zo vraagt Mette Edvardsen van haar ‘boeken’ om zichzelf 

steevast aan hun ‘lezers’ voor te stellen als boek. Ikzelf ben 

nu ongeveer twee jaar praktikant bij Time has fallen asleep  

in the afternoon sunshine en zeg dus aan het begin van elke 

leessessie van een half uurtje: ’I am Four Quartets by  

T.S. Eliot’. Deze formele aanpak zorgt ervoor dat in de  

ontmoeting tussen lezer en boek intimiteit en afstand in 

balans blijven. 

3 
Praktijken bezitten een ‘educatief’ karakter, in 

de betekenis die wijsgerig pedagoog Jan Mas-

schelein geeft aan die term: eerder ‘wegleidend 

uit’ of ‘uitreikend naar’ (e-ducere) dan ‘onder-

wijzend’ (educare). Zij brengen ons niet zozeer kennis of 

begrip bij van onze alledaagse omgang met het lichaam, de 

plaats van spiritualiteit in onze maatschappij, de grens 

tussen het private en het publieke spreken, onze betrekking 

tot vreemden, het functioneren van het geheugen, enzovoort. 

Praktijken genereren in de eerste plaats aandacht. Dat is 

een mentale toestand waarin men zich openstelt voor de 

directe omgeving - voor een bepaalde tekst, het eigen li-

chaam, een specifieke beweging, een concrete groepsdy-

namiek, iemands manier van spreken,… Om zijn begrip 

van educatie te duiden, grijpt Masschelein terug naar een 

beeld van cultuurfilosoof Walter Benjamin, die een onder-

scheid maakt tussen met een vliegtuig hoog over een 

landweg vliegen of diezelfde weg bewandelen. Vanuit de 

lucht is het object van je waarneming vlot leesbaar. Het kan 

uitgelegd, geïdentificeerd en beoordeeld worden. Op de 

begane grond staat je positie als kennend subject veel meer 

 Lotte van den Berg: “Binnen Building Conversation draait mijn ‘regie’ voornamelijk  
om het trekken van heldere lijnen, waarbinnen vervolgens vrije ruimte kan ontstaan  
voor de groep.”
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op het spel doordat de weg je dwingt om je perspectief 

voortdurend bij te stellen. Wandelen kan je blik als het ware 

‘bevrijden’ van de begrippen, intenties en oordelen die haar 

doorgaans sturen.3 

Het praktiseren van een groepsgesprek, het memoriseren 

en opzeggen van een tekst en het beoefenen van een 

 lichaamspraktijk zouden we als zulke ‘wandelingen’ kunnen 

beschouwen. De observaties en gedachten van de wande-

laar-praktikant zijn daarbij innig verbonden met de parti-

culiere omgeving waar hij of zij doorheen trekt. Toen ik 

tijdens een van mijn eerste sessies binnen het project van 

Mette Edvardsen een lezer mee naar buiten nam uit het 

Witte de Withmuseum in Rotterdam, ontstond een merk-

waardig spanningsveld tussen T.S. Eliots gedichtencyclus, 

mijn zegging en de weersomstandigheden van het moment. 

De sterke wind zorgde ervoor dat enkele passages uit de 

tekst - waarin wind als één van de vier elementen een 

belangrijke rol speelt - plots heel ‘aanwezig’ waren. Het leek 

immers alsof de regels van Eliot voor een stuk betrekking 

hadden op die concrete situatie daar en toen, die dag  

in Rotterdam. Nu eens trachtte ik die observatie te delen 

met mijn lezer door in de dictie extra nadruk te leggen op 

bepaalde woorden, dan weer verkoos ik om die subtext  

te negeren. Binnen Time has fallen asleep in the afternoon 

sunshine roept elke specifieke combinatie van praktikant, 

het gekozen boek, de lezer van het ogenblik en de context 

waarin hun ontmoeting zich voordoet, steeds specifieke 

ervaringen op. 

Hoe vaker praktijken worden beoefend, des te sterker sub-

ject en object op elkaar betrokken geraken. Dat Edvardsens 

praktikanten zichzelf ‘boeken’ noemen, wijst op die verre-

gaande symbiose. Hoe vaak zou ik de openingsregels van 

T.S. Eliots gedichtencyclus wel niet hebben herhaald in de 

voorbije twee jaar? ’Time present and time past / Are both 

perhaps present in time future, / And time future contained 

in time past…’4 Met iets vanbuiten leren ben je nooit hele-

maal klaar. Als je het gewonnen terrein niet blijft bezetten, 

speel je het op de duur weer kwijt. Zo’n lange tijd met een 

tekst doorbrengen, maakt dat aan bepaalde passages her-

inneringen beginnen kleven aan voorbije ervaringen. En op 

momenten waarop Four Quartets het verst van mijn gedach-

ten is, kan me plots een regel of passage te binnen schieten. 

De woorden van de schrijver Bruno De Wachter, één van 

mijn schaarse collega’s binnen Edvardsens bibliotheek in 

de sectie poëzie, zijn erg herkenbaar: ‘De gedichten zijn deel 

van mij geworden, of ik ben deel geworden van de tekst. Ik 

heb een groter, tijdlozer universum mijn lichaam in ge-

smokkeld, ongeveer zoals ik niet in mijn koffer pas, maar 

mijn kostuum past wel in mijn koffer, en ik pas in mijn 

kostuum.’5 De verschillende ervaringen die een praktikant 

accumuleert, vormen samen zijn of haar ‘ervaring’. 

4 
De manieren waarop de drie projecten artis-

tieke praktijken trachten te delen met een 

publiek, zijn erg verschillend. In Time has fallen 

asleep in the afternoon sunshine wordt de lezer 

uitgenodigd om te kijken en te luisteren naar een belichaamd 

boek. Sitting with the body 24/7 bezit verschillende graden 

van toegankelijkheid: de passant op straat kan er een vluch-

tige blik op werpen in het voorbijgaan, blijven staan om wat 

langer te kijken, binnengaan om mee te doen aan de retrai-

te of in de loop van de week meermaals terugkeren. Bij 

Building Conversation kan je geen toeschouwer zijn, enkel 

participant. Het groepsgesprek aan de hand van de conver-

satietechniek van de kwantumfysicus David Bohm, waar 

ik aan deelnam, werd zelfs niet gemodereerd. Als wij als 

tijdelijke praktikanten het heft dus niet in handen namen, 

zakte die hele sessie als een pudding in elkaar.

Er bestaat ondertussen een uitgebreide maatschappijkriti-

sche artistieke traditie die de zogenaamd actieve publieks-

participatie verkiest boven het verondersteld passieve 

toeschouwerschap - zeker sinds Guy Debords invloedrijke 

theorie over de spektakelmaatschappij, waarin burgers 

vervallen tot consumenten van beelden die hen vervreem-

Enerzijds is er het verlangen 
om tegen de productiedwang 
in erkenning te vragen voor 
de trage basis van de 
artistieke arbeid, anderzijds 
biedt het steeds hybridere 
karakter van artistieke 
praktijken de kans om een 
contact te bewerkstelligen 
met publieken die zelden met 
kunst in aanraking komen.

© KRIS DEWITTE
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den van de realiteit en hun eigen vermogen tot handelen. 

In zijn essay The Emancipated Spectator haalt Jacques Ranci-

ère die al te schematische actief-passief dichotomie echter 

onderuit: ‘The spectator also acts (…). She observes, selects, 

compares, interprets. She links what she sees to a host of 

other things she has seen on other stages, in other kinds of 

place. She composes her own poem with the elements of 

the poem before her.’6 De Franse filosoof erkent dat het 

doorbreken van de traditionele verhoudingen tussen per-

formers en toeschouwers de podiumkunsten op talloze 

manieren heeft verrijkt. Problematisch is echter wanneer 

een moreel onderscheid wordt gemaakt tussen kijken en 

participeren: ‘the redistribution of places is one thing; the 

requirement that theatre assigns itself the goal of assembling 

a community which ends the separation of the spectacle 

is quite another.’7 

Net als het zitten aan je bureau op het werk sterk verschilt 

van een zitmeditatie binnen Heike Langsdorfs retraite, 

waarbij - zoals de titel van het werk suggereert - wordt ge-

zeten met het lichaam, bestaat er een onderscheid tussen het 

kijken of luisteren dat als een praktijk wordt beoefend en het 

kijken of horen zonder meer. Het kijken-als-praktijk of het 

luisteren-als-praktijk houdt een specifieke vorm van percep-

tuele activiteit in, die minder cerebraal is dan hoe Rancière 

ze hierboven omschrijft, en meer rekening houdt met de 

zintuiglijke impact van het ervarene. Langsdorf ging heel 

bewust om met hoe de verschillende fases van de retraite 

zich naar de straatkant toe veruitwendigden als beeld. Zowel 

deze ‘aandachtsbeelden’, zoals de kunstenares ze noemt, als 

Edvardsens belichaamde, sprekende boeken nodigen de 

toeschouwer uit om een ‘wandeling’ te maken. Al kijkend en 

luisterend kan hij zich, ontdaan van zijn intenties, begrippen 

en oordelen, ten volle openstellen voor wat hem omgeeft.

5 
In onze tijd voelen meer en meer kunstenaars 

- de drie behandelde praktijkprojecten zijn maar 

enkele van een lange reeks - de behoefte om 

zich op hun artistieke praktijken te focussen 

en deze publiek te maken. Het verlangen groeit om tegen 

productiedwang in ruimte en erkenning te vragen voor de 

basis van de artistieke arbeid, die omwille van haar traag-

te en onzichtbaarheid economisch onvoldoende wordt ge-

valoriseerd binnen het huidige kunstenbestel. De hyper-

mobiele, projecthoppende kunstenaar is duidelijk moe en 

aan iets anders toe. Kan het zijn dat hij of zij, na jarenlang 

een bron van inspiratie te zijn geweest voor de flexibilisering 

en precarisering van arbeid, nu een voorloper wordt in de 

weerstand tegen postfordistische modellen? Bovendien 

biedt het steeds hybridere karakter van artistieke praktijken 

- zij vermengen in toenemende mate met een brede waaier 

van maatschappelijke praktijken - de opportuniteit om 

contact te maken met publieken die doorgaans zelden met 

de kunsten in aanraking komen. De focus op het werken in 

plaats van het afgewerkte werk kan misschien een dialoog 

doen ontstaan over bestaande en mogelijke manieren van 

werken en hun verhouding tot het leven. ¶

 Voor Time has fallen asleep in the 
afternoon sunshine creëerde Mette 

Edvardsen een ‘levende bibliotheek’ 
van mensen die boeken van buiten 

leren en opzeggen tijdens één-op-één 
ontmoetingen met toeschouwers.

Sébastien Hendrickx is freelance dramaturg en schrijver.

1 Skype-interview met Siegmar 
Zacharias, 26 juni 2012.

2 Skype-interview met Lotte van den 
Berg, 31 januari 2015.

3 MASSCHELEIN, Jan, “E-ducating the 
gaze: the idea of a poor pedagogy” 
in: Ethics and Education, vol. 5, nr. 1, 
maart 2010, pp. 43-46.

4 ELIOT, T.S., Collected Poems: 
1909-1962, Faber and Faber, 
Londen, 2002, p. 177.

5 DE WACHTER, Bruno, “De lucifer / 
conform zijn opdracht / 
communiceerde verbrandend” in: 
nY, nr. 20, februari 2014, paginering 
onbekend.

6 RANCIÈRE, Jacques, The 
Emancipated Spectator, Verso, 
Londen & Brooklyn, NY, 2011, p. 13.

7 RANCIÈRE, Jacques, Ibid., p.15.
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Het verlangen om 
de (af)scheiding  
te overspannen
De klankperformances van Myriam Van Imschoot
door Mia Vaerman

 What Nature Says is een luister- en 
kijkspel waar de noties rond mens, 
natuur en machine op de helling 
komen te staan.

Midden februari ging What Nature Says in première op het Burning Ice Festival in het Brusselse Kaaitheater. Vijf performers 

bootsen kettingzagen, sirenes, water en vogels na met enkel mond, lijf en micro. Zoals de Foley artists, maar dan  

zonder objecten, technologische snufjes of sound effects. Een gesprek met de artiest die van joelen een kunst maakte. 

© BEATA SZPARAGOWSKAZE
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vreemdheid van dat uitgerekte gebaar. Ook LIFT (2013), haar 

eerste kortfilm, vertrekt van die woontoren waarin ze zelf 

huist. Etage na etage filmt ze de balkons waar privéruimte 

en buitenwereld samenkomen. ‘Het is één lange camera-

beweging die de façade van het gebouw scant, maar ook  

de wereld eromheen oproept via het stedelijke gedruis. 

Naarmate we hoger klimmen, klinkt de stad ijler en onwe-

zenlijker.’

Joelen

Voor de solo Living Archive (2011) vertrok ze van oude muziek-

cassettes, opnames van interviews en ingesproken brieven 

die haar vader opstuurde – een verbindingsofficier bij de 

marine. ‘De oudste opname van m’n eigen stem is een mag-

netische band waarop ik de oren van m’n nonkels kop zeur 

om te jodelen. Het is mijn technologische geboortekreet:  

als een hyena boots ik de stembuitelingen van het jodelen 

na. Net wanneer mijn oom uiteindelijk een Tiroler-lied aan-

heft, loopt de band af. Die ontdekking bleef me intrigeren, 

want ik herinnerde me daar uiteraard niets meer van. Het  

is merkwaardig hoe snel je eigenlijk een vreemde wordt te-

genover jezelf. Met schrijven heb ik dat ook: ik herken me  

in geen enkele van mijn vroegere teksten. Dat geeft niet, ik 

ben volledig opgeschoven naar het orale, en dat is hoe dan 

ook vluchtig.’ 

In een vorig leven was de Brusselse geluidskunstenaar 

danscriticus voor De Morgen, wetenschappelijk medewerker 

aan het Instituut voor Culturele Studies (KU Leuven) en 

dramaturg bij onder andere Meg Stuart en Philipp Gehma-

cher. Ze richtte Sarma op, werkplaats voor kritiek, onderzoek, 

dramaturgie en creatie, en ontwikkelde daarbinnen Oral 

Site, een open source development platform voor orale en 

experimentele publicatieformats. Sinds 2007 spitst ze zich 

toe op installaties, performances, video’s en sound poetry.

Of het klopt dat ze niet naar het nieuws kijkt of kranten 

leest, steek ik van wal – omdat het zo’n tegendraads gegeven 

is. ‘Een autistisch trekje,’ geeft Van Imschoot toe. ‘Ik kan 

moeilijk vluchtig en selectief lezen, dus lees ik een krant 

van de eerste tot de laatste pagina. Kranten zijn te veel 

opgeschoven richting magazines, met onevenredig veel 

aandacht voor televisie en lifestyle, ook op de culturele 

pagina’s. Dat zeg ik niet vanuit een elitair standpunt; ik vind 

het vreemd dat er als richtlijn een soort wereld wordt voor-

gehouden waarvan ik denk dat hij niet eens representatief 

is voor de zogenaamde ‘modale lezer’. Ik blijf steeds haperen 

tijdens het lezen, zit constant de machinaties en manipu-

laties te achterhalen. Behoorlijk arbeidsintensief!’ Politiek 

interesseert Van Imschoot wel. Ze leest boeken over poli-

tieke filosofie en geschiedenis. En als vrienden bellen is 

haar openingszin: ‘Wat gebeurt er in de wereld?’ ‘Mensen 

weten wat er vijf minuten geleden is gebeurd, maar niet 

wat er vijftig jaar terug aan de hand was. Dat ze alles nu 

direct weten zorgt voor een valse geruststelling.’

Van Imschoots performances vertrekken van een ongewo-

ne insteek. Ze gaan over wuiven, jodelen en vals zingen, 

maken gebruik van oude bandopnames of interviews, fo-

cussen op menselijke, dierlijke of machinale geluiden. Hoe 

begint ze eraan? ‘Ken je de film Stalker van Tarkovski? Het 

hoofdpersonage baant zich een pad door een steen telkens 

voor zich uit te gooien, ernaartoe te lopen en hem van daar 

opnieuw in het ongewisse te werpen. Mijn verlangens zijn 

als stenen die ik voor me uitgooi; ik verbind me ertoe ze 

achterna te gaan. Het is doelgericht en toch grillig, want 

het pad ontstaat pas na de worp, afhankelijk van de plek 

waar de steen toevallig landde.’

Efemeriden (2013) vertrok van zo’n steenworp: ‘Het idee was 

dat ik de versplinterde, maar specifieke woongemeenschap 

van de Brusilia-woontoren in Schaarbeek zou mobiliseren 

voor een gebaar richting de stad. Ik wou een vibrerend beeld 

maken.’ Ze besloot haar buren te filmen tijdens een door 

haar georkestreerde wuifperformance op de balkons. Zo’n 

veertig mensen verschijnen als minuscule insecten tegen 

een panorama van beton met een wolkenkrans eromheen. 

Ze wuiven lang, tot ze nagenoeg geheel oplossen in de 

Een landschap is afstand in de 
ruimte, geschiedenis is afstand in 
de tijd. In haar werk overbrugt 
Myriam Van Imschoot beide; met 
behulp van sonoor materiaal en 
tijdsdocumenten en met inzet 
van haar eigen lichaam.
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toe herhaald met almaar meer glitches, weglatingen en in-

kervingen, tot de stilte het overneemt. In de hiaten zindert 

het lied na, en al die connotaties die je – ondanks dat rigou-

reuze uitbenen – niet kunt bedwingen.’

Dezelfde behandeling van klank, als materie waarin cultu-

rele resten zinderen, hanteert Van Imschoot voor YOUYOUYOU 

(2014). In die performance werkt ze met de zaghareet of de 

youyou, een Arabische vreugdekreet die je op huwelijken 

hoort. Op uitnodiging van Moves Without Borders reali-

seerde ze het project met acht lokale performers in Jaffa, 

op een boogscheut van Tel Aviv, waar een grote Arabische 

gemeenschap leeft. In december vorig jaar, bij de Brusselse 

versie met twaalf vrouwen, barstte in het Beursschouw-

burgcafé een geëxalteerde vreugde los. Als een plotse 

wervelwind kwamen de performers uit alle richtingen te-

gelijk naar het midden van de ruimte.

Nijlpaarden en eendagsvliegjes

Kettingzagen, meeuwen, nijlpaarden, eendagsvliegjes, 

kabbelende beekjes: in de nieuwste creatie van Van Imschoot 

werkten de artiesten van What Nature Says (2015) soms een 

hele dag om één minuut geluid goed te kunnen nabootsen. 

De vijf performers (Mat Pogo, Anne Laure Pigache, Jakob 

Ampe, Jean-Baptiste Veyret Logerias, Caroline Daish) komen 

Van Imschoot beluisterde maandenlang alle materiaal, sloot 

zich op in de repetitieruimte, danste urenlang op de tapes 

en zong mee: ‘Ik dreef het hele archief door mijn lijf.’ On-

derhuids speelde een persoonlijke zoektocht mee. ‘Ik stelde 

me op als een detective, verwikkeld in een soort private 

investigation. Je zit daar met al die schoendozen vol banden 

en delft de brokstukken op van een onsamenhangend ver-

leden. Er is een crime scene, maar je weet nog niet wat de 

misdaad is.’ Het familiearchief benaderd als een orakel: 

‘Wat wordt er verteld tussen de lijnen, welke opdrachten 

ontwaar ik? Bedoeling was om bij de materialiteit van het 

gehoorde te blijven: luisteren naar het stotteren en haperen, 

het timbre, naar de snelheid en verhevigingen...’ 

De jodelopname kwam uiteindelijk niet in de voorstelling, 

maar intussen kán ze het wel. In haar Berlijnse lerares 

Doreen Kutzke, aka de jodelqueen van Kreuzberg, vond ze 

een muzikale partner. Ze voeren samen twee door Van 

Imschoot gecomponeerde jodelduetten op: Hola Hu (2013) 

en Kucku (2014), waarbij ze unisono zingen als kwamen hun 

stemmen uit één keelgat. ‘Jodelen is een zondige vreugde. 

Tijdens mijn kinderjaren in de jaren 1970 raakte de Tiro-

ler-folklore bezoedeld. In de nasleep van de Tweede Wereld-

oorlog hoorde het bij het moffengebroed. In mijn composi-

ties ga ik wars van die besmetting puur vocaal om met de 

zangtechniek. Een bekende jodelfrase wordt tot tien keer 

 Myriam Van Imschoot in Australië, waar ze research deed voor What Nature Says.
© MARCUS BERGNER
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want iedere klank wordt steeds uit een lijf gewrongen – in-

clusief de fratsen die daarmee gepaard gaan.’

De geluiden die de performers maken met hun lijven wor-

den versterkt in een set-up van geluidskunstenaar Fabrice 

Moinet, die het signaal doorstuurt naar de andere ruimte. 

‘De paradox is dat je weet dat mensen de klanken produ-

ceren, maar je het menselijke erin niet altijd herkent.’ 

‘Nabootsing’ klinkt cheap, weet Van Imschoot. ‘Het moder-

nisme in de kunst heeft de band met de werkelijkheid 

doorgeknipt. Kunst moest autonoom zijn. Toch blijft mime-

sis nazinderen, ook in de avant-garde en eigenlijk doorheen 

de hele twintigste eeuw.’ In de naoorlogse hedendaagse 

muziek, met de musique concrète, ziet zij die verzelfstandiging 

terug. ‘Componisten in de lijn van Pierre Schaeffer gebruik-

ten opgenomen alledaagse geluiden, maar in hun collages 

was de herkomst van de klank niet langer van tel. Ze wilden 

de luisteraar binnenhalen in de klank zelf, los van de haken 

waarmee die klank aan de realiteit vasthing. Dat was een 

noodzakelijke beweging, die emancipatie van het geluid. 

Maar zelf vind ik verwijzingen wel van belang.’

Auditieve ontbossing

‘Mijn favoriete scène uit What Nature Says is het ontbossings-

tafereel. Daarvoor luisterden we naar houtzagen, tractoren, 

kettingzagen, enzovoort. In dat amalgaam van geluiden kan 

de toeschouwer denken aan de hectaren Amazonegebied 

die dagelijks verdwijnen, aan land grabbing en andere ont-

ginningsmanoeuvres. Maar je kan er evengoed vervelende 

grasmaaiers in horen. Een klank houdt geen moreel verdict 

in. Lawaai, sonore vervuiling, de trend van stilteoorden of 

decibeldrempels… pas wanneer je klanken in een bredere 

ecologische en sociale praktijk plaatst worden ze politiek.’

Van Imschoot verwijst naar Bernie Krause, een bekende field 

uit noise underground scenes, bruitisme, koorpraktijken en 

popmuziek. Zoals een schilder zo scherp mogelijk kijkt naar 

de wereld, zo luisterden Van Imschoot en haar geluidmakers 

zo accuraat mogelijk. Niet alleen de virtuositeit telt, zegt 

Van Imschoot, ook het engagement bij zo’n onmogelijke 

opdracht. Zelf leert ze telkens opnieuw de stemtechnieken 

van haar performances aan. ‘Ik vind het belangrijk om me 

lichamelijk in te schakelen. Ik ben geen antropoloog die 

erbuiten staat. Kunst is voor mij een andere vorm geven 

aan overdracht en overlevering, je midden in the line of 

transmission plaatsen.’

‘In een eerste fase van het creatieproces gingen we aan de 

slag met tutorials op YouTube. We lachten ons vaak een bult. 

Kinderen, jongeren, volwassenen, beatboxers, stemimitators 

of gewoon mensen die trots zijn op een partytrick, leggen 

hun trucjes uit voor de webcam. Hoe klink je als krekel, 

helikopter, straaljager? Het heeft iets sulligs om zo staps-

gewijs je kunstgrepen te etaleren, maar het is ook herken-

baar. We kunnen zo trots zijn wanneer we ons onderschei-

den door een kunstje. Zijn kunstenaars zoveel beter? Ik 

denk het niet. Natuurlijk gaat het mij niet om het effect op 

zich, maar om een kinderlijk plezier dat tot een complexer 

verhaal uitgroeit, waarbij de noties rond natuur mee op de 

helling komen te staan.’

De voorstelling vindt plaats in twee zalen, zodat het publiek 

de performance twee keer beleeft: een keer mét en een keer 

zonder dat het de performers bezig ziet. ‘Je krijgt de moge-

lijkheid om je waarneming te toetsen. Wat hoor en verbeeld 

je je als je de klankproductie niet ziet, wat als je ze wel ziet? 

Ik bied verschillende perspectieven aan. Je kan naar de 

klanken luisteren als een fenomeen van vibratie, frequen-

tie, zindering; je kan oor hebben voor wat ze oproepen en 

tenslotte kan je oog hebben voor het performatieve gebaar, 

 Still uit de film Efemeriden.
© MYRIAM VAN IMSCHOOT



13

denis is afstand in de tijd. In haar werk overbrugt Myriam 

Van Imschoot beide; met behulp van sonoor materiaal en 

tijdsdocumenten en met inzet van haar eigen lichaam.

Deze zomer gaat Van Imschoot schrijven aan een novelle op 

basis van een geluidsarchief van bestaande interviews. 

Verder ligt er een samenwerking in het verschiet met acteur 

en auteur Willem de Wolf. Ze plannen een tekst-theaterper-

formance op basis van de ervaring die Van Imschoot had 

toen ze met Jean-Baptiste Veyret-Logerias enkele jaren gele-

den een koor opstartte in Brussel. ‘Die eerste bijeenkomsten 

waren pure Tati voor mij. Er is bij zo’n repetitie veel wachten, 

maar in die leegte ontstaat een tragisch-komische glans; 

waarbij je staart, gluurt en luistert in een hoog-zintuiglijke 

sluimerstand tot het weer aan jou is, met veel vals zingen 

en missers tussendoor. Ik werk met geluid zoals met materie. 

Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Willem, omdat 

hij heel opmerkzaam is, en veel kracht puurt uit de obser-

vatie, het kleine detail dat veel prijsgeeft over menselijke 

verhoudingen. In tegenstelling tot andere koorprojecten zijn 

het acteurs die een koor spelen, geen zangers. Niet de afge-

werkte compositie staat centraal, maar het hele leerproces 

met z’n falen, herhalen, de verveling en de chit-chat tussendoor. 

Puur klankmatig vind ik niks mooier dan vals zingen!’ 

Of ze van nature een wars wezen is, wil ik nog weten. ‘Wars 

zijn is geen standaard parcours’, antwoordt ze, terwijl ze 

de kurk niet uit de wijnfles trekt, maar erin duwt. ¶

recorder die de symfonie The Great Animal Orchestra schreef. 

‘Hij maakte geluidsopnames in een bos in Noord-Amerika 

voor en nadat er selectief werd gekapt. Op de foto voor en 

na die kap ziet de plek er nagenoeg exact hetzelfde uit. Maar 

op zijn sonogrammen (visualisering van geluid, MV) zie je op 

auditief niveau wel degelijk een gat. ‘Een gezonde habitat 

kent een evenwichtige geluidsdistributie van alle aanwezi-

ge dieren, planten, beken, micro-organismen. Zoals radio-

zenders uit elkaars frequentiegolven blijven, zo zoeken die 

organismen verschillende timeslots op of hogere en lagere 

frequentiegolven. Vogels en krekels verdelen zo hun terri-

torium. Waar op de foto’s de ontbossing slechts een cosme-

tische ingreep leek, kon Krause via het geluid wel degelijk 

een grote verschraling vaststellen van de biodiversiteit.’

Afscheid nemen

Waarom is het pijnlijk om te luisteren naar stemmen van een 

dierbare overledene, vraag ik haar. ‘Iedere opgenomen stem 

heeft iets unheimich, zegt Van Imschoot. Hij representeert een 

splitsing tussen wat was en wat overblijft. Het is een reststem.’ 

In haar werk zoekt Van Imschoot een verhouding tot de 

geesten ‘die rondwaren als pendant van een voortschrijden-

de moderniteit. Daar ligt volgens mij ook de lijn met folklore 

en jodelen, met vocale praktijken die in de marge leven of 

dood zijn verklaard. Alsof ze op een no place zijn beland en 

alleen in het cabaret van het erfgoedreservaat hun nummer-

tjes nog eens mogen opvoeren. Je kan van die zwerfpraktijken 

iets meenemen in het nu, er iets van overleveren, door ze zelf 

te incarneren. Dat hoeft niet altijd respectvol. Je kan de rest-

jes oppeuzelen, het blijft wel weer ergens aan kleven.’

Afstand, afscheid, afscheiding, verlies en – in weerwil daar-

van – contact. Daar ligt misschien wel de grond van Van 

Imschoots artistieke werk. Het contact terugzoeken via 

bandopnames en audiocassettes. In Pick up Voices (2007) vroeg 

Van Imschoot Christine De Smedt de stemmen en gebaren 

over te nemen van vier choreografen die ze ooit interview-

de. In Black Box (2009) – een installatie in samenwerking met 

Kristien Van den Brande en Ayméric de Tapol – werden in-

terviewfragmenten van dansers en andere kunstenaars op 

singles geperst. Je kon ze opvragen in een jukebox. ‘Met 

stemmen die door het landschap schallen gebeurt iets ge-

lijkaardigs: traditioneel werden het jodelen en de youyou 

gebruikt om een fysieke afstand te overbruggen.’ In de 

roepperformances Vozes de Magiao (2011) en Singelstemmen 

(2012) die Van Imschoot met Toine Horvers bracht in de 

Portugese bergen en de Rotterdamse stationsbuurt, zoekt 

ze dezelfde ervaring op. Ook in het wuifgebaar herken je het 

verlangen om de (af)scheiding te overspannen. Het zijn stuk 

voor stuk manieren om de gevreesde scheiding ongedaan 

te maken. Een landschap is afstand in de ruimte, geschie-

What Nature Says speelt nog op woensdag 21 maart in  

CAMPO (Gent) en zaterdag 28 maart in PAct Zollverein (Essen).

Mia Vaerman recenseert podiumkunsten en schrijft over verwante 

onderwerpen. Tussendoor vertaalt ze teksten over kunst en filosofie.

‘Een klank houdt op zich geen 
moreel verdict in. Lawaai, sonore 
vervuiling, de trend van 
stilteoorden of decibeldrempels… 
pas wanneer je klanken in een 
bredere ecologische en sociale 
praktijk plaatst worden ze politiek.’
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Een schaamlap in 
een kinderhand

Daar zat ik dan, met dat boek over superdiversiteit op mijn 

schoot. Dat gesprekje met mijn dochter leerde me meer dan 

alle boeken, artikels en lezingen over dit thema samen: de 

kinderen van nu – zeker zij die opgroeien in multiculturele 

steden en (school)omgevingen – gaan veel onbevangener 

om met die diversiteit dan wij, wat hen ongetwijfeld een 

grote maatschappelijke voorsprong geeft. Ik dacht terug aan 

Ongeveer een jaar geleden was ik verdiept in 

het boek Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert 

van socioloog Dirk Geldof1. Hij legt daarin uit dat in steeds 

meer steden de meerderheid van de bevolking bestaat uit 

zogenaamd etnisch-culturele minderheden, waardoor er 

eigenlijk geen ‘meerderheid’ meer bestaat waaraan ‘minder-

heden’ zich zouden moeten aanpassen; iets wat veel kansen 

biedt voor de samenleving als geheel. Ik was verdiept in dat 

boek, toen mijn dochter van vijf verslag kwam doen van haar 

schooldag. Van een van de schooljuffen kon zij niet zeggen 

of zij wel of geen hoofddoek droeg. Ik kan me nauwelijks 

voorstellen dat ik van een vrouwelijke collega niet zou kun-

nen zeggen of ze al dan niet een hoofddoek draagt, het is een 

doorslaggevende eigenschap die onmogelijk over het hoofd 

kan gezien worden. Voor mijn dochter daarentegen is een 

hoofddoek wat een bril is voor ons: het valt op als je erop let, 

maar vaak zie je het niet omdat je er zodanig aan gewend 

bent; het is niet langer bepalend voor de manier waarop je 

mensen in groepen verdeelt. 

Superdiversiteit in het jeugdtheater

Het besef dat onze samenleving superdivers wordt is actueler dan 

ooit. Nog actueler is de vraag hoe we daarmee willen omgaan.  

De reacties op de aanslagen van begin januari in Parijs zijn tekenend: 

de Westerse wereld twijfelt tussen een wij-zijdenken waarin repressie 

de bovenhand voert of een visie waarbij men de aanslagen als een 

extreem fundamentalistische daad ziet die niets te maken heeft met 

het anders-zijn van grote groepen in de samenleving. Het is een 

moeizame houding, dat balanceren, en een teken van een tijd in 

transitie en een wereld op losse schroeven. Ook in de kunsten valt  

de aarzelende omgang met onze superdiverse werkelijkheid op. In het 

jeugdtheater ligt wat dat betreft een grote kans. De aanwezigheid van 

een jong publiek dat superdiversiteit haast vanzelfsprekend vindt, 

verplicht de jeugdtheaters om dynamisch te zijn.

door Tom Rummens

Is het gebrek aan diversiteit in het 
theater niet vooral een gebrek aan 
moedige keuzes, eerder dan een 
gebrek aan zogenaamd talent?

© KURT VAN DER ELST
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mijn eigen lagere schooltijd, vijfentwintig jaar geleden, in 

een dorp, waar in de hele school één Marokkaanse jongen 

zat die voortdurend kop-van-jut was, niet in het minst voor 

de leraars. Ik dacht terug aan m’n eigen parcours waarin ik 

de aanwezigheid van andere culturele achtergronden leerde 

zien als verrijkend: een weg die ik pas ben beginnen afleg-

gen toen ik op mijn zeventiende naar Brussel trok, en allicht 

nog steeds verder zet, getuige het feit dat ik boeken lees over 

diversiteit. Ik ben het helemaal eens met Rachida Lamrabet 

wanneer ze Martha Nussbaum parafraseert: ‘Een goede 

samenleving brengt respect op voor verschillende opvattin-

gen en overtuigingen en zorgt ervoor dat mensen zich 

kunnen ontplooien, zonder daarbij op grond van vooroor-

delen en eigen opvattingen voorbarige conclusies te trekken, 

zonder politieke of juridische hindernissen op te werpen. 

Het is verbeelding die de andere tot werkelijkheid maakt en 

die ons een mens onthult, een mens met zijn eigen werke-

lijkheid om onze empathische verbeelding te laten werken 

in zaken van religieus pluralisme. Nussbaum zegt dat onze 

angst en afkeer ons blikveld vernauwen tot 

onze eigen werkelijkheid en die van een 

kleine kring van dierbaren. We blijven dicht 

bij huis met onze verbeelding en we doen 

niet de inspanning om ons te verplaatsen in 

een leven dat anders of moeilijk is. En toch 

is juist dat volgens Nussbaum noodzakelijk. 

Door onze empathische verbeelding te laten 

werken erkennen we dat de ander een eigen 

leven heeft en dat die persoon, net zoals 

wijzelf, recht heeft op ruimte om zijn eigen 

doelen na te streven op basis van gelijkheid. 

Maar onze verbeelding is lui en daarom 

maken we morele fouten.’2

In rekto:verso schreef ik dat de kinderkunsten 

vaak lijden aan een calimerocomplex3: ze 

bevestigen zichzelf in een vermeende min-

derwaardigheid. Vaak hangt rond de kin-

derkunsten de idee dat ze artistiek en an-

derszins ondergeschikt zijn aan de ‘echte 

kunst’ – die voor volwassenen. Onterecht: 

juist omdat kinderen vaak op een soepeler 

manier omgaan met de realiteit van nu 

ontstaat de kans om kinderkunsten te zien 

als een laboratorium voor de toekomst. Het 

publiek van het jeugdtheater vernieuwt 

zichzelf continu en groeit op in een wereld 

die steeds verandert. Dat biedt kansen om 

van de kinderkunsten een wegbereider 

maken. Tijdens een rondetafelgesprek over 

kinderkunsten verwoordde de Nederlandse 

theatermaker Jetse Batelaan, nu artistiek 

leider bij jeugdtheatergezelschap Artemis, het als volgt: ‘Ik 

vond het wel lekker om in dat gure kunstklimaat dat in 

Nederland heerst onderdak te gaan zoeken in het jeugdthe-

ater. Ik was ervan overtuigd dat ik daar nog meer zou 

kunnen dan elders, dat ik er nog verder kon gaan in het 

opzoeken van grenzen en dat kinderen vlotter mee zouden 

gaan in die zoektocht.’4

Die vrijheid om grenzen af te tasten in het jeugdtheater is 

er zeker ook wat superdiversiteit betreft. Aangezien kinde-

ren vlotter dan volwassenen omgaan met de diversiteit die 

hen omringt, hebben de kinderkunsten een publiek dat in 

elk geval niet langer verwacht dat diversiteit in een apart 

hoekje wordt gestoken. Precies zo heeft Bart Van Nuffelen 

zijn prachtvoorstelling Dinska Bronska bij MartHa!tentatief 

ook opgevat. Het verhaal van het meisje Dinska, dat naar 

het Westen vlucht op zoek naar een vader die er als politiek 

vluchteling belandde, mag dan wel uiterst concreet zijn, 

maar de voorstelling zelf biedt het publiek (8+) alle moge-

 Guy Cassiers: ‘Kinderen zijn zeer snel gewend aan het ‘rare’ Nederlands van actrice Yves-Marina 
Gnahoua in Het vertrek van de mier, volwassenen hebben daar meer bedenkingen bij.’
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feit dat de groep actrices dezelfde diversiteit weerspiegelt 

als de passanten van Rotterdam Centraal niet meer over 

het theater dan over de voorstelling? Is het gebrek aan di-

versiteit in het theater niet vooral een gebrek aan moedige 

keuzes, eerder dan een gebrek aan zogenaamd talent? 

Het zijn maar twee schaamlapjes, maar wel twee hardnek-

kige. Het gebruik van schaamlapjes is des mensen: we doen 

het voortdurend, lees er Kahneman maar op na5. We ge-

bruiken drogredenen om met de wagen naar de bakker te 

rijden, vlees te blijven eten en Facebook te gebruiken – ter-

wijl het tegen onze principes ingaat. En dus ook om te doen 

alsof diversiteit toelaten in onze artistieke praktijk onmo-

gelijk of toch erg moeilijk is. Drogredenen mogen dan niet 

misdadig zijn, het neemt niet weg dat ze doorprikbaar zijn 

en we dat dus vooral moeten doen. Want dat is het eigen-

aardige: wie praat met beslissers uit de kunstwereld, komt 

zelden mensen tegen die zeggen dat ze geen diversiteit 

willen, wel integendeel. De meesten in de kunstwereld 

streven een tolerant en progressief maatschappijbeeld na, 

ze staan open voor het onbekende en het andere, ze zijn 

vóór gelijkheid en gelijke kansen, enzovoort. 

lijkheden om eigen ervaringen in het verhaal te projecteren. 

De tactiele manier waarop Anastassya Savitski het hoofd-

personage danst biedt een ongeziene openheid. Eerder dan 

de kijker te beladen onder conflicten en emoties reikt 

Dinska Bronksa kapstokken aan. Het is een uiterst geslaagde 

manier om thema’s als diversiteit, cultuurverschil en mi-

gratie te presenteren aan een publiek dat er altijd ook zelf 

min of meer rechtstreeks mee te maken heeft.

Progressief denken, conservatief handelen

Er zijn talloze manieren om je als cultuurwerker (daarmee 

bedoel ik zowel de theaterdirecteur als de regisseur, zowel 

de festivalprogrammator als het lid van een beoordelings-

commissie) niet echt te moeten verhouden tot superdiversi-

teit. In de cultuursector gebruiken we schaamlapjes om te 

kunnen blijven doen wat we doen. Een van de hardnekkig-

ste schaamlapjes is het publiek. De meeste mensen met een 

andere culturele achtergrond zijn bijvoorbeeld eenvoudig-

weg niet in theater geïnteresseerd, wordt vaak gezegd. Het 

hoort niet tot hun ‘cultuur’, beweren we, vaak op omfloerste 

wijze. Er zijn meerdere problematische kanten aan zo’n 

uitspraak. Het is ten eerste niet waar dat mensen met een 

andere culturele achtergrond niet geïnteresseerd zouden 

zijn in kunst of theater. Hoogstens zijn ze niet geïnteresseerd 

in het soort theater dat in onze zalen te zien is – iets wat 

trouwens ook geldt voor veel mensen wiens stamboom diep 

in de Vlaamse klei zit vastgezogen. Je kan je bijgevolg af-

vragen of het gebrek aan publieke belangstelling vanuit 

etnisch-cultureel diverse hoek wel te maken heeft met die 

etnisch-culturele diversiteit of met het feit dat onze kunst-

markt nu eenmaal maar een kleine groep mensen aanspreekt 

– en dus of de hele diversiteitskwestie in de kunsten niet 

eigenlijk gewoon het gevolg is van een zeker onvermogen 

(of een zekere onwil) om kunst te maken die streeft naar 

een breed maatschappelijk draagvlak. 

Een tweede hardnekkig schaamlapje is dat er geen goede 

theatermakers en acteurs zijn met een cultureel diverse 

achtergrond. Kwaliteit is een subjectieve waarde die door 

een beperkte groep wordt ingevuld: wat goed is en wat niet 

staat nergens in steen gebeiteld. Toch gooien we de armen 

machteloos in de lucht, suggererend dat mensen met een 

andere achtergrond niet in de juiste opleidingen terechtko-

men en bijgevolg niet in professionele producties kunnen 

meespelen: het is een moeilijk te doorbreken cirkel. Zopas 

ging bij MAASTD in Rotterdam het erg mooie Voorjaarsoffer 

van Moniek Merckx in première, een rituele voorstelling 

waarin acht actrices, vertrekkend van Le sacre du printemps, 

de vrouwelijkheid bezingen. De voorstelling heeft op zich 

niks met superdiversiteit te maken, de diversiteit van de 

cast lijkt vanzelfsprekend, toch valt het op. Maar zegt het 

 Het publiek bij Voorjaarsoffer van Moniek Merckx is even divers als de cast.
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Het jeugdtheater krijgt dit diverse schoolpubliek ‘cadeau’ 

en heeft de mogelijkheid om op de diverse samenstelling 

in te spelen. Alleen al het feit dat in al die schoolvoorstel-

lingen telkens een afspiegeling zit van de samenleving 

(kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten, 

arme en rijke kinderen, zowel kinderen van culturo’s als 

kinderen van ouders die nooit aan cultuur doen) is uniek. 

In een gesprek over Het vertrek van de mier wijst Cassiers op 

wat hij zelf als een van de grootste aantrekkingspolen van 

het jeugdtheater omschrijft: ‘Kinderen zijn voor een groot 

stuk onbevangen: hun wereldbeeld is nog niet af. Dat maakt 

van hen heel interessante kijkers. Volwassenen weten al 

wat ze goed, mooi en juist vinden, en ze gaan ook in hun 

cultuurbeleving meestal op zoek naar een bevestiging 

daarvan. Kinderen kunnen dat eigenlijk nog niet. Er is zoveel 

dat ze nog moeten ontginnen: een voorstelling is een manier 

om dingen te ontdekken. Het maakt de impact van een 

voorstelling vaak ook groter. Het valt overigens op hoe snel 

ze daarmee omgaan. Als Yves-Marina Gnahoua in Het ver-

trek van de mier opkomt en begint te spreken, krijg je aan-

vankelijk veel reacties. Sommige kinderen lachen of geven 

commentaar, omdat haar Nederlands zo raar klinkt. Maar 

als ze even later voor de tweede keer opkomt, zijn de kin-

deren al aan haar manier van spreken gewend. De stap die 

daar gezet wordt is van groot belang. Doordat kinderen zo 

vroeg in aanraking komen met het verschil, gaan ze daar 

beter mee om.’ Volwassenen daarentegen hebben een be-

leefdheidscode en zullen niet luidop reageren als iemand 

vreemd spreekt. Maar achteraf zijn zij het wel die beden-

kingen hebben bij het taalgebruik en de verstaanbaarheid 

in Het vertrek van de mier. 

Het kinderpubliek gedraagt zich met andere woorden als 

een duizendpotige interpretatiemachine, eerder dan als een 

vat vol vooraf gevormde oordelen: hun oordeel is vaak on-

gemeen duidelijk en hard maar nog niet van tevoren gevormd. 

Hoe diverser dat publiek, hoe gediversifieerder de interpre-

tatiemachine zal zijn, hoe meer visies op een voorstelling 

er zullen ontstaan. De kunst voor de jeugdtheatermaker 

Dat progressieve wereldbeeld wringt hard met een artis-

tieke praktijk die in wezen heel terughoudend en bijwijlen 

zelfs conservatief is als het bijvoorbeeld op diversiteit of 

ecologie aankomt. De kunstgeschiedenis ontwikkelt zich 

traag, denk maar aan de manier waarop Van Gogh, Picasso 

en Duchamp werden ontvangen, dus misschien zal de 

 erkenning van de kracht van culturele diversiteit in een 

artistieke context er uiteindelijk wel komen. Ook die rede-

nering is trouwens een schaamlapje, want uit de kunstge-

schiedenis zouden we kunnen leren dat we zelf de touwtjes 

in handen kunnen nemen en diversiteit kunnen zien als 

iets wat vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze culturele 

context. Niet iets om boeken over te lezen, maar iets dat 

ons werkelijk toebehoort. Als we ons cultureel onderne-

merschap werkelijk serieus nemen als een manier om 

doelen te realiseren die we belangrijk vinden, dan zouden 

we het niet langer louter in economische termen (publieks-

cijfers, eigen inkomsten, sponsorwerving) invullen. We 

moeten de kans aangrijpen om juist die waarden waar  

we werkelijk achterstaan – zoals bijvoorbeeld het creëren 

van een artistiek aanbod dat toegankelijk is voor een su-

perdiverse samenleving, onder andere omdat het gemaakt 

wordt door een superdiverse artistieke praktijk – om te 

zetten in daden. 

Oog in oog met een jong publiek

In december vorig jaar ging Het vertrek van de mier in premi-

ère, een coproductie van Toneelhuis, kunstZ en HETPALEIS, 

in een regie van Guy Cassiers, gebaseerd op het gelijkna-

mige boek van Toon Tellegen. De cast bestond uit zowel 

professionele als niet-professionele acteurs, allemaal met 

een diverse etnisch-culturele achtergrond. De voorstelling 

was een reality check: ze biedt veel mogelijkheden om te 

dromen over hoe het nog beter kan – en ze laat de vraag 

rijzen wat onze schaamlapjes waard zijn. 

We beginnen bij het eerste schaamlapje: het publiek. Globaal 

genomen is het publiek voor jeugdtheater diverser dan in 

het volwassenencircuit. Maar wie de cijfers nauwkeuriger 

bekijkt, ziet meteen dat dit vooral te maken heeft met de 

schoolvoorstellingen: daarbij krijg je een doorsnede van de 

jeugdige bevolking in de zaal, en in een stad als Antwerpen 

is die zeer divers. Maar we moeten vaststellen dat deze groep 

niet consequent doorstroomt naar de familievoorstellingen. 

Exacte cijfers zijn niet voorhanden maar in de ‘vrije voor-

stellingen’ is het aantal mensen met een etnisch-cultureel 

diverse achtergrond eerder beperkt. Het zegt veel over de 

complexiteit en over de talloze drempels die er zijn voor 

mensen om in het theater te geraken en om de sociale codes 

die daarvoor nodig zijn onder de knie te krijgen. 

Aangezien kinderen vlotter dan 
volwassenen omgaan met de 
diversiteit die hen omringt, 
hebben de kinderkunsten een 
publiek dat niet langer verwacht 
dat diversiteit in een apart  
hoekje wordt gestoken.
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te laten aan de sector zelf en daaraan ge-

koppeld een aantal gevestigde praktijken te 

evalueren: ‘Het was een heel andere manier 

van werken,’ beaamt Cassiers in ons gesprek 

over Het vertrek van de mier. ‘Ik heb gewerkt 

met een opener structuur dan ik gewend 

ben. Met iemand als Katelijne Damen weet 

ik perfect waar ze staat en op welke manie-

ren ik haar kan uitdagen. Dat was bij deze 

cast helemaal anders. Ik heb het benaderd 

als een ontdekkingstocht: ik wist niet op 

voorhand waar we zouden uitkomen, en ik 

heb me ook kunnen openstellen voor wat 

de spelers zelf hebben binnengebracht. Hoe 

minder ervaren acteurs zijn, hoe meer ik 

kan vertrekken vanuit wie zij zijn, vanuit 

hun eigen levenservaringen, vanuit datgene 

waar zij uniek in zijn.’

Over twijfels en idealisme

Superdiversiteit in de podiumkunsten is – 

net als in de samenleving – een heet hang-

ijzer. Hoezeer we diversiteit ook willen omarmen als iets 

dat meerwaarde kan bieden, het begrip doet ons steevast 

belanden in een vat vol twijfels en onzekerheden. Maar 

soms moet je springen, desnoods terwijl je oren, ogen en 

neus toeknijpt. Het jeugdtheater is een biotoop waarin dat 

goed kan. Niet omdat het zich in de luwte van de ‘echte’ 

podiumkunsten afspeelt, integendeel: omdat jeugdtheater 

gemaakt wordt voor een publiek dat op een directere manier 

in de wereld staat, vrijer van vooroordelen, meer bereid tot 

aanpassingen aan de realiteit. Zij zijn de toekomst. In de 

hand van een kind worden onze argumenten en twijfels 

vaak als schaamlapjes ontmaskerd. Onze twijfels zijn niet 

onoprecht, maar ze zitten ons idealisme in de weg. Twijfels 

en idealisme: ook over die balans moeten we durven blijven 

nadenken. ¶

bestaat erin die interpretatiemachine in haar waarde te 

laten, ernaar te luisteren in plaats van ze, zoals volwassenen 

graag doen, snel te be- en vervolgens veroordelen. 

Het tweede schaamlapje: er zijn niet voldoende makers, ac-

teurs, enzovoort, met een etnisch-cultureel diverse achter-

grond. De opleidingen leveren weinig mensen uit die hoek af 

dus we kunnen hen ook niet engageren. In een eerdere tekst 

wierp ik het idee van quota op6. Dat de sector daar huiverig 

tegenover staat is begrijpelijk, maar toch moet op een bepaald 

moment het initiatief genomen worden om dit om te keren. 

Want een kind van Marokkaanse ouders dat nog nooit een 

acteur van Marokkaanse origine op een podium heeft zien 

staan, zal allicht niet snel geneigd zijn om zelf de weg van 

het theater in te slaan, om de eenvoudige reden dat hij er zich 

nauwelijks mee kan identificeren. ‘Ik vind positieve discri-

minatie geen slecht idee,’ zegt Cassiers daarover. ‘In Nederland 

is men daar al redelijk vroeg mee begonnen. De resultaten 

laten zich voelen. Onderschat niet wat het betekent voor ie-

mand met een andere achtergrond om plots iemand ‘zoals 

hem’ op de scene te zien staan, of om plots iemand Russisch 

te horen zingen op de scène. Dat zijn enorme triggers voor 

een kind als het die op een juist moment meemaakt.’

Het is makkelijk om naar de opleidingen te wijzen. Maar 

het gebrek aan diversiteit in de sector heeft alle kenmerken 

van een cirkel en die kan je doorbreken op verschillende 

plekken. Er zit geen enkele logica in de gedachte dat dit 

soort veranderingen moet vertrekken vanuit de opleidingen. 

Er zijn zelfs voordelen aan de gedachte dit doorbreken over 

Tom Rummens schrijft voor diverse media. Tot september 2013 

was hij programmator podiumkunsten in de Brakke Grond,  

nu coördineert hij de internationale werking van HETPALEIS.
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6 RUMMENS, Tom, ‘Tien voorstellen  
voor de podiumkunsten - Voorstel 4: 
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ondernemerschap’, op:  
www.rektoverso.be, 2014.

 Dinska Bronska van MartHa!tentatief is een uiterst geslaagde manier om thema’s als 
diversiteit en migratie te presenteren aan een publiek dat er zelf mee te maaken heeft.
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Noem hem vooral geen decorbouwer, want daar heeft 

het werk van De Vries niks mee te maken. Wel met het 

spelen met reële en fictieve ruimtes. Hij lokt zijn toe-

schouwers mee in de voortdurende bewegingen van 

zijn constructies, slokt hen op in een traag schuiven en 

veranderen van beelden, licht, kaders, perspectieven, 

in een framing die constant wijkt en verglijdt. Want al 

wat De Vries maakt is voortdurend in beweging. En 

vormt moedwillig een aanzet tot desoriëntatie en ver-

woed nadenken over onze ervaring van tijd en ruimte.

Je zou kunnen gewagen van een architecturale am-

bitie, maar de constructies van De Vries zijn niet 

functioneel. Eerder gaat het om een soort mentale 

architectuur. Hij gebruikt volop de ruimte, als een 

actor, waarin hij de toeschouwer zo manipuleert dat 

die er wel positie moét in innemen. Ruimte bepaalt 

immers hoe we ons gedragen. 

In de installatie Curating Space werkten scenograaf 

Erki De Vries, fotograaf Pieter Huybrechts en muzikant 

Kris Delacourt samen. Ze bouwden een stad om tot 

een constant veranderende, abstracte ruimte waarin 

de toeschouwer rondwaarde; omringd door beelden, 

tl-licht, kaders, abstracte geluiden. Je herkende de 

ruimte waarin je stond en je zag die terug op de ge-

projecteerde foto’s voor je, maar er was iets nieuws 

aan toegevoegd. Verschillende constructies en lijnen 

liepen samen. Fictieve en effectieve ruimte creëerden 

een verschuivend gangenstelsel. Voor het oog van de 

toeschouwer construeerden de drie performers een 

eindeloos schuivend perspectief.

Uit een eerdere residentie en tentoonstelling in de 

Antwerpse projectruimte Lokaal 01, eveneens in sa-

menwerking met Pieter Huybrechts, ontstond Book 1 

L01 2018, een kunstboek uitgegeven door MER Paper 

Kunsthalle. Opzet van Book is een project waarbij de 

driedimensionale omgeving omgezet wordt naar het 

tweedimensionale format. Ruimtelijke installaties wor-

den vertaald in boekvorm. De maquettes lopen in elkaar 

over, geven de lezer het gevoel ergens te vertoeven en 

er zelfs een afstand in af te leggen – zonder gebruik 

van tekst of narratief. ‘Je maakt als kunstenaar dingen 

voor jezelf, je wilt iets nieuws zien. Je creëert nieuwe 

ruimtes waar je bijstaat, je creëert fictie in de werkelijk-

heid. Ik probeer een omgeving te creëren waarbinnen 

de toeschouwer gestimuleerd wordt. Er is geen begin 

en geen einde.’

Toen er in het tweede jaar Ruimtelijke Kunst aan de 

Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen fusies werden 

doorgevoerd, verloor De Vries de mogelijkheid er te 

werken in de kleine ateliers. Hij zocht noodgedwongen 

naar projecten op locatie, zoals binnen het hedendaags 

kunstenfestival Ithaka in Leuven. Aanvankelijk maakte 

hij installaties, later nodigde Sally De Kunst hem uit in 

het Leuvense STUK voor Blind Date, een samenwerking 

met de Turkse choreograaf Mustafa Kaplan. Dat viel 

bijzonder mee en ze gingen samen door. ‘Samenwerken 

geeft je een klankbord, je kan zoveel meer doen. Ik spits 

me ook niet toe op één medium, elk medium heeft zijn 

eigen mogelijkheden.’ Ook met geluidskunstenaar Tim 

Vets werkt De Vries sinds 2005 regelmatig samen, 

onder andere voor City Lights (2005). Met choreograaf 

Benjamin Vandewalle waagde hij zich aan volwaardige 

voorstellingen (One/Zero en Birdwatching) ‘Theater 

heeft me helpen overleven. Het gaat er minder hard 

aan toe dan in de wereld van de beeldende kunsten.’

Vanaf zijn tiende zag De Vries in deSingel veel heden-

daagse dans. ‘Dat was heel beeldend: zonder tekst, 

zonder verhaal. Eigenlijk ging het alleen over beweging 

en ruimte. De concentratie vond ik het belangrijkste.’ 

Een andere beslissende ervaring was Documenta IX, 

in 1992 gecureerd door Jan Hoet. Niet één specifieke 

kunstenaar bleek bepalend, maar de hele omgeving. 

Verder waren er de vele boeken over beeldende kunst, 

waarin hij zag hoe er met ruimte kan worden omgegaan. 

‘Hoe sta je als persoon tegenover je omgeving? Je 

meent een ruimte te kennen, en dan blijkt dat toch niet 

zo te zijn. Het creëert telkens nieuwe mogelijkheden.’ 

Invloedrijk was ook de Franse Groupe ZUR: zij maak-

ten lange geleden een voorstelling in een park, met 

beelden die geprojecteerd werden op neerdwarrelend 

zand. Kleine installatietjes allemaal, met Super 8-ca-

mera’s. Een onvergetelijke ervaring voor De Vries.

Een van de sterkste inspiraties blijft toch het wandelen 

in de bergen, van de ochtend tot de avond. Een hele 

tocht afleggen en iets meemaken, ontdekken. ‘Het is 

nooit zomaar een ervaring, je moet ook ergens doorheen 

als je stapt. Net als in het theater, maar dan zonder het 

verhaal. Je blijft beelden maken, door dingen die sa-

menkomen, door licht dat invalt, door je manieren van 

staan en van lopen. Beelden in beweging wil ik maken, 

maar dan zonder dansers of acteurs.’

door Mia Vaerman

Een hybride vorm van scenografie
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Erki De Vries behaalde zijn 

Master in de Beeldende 

Kunsten aan Sint-Lucas 

Antwerpen, waarna hij een 

voortgezette opleiding volgde 

in Breda. In 2005 werd hij 

laureaat van het HISK. De 

voorbije jaren stelde De Vries 

zijn beeldend werk tentoon op 

verschillende internationale 

exposities. In 2006 begon hij 

zijn carrière als scenograaf bij 

dansgezelschap Taldans. 

Nadien volgden samenwer-

kingen met choreograaf 

Benjamin Vandewalle, 

theatergezelschap Wolff, 

Thomas Ryckewaert en 

Muziektheater Transparant. 

Eind januari was zijn 

installatie Curating Space  

te zien in de kunsthal Extra 

City in Antwerpen.
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Istanbul. Stad waar taxichauffeurs door 

bergachtige straatjes manoeuvreren, eerder vertrouwend 

op de knowhow van hun stadgenoten dan op een gps. Stad 

waar straatmuzikanten, minaretten en kerkklokken the 

soundtrack of the city bepalen en de sterkte van de thee even-

redig is met de passie in de harten van de 16 miljoen inwo-

ners. Stad waar de chaos zo goed georganiseerd is dat ze 

bijna natuurlijk aanvoelt. Maar ook de stad waar de neer-

geslagen protesten op het Taksimplein vorig jaar nog steeds 

op de lippen van de burgers branden, waar extreemlinkse 

slogans de muren van de Mimar Sinan Fine Arts Universi-

ty sieren, waar boeken van John Steinbeck verboden worden 

op de publieke scholen en de Ottomaanse taal terug wordt 

ingevoerd. Het is de stad waar je Syrische kinderen bloots-

voets ziet bedelen en Koerden met houten karren door de 

straten ziet zwerven in de hoop wat te verdienen door afval 

te sorteren. Het is de stad waar het neoliberale beleid van 

president Erdogan kortom steeds meer beslag legt op het 

leven, de arbeid en de kunsten, ondanks alle pogingen om 

‘niet te buigen’ (naar de leuze van Gezi). 

Een praktijk van suture

Dit is het contrastrijke Istanbul waar Marc Vanrunxt op 

vraag van Mesut Arslan, artistiek leider van 0090, eind 

november 2014 een week neerstreek om zijn werk voor te 

stellen: hij gaf er open lessen, toonde de voorstelling Disco-

grafie (2013) en de dansfilm Dieper/Deeper (2003) en nam deel 

aan een debat op de universiteit. Meer dan een workshop 

of een auditie voor de voorstelling Atmosphere (die Vanrunxt 

volgend seizoen zal maken met vijf Turkse dansers) vatte 

de choreograaf zijn stop in Istanbul op als ‘een ontmoeting’, 

‘een onderzoek naar de kunst van het choreograferen’, ‘het 

delen van een manier van werken die uit de praktijk is 

gegroeid’. Die uitwisseling komt er op een moment dat su-

ture (een zoom of het proces van het dichten van een won-

de) een steeds bepalender strategie wordt in zijn werk. Die 

suture verschijnt niet alleen in de manier waarop de chore-

ograaf sinds 2001 zijn werk produceert. Onder de noemer 

Kunst/Werk bouwen Vanrunxt en Salva Sanchis ‘afzonder-

lijk samen’ aan hun artistiek traject. Daarnaast gaat Van-

runxt ook steeds vaker samenwerkingen aan die zijn sig-

natuur in een nieuwe context plaatsen, uitdagen en er 

tegelijk de uniciteit van benadrukken. Voor For Edward 

Krasinski (2010) werkten Vanrunxt en Salva Sanchis indivi-

dueel aan een choreografisch antwoord op Morton Feldmans 

Triadic Memories, respectievelijk voor Etienne Guilloteau en 

Georgia Vardarou. Beide solo’s werden gelijktijdig uitgevoerd 

als een split screen choreografie. Discografie bouwde verder 

op dit principe van ‘gedeeld auteurschap’. Vanrunxt en Arco 

Renz creëerden elk een solo voor Rob Fordeyn. Beide solo’s 

werden vervolgens vervlochten tot één voorstelling. Of 

zoals Vanrunxt het stelt: ‘Ik hou ervan mijn werk open te 

knippen en er iets anders in te naaien.’

De blijvende zoektocht om zich te verhouden tegenover 

andere contexten, choreografische visies en poëtica’s, zon-

der in te boeten aan eigen stijl, is wellicht een van de rede-

nen dat de choreograaf de sprong van de Vlaamse Golf naar 

vandaag ‘overleefd’ heeft. Eenvoudig was dat niet. Naast de 

‘Your absurd is our reality’

Jonge Turkse choreografen 
tussen zelforganisatie en autoritair bewind

Op vraag van 0090, het internationaal kunstplatform dat de samenwerking tussen Turkse 

en Europese kunstenaars versterkt, gaf choreograaf Marc Vanrunxt een workshop in 

Istanbul. Zijn oeuvre, dat intussen meer dan dertig jaar overspant, vormde het uitgangs-

punt voor een ontmoeting met de lokale dansscene. Charlotte De Somviele reisde mee  

en zocht tegen de achtergrond van een stad in politieke transitie naar verbintenissen 

tussen Vanrunxt’ ‘kunst van het choreograferen’ en het verlangen van de jonge kunste-

naars naar professionalisering.

door Charlotte De Somviele
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blitzcarrières van De Keersmaeker en Vandekeybus was 

Vanrunxt, als enige homoseksuele choreograaf in een veld 

waarin vooral klassieke man- en vrouwbeelden werden 

verkend, een buitenbeentje, een trage groeier in een ‘woes-

tenij waar je het beter snel maakte, of niet’, aldus voormalig 

kunstcritica Myriam Van Imschoot. Zijn werk flirtte met 

het symbolisme, decadentisme en modernisme, met queer 

aesthetics, het mysterieuze en occulte, punk en performance 

art. Ondanks de wisselende receptie van zijn werk bleef hij 

eigenzinnig en op eigen snelheid (tijd is niet toevallig de 

toetssteen van zijn poëtica) zijn weg vervolgen. Van Imschoot 

acht die ‘niet aflatende slagvaardigheid’ tekenend voor 

Vanrunxt: ‘In zijn werk verschijnt de basisfiguur van de 

gekwetste Einzelgänger, un homme blessé die zich niettegen-

staande vele klappen staande houdt en waardig voortschrijdt.’1

Politieke onemanshow 

Die veerkracht lijkt Vanrunxt te delen met de tien dansers 

die in november samenkwamen om zijn werk te ontdekken 

– en via dat werk zichzelf. In Turkije is het door de sociopo-

litieke context veel evidenter om geen kunst te maken dan 

om het wel te doen (al zou je de gedachte evengoed kunnen 

omdraaien: door die context krijgt de kunst vanzelfsprekend 

een noodzaak). Subsidies voor onafhankelijke podiumkun-

sten zijn er amper. Zoals het een officieel ‘democratisch’ 

maar gaandeweg steeds autocratischer regime betaamt, 

gaat het grootste deel van de subsidiepot naar de staatsin-

stellingen (theater, ballet en opera- instituties die vooral 

vertegenwoordigd zijn in Istanbul) en de stadstheaters. De 

vele privé-theatertjes2 die vooral in Istanbul actief zijn, zijn 

grotendeels afhankelijk van ticketinkomsten, crowdfunding, 

Istanbul is niet zomaar een 
‘andere’ context waarin de 
choreograaf zich eventjes 
onderdompelt, maar een plek 
die de basisprincipes van zijn 
denken, gecentreerd rond tijd 
en ruimte, op de proef stelt.

 Marie De Corte in Vanrunxt’ nieuwe solo Real, So Real.
© RAYMOND MALLENTJER
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doen commerciële opdrachten voor televisie of werken in 

de horeca. Kunstenaar zijn is in Turkije iets wat je er ‘ernaast’ 

doet. Tiens, waar hebben we…

De organisatie leidt zichzelf

Als de overheid het niet doet, moet je het zelf doen. Het 

do-it-yourself-motto van de punkgeneratie waarmee Vanrunxt 

opgroeide, herleeft vandaag volop in Istanbul. Vlaanderen 

is de coöperaties stilaan aan het ontdekken, in Turkije zijn 

die zelforganisaties al langer realiteit. De laatste vijf jaar 

schieten steeds meer alternatieve toon- en repetitieplekken 

uit de grond in appartementen, kelders en garages. Çiplak 

Ayaklar, waar de eerste drie dagen van de workshop plaats-

vinden, is zo’n plek. Deze oude ijzerfabriek werd eigenhan-

dig gefinancierd en gerenoveerd door de leden van de Çiplak 

Ayaklar Dance Company. De slotzin van het gedicht van 

Ilhan Berk waarnaar het gezelschap zich heeft vernoemd, 

vat het opzet van de studio samen: ‘Het is een droomland 

of toch de zoektocht ernaar.’ In totaal maken 74 artiesten, 

technici, jongleurs en muzikanten gebruik van deze plek, 

het geld wordt verdeeld. De ene helft van het jaar wordt 

gereserveerd voor lessen, de andere helft voor repetities en 

commerciële verhuur en externe fondsen. Ze kunnen jaar-

lijks een beurs aanvragen (maximum 13.000 euro) maar 

alleen voor de productiekosten van een voorstelling, niet 

voor hun algemene werking. Ter vergelijking: in 2012 ont-

vingen de staatstheaters 62,7 miljoen euro, de stadstheaters 

in Istanbul 21 miljoen euro, de private theaters slechts 1,5 

miljoen euro. De toekomst oogt nog minder rooskleurig. 

Vorig jaar legde het Ministerie van Cultuur en Toerisme, 

toen nog onder president Gül, een omstreden wetsvoorstel3 

op tafel met als inzet de toekomstige privatisering van alle 

culturele staatsinstituties. Bovendien vermeldde het voor-

stel de oprichting van een nieuw elfkoppig stuurorgaan 

(TÜSAK), politieke marionetten benoemd door het minis-

terie, dat de subsidies voor alle kunstdisciplines projectma-

tig zou verdelen. Zelfs al wordt het wetsvoorstel bijgesteld, 

het is symptomatisch voor een overheidsvisie die geen heil 

ziet in publieke subsidiëring en geen aandacht heeft voor 

de ontwikkeling van (jonge) kunstenaars.4 Het resultaat is 

dat je in Istanbul weinig onafhankelijke podiumkunstenaars 

vindt die zich fulltime op het creëren kunnen toeleggen. 

Ook de dansers uit de workshop kunnen dat niet. De mees-

te geven les aan de Mimar Sinan Fine Arts University waar 

ze zijn afgestudeerd. Anderen werken voor het staatsballet5, 

 Asli Öztürk presenteert een sober duet waarin ze de vrouwelijke dansers tot de uitputting drijft.
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groot aan de muur) – een uitdaging die ook de Vlaamse 

kunstencentra de volgende jaren te wachten staat. 

Doen en luisteren

Ondanks die gedeelde veerkracht is Istanbul in vrijwel alles 

een ontkenning van de manier waarop Vanrunxt normaal 

werkt. De stad is niet zomaar een ‘andere’ context waarin 

de choreograaf zich eventjes onderdompelt, maar een plek 

die de basisprincipes van zijn denken, gecentreerd rond tijd 

en ruimte, op de proef stelt. Dat choreografisch denken 

wordt sterk bepaald door componist Morton Feldman. 

Vanrunxt vat het in een interview naar aanleiding van Real, 

So Real (zijn nieuwe solo voor Marie De Corte) mooi samen: 

‘Feldman biedt een structuur maar geen narratief. Het is 

een labyrint met structuur en variatie, zonder betekenis, 

maar met ervaring, in het hier-en-nu (…). Feldman geeft de 

vrijheid en mogelijkheid om op je eigen manier te kijken en 

te luisteren, het is niet dwingend maar ook niet vrijblijvend.’ 

Het is net datzelfde rigide maar vrije kader dat Vanrunxt 

de studenten biedt. 

Een typische oefening tijdens de workshop is bijvoorbeeld 

listening and doing, waarbij de dansers gevraagd wordt te 

showings. En dat is nodig, want programmatoren voor  

theater of dans zijn onbestaande in Istanbul. Mesut Arslan 

ervaart dat als een van de grootste gebreken: ‘We hebben 

water, bloem en gist. We hebben goede bakkers. Maar we 

hebben geen zaakvoerders die de broden voor ons promoten. 

Er is geen visie over hoe het Turkse landschap zich kan 

diversifiëren, geen samenwerking op basis van artistieke 

dialoog.’ Ook Moda Sahnesi is zo’n plek. Om het hypermo-

derne cultuurcentrum in Kadiköy te bouwen verenigden 

twaalf vrienden, allemaal werkzaam in de culturele sector, 

zich in een ‘no boss-structure’. Sommigen zijn bekende 

tv-koppen die tot 15.000 euro per week verdienen, geld dat 

ze rechtstreeks investeren in Moda Sahnesi.6 Anderen val-

len terug op hun spaargeld of gingen een lening aan. Tot 

dusver hebben de organisatoren nog geen cent verdiend, 

maar de plek slaagt er wel in break-even te draaien en 

verkocht in 2013 meer dan 54.000 tickets. Hoe ze dat voor 

elkaar krijgen? Door het centrum duidelijk te verankeren 

in de buurt en ook open te stellen voor workshops, literaire 

seminaries, acteerlessen, film screenings, lezingen, con-

certen én hippe feestjes. Moda Sahnesi lijkt het juiste 

evenwicht te hebben gevonden tussen artistieke en com-

merciële belangen (de namen van alle sponsors prijken 

Het do-it-yourself-motto van  
de punkgeneratie waarmee 
Vanrunxt opgroeide, herleeft 
vandaag volop in Istanbul.  
De laatste vijf jaar schieten 
steeds meer alternatieve 
toon- en repetitieplekken uit 
de grond in appartementen, 
kelders en garages.

 Schrijfster en choreografe Gizem Aksu brengt een solo over haar coming out waarin ze zich zeer kwetsbaar presenteert.
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bewegen op lange muzikale trajecten, niet alleen van Feld-

man maar ook van Pink Floyd, op repetitieve klankpoëzie 

van Charles Amirkhanian en op uitgesponnen composities 

van Penderecki. Het is een oefening in het ontwikkelen van 

een persoonlijke expressie vanuit een externe impuls, in 

het creëren van een verhoogd bewustzijn in het hier-en-nu, 

in het ad hoc volgen van muziek, in het selecteren uit een 

veelheid aan auditieve informatie en het vatten van die 

keuzes in beweging, zonder ze meteen te formaliseren in 

een potentieel interessant of mooi beeld. Instant choreografie 

noemt Vanrunxt dit principe: een compositie die zichzelf 

schrijft. Een andere oefening heet 4 steps, gebaseerd op Dune 

Street Project (2013). Op The Disintegration Loops van William 

Basinski verkennen de dansers in een patroon van vier 

passen diagonaal de ruimte, wat gemakkelijk een half uur 

kan duren. Hier wordt de ruimteleer van Laban, de basis 

van Vanrunxt’ poëtica en de leer die elke ochtend als op-

warming dient, voelbaar: beweging als richting, ruimte als 

een dynamische context die verandert onder invloed van 

tijd, innerlijke harmonie als het effect van doorgedreven 

concentratie. ‘De kunst van het choreograferen schuilt meer 

in hoe je iets doet dan in wat je doet,’ is het terugkerende 

motto van Vanrunxt. Die accentverschuiving naar een meer 

procesmatige, introspectieve manier van denken die tracht 

voeling te krijgen met de ‘oorsprong’ van beweging, lijkt bij 

de dansers een mentale ruimte te openen. In een landschap 

waarin kunstenaars (logischerwijs) elke kans grijpen die 

hen wordt aangeboden, snelheid het dagelijkse ritme bepaalt 

en stilstand subverteert, brengt Vanrunxt verstilling binnen: 

concentratie, strategieën voor onderzoek en reflectie, een 

‘duur-zame’ ervaring.

Vrouwen, sta op! 

Dat het ongeduldige maar begrijpelijke verlangen om ‘vrij’ 

te creëren soms de aandacht voor artistiek onderzoek en 

het zoeken op de vloer on hold zet, straalt ook af op de sho-

wings die in het kader van de Europalia-prospectie voor 

buitenlandse programmatoren worden georganiseerd7. 

Toeval of niet, maar vrijwel alle voorstellingen duren amper 

dertig minuten: tijd om thema’s dramaturgisch door te 

denken of op te bouwen wordt niet echt genomen. De nog 

prille vormentalen staan in schril contrast met hun uitge-

sproken politieke lading. Mihran Tomasyan maakte met 

You’re not fish after all een ode aan alle kunstenaars die 

omkwamen in de strijd voor vrije meningsuiting (een eer-

betoon aan de vermoorde journalist Hrant Dink). Ook de 

positie van de vrouw blijkt een terugkerende bezorgdheid, 

niet verwonderlijk gezien de recente uithalen van Erdogan. 

Asli Öztürk brengt een sober duet waarin ze haar twee 

vrouwelijke dansers tot de uitputting drijft. Tussen de ge-

weerschoten en het harde smakken van de lichamen op de 

grond in klinkt de niet mis te verstane boodschap: ‘Women, 

stand up, you only have to want it.’ Experimenteel schrijf-

ster en choreografe Gizem Aksu brengt dan weer een solo 

over haar coming out, een gedurfd thema dat ze al even 

kwetsbaar naakt presenteert. ’Ik heb deze voorstelling 

gemaakt om de gap te dichten tussen de performance van 

mezelf in het publieke leven en die in mijn privéleven. We 

worden achterna gezeten door een cultureel geheugen dat 

achterhaalde ideeën over vrouwen, gender en seksualiteit 

promoot. Maar onder die repressie broeit er zoveel verlan-

gen naar verandering.’ 

Wat opvalt is dat de meeste dansers in Istanbul individueel 

werken, een economische realiteit die hen in een zeker 

isolement dwingt, cirkels draaiend in de kleine kringetjes 

van het hedendaagse danslandschap in Istanbul. Wat voorts 

lijkt te ontbreken is de mogelijkheid tot suture die in het hart 

van Vanrunxt’ werk schuilt. Het gaat om een creatief net-

werk, een externe blik tijdens en na het proces: van een 

lichtontwerper die de sfeerverschuivingen in Öztürks duet 

meer dimensie geeft tot een dramaturg die Aksu’s autobi-

ografische voorstelling wat verder van haar huid trekt of 

een productieleider die kan vooruitdenken waardoor ‘the-

ater maken niet altijd een kwestie is van heet water uitvin-

den’ zoals Vanrunxt bij de showing van Discografie aan den 

lijve mag ondervinden: kapotte lampen en geluidsinstalla-

 De meer procesmatige, introspectieve manier van denken van Vanrunxt 
opent bij de dansers een mentale ruimte. In een landschap waarin 
snelheid het dagelijkse ritme bepaalt en stilstand subverteert, brengt 
Vanrunxt verstilling binnen.
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tie zorgden voor anderhalf uur vertraging. ‘Hoe wij in 

Vlaanderen professionalisering definiëren staat mijlenver 

van de realiteit in Istanbul. Zolang er geen politiek engage-

ment komt, zal dat niet veranderen,’ verduidelijkt Arslan. 

‘Dat geldt voor alle actoren in het proces: recensenten in de 

kranten beperken hun artikels tot een smaakoordeel. Er 

bestaat een dramaturgie-opleiding, maar die is nog erg 

tekst-georiënteerd wat haaks staat op de experimenteerzucht 

in de vrije scène. Licht- en muziekontwerpers zijn dan weer 

onbestaande. In deze context is het moeilijk om artistieke 

ideeën te ontwikkelen. Er wordt ook weinig internationaal 

werk geprogrammeerd om zich aan te spiegelen.’

Het is een boutade, maar artistieke kwaliteit en professione-

le werkomstandigheden gaan hand in hand. De kunstenaars 

zijn er zich van bewust. Hun introductiepraatje aan de 

buitenlandse programmatoren van Europalia klinkt bijna als 

een wanhoopskreet. Angst en onzekerheid over de toekomst 

zijn de gevoelens die veel van de gesprekken bepalen. ‘Your 

absurd is our reality’ is een uitspraak die de hele week reso-

neert. En toch zetten deze jonge kunstenaars hun zoektocht 

naar een droomland (klein of groot), naar de ruimte en tijd 

om hun eigen ‘kunst van het choreograferen’ te ontwikkelen, 

onverminderd voort. Nu misschien zelfs meer dan ooit. ¶

www.0090.be

Charlotte De Somviele is als praktijkassistente verbonden aan de 

vakgroep Visual Poetics (UA). Ze schrijft freelance over dans en theater 

voor o.a. De Standaard.

Het Ministerie van Cultuur  
en Toerisme deed een 
wetsvoorstel om alle culturele 
staatsinstituties te privatiseren 
en een nieuw stuurorgaan op  
te richten (met politieke 
marionetten) dat de subsidies 
voor alle kunstdisciplines 
projectmatig zou verdelen.

1 Kritisch Theater Lexicon: Marc Vanrunxt. 

VTI, Brussel, 1997. 
2 De theaters waarover we het hier 

hebben omschrijven zich als 
‘onafhankelijk’ omdat ze vrijwel geen 
staatssteun ontvangen en door 
persoonlijk, zelfs ‘menselijk’ kapitaal 
onderhouden worden. Opvallend 
genoeg worden ze door de overheid als 
‘commerciële theaters’ beschouwd. 

3 In tegenstelling tot dit soort wetteksten 
publiceert het Ministerie van Cultuur en 
Toerisme vrijwel geen beleidsnota’s 
waartoe de kunstenaars zich kunnen 
verhouden of waartegen ze verzet 
kunnen aantekenen. 

4 Two models of performing arts funding: 
German versus Turkish. Tatiana 
Langerova & Burcu Yasemin Seyben 
(artikel online geraadpleegd).

5 Alleen zo kan je het statuut van erkend 
kunstenaar verkrijgen (en alle 
bijbehorende voordelen zoals een 
ziekteverzekering en pensioen). 

6 ‘Boektiektheaters’, persoonlijk 
gefinancierd door bekende tv-sterren, 
zijn een trend in Istanbul. Ook hier 
verstrengelen het commerciële en het 
artistieke: de sterren laten hun geld 
renderen in het theater, vergroten hun 

fanbasis en verzekeren de 
publieksopkomst (en dus ook hun 
broodwinning). Naast een meer 
populair aanbod creëren ze anderzijds 
wel een vrijplaats voor de 
experimentele scene. Moda Sahnesi is 
trouwens gesitueerd in een district waar 
de communistische (TKP) en 
nationalistische partij (JHP) aan de 
macht zijn. Beide partijen zijn behoorlijk 
cultuur- en Europaminded, wat het 
project meer slaagkansen geeft. 
Opnieuw toont dit aan dat kunst maken 
in Turkije meer een kwestie is van 
(geografisch willekeurige) politieke 
goodwill en gelobby dan van een 
doorgedreven cultuurbeleid.

7 Na twee mislukte pogingen door 
politieke ‘inmenging’ wordt Turkije dit 
jaar gastland van Europalia. De showings 
waarvan sprake werden georganiseerd 
in het kader van een ‘schaduwparcours’ 
met werk van onafhankelijke 
kunstenaars (zonder medeweten van de 
overheid). Het gaat hier dus om 
voorstellingen die in de marge werden 
gecreëerd en worden getoond door 
jonge dansers uit de workshop. 
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Les enfants  
(terribles) du paradis

Mime in Nederland

door Marijn de Langen

  In Bimbo geven Boogaerdt/VanderSchoot commentaar op de 
spektakelmaatschappij, niet door leegte en stilte te tonen,  
maar juist door het spektakel in volle glorie te ensceneren.

© BEN VAN DUIN
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Mime is in Nederland een geuzennaam 

geworden. Het is een niche van het Nederlands theater met 

een geheel eigen logica, een eigen filosofie en een eigen 

opleiding: de Mime Opleiding aan de Amsterdamse Hoge-

school voor de Kunsten (AHK). Deze opleiding, opgericht in 

1968, heeft een internationaal profiel: leerlingen komen uit 

Nederland en Vlaanderen, maar ook bijvoorbeeld uit Bra-

zilië, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne. Dit 

zorgt ervoor dat er een smeltkroes aan invloeden is en dat 

de doorsnee mimestudent niet bestaat. Het toverwoord is 

eigenheid: de student moet naast een bijzondere fysieke 

kwaliteit vooral beschikken over verbeeldingskracht en 

inventiviteit. Nederlandse mime kent geen repertoire en 

houdt zich ook maar zelden bezig met haar eigen geschie-

denis. Het voortdurend opnieuw uitvinden van wat theater 

is of zou kunnen zijn is inherent aan de discipline. Er zijn 

echter wel degelijk een aantal constanten aan te wijzen in 

de poëtica van de Nederlandse mime, die teruggaan op 

verworvenheden uit de jaren zestig, toen de mime in Ne-

derland haar eigen plek in het theaterbestel opeiste. (Die 

plek situeerde zich overigens eerst voornamelijk buiten, in 

de publieke ruimte – niet alleen omwille van artistieke 

uitgangspunten, maar ook omdat de traditionele theaters 

het werk van deze nieuwe generatie niet direct zagen zitten.)

Makend spelen

Aan de basis van de Nederlandse mime-educatie ligt be-

heersing van de mimetechniek, afgeleid van Etienne Decroux’ 

Mime Corporel. Twee belangrijke metaforen voor het lichaam 

– die ook door Decroux werden gehanteerd – zijn die van 

de sculptuur en die van het muziekinstrument. Het lichaam 

van de mimespeler wordt opgevat als een sculptuur die 

voor de ogen van het publiek gebeeldhouwd wordt door de 

speler. Of het lichaam wordt opgevat als muziekinstrument 

dat door de speler als instrumentalist bespeeld wordt. Op 

de Mime Opleiding wordt – ten gevolge van deze metaforen 

– uitgegaan van een onlosmakelijke verwevenheid tussen 

spelen en maken. Spelen is niet ‘doen alsof’, spelen is doen. 

Men denkt in termen van spelende makers en makende spelers. 

‘Makend spelen’ betekent enerzijds dat de speler zich in de 

repetitieruimte niet zozeer bezig houdt met repeteren in de 

klassieke zin van het woord: herhalen, maar met het maken 

van voorstellingsmateriaal. Dat maken kan heel letterlijk 

worden opgevat. Het omvat echter meer dan alleen het 

‘werken met je bast’. Een mimespeler richt zich niet op 

spelen als autonome uiting, maar is tegelijkertijd ook altijd 

bezig met de ruimte, de publieksopstelling en de gehele 

vormgeving van het werk. Hij/zij sjouwt met lampen, ex-

perimenteert met geluid, probeert de juiste vorm bij de 

juiste inhoud te vinden. Wat dat betreft is de Nederlandse 

mime verwant aan het postdramatische theater, zoals dat 

getypeerd werd door Hans Thies-Lehmann. Men werkt niet 

op basis van een bestaande toneeltekst, men werkt zonder 

regisseur en vanuit een persoonlijke geraaktheid, een the-

matiek, een verwondering, een vraag, een kwaadheid... Op 

basis daarvan staat alles in de voorstelling – ook de manier 

van spelen – iedere keer opnieuw ter discussie.

Een idee begint bij mij altijd bij een geheel, bij een proces dat 

ik aan het publiek wil meedelen. 

Ik denk dat elk stuk om een specifieke fysieke kwaliteit 

vraagt. Dat het in elk stuk altijd een deel van het werk is om 

daar een oplossing voor te vinden.

(David Weber-Krebs)1

‘Makend spelen’ zegt dus enerzijds iets over het repetitie-

proces, anderzijds is het ook een spelopvatting. Dat wil 

zeggen dat over de speler gedacht wordt als iemand die ter 

plekke maakt, hier en nu, in de ruimte, met en voor het 

publiek. Men moet daarbij niet zozeer denken aan impro-

visatie (over het algemeen ligt in voorstellingen de ‘mimo-

grafie’ wel vast) maar aan de poging om iedere keer opnieuw 

in het moment te zijn en om het bestaande materiaal als het 

ware iedere keer opnieuw uit te vinden. Dit is natuurlijk 

voor menig acteur of performer een ultiem streven, maar 

Het Nederlands theater heeft zijn eigen enfant terrible: de mime. 

Ongrijpbaar, anarchistisch en veelkoppig. Geen pantomime in klassieke zin, 

met een wit gezicht, zoals in de beroemde film Les enfants du paradis.  

Ook geen mime opgevat in de brede definitie van ‘visueel en fysiek theater’ 

met poppen, maskers, illusionistische vormgeving en poëtisch fysiek spel, 

zoals te zien is op festivals als het London International Mime Festival,  

het Mimos zomerfestival in Périgueux of het Vlaamse Crossroads. Waarom 

zijn voorstellingen van Nederlandse mimemakers zoals Boogaerdt/

VanderSchoot, Bambie, Jakop Ahlbom, Boukje Schweigman, Rob List, 

Schwalbe, Sanja Mitrovic, Daniëlle van Vree of David Weber-Krebs vrijwel 

nooit op dergelijke mimefestivals te zien? Waarschijnlijk omdat ze – 

internationaal gezien – niet als ‘mime’ herkend worden. Nederlandse mime 

is geen mime. Of toch?
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de weg om daar te geraken verschilt per acteerbenadering. 

In de Nederlandse mime begint het zoeken hiernaar bij het 

lichaam en het concept ‘zero’. Een nulpunt. Mime is niet 

alleen maar doen, maar soms ook niet- of niets-doen. 

Zero

‘Zero. Een staat van alertheid waarin alles en niets kan 

gebeuren. Hier en Nu. Aanwezig.’

(Daniëlle van Vree)

Het concept ‘zero’ maakt oorspronkelijk onderdeel uit van 

het begrippenkader van Etienne Decroux en duidt op een 

‘beginhouding’, van waaruit bewegingssequenties vertrek-

ken en waarnaar zij weer terugkeren. Deze beginhouding 

is niet uniform maar kan verschillende vormen aannemen. 

Binnen de Nederlandse mime heeft de term ‘zero’ een groot 

belang gekregen, een belang dat het begrip voor Decroux 

niet op die manier had (vergelijkbaar met de manier waar-

op de term ‘emotioneel geheugen’ binnen de Amerikaanse 

context van method acting opgevat werd als hét sleutelbegrip 

van de acteertheorie van Stanislavski, terwijl hijzelf  

het opvatte als slechts een onderdeel van een veel groter 

gegeven). 

‘Zero’ verwijst in de Nederlandse mimetraditie naar veel 

meer dan alleen een ‘beginhouding’, het is een symbool 

voor het gegeven dat het theater iedere keer opnieuw weer 

volledig moet worden uitgevonden; iedere keer moet men 

beginnen bij ‘nul’, bij het niet-weten, het niet-handelen, de 

leegte. Voor de Nederlandse mimespeler is ‘zero’ niet alleen 

een fysiek beginpunt (iets dat je doet vóór je gaat spelen, 

vergelijkbaar met het concept pre-expressie van Eugenio 

Barba); ‘zero’ is in de Nederlandse context verworden tot 

een alternatieve spelopvatting, een manier van spelen an 

sich. Die manier wordt ten eerste gekenmerkt door het 

permanent zoeken naar een bepaalde aanwezigheid van de 

speler, een ‘open en eerlijke aanwezigheid in het hier en 

nu’. Maar het gaat verder dan dat. ‘Zero’ als spelopvatting 

betekent ook dat de speler zichzelf niet als middelpunt van 

de voorstelling beschouwt. Het ambacht van de Nederland-

se mimespeler is er – in tegenstelling tot in andere spel- en 

acteertradities – sinds de jaren zestig tot op zekere hoogte 

op gericht om de speler in de voorstelling níet centraal te 

stellen, of zelfs te laten ‘verdwijnen’, ten gunste van het 

laten verschijnen van een ander, nieuw soort speler: de 

beweging, de ruimte, het moment. 

In deze dynamiek van het ‘zichtbaar maken’ van wat eerst 

misschien ongezien was valt overigens ook een verwant-

schap te herkennen tussen de hedendaagse mimespeler 

en zijn historische voorloper, de pantomimespeler. De 

pantomimespeler met het witte gezicht (pantomime blanche) 

die met zijn lichaam en – voornamelijk – handen de con-

touren aangeeft van wat er niet is, maar toch voor het 

geestesoog van de toeschouwer verschijnt. De moderne 

Nederlandse mimespeler is nog steeds gericht op ‘zichtbaar 

maken’; niet meer uitsluitend van het fictieve (alhoewel 

het aanspreken van de verbeelding nog steeds – zoals in 

iedere theatervorm – een belangrijk aspect is), maar ook 

in belangrijke mate van het reële, ‘dat wat er is’, in al zijn 

meervoudigheid. Dat wil zeggen: dat ‘wat er is’ is geen 

onomstotelijk feit, iedere toeschouwer neemt anders waar, 

en vanuit deze unieke perceptie ontstaat de betekenis van 

de voorstelling. Veel mimemakers stellen de waarneming 

dan ook centraal, en beschouwen hun werk als een uitno-

diging om (anders) te kijken.
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Kijken naar een beweging

Een recent voorbeeld daarvan is Spectaculaire voorstelling van 

Boogaerdt/VanderSchoot2 . Een busje dropt het publiek op een 

bouwterrein in the middle of nowhere. We zien in de verte een 

tribune staan en lopen daar gezamenlijk naartoe. Bij de tribu-

ne aangekomen worden we ontvangen door de spelers. Auto-

matisch nemen we plaats. We kijken verwachtingsvol naar 

het speelvlak voor ons. Er is niets te zien, tenminste, niets dat 

er speciaal voor deze gelegenheid lijkt te zijn neergezet. Er 

liggen wat stapels bouwmateriaal verderop, niet vreemd voor 

een plek waar nieuwbouw in volle gang is. Maar het speelvlak 

voor de tribune is leeg en toont ons slechts een blik op ‘wat er 

al is’. Langzaam beginnen acht jongens/mannen tegenover het 

zittende publiek een tweede tribune op te bouwen, identiek 

aan de eerste. Het ijzeren framewerk, planken, zijkanten,  

 In Spectaculaire voorstelling van Boogaerdt/VanderSchoot worden geen personages neergezet.  
Niet de spelers, maar de ruimte, de toeschouwers en het materiaal staan centraal.

‘Zero’ verwijst in de 
Nederlandse mimetraditie  
naar het gegeven dat het  
theater iedere keer opnieuw 
weer volledig moet worden 
uitgevonden; iedere keer  
moet men beginnen bij ‘nul’,  
bij het niet-weten, het niet-
handelen, de leegte.

© SANNE PEPER
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de middentrap. We kijken naar het hele bouwproces van de 

tribune, dat zo’n drie kwartier duurt. Wanneer de tribune 

staat, gaan de spelers er op zitten en kijken ze naar ons, het 

publiek. In de verte, achter hen, zien we een nieuwe groep 

publiek komen aanlopen. Er klinkt muziek (Patrick Watson, 

The Great Escape). Het moment ontroert: het is alsof we naar 

onszelf kijken die een uur geleden aankwamen, vol verwach-

ting. Het tweede publiek wordt door de spelers uitgenodigd om 

op de lege tribune plaats te nemen, tegenover ons. Wij kijken 

naar een publiek dat gaat zitten, hun verwachtingsvolle blik-

ken, hun organisatie van gaan-zitten. We kijken elkaar aan, 

er gebeurt verder ‘niets’. ‘Nu weet ik het wel’, mompelt een 

meneer terwijl hij en een vrouw onze tribune verlaten. Ze 

worden gevolgd door een aantal mensen. Is het nu afgelopen? 

De spelers krijgen applaus, ze buigen. We verlaten het terrein, 

en laten het ‘tweede publiek’ achter. Zij kijken de rest van de 

voorstelling naar de manier waarop de inmiddels leeg gewor-

den tribune langzaam weer wordt afgebroken.

Spectaculaire voorstelling, geïnspireerd op La société du specta-

cle van Guy Debord, was nogal controversieel. Het ‘zero’-ge-

halte is groot: de spelers zetten geen personages neer, ac-

teren geen dramatische situaties. Zíj zijn het niet die centraal 

staan, dat is de ruimte, dat zijn de toeschouwers, dat is het 

materiaal: de tribune die langzaam opgebouwd (of afgebro-

ken) wordt. De spelers maken voornamelijk dit ‘niets’ 

zichtbaar en voelbaar; de bestaande ruimte en het verstrij-

ken van de tijd. Door een tribune te bouwen en beide pu-

blieken naar elkaar te laten kijken maken ze het kijken (naar 

theater, naar de ander) en bekeken worden tot onderwerp, 

en stellen ze de vraag waar we eigenlijk naar kijken, en 

waarnaar we gewend zijn te kijken. 

In de eveneens controversiële, maar vooral ook bejubelde 

voorstelling Bimbo3 werkt Boogaerdt/VanderSchoot op een 

heel andere manier aan een commentaar op de spektakel-

maatschappij. Niet door leegte en stilte te tonen, maar juist 

door het spektakel in volle glorie te ensceneren. Dit gebeurt 

echter zo radicaal en luidruchtig, dat daardoor ook vooral 

de (gapende?) leegte zichtbaar wordt die schuil gaat achter 

het spektakel. Het publiek wordt hier aan vier kanten rond-

om een speelvlak geplaatst, maar met de rug ernaartoe. 

Voor de gezichten van de toeschouwers zijn beeldschermen 

 Spiegel van Boukje Schweigman emotioneert: de toeschouwer voelt zowel de angst voor het diepe donker als een kinderlijke nieuwsgierigheid.
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geplaatst, waarop live te zien is wat er op de speelvloer 

achter hen gebeurt. Tenminste: wat binnen het perspectief 

van de camera valt, die geplaatst is op een vast punt op de 

speelvloer, en slechts gedeelten registreert van wat daar 

gebeurt. Wat zich aan de randen afspeelt – buiten het oog 

van de camera – kunnen de toeschouwers zelf zien, als ze 

zich durven omdraaien: ze zien dan hoe de spelers zich 

voorbereiden op de constructie van de beelden. Op de 

beeldschermen glijdt een parade voorbij aan choquerende, 

uitputtende, pornografische en soms humoristische beelden 

van hedendaagse ‘vrouwelijkheid’, geconstrueerd door de 

spelers. Een vette soundtrack begeleidt het geheel: hetzelf-

de ranzige nummer lijkt eindeloos te worden herhaald. De 

hoer, de maagd, Maria… ze komen allemaal voorbij. Er 

gebeurt ‘niets’ anders dan dat: de voorstelling is een visu-

ele trip langs hedendaagse gemediatiseerde constructies 

van vrouw-zijn, een waanzinnige opeenvolging van beelte-

nissen. En de spelers spelen niet, maar maken: ze zijn in de 

weer met plastic folie, pruiken, cellofaan, maskers, dildo’s, 

scheerschuim... Ze moeten zich haasten om op tijd voor het 

oog van de camera het vrouwbeeld in kwestie te performen. 

En intussen wordt vooral verwarring gezaaid over hoe wij 

als toeschouwers moeten, mogen, durven kijken.

Spectaculaire Voorstelling en Bimbo geven een goed voorbeeld 

van bijna letterlijk ‘makend spelen’. In het werk van som-

mige historische mimemakers zoals Will Spoor, Jan Lange-

dijk, Griftheater en BEWTH, maar ook van een recente 

maker als Boukje Schweigman, is het kijken naar de manier 

waarop iets (een bouwwerk, een installatie, een beeld...) 

geconstrueerd wordt en langzaam ontstaat van groot belang. 

Dat, en ‘niets meer’.

Schweigman werkt – net als de mime-avant-garde uit de 

jaren zestig – graag buiten, op locatie. Bijvoorbeeld in de 

voorstelling Wiek, waar drie bewegers in een grote cirkel 

pogen de zwaaibewegingen te ontwijken van een enorme 

wiek die horizontaal over de grond scheert. Of in Walking, 

een slow motionwandeling over het eiland Terschelling 

gemaakt in samenwerking met theatericoon Robert Wilson. 

De voorstelling Spiegel, winnaar van de VSCD Mimeprijs 

2013, is echter een uitwerking voor een binnenruimte. In 

een theaterzaal is een levensgrote ‘kijkdoos’ geplaatst. Het 

publiek kijkt door een smalle opening naar het binnenste 

van deze doos. Door het uitgekiende licht zijn er echter geen 

wanden te zien. De ruimte waarin we kijken is zwart en 

lijkt oneindig diep. Als in een droom doemen zwaarteloze 

lichamen op uit het niets. Je weet letterlijk niet wat je ziet, 

tot je denkt dat je wél weet wat je ziet, waarna je er met een 

lichte schok achter komt dat je opnieuw niet weet wat je 

ziet. De zintuiglijkheid van de twee spelers – die een groot 

gedeelte van de voorstelling ondersteboven hangen – is 

prachtig. De manier waarop twee lichamen elkaar ontmoe-

ten, toenadering zoeken en terugschrikken is met een 

grote gevoeligheid en muzikaliteit verbeeld. De voorstelling 

emotioneert: de toeschouwer voelt zowel de angst voor het 

diepe donker als een kinderlijke nieuwsgierigheid. 

Etienne Decroux schreef in 1954: ‘Mime is a sequence of 

present actions. (...) Mime’s supposed stories are mere de-

velopme  nts: its action unfolds as the week unfolds, Tues-

day following Monday; its actions follow like the succession 

of the seasons, with a sequence similar to factory work: it 

begins at one end and finishes at the other. 4 Alhoewel 

Decroux’ eigen werk en dat van Boogaerdt/VanderSchoot 

en Boukje Schweigman – vrouwelijke vaandeldragers van 

de actuele Nederlandse mime – hemelsbreed van elkaar 

verschillen, is bovenstaande gedachte nog steeds actueel. 

Mime is een opeenvolging van handelingen ‘in het moment’: 

de toeschouwer kijkt niet zozeer naar een verhaal, maar 

naar een ontwikkeling; iets dat aan de ene kant begint en 

aan de andere kant weer ophoudt. En wat daar tussenin 

gebeurt, verandert hopelijk je blik op de werkelijkheid. ¶

1 De Langen, M (ed.), Het is - It Is, 
negen gesprekken tussen 
theatermakers, p.14 , RTRSRCH vol. 1 
No. 2, 2009.

2 Spectaculaire voorstelling, 
Boogaerdt/VanderSchoot, 2013, te 
zien o.a. op Festival Boulevard (Den 
Bosch) en Oerol (Terschelling).

3 Bimbo, Boogaerdt/VanderSchoot 
2012. Geselecteerd voor het Vlaams 
Theaterfestival, het Nederlands 
Theaterfestival, en genomineerd 
voor de VSCD Mimeprijs

4 Etienne Decroux Words on Mime, 
1963, p. 103.

Marijn de Langen is theaterwetenschapper. Zij schrijft een 

proefschrift over Nederlandse mime, getiteld: Spelen, een 

archeologie van het begrip Zero in het discours over de Nederlandse 

mimespeler (Universiteit Utrecht). Zij is eveneens theoriedocent  

aan de Mime Opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor  

de Kunsten en aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

Spelen is niet ‘doen alsof’, 
spelen is doen. Een mimespeler 
is tegelijkertijd bezig met de 
ruimte, de publieksopstelling 
en de gehele vormgeving van 
het werk.
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Zeven jaar geleden vroegen deSingel, Troubleyn, Monty, Aisthesis en a.pass een werkplaats aan bij de 

Vlaamse Gemeenschap om de kloof tussen theaterscholen en het professionele veld te overbruggen. 

Elsemieke Scholte werd aangesteld als coördinator. Sindsdien lanceerde d e t h e a t e r m a k e r op 

succesvolle wijze heel wat jong talent. Maar de functie van werkplaatsen staat de laatste tijd  

meer en meer onder druk. Hoog tijd voor een schets van een huis zonder muren, maar met een  

stevig fundament.

door Lene Van Langenhove

Portret van d e t h e a t e r m a k e r, 
werkplaats voor jonge makers

Het gesprek 
als bouwsteen

d e t h e a t e r m a k e r ondersteunt een wisselende 

groep makers voor een periode van twee jaar. 

Doorgaans houdt dat in dat een tiental makers  

en dubbel zoveel projecten worden begeleid.  

Het voorbije jaar waren dat creaties van makers(col-

lectieven) als Freek Vielen, Tom Struyf, Rebekka de 

Wit, FC Bergman, Compagnie De Snor en Bookers en 

Hookers. Het komende jaar gaan volgende creaties 

in première: Valley of Saints (Bijnens & Di Marino), 

KAKsessies (KAK), The Garden Laboratorium (Micha 

Goldberg), EXHIBIT (Suze Milius), ONE (Lisa 

Verbelen), GOD (BOG) en De dochter (Remah Jabr).

D e t h e a t e r m a k e r, dat ís Elsemieke 

Scholte. Haar maatwerk en intuïtieve aanpak zijn uniek in 

het Vlaamse theaterveld. Zij treedt op als mentor, coach, 

bemiddelaar. Alles begint bij een gesprek. Hier geen 250 

dossiers die worden beoordeeld op basis van een artistiek 

idee, Elsemieke ontmoet de jonge makers en stelt hun een 

aantal cruciale vragen: kun je aangeven waar je zelf staat, 

wat is je parcours, ben je je bewust van wat er al is? Pas dan 

kan er gepraat worden over wat je graag wil realiseren. Het 

is voor velen een eye opener voor hoe het werkt in de sector. 

Vaak blijkt dat men ook weinig notie heeft van het finan-

ciële plaatje.

Elsemieke: ‘We tasten samen een soort bewustzijn af: waar 

ben ik, waar wil ik naartoe? De meesten komen van een 

opleiding, zij moeten genieten van het feit dat ze afgestu-

deerd zijn, en die breuk ook aanvaarden. Vaak is iemand 

geneigd te denken: ik heb al een aantal projecten op school 

gerealiseerd, nu zet ik dat verder. Nochtans sta je na je 

afstuderen voor het eerst echt in het veld en moet je beslis-

sen of je er echt jouw vak van wil maken, hoe je verder gaat, 

met wie, in welke termijnen.’ Na het eerste gesprek volgt 

een tweede, zo’n maand later, waarbij afgetast wordt of de 

makers klaar zijn om dat veld in te stappen. ‘De valkuil is 

dat ze thuis op van alles zitten te broeden, maar geen en-

kele connectie met de sector ontwikkelen. Als ze zich actief 

durven opstellen, zijn ze snel vertrokken en komen er vaak 

ook mogelijkheden van een onverwachte kant. We maken 

een plan, maar we gaan nooit van a naar b, want onderweg 

komen we altijd wel iets interessants tegen. Eigenlijk spelen 

we een rollenspel. Door die reality check weet je al snel of er 

iets in zit of dat je beter wacht om te investeren. Zodra ik 

voel dat ze goesting hebben om de theaterwereld in te 

stappen en er genoeg bagage is, er niet slechts één project 

op stapel staat en er raakvlakken zijn met andere huizen 

of personen, kunnen we beginnen koken.’
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De toegang tot haar netwerk en het gesprek met haar zijn 

daarbij de belangrijkste tools’, zegt Michaël Bijnens. 

DIY-aanpak

Al ziet ze zichzelf niet als sluiswachter, Elsemieke heeft een 

neus voor talent. Ze gaat vaak kijken, zit in jury’s (RITS) en 

begeleidt masterprojecten (Conservatorium Antwerpen). 

Aan welke voorwaarden moet een maker voldoen om onder 

haar vleugels genomen te worden? Een belangrijke eis is 

dat hij of zij zélf beslist of het de moeite is om met een idee 

aan de slag te gaan. Zo valt al een deel af. Hier wordt van 

bij de start gewerkt aan de verzelfstandiging van de kun-

stenaar. ‘Iemand die één project voorstelt, dat hij met een 

paar vrienden wil realiseren, dat doe ik niet. Makers moe-

ten ook bereid zijn zelf naar theaters te stappen om te 

vragen of ze daar twee weken mogen werken. Als ik voel 

dat ze dat too much vinden, zijn ze duidelijk nog niet klaar.’ 

Dat makers zelfstandig moeten kunnen werken en dat 

eenmalige projecten geen weerklank vinden, komt mee 

doordat d e t h e a t e r m a k e r kunstenaars financieel 

ondersteunt, zowel met een deel van het eigen budget als 

met bijkomende fondsen. Een project moet daaraan toe zijn, 

net zoals de maker aan pittige gesprekken toe moet zijn. 

Financiële ondersteuning heeft direct impact, weet Else-

mieke: ‘Als werkplaats kan je ook gewoon ruimte aanbieden, 

maar ik vind het super om mensen meteen volwaardig mee 

te nemen in een traject. De meesten staan binnen de twee 

à drie jaar op de rails. Sommigen heb ik echt uit hun stoel 

moeten trekken, als ik zie waar ze nu staan ben ik trots.’

Elsemieke volgt het project op, geeft praktisch advies en helpt 

bijvoorbeeld bij het opmaken van de begroting, maar neemt 

geen administratie op zich. Zo ontwikkelen de makers zich 

tot autonome kunstenaars. Zij treedt dus ook niet op als 

artistieke coach, tenzij dat uitdrukkelijk gevraagd wordt. ‘Ik 

ben geen curator, ik ben coördinator van een werkplaats. Ik 

link direct door naar andere organisaties.’ Dat laatste is een 

belangrijk gegeven, want d e t h e a t e r m a k e r beschikt 

niet over een eigen ruimte. Elsemieke kan bogen op een breed 

netwerk van theaters, werkplaatsen en kunstencentra, waar 

ze makers zorgvuldig onderbrengt, maar ze koppelt hen ook 

als een echte matchmaker aan specifieke schrijvers, drama-

turgen of regisseurs: ‘Ik verwijs door: ga eens met die praten, 

ga eens daar kijken. Ik coach hen in die zin dat ik toon wat 

mogelijk is en wat niet.’ 

Daarmee bedoelt Elsemieke niet dat makers zich moeten 

laten leiden door de wetten van de markt, die dicteert dat 

voorstellingen die lang duren of grote decors meezeulen 

moeilijk verkocht raken. Ze haalt FC Bergman aan, met hun 

megalomane projecten. Die groep is overigens zo divers 

samengesteld dat ze automatisch een ‘bonkig’ inhoudelijk 

gesprek hebben. Elsemieke is voorstander van niet te snel 

inbinden: ‘Veel projecten profileren zich te bescheiden. Taal 

is veel waard, maar energie ook, zeker naar een publiek toe. 

Kijk maar naar de laatste voorstelling van Compagnie De 

Snor, zo krachtig.’ Dat Elsemieke altijd net iets verder wil 

gaan dan wat mogelijk wordt geacht, komt vaak terug in 

gesprekken met artiesten die met haar werken. ‘Ze geeft je 

een push om je eigen werk te ontwikkelen, niet zozeer om 

producties te maken, alles hangt echt af van wat je zelf wilt. 

‘Ik denk samen met makers 
en huizen na over een 
nomadisch kunstencentrum 
dat teruggrijpt naar die 
oorspronkelijke opdracht: 
makers op een dynamische 
manier ondersteunen en het 
veld mee uitbouwen.’

© WANNES CRÉ

 Elsemieke Scholte
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D e t h e a t e r m a k e r is geen studio waar makers eventjes 

binnenwandelen om aan een creatie te sleutelen of waar ze 

hopen gezien te worden. Er wordt steeds een duurzaam traject 

opgebouwd en makers worden gestimuleerd om op verschil-

lende niveaus te denken. Je start met een klein project, daar-

na volgt nog een klein of meteen een groter project, ten 

slotte ondersteunt d e t h e a t e r m a k e r een dossier waar-

voor twee of meer partners nodig zijn. ‘Ik werk liever niet 

meteen met dossieraanvragen omdat het schrijven en wach-

ten op antwoord de boel enorm vertraagt. Zo leggen d e t h e 

a t e r m a k e r en CAMPO nu vrij veel geld op tafel voor Micha 

Goldberg opdat hij direct van start kan gaan. Op een gegeven 

moment pluk ik er tijdens een gesprek plots een tweede pro-

ject uit. Dat is spannend voor de makers, want in het begin 

denken ze erg of/of. Ze zijn nog bezig met de vraag hoe ze zich 

in deze vrije wereld kunnen of willen organiseren, hoe ze een 

evenwicht vinden tussen privé en werk, wat ze met al die 

fijne aanbiedingen moeten doen. Na drie jaar zie je dat zich 

dat uitsplitst en ze plots wel  simultaan aan verschillende 

projecten kunnen werken en er genoeg zelfvertrouwen is.’

Het soort werk dat met de steun van d e t h e a t e r m a k e r 

tot stand komt is moeilijk onder één noemer te vatten. Veel 

van de makers zijn maatschappelijk geëngageerd, houden 

niet van zuiver conceptueel werk. Toch wil de werkplaats 

geen tendens zetten, de makers zijn vrij om te bepalen waar-

over ze het willen hebben. ‘Ik ben niet op zoek naar verrassing 

of vernieuwing. Sommige makers zie je afkomen met een 

plan dat op het eerste zicht niet bijster origineel klinkt, maar 

als het goed uitgevoerd is, kan het ontzettend schoon zijn. Ik 

kan genieten van conceptueel werk, maar merk wel het niet 

makkelijk over te brengen is aan een publiek.’

Van de nood een deugd maken

Dat d e t h e a t e r m a k e r niet over een eigen plek beschikt, 

was in oorsprong een keuze om overheadkosten te sparen: 

van het totale budget van 147.000 euro gaat maar liefst 82 

procent naar de makers. Maar het zorgde ook voor die ty-

pische aanpak van de organisatie: ‘Ik zat al snel met te veel 

makers om bij onze structurele partners onder te brengen, 

maar gelukkig bleek dat ik ook met andere organisaties kon 

gaan praten, zoals Het Bos, Arenberg en De Brakke Grond. 

Veel huizen zijn fantastisch uitgerust voor het ontvangen 

van artiesten. Hun bereidwilligheid om samen te werken 

is ook groter geworden. Binnen elke organisatie zit altijd 

wel een sterke persoonlijkheid die risico’s wil nemen.’ 

Niet aan één ruimte gebonden zijn, ervaart theatermaker 

Aurelie Di Marino als iets positiefs: ‘Het laat de verbeelding 

open. Je kan dromen, maar hoe je dingen concreet maakt, 

weet je niet als je geen besef hebt van de mogelijkheden. 

Elsemieke kent het landschap door en door en helpt je 

daarbij. Het is een denken vanuit het verplaatsen, eerder 

dan vanuit het zich vestigen. D e t h e a t e r m a k e r is 

geen ruimte, maar een beweging.’

Elsemieke: ‘Het lukt zo goed als altijd om de juiste werkplek 

te vinden. Dat is erg bepalend voor de ontwikkeling van 

jonge makers. Bij Zuidpool is er bijvoorbeeld meteen een 

inhoudelijk gesprek, terwijl kunstencentra eerder produc-

tioneel of praktisch denken. Ik werk graag met huizen die 

hun werking durven aanpassen aan makers met een heel 

verschillend profiel. Wij kunnen niet op bestelling leveren, 

al zouden sommige organisaties dat wel willen. Maar zo 

werkt het niet: je vertrekt vanuit de kunstenaar, je bekijkt 

elke keer wat nodig is om het werk zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. Voor mij klopt deze manier van werken. Ik zit 

nooit vast in één bepaalde bedrijfsgeest, waardoor ik kan 

meelopen met trajecten van heel uiteenlopende makers.’ 

Dat model staat of valt uiteraard bij de goodwill van ande-

re organisaties. En het risico bestaat dat makers worden 

gekoppeld aan een huis zonder dat er een duidelijke affini-

teit is. Geen eigen gebouw hebben heeft als nadeel dat de 

makers elkaar nooit kruisen in de studio, wat sommigen 

aangeven als een gemis. Met een eigen huis kan je zelf een 

sfeer – en belangrijker: een minder diffuus imago – creëren. 

Toch wil Elsemieke geen vaste plek. Ze werkt al wandelend: 

‘Wie ik die dag tegenkom wordt deel van wat ik op dat mo-

ment aan het uitdenken ben. Dat heeft al onvoorstelbare 

samenwerkingen opgeleverd.’ 

Het ‘gebouw’ van d e t h e a t e r m a k e r bestaat in Else-

miekes hoofd: ‘Het is een heelal met allerlei verbindingen, 

heel organisch. Misschien zijn al die instellingen niet orga-

nisch genoeg, laten ze die flow niet toe.’ Ziedaar het belang 

van door kunstenaars gerunde structuren. Elsemieke 

studeerde theater, beeldende kunst en muziek en zag zich-

zelf nooit als coördinator van een organisatie, wel als 

fietsenmaker of meubelmaker. Het werd theatermaker. ‘Op 

de vloer ben ik de kat in de boom, ik behoud het overzicht 

maar let ook op details. Ik heb een associatief brein. De 

structuur in mijn hoofd, dat is echt mijn gebouw en ik weet 

dat ik erover moet waken dat deze organisatie op termijn 

door iemand anders kan worden gedragen.’

Voor Elsemieke is er geen huis dat niet in aanmerking komt, 

ze gaat met iedereen praten, zien wat voor vlees in de kuip 

zit. ‘Naar mijn gevoel is er geen enkele muur in het veld, ik 

zit altijd te bedenken wie met wie in gesprek kan gaan. Ik 

neem ook die keuzes die volgens mij een kans van slagen 

hebben.’ Klinkt logisch. Toch is Elsemieke de eerste om haar 

eigen praktijk in vraag te stellen. ‘Misschien moet er opnieuw 

een werkplaats ontstaan die kunstenaars ondersteunt die 
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niet meteen in projecten denken, die met het zuivere ex-

periment bezig zijn. Dat soort kunstenaars – en de ondersteu-

ning voor hun praktijk – is steeds dunner gezaaid. Het expe-

riment hoeft ook niet noodzakelijk van beginners te komen.’

Oscillatie

Sinds de crisis zich serieus heeft doorgezet, lijkt het doel 

om allemaal de Himalaya te beklimmen niet langer haalbaar 

of wenselijk. ‘Die “top” bereiken – en de daarbij horende 

levenskwaliteit: daar is de generatie waarmee ik werk wel 

klaar mee. Die zoekt naar een beweging, een soort adem-

haling. Jozef Wouters bijvoorbeeld trok me mee naar de Singel 

omdat hij zijn ideeën wou leren vertalen naar een groter 

publiek. Dat was een heel coole leerschool, maar zijn basis 

blijft de werkplaats Het Bos, met zijn makkers van het eer-

ste uur. Ik denk dat het gezond is om daar altijd naar terug 

te kunnen keren.’ 

Na het trechter- en zandlopermodel, is het misschien tijd 

voor de slingerbeweging? Daarbij zouden makers samen 

kunnen werken met zowel grote als kleine huizen, en er-

tussen switchen. ‘Waarom zou je het grote vermijden uit 

vrees daaraan op te branden, terwijl je gewoon weer terug 

kan naar het kleine? Je kan ook weer een werkplaatsperio-

de inlassen. Er moet een veld blijven bestaan waar makers 

doorheen kunnen lopen, waar ze afhankelijk van wat ze te 

vertellen hebben een huis kunnen binnenwandelen.’ 

Duiken zonder zwembrevet

Veel werkplaatsen worstelen met het vinden van een eer-

lijke manier van presenteren die het ‘juiste’ publiek (lees: 

geen op hypes beluste programmatoren of de occasionele 

toeschouwer met bepaalde verwachtingen) bereikt. Je kan 

je afvragen of een jonge maker die een sobere monoloog 

brengt op zijn plek staat in een groot kunstencentrum waar 

technici klaarstaan om de hele machinerie in gang te zetten. 

Moet een werkplaats überhaupt publiek gaan? ‘Nee, in 

principe niet. Maar al die kikkers willen in dat zwembad. 

Eigenlijk moeten ze eerst leren zwemmen, maar ze willen 

allemaal meteen duiken. Als je van school komt, wil je 

spelen, gezien worden, erkend worden. Ik begrijp dat.’ Dat 

geldt niet voor alle makers. ‘Als we met Heimat in een of 

ander cultuurcentrum in een uithoek van het land staan, 

is het publiek niet altijd ontvankelijk voor ons soort werk’, 

vertelt Rebekka de Wit. ‘Het is een moeilijke balans. Je wordt 

beter door veel te spelen, tegelijk wil ik pas naar buiten 

komen als ik precies weet wat ik wil zeggen’. 

‘Misschien is d e t h e a t e r m a k e r nooit een werkplaats 

geweest, want ik heb er van bij de start voor gepleit om 

iedereen te vergoeden. Daardoor zijn we sneller geëvolueerd 

naar produceren. Ik houd van het spel om mensen uit te 

dagen mee de schouders te zetten onder projecten, en geniet 

wel een zeker vertrouwen bij partners. Enerzijds ben ik er 

niet voor te vinden dat mensen van school komen met 

projecten die ze meteen in het veld willen plaatsen, ander-

zijds ben ik nu aan het werk met mensen die nog aan het 

KASK studeren, maar wiens werk perfect in balans is en 

vraagt om geproduceerd te worden. Sommige makers zijn 

gewoon al op jonge leeftijd klaar om in dialoog te gaan.’ 

Een aantal makers kan in de cultuurcentra al een serieuze 

reeks spelen. Het zit moeilijker bij de kunstencentra. In de 

jaren tachtig waren ‘werkplaats’ en ‘kunstencentrum’ overi-

gens synoniem, beide zijn ontstaan uit de nood aan onder-

steuning voor onderzoek en experiment. ‘Ik denk samen met 

makers en huizen na over een nomadisch kunstencentrum 

dat teruggrijpt naar die oorspronkelijke opdracht: makers op 

een dynamische manier ondersteunen en het veld mee uit-

bouwen. Los daarvan hoop ik dat een aantal huizen zich 

omtovert tot theaters waar het publiek elke avond kan bin-

nenwandelen om iets te zien. Nu zitten we met een aantal 

kunstencentra dat met te weinig middelen die twee taken 

probeert te volbrengen.’ Het valt Elsemieke overigens op dat 

jonge makers niet meer bezig zijn met het behoren tot één 

bepaald huis: ‘Ze willen flexibel zijn. Ik gun hun wel dezelfde 

financiële reserve als wanneer ze tot een huis behoren, want 

als onafhankelijke kunstenaar zijn ze kwetsbaarder. Je kan 

veel beter onderhandelen als je middelen op tafel kan leggen.’ 

Is het niet ondankbaar: investeren in jonge makers om hen, 

zodra ze zijn opgepikt, het nest te zien verlaten? En wanneer 

is de transitie van schoolverlater naar ‘professionele thea-

termaker’ dan voltooid? D e t h e a t e r m a k e r situeert 

zich op het snijvlak tussen werkplaats en productiehuis, 

‘Ik heb met veel mensen de rit 
afgemaakt en het bewijs gezien 
dat investeren werkt. Je kan  
niet alles voorspellen in zijn 
ontwikkeling, risico hoort erbij. 
Mensen worden ouder en groeien 
in wat ze doen als je hen de tijd 
geeft. Dat is geld uiteindelijk:  
tijd om iets uit te denken.’
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het beweegt zich tussen diverse spelers in het veld en kan 

zo de verschillende stadia van het traject van een maker 

gemakkelijk opvolgen. Daardoor ontstaat wellicht de neiging 

om dat zo lang mogelijk te doen. Maar is het dan nog een 

werkplaats voor jonge makers? Elsemieke geeft toe dat 

loslaten moeilijker wordt. ‘Soms wil ik na drie jaar nog 

dingen uitspitten met hen, maar je moet mensen laten gaan 

om ruimte te maken voor anderen.’ 

Vakmanschap én innovatie

Onder druk van het toenemende marktdenken en het hui-

dige beleid lijkt het professionele veld te versmallen tot een 

steeds kleinere groep van ervaren managers, die de grote 

instellingen leiden. Ook Vlaanderen zal zwichten voor het 

trechterdiscours, waarbij het vakmanschap zich zogezegd 

in het centrum bevindt en de vernieuwing in de marge. Hoe 

verhoudt d e t h e a t e r m a k e r zich tot het bestaande 

kunstenlandschap? ‘Het zijn bange tijden. De oudere gene-

ratie begint zich op de valreep sterk te zetten in het veld. 

Het is aan de jonge makers om het gesprek met deze gene-

ratie op te eisen. De afgelopen maanden ben ik alvast het 

gesprek met de grote huizen aangegaan, zij stonden daar 

wel voor open. Ik hoop dat deze twee generaties meer gaan 

samenwerken, al heb ik schrik dat ze zich als vaders gaan 

gedragen en de regels bepalen. Want er zit nog een hoop 

paternalisme ingebakken, ook op de theaterscholen.’ 

‘Veel jonge makers zijn ervan overtuigd dat het veld hen 

wel opvangt, terwijl ik soms vrees dat het in zeer grote 

delen zal worden opgesplitst en je als kleine garnaal niet 

veel meer te happen hebt. Onze overheid zoekt stabiliteit 

en rendement, wellicht normaal op dit moment, maar als 

je het veld bekijkt, zie je duidelijk welke organisaties dat 

kunnen waarmaken en welke niet. Organisaties die een 

zaal hebben en de administratie en communicatie doen, 

zijn nodig, maar makers hebben nood aan meer dan alleen 

faciliteiten. Als steeds meer makers via projectsubsidies 

zullen worden ondersteund, komt dat broodnodige gesprek 

in het gedrang. Structuren moeten in dialoog met de over-

heid oplossingen zoeken voor de uitdagingen waar de 

sector voor staat: diversiteit, publieksbereik en duurzame 

ondersteuning van makers.’

Plenty more fish in the sea

Programmatoren gaan voortdurend op zoek naar new rising 

stars, maar engageren zich zelden om een duurzaam traject 

met jonge makers op te bouwen – keuze zat. Daarbij verva-

gen ook de grenzen tussen werkplaatsen, kunstencentra, 

stadstheaters, gezelschappen en alternatieve management-

bureaus: theaters zetten graag in op ‘nieuw talent’, gezel-

schappen nemen jonge makers ‘onder de vleugels’ en gaan 

hun werk produceren. Moet de werkplaats een vrijhaven 

voor experiment – zonder creatiedruk – blijven of juichen 

we de functievervaging net toe? 

‘Er is erg gevochten om het veld te professionaliseren, een 

werkplaats geeft de beginnende maker inzicht in wat die 

professionele beroepspraktijk is. Het is echt een vak dat je 

moet leren. Ik dacht altijd dat het DNA van het theaterland-

schap zo was samengesteld om een groter avontuur in te 

leiden, maar of iedereen daar creatief mee omgaat… We 

zitten in een becijferd systeem, alles staat voor iets. De 

middelen voor jonge makers zijn nu eenmaal beperkt, het 

zijn eerder startpremies dan premies voor ondersteuning 

van het experiment. Makers hebben nochtans nood aan 

ruimte om op gezette tijden hun artistieke praktijk in vraag 

te stellen. Dankzij het artiestenstatuut kan men tussen 

opdrachten door vrij werken in het theater. Ik maak me 

zorgen over het behoud van dat statuut, want wat dat ge-

nereert, wordt nooit in beeld gebracht. Kunstenaars aan-

vaarden nu heel slechte condities in bepaalde huizen net 

omdat ze zo’n uitkering hebben. Zij moeten op hun strepen 

staan en duidelijk maken dat ze daarmee niet in hun zwem-

broek op een zonnig strand gaan liggen.’ 

‘Het snel afvoeren van bepaalde samenwerkingen wordt in 

de hand gewerkt door een gebrek aan geld. Ik heb met veel 

mensen de rit afgemaakt en het bewijs gezien dat investeren 

werkt. Niet investeren is echt nefast voor het veld. Je kan niet 

alles voorspellen in zijn ontwikkeling, je kan veel aftoetsen, 

maar risico hoort erbij. Mensen worden ouder en groeien in 

wat ze doen als je hen de tijd geeft. Dat is geld uiteindelijk: 

tijd om iets uit te denken. Wat je daarmee bewerkstelligt is 

gigantisch. Dat inzetten op steeds weer nieuwe makers is 

inderdaad vreemd. Vernieuwing is een vaag begrip. Zelf ben 

 ‘Lange tijd was mijn ideaal een organisatie die bestaat uit twee delen:  
het ene is het moederbord, met projecten waarvan we de haalbaarheid 
en speelkansen kunnen inschatten en waarmaken, het andere deel laat 
het experiment, het onderzoek, het risicovolle toe.’
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ik evenveel gehecht aan herkenning of tradities, maar na-

tuurlijk ontdek ik ook graag nieuwe gezichten. Als die trend 

het gevolg is van het feit dat iedereen sneller zichtbaar is en 

mee produceert, als daardoor programmatoren kunnen 

zeggen wat wel en wat niet, bestaat inderdaad het risico dat 

dingen meer als product worden gezien.’

There is no alternative?

Veel jonge makers hebben het gevoel dat ze in het bestaan-

de (subsidie)systeem vastzitten. D e t h e a t e r m a k e r 

bestendigt het huidige landschap en de geldende verhou-

dingen door zijn poulains in die bestaande structuur in te 

passen. Maar is het niet aan de jonge generatie zelf om 

alternatieven te bedenken, om het landschap te hertekenen? 

De problematiek is Elsemieke niet ontgaan. ‘Ze zitten alle-

maal in die vijver. Als er straks gevochten wordt, waar 

komen ze dan terecht? Daarom vraag ik hun: willen jullie 

jezelf in een onderhandelingspositie zetten, of laat je het 

met de nakende hervormingen allemaal maar gebeuren? 

Gaan we ons tot die grote huizen verhouden of trekken we 

onze handen ervan af? Als makers collectief willen inbre-

ken in een structuur, hoop ik dat ze dat doen. Maar het moet 

van hen komen.’

‘Ik merk dat jonge makers doorgaans weinig inspiratie heb-

ben voor samenwerkingsvormen die anders zijn dan de 

gangbare. Wij zijn medeplichtig. Boven hen zit de generatie 

van De Warme Winkel, Wunderbaum, Diederik Peeters, Jan 

Martens, Lisbeth Gruwez. Die hebben bijna allemaal hun 

eigen structuur. De makers die nu drie jaar bezig zijn, zullen 

nooit op die leest kunnen werken, daarvoor zijn ze met te 

veel. Ze moeten zich dus anders gaan organiseren, liefst op 

een inventievere manier dan het delen van de zakelijke 

administratie. Het aantal vzw’s dat de afgelopen twee jaar 

is opgericht is hallucinant. De generatie voor hen heeft het 

spel niet goed kunnen spelen, vrees ik. Nu gaapt er een kloof 

tussen die grote, multifunctionele huizen met een goed 

uitgerust artistiek en zakelijk apparaat, en de jonge makers.’ 

‘Als je me vraagt hoe mensen zich zouden kunnen organi-

seren binnen de sector, kijk ik nieuwsgierig naar organisa-

tiestructuren binnen andere bedrijfstakken. Je zou naar een 

collectieve werking als SPIN kunnen streven. Met de KAK-

ploeg, een groep van tien makers, ga ik een experiment doen 

rond zelfbestuur. Want wat speelt er binnen een organisatie? 

Geld. Dus zet ik brutaal 30.000 euro in hun midden en zeg 

ik: zoek het maar uit! De meest logische zet is dat ze allemaal 

een maandloon krijgen, dat ze het budget gelijk verdelen 

onder elkaar. Ik stimuleer hen om een andere economie te 

bedenken, om zelf de sterktes en zwaktes aan te geven, om 

hun eigen waarden en prioriteiten te bepalen.’ 

‘Lange tijd was mijn ideaal een organisatie die bestaat uit 

twee delen: het ene is het moederbord, met projecten waar-

van we de haalbaarheid en speelkansen kunnen inschatten 

en waarmaken, het andere deel laat het experiment, het 

onderzoek, het risicovolle toe. Ik vraag me af hoe die twee 

zich tot elkaar kunnen verhouden, inhoudelijk maar ook 

financieel. Het eerste deel zou inkomsten kunnen genere-

ren voor het tweede, of we zouden inkomsten kunnen halen 

uit businessdeals. Waarom zitten wij per definitie op het 

dak van de overheid en waarom niet van een of ander bedrijf 

dat daarvoor openstaat?’ 

‘Een ander idee dat ik heb, is dat het niet per se commissies 

moeten zijn die bepalen wat een goed dossier is. We hoeven 

onze beoordeling niet uit handen te geven. Het zou interes-

sant zijn als bijvoorbeeld Freek Vielen het dossier van Jozef 

Wouters zou lezen. Vraag is of ze die functie naar elkaar 

toe willen vervullen en of ze gezamenlijk de schouders 

willen zetten onder het meest urgente dossier. Dat zou een 

tweede etage van d e t h e a t e r m a k e r kunnen zijn: een 

rondetafel van enkele makers met wie we al een traject 

aflegden, die meer autonoom werken, die elkaar steunen 

op verschillende manieren (inhoudelijk, praktisch) en elkaars 

werk bevragen. Die groep zou kunnen bepalen in wie we 

elk jaar investeren of voor wie we cofinanciering zoeken. 

Ik wil dat onderzoek naar nieuwe werkvormen er graag bij 

nemen. Stop met die lamlendigheid, we moeten allemaal 

alert en vinnig zijn!’ ¶

Lene Van Langenhove is hoofdredacteur van Etcetera en  

schrijft als freelancer voor verschillende media en theaterhuizen.

Dat d e t h e a t e r m a k e r niet over een eigen 
plek beschikt, laat de verbeelding open. Het is een 
denken vanuit het verplaatsen, eerder dan vanuit 
het zich vestigen. D e t h e a t e r m a k e r is geen 
ruimte, maar een beweging.
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Afgelopen zomer presenteerde icoon van 

‘durational art’ Marina Abramovic in Serpentine Gallery 

de performance 512 hours, waar ze bezoekers de ruimte 

binnenleidde en naar een plek bracht waar ze de tijd en 

stilte konden ervaren. Heike Langsdorf ging in Sitting with 

the body 24/7 samen met een groep performers zeven dagen 

op retraite in de publieke ruimte. Jan Fabre bereidt een 

nieuwe voorstelling – Mount Olympus – voor die 24 uur lang 

zal duren. Anne Teresa De Keersmaeker, in wiens choreo-

grafieën tijd altijd een centrale rol speelt, werkt haar 

 bejubelde voorstelling Vortex Temporum om tot een negen 

uur durende museumversie die vanaf maart te zien zal zijn 

in WIELS. 

We lijken te leven in een wereld waar we steeds minder vat hebben op de tijd. Dag en nacht 

blijven de machines draaien en wij, mensen, proberen dat ritme te volgen. Is het toeval dat 

dit seizoen opvallend veel artistieke projecten tijd in een of andere vorm centraal stellen?

Ook programmatoren stellen tijd centraal in het werk dat 

ze presenteren. De voorbije winter organiseerde Concert-

gebouw Brugge het SLOW festival: een 36 uur durende ode 

aan de traagheid. En jongemakersfestival Bâtard gaf de 

voorbije editie de titel Stretching the mooooment. Het program-

ma was zo samengesteld dat toeschouwers tussen twee 

voorstellingen werden gestimuleerd om tijd te nemen voor 

reflectie en dialoog.

Ook de entertainmentindustrie lijkt de performativiteit van 

de tijd te hebben ontdekt. In 2013 zong rapper Jay Z gedu-

rende zes uur zijn song Picasso baby in een New Yorkse 

kunstgalerie, waarbij hij overigens in interactie ging met 

door Michiel Vandevelde

Over de notie van tijd en de golf  
van durational performances

Onze tijd

© HERMAN SORGELOOS

 Work/Travail/Arbeid van Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas.



Abramovic. In datzelfde jaar vroeg de IJslandse kunstenaar 

Ragnar Kjartansson aan The National om hun song A lot of 

Sorrow gedurende zes uur te herhalen. Dit vond plaats in 

het MoMa in New York. Pharrell Williams deed dit kunstje 

over, zij het in een virtuele ruimte, met zijn 24 uur durende 

videoclip van Happy. Hier is de ervaring van de tijd niet 

langer besloten in de luwte van een galerie of museum maar 

opengebroken naar onze computerschermen zodat we 24 

uur lang met een gelukzalig gevoel de tijd kunnen beleven.

Deze trend kan in de eerste plaats worden gelezen als een 

reactie tegen het verlies van greep op onze tijdservaring. 

We hebben de controle over de tijd in grote mate toever-

trouwd aan (digitale) technologie. Alles moet sneller, we 

worden er allemaal in meegesleept. Maar is de wens om de 

tijd te ervaren niet hypocriet? Is het echt zo dat we geen 

controle meer kunnen uitoefenen op onze tijdsbesteding, 

of laten we ons maar al te graag bedriegen door een tech-

nologisch determinisme dat blind maakt voor het feit dat 

ook technologie ideologie is? De kunst lijkt ruimte te bieden 

om de tijd die we niet langer menen te hebben opnieuw te 

kunnen ervaren. Maar is het niet absurd om met een toe-

gangsticket tijd voor jezelf te kopen? Is kunst dan de ultie-

me commodificatie van de tijd? Waarvoor staat deze tijd dan? 

En dragen kunstenaars, in hun poging om een antwoord te 

formuleren op het ogenschijnlijke gebrek aan tijd, tegelij-

kertijd niet bij aan de opheffing van de tijd? 

Het opheffen van de tijd

Ja, van onze tijd ben ik de vluchtende vijand. Ja, het totalitarisme 

van het tegenwoordige, dat zich elke dag meer dwingend als een 

machine over de hele wereld uitrolt. Deze tirannie zonder aangezicht 

die alle gezichten uitveegt, alleen maar ten voordele van de syste-

matische organisatie van de eengemaakte tijd van het ogenblik. 

Deze wereldwijde en abstracte tirannie die ik slechts vluchtend kan 

waarnemen. Ik probeer me ertegen te verzetten, omdat ik in mijn 

composities poog een oor te tonen dat luistert naar de tijd. Ik pro-

beer hem te laten horen en in de toekomst de dood te laten opstaan, 

zoals die reeds inbegrepen is in mijn tijd. Ik kan inderdaad slechts 

 Sitting with the body 24/7 van Heike Langsdorf & radical_hope. 
© QUENTIN DE WISPELAERE / HELENA DIETRICH
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de vijand zijn van onze tijd, omdat hij precies de afschaffing van 

de tijd viseert en omdat ik niet zie hoe in deze toestand een leven 

verdient om geleefd te worden.1

In het laatste deel van het achtdelige videoproject Histoire(s) 

du cinéma schetst filmmaker Jean-Luc Godard een tegenstel-

ling tussen ‘onze tijd’ en ‘de tijd’. ‘Onze tijd’ doodt ‘de tijd’. 

De fixatie op het momentane, op het nu, heeft het effect of 

zelfs de bedoeling om de dood te verjagen uit het bewustzijn. 

Mensen proberen te ontsnappen aan het bewustzijn van hun 

eindigheid door hun leven vol te stouwen met activiteiten.

De idee van het opheffen van de tijd wordt mede mogelijk 

gemaakt door de ‘positivering’ van de tijd. Onder invloed 

van het consumentisme, de culturele industrie en techno-

logische innovaties wordt een klimaat van over-positiviteit 

gecreëerd. De toekomst ligt open, we kunnen alles doen 

wat we willen (als we voldoende geld hebben). Het is precies 

deze potentiële oneindigheid die het reële besef van kwets-

baarheid en sterfelijkheid moet bezweren. Melancholisch 

verwijlen bij het vergaan van de tijd, kinderen die zich 

vervelen, het is niet meer van onze tijd. 

De Franse filosoof Georges Bataille maakte een onderscheid 

tussen de dag- en nachtzijde van de mens. Overdag werken 

we naarstig, sparen we, haasten we ons van de ene opdracht 

naar de andere, richten we ons leven op rationele wijze in 

en accumuleren we leuke belevenissen. Alles wat we doen 

heeft een functie. Er is echter een keerzijde: de kant van 

depressie, verdriet, woede, verlies, die het gevoel van het 

verstrijken van de tijd angstaanjagend dichtbij brengt. Het 

negatieve vertraagt de tijd, soms betekent het een halt. Het 

positieve versnelt de tijd en probeert er alles aan te doen 

om de tijd te bannen. Het opheffen van de tijd is geen ab-

stract toekomstscenario. Het voltrekt zich iedere dag met 

grotere dwang in onze geprivatiseerde, op consumptie en 

amusement gerichte maatschappij. In de grootsteden is de 

tijd zo verzadigd met mogelijke belevenissen en potentiële 

ontmoetingen, dat hij zijn verontrustend karakter verliest. 

In zijn boek 24/7 schuift de Amerikaanse kunsthistoricus 

Jonathan Crary de slaap naar voren als de meest subver-

sieve daad binnen een kapitalistisch systeem2. Slaap is 

immers de tijd waarin een mens niet deelneemt aan het 

economische leven en dus op geen enkele manier bijdraagt 

als consument of producent. De slaap is het laatste obstakel 

in het opheffen van de tijd. Multinationals zijn er dan ook 

op gericht om middelen te creëren waardoor de mens 24 

uur op 24 en 7 dagen op 7 deel kan nemen aan het econo-

mische leven. Het opheffen van de tijd gebeurt hierbij niet 

door een of andere drug, maar door de controle over ons 

leven te laten overnemen door digitale apparaten. Via onze 

beeldschermen dringt een wereld binnen die altijd blijft 

doorgaan. In het kritiekloze omarmen van de digitale re-

volutie verliezen we onbewust ons vermogen tot slaap. Onze 

computers, smartphones en tablets bieden ons dag en nacht, 

week in week uit, een waaier van te consumeren materië-

le en immateriële goederen aan. De winkel is in onze 

woonkamer en is altijd open. Ook het sociale leven verloopt 

steeds meer digitaal via ‘sociale’ media zoals Facebook, 

Twitter en Instagram. Crary observeert dat de gemiddelde 

Amerikaan zes en een half uur per nacht slaapt. De vorige 

generatie sliep nog acht uur en begin vorige eeuw sliep men 

gemiddeld tien uur per nacht. Het verschil tussen nacht en 

dag, tussen rust en werken, is steeds minder aan de orde.

De tijdservaring in het museum en het theater

Terug naar het werk van de kunstenaars die ik vermelde in 

de inleiding. Op verschillende manieren geven zij de tijd een 

belangrijke rol. Hierbij zien we dat ze zich niet beperken tot 

de theaterzaal, maar naar het museum trekken (Abramovic 

en De Keersmaeker) of in de openbare ruimte (Langsdorf). 

Het theater, het museum en de openbare ruimte brengen 

elk een andere tijdservaring of beleving met zich mee. 

Tino Sehgal, danser en econoom van opleiding, maar werk-

zaam binnen de beeldende kunsten, is een mooi voorbeeld 

van een kunstenaar die de theaterzaal definitief inruilde 

voor het museum. Na zijn dansvoorstelling Twenty Minutes 

for the Twentieth Century (1999) begon Sehgal te werken aan 

een reeks ‘geconstrueerde situaties’ die plaatsvinden binnen 

een tentoonstellingsruimte. Deze ‘situaties’ kunnen trouwens 

het hele jaar worden bekeken in het Stedelijke Museum te 

Amsterdam. Sehgal veranderde de idee van ‘durational 

performances’ definitief door performances te beschouwen 

als bewegende beeldhouwwerken. Hij introduceerde de idee 

om over de looptijd van een tentoonstelling, gedurende de 

openingsuren van het museum ‘geconstrueerde situaties’ 

(oftewel performances) te laten plaatsvinden. Sehgal was 

de eerste kunstenaar die deze radicale keuze nam en de idee 

van ‘langdurige performances’ tot zijn uiterste rekte. Tot 

dan waren ‘langdurige performances’ telkens een eenmalig 

evenement binnen een museum of theatercontext. 

Sehgals breuk met de theaterruimte kwam er doordat hij 

vond dat het theaterapparaat en het publiek een problema-

tische verhouding hebben. Eén van de problemen is volgens 

hem dat de ruimte van het theater en van het museum een 

verschillende relatie tot tijd impliceren. In het theater is de 

tijd vooraf bepaald en heb je als toeschouwer weinig inspraak 

in de duur van de voorstelling. Theater impliceert een hiërar-

chische verhouding. In het museum daarentegen kan je als 

toeschouwer zelf bepalen hoe lang je de tijd neemt om naar 
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iets te kijken, desnoods een hele dag, of je kan zolang de 

tentoonstelling loopt, terugkomen. In die zin lijkt het muse-

um meer persoonlijke vrijheid te bieden dan het theater. Tijd 

wordt hier geproblematiseerd in functie van de keuzevrijheid. 

De filosoof Karim Benammar beweert echter dat mensen 

meer vrijheid hebben om te denken wanneer ze ageren 

binnen een duidelijke structuur3. Het theater biedt een 

duidelijker kader dan het hedendaagse museum. Je wordt 

gevraagd om neer te zitten en liefst stil, geconcentreerd te 

kijken. Deze codes hebben de potentie om reflectie te sti-

muleren. In een museum loop je meestal door wanneer een 

kunstwerk je verveelt, irriteert of onverschillig laat. Je kiest 

sneller wat aansluit bij je eigen interesses en sluit daardoor 

de ervaring van het andere, het onbekende in grote mate 

uit. Daarnaast kan de toeschouwer die binnen het theater 

ageert op drastische wijze de vrijheid nemen om dit kader 

te doen kantelen. Toon je bijvoorbeeld met het vroegtijdig 

verlaten van een theaterstuk niet juist een duidelijke oppo-

sitie? In een museum is het veel moeilijker om de codes op 

de helling te zetten. Het hedendaagse museum lijkt conflic-

ten vooraf uit te sluiten door ze te incarneren in de vermeen-

de openheid van de museumruimte. Alles is er mogelijk, 

maar precies daardoor wordt contestatie onmogelijk. De 

theaterruimte die de tijd helder organiseert is een duidelij-

kere vijand van de tijd dan de museumruimte, die de tijd in 

al zijn geledingen probeert op te heffen. De tijdelijkheid van 

de theaterruimte evoceert meer de tijd dan de wereld van 

oneindige mogelijkheden, zoals de museumruimte doet. 

Ervaren of beleven

Het verschil in tijdsbenadering van het museum en het the-

ater markeert ook een verschil tussen ‘beleven’ en ‘ervaren’. 

Te pas en te onpas duiken deze termen op: van het pretpark 

dat een onvergetelijke belevenis belooft, tot Muntpunt, de bib 

van Brussel, dat een geheel van belevingen aanbiedt. De 

Koreaans-Duitse filosoof Byung-Chul Han beschrijft in zijn 

boekje De terugkeer van Eros4 het verschil tussen beide termen. 

Ervaring, schrijft hij, gaat over de verwerking van informatie 

en de transformatie ervan in een bepaalde kennis. De ervaring 

groeit door herhaling. De beleving daarentegen is eenmalig. 

De informatie die je over je heen krijgt wordt niet omgezet in 

enige coherente kennis. Een beleving impliceert passiviteit. 

Een ervaring houdt een actief proces in (de bibliotheek be-

schrijven als een plek voor belevenissen is daarom een be-

droevende paradox). Onder invloed van de entertainmentin-

dustrie eigent de kunstwereld zich deze terminologie steeds 

vaker toe: theater moet een belevenis zijn en het hedendaag-

se museum nog veel meer! 

Het theater heeft door de tijdsafbakening meer dan het 

museum de potentie om informatie om te zetten in kennis 

en zodoende een ervaring te verwezenlijken. Door het feit 

dat een voorstelling een duidelijk begin en einde heeft, 

weten de toeschouwers hoe ze hun concentratie moeten 

organiseren. Het theater incarneert een proces van sterven 

en geboren worden, het museum incarneert de oneindigheid.

Beelden van deze tijd

Met de opkomst van de televisie, de computer en meer recent 

de smartphones en tablets, zijn we geëvolueerd van een 

cultuur gebaseerd op tekst naar een beeldcultuur. De Ame-

rikaanse communicatiewetenschapper Neil Postman be-

schreef in 1985 al in Amusing Ourselves to Death5 hoe het 

technische beeld (beelden geproduceerd door technische 

apparaten) het publieke discours grondig heeft gefragmen-

teerd en in grote mate incoherent heeft gemaakt. De over-

heersing van het technische beeld in onze samenlevingen 

bracht ook een heel andere tijdsbeleving met zich mee. 

Dit heeft ook grote invloed op de kunsten. Met haar recente 

performances is Abramovic een mooi voorbeeld van een 

 512 hours van Marina Abramovic.

Onze computers, smartphones  
en tablets bieden ons 24/7 een 
waaier van te consumeren 
goederen en events aan. 
Melancholisch verwijlen bij het 
vergaan van de tijd, kinderen  
die zich vervelen, het is niet  
meer van deze tijd.
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kunstenaar die zich laat vangen door wat Godard ‘deze tijd’ 

noemt. Abramovic wil in haar performances de bezoeker 

een ‘tijdservaring’ geven. Ik ben er nochtans van overtuigd 

dat een groot deel van de bezoekers niet kwam om de tijd te 

ervaren maar om Abramovic in levenden lijve te mogen zien 

en aanraken. Voor alles is Abramovic een beeld, een icoon, 

waar we naar komen kijken. Wat we onthouden uit het werk 

van Abramovic is wellicht minder de ervaring van de tijd 

dan wel de amusementswaarde van het feit dat iemand de 

tijd neemt om dagenlang onbeweeglijk op een stoel te zitten. 

In hun poging om de tijd tastbaar te maken dragen soortge-

lijke kunstprojecten vaak net bij aan de opheffing van de tijd. 

Deze opheffing schuilt in het feit dat een langdurige perfor-

mance in de eerste plaats een krachtinspanning lijkt te zijn, 

een prestatie. Het is hard werken om negen uur per dag, drie 

maanden lang, te dansen of een geconstrueerde situatie uit 

te voeren. Het is afzien om zes dagen lang acht uur onbe-

weeglijk op een stoel te zitten. Het is een uitputting om 24 

uur lang het beste van jezelf te geven op een podium. Het 

zijn bewonderenswaardige prestaties. Wat ons bijblijft is, 

eerder dan de ervaring van tijd, een beeld van de tijd. Beelden 

van de tijd zijn een paradox daar het beeld de tijd opheft.

Bij vele recente ‘langdurige’ performances wordt er met 

andere woorden vaak gestreefd om een ervaring in het ‘nu’ 

te creëren, waardoor ze in wezen geen kritische kantteke-

ningen bij onze tijd plaatsen. Integendeel, ze nemen onbe-

wust het heersende discours over om te leven in het ‘nu’. 

Dit discours is inherent aan de amusementsindustrie en 

aan de op technische beelden gebaseerde cultuur. Het ‘nu’ 

is een heden dat volgens sommige kunstenaars altijd een 

verleden en toekomst in zich draagt. Dat idee is naar mijn 

mening een mystificatie van de tijd. De mystificatie van 

het ‘nu’ verbergt het onontkoombare feit van de eindigheid: 

dat verleden en toekomst bestaan uit hoogtes en laagtes 

en dat we daar zullen moeten leren mee omgaan.

De terugkeer van de tijd in de publieke ruimte

Is het dan onmogelijk om een weerwoord te bieden aan de 

opheffing van de tijd door hem opnieuw als uitgangspunt 

te nemen? Ja en nee. Ook kunstenaars ontsnappen niet aan 

de geest van de eigen tijd. Een mogelijke uitweg uit de pa-

radox van ‘deze tijd’, die de inzet van ‘de tijd’ versluiert, 

bestaat erin om juist in het kunstwerk de ambiguïteit van 

‘deze tijd’ en ‘de tijd’ te belichamen. Een uitkomst kan erin 

schuilen om in het artistieke werk geen eenduidig antwoord 

te willen formuleren op deze tijd maar er juist de dubbel-

zinnigheid van toe te eigenen. Dat is precies wat gebeurt in 

Sitting with the body 24/7 van Heike Langsdorf, een zeven 

dagen durende retraite in de publieke ruimte. 

Tijdens het achtste Burning Ice festival (Kaaitheater, Brus-

sel) vond deze retraite plaats in een leegstaande vitrine op 

korte afstand van de grootste winkelstraat van Brussel. In 

deze vitrine doorlopen enkele performers elke dag een 

vooraf bepaald schema, dat ook wordt geafficheerd aan de 

winkelruit. Passanten kunnen de ruimte binnengaan en 

zelfs deelnemen aan de activiteiten. De dag is opgebouwd 

aan de hand van acht ‘basishandelingen’: zitten, wandelen, 

liggen, staan, maken, zien, dansen en spreken. Gedurende 

twee uur wordt telkens één handeling onderzocht, getest, 

uitvergroot of verkleind door de performers.

Het is een opzet met vele paradoxen. De keuze van de plek 

is veelbetekenend: de retraite vindt plaats op een van de 

drukste punten van de stad. Buiten woedt de snelheid, bin-

nen de vertraging van de tijd. Het werk kan, wanneer je als 

toevallige passant even binnengluurt, beleefd worden als 

een immaterieel consumptiegoed, gratis, als ware het een 

promotieactie voor iets. Maar het werk kan ook een rijke 

ervaring in zich bergen, als je als passant de rol van perfor-

mer opneemt. Door de herhaling kan deze ervaring ook een 

diepgang krijgen. Het kunstwerk vindt plaats in een econo-

misch sterk geladen ruimte maar gaat in tegen de logica dat 

er iets moet verkocht worden en dat er winst moet worden 

gemaakt. Aan de buitenkant van de vitrine zie je beelden, 

die deel worden van de storm aan beelden waarmee we elke 

dag geconfronteerd worden, binnen kan je zelf een beeld 

worden, maar door die mogelijkheid ontdoet het werk zich 

van het loutere beeld-zijn. Het werk lijkt oneindig te zijn (de 

24/7 in de titel) en kan zo makkelijk bekritiseerd worden als 

een onbewust onderdeel van de economie die altijd blijft 

draaien, tegelijkertijd is de dag extreem gestructureerd, en 

heeft het werk op elk uur van de dag een eindigheid.

Performances als deze lijken zodoende geen expliciete uit-

spraken te doen over ‘onze tijd’ en ‘de tijd’ maar roepen 

vooreerst vragen op door hun dubbelzinnigheid. Het is in 

deze dubbelzinnigheid dat de ervaring van ‘de tijd’ in ‘deze 

tijd’ verscholen ligt. Het is zo dat ‘de tijd’ potentieel van ons 

kan worden en dat we greep kunnen krijgen op onze tijd.’ ¶

Michiel Vandevelde is danser en choreograaf, zijn voorstelling 

Antithesis, the future of the image gaat in maart in première op het 

(Im)possible Futures festival in Gent. Daarnaast is hij cocurator van 

het Bâtard festival.

1 GODARD, Jean-Luc, Histoire(s)  
du cinéma (1998)

2 CRARY, Jonathan, 24/7: Late 
capitalism and the ends of sleep, 
New York, 2013

3 Deze stelling ligt onder andere aan 
de basis van een feedbackmethode 
die Benammar in samenwerking 

met de Nederlands kunstopleiding 
DasArts ontwikkelde. Meer 
informatie: www.ahk.nl.

4 HAN, Byung-Chul. De terugkeer  
van Eros, Amsterdam, 2013

5 POSTMAN, Neil, Amusing ourselves 
to death, London, 1985
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Waarom zouden we wat ons bijblijft van een 

voorstelling steeds in woorden uitdrukken? 

Etcetera vroeg tekenaar Jimmy Kosolosky naar 

zijn impressies van de nieuwste voorstelling  

van camp- en kitsch queen Florentina Holzinger. 

Uitgangspunt voor Recovery is het lange 

herstelproces dat volgde op haar val uit de  

nok van een theater tijdens een voorstelling.  

De Oostenrijks-Nederlandse artieste staat 

bekend om haar explosieve, sterk fysieke 

performances. Ook nu spaart ze zichzelf niet: 

elke avond betreedt ze – geflankeerd door 

vrouwen in oud-Griekse gewaden – de boksring, 

om er af te rekenen met haar trauma’s en 

angsten. De comeback van de artiest wordt  

niet zonder ironie getheatraliseerd. Hit me baby 

one more time!

Recovery in beeld
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Dit seizoen had het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent twee theatermakers  

of -groepen te gast: het collectief Lucinda Ra nam een jaar lang zijn intrek op de 

kinder afdeling Fioretti; Veridiana Zurita organiseerde gedurende tien maanden  

samen met psychologe Petra Van Dyck wekelijks een moment voor de patiënten.  

Het gebeurt wel eens dat kunst in de psychiatrie wat denigrerend als ‘bezigheids-

therapie’ wordt aanzien, maar het kan er integendeel het kloppende hart van vormen, 

schrijft psycholoog Abe Geldhof. Nu Zurita’s project is afgelopen en met de première 

van Het Fioretti Project in zicht, is het moment rijp om de vraag te stellen welke  

plaats theater kan innemen in de psychiatrie.

door Abe Geldhof

Het kloppende hart 
van de psychiatrie

Twee sporen

Na het succes van Het fantastische leven van 

de heilige Sint-Christoffel zoals samengevat in twaalf taferelen en 

drie liederen had Lucinda Ra (een collectief kunstenaars 

bestaande uit Simon Allemeersch, Barbara en Stefanie 

Claes, Maarten De Vrieze, Giovanni Barcella, Jeroen Van 

Herzeele en Bart Capelle) niet bepaald zin om een nieuwe 

productie klaar te stomen binnen het theater. Die context 

vonden ze te vanzelfsprekend. Na een toevallige ontmoeting 

met het afdelingshoofd van de kinderpsychiatrie van Guis-

lain ontstond binnen de groep een gesprek over de kunst-

matige manier van samenleven in een psychiatrie, over hoe 

patiënten naar ‘de buitenwereld’ kijken en hoe de maat-

schappij naar hen kijkt. Het collectief stelde voor om een 

jaar lang zijn intrek te nemen in de Fioretti-afdeling, waar 

kinderen worden begeleid die kampen met de combinatie 

van een mentale beperking en psychische problematieken, 

vaak gerelateerd aan moeilijke thuissituaties. 

Het collectief begon zonder vooropgesteld plan. Het uitein-

delijke doel was om een voorstelling te maken, maar in de 

eerste plaats wilde het een verhaal vertellen. Van meet af 

aan was duidelijk dat de groep geen voorstelling met de 

kinderen zou maken, noch over hen specifiek. Lucinda Ra 

wilde zich niet in de verschillende therapieën inmengen en 

eerder afstand nemen van de verhalen van en over de kin-

deren. Simon Allemeersch: ‘We zien hen niet als “onderwerp” 

of “maar” kinderen. We wilden met hen samenwerken en 

hún context de voorstelling laten bepalen. Het gestaag laten 

ontstaan voelde als een eerlijke manier van werken.’ 

Zich bewust van het feit dat het niet evident is om met 

kwetsbare, soms gewelddadige kinderen te werken, zochten 

ze een manier om daar aanwezig te zijn. De kinderpsychi-

atrie is erop gericht de kinderen zo weinig mogelijk te prik-

kelen en de aanwezigheid van Lucinda Ra verstoorde het 

gestructureerde patroon van hun leven in de instelling. Toch 

gaf het afdelingshoofd de makers de kans een ‘tweede spoor’ 

te installeren: een onafhankelijk spoor waarin plaats was 

voor een artistiek project, naast het dagelijkse leven op de 

afdeling. Beide sporen werden door elkaar beïnvloed.

Bij de start namen de makers heel wat materiaal mee: af-

beeldingen van robots, monsters en carnavaleske figuren 

uit de Europese volkse mythologie. De aanpak van het 

collectief was vrij: zonder standaarden, maar niet zonder 

principes. De makers trachtten de kinderen zoveel mogelijk 

in het project te betrekken vanuit een respect voor hun 

fantasie en persoonlijke inbreng; vaak waren de uitspraken 

van de kinderen verrassend pertinent. Ze werden vrijblijvend 

betrokken bij de praktische voorbereidingen van activitei-

ten in Fioretti, en zullen bij de voorstellingen op tournee 

instaan voor de ticketing en begeleiding van het publiek. 

Zo werd het ook hún project. Dat alles met het oog op een 

ontmoeting, zonder aan die ontmoeting meteen verwach-

tingen of therapeutische programma’s te koppelen.
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Theater maken van binnenuit 

Momenteel zit Lucinda Ra volop in het creatieproces en 

bewerken zij op een creatieve manier het materiaal dat zij 

hebben verzameld tijdens de ontmoetingen met de kinderen. 

Gedurende het residentiejaar was de voorstelling bijzaak 

en dacht de groep niet aan theatrale scènes. Dat werkte 

bevrijdend; het bleek gezond om opnieuw even stil te staan 

bij het waarom van theater maken. Stefanie Claes: ‘Je hebt 

dat jaar nodig om het theater los te laten, anders observeer 

je met een te gevormde blik. Het gaat ons om de context 

van Fioretti, die geïsoleerde omgeving. De keuze om met 

kinderen en pubers samen te werken bepaalt de vorm van 

de voorstelling. Kinderen hebben een andere dynamiek, 

een andere nieuwsgierigheid en een ander taalgebruik dan 

volwassenen. De kinderen van Fioretti zijn erg getekend, 

maar ze hebben de toekomst voor zich.’

Tijdens de residentie organiseerde Lucinda Ra een reeks 

activiteiten. Er werd een concert georganiseerd, ze gingen 

met de kinderen naar de winkel, hielden restaurant of be-

zochten een museum. Naar aanleiding van een toonmoment 

voor de kinderen en het personeel werd de ‘Wals van de 

diagnoses’ gecomponeerd, een lied gebaseerd op de ellen-

lange lijst diagnoses uit het DSM-handboek (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders). Duizelingwekkend. Het 

lied roept de vraag op naar het nut van de diagnostiek van 

het menselijke lijden, wanneer werkelijk iedereen aan een 

waslijst aan ‘stoornissen’ blijkt te lijden. Tegelijkertijd rijst 

de vraag of er niet iets anders mogelijk is dan het eenvou-

digweg etiketteren en pathologiseren van iemands gedrag. 

Zo weten we dat agressie in de psychiatrie vaak leidt tot 

een vorm van uitsluiting, gaande van een poging om de 

kwaadheid van de patiënt – en dus de patiënt zelf – te be-

strijden zonder te luisteren naar de oorzaak, tot het opslui-

ten in de isolatiecel of de doorverwijzing en het ontslag van 

de patiënt. Moet men dan eerst ‘genezen’ voor men behan-

deld kan worden?

De kracht van het zijdelings werken

Dat is niet de insteek van de teamleden van Fioretti noch 

van Lucinda Ra. Door Lucinda Ra werden bijvoorbeeld alle 

scheldwoorden van de kinderen geregistreerd en op muziek 

gezet, waardoor deze een geheel nieuw perspectief kregen. 

Deze absurdistische ‘Scheldpartituur’ werkte op de lachspie-

ren van de kinderen en die van het team. Een dergelijke 

aanpak negeert niet wat gaande is, maar stemt milder. De 

kwinkslag neemt de kwaadheid weg en zorgt dat er plaats 

komt voor een knipoog. Zo kregen de verschillende etappes 

van het werkproces wel degelijk een therapeutische waar-

de, al gebeurde dat onrechtstreeks. Net omdat ze zijdelings 

werkten, waren ze zo krachtig.

Werken met psychiatrische patiënten is erg onvoorspelbaar. 

Therapeuten en theatermakers weten niet op voorhand wat 

er zal gebeuren. Desondanks heeft wat intussen gedrags-

therapie is gaan heten een stevige reputatie opgebouwd, 

met als eerste holle credo ‘meten is weten’. Nochtans hoort 

de goede luisteraar elke dag opnieuw van patiënten hoezeer 

zij lijden onder existentiële vragen die per definitie niet 

meetbaar zijn. Zij zijn het die ons leren dat het ‘onmetelij-

ke’ angst inboezemt. De tweede leuze die steeds meer ingang 

vindt, luidt dat er evidence based moet gewerkt worden. De 

gedragswetenschappers definiëren hun theorie en praktijk 

als iets dat a priori gebaseerd is op bewijs: what you see is 

what you get. Andere praktijken, die veel meer steunen op 

de woorden van de patiënt in plaats van op het observeer-

bare gedrag, worden afgedaan als ontoereikend omdat er 

geen harde bewijzen zouden zijn. Wie zijn positie definieert 

als evidence based, heeft steeds de waarheid aan zijn kant.

Het Fioretti Project claimt geen enkele ‘waarheid’ maar toont 

net de verscheidenheid van de problematiek. Net door in te 

zoomen op die kleine, gesloten wereld die het ‘niet gangba-

re’ toont, vertelt het project veel over onszelf. Barbara Claes: 

‘We willen niet focussen op het stigma. Per slot van rekening 

vertonen wij allemaal kenmerken uit de DSM-bijbel. Het 

Fioretti Project gaat meer over de manier waarop de buiten-

wereld naar de psychiatrie kijkt dan over de patiënten.’ 

Lucinda Ra is niet geïnteresseerd in schone kunsten, maar 

ziet theater als een artistiek medium dat hen in staat stelt 

het publiek een inkijk te geven in een wereld die niet veel 

mensen kennen. 

De logica van de plaats en de objecten

In haar Don’t eat the microphone-sessies werkte de Braziliaan-

se Veridiana Zurita het voorbije jaar twee dagen per week in 

Guislain met mensen met een psychotische problematiek. 

Aanvankelijk wilde zij een combinatie van verschillende 

narratieven op punt stellen. Geïnspireerd door het boek 

Kapitalisme en schizofrenie van Gilles Deleuze en Felix Guatta-

ri, waarin wordt beschreven hoe psychotische mensen anders 

omgaan met taal, en vanuit haar interesse voor de Brazili-

aanse soapseries die de laatste twintig jaar een dominant 

cultureel beeld van het land opdringen, wou Zurita op zoek 

gaan naar een taal los van het imaginaire of het beeldende. 

Het opzet was om met de patiënten naar soaps te kijken, hen 

te laten spelen en karakters te ontwikkelen. Snel heeft Zu-

rita moeten vaststellen dat patiënten niet wilden of konden 

meewerken, en heeft ze het oorspronkelijke idee om met de 

groep naar een voorstelling toe te werken, laten varen. 

In samenwerking met psychologe Petra Van Dyck leerde zij 

eerst en vooral de eigen verwachtingen los te laten. Men 
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moet de drang om een vooropgesteld doel te verwezenlijken 

achter zich laten en gewoon aanwezig zijn. Enkel zo kan 

men de logica van patiënten geleidelijk aan ontdekken en 

leren begrijpen, hoe anders die logica ook is. Zo herdefini-

eerde Zurita haar uitgangspunt en trachtte zij een plaats 

te creëren waar de patiënten zich konden verankeren. Samen 

met Van Dyck besliste ze om gewoon enkele dagen per week 

in het centrum te gaan zitten. De patiënten hadden niet 

meer het gevoel dat zij iets van hen wilde, en kwamen al 

gauw spontaan op hen af met hun tekeningen. Zo konden 

ze worden bereikt. Het gaat om de logica van de plaats: men 

kan er binnen en buiten gaan zoveel als men wil, er zijn 

geen verplichtingen of doelstellingen. 

In de ruimte waar zij aan een voorstelling zouden werken, 

had Zurita heel wat materiaal verzameld: kleren, vinylpla-

ten, muziekinstrumenten,… Dat bleek niet tevergeefs te 

zijn, want uiteindelijk werd het maken van maskers en 

kostuums het vertrekpunt van de samenwerking. Op het 

eerste gezicht gebeurde op die plaats niets en toch voltrok 

zich iets wezenlijks. Ieder van de patiënten begon zich in 

de ruimte te installeren en te engageren voor zijn of haar 

 Het Fioretti Project van Lucinda Ra.
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project. Sommigen toonden interesse in de kledij, anderen 

in de muziek. De verzamelde objecten waren vaak tweede-

hands, ze kregen nieuw leven ingeblazen om de ruimte aan 

te kleden, of er werden hemden aan elkaar genaaid waar 

men probeerde in te kruipen. Geleidelijk aan bedachten de 

deelnemers personages voor zichzelf, of maakten ze gelui-

den met de microfoon. Soms al te luid, en dan kwam het er 

op aan het spel te begrenzen, zodat iedereen de mogelijkheid 

kreeg om de ruimte in te nemen.

Ook iedereen die voorbijkwam, van verpleger tot tuinman, 

kon meedoen. De teamleden kwamen een kijkje nemen of 

speelden een stukje op de piano, waardoor de interactie 

tussen hen en de patiënten ongedwongener werd. Toch ging 

het niet zomaar om een atelier waarin men vrijblijvend kon 

doen wat men wilde. Het betrof iets veel precairder: men 

leerde er omgaan met lage efficiëntie. De kwaliteit situeer-

de zich in het toeval en in het moment. Men kwam er niet 

om een performance te bekijken, maar om op zijn geheel 

eigen manier in de machine mee te draaien. Het feit dat 

Zurita en Van Dyck tien maanden lang wekelijks regelma-

tig aanwezig waren, bleek daarbij erg belangrijk. Elke sessie 

opnieuw zochten ze naar een vorm om samen te werken 

met de deelnemers. Dat draaide voor iedereen altijd anders 

uit: de ene keer viel er iets uit te halen, de andere keer niet. 

Wat betekent waanzin nog?

Zurita vertelt dat ze heeft leren omgaan met haar eigen 

angst, meer bepaald de angst om iets te openen bij de pa-

tiënt waarvan men niet op voorhand weet of het terug kan 

gesloten worden. Het kan gaan over traumatische herinne-

ringen, of gevoelens die moeilijk te controleren zijn. Daar-

over spreken is niet eenvoudig, ernaar luisteren evenmin. 

Met de hulp van Van Dyck, die zich in haar werk inspireert 

op de psychoanalyse, leerde Zurita hoe men op subtiele 

wijze dingen kan openen en weer sluiten. Zo was er een 

man die stemmen hoorde. Samen met Zurita begon hij de 

stemmen neer te pennen. Dat liet hem toe de stem als het 

ware te materialiseren en buiten zichzelf te plaatsen zodat 

hij er minder afhankelijk van werd. De reactie van de groep 

daarop was ontwapenend; er ontstond een cadans tussen 

schrijven en zingen. 

Ook leerde Zurita patiënten niet langer als psychotisch te 

zien en de tendens om te pathologiseren los te laten. Tenslot-

te stellen zowel de hulpverleners als de patiënten zich dezelf-

de existentiële vragen. Wat betekent normaliteit dan nog? 

Waar ligt de grens, wanneer elke mens met gelijke thema’s 

wordt geconfronteerd? Toch verviel Zurita niet in een an-

ti-psychiatrisch discours. Zij wilde de dialoog behouden of 

installeren om ieders andersheid een plaats te geven, wat erg 
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 Don’t eat the microphone van Veridiana Zurita.
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confronterend was voor de eigen logica. Maar het was ook 

therapeutisch voor haarzelf, zegt ze. In de beschermde om-

geving van het psychiatrisch centrum kon het schild voor de 

harde buitenwereld afvallen. Het herinnert mij aan de mooie 

uitspraak van Antonin Artaud, dat hij met zijn ‘theater van 

de wreedheid’ in feite niemand wilde choqueren, maar dat 

het in de eerste plaats confronterend was voor hemzelf.

Vrije kunsten versus evaluatiedrang: 1-0

De projecten van Lucinda Ra en Zurita roepen vragen op. 

Misschien is het zelfs juister om te zeggen dat ze vragen 

incarneren, door die in scène te zetten. Eenzelfde ethiek 

schuilt in La moindre des choses, Nicolas Philiberts film over 

de Franse psychiatrische kliniek La Borde. De film documen-

teert de manier waarop zowel patiënten als teamleden 

deelnemen aan de enscenering van het absurdistisch the-

aterstuk Operette van Gombrowicz, waarbij de grenzen 

tussen het team en de patiënten vervagen. Iedereen wordt 

zonder verplichtingen uitgenodigd om er iets van zichzelf 

in te leggen. Eén moment uit de film wil ik beschrijven, 

omdat het de keuzes van de theatermakers verduidelijkt 

om op een ‘losse’ manier om te gaan met het globale kader 

van de instelling en met de eigen verwachtingen. Wanneer 

men een schizofrene man die meewerkt aan het absurdis-

tische toneelstuk in La Borde vraagt wat hem in het werk 

aanspreekt, antwoordt hij: ‘De verhaallijnen zijn volstrekt 

onlogisch. Dat troost mij.’ Het is een paradox waarmee 

psychoanalytici dagelijks te maken krijgen: woorden zijn 

het enige middel dat de psychoanalyticus ter beschikking 

heeft. Zelfs tijdens de ergste crisissen die patiënten door-

maken – van een psychotische doorbraak tot grenzeloze 

agressie – blijft de analyticus gokken op de dialoog en op 

het woord. Maar hoe vaak worden psychoanalytici er niet 

mee geconfronteerd dat patiënten niet altijd gebaat zijn bij 

het spreken? Bepaalde manieren van spreken maken de 

subjectieve crisis alleen maar erger. 

Wat voor de man in La Borde blijkbaar troostend werkt, is 

net het ontbreken van betekenis in het toneelwerk. Er wordt 

echter wel degelijk gecommuniceerd in het werk en door 

het werk. Het theater zet een spreken in gang. Men spreekt 

met elkaar over het werk, maar de woorden zijn van hun 

toxische gewicht ontdaan. Ze worden geneutraliseerd door 

elke mogelijke betekenis buiten spel te zetten. Door de hele 

instelling te laten werken aan een gezamenlijk project wordt 

een deel van de aandacht voor de psychiatrische problema-

tiek verschoven naar iets dat buiten de patiënt ligt. Hij voelt 

zich niet langer geviseerd. Het theater kan op die manier 

een ‘zijdelings’ werk op gang brengen dat een potje opent, 

maar ook, zoals de makers ondervonden, het potje op tijd 

terug sluit.

Laat dit nu net de omgekeerde logica zijn van de logica die 

we ontwaren in de evaluatiedrang en managementideologie 

die onze geestelijke gezondheidszorg vandaag in toenemen-

de mate gijzelen. Niet alleen de ernst van de symptomen 

wordt bij het betreden en verlaten van de therapieruimte 

in een score omgezet, ook de therapeutische relatie wordt 

op een schaal van 0 tot 10 beoordeeld. De therapeut evalu-

eert de symptomen van zijn patiënt, maar de patiënt eva-

lueert eveneens zijn therapeut. Ook die evaluatie moet 

vervolgens geëvalueerd worden. Het gevolg is dat hulpver-

leners zich steeds meer in het nauw gedreven voelen en 

krampachtig proberen hun cijfertjes in orde te houden. Een 

werkelijke ontmoeting met het onzegbare van de patiënt 

wordt zo uitgesloten. Het toepassen van de evaluatie in het 

psychiatrische werk wijst overigens op een visie op geluk 

waarbij geluk definieerbaar is, voor iedereen hetzelfde, en 

dus meetbaar. De visie op geluk in de evaluatiecultuur doodt 

elk verlangen en elke creatieve activiteit. 

De evaluatiedrang wordt zoals gezegd niet ingegeven door 

klinische bekommernissen maar door een managementi-

deologie die een impliciet geloof in een objectieve waarheid 

in zich draagt. Net daarom zijn deze artistieke projecten 

niet het amusante tussendoortje dat ze op het eerste zicht 

lijken. De kunstpraktijk weigert zich namelijk in te schrij-

ven in het eenvoudige getallenwerk van de bureaucraat. De 

kunst roept existentiële vragen op. En daarover gaat het nu 

net in de psychiatrie: het geestelijke lijden wordt niet in de 

eerste plaats door biologische feiten veroorzaakt, maar 

doordat de mens zich bewust is van zijn eigen bestaan en 

dús met vragen zit. Zo kan kunst voor veel mensen die 

psychisch lijden een laatste schuiloord zijn om de eigen 

existentiële vragen te bewerken. De psychiatrie lijkt vandaag 

steeds meer te worden opgeslorpt door een ideologie die in 

wezen de hare niet is. Dat deze theaterprojecten onderdak 

krijgen in het psychiatrisch centrum Dr. Guislain is echter 

een goed teken. Ze tonen aan dat het kloppende hart van 

de psychiatrie net ligt in het loslaten van ambities. Het is 

een gok op het toeval van de ontmoeting. ¶

Het Fioretti Project gaat 26 maart in première in De Werf in Brugge en is 

in het voorjaar nog te zien in KC Nona (Mechelen), De Brakke Grond 

(Amsterdam), Monty (Antwerpen) en Vooruit (Gent). Lees de blog van 

Lucinda Ra op www.hetfiorettiproject.be.

Don’t eat the microphone wordt ondersteund door onderzoekscentrum 

a.pass en wordt in 2015/16 verdergezet met de steun van Vooruit.

Abe Geldhof werkt als psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut in 

een privépraktijk te Gent. Hij is tevens docent aan UGent en Artevelde-

hogeschool en auteur van verschillende boeken over kunst en psychiatrie.
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Tussen mythe en  
persoonlijkheid

Wat is charisma? Kan een acteur ‘het’ aanleren of 

hangt het samen met persoonlijkheid? Wat is die 

mysterieuze glans die de blik van de kijker naar  

zich toezuigt? Met deze vragen brengen de  

onderzoekers van Visual Poetics de kenmerken van 

en voorwaarden voor charisma in kaart. Een eerste 

neerslag van dit praktijkgeoriënteerde onderzoek  

verscheen in het decembernummer van Etcetera.  

In deze tweede bijdrage treedt de persoonlijkheid  

van de acteur voor het voetlicht: de kwaliteiten die 

hij/zij mee brengt naar de scène en die daar de 

grondstof vormen voor charisma. Die focus laat ons 

toe in te zoomen op overeenkomsten en verschillen 

tussen theater en film.

Het spel op de nulgraad
Een gesprek met Pol Dehert en Jan Devos

Vertrekkende van de vraag hoe charisma werkt gaan de 

onderzoekers van Visual Poetics na welke rol charisma speelt 

in de pedagogische praktijk van een aantal theatermakers en 

zetten ze zo de verschillende acteeropvattingen op scherp. 

Voor het tweede interview in de reeks gingen Nele Wynants en 

Kurt Vanhoutte in gesprek met Pol Dehert en Jan Devos.  

Zij stonden als praktijkdocenten aan de wieg van de huidige 

opleiding Drama aan het RITS.

 Lee Strasberg noemde 
Hollywoodacteur 

Gary Cooper het perfecte 
voorbeeld van 

een method actor.

Pol Dehert was van 1995 tot 2011 opleidings-

hoofd van de afdeling Drama van het RITS. Eind  

de jaren 1980 was hij huisregisseur en artistiek 

leider van Arca en later dramaturg-regisseur bij 

Theater teater in Mechelen. Hij gaf meer dan 

twintig jaar les, o.a. aan Sint-Lukas Brussel en het 

Conservatorium Brussel. Eind januari rondde hij 

zijn doctoraat in de Kunsten af. Rochester’s world: 

the world of a/the Monkey. Een anatomie van de 

barokke theatraliteit legt de interferenties bloot 

tussen de zeventiende-eeuwse visuele cultuur  

en barokke theatraliteit en lichamelijkheid.

Jan Devos tekende in zijn beginjaren voor  

een aantal opmerkelijke voorstellingen, zoals  

Het Keuntje (1974), Escurial (1979) en later  

Duifke Klok (1993). Na zijn periode bij het Lee 

Strasberg Theatre & Film Institute wijdde hij zich 

hoofd zakelijk aan de pedagogie, eerst aan het 

Conservatorium Brussel en vervolgens aan  

het RITS. Sinds 1996 is hij er docent in zowel  

de spel- als de regieopleiding. Daarnaast werkt  

Devos ook als scenarist.
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Wat betekent charisma voor jullie? 

Devos: ‘Charisma speelt zich volgens mij 

voor een groot deel af in het hoofd van de 

kijker. Eerder dan dat je de kwaliteit aan 

een acteur kan toeschrijven, wordt het op 

gang gebracht in de verbeelding. Het is 

als verliefdheid: je dicht de persoon waar-

op je verliefd bent bepaalde eigenschap-

pen toe. In film wordt er nog iets aan 

toegevoegd. Er komt een mediamachine 

op gang, die ervoor zorgt dat je vanalles 

te lezen krijgt over iemand. Die verhalen 

voeden de verbeelding.’

Dehert: ‘De term “charisma” roept bij mij 

een conglomeraat op van irrationele dingen: 

messianisme, goeroe, uitstraling, idolatrie. 

Daaraan zit een demagogisch, doctrinair 

kantje dat ik niet vertrouw. Daarom gebruik 

ik liever het woord “persoonlijkheid” in 

plaats van charisma. Toen ik eind de jaren 

1970 in Berlijn stage liep, deden bijvoorbeeld 

veel verhalen de ronde over de acteur Gus-

taf Gründgens als Mefistopheles in Goethes 
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Faust. Hij blijft in het Duitse theater een 

mythische referentie. Een ander voorbeeld 

is Martin Wuttke die Arturo Ui speelt in re-

gie van Heiner  Müller.1 Dat is ook charisma, 

maar totaal anders. In het begin van de 

voorstelling zie ik een bloedhond en ik zie 

tegelijk dat het een acteur is die een bloed-

hond speelt. Dat is het voor mij: interessan-

ter dan zijn zogenaamd charisma wordt de 

persoonlijkheid van Wuttke als mens.’ 

Toen men Wuttke naar zijn methode vroeg, 

 verwees hij naar een opvatting van de Hon-

gaarse filosoof György Lukács, die sprak 

over het ‘wereldhistorische individu’. 

 Wuttke stelde dat de acteur er als individu, 

als mens moet staan. Maar tegelijkertijd be-

lichaamt de acteur een geschiedenis die 

groter is dan hemzelf en die in het beste 

geval in zijn spel resoneert. 

Dehert: ‘Enerzijds is er de mens en zijn en-

manoeuvre is minder onverwacht wanneer we weten dat 

de Studio in deze periode vooral onder de aandacht was 

gekomen door het succes van method actors in de films van 

Elia Kazan. En wie was Strasberg om zijn neus op te halen 

voor de gratis publiciteit die gepaard ging met de actes de 

présence van Marilyn Monroe in de Studio? Maar Gary Coo-

per was natuurlijk nog van een andere (meer klassieke) orde 

dan Marlon Brando, James Dean of Montgomery Clift. Laten 

we Strasberg proberen te begrijpen. Waar hij op doelde was 

de natuurlijkheid in het spel van Cooper: een acteur die 

vertrouwt op zijn instinct, speelt zonder enig zelfbewustzijn, 

ver weg blijft van histrionisch-theatrale uitvergroting en 

inzet op zijn uitstraling en persoonlijkheid (Cooper kreeg 

tijdens opnamen regelmatig te horen dat het ‘wat meer’ 

mocht zijn, tot tijdens de montage bleek dat het net genoeg 

was geweest). Bij Cooper lijkt het altijd alsof hij meer is dan 

dat hij speelt. Coopers naturel – en Strasbergs bewondering 

– hebben natuurlijk ook te maken met de no-nonsense 

aanpak van dit type acteur, waarvan ook Spencer Tracy een 

goed voorbeeld is. Het soort pragmatisch realisme dat hoog 

wordt aangeprezen door zowel Stanislavski als David Mamet 

en kan worden gevat in het credo, ‘learn your lines and 

don’t bump into the furniture’. 

Veraf en toch zo dichtbij 

De uitstraling en aanwezigheid van de acteur hangen sterk 

af van het medium waarin hij/zij meespeelt. Niet toevallig 

viel de doorbraak van method acting samen met de opkomst 

van de filmindustrie in de jaren 1940. Tot dan werd er op 

toneel vrij statisch geacteerd, met grootse gebaren en luide 

stemmen. Bij method acting gaat het erom een levensechte 

vertolking te geven, zonder overdrijvingen. De kiem van 

deze methode werd gelegd door Konstantin Stanislavski en 

ze werd verder ontwikkeld door regisseur Lee Strasberg in 

de beroemde Actors Studio in New York. Deze school bracht 

een belangrijke lichting Hollywoodacteurs voort, maar ook 

voor theateracteurs blijft het een invloedrijke referentie. Je 

kan de fysieke aanwezigheid van een acteur in het theater 

dan ook vergelijken met het dicht op de huid zitten van 

filmpersonages in de cinema. 

Volgens een bekend verhaal noemde Lee Strasberg Holly-

woodacteur Gary Cooper het perfecte voorbeeld van een 

method actor, terwijl de autodidact Cooper niet bewust gebruik 

maakte van een methode. In het interview, afgenomen eind 

de jaren 1950, leek Strasberg terug te komen op de idee dat 

de Actors Studio zich alleen tot theateracteurs richtte. Het 

Devos: ‘Een acteur die de moed heeft 

iets van zijn persoonlijkheid te laten 

doorschijnen, doet ons kijken. Dat hoeft 

niet groots te zijn. Nu, ik ben bang om 

dat ongrijpbare te mythologiseren. 

Zeker in een opleiding mag je dat niet 

benadrukken, want dan zet je mensen 

op het verkeerde spoor.’



gagement;  anderzijds is er het ambacht 

waardoor een acteur de link legt met de 

wereld, met de toeschouwer. Frans auteur, 

psychoanalyticus en filosoof Daniel Sibony 

spreekt over de acteur als un passeur.  

De speler is een doorgeefluik, een medium, 

een lichaam waar alles doorheen moet.’

Devos: ‘In het leven dicteert God mij geen 

fantastische teksten, maar op scène spreek 

ik in grandioze zinnen. Wanneer ik mijn 

werk doe als “doorgever” gebeurt er iets wat 

voor een deel met mijn persoonlijkheid te 

maken heeft, maar ook met de rijkdom die 

ik aangereikt krijg. Stanislavski zei: “De per-

soon die jij bent is duizend keer interessan-

ter dan de beste acteur ooit kan hopen te 

zijn.” Een acteur die de moed heeft iets van 

zijn persoonlijkheid te laten doorschijnen, 

doet ons kijken. Dat hoeft niet groots of fan-

tastisch te zijn, het kan klein, abject of zelfs 

misogyn zijn. Denk maar aan William 

Macy, een klein, schriel mannetje, maar er 

schemert iets van zijn persoonlijkheid door. 

Nu, ik ben bang om dat ongrijpbare te my-

thologiseren. Zeker in een opleiding mag je 

dat niet benadrukken, want dan zet je men-

sen op het verkeerde spoor.’

Is het dan ex negativo? Vooral wegblijven 

van iets? 

Dehert: ‘Ik heb een aantal jaren spelsemi-

narie gegeven aan de hand van Sibony’s 

boek Le jeu et la passe. Toen ik het boek 

voor het eerst opensloeg, las ik de volgen-

de zin: “Wat is spelen? Een spelende mens 

laat zien dat hij in staat is tot verande-
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Strasbergs waardering voor Cooper zette heel wat kwaad 

bloed bij de studenten van de Actors Studio – de Studio was 

immers een plek voor acteurs die via zelfonderzoek een 

techniek probeerden te ontwikkelen om realisme of authen-

ticiteit te creëren in een artificiële context en er geen genoe-

gen mee namen om, zoals vaak verkeerdelijk werd aangeno-

men, zomaar (een versie van) zichzelf te spelen. Strasberg 

verontschuldigde zich uiteindelijk bij de groep voor het in-

terview en beweerde dat hij verkeerd was begrepen. Maar in 

feite legt het voorval de vinger op een fundamenteel probleem 

binnen de method als methode: als ‘natuurlijkheid’ en de 

‘illusie van de eerste keer’ het ideaal vormen in het spel van 

de acteur, en als die natuurlijkheid wordt gecreëerd door te 

werken met en op het zelf, de persoonlijkheid van de acteur, 

hoe vermijd je dan de conclusie dat enkel sterke of interes-

sante persoonlijkheden het tot acteur kunnen schoppen (of 

liever: de acteur die beantwoordt aan het stanislavskiaanse 

ideaal)? En als het allemaal draait om persoonlijkheid, welk 

werk blijft er dan nog over voor de docent of acting coach 

behalve het stimuleren van de acteur in het ‘ontbloten’ van 

diens persoonlijkheid en het afrijden van diens meest neu-

rotische kantjes? Is de docent dan niet gewoon een soort 

therapeut, iets wat Strasberg regelmatig werd verweten?

Stanislavski was zich al bewust van het ‘probleem’. In het 

dunste hoofdstukje uit Building a Character, het vervolg op 

het befaamde An Actor Prepares, waarin hij zich buigt over 

de concrete fysieke invulling van een personage op scène, 

behandelt Stanislavski’s fictieve docent Tortsov de kwes-

tie van ‘stage charm’, van ‘uitstraling’. Er zijn bepaalde 

acteurs, bemerkt Tortsov, die maar op de scène moeten 

verschijnen of het publiek is onmiddellijk in de ban. Hoe 

komt dat? Is het omwille van hun bovengemiddelde fysie-

ke aantrekkelijkheid? Niet alle charismatische spelers zijn 

conventioneel aantrekkelijk. Omwille van hun vocaal talent? 

Ze hebben zeker niet allemaal een uitzonderlijke stem, 

hoewel hun stem hen vaak wel herkenbaar maakt. Om-

wille van hun talent tout court? Veel van deze charismati-

sche spelers zijn niet uitzonderlijk getalenteerd. ‘What 

then is the basis of the fascination they exercise? It is an 

indefinable, intangible quality; it is the inexplicable charm 

of an actor’s whole being.’ Verder dan ondefinieerbaar, 

ontastbaar en onverklaarbaar komt Stanislavski/Tortsov 

dus ook niet, maar hij merkt wel op dat ‘charme’ of uit-

straling in veel gevallen het resultaat is van de mediatie 

van persoonlijkheid door de theatrale machinerie: ‘Evi-

dently it is the lighting or the scenery or the proscenium 

ring.” Dat is een belangrijk uitgangspunt. 

Wat gebeurt er als een gewone mens pro-

beert anders te spreken, te lopen en te 

ademen? Een mens zal vanzelf verande-

ren als hij de moed heeft die daad te stel-

len. In de opleiding besteden wij de 

meeste tijd aan het afbouwen van rem-

mingen, angst, beeldvorming, ego, etcete-

ra, zodat de kern van de persoon komt 

bloot te liggen. Pas dan kan je, vanuit die 

ontspanning, een spanning opbouwen. 

We beginnen van de nulgraad, van de spe-

lende mens. Plezier beleven is essentieel. 

Dehert: ‘Gustaf Gründgens als Mefistopheles in Faust (1956) blijft een mythische referentie.’

 Dehert: ‘Gustaf Gründgens als 
Mefistopheles in Faust (1956) blijft 

een mythische referentie.’
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Als ‘naturel’ het ideaal is in het acteerspel, en 

als die naturel wordt gecreëerd door te werken 

met en op de persoonlijkheid van de acteur,  

hoe vermijd je dan de conclusie dat enkel sterke 

of interessante persoonlijkheden het tot acteur 

kunnen schoppen?

Acteren kan je leren. Maar het grootste 

werk is het spelen. Het spelen omvat de 

eigenheid of eigenzinnigheid.’ 

Devos: ‘David Mamets boek True and False 

(1997) is interessant in deze context. Ik ge-

bruik het in de opleiding als inspiratie om-

dat het de mythe van de begiftigde acteur 

wegneemt. Het klinkt soms hard, maar het 

gaat erom dat je je als acteur bijna stoï-

cijns bezighoudt met leren spreken en con-

tact maken als je spreekt. Je concentreert 

je op de dingen waaraan je kan werken, en 

je vergeet datgene waaraan je niet kan 

werken. Het heeft met zelfkennis te ma-

ken. Je mag liegen tegen de hele  wereld als 

acteur maar je mag niet liegen tegen je-

zelf. Waarachtigheid is heel belangrijk.’

Dehert: ‘Noem het een soort nul-metho-

dologie: Sibony, Brecht, Mamet. Sibony 

gaat over spelen. Van Brecht nemen we 

het vormbewustzijn over, hij is de laatste 

grote theaterestheticus. En bij  Mamet vin-

den wij een spelmethodiek die volgens 

ons het minste kwaad aanricht. Niet sa-

craal, maar brutaal en kaal. Een ander 

woord voor die nulgraad is nederigheid.’

Devos: ‘In een opleiding kan je weinig 

aanvangen met charisma. Zodra je over 

charisma praat, denken studenten dat ze 

daarmee moeten bezig zijn. Ik probeer er 

dus over te zwijgen, want je kan het niet 

aanleren. Ga aan het werk, lees een tekst, 

doe het snel, en misschien gebeurt er iets. 

De acteurs die wij veel charisma toedich-

ten doen het ook zo.’

Dehert: ‘Het draait om de basisgrammati-

ca. Het charisma van de acteur is niets mi-

raculeus, het ontstaat naar aanleiding van 

een gebeurtenis. Een speler stelt een han-

deling, die handeling zet iets in gang bij de 

toeschouwer. Spreek anders, en zie wat er 

gebeurt. Een spelende mens stelt daden en 

dat verandert de werkelijkheid. Zo ontstaat 

bij de toeschouwer de indruk dat er iets 

meer is – een meerwaarde. Omdat we dat 

niet kunnen benoemen vinden we termen 

uit, voor de ene met een positieve, voor de 

andere met een negatieve connotatie.’

Charisma lijkt in de eerste plaats iets wat 

jullie willen afbouwen. Idolatrie moet ver-

meden worden. Maar tegelijk valt niet te 

ontkennen dat er iets bijzonders kan ge-

beuren op scène. Wat is dat dan? 

Devos: ‘Toen ik met mijn vrouw in een 

café zat in het oude stadsgedeelte van Lis-

sabon, hoorden we een vrouw zingen ter-

wijl ze haar kind naar bed bracht. We 

begrepen niet wat zij zong, maar het 

maakte een enorme indruk. Naast ons in 

het café zat een heel nerveuze man. Plots 

begon ook hij te zingen, en er gebeurde 

iets onbeschrijflijks, die ontroering heb ik 

in het theater zelden meegemaakt. Het 

beeld van die man is me nauwelijks bijge-

bleven, maar hij heeft wel iets laten ge-

beuren. Die manier van zingen, met 

zoveel emotie, kan je niet op school leren. 

De fadoteksten zelf zijn misschien niet zo 

which bring out qualities that never fail to win admiration’. 

Vaak zijn deze charmante of charismatische acteurs totaal 

oninteressante persoonlijkheden in het echte leven, maar 

zet hen op een scène, in het spotlicht, en het gebeurt. Om 

te beginnen moet er natuurlijk wel iets zijn dat door de 

machinerie kan worden blootgelegd of uitvergroot. Kan je 

een acteur dat minimum aan uitstraling of persoonlijkheid 

aanleren? Stanislavski geeft drie tips over de manier 

waarop een acteur ‘charme’ kan aankweken (hij gebruikt 

de termen ‘stage charm’ en ‘charisma’ door elkaar): 1) 

probeer door geduldig zelfonderzoek de minder aantrek-

kelijke kanten van je persoonlijkheid te neutraliseren; 2) 

probeer je spel zo verfijnd en elegant mogelijk te maken, 

want dat is an sich aantrekkelijk; 3) vertrouw op de gewen-

ning die ontstaat bij het publiek.

Dat laatste is ongetwijfeld het belangrijkste (en minst 

absurde) aspect. Wat Stanislavski bedoelt is dat een toe-

schouwer zo gewend kan geraken aan een acteur dat hij 

zelfs diens meest onaantrekkelijke kantjes als aangenaam 

gaat beschouwen, precies omdat ze zo vertrouwd zijn. Dat 

gewenning een noodzakelijk element is van charismatische 

autoriteit wist ook Max Weber al. Het hoeft dan ook niet te 

verbazen dat Cooper pas een ster werd nadat hij door het 

publiek in een bepaald soort rollen was aanvaard. Bemerk 

in deze dat Strasbergs lofzang op Cooper dateert van een 

moment dat de acteur er al een carrière van dertig jaar had 

opzitten en was uitgegroeid tot een van de meest vertrouw-

de gezichten in Hollywood, een ‘icoon’, precies omdat het 

beeld dat hij uitdroeg tegelijk krachtig en stabiel was. 

Achter het icoon schuilt altijd eerst een type – dat van 

Cooper was ‘the good Joe’, de vriendelijke, gemoedelijke, 

betrouwbare familieman met onaantastbare morele prin-

Dehert: ‘Gustaf Gründgens als Mefistopheles in Faust (1956) blijft een mythische referentie.’



goed, maar wat naar buiten komt, is hun 

ziel. Dat is voor mij persoonlijkheid.’ 

Dehert: ‘In mijn speel- en maakoefeningen 

zijn, los van het ambacht, kracht en ple-

zier noodzakelijk om de verbeelding te sti-

muleren en om elkaar aan te steken. 

Mensen die een drive hebben, in beweging 

zijn, kunnen ook iets in beweging zetten 

bij anderen. Met ‘plezier’ zit je uiteraard  

bij overtuiging, enthousiasme, geestdrift 

– de geest die op drift geraakt. Er moet een 

connectie zijn tussen geest en lichaam.’

Hoe kan je in een artificiële context de ener-

gie en het plezier tot stand brengen? Mamet 

richt zich bijvoorbeeld radicaal tegen iedere 

vorm van intellectueel acteren en zelfs te-

gen de acteursopleidingen. Wat kan je als 

docent dan nog doen?

Devos: ‘Dat is de tragedie van een oplei-

ding. Maar als docent kan je mensen er 

wel voor behoeden te snel emotionaliteit 

te zoeken, of valse emotionaliteit te ge-

bruiken. Emotie is in wezen iets oncontro-

leerbaars, hoe kunnen wij dan 

pretenderen dat we al spelend een emotie 

kunnen forceren? Kan je jezelf kwaad ma-

ken op scène? Nee, maar je kan dingen 

doen waardoor er op dat moment iets ont-

staat. Dat is een soort techniek. Ik word 

kwaad vanuit een handeling, niet omdat 

ik terugdenk aan een moment waarop ik 

eens kwaad was. Wij kunnen studenten 
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cipes – en typecasting is hét principe achter de klassieke 

cinema. Dat sterren niet worden geboren maar gemaakt is 

intussen een cliché, maar minder geweten is dat dit maak-

proces vaak een langdurig spel is van trial and error. Hierbij 

is het de zaak het type zo goed mogelijk te laten rijmen 

met de persoonlijkheid van de ster, met de aanwezige 

morele en fysieke kwaliteiten, waarbij in eerste instantie 

een perfecte match met de standaard van de tijd wordt 

gezocht (in dit geval: fysieke paraatheid en onberispelijk 

uiterlijk als teken van morele integriteit). Eens die match 

is gevonden en het type vastgelegd, kan het gewennings-

proces bij het publiek beginnen. En dat wennen aan de 

persona van de ster beperkt zich niet enkel tot het kiezen 

van de juiste rollen; ook in het ‘echte leven’ moet de ster 

blijvend beantwoorden aan de kenmerken van zijn type.

De natuurlijkheid van Gary Cooper is dus het gevolg van 

het feit dat Cooper altijd zichzelf speelt, maar dit ‘zelf’ is 

geconstrueerd om tegelijk bewondering af te dwingen (de 

morele ondubbelzinnigheid van het type; de fysieke pré-

sence van de acteur die deze ondubbelzinnigheid lijkt te 

belichamen) en zo vertrouwd mogelijk over te komen, een 

vertrouwdheid die alleen maar toeneemt ten gevolge van 

wat Richard Dyer omschrijft als de ‘hermeneutische impuls’ 

bij de toeschouwer: het verlangen om steeds meer te weten 

over een favoriete ster. Daarom is de ster – of breder: de 

charismatische speler – altijd tegelijk ‘gewoon’ (we herken-

nen die kwaliteiten die hij belichaamt en voelen ons daar-

om met hem verwant) en ‘buitengewoon’ (hij belichaamt 

deze kwaliteiten op uitzonderlijk zuivere wijze). Elke afwij-

king van het type is gevaarlijk. Ook dit wist Stanislavski al 

toen hij schreef over de onvrede die ontstaat bij het publiek 

wanneer een favoriete acteur met ‘stage charm’ die charme 

verstopt achter een afwijkende karakterisering.

Nog een laatste opmerking over de idee van vertrouwdheid, 

en daaraan gerelateerd de illusie van intimiteit, die volgens 

ons fundamenteel is voor de werking van charisma en zich 

automatisch meer manifesteert in cinema dan in het the-

ater. Studies naar de fancultuur die ontstond rond de 

vroegste filmsterren wijzen op een belangrijke constante 

in de ontvangst van de nieuwe idolen: de indruk van nabij-

heid. Eén verklaring voor het feit dat een dergelijke illusie 

van nabijheid of intimiteit in cinema zo prominent wordt 

ervaren is dat de machinerie krachtiger is dan die van het 

theater. De close-up alleen al forceert intimiteit. Maar er is 

Dehert: ‘Los van het  

ambacht zijn kracht en 

plezier noodzakelijk om de 

verbeelding te stimuleren. 

Mensen die een drive hebben, 

in beweging zijn, kunnen  

ook iets in beweging zetten 

bij anderen.’

alert maken voor wat er gebeurt wanneer 

je speelt. Er is ook de mythe dat je je per-

sonage moet leren kennen vooraleer je het 

kan spelen. Aristoteles zei al dat een 

mens bestaat uit wat hij doet, niet uit wat 

hij zegt dat hij gedaan heeft. Tel de daden 

op die iemand in een stuk voltrekt, zoek 

de feiten en maak een kwantitatieve ana-

lyse. Wees moedig en rigoureus, wie weet 

ontstaat er dan een personage.’
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Dehert: ‘De idee dat een kunstenaar kun-

stig moet zijn, moeten we afleren. Wat Jan 

waarachtigheid noemt, noem ik concreet-

heid. Niet te verwarren met authenticiteit, 

naturel. Het heeft te maken met herken-

baarheid. Hoe ver ik ook ga in verbeelding, 

er moet steeds een aanknopingspunt zijn. 

Studenten spelen soms hoe zij denken dat 

het moet zijn, in plaats van te spelen. Be-

langrijk is dat emotie ontstaat bij een pu-

bliek, niet bij een acteur.’

Devos: ‘Toen ik bij Lee Strasberg studeer-

de kon je drie maanden aan iets werken. 

Je zocht zelf mensen, ging repeteren, pre-

senteerde het werk en vertrok. Er beston-

den geen klassen, er kwamen voortdurend 

nieuwe mensen bij terwijl anderen weg-

gingen. Dat geeft een heel andere dyna-

miek dan een vierjarige opleiding. Vanaf 

de eerste les vloog je erin, je tijd om te le-

ren was beperkt. Dat zorgde voor plezier. 

Je werd er ook niet beoordeeld maar beke-

ken, heel anders dan een school waar je 

voortdurend wordt geëvalueerd en alles 

kan verliezen waar het je om te doen was.’

Hoe vertaal je die ervaring bij Lee Strasberg 

naar het RITS? 

Devos: ‘Ik probeer hetzelfde binnen de  

bestaande structuur te doen, maar dat  

is niet evident. Bij Strasberg ging je bin-

nen wanneer je dat wou en je stapte op als 

het niet meer interessant leek. Je was niet 

de uitverkorene, maar een van de  zovelen. 

De sfeer was aangenaam. De les gevers 

meer. In The World Viewed (1971), zijn vaak geciteerde essay 

over de ontologie van de cinema, schrijft de Amerikaanse 

filosoof Stanley Cavell dat cinema een bijzonder vreemde 

representatievorm is omdat we te maken hebben met een 

reëel menselijk iets op het doek. De individualiteit van een 

filmacteur, diens menselijke zijn, stelt Cavell, overstijgt altijd 

de sociale rol of het archetype waarin die individualiteit 

wordt gecast. We zien altijd eerst de mens en pas in twee-

de instantie het personage.

Maar waarom is de indruk van intimiteit sterker in cinema 

dan wanneer we in het theater (en Cavell heeft het over 

klassiek vierdewandtheater) te maken hebben met een 

reële menselijke aanwezigheid? In het theater, stelt Cavell, 

zijn we in aanwezigheid van een acteur die zichzelf in een 

rol werkt, die een personage wordt. In cinema is er geen 

acteur aanwezig en kijken we naar een persoonlijkheid die 

van een personage enkel dát overneemt wat lijkt te passen 

– maskerade of overdreven make-up lijkt in cinema dan 

ook zelden te werken. In het theater is de acteur diegene 

die een personage ‘projecteert’ of medieert, in cinema is 

het de acteur die wordt geprojecteerd of gemedieerd. In een 

ontologische paradox lijkt de acteur op het doek dus ‘echter’. 

Dit heeft ook te maken met de respectieve conventies van 

beide kunstvormen. Het theater is een reële ruimte die bij 

collectieve afspraak als fictioneel wordt beschouwd, terwijl 

het scherm een fictionele ruimte is die bij collectieve af-

spraak als reëel wordt beschouwd. ‘As long as a movie secures 

this agreement, the actors on the screen can seem more 

immediately real than any actors who are in fact present 

on a theatre stage.’ Het is die mate van ‘aanwezigheid’ die 

Strasberg herkent in Gary Cooper en die het gevolg is van 

een medium dat een sterke dialectiek onderhoudt tussen 

afstand en nabijheid, werkelijkheid en fictie, reële persoon 

en fictionele persoonlijkheid. ¶

waren mensen uit de praktijk die aanwe-

zig waren als ze tijd hadden. Het ging er 

niet om samen iets te maken, maar om te 

laten zien wat jij als acteur gemaakt had. 

Een goede theaterschool imiteert het le-

ven. We spelen. En als we moeten regisse-

ren, dan regisseren we. Desnoods moet je 

34 stukken per jaar spelen, maar als je het 

niet doet, zal je het nooit leren.’

Hard werken...

Devos: ‘Ja, maar met veel spelplezier.’ ¶

1 Korte fragmenten van respectievelijk Gründgens’ interpretatie van Mefistopheles in Goethes Faust  
in 1956 en Wuttkes interpretatie van Arturo Ui in 1995 zijn te zien op YouTube.
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CAMPO nieuwpoort 
NIEUWPOORT 31-35, 9000 GENT 
CAMPO victoria 
FRATERSPLEIN 7, 9000 GENT

TICKETS VIA 
WWW.CAMPO.NU CAMPO WORDT GESTEUND DOOR:

CAMPO TOERT
MET MICHA GOLDBERG & SOPHIA RODRÍGUEZ, 
ROBBERT&FRANK/FRANK&ROBBERT, JAN 
MARTENS & PETER SEYNAEVE, MIET WARLOP,  
SARAH VANHEE, PHILIPPE QUESNE, PIETER 
AMPE, FLORENTINA HOLZINGER & VINCENT 
RIEBEEK

CAMPO TOONT
SABINE MOLENAAR, COMPAGNIE DESNOR, 
NICO BOON & FEMKE HEIJENS, KIM NOBLE, 
SEPPE BAEYENS, MYRIAM VAN IMSCHOOT,  
het KIP, TRISTERO, LOUIS VAN HAVERBEKE, ...

ONTEXTC
CAMPO

MAYDAY  
MAYDAY 

2015   
29, 30 APRIL & 1 MEI

CAMPO victoria
festival van en met jonge 

makers i.s.m. KASK, LUCA, 
RITS & Toneelacademie 

Maastricht

CAMPO I.S.M. REKTO:VERSO

4X4.  
CULTUUR 
ONDER 
RECHTS BESTUUR 

LEZING.CASUS.DEBAT.  
24 MAART – CAMPO nieuwpoort
Debat#3. Cultuurhuizen: hoe groter, hoe beter? 
met Sven Gatz, Klaas Tindemans, Barbara Van Lindt, Ellen Walraven e.a. 

O
N

D
ER

 R
ECH

TS

C U LT U U R B E S T U U R

BENJAMIN VERDONCK & PIETER AMPE /  
CAMPO, KVS & TONEELHUIS   

WE DON’T SPEAK 
TO BE 
UNDERSTOOD   
PREMIÈRE: 23, 24 & 25 APRIL 2015 
CAMPO nieuwpoort
Twee mannen en Vivaldi’s Vier Jaargetijden. Houden ze 
stand in de chaos van de veranderende seizoenen? 

28, 29, 30 april & 1, 2 mei       KVS, BRUSSEL
6, 7, 8, 9 & 10 mei                    Toneelhuis, ANTWERPEN 
ON TOUR: Utrecht, Wenen, Tallinn, …

PREMIÈRE CAMPO MAAKT

©
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othello

26.03  —  11.04.15
Bourla en tournee

toneelhuis
Mokhallad raseM

info en tickets
www.toneelhuis.Be
03 224 88 44

etcetera_187x114_othello.indd   1 12/02/15   20:13

18 — 26 april 2015
theater 
dans 
film  
muziek 
woord 
beeld 

feest 

www.enterfestival.be
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Want to know more? Check our website 
www.hku.nl/scenography

will be challenging spectatorship,  
authorship and creativity

will be creating history, memory  
and archive

will be adventurous and magic

suspending any kind of disbelief

GENT
ANTWERPEN

vanaf 14 apr
vanaf 29 apr

WWW.OPERABALLET.BE

Fromental Halévy

etcetc-lajuive.indd   1 9/02/15   10:55

!1985 - 2015!

! b e s t a a t ! 
!30 j a a r !

2015 — Repertoire / Work-In-Progress / Projecten: 
Het Laatste Feest / Verkapt en Onversneden / Wachten op Godot /  
Miss Wifi & Koebrev / Fentum Cells / Cyberchute / De Storm / 
Arabische Nacht / Gebroeders Degrave / De Griezelklas / There She 
Blows / Shakespeare is Dead / Lyrical Minutes in The City

www.leporello.be Facebook: 
Ensemble Leporello 

advertentie_30jaarLeporello_Etcetera.indd   1 17/02/15   15:04



beurssc50uwburg

Under  
Construction  

Since 1965

.be

Met de steun van de

performing arts

Performing arts  
Theatre

Film – Video
Visual arts

Music

*Performatik
2015

Het is theater zoals 
te verwachten en te 
voorzien was
 Jan Fabre / Troubleyn
 22.03  15:00–23:00
 theatre

The Lover*
 Bára Sigfúsdóttir & 
 Noémie Goudal
 27.03 premiere 20:30
 28.03 20:30
 performance / dance
 
If  
 Bernard Van Eeghem
 17.04 premiere 20:30
 18.04 20:30
 performance / theatre

Do You Still Love Me?
 Sanja Mitrović
 24.04 premiere 20:30
 25.04 20:30
 performance

STUK
een geschiedenis

1977–2015

www.stuk.be
Naamsestraat 96 • Leuven • 016 320 300 • info@stuk.be

26 x 21 cm
+300 bladzijden
uitgegeven bij Hannibal
€39,5
verschijnt in 
maart 2015

Van kleinschalig studenteninitiatief 
tot gerenommeerd kunstencentrum.
Vlot leesbaar, rijkelijk geïllustreerd en 
gebaseerd op grondig historisch onderzoek.

Bezoek
ook de
expo!

Vanaf 21 maart 2015 
in ST UK

37,5 jaar STUK in één boek.

Het project ‘STUK, een geschiedenis 1977-2015’ is een 
samenwerking tussen Kunstencentrum STUK, KU Leuven 
(Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis na 1750), Erfgoedcel 
Leuven, Het Firmament. Met steun van de Vlaamse Overheid, 
Provincie Vlaams-Brabant en BNP Paribas Fortis.

advertentie STUK etcetera 105x275mm DEF.pdf   2   13/02/15   00:31



Tom Lanoye 
schrijft een nieuwe theatertekst over  

het leven en werk van een oudere politicus:  
de man wil er mee stoppen en toch ook niet, maar  

hij moet wel en hoe moet dat dan? Als het aan hemzelf  
met een laatste publiek moment de gloire waarop  

hij troonafstand kan doen — gelauwerd en gevierd —  
wetende dat hij de macht zal kunnen blijven  

uitoefenen vanuit de coulissen...

Revue 
Ravage

Dood van een politicus
belooft een geweldige clash van  
topmuzikanten en dito acteurs: 

Josse de Pauw 
regisseert en speelt samen met 

Els Dottermans, An Miller, Nico Sturm,  
Willy Thomas, Frank Focketyn  

en Eurudike De Beul. 

Peter Vermeersch 
componeert de muziek die live wordt  
uitgevoerd door Flat Earth Society.  

Het geheel is een productie van 

KVS en NTGent 
in coproductie met  
Théâtre National.

 
Op wo 1 (Gentse première),  

do 2, vr 3, za 4 april  
& di 19, wo 20, vr 22, za 23, zo 24 (15u),  

di 26, wo 27, do 28 mei  
in NTGent schouwburg.

www.ntgent.be  +32 9 225 01 01

NTGnt_ad_Etcetera_RevueRavage.indd   1 10-02-2015   10:43:46

20.03 – 17.05.2015

Anne Teresa 
De Keersmaeker

Work / Travail / Arbeid

 Van Volxemlaan 354
1190 Brussel
www.wiels.org

© Anne Van Aerschot

Reserveer online
www.wiels.org



KAAITHEATER & KAAISTUDIO’S — 2 FIJNE ADRESSEN IN BRUSSEL
KAAITHEATER.BE

PERFORMATIK 2015
18>29/03        THE BRUSSELS PERFORMANCE ART BIENNALE

Trajal Harrell 
Antigone Sr./Twenty Looks or Paris
is Burning at The Judson Church [L]
DANS.
2 & 3/04 20:30 KAAITHEATER

Tristero & Transquinquennal 
We Want More
THEATER.
23>25/04 20:30 KAAITHEATER

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, BENOÎT FÉLIX,
ESTHER FERRER & EMILIO LÓPEZ-MENCHERO,
GERMAINE KRUIP, HANS ULRICH OBRIST,
IVO DIMCHEV, JOËLLE TUERLINCKX, MARINO FORMENTI, 
ULLA VON BRANDENBURG, XAVIER LE ROY
& MANY OTHERS

PERFORMATIK.BE

A KAAITHEATER FESTIVAL IN ASSOCIATION WITH ARGOS, BEURSSCHOUWBURG, 
BOZAR, CENTRALE, DON VERBOVEN EXQUISITE OBJECTS, PASSA PORTA, Q-O2, WIELS, 
WORKSPACEBRUSSELS, ZSENNE ART LAB

Kaaiad ETC140.indd   1 30/01/15   12:45

20.03 – 17.05.2015

Anne Teresa 
De Keersmaeker

Work / Travail / Arbeid

 Van Volxemlaan 354
1190 Brussel
www.wiels.org

© Anne Van Aerschot

Reserveer online
www.wiels.org
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MM TICKETS 02 229 12 11
lamonnaie.be


