
juni 2017

Nr 149
TIJDSCHRIFT

VOOR
PODIUMKUNSTEN

GRATIS

URBAN DANCE: VAN DE STRAAT NAAR DE SCÈNE?
DE MELANCHOLIE VAN PHILIPPE QUESNE

UTOPISCHE THEATERGEBOUWEN



SEIZOEN 2017–2018:
VERWACHT .

/KAAITHEATER

Ontdek het complete seizoen midden juni!
> kaaitheater.be

FORCED ENTERTAINMENT
BENJAMIN VANDEWALLE
JAN DECORTE & BLACK BOX REVELATION
VOLMIR CORDEIRO
DE WARME WINKEL
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER/ROSAS
TG STAN
MICHIEL VANDEVELDE
JÉRÔME BEL
DE KOE
GUY CASSIERS/TONEELHUIS
GISÈLE VIENNE
BENOÎT LACHAMBRE/PAR B.L.EUX
VERA TUSSING
NATURE THEATER OF OKLAHOMA & ENKNAPGROUP
SAMIRA ELAGOZ
METTE INGVARTSEN
LIGIA LEWIS
BENJAMIN VERDONCK
JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY
CHRISTOPHE MEIERHANS
JAN FABRE/TROUBLEYN
MEG STUART/DAMAGED GOODS & EIRA

KaaiAd 2017-18 ETC 149.indd   1 11/05/17   15:28



Zonder kunst geen kunstinstelling, zonder kunstenaar geen kunst. Toch  
blijft hij of zij in economisch opzicht de zwakste schakel in de ketting van  
het kunstenveld. 

Er zijn lichtpuntjes. Dit nummer opent met Ingrid Vrankens verslag van  
The Fantastic Institution, een symposium in het Kortrijkse kunstencentrum  
Buda rond institutionele vernieuwing. Kunstenpunt lanceerde recent een 
oproep voor initiatieven die de positie van de kunstenaar willen versterken. 
Het is een interessante poging tot het vormen van een coalition of the willing. 
Alleen: hoe machtig zal deze ‘wij’ zijn? 

Binnen oKo, de koepelvereniging van kunstorganisaties, woeden al meer dan 
een jaar discussies over een charter dat de faire vergoeding van kunstenaars 
zou moeten waarborgen. Niet alleen bestaat zoiets al in de vorm van de cao’s, 
daarnaast is het onvoorstelbaar dat men niet tot een consensus komt.  
Hoe kunst en kunstenaar opnieuw centraal stellen? 

Met het Montignards-traject kiest het Antwerpse kunstencentrum Monty  
ervoor om kunstenaars acht maanden lang in dienst te nemen. De voor-
waarden die aan deze residentie vasthangen, mogen dan wel wat ruiken  
naar paternalisme, het punt is dat het kan. Het is mogelijk om kunstenaars  
in dienst te nemen, lang genoeg zodat ze aanspraak kunnen maken op  
een kunstenaarsstatuut. 

Een nog mooier maar precair voorbeeld is de Imagerie. Dat is een collectief  
van een vijftal filmmakers die inkomsten halen uit het branden van koffie  
en het runnen van de bar van de Antwerpse artistieke werkplaats Het Bos.  
Een van hen is voltijds bezig met de bar, de anderen hebben niets dan de 
‘verplichting’ om te focussen op de ontwikkeling van hun artistieke werk.

Het kan niet de bedoeling zijn dat elke kunstenaar nu zijn koffiebar opent. 
Zoiets gaat natuurlijk maar om beperkte budgetten. Waar het om draait, is  
een streven naar het beste van de twee werelden: een kunstenaar voltijds 
betaald door een structureel ondersteunde organisatie, waarbij de kunstenaar 
volledige zeggenschap krijgt over zijn of haar parcours. Dat lijkt op een wens-
droom, maar is eigenlijk een eenvoudige keuze.

DE KUNSTENAAR 
ALS WERKGEVER
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Kunstencentrum BUDA pakte in maart 
uit met het driedaagse symposium  
The Fantastic Institution. Twintig sprekers 
uit binnen- en buitenland presenteerden 
good practices en theoretische modellen 

die het herbedenken van het kunstinsti-
tuut moeten stimuleren. Ingrid Vranken 
lijst de meest inspirerende ideeën op. 

Door Ingrid Vranken

Een nieuwe fictie  
voor het kunstinstituut

Verslag van The Fantastic Institution

juni 2017
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Het kunstinstituut zit met zichzelf in de knoop. Het 
presenteert zich als progressief, met politiek geënga-
geerde festivals en artistiek werk, maar heeft het blijk-
baar moeilijk om die principes door te trekken naar  
de manier waarop het zich organiseert. Wat eigenlijk 
op het spel staat, is niet enkel het instituut zelf, maar 
de vraag welk toekomstperspectief we met het heruit-
gevonden instituut willen nastreven. Als het instituut 
zonder zelfbevraging blijft voortwerken zoals het nu 
doet, zal blijken dat het enkel de artistieke decoratie 
biedt voor het neoliberale beleid dat het zegt te willen 
bevragen. Dat het meegaat in een ontwikkeling waarbij 
meer wordt gedaan voor minder geld, en waarbij een 
elitedenken in stand wordt gehouden. Het symposium  
toonde de noodzaak aan om kritischer te zijn ten aan -
zien van onszelf als sector en om de ongemakkelijke 
gesprekken niet langer te schuwen. 

“Acting as if and imagining that  
which is not yet.” [Bojana Kunst]

Het centrale voorstel van The Fantastic Institution is 
het gebruik van fictie om de bestaande kaders op losse 
schroeven te zetten. De openingslezing van filosofe en 
kunstwetenschapper Bojana Kunst zette hiervoor de 
toon, maar ook onderzoeker Daniel Blanga-Gubbay en 
kunstenaar Clément Layes gingen er verder op in. Ze 
wezen op de idee van de verhulde ontstaansmythe die 
aan de basis van ieder instituut ligt. Een idee of ideaal 
dat gedeeld wordt door een bepaalde groep mensen en 
zich beetje bij beetje vertaalt in activiteiten, procedures 
en archieven. Blanga-Gubbay maakte ons ervan bewust 
dat dit proces van institutionalisering maakt dat het insti-
tuut zichzelf als ‘natuurlijk’ presenteert en zo ook door de 
buitenwereld wordt gepercipieerd. Maar het onthullen 
van dit mechanisme, de fictie in de kern van het insti-
tuut, herinnert ons eraan dat dit slechts één mogelijke 
versie is van wat kan zijn, en dat andere modellen, prak-
tijken en realiteiten mogelijk zijn. 

In eenzelfde beweging wordt ook de responsabilisering 
van bestaande instituten (of preciezer: de cocreatoren 
van het instituut) aangekaart. Het instituut is geen 
natuurkracht waarop we geen invloed kunnen uitoe-
fenen. Als het huidige handelen gestoeld is op een fictie, 
dan is verandering van het handelen mogelijk. Bojana 
Kunst gebruikte de mist als metafoor voor deze fictie 
en riep ons op om terug te keren naar dit imaginaire 
mistige potentieel van de institutie. De fragiliteit van 
wat we werkelijkheid hebben gemaakt, kunnen we juist 
als een kans beschouwen. Deze modellen geven ons 
wapens tegen de there is no alternative-instelling die je 
weleens te horen krijgt vanuit grotere instituten. 
 Alleen blijft het vaag hoe deze fictie dan concreet 
kan worden ingezet. Een instituut heeft bij het herbe-
denken heel wat obstakels te overwinnen. Er moet 
om te beginnen tijd en aandacht worden besteed aan 
het personeel, bij wie alle neuzen in dezelfde richting 
moeten wijzen. Vaak leeft er onder dat personeel 
een hele schare aan eigen mythes over het instituut. 
Daarnaast is de politiek-maatschappelijke positie van 

een kunstinstelling erg complex, met vele stakeholders 
die allen een specifiek voordeel halen uit de huidige 
organisatie van het instituut. De druk is dus groot, zowel 
van binnenuit als van buitenaf.  
 Een praktijkvoorbeeld dat ons alvast op weg kan 
helpen, kregen we van podiumprogrammator Matthieu 
Goeury van de Vooruit. De Vooruit bevindt zich momen-
teel, na verschillende interne moeilijkheden en na 
de recente benoeming tot Instelling van de Vlaamse 
Gemeenschap, in een periode van transitie en herin-
vulling. Het is een publiek geheim dat dit een hobbelig 
parcours is geweest. Om het bedenken van de “nieuwe 
Vooruit” open te gooien en transparant te maken, werd 
enkele weken na The Fantastic Institution de denkweek 
Blauwdruk georganiseerd. Iedere dag werd een speci-
fieke doelgroep uitgenodigd om mee de krijtlijnen uit  
te zetten en te laten horen waar zij nood aan hebben.  
Zo werd gefocust op het eigen team, de bredere kunsten-
sector, het actieve middenveld (met Hart boven Hard), 
leerlingen en studenten en de rol van de Vooruit in de 
stad. Dit zijn de verbindingen waarop de instelling de 
komende jaren wil inzetten. De conclusies van deze  
oefening zijn al even veelvuldig. 

“You can not have a space  
without power.” [Jan Ritsema]

Het verhaal van Vooruit reikt een sleutel aan voor een 
vraag waar tijdens het symposium meer aandacht aan 
kon worden besteed, namelijk wie er rond de tafel moet 
worden uitgenodigd om die ficties mee vorm te geven 
en hoe we dit dan moeten doen. Welke stakeholders 
heeft het instituut vandaag, en welke zou het willen 
hebben? Mai Abu ElDahab, coördinator van het Brusselse 
Mophradat, dat zich richt op het ondersteunen van 
kunstenaars uit de Arabische wereld, haalt in dit opzicht 
haar frustratie met de professionalisering aan. Helpen 
de management-skills, die meer en meer centraal komen 
te staan, ons wel echt om onze doelen te bereiken? En 
doen ze dat in de taal van de artistieke praktijk? Al te vaak 
leidt ‘managementspeak’ tot een misinterpretatie van 
wat professionalisering in de kunsten kan betekenen. Een 
eerste stap in het herbedenken van de organisatie van 
het instituut, is dit idee van professionalisering onder de 
loep nemen. Moeten we wel blindelings meegaan in het 
kopiëren van commerciële ondernemingen? Of kunnen 
we die professionalisering op een andere manier invullen, 
vertrekkende vanuit de kern van de sector: de kunst zelf?  
Hoe kan artistieke kennis en engagement de basis worden 
of blijven van onze organisatiemodellen? 
 De ‘herpoëtisering’ van het instituut betekent ook het 
normatieve gedrag van de sector in vraag stellen. Tijdens 
een debat over ‘radicale openheid’ kwam bijvoorbeeld 

“ Het instituut is geen natuurkracht 
waarop we geen invloed kunnen 
uitoefenen.  ”
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al snel de vraag naar boven naar selectieprocedures en 
criteria voor artistieke kwaliteit. Dat deze procedures en 
criteria fundamenteel problematisch zijn, werd amper 
aangekaart. De ongemakkelijkheid die voelbaar is als 
dit op tafel komt te liggen in de gesprekken in de foyer, 
duidt er vooral op dat een groot deel van de haves in de 
kunstensector nog niet bereid zijn de huidige ontstaans-
mythes los te laten en het eigen privilege te zien voor wat 
het is: een gevolg van blanke, patriarchale waarden.  
 Blanga-Gubbay opende hierover het denken door 
het xenofeministisch manifest van het filosofisch-acti-
vistische collectief Laboria Cuboniks aan te halen. Die 
insteek zet het potentieel van fictie om andere stemmen 
toe te laten kracht bij. Het manifest stelt een politiek van 
vervreemding voor: door de idee van natuurlijkheid in 
vraag te stellen, worden de poorten opengezet voor wat 
‘anders’ is. Kunstenares Sarah Vanhee sloot hierop aan 
in haar inspirerende statement. Ze moedigt de instituten 
aan om in zich te feminiseren, te queeren, en te kleuren 
aan de hand van enkele concrete actiepunten. Dit in  
de eerste plaats door de kunst zelf te bevragen, en  
door onze vooringenomen ideeën ten aanzien van  
wat kunst is en ten aanzien van de gekende esthetische 
categorieën te verlaten.  
 Enkele inspirerende sprekers gingen precies hiermee 
aan de slag: de eigen artistieke macht en smaak in  
vraag stellen en de deuren radicaal opengooien om uit 
een vastgeroest elitedenken te treden. Francis McKee, 
directeur van het Centre for Contemporary Arts (CCA)  
in Glasgow, beschreef op begeesterende wijze hoe  
dit enorme instituut zichzelf organiseert, zonder dat  
hij hierbij de touwtjes in handen moet houden.  

De programmatie gebeurt volgens open-sourceprincipes 
en is extreem gedecentraliseerd. Open source is een 
term uit de softwareontwikkeling, waarbij de broncode 
van de software voor iedereen toegankelijk is, waardoor 
die vrijelijk kan worden verspreid en aangepast. Kort 
door de bocht betekent dit voor het CCA dat het huis 
open is voor iedereen, om te doen wat ze willen en zo 
bij te dragen aan de artistieke programmatie. Als iets of 
iemand nood heeft aan een platform of een plek, dan 
vindt dit zijn weg naar het CCA. De overvloed aan ruimte 
maakt het mogelijk voor mensen om zich er te vestigen 
als het nodig is. Uit zijn verhaal blijkt dat hier niet echt 
een systeem voor is, maar dat iedereen elkaar zijn gang 
laat gaan. Als directeur heeft McKee eigenlijk geen idee 
wat er zich in ‘zijn’ huis afspeelt, en dat is precies hoe hij 
het graag heeft.  Gelijkaardige principes vinden we terug 
in de Noord-Franse werkplaats PAF, die werd opgericht 
door Jan Ritsema. Voor een kleine prijs kan iedereen in 
dit oude klooster terecht om te werken. Iedere vierkante 
meter is beschikbaar. Er zijn geen artistieke of discipli-
naire voorwaarden en er zijn ook geen medewerkers 
ter plaatse die je ontvangen en rondleiden. Er geldt 

“ Helpen management-skills, die 
meer en meer centraal komen te 
staan, ons wel echt om onze doelen 
te bereiken? En doen ze dat in de 
taal van de artistieke praktijk? ”
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enkel een rudimentair organisatiesysteem waarvoor 
je zelf verantwoordelijk bent en waarin iedereen wordt 
gevraagd zich aan drie simpele regels te houden:  
the doer decides, make it possible for others en don’t 
leave traces.  

“An institution is not a business  
and can never be run like a business.” 
[Sarah Vanhee]

In veel lezingen en voorstellen wordt een grote nadruk 
gelegd op zorg dragen voor elkaar. Er wordt gesproken 
over samenwerkingen in termen van ‘vriendschap’ of 
‘familie’, en er heerst een nood aan nadruk leggen op het 
alledaagse, op relaties, op de community en het gedeelde 
goed. Hiervoor is een heel andere zorgpraktijk nodig dan 
degene die momenteel in veel instituten bestaat. 
 Het is een publiek geheim dat vele kunstorganisaties 
lijden onder een hoge werkdruk voor een onderbemand 
team. De vele gevallen van burn-out laten de fragiliteit 
van het instituut zien. Een andere interne structuur met 
een ander beslissingsmodel, waarbij meer rekening wordt 
gehouden met grenzen en waarin collectieve prioriteiten 
worden gesteld, is nodig als tegenwicht tegen de tijdsdruk 
en de tendens om de citroen steeds verder uit te persen. 
 Een van de redenen dat de druk op de kunstinstituten 
zo hoog is, is dat ze zichzelf hebben wijsgemaakt dat 
ze ook onderling in competitie moeten zijn, met al te 
vaak de kunstenaar als collateral damage. Er zijn talloze 
voorbeelden van kunstenaars die de speelbal worden 
van een machtsstrijd tussen instituten. Of die in onder-
handelingen over (avant-)premières terechtkomen voor 
een paar duizend euro coproductie meer of minder, 
zodat deze of gene artistiek directeur zichzelf als “de 
eerste” kan beschouwen. Subsidiesystemen moedigen 
dat verder aan en verwachten van iedere organisatie 
dat ze zich op unieke wijze positioneert ten aanzien van 
de anderen. Als instituten weerstand willen bieden aan 
dit neoliberale competitiedenken, en de kunst opnieuw 
centraal willen stellen, zullen zij ook onderling moeten 
leren samenwerken. Instituten zitten niet in elkaars vaar-
water, maar in dezelfde boot. Het instituut moet, zoals 
Sarah Vanhee het verwoordt, uit zijn vechtmodus raken 
en evolueren van een opstelling van geweld naar een 
regeneratieve houding. 

“What are we doing here? Who are  
we actually protecting?” [Agnes Quackels]

Zowel de presentatie van Sarah Vanhee als die van 
kunstenares Myriam Van Imschoot focuste op de 
verwrongen machtsverhoudingen tussen het insti-
tuut — dat kan geven — en de kunstenaar — die de bedel-
hand omhoog moet houden. Hoewel de instituten het 
werk van kunstenaars steunen, is het geven van geld 
een positie van machtsuitoefening in plaats van één  
van ontmoeting. Het is het instituut dat beslist aan  
wie er wordt gegeven (en aan wie niet), wat er precies 
wordt gegeven en hoeveel.

 Dit is waarschijnlijk een van de meest concrete en 
directe manieren waarop kunstorganisaties vandaag 
de verandering kunnen inzetten. Agnes Quackels, artis-
tiek leider van BUDA, ging daar verder op in tijdens 
de openingsspeech van Blauwdruk. Zij illustreerde de 
verwrongen financiële ongelijkheid tussen zijzelf, die 
voor een instituut werkt en dus betaald wordt voor een 
gesprek met een kunstenaar, en deze kunstenaar die 
als freelancer voor diezelfde vergadering, waarbij zij de 
inhoud aanlevert, niet wordt betaald. Dat soort ongelijk-
heid is een symptoom van de vreemde machtsknoop 
waarin instituten en kunstenaars verwikkeld zijn geraakt. 
Hoewel instituten enkel bestaan ter ondersteuning van, 
en bij gratie van de kunst die geproduceerd wordt, zijn 
de financiële, logistieke, infrastructurele en uiteindelijke 
ook curatorische verhoudingen omgekeerd evenredig 
met deze realiteit. 

Een deel van de verantwoordelijkheid voor de zorg 
binnen het kunstinstituut ligt ook bij de kunstenaars zelf. 
Het instituut tot absolute vijand verklaren levert niet veel 
op en ook kunstenaars zijn niet vrij van concurrentie-
denken of polarisering. 
 Maar ook de artistieke praktijk en de kunst zelf zullen 
in parallel met de transformerende samenleving en 
instituten moeten veranderen. ‘Open-source’ instituten 
kunnen alleen maar bestaan met ‘open-source’ artistieke 
creatieprocessen. Wat betekent dat voor de notie van 
auteurschap? Wie wordt uitgenodigd om het artistieke 
werk te beïnvloeden en hoe maken we de vele handen 
zichtbaar die het artistieke werk dragen? Politiek of maat-
schappelijk geëngageerde artistieke werken worden niet 
altijd op een bewuste of geëngageerde manier gemaakt. 
Het creatieproces is ook een instituut waarvoor nieuwe 
ficties bedacht mogen worden. 

“It’s not a model, it’s an attitude.”  
[Anne Breure]

Een van de meest radicale en openlijk politieke provoca-
ties kwam van Anne Breure, artistiek directeur van het  
Veem Huis voor Performance in Amsterdam. Na jaren 
op de tanden bijten als gevolg van de brute besparings-
politiek in Nederland kreeg dit kunstplatform niet de 
gehoopte subsidieverhoging om zijn voorgestelde 
plannen op een leefbare manier te kunnen uitvoeren. 
Breure nam hierop de moeilijke beslissing om het huis 
om te vormen tot het ‘100 Dagen Huis’. Kwalitatief doen 
ze waar ze in geloven, maar slechts honderd dagen lang, 
aangezien ze slechts voldoende budget kregen om de  
door hen gewenste kwaliteit honderd dagen vol te houden.  
De andere 265 dagen blijft de zaal voorlopig leeg.  

“ Een deel van de verantwoor-
delijkheid voor de zorg binnen  
het kunstinstituut ligt ook bij  
de kunstenaars zelf.  ”
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Als Breure wil vasthouden aan haar ideeën van fair 
practice, dan is dit de waarde die ze kan bieden voor het 
gekregen geld. Uiteraard is dit een harde keuze, en je 
kunt je de vraag stellen of ze kunstenaars en publiek niet 
nog meer in de kou laat staan. Anderzijds maakt het de 
onhoudbaarheid van de situatie pijnlijk zichtbaar. Aan 
politiek en subsidiënten zegt ze you get what you pay 
for, in plaats van een beleid van onderfinanciering te 
maskeren door team en kunstenaars nog meer te laten 
produceren voor nog minder geld. 
 Interessant aan Breures betoog is dat ze erop hamert 
dat deze keuze geen model is, maar een attitude. Zo’n 
attitude vraagt moed. 

Het instituut bevragen en heruitvinden betekent niet 
enkel de directeur een trapje lager zetten (of er een 
vrouw naast zetten) of een communicatieteam opleiden 
om ‘nieuwe publieken’ aan te boren. Het betekent een 
attitudewijziging, waarbij een engagement wordt aange-
gaan ten aanzien van de maatschappelijke en politieke 
analyses die we zelf maken.
 Het is opvallend dat we er als sector verdomd slecht 
in slagen om over de haag te kijken. Op andere plekken 
wordt er met minder schroom geworsteld en geëxperi-
menteerd met nieuwe modellen, praktijken, verregaande 
denkwijzen en integratie van ideologie en actie. Durft de 
kunstensector aan te sluiten bij de nazaten van Occupy, 
intersectionaliteit binnen te trekken, en luid en openlijk 
de stem te verheffen voor andere precaire groepen in 
de samenleving? Het vraagt veel moed om kunst te 
maken, het vraagt veel moed om werk voor een publiek 
te brengen. Laten we diezelfde moed gebruiken om de 
transitie naar een feministische, queer, kleurrijke, zorg-
zame en genereuze kunstensector in te zetten. 

“ Kan een programmatie gebeuren 
volgens open-sourceprincipes, 
extreem gedecentraliseerd?  
Enkele inspirerende sprekers 
vonden van wel.  ”

Ingrid Vranken studeerde theater- en filmwetenschappen  
aan de Universiteit van Antwerpen en de Freie 
Universität in Berlijn. Samen met Diederik Peeters,  
Kate McIntosh en Hans Bryssinck richtte ze SPIN op, 
een artist-run productie- en reflectieplatform.

(A) Blauwdruk © Michiel Devijver
(B) The Fantastic Institution 
 © Kattoo Hillewaere
(C) Blauwdruk © Michiel Devijver
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Traag maar gestaag baant het heden-
daagse circus zich een weg in het 
podiumkunstenlandschap. Met voort-
schrijdend tactisch inzicht lijft het 
soms lukrake, dan weer zorgvuldig 
gekozen elementen uit theater,  
dans en performance in. Andersom 
slagen sommigen erin om bestaande 

(podium)kunstenpraktijken open te 
breken door ernaar te loeren door 
de kijkgaten van het circus. Een van 
de verkenners in die voorhoede is de 
Bretoense circusartiest en beeldend 
kunstenaar Johann Le Guillerm. 

Door Bauke Lievens

De wetenschap  
van de idioot

Een portret van circuskunstenaar Johann Le Guillerm

(A)
(B)

juni 2017

12 Etcetera 149



De citaten werden ontleend aan een reeks 
gesprekken die Bauke Lievens voerde met 
Johann Le Guillerm in het kader van het vier-
jarige onderzoeksproject ‘Between being and 
imagining: towards a methodolgy for artistic 
research in contemporary circus’, gefinancierd 
door KASK School of Arts (Gent).

Verborgen tussen de vreemde exotische flora van 
de Jardin d’Agronomie Tropicale, in een oostelijke 
buitenwijk van Parijs, staat Johann Le Guillerms 
laboratorium: een enigszins vervallen schuur die de 
gemeente Vincennes hem sinds enkele jaren gratis laat 
gebruiken. Le Guillerm spreekt zelden over zijn werk, 
laat staan dat hij iemand toelaat in de intimiteit van 
zijn werkruimte. Hij spreekt bedachtzaam, met lange 
stiltes. Zijn blik is gefixeerd op het tafelblad of ergens 
in de ruimte ver boven mijn hoofd. Op de werkbank 
en in de rekken van het atelier staan verkreukelde 
schetsen, schelpen, gedroogde planten, gipsen afgiet-
sels, zelfontworpen gepolierde vormen in klei en houten 
mechaniekjes. Al die objecten figureren in de reizende 
expo L’Observatoire. Samen vormen ze een manier 
van kijken, ofwel “een grammatica van de beweging, 
veruitwendigd in de metamorfose van materialen”. 
L’Observatoire is een inzage in Le Guillerms sciènce 
d’idiot, de zelfverzonnen wetenschap van “hij die  
niet weet maar die probeert te weten”, die als een  
rode draad door zijn oeuvre loopt.
 Johann Le Guillerm werd geboren in een gezin van 
beeldend kunstenaars. Hij was bij de eersten die afstu-
deerden aan het CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque) in Chalons-en-Champagne, een krachtige kata-
lysator van de Franse circusrevolutie aan het eind van 
de jaren 1980. Die positie werd ondertussen enigszins 
ondermijnd, mede door de professionalisering van het 
Scandinavische circus(onderwijs), maar toen Le Guillerm 
in 1994 afstudeerde als koorddanser en het nomadische 
tentcircus Cirque O oprichtte, waren er nog geen kapers 
op de kust van het Franse circuswonderland. Vijf jaar 
later maakte hij de bejubelde solo Où ça?, en ook al 
beoefende hij daarin eerder traditionele circusdisciplines 
zoals koorddansen en jongleren, toch tekende zich al 
het begin van een eigen poëtica af. Het circus is voor 
Le Guillerm eerst en vooral een ruimte. Geen virtuoze 
fysieke praktijk dus, maar wel de natuurlijke, cirkelvor-
mige architectuur die ontstaat wanneer mensen samen-
troepen rond een uitzonderlijk fenomeen. In de cirkel van 
de piste kunnen deze “minoritaire fenomenen” getoond 
en bekeken worden vanuit verschillende points de vues: 
gezichtspunten, zienswijzen of standpunten. Het circus 
biedt zo, aldus Le Guillerm, een caleidoscopisch alterna-
tief voor het frontale kijken van het theater dat slechts 
ruimte biedt aan één standpunt.

Nieuw evenwicht

In 2000 vertrok Le Guillerm op wereldreis, op zoek naar 
minoritaire samenlevingen. Hij werkte onderweg met 
dove en blinde kinderen, kinderen met een beperking 

en jonge oorlogsslachtoffers. Zo spande hij zijn koord 
letterlijk “tussen hen en mezelf” en creëerde op die 
manier situaties waarin de notie van fysiek en mentaal 
evenwicht aan den lijve wordt ondervonden, onderzocht 
en bevraagd. Zo werkte hij een aantal weken in een 
orthopedisch centrum in Conakry (Guinee), waar vluch-
telingen uit Sierra Leone herstelden van hun oorlogs-
wonden. Kinderen wachtten er op prothesen of leerden 
opnieuw lopen — hun houding was vaak gebogen en 
ineengedoken. Gek genoeg leidde de poging om het 
onevenwicht van het koord te overwinnen tot een 
vernieuwd evenwicht en een ander soort verticaliteit  
in hun lichamen. 
 Toen Le Guillerm in 2001 terugkeerde van zijn 
wereldreis, formuleerde hij een aantal premissen.  
Een: alles — inclusief het denken — is steeds in bewe-
ging en in onevenwicht. En twee: de mens heeft steeds 
het verlangen om datzelfde denken vorm te geven en 
te ‘fixeren’ in een momentaan evenwicht, zodat we er 
vanuit verschillende posities naar kunnen kijken. Hieruit 
volgen een aantal vragen. Wanneer is iets in evenwicht? 
Wanneer transformeert iets? En op welke manier 
verstoort de manier waarop we naar iets kijken de vorm 
ervan en het evenwicht waarin het zich bevindt? 
 Op zoek naar een antwoord op die vragen begon 
Le Guillerm in 2001 onder de naam Cirque Ici aan een 
groots project waaraan hij nog steeds werkt: Attraction. 
Genoemd naar de aantrekkingskracht die een uitzonder-
lijke praktijk uitoefent op het kijken, is Attraction onder-
tussen de overkoepelende naam voor zijn hele oeuvre of 
praktijk geworden. Le Guillerm probeert een blik van 360 
graden te ontwikkelen op fysische verschijnselen zoals 
zwaartekracht, (on)evenwicht en beweging. Dat doet hij 
met strategieën die hij ontleent aan de beeldende kunst, 
de (pata)fysica en de installatie- en podiumkunsten. In 
de schijnbare naïviteit waarmee hij moeiteloos van het 
ene domein naar het andere switcht, ontvouwen zich de 
impliciete aannames waarop zowel de wetenschappen 
als de kunsten gebouwd zijn. Waarheidsclaim en verbeel-
ding vervlechten zich steeds verder tot een ‘zienswijze’, 
die blootlegt hoe ook het kijken zelf invloed uitoefent  
op de gedragingen van het bestudeerde fenomeen.

Alchemist

Met de nodige Franse kunstenaarsromantiek vertelt 
Johann Le Guillerm hoe hij te werk gaat “als een alche-
mist. Ik vertrek van empirische bevindingen. Ik heb een 
idee, bouw een maquette en stel die vervolgens bloot 
aan de realiteit, bijvoorbeeld aan de zwaartekracht. 
Binnen die beperkingen probeer ik de mogelijkheden 
van het object te ontwikkelen.” Vervolgens worden die 

“ Het circus is voor Le Guillerm 
eerst en vooral een ruimte.  
Geen virtuoze fysieke praktijk  
dus, maar wel de natuurlijke,  
cirkel vormige architectuur. ”
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maquettes aangepast en op grotere schaal, met meer 
solide materiaal gebouwd. Zo ontwikkelde Le Guillerm 
Les Imaginographes — mechanische  installaties in een 
interactieve expo — waarmee  toeschouwers de gedra-
gingen kunnen observeren van datgene wat zich in het 
brandpunt in de cirkelvormige espace d’attroupement 
bevindt: het punt. Ook Les Imperceptibles werden op die 
manier gemaakt: een reeks geanimeerde sculpturen die 
zich verplaatsen aan de hand van onzichtbaar en natuur-
lijk gegenereerde beweging. In Secret 2, een van de twee 
voorstellingsluiken van Attraction, figureert bijvoorbeeld 
Le Tractochiche: een kleine kar in de vorm van een 
abstracte locomotief. Binnenin zitten een heleboel kikker-
erwten die tijdens de voorstelling via een trechter met 
warm water worden overgoten. Het trage zwellen van de 
kikkererwten zet een intern radarwerk in gang, waardoor 
Le Tractochiche langzaam gaat bewegen. Ook La Motte is 
een “uitzonderlijk fenomeen” dat Le Guillerm ontwierp: 
“een plantaardige futuristische planeet met een diameter 
van 2,5 meter”, ofwel een grote bol begroeid met mos-
achtige plantjes die heel traag een parcours aflegt dat  
op voorhand op de grond werd getekend. 
 Net zoals deze “poëtische machines” schrijft ook Le 
Guillerms meer architecturale werk zich in in het utopi-
sche avant-garde-idee van het zelfdragende, natuurlijke 
en reizende bouwwerk. In La Transmutante (gecreëerd 
voor La Villette in 2014), een buitenmaats mikadospel 
waarin 10 manipulatoren 154 lange houten planken 
acrobatisch samenbinden met dik touw, ligt de nadruk 
op het proces van het bouwen zelf. Les Architextures 
— sinusoïde, conische en helicoïde houten bouwwerken 
die de contouren van het landschap waarin ze staan 
accentueren en uitdagen — bevragen dan weer onze 
perceptie van de omgeving waarin we leven. 

De sjamaan en de verbindingsofficier 

Verschillende van Le Guillerms creaties vonden hun 
weg naar zijn voorstelling Secret, die dus al twaalf  
jaar lang aan verandering onderhevig is. Op dit  
moment bestaan er twee luiken: Secret 1 en Secret 2, 
allebei met de opzet van een traditioneel circus, een 
cirkelvormige piste, een circustent en Le Guillerm  
die zijn zelfontworpen objecten en installaties temt  
en manipuleert. Ook dramaturgisch herinnert Secret  
aan de nummerstructuur van het traditionele circus, 
maar dan zonder spreekstalmeester of parade. Als  
een wereldvreemde en tijdloze sjamaan met spitse 
metalen klompen en een enkele lange vlecht staat  
Le Guillerm in de piste. Hij toont er niet de eigen-
schappen van zijn virtuoze lichaam, maar wel de  
kwaliteiten en het gedrag van zijn bizarre objecten. 
Iconisch in de circuswereld is bijvoorbeeld het nummer 
waarin hij een soort abstracte onderrok ‘berijdt’  
die gemaakt is uit metalen pinnen. Ook het meer  
architecturale werk (zoals La Transmutante) heeft  
een plek in Secret 2, al is Le Guillerm hier de enige 
manipulator van het mikadospel. 
 In maart 2017 ging Le Pas Grand Chose, waarin  
Le Guillerm voor het eerst tekst gebruikt, in première  
in de Franse stad Caen: een bevreemdende lecture- 
performance waarin hij de toeschouwer doorheen  

zijn “wetenschap van de idioot” gidst aan de hand van 
een resem knullige experimenten. Hij doet dat met een 
schijnbaar wetenschappelijk jargon en een parodiërend 
‘wetenschappelijke’ manier van spreken. Le Pas Grand 
Chose reveleert ook de keerzijde van Le Guillerms 
poëtica. Terwijl in Secret de focus op de uitzonderlijke 
fenomenen en objecten soms al vertroebeld werd door 
een te hoge inzet op de vermeende sjamanistische kwali-
teiten van hun dompteur, verschuift die nu helemaal 
naar de persona van de manipulator. Plots zijn het niet 
meer de fascinerende fenomenen die in het middelpunt 
van de aandacht staan, maar wel Le Guillerm zelf. 
 Toch blijft hij een van de avontuurlijkste verkenners 
in de voorhoede van de veelheid aan circuspraktijken 
die zichzelf ‘hedendaags’ noemt. Gek genoeg doet 
hij dat net door — weliswaar op een fascinerende 
manier — terug te keren naar de ‘wortels’ van het circus: 
een plek waar het bizarre, het nieuwe en het exotische 
worden getoond. Hij biedt zo een alternatief voor het 
merendeel van de hedendaagse circuspraktijk, die 
vooral gericht is op het herhalen van een weliswaar 
virtuoos, maar reeds bestaand en gekend repertoire aan 
kunstjes, disciplines en objecten zoals de trapeze, het 
doek en de jongleerballen. Die canonisering belemmert 
niet alleen de zeggingskracht van het hedendaagse 
circus, maar ook zijn subversieve potentieel. In de 
herhaling van wat al bestaat worden immers niet alleen 
steeds dezelfde vormen opgevoerd, ook de inhoud blijft 
onveranderd: een defilé van perfect gedisciplineerde  
en gedresseerde lichamen die het statuut bevestigen 
van de moderne mens als supermens. In het circus van 
Le Guillerm gaat het niet om de maîtrise van een onder-
tussen gangbare praktijk, maar om het verzinnen van 
bizarre kijkwaardigheden. Op die manier geeft hij het 
circus een stukje van zijn subversieve kracht terug: als 
plek waar je kunt kijken naar fenomenen die niet alleen 
verbazen, maar die ook bevreemden. 

“ Le Guillerm probeert een blik 
van 360 graden te ontwikkelen  
op fysische verschijnselen zoals 
zwaartekracht, (on)evenwicht  
en beweging.  ”

(A) Johann Le Guillerm, Secret  
→ (B) © Philippe Cibille

Bauke Lievens is dramaturge en circusmaker. Tevens 
is ze verbonden als docent en onderzoeker aan de 
Opleiding Drama van KASK School of Arts en is ze  
lid van de grote redactie van Etcetera.
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Urban dance is uitgegroeid van een 
streetwise subcultuur tot een vorm 
die alomtegenwoordig is op de 
televisie, in de muziekindustrie én 
in de hedendaagse danswereld. Het 
‘genre’ heeft het dus mooi voor elkaar. 
Of niet? Er blijkt in Vlaanderen immers 
nog veel werk aan de winkel om de 
urban cultuur de structurele steun 

en artistieke erkenning te bieden die 
ze potentieel verdient. Drie pioniers 
vertellen met welke tegenslagen en 
vooroordelen zij worstelen, ondanks 
de huidige hype. ‘De kansen die we 
krijgen, mogen niet fake zijn.’

Door Charlotte De Somviele

Hop until you drop?
De (moeilijke) alliantie tussen urban en hedendaagse dans
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Urban dance1 is niet meer weg te slaan van onze podia. 
Niet alleen in voorstellingen voor een jong publiek wordt 
er gretig mee geëxperimenteerd — denk maar aan de 
recente fABULEUS-producties Rats en Popcorn. Ook in 
het bastion van de hedendaagse dans worden stijlen zoals 
breaking, krumping, popping, locking, hiphop, dance-
hall en voguing steeds vaker opgepikt. Choreografen 
als Ula Sickle, Helder Seabra, Randi De Vlieghe, Bruno 
Beltrao, Wim Vandekeybus, Cecilia Bengolea en François 
Chaignaud werken samen met dansers uit het streetdan-
cemilieu of inspireren zich op urban bewegingsmateriaal 
dat ze confronteren met choreografische tools en drama-
turgische principes uit de hedendaagse dans. 
 Nieuw is die interesse allerminst — Iets op Bach van 
Alain Platel uit 1998 is bijvoorbeeld een belangrijke 
referentievoorstelling — maar de schaal en het symbo-
lisch bereik zijn dat wel. Urban arts zijn niet alleen meer 
aanwezig in het programma van een Open Talenthuis 
zoals Zinnema of Gemeenschapscentrum Pianofabriek, 
maar sinds dit seizoen ook in de KVS. STUK is dan weer 
sinds enkele jaren partner van Straatrijk, een sociaal- 
culturele vereniging die urban dance als een volwaar-
dige kunstvorm beschouwt. 
 Urban dance lijkt dus overal te zijn. Of toch niet? Wie 
de Vlaamse subsidies als graadmeter neemt, ziet een 
heel ander verhaal. Sinds de uitdoving van Hush Hush 
Hush in 2006 is er geen enkel Vlaams gezelschap meer 
opgestaan dat vanuit urban dance voorstellingen creëert 
en onder het Kunstendecreet wordt gesubsidieerd.  
Let’s Go Urban, de Antwerpse organisatie rond Sihame 
El Kaouakibi, diende bij de laatste structurele ronde  
wel een dossier in, maar dat werd niet gehonoreerd. 
 Hush Hush Hush werd door de Marokkaanse elektri-
cien en straathoekwerker Abdelazziz Sarrokh opgericht 
in 1996, nadat hij was ontdekt door Alain Platel. Wat 
begon als een sociaal-cultureel project in de schoot 
van cc Berchem, groeide uit tot een gestructureerd 
dansgezelschap dat urban dance, hedendaagse dans en 
theater samenbracht. Na tien succesvolle jaren en tal 
van Europese tournees werd het gezelschap op droog 
zaad gezet. Sindsdien blijft het wachten op de opvolger. 
België loopt daarmee behoorlijk achter op Frankrijk, 

waar al dertig jaar stevig wordt geïnvesteerd in urban 
dance en waar gezelschappen met een hiphopper of 
b-boy aan het hoofd helemaal ingeburgerd zijn en  
breed toeren — denk aan Cie Accrorap van Kader Attou, 
Cie Käfig van Mourad Merzouki en Cie Zahrbat van 
Brahim Bouchelaghem.

Twintig jaar geleden schreven Dirk Verstockt en Bart 
Eeckhout2 in Etcetera al over wat hiphop aan de heden-
daagse dans te bieden had. Twee decennia later lijkt 
urban dance in Vlaanderen volledig gelegitimeerd 
binnen het frame van hedendaagse dans, en maakt het 
daar voorzichtig structureel deel uit van het bewegings-
vocabularium. Maar als autonome kunstvorm blijft urban 
dance veroordeeld tot het commerciële circuit, de vrije-
tijdssector of de underground. Hoe kunnen we die kloof 
op het vlak van symbolisch kapitaal en institutionele 
erkenning binnen het kunstenveld verklaren? 
 Het is problematisch om enerzijds de geschiedenis 
van hiphop — ontstaan in de jaren 1970 in de arme, 
veelal zwarte Amerikaanse getto’s — te gebruiken als 
argument voor die ambigue positie, alsof urban dance 
per definitie geen institutionalisering toelaat. Anderzijds 
is het ook te gemakkelijk om hiphop alleen door de bril 
van glitter en glamour te lezen, zoals de muziekindustrie 
en reclame vaak doen. Welke stappen zijn er nodig om 
urban dance in Vlaanderen artistiek te emanciperen?  
Hoe kan de uitwisseling tussen de ‘hoge’ en ‘lage’ dans-
cultuur in Vlaanderen meer tweerichtingsverkeer worden?
 Met deze vragen trok ik naar een paar mensen 
die de urban-dancescene van binnenuit kennen. 
Molenbekenaar Yassin Mrabtifi leerde hiphoppen  

(A)

“ Urban dance lijkt overal te zijn. 
Of toch niet? Wie de Vlaamse  
subsidies als graadmeter neemt, 
ziet een heel ander verhaal. ”

16 Etcetera 149



in de Ravensteingalerij, is lid van Wim Vandekeybus’ 
gezelschap Ultima Vez en werkt momenteel aan zijn 
debuut From Molenbeek with love bij KVS. Samir Bakhat 
is artistiek leider van het Antwerpse street- en urbange-
zelschap Rhythm Naturals. En choreograaf Abdelazziz 
Sarrokh is sinds de opheffing van ‘zijn’ Hush Hush Hush 
aan de slag bij het Gentse Victoria Deluxe, waar hij dans-
projecten met jongeren begeleidt.3 

Perceptieprobleem

Dat hij eerst niet wilde komen, geeft Samir Bakhat 
toe. We hebben elkaar nog maar net ontmoet in een 
Antwerps café en de inzet van het gesprek wordt 
meteen op scherp gezet. “Ik heb al zo vaak mijn verhaal 
gedaan, beleidsadviezen geschreven en debatten geor-
ganiseerd op het Urban Dance en Sports Festival dat ik 
organiseer, maar structureel verandert er niets.” Urban 
dance mag het dan wel officieel ‘gemaakt’ hebben in de 
hedendaagse danswereld, the scene zelf blijft volgens 
Bakhat kampen met een hardnekkig perceptieprobleem. 
“Beleidsmakers beschouwen hiphop nog steeds als een 
manier om delinquente jongeren van straat te halen, 
als een veredelde vorm van randanimatie, terwijl wij 
daar al lang niet meer mee bezig zijn. Dat is niet alleen 
een probleem van de artistieke sector. De allochtone 
gemeenschap blijft in elke geleding van de maatschappij 
chronisch ondervertegenwoordigd.”
 Bakhats systeemkritiek op de ongelijkheid in de 
samenleving en de kunstwereld, en de daaruit voort-
vloeiende beperkte doorgroeimogelijkheden voor urban 
dancers — nog steeds veelal afkomstig uit gemeen-
schappen met andere etnisch-culturele roots, hoewel de 
dansvorm door televisieprogramma’s als So You Think 
You Can Dance ook populairder wordt onder autochtone 
jongeren — zal de rest van het gesprek kleuren. 
 Bakhat richtte Rhythm Naturals twaalf jaar geleden 
op. Het gezelschap creëert voorstellingen en televisie-
shows, organiseert jaarlijks een festival gewijd aan 
urban arts, geeft coaching aan jongeren en is artist in 
residence bij Cultuurcentrum Deurne. Het collectief kan 
rekenen op een subsidie van de stad Antwerpen en 
van de Vlaamse Gemeenschap (onder experimenteel 
jeugdwerk), maar daar blijft het voorlopig bij. Als je 
bedenkt dat er na Hush Hush Hush geen gelijkaardig 
gezelschap meer is opgestaan of — zoals Let’s Go Urban 
en vzw Straatrijk — een aanvraag tot subsidiëring onder 
het Kunstendecreet heeft ingediend, kun je de vraag 
stellen of urban dancers wel interesse hebben om deel 
te nemen aan het professionele podiumkunstenveld. 
 Zonder aarzelen doorprikt Bakhat die reserve. 
“Natuurlijk is het mijn droom om onder het Kunsten-
decreet erkend te worden en als volwaardig gezelschap 
mee te draaien, maar wij beginnen niet gelijk aan de start. 
Onze vzw heeft door het gebrek aan middelen niemand 
vast in dienst. Ik ben verantwoordelijk voor de artistieke 
koers, maar ook voor de promotie, communicatie en 
casting. Houd je dan maar eens bezig met het schrijven 
van een subsidiedossier. Budget om iemand extern aan  
te werven, hebben we niet. Demos vzw, het kenniscen-
trum voor participatie en democratie, doet wat het kan, 
maar zij kunnen natuurlijk niet alles uit handen nemen.”

 Het is een opmerking die wel vaker te horen is sinds 
het nieuwe Kunstendecreet in voege is. De dossierlast is 
enorm toegenomen. Voor kleinere organisaties zonder 
uitgebreide entourage vormt dat een serieuze extra 
belasting op de werking. Laat staan als je vanuit een 
discipline komt die zichzelf nog moet bewijzen in de 
ogen van een commissie en de overheid. Intensieve 
omkadering lijkt dus noodzakelijk, niet alleen om de 
stap vanuit urban dance naar het officiële danscircuit te 
maken, maar ook omgekeerd: wanneer gesubsidieerde 
huizen dergelijke artiesten binnentrekken. 
 Ook Let’s Go Urban kreeg bij de laatste subsidieronde 
twee keer een ‘volstrekt onvoldoende’. Wie voorstellingen 
van het gezelschap zag, kan zich wel iets voorstellen bij 
die reserve over de artistieke kwaliteit, al is dat misschien 
niet verwonderlijk omdat de organisatie zich de voorbije 
jaren vooral profileerde als een Academy voor jong talent 
en onder het Kunstendecreet middelen wilde werven  
om een professionele Dance Company uit te bouwen.  
El Kaouakibi kreeg recent van de stad Antwerpen evenwel 
een oude feestzaal ter beschikking voor haar activiteiten, 
waarvoor de jeugddienst één miljoen euro uittrok. Ook 
deSingel zal, vanuit de functie ‘participatie’ die ze als 
Grote Instelling van de Vlaamse Gemeenschap moet 
vervullen, de volgende vijf jaar het werk van Let’s Go 
Urban ondersteunen. Wat klinkt als een succesverhaal, is 
echter ook jarenlang de vrucht geweest van een eenmans-
bedrijf. Neemt niet weg dat bezielster El Kaouakibi als 
sociaal onderneemster een uitgebreid netwerk heeft en 
weet hoe ze haar gezelschap in de markt moet zetten. 
 Heel anders is het gesteld met Rhythm Naturals, dat 
zijn voorstellingen vooral op eigen events (bijvoorbeeld 
het Urban Sports and Dance Festival) speelt en géén 
winnaars van So You Think You Can Dance aflevert. 
Branding is dan een stuk moeilijker. “Ik weiger om op  
de kap van de jongeren een verhaal op te hangen in  
de media, alsof ik de paus van Rome ben die een oplos-
sing heeft voor de jeugdwerkloosheid en radicalisering. 
Nogmaals, dat is niet onze inzet”, zegt Bakhat. 
 “Als je iets wilt opstarten en hiphop op de kaart 
wilt zetten in het kunstcircuit, moet je mensen de 
ruimte geven om zich te ontwikkelen en gaandeweg te 
professionaliseren”, vult Abdelazziz Sarrokh aan. “Hush 
Hush Hush kreeg in de jaren 1990 een startsubsidie. We 
waren de eersten die urban dance én een nieuw publiek 
binnenbrachten, dat kon de subsidiënt gewoonweg niet 
negeren. De kans die we kregen, was evenwel een fake 
kans. We werden gewogen met dezelfde maatstaf als 
Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C de la B. We moesten 
voorstellingen maken, onszelf verkopen en ondertussen 
zelfbedruipend leren zijn. Als jong gezelschap werden  
we gewoon vertrappeld. We hadden niet de knowhow  
of omkadering om een eigen plek te veroveren.”

HOP UNTIL YOU DROP?

“ Beleidsmakers beschouwen 
hiphop nog steeds als een manier 
om delinquente jongeren van straat 
te halen, als een veredelde vorm 
van randanimatie. ”
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Artistieke emancipatie

De ongelijke machtsverhoudingen die Bakhat en 
Sarrokh ervaren, overschaduwen tot op zekere hoogte 
ook het gesprek over het artistieke potentieel van  
urban dance. Zelf zien de twee choreografen veel  
mogelijkheden, zoeken ze bewust de kruisbestuiving  
op met andere disciplines (hedendaagse dans, circus, 
slam poetry) of vragen ze een choreograaf met roots  
in klassiek ballet, zoals Michael Lazic, om de dansers  
te coachen. Maar zonder middelen en erkenning strandt 
elke artistieke ontwikkeling op een bepaald moment. 
Daarnaast is ook de synergie met het commerciële 
circuit — in ons land worden hiphopevents vaak gespon-
sord door Levi’s en Red Bull — niet altijd goed voor  
de artistieke geloofwaardigheid, ook al geeft Yassin 
Mrabtifi aan dat het vaak de enige manier is om de 
Belgische hiphop levend te houden. 
 “Rhythm Naturals wordt gedwongen om in de sfeer 
van het sociaal-artistieke te blijven hangen”, zegt Sarrokh. 
“Je kunt geen volwaardige, avondvullende voorstelling 
maken als je geen professionele dansers of een drama-
turg kunt betalen en grondig aan artistiek onderzoek 
kunt doen. We proberen wel mensen te rekruteren die al 
een zekere bagage hebben, maar dat blijft zeer project-
matig. Logischerwijs doen jongeren liever battles, omdat 
ze daarmee iets kunnen verdienen. Er is verder ook geen 
perspectief voor hen, laat staan concrete werkgelegen-
heid in de kunsten. Televisie, Cirque du Soleil of lesgeven 
worden dan de enige opties. Als gezelschap kun je 
op die manier geen duurzame expertise opbouwen.” 
Mrabtifi bevestigt: “Hiphop is in Brussel bijvoorbeeld 
onderhevig aan een constante dynamiek van verschijnen 
en verdwijnen. Als er aanslagen zijn, krijgen we bij 
wijze van spreken weer wat aandacht. We helpen om 
een indruk van sociaal-maatschappelijke diversiteit en 
inclusie te creëren, maar daarna dooft het weer uit.” 
 Dat maakt het statuut van hiphop erg precair.  
Nu komt de artistieke legitimering voor urban dances 
vooral vanuit het hedendaagse veld, maar mogelijk gaat 
die interesse de komende jaren weer wat liggen. Wie zal 
deze dansen dan nog verdedigen, als de hiphopscene 
zichzelf nog altijd niet structureel op de kaart heeft gezet? 

De hamvraag blijft evenwel: heeft de Vlaamse urban 
dance de potentie om zich als volwaardige kunstprak-
tijk te emanciperen uit het sport-, vrijetijds- en enter-
tainmentcircuit? Kan het voorbijgaan aan — laten we 
de clichés maar even op een hoop gooien — virtuoze 
kunstjes, testosteronvertoon, commercieel spektakel, 
haar primaire socialiserende en subjectiverende functie 4 
en al te gemakkelijke referenties aan straatcultuur? 
Eigenlijk moeten we de vraag omdraaien: waarom 
zou dat niet kunnen? In het buitenland zijn er genoeg 
voorbeelden te vinden. Het hedendaagse circus, toch 
ook een discipline waarin techniciteit historisch gezien 
primeerde op een artistieke boodschap, maakt vandaag 
een gelijkaardig emancipatieproces door. Ook binnen de 
hedendaagse dans zie je het potentieel. Choreografen 
zoals Ula Sickle, François Chaignaud en Cecilia 
Bengolea eisen met hun voorstellingen erkenning op 
voor urban dances als artistieke praktijk, als een diverse 
verzameling dansvormen met een eigen zeggingskracht, 

sociaal bereik, complex bewegingsregister en dito 
constructieprincipes. 
 In de meeste gevallen gaat het die choreografen 
niet alleen om een he(r)rijking van het vocabularium 
van de hedendaagse dans, maar ook om een actievere 
synergie met het publiek, een andere présence en het 
binnenbrengen van nieuwe representaties van stedelijk-
heid en diversiteit — denk bijvoorbeeld aan het werk van 
Haider Al Timimi, die breakdance en hedendaagse dans, 
Arabische volksliederen en straattaal verfrissend vervlecht 
in zijn werk. Veeleer dan enkel een bewegingsonderzoek, 
schuiven Al Timimi, Bengolea, Chaignaud en Sickle 
urban-dancecultuur dus ook naar voren als thema op zich. 
 Eerder schreef ik over de kruisbestuiving tussen 
hedendaagse dans, populaire cultuur en een ‘noma-
disch’ identiteitsbegrip.5 Urban dances zijn een fysieke 
getuigenis van het proces van culturele uitwisseling, 
kenmerkend voor een geglobaliseerde samenleving 
die op kruissnelheid werd gebracht door digitale media 
en het internet. Ontstaan op straat of in een sociale 
en veelal improvisatorische context zijn urban dances 
voortdurend in evolutie. Ze worden besmet door lokale 
tradities en globale hypes, zijn per definitie ‘diasporisch’ 
en ‘glocaal’ en zijn een embleem voor onze hybride 
cultuurbeleving waarin roots en routes6 steeds meer in 
elkaar overlopen. Misschien zijn urban dances in die zin 
wel hedendaagser dan wat we klassiek onder die term 
verstaan, wat de claim van socioloog en danstheoreticus 
Rudi Laermans in herinnering brengt: hedendaagse dans 
is vooral een discursieve en performatieve categorie ‘die 
keer op keer wordt gebruikt vanuit de premisse dat er 
zoiets bestaat’ en die door een bepaald milieu sociaal 
gevalideerd wordt.7 

Een familie

Mrabtifi, Sarrokh en Bakhat voelen echter vooral dat 
ze géén deel uitmaken van dat milieu en de artistieke 
criteria die daarmee samenvallen. Het succes van de 
hedendaagse dans in Vlaanderen, in navolging van de 
Vlaamse Golf en de oprichting van P.A.R.T.S. die het 
merendeel van de in België opererende choreografen 
aflevert, lijkt de ontwikkeling van urban dance gedeel-
telijk te hebben tegengewerkt. “Het dansveld in België 
lijkt soms geregeerd te worden door één familie”, zegt 
Sarrokh. “Ze hebben in dezelfde opleidingen gestudeerd 
en circuleren in elkaars netwerk. Critici, beleidsmakers 
en commissieleden hanteren vooral de codes van de 
hedendaagse dans. ‘Ga dan in de commissie zetelen’, 
zeggen ze. Dat weiger ik. Als je het enige buitenbeentje 
blijft tussen allemaal witte gezichten, word je gewoon 
een alibifiguur die zijn achterban moet verdedigen.”

“ Heeft de Vlaamse urban  
dance de potentie om zich als 
volwaardige kunstpraktijk te eman-
ciperen uit het sport-, vrijetijds-  
en entertainmentcircuit? ”
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Dat is ook iets dat Mrabtifi ervaart. “Hedendaagse 
dansvoorstellingen kunnen me niet altijd verrassen. 
Herhaling, flying low, danstheater, grondwerk: dat 
zijn codes die vaak terugkeren in de Belgische dans. 
In hiphop heb je, althans naar mijn mening, iets meer 
ruimte om te experimenteren met een nieuwe bewe-
gingstaal. Door voortdurend te improviseren word je erg 
alert: zodra ik me verveel, zoek ik iets nieuws. Dat zit in 
het DNA van de dansvorm. Tegelijk heeft het contact met 
hedendaagse dansers bij Ultima Vez me bewust gemaakt 
van de kracht van eenvoudige bewegingen.”
 Bakhat gaat verder. “De voorstellingen die in het 
kunstcircuit te zien zijn, zijn te weinig divers. Veel 
hedendaagse dans blijft voor de jongeren met wie wij 
werken abstract, saai zelfs. Hedendaagse dans gebruikt 
complexe formules. Daar is niets mis mee, maar voor 
een groot deel van het publiek werkt dat niet. Veel urban 
dancers hebben bovendien andere roots en een andere 
geloofsovertuiging. Ze kunnen zich niet altijd herkennen 
in de extreme, choquerende manier of seksuele geladen-
heid waarmee de hedendaagse dans omgaat met het 
lichaam. Zelfwaarde en trots is heel belangrijk voor  
deze dansers”, zegt Bakhat. 
 Voor wie thuis is in de hedendaagse dans klinkt dat 
als een onverbloemde karikatuur. Maar zelf ontsnappen 
we daar ook niet aan. De echte kennis over elkaars wereld 
lijkt toch nog vooral gekleurd door vooroordelen. “Wie 
alleen naar So You Think You Can Dance kijkt, denkt dat 

urban dance alleen maar spektakel is”, zegt Sarrokh. “Maar  
daar gaat het niet om. Als wij naar hiphop kijken, zien we 
de zachtheid en complexiteit van een headspin, de emoti-
onele lading ook. Dat mis je als je die codes niet hebt.” 

Horizontale uitwisseling

Zijn er dan geen objectieve criteria om de professionele 
kwaliteit van artistiek werk te meten? Wie een van de 
weinige voorstellingen ziet die uit het Vlaamse urban- 
dancemilieu zelf komen, merkt dat het dramaturgische 
doorzicht, de compositorisch-analytische skills en de 
inhoudelijke verdieping vaak aan de oppervlakte blijven. 
Net dat zijn aspecten die dansers in een opleiding leren 
ontwikkelen. Is een scholing dan toch cruciaal om het te 

“ Goed dat hiphop wordt  
opgepikt door het hedendaagse 
veld, maar het wordt problema-
tisch wanneer de dansers worden 
gebruikt als hype en daarna  
weer op straat gezet.  ”

(B)
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(C)

kunnen maken in een sterk geprofessionaliseerd, onder-
gefinancierd en competitief kunstenveld? Per definitie 
wordt urban dance gedragen door autodidacten, en dat 
is ook zijn kracht, zegt Mrabtifi. “De natuurlijke scene van 
hiphop is de cypher 8 waarin mensen elkaar als gelijken 
ontmoeten. Het leerproces is horizontaal. Iemand toont 
iets, de andere reageert daarop. Als je iets interessant 
vindt, pik je dat op en zet je het naar je hand. Er is geen 
meester, niemand definieert wat hiphop is. Daarom 
kan de dansvorm zoveel invloeden oppikken uit diverse 
culturen en kun je er zoveel persoonlijkheid in kwijt.” 
 Kan er een vorm van urban-dance-onderwijs bestaan 
die recht doet aan die horizontale principes en de soeve-
reiniteit van de danser, en die rekening houdt met het 
feit dat veel van deze dansers al een jarenlange praktijk 
hebben ontwikkeld op straat, in clubs of in workshops? 
Onderwijshervormingen gaan natuurlijk traag en de 
vraag is of zo’n vorm van scholing wel de drempels zal 
kunnen wegwerken die mensen met andere etnisch-cul-
turele roots momenteel sterk ervaren in het kunstonder-
wijs. In afwachting lijkt het dus aan de orde om alvast 
in te zetten op voldoende omkadering en het versterken 
van het netwerk van urban dancers binnen het culturele 
veld. Ook platformen naar het model van Transfo Collect 
of GEN2020 kunnen een oplossing zijn.

Continuïteit

Niet alleen vanuit scholing kunnen beide werelden dichter 
naar elkaar toegroeien. Ook de circuits kunnen beter op 
elkaar afgestemd worden, vindt Mrabtifi. “De heden-
daagse dansscene en de urban dance zijn de belangrijkste 
tradities in België. Iedereen heeft wel een notie van wat 
zich aan de andere kant afspeelt. In het hiphopcircuit is er 
bijvoorbeeld een experimentele categorie voor dansers 
die nergens anders thuishoren — daarbinnen heb ik zelf 

mijn eerste stappen gezet. Het bewegingsonderzoek dat je 
daar ziet, lijkt heel erg op hoe hedendaagse dans met het 
lichaam omgaat. In categorieën zoals popping en break-
dance zijn de regels veel strikter: een dj bepaalt de  
muziek en je mag, zeg maar, geen ‘robot’ doen als je  
op de grond aan het spinnen bent.”
 “In de experimentele discipline mag je zelf een eigen 
danstaal voorstellen die put uit velerlei tradities. De stap 
naar de hedendaagse scène was voor mij daarom niet 
zo groot. Dansers die uit deze categorie komen, hebben 
zeker de potentie om zich te ontwikkelen tot sterke 
choreografen die kunnen voorbijgaan aan de attitude en 
de nummertjes, de grote clichés van hiphop. We hebben 
nood aan ontmoetingsplekken waar dansers uit beide 
invloedssferen met elkaar in dialoog kunnen gaan. In 
Frankrijk heb je veel van dat soort evenementen, waar 
experimentele en hedendaagse dansers samenwerken.” 
 DansBAaR, een initiatief van de Leuvense vzw 
Straatrijk, zoekt alvast naar die kruisbestuiving. 
Danstrio’s bestaande uit dansers met verschillende dans-
stijlen nemen het tegen elkaar op in battles. Sarrokh  
gaat verder. “Het is goed dat hiphop wordt opgepikt 
door het hedendaagse veld, maar het wordt problema-
tisch wanneer de dans(ers) gewoon worden gebruikt  
als hype en daarna weer op straat gezet. We moeten 
inzetten op continuïteit en op de ontwikkeling van 
choreografen die zelf uit the scene komen. Dit is niet 
alleen een verhaal van te weinig subsidies.”

Toe-eigening of uitwisseling?

In haar boek Hallo witte mensen (2017) introduceert de 
Nederlandse schrijfster Anousha Nzume het concept  
van ‘culturele toe-eigening’. Ze verwijst ermee naar het 
“wit maken van tradities uit andere culturen (...) zonder 
besef van de (politieke) geschiedenis”9 waardoor ze 
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status krijgen. Veelal gaat het om gebruiken die voor-
heen het onderwerp waren van negatieve stereotype-
ring. Nzumes discours is verre van onproblematisch: er 
schuilt een groot gevaar in het essentialiseren van cultu-
rele expressies. Cultuur is bij uitstek iets dat migreert, 
daar is urban dance zelf het beste voorbeeld van, of 
zoals Mrabtifi het omschreef: “It’s a pass around the 
world.” Laat staan dat we elke cultuuruiting moeten poli-
tiseren. Dat houdt ofwel polarisering in stand, ofwel is 
het een vrijgeleide om artistieke criteria te verwaarlozen. 
Waar Nzumes tekst wel toe oproept, is een bewustwor-
ding van de institutionele ongelijkheid en het witte privi-
lege (in casu: het dogma van hedendaagse dans) dat 
het proces van cultuurbeleving en -uitdrukking in onze 
kunstwereld tot op zekere hoogte bepaalt. 
 Het zijn kritische aspecten die choreografen zoals 
Ula Sickle, François Chaignaud en Cecilia Bengolea wel 
degelijk meenemen in hun voorstellingen. Zo laat Sickle 
in Kinshasa Electric (2014), een samenwerking met drie 
Congolese dansers, telkens een lokale gast meedansen 
op elke plek waar de voorstelling toert. Daarnaast 
probeert ze, ondanks hun lage mobiliteit, langere 
samenwerkingstrajecten aan te gaan met de groep, en 
hun netwerk te vergroten. In Altered Natives Say Yes 
To Another Excess - Twerk (2014) plaatsen Bengolea en 
Chaignaud straatdansen in een kritische genealogie 
met het werk van een erkende danspionier zoals Martha 
Graham en gaan ze terug naar de subversieve roots van 
de twerk: niet Miley Cyrus, maar Jamaïcaanse dancehal-
lqueens die vochten tegen de patriarchale genderideo-
logie van de kolonisator. In Le Tour du monde des danses 
urbaines en dix villes (2016) houden ze dan weer een 
gedanste lecture-conference waarin ze het ontstaan, de 
sociale context en evolutie van urban dances belichten. 

Veel meer dan die kritische stellingnames mogen we 
van kunstenaars zelf niet verwachten. Wel van beleid-
smakers, programmatoren, cultuurhuizen en critici. 
Om echt tot culturele uitwisseling te komen, moeten 
de machtsverhoudingen bijgespijkerd worden, zegt 
Nzume. Op dat punt heeft de Vlaamse urban scene  
nog een hele strijd te voeren die bepalend zal zijn  
voor haar artistieke emancipatie. 

Charlotte De Somviele is als onderwijsassistente  
verbonden aan de vakgroep Visual Poetics (UAntwerpen). 
Ze schrijft freelance over dans en theater voor o.a. De 
Standaard en is lid van de kleine redactie van Etcetera.

(A) Rhythm Naturals  
 © Jean Marc Schneider
(B) Solid Gold, Ula Sickle  
 © Vincent Pinckaers

Solid Gold is een solo van Ula 
Sickle voor de Congolese danser 
Dinozord. Daarin traceren ze de 
roots van hiphop, van traditionele 
Afrikaanse dans tot Broadway, 
Hollywood en MTV.

(C) Rhythm Naturals  
 © Jean Marc Schneider 
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zonder meer geaccepteerd. KVS-
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de nieuwe stedelijkheid”, waarmee 

hij zowel de geprofessionaliseerde 
kunstensector bedoelt als “de minder 
gedocumenteerde praktijken die 
op een organische manier vanuit 
stedelijke contexten zijn gegroeid”. Die 
term acht hij inclusiever dan ‘urban 
dance’ dat als label te beperkend is 
en ook bepaalde kwaliteitsoordelen 
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van de nieuwe stedelijkheid” schuift 
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Sociale sculpturen
Performance en het potentieel van sociaal engagement

Performatik 2017, de recentste editie 
van de Brusselse biënnale voor perfor-
mancekunst, bewijst nog maar eens 
hoeveel verschillende gedaantes het 
genre aanneemt. Paradoxaal genoeg 
vormt die veranderlijkheid net de rode 
draad door alle Performatik-edities en 
de uitdijende discipline van de perfor-
mancekunst – van de vele kunstenaars 

die balanceren op de grens tussen 
dans, theater en beeldende kunst,  
tot hun veranderlijke werken en  
de diverse locaties waar ze worden 
opgevoerd. Wat valt er te vertellen  
over performance anno 2017? 

Door Elize Mazadiego

juni 2017

(A)
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Performatik formuleert een mogelijk antwoord door te 
focussen op ‘bodily attempts at social sculpting’, zoals 
haar ondertitel luidt. Die ‘lichamelijke pogingen tot 
sociale sculpturen’ en het bijbehorende curatoriële kader 
onderstrepen het toenemende belang dat performance 
hecht aan enerzijds het verkennen van sociale thema’s, 
en anderzijds het lichaam, vooral dan in haar beeldtaal. 
De laatste vijftien jaar schoten de artistieke producties 
die met sociale thema’s en de sociale omgeving aan de 
slag gingen als paddenstoelen uit de grond. Die produc-
ties krijgen verschillende labels opgeplakt — van sociaal 
geëngageerde kunst en maatschappelijk geëngageerd 
theater tot sociaal bewogen theater of gemeenschaps-
kunst — maar ze benaderen artistieke producties wel 
allemaal op dezelfde manier: ze zetten stuk voor stuk een 
intersubjectieve interactie op het podium. Die trend trok 
heel wat aandacht toen Nicolas Bourriaud opmerkte dat 
de hedendaagse kunst evolueert richting een ‘relationele 
esthetiek’ waarbij samenwerkingen, ontmoetingen en 
intermenselijke verhoudingen een sleutelrol spelen. 
Die sociale evolutie zit ook vervat in de vraag van 
Performatik naar een kunst die effectief “in het hier en  
nu samen iets maakt” — een oproep waarin het 
verlangen doorschemert naar een collectiviteit die 
resoluut ingaat tegen neoliberale, geïndividualiseerde 
en autonome modellen die, gewapend met moderne 
digitale technologieën, onze sociale relaties en gemeen-
schappen drastisch hervormen. 
 Performance is waarschijnlijk een van de kunst-
vormen die het gevoeligst zijn aan de rol die sociale 
interacties spelen én die ze ook voornamelijk als licha-
melijke ervaringen interpreteren. Zoals Shannon Jackson 
argumenteert: een ‘ensemble’ is een type performance 
dat zich uitstekend leent voor het coördineren en onder-
houden van menselijke samenwerkingen. Bovendien 
vormt het lichaam, en zijn specifieke functie binnen het 
medium performance, hét domein waarin het sociale tot 
leven komt en op een heel viscerale manier aanwezig is.
 De ‘sociale sculpturen’ waarnaar Performatik 
verwijst, doen denken aan de artistieke praktijk van 
Joseph Beuys, die in de jaren 1970 het begrip social 
sculpture in het leven riep als een manier om “de 
wereld waarin we leven te boetseren en te kneden”.  
In de plastieken plooibaarheid van zijn beelden, in 
het hele proces van hun creatie en in het collectieve 
karakter van zijn performances zag hij mogelijkheden 
voor kunst om de samenleving vorm te geven. In  
I Am Searching for Field Character verruimde Beuys  
de definitie van de kunstenaar, zodat “elke levende ziel 
een schepper wordt, een beeldhouwer, een architect 
van het sociale organisme [als kunstwerk]”. De term 
die Beuys bedacht, herinnert ons aan het feit dat onze 
hedendaagse sociale praktijk kan bogen op een lange 
traditie van radicale, interdisciplinaire kunstvormen 
die met het sociale in dialoog gaan. Maar terwijl Beuys 
het nog als zijn politieke taak zag om kunst te maken 
die rechtstreeks voor sociale verandering zou zorgen, 
beschouwt de hedendaagse kunstenaar kunst eerder 
als een platform voor sociaal engagement. De sociale 
sculpturen van Performatik zijn ook erfgenamen van 
Beuys’ oorspronkelijke stelling, aangezien ze onder-
zoeken hoe performance het sociale lichaam kan  
activeren en vorm kan geven. 

Eenheid in tegenstand

Lotte van den Berg en Daan ’t Sas gingen met die 
inzichten aan de slag in hun ‘dialogisch kunstwerk’ 
Building Conversation, dat ze tijdens Performatik op 
drie verschillende momenten opvoerden, telkens 
gebruik makend van een ander model. Ikzelf nam deel 
aan Agnostic Conversation, dat op de Varkensmarkt 
begon, een tijdelijk en neutraal decor waar de leden 
van het ‘publiek’ elkaar ontmoetten. Na tien minuten 
van informele babbels bij een drankje, staken we de 
Sainctelettesquare over en verhuisden we naar een lege 
zaal in het Kaaitheater. Daar namen zowel de kunstenaars 
als het publiek deel aan een choreografische oefening in 
‘dialogeren zonder script’. De enige voorwaarden die de 
kunstenaars stelden, was dat we conflict zouden bena-
deren vanuit Chantal Mouffes filosofie van ‘agonistisch 
pluralisme’ en de traditionele Maori-technieken voor 
conflictoplossing zouden toepassen — twee methodes 
die een kader creëren voor tegenstellingen binnen een 
gedeelde symbiotische ruimte. Agonistisch pluralisme 
ijvert voor een sociale verscheidenheid waarin tegenstel-
lingen respectvol naast elkaar bestaan. Een vergelijkbare 
houding vinden we in de Maori-rituelen, die evengoed 
tegengestelde meningen in stand houden, maar die de 
kloof wel proberen te overbruggen door aandachtig te 
luisteren. Die Maori-dialoog komt op gang terwijl beide 
partijen op de grond liggen, om tenminste tijdelijk komaf 
te maken met hiërarchie en verdeeldheid. 
 In Building Conversation werd de groep in twee 
tegengestelde kampen opgedeeld. Maar net zoals 
bij agonisme was het niet de bedoeling om tot een 
consensus te komen — een toestand die volgens 
Mouffe onze sociale en politieke verdeeldheid alleen 
maar versterkt. In plaats daarvan werd volop geëx-
perimenteerd met een onenigheid die bleef voort-
duren en waarbij tegenstanders continu met elkaar in 
dialoog konden gaan. Het was interessant om te zien 
hoe Mouffes abstracte theorie over sociaal-politieke 
conflicten concreet werd door de Maori-posities die onze 
lichamen innamen in de ruimte: we evolueerden van 
een verbale en fysieke polarisatie naar een niet-hiërar-
chische discursiviteit. Het proces waarbij de defensieve 
en vijandelijke houding van de deelnemers tot een open 
dialoog transformeerde door te praten en door fysieke 
poses aan te nemen, maakte ons opnieuw attent op de 
mogelijkheid om over de verschillen heen een construc-
tief gesprek op gang te trekken. Na drie uur verlieten we 
het Kaaitheater weer en gingen we langs dezelfde weg 
terug naar onze oorspronkelijke locatie en de informele 
gesprekken die we bij een hapje en een drankje voerden. 
De deelnemers waren niet meer hetzelfde als voor de 
dialoog, maar wat was er uiteindelijk precies veranderd?

“ Joseph Beuys riep in de jaren 
1970 het begrip social sculpture  
in het leven, als een manier om  
‘de wereld waarin we leven te  
boetseren en te kneden’. ”
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 In de Salons van Performatik bespreken kunstenaars 
en andere panelleden verschillende topics die te maken 
hebben met het programma, en het tweede Salon was 
gewijd aan sociale sculpturen. Lotte van den Berg was 
een van de kunstenaars die aan het panel deelnam, 
en ze greep de gelegenheid aan om te vertellen dat de 
performatieve dialoog deels bedoeld was om verschil-
lende conversatievormen uit te proberen. Op die manier 
kunnen we niet alleen een kritische blik werpen op tradi-
tionele aanspreekvormen en hun invloed op onze sociale 
relaties, maar ze eventueel ook veranderen. De context 
van de biënnale betekende echter dat de deelnemers zich 
in het grensgebied tussen realiteit en fictie bevonden, 
waardoor het artistieke kader algauw de transformerende 
kracht van de conversatie overstemde. Enerzijds namen 
we vanuit onze persoonlijke en politieke motivatie deel 
aan een debat over levensechte kwesties, waarbij we dus 
op een zekere manier wel degelijk betrokken waren. Maar 
anderzijds wisten we dat er snel een einde zou komen 
aan het conflict, waardoor de conversatie soms meer  
leek op een repetitie of een gevoelsexperiment. 

Sloop de muren

De performatieve dialoog die Van den Berg opstartte, 
creëerde evenwel een collectieve ervaring en een sociale 
band — hoe vluchtig ook. Daarvan werd ik me meer en 
meer bewust telkens als ik andere deelnemers opnieuw 
tegen het lijf liep en zo het reflectie- en uitwisselings-
proces nog versnelde. Andere werken op Performatik 
sorteerden een vergelijkbaar effect — ook diegene die 
het sociale op een orthodoxere manier representeerden, 
zoals Caen Amour van Trajal Harrell. Net als een tradi-
tionele performance zorgt dit werk voor een gedeeld 
moment of een gemeenschappelijke ervaring; het vraagt 
aan de toeschouwer om de creatie ervan te ontcijferen, 
weliswaar met behulp van nieuwe codes en conven-
ties, maar de radicale tegenstelling tussen werk en 
toeschouwer blijft intact.
 Harrell probeert die kloof wel te overbruggen door 
het publiek uit te nodigen om achter de schermen van de 
hoochie coochie show te komen kijken en zo de fysieke 

barrière te doorbreken. Het idee was om het publiek 
te transformeren tot ‘medemakers van de show’. Maar 
eigenlijk bevindt de creatie van dit werk zich niet ergens 
tussen kunstenaar, performer en publiek in. Er wordt 
gewoon kennis overgedragen op het publiek, terwijl 
kennis in de coproductie van Lotte van den Berg geza-
menlijk ontstaat en afhangt van de woorden(uit)wisseling. 
Bovendien keert het werk de pure, neutrale ruimtes van 
het theater of het museum de rug toe, en verkleint het 
de afstand en het formele verschil tussen kunst en kijker 
door een andere ruimtelijke context te gebruiken. In dit 
opzicht doet het denken aan Allan Kaprows ‘vage grens 
tussen kunst en leven’. Voor Kaprow draaide het behoud 
van de fluïditeit van beide categorieën om het in stand 
houden van de onvoorspelbare, generatieve impact van 
het resultaat — een impact die een traditionele productie 
of een traditioneel werk meestal van tevoren uitsluiten. 
 Someone Else van Ant Hampton is een ervaring 
opgebouwd rond het gevoel van sociale isolatie. Het 
eloquente werk doet bovendien een suggestie om die 
scheidingsmuren neer te halen. De performance, die de 
bezoeker uitnodigt om het werk na te spelen met behulp 
van een reeks taken en instructies, is typerend voor 
Hamptons autoteatro. Samen met de andere toeschou-
wers zit je in de foyer van de Beursschouwburg tegenover 
de Auguste Ortsstraat, haast volledig ingekapseld in het 
theater terwijl je door de ramen het bruisende centrum 
van Brussel kunt zien. Je krijgt een hoofdtelefoon opgezet 
die aan een iPod hangt en je luistert naar twee stemmen 
die in de plaats van jou en je partner spreken: griezelig 
accuraat brengen ze jullie gedachten en gevoelens onder 
woorden. De kunstenaar brengt klemtonen en structuren 
aan in de conversatie met zijn aanwijzingen over hoe je 
moet omgaan met de ruimte en met je partner, in stille 

“ Volgens Chantal Mouffe is 
consensus een toestand die onze 
sociale en politieke verdeeldheid 
alleen maar versterkt. ”

(B)
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bewegingen en gebaren. Terwijl je zo heen en weer geslin-
gerd wordt tussen het artificiële en het reële, wordt het 
energieke leven buiten de theatermuren nog scherper 
gesteld. Op dat moment vindt er een verschuiving plaats 
in de performance. Hampton geeft niet langer instructies, 
maar doet je een voorstel: hij vraagt jou om een gesprek 
aan te knopen met iemand buiten de normale parameters 
van jouw sociale ruimte. Vervolgens krijg je de opdracht 
om het theater te verlaten en te gaan ronddwalen, waar- 
door je een soort flaneur wordt die de stad in zich 
opneemt door middel van bewegingen en observaties. 
Je gaat deel uitmaken van het sociale weefsel van de 
binnenstad, maar bewaart tegelijkertijd een kritische 
afstand tegenover die ervaring.   
 Binnen de brede invulling die sociale sculpturen 
kunnen krijgen, speelt Someone Else vrij letterlijk met 
de grens tussen het reële en het artificiële, door de deel-
nemers het theater te laten binnen- en buitenwandelen. 
Crucialer nog: Hamptons werk daagt je uit om je sociale 
vervreemding te laten varen en een eerste stap te zetten 
naar een nieuwe manier van sociaal zijn. Om het met 
Nicolas Bourriaud te zeggen: het script van het kunst-
werk verandert in een ontmoetingsplaats voor ‘sociale 
interacties zonder script’. 

Feelgoodesthetiek

De kritiek op deze sociale praktijken, voornamelijk geuit 
door Claire Bishop, is dat de ‘intersubjectieve relaties’  
die deze werken aanbieden en tot stand brengen ontoe-
reikend zijn als doel op zich. De vraag die Bishop zich 
stelt, is hoe we de esthetische waarde ervan bepalen. 
Om bij Hamptons werk te blijven: volstaat het dat we 
meegaan in zijn voorstel om een praatje te maken met 
iemand buiten onze vertrouwde sociale kring? Is het feit 
dat Lotte van den Berg een verhitte discussie opvoert een 
verdienstelijke poging tot sociale verbetering? En zo ja, 
waaruit bestaat de esthetische inhoud ervan? Waar Bishop 
misschien nog wel het meeste belang aan hecht, is het 
soort relaties dat gevormd wordt, of het soort kritisch 
bewustzijn dat ontstaat in deze ontmoetingen en relaties. 
 Een kenmerk van de Performatik-performances die 
onder de vlag varen van ‘sociale sculpturen’ is hun 
neiging om de feelgoodesthetiek te bevestigen die je 
zo vaak ziet in sociaal geëngageerde kunst die artificiële 
mini-utopia’s of minigemeenschappen wil creëren. Toch 
wil ik benadrukken dat de werken die ik hier bespreek niet 
zomaar de ogen sluiten voor de spanningen en wrijvingen 
die kunnen ontstaan wanneer je het sociale boetseert.  
Ze bevatten heel bewust een soort openheid en onvoor-
spelbaarheid die een genuanceerde manier van sociaal 
zijn mogelijk maken. In het werk van Lotte van den Berg  
zijn geschillen en verschillen de motor van sociaal 
engagement, en in die zin sluit Building Conversation  
aan bij het agonistische pluralisme van Mouffe.
 Atelier III, waarvoor Meg Stuart samenwerkt met 
Jeroen Peeters en Jozef Wouters, is een doorlopende 
en ruimtegebonden performance die zijn locatie onder 
de loep neemt — een oud fabrieksgebouw in Molenbeek 
waarin Wouters zijn studio onderbracht — en onderzoekt 
welke implicaties deze context heeft voor de ontwikkeling 
van hun werk. Scenograaf Wouters nam in 2016 zijn intrek 

in de fabriek en wil er enkele jaren blijven om aan verschil-
lende projecten te werken met verschillende kunstenaars, 
terwijl hij artist in residence is bij Damaged Goods, het 
dansgezelschap van Stuart. Atelier III is hun eerste wapen-
feit, al moeten we dat ‘feit’ met een korrel zout nemen: 
de nadruk ligt namelijk op het werkproces en hoe de 
veelzijdig heid van de ruimte daar vormelijk toe bijdraagt. 
 Naast de ruimtelijke structuur verwijst Wouters 
ook naar het “sociale ecosysteem” dat dit specifieke 
werk mee bepaalt. Net als hun artistieke tegenhangers 
hechten Stuart, Peeters en Wouters veel belang aan 
gezamenlijke inspanningen: ze gaan aan de slag met 
uitingen van collectiviteit tussen de performers, maar 
ook tussen het publiek en de inwoners die deel uitmaken 
van het grotere geheel van Atelier III. Het sociale wordt 
hier opnieuw getransformeerd onder invloed van sociaal 
engagement, en interessant genoeg neemt die aanpak 
maar liefst drie Performatik-avonden in beslag. De 
performance duurt dus heel wat langer dan de uitwisse-
lingen van Hampton of Van den Berg, die respectievelijk 
een uur en drie uur duurden. En toch gaat de perfor-
mance niet dieper in op de sociale complexiteiten en de 
machtsrelaties waar het Atelier zich in mengt en die het 
mogelijk ook verstoort en vervormt. Bovendien is het 
werk, dat zich uitstrekt over meerdere jaren en projecten, 
dankzij zijn lange duur niet zomaar een eenmalige 
gebeurtenis, maar eerder een conversatie die op gang 
blijft of een sociale band die zich ontvouwt. 
 Hoewel de kunstenaars niet pretenderen de uitkomst 
te kennen, hebben ze sowieso een nieuw model voor 
ogen: een sjabloon voor een uitwisseling die blijft voort-
duren of die een betekenis kan krijgen, vooral voor de 
gemeenschap waarin de kunstenaar zijn kamp opslaat. 
De prangende vragen van Bishop zijn behoorlijk relevant 
in deze context, vooral wanneer we stilstaan bij het soort 
relatie dat ontstaat in de ontmoetingen van Atelier III.  
Ligt de betekenis van dit werk in de interactie tussen 
performers en productiecrew, tussen performance 
en publiek, of tussen kunstenaars en gemeenschap? 
Waar situeren we het sociale? Hoewel de kunstenaars 
erkennen dat ze aan de slag gaan op en met een plek 
die al een eigen sociale context heeft, vormt het Atelier 
een soort sociale praktijk. De performance bevindt zich 
midden in de voortdurende wisselwerking tussen de 
esthetische en ethische dimensie van sociale sculpturen. 
Tot op heden is de sociale praktijk er nog niet in geslaagd 
om dat dilemma te overstijgen, maar de kunstenaars 
blijven zich hier wel in vastbijten. In de context van 
performance, en van Performatik in het bijzonder, lijken 
sociale sculpturen de vraag te stellen welke nieuwe,  
kritische kunstvorm het sociale zou kunnen aannemen. 

Elize Mazadiego is kunsthistorica en critica. Ze is  
geïnteresseerd in de kruising tussen beeldende kunst  
en performance. Naast haar eigen publicaties schrijft  
ze ook voor Frieze en ArtNexus Magazine.

(A) Someone Else © Ant Hampton
(B) Atelier III © Chris Van Der Burght
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OP VERKENNING IN  
DE RUIMTE TUSSENIN

We zitten aan een lange tafel. De 
performer rechts van mij geeft  
van alles door — een hoop stenen, 
de ene na de andere, grote en 
kleine, met ruwe of gladde opper-
vlakken waarover mijn vingers 
glijden. Ik verken elke steen, raak 
hem aan, ruik eraan. Wanneer ik 
klaar ben, geef ik hem door aan 
mijn linkerbuur: een zenuwach-
tige jonge vrouw die naast haar 
vriend zit. Ze zijn allebei even 
opgetogen over wat er allemaal 
gebeurt rondom hen. Met hen. Dit 
tafereel komt uit In Many Hands, 
het recentste project van regisseur 
en performer Kate McIntosh, een 
Nieuw-Zeelandse die sinds 2000  
in Brussel woont. 
 Wat is In Many Hands eigenlijk? 
Een performance? Een choreo-
grafie? Een werkruimte? Een labo-
ratorium? Het werk van McIntosh 
laat zich niet onder één noemer 
vangen; we doen het wellicht 
het minste onrecht aan door te 
zeggen dat het zich ‘tussenin’ 
bevindt — tussen wetenschap en 
performance, installatie en dans; 
tussen een verteld verhaal en een 
gedeelde ervaring, tussen luisteren 
en interageren. 
 In Many Hands (2016) onder-
neemt een speelse en tegelijk 
ernstige ontdekkingstocht 
doorheen de zintuigen, waarbij 
zowel individueel als in groep 
een heel aantal dingen onder de 
loep genomen worden — stenen, 
twijgjes, een veer, de lichte schedel 
van een klein dier. In de plaats van 
te praten, draait het om aanraken, 
voelen, luisteren naar het mate-
riaal. Het is een intense ervaring: 
de deelnemers onderzoeken de 
objecten niet alleen individueel, 
maar delen met elkaar ook zowel 
de objecten als het ritmische 

doorgeven; ieder is afhankelijk van 
de bewegingen van de ander. 
 In haar werk gaat McIntosh 
dieper in op de sociale ruimte die 
het theater in feite is. Neem nu 
Worktable (2014), een installatie die 
bezoekers een voor een de kans 
gaf om een alledaags voorwerp 
stuk te slaan en met die stukken 
iets nieuws te maken. Of All Ears 
(2013), een performance waarin 
McIntosh een ongedwongen en 
charmante gastvrouw speelt, die 
het publiek observeert en het 
vreemde vragen voorschotelt, 
zoals ‘Hoeveel mensen kunnen 
er fluiten?’ of ‘Hoeveel mensen 
kunnen zich goed oriënteren?’ 
Als dochter van twee moleculair 
biologen is McIntosh geïnteres-
seerd in de performatieve aspecten 
van het experiment(ele) en in 
de kennis die ontstaat door te 
doen en te delen, te acteren en te 
interageren. Haar performances 
gaan ook over het theater, vooral 
over het publiek. Wie zijn de 
mensen die daar zitten, vaak in 
het duister gehuld? Wat dragen zij 
bij tot het theater, en welk tijdelijk 
collectief vormen ze? Wat is er alle-
maal mogelijk binnen dit collec-
tief — en wat niet? 
 Kate McIntosh kruipt geregeld 
in de huid van de gastvrouw: ze 
vertelt verhalen die met de situ-
atie in kwestie te maken hebben, 
maar die toch leiden tot iets dat 
fictief en open is. Ze heeft een 
opvallende stem, zacht en verlei-
delijk. Ze nodigt het publiek uit 
om unieke ontdekkingstochten te 
ondernemen, om kennis te absor-
beren en te delen — kennis die 
we misschien wel alleen kunnen 
blootleggen in deze heel aparte 
en toch theatrale situaties, die 
onder meer getypeerd worden 
door het feit dat we tijd en ruimte 
delen, en behoren tot een groep 
die toevallig ontstaat. Zorgvuldig 

creëert McIntosh situaties waaraan 
het publiek kan deelnemen, door 
geluiden of gebaren te maken, door 
dingen te verkennen of te vernielen. 
 Eigenlijk is haar werk poli-
tiek getint: McIntosh beschouwt 
het theater als een plek waar 
mensen — kunstenaars, toeschou-
wers — hun interacties, gevoelig-
heden en gedachte-experimenten 
kunnen uitproberen. “Voor mij is dit 
een vorm van repeteren, in die zin 
dat mensen in kunst handelingen 
en percepties inoefenen die ze 
daarna in de rest van hun leven 
kunnen gebruiken”, zo vertelde ze 
ooit in een interview. “Ik denk dat 
dit een politieke belofte inhoudt.” 
Door het theater te onderzoeken, 
onderzoekt McIntosh meteen ook 
andere plaatsen waar mensen 
samenkomen: op het werk, op 
straat of in andere publieke ruimtes. 
Wie komt daar samen, en waarom? 
En welke mogelijkheden liggen er 
in die interacties verscholen? Dit is 
hoe dan ook het juiste moment om 
zulke vragen te stellen. 

Kunstenaarsbijdrage: 
Kate McIntosh

Esther Boldt studeerde toege-
paste theaterwetenschap. Ze 
woont en werkt in Frankfurt als 
freelanceschrijfster en als dans- en 
theaterrecensente voor verschil-
lende kranten en tijdschriften. 

Kate McIntosh is een van 
de oprichters van SPIN: een 
artist-run, non-profit, Brussels 
ondersteuningsplatform voor 
artistieke praktijken en onder-
zoek. Wie meer wil weten  
over haar werk, kan terecht  
op www.spinspin.be.

(A) Kate McIntosh, In Many Hands 
→ (D) © Dirk Rose
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De Stroom is een feest van herken-
ning én vernieuwing. Als alles steeds 
in wording is, zoals de voorstelling 
aangeeft, dan in ieder geval ook dit 
Gentse figurentheatergezelschap,  
dat zich na de dood van zijn bezieler 

Wim De Wulf grondig moest herdenken.  
De Stroom bewijst dat dat gebeurd is met 
zorgzaam respect voor wat was, maar 
ook met een frisse blik op de toekomst.

Door Evelyne Coussens

Oorsprong  
en vervolg

Ultima Thule toont met  
De Stroom dat er leven is na  
het overlijden van zijn bezieler

juni 2017

(A)
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In juli 2016 stierf Wim De Wulf: acteur, auteur, regis-
seur en artistiek leider van Ultima Thule. De eerste 
voortekenen van zijn ziekte waren opgedoken tijdens 
het creatieproces van LOOP! (2014): toen was De Wulf 
twee weken voor de première uitgevallen. Twee jaar 
later zouden zijn geliefden hem te rusten leggen in het 
schilderachtige Vloesberg. Een drama voor zijn familie, 
een verlies voor de vrienden en collega’s uit de Gentse 
theaterscene, maar ook een harde dobber voor ‘zijn’ 
figurentheatergezelschap. 
 De Wulf had de voorbije zestien jaar als artistiek 
leider, regisseur maar vooral als auteur zijn stempel 
gedrukt op de creaties van Ultima Thule. Hij had de gave 
om ‘kleine’ intermenselijke histories (conflicten tussen 
geliefden, tussen ouders en kinderen, …) fijnzinnig te 
verweven met de bredere stroom van de geschiedenis 
(oorlog, sociale revolutie) én met existentiële thema’s 
zoals schuld of identiteit. In signatuurvoorstellingen 
als de GOMAAR-trilogie (2007-2008) maar ook Door 
de bomen het bos (2011) of de onderschatte solo 
Oosterlengte (2011) schitterde zijn talent als liefdevolle 
verteller van menselijke verhalen. Eigenlijk ging het in 
elke tekst van Wim De Wulf over opgroeien, niet zozeer 
over het opgroeien van kinderen maar over het groeien 
van elke mens, als mens.
 Het minste dat je kunt zeggen van De Stroom (10+), 
is dat het die dewulfiaanse traditie van bildungsverhalen 
honoreert, zij het met een eigen insteek: De Stroom 
is een coming of age van de mensheid, van de mens 
als soort. En de geschiedenis van die soort begint, 
zoals geweten, bij de big bang. Het openingsbeeld van 
De Stroom is een grote, rechtopstaande rolband (zo 
eentje als in de supermarkt) waarop een stuk glinste-
rende, doorzichtige huishoudfolie meedraait. Of beter: 
meestroomt, want dit is de stroom, een begrip dat zowel 
in tijd als in ruimte kan worden begrepen: het verglijden 
van de eeuwen, maar ook het ruisen van het water 
waaruit alle leven zal ontspringen. ‘Audiomachinist’ en 
multi-instrumentalist Geert Jonkers voorziet de voor-
stelling van een kosmische soundscape en simuleert het 
geluid van een rekkend en krimpend heelal door plastic-
folie te verfrommelen voor een microfoon. Kijk, daar zijn 
de eencelligen al: vastgezet op lange stokken zweven 
twee plastic zakjes door de speelruimte.

Zwartgallig

Wat verfrommelde folie, twee plastic zakjes: zo simpel 
kan het zijn, en zo simpel was het ook in de creaties van 
De Wulf, waar met minimale scenografische middelen 
werd gestreefd naar een maximale verbeelding. Meer 
nog dan het acteurstheater is het figurentheater een 
kwestie van suspension of disbelief, maar de inven-
tiviteit en creativiteit van iemand als vaste Ultima 
Thule-technieker Rupert Defossez blijft onmisbaar. Voor 
De Stroom bedachten Defossez en Jonkers rolbanden 
van verschillende groottes die heen en weer rijdend 
ingezet worden als speelvlak voor een stad, fabriek, bed 
of wielerpiste. Met als basisvoorwaarde hun onophou-
delijke, onverstoorbare verder rollen: soms wat sneller, 
soms wat trager, want ook de tijd is een subjectief 
gegeven. Zijn de amoeben nog nauwelijks uit het zicht 

verdwenen, dan verschijnt het volgende ogenblik al een 
klein, ineengedoken figuurtje, vastgeplakt onder het 
folie — je moet snel zijn om het te zien, voor de rubberen 
stroom het weer meeneemt. 
 In de creatie van het figuurtje (ontwerp: Evelyne 
Meersschaut) tekent zich een ingrijpend verschil af met 
de dewulfiaanse traditie. Dit witte popje is niet meer dan 
de schematische voorstelling van een mens. Het heeft 
een kop, een lijfje en twee armen en benen, maar geen 
geslacht, gezicht, huidskleur of andere onderscheidende 
kenmerken. Het is een mens zoals een kleuter die zou 
tekenen: abstracte stokjes met een bol op. Hoewel de 
poppen die De Wulf liet maken verschillende grada-
ties van realisme bezaten en één enkele keer naar het 
groteske neigden, waren ze nooit abstract: het bleven 
herkenbaar menselijke (jonge, oude, mannelijke, vrou-
welijke) poppen, gemaakt van organische materies als 
hout of papier. Ze bewogen zich ook in decors gemaakt 
van warme, aardse materialen (hout, zand) en onder een 
belichting van vaak okerkleurige tinten.
 De Stroom installeert een volstrekt andere atmo-
sfeer. Niet alleen is met het witte figuurtje geen enkele 
anek dotische identificatie mogelijk, het is ook nog eens 
vervaardigd uit een synthetisch materiaal (velcro) en 
beweegt zich in een wereld met een behoorlijk indus-
triële look. De duisternis op scène wordt enkel door-
broken door het kille, witte licht van neonlampen. Het 
gebruik van rubber, plastic en metaal primeert. Dat het 
hele decor opgetrokken werd uit recuperatiematerialen 
is een achtergrondweetje, maar het maakt De Stroom 
heel erg eigentijds, en bovendien spoort de keuze met 
de dramaturgie: de gedachte aan cyclische processen 
staat op één lijn met het gegeven ‘herbeginnen’ waar  
de voorstelling naartoe werkt. Je zou kunnen zeggen  
dat de materialen die in De Stroom worden gebruikt 
al op zichzelf betekenis dragen, eerder dan dat ze ten 
dienste staan van het talige verhaal van een auteur. 
 Het ontbreken van die taal is meteen de grootste 
verrassing van De Stroom: op twee ingelezen tekst-
fragmenten na is de voorstelling woordloos. Het eerste 
fragment kadert het biologische ontstaan van de mens, 
het tweede doet dat met zijn ‘tweede geboorte’ — zoals 
de joods-Duitse filosoof Hannah Arendt het zou noemen: 
zijn mentale ontwaken, het moment dat de mens bewust 
op zoek gaat naar zingeving. Want na de evolutie van aap 
naar rechtop lopende tweevoeter loodst Sven Ronsijn 
zijn witte figuurtje in sneltempo door de rollen van 
producent en consument, van zinzoeker, liefdeszoeker en 
oorlogsvoerder. De mens komt terecht in een ‘cultuur’ 
die doet denken aan de kapitalistische jaren 1980-1990: 
de glitter van valse roem, de verslaving aan het beeld-
scherm, de chaos en de stress van een jachtige stad die 
nooit slaapt. Alles wat deze elckerlyck overkomt, blijft 
hem letterlijk aan het lijf plakken — de mens(heid) krijgt 
maar vorm in de samenleving waarin hij groot wordt.

“ Met minimale scenografische 
middelen wordt gestreefd naar  
een maximale verbeelding. ”
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 Die gedachte is zwartgalliger dan het donkerste van 
De Wulf. De mens ziet zich in de kolkende stroom van 
‘vooruitgang’ van de ene situatie in de andere geslingerd 
zonder dat hij er macht over heeft. De verstandhouding 
tussen poppenspeler en pop, die bewust reageert op wat 
de manipulatoren met hem doen, was altijd al onderdeel 
van Ultima Thules speelcode, maar dan op een speelse 
manier. In De Stroom vervullen de manipulatoren  
een machtigere rol: ze zijn de incarnatie van God —  
of beter: het lot dat de kleine, passieve mens overvalt. 
Verwonderd kijkt het witte figuurtje naar de manier 
waarop het wordt gemanipuleerd, soms probeert  
het zich te verzetten. Tevergeefs, want tegen de grote 
machinaties van de geschiedenis is geen verzet moge-
lijk. Na de overmoed van het kapitalisme komt de val 
richting dit millennium, en dus komen de migranten, de 
vluchtelingen in bootjes, de oorlog die de stad verwoest. 

Ontroerd door velcro

Het verlies van de artistiek leider, leidende regisseur en 
auteur had makkelijk de nekslag kunnen betekenen voor 
een klein gezelschap dat sowieso nog veel aan naams-
bekendheid kan winnen. Aan opvolging werd binnen 
Ultima Thule lange tijd maar sporadisch gedacht. Dat 
veranderde noodgedwongen na 2014. Uit de vertrouwde 
kern aan acteurs, poppenspelers, muzikanten en ontwer-
pers rond De Wulf wierp Sven Ronsijn zich op. Hij had 
in 2013, onder coaching van De Wulf, het prachtige 
Nerf gemaakt voor de Zomer van Antwerpen. Ergens 
is het merkwaardig dat Nerf — toch echt geschreven en 
geregisseerd door Ronsijn — zo herkenbaar ‘De Wulf’ 
aanvoelde. Het meanderende, weemoedige verhaal 

over een koppel eeuwelingen dat terugkijkt op het leven 
had qua sfeer, stijl en tekst zo uit de koker van zijn voor-
ganger kunnen komen. 
 Nu lijkt Ronsijn met De Stroom — en eigenlijk ook al 
met de interactieve installatie Dans me — een eigen weg 
te zijn ingeslagen. Terwijl De Wulf verteltheater maakte 
met figuren, staat Ronsijn voor zuiver figurentheater. 
En waar De Wulf zijn verhalen graag lardeerde met de 
muziek van een groep vertrouwde klassemuzikanten 
(violist Guido Schiffer, pianist Yves Meersschaert, …) 
neigt De Stroom naar muziektheater: de score van 
Jonkers bouwt mee het verhaal, als volwaardige mede-
speler. Alles wijst op een shift richting post-dramatisch 
theater, waarin de alleenheerschappij van de tekst als 
voornaamste betekenisgever wordt uitgedaagd door 
beeldende kunsten, dans en muziek. Inhoudelijk maakt 
Ronsijn de omgekeerde beweging van De Wulf: bij 
die laatste kon je vanuit het intieme en persoonlijke 
uitzoomen naar een universele dimensie, terwijl Ronsijn 
letterlijk vertrekt van de abstractie van het universum,  
en je toelaat daar je eigen reflectie in te projecteren.
 De ontroering is er niet minder om. De melancholie 
van De Wulfs producties, gekristalliseerd in klein- 
menselijke herkenbaarheid, is nog steeds tastbaar in  
De Stroom, zij het met een ‘kosmische’ dimensie.  
De mens is bij Ronsijn nog steeds alleen, niet enkel 
tussen zijn medemensen, maar vooral ook onder dat 
zwarte, zwijgende uitspansel. Het is nog steeds de 
tastende, vergissende mens waar het ook De Wulf  
om te doen was. Het witte figuurtje worstelt nog steeds 
met de betekenis van het bestaan, de zoektocht naar  
een soulmate. In De Stroom zit een intieme scène 
waarbij we moeten vaststellen te zitten snotteren om 
twee onnozele, witte velcrokopjes die uitsteken boven 
een wit laken — meer heeft de verbeelding van de liefde 
niet nodig. En wanneer Ronsijns mensje na het bombar-
dement op zijn stad door het puin strompelt, gebeurt 
er iets vreemds: opeens valt het opnieuw op dat hij wit 
is, dat hij helemaal geen mens is, maar een abstracte 
figuur — alsof we dat in het voorgaande uur vergeten 
waren. Alsof die mens, ontdaan van alle materiële 
ballast die in de loop van zijn ontstaansgeschiedenis aan 
hem is gaan kleven, nu plots verschijnt als nieuw en we 
hem opnieuw zien: een wit canvas, net als ieder van ons. 
 Die naakte mens vindt, na lang zoeken, onder het 
puin datgene waarnaar hij zocht: zijn dode kind. Huilen 
kan dit figuurtje niet: het heeft geen ogen, geen mond. 
Het doet het enige waartoe Sven Ronsijn het in staat 
stelt, in een gebaar van mededogen: het geeft het kind 
mee aan De Stroom, laat het teder terugdrijven naar  
die kosmische oorsprong waar alle leven vandaan komt. 
Panta rhei, en rust zacht, Wim De Wulf.

Evelyne Coussens is freelance cultuurjournalist voor  
De Morgen en verschillende cultuurmedia, waaronder 
Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart.

(B)

(A) Ultima Thule, Oe ist © Els Deventer
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Onbemande 
poppenkast

Over dingen en mensen in het werk van Benjamin Verdonck  
en Louis Vanhaverbeke

Traditioneel poppentheater is steeds 
minder aanwezig op de hedendaagse 
scène. Wel wagen twee uitzonderlijke 
theatermakers zich aan een nieuwe 
variant. Benjamin Verdonck en Louis 
Vanhaverbeke gaan aan de slag met 

de basisingrediënten van het poppen-
theater – de relatie tussen de mens 
en object – maar bouwen er radicaal 
verschillende werelden mee. 

Door Vincent Focquet

juni 2017

(B)(A)
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De mens die heerst over de materie die hem omgeeft: 
het klassieke poppentheater huldigt een uitgesproken 
antropocentrisch wereldbeeld. Als subject manipuleert 
hij passieve objecten, die ook nog eens een menselijke 
gedaante hebben. Die suprematie is problematisch, 
want ze gaat voorbij aan de enorme impact van objecten 
op mensen en ze heeft geleid tot een onomkeerbare 
klimaatcatastrofe. Objectentheater lijkt de plek bij uitstek 
om die relatie tussen mens en voorwerp te herdenken. 
Louis Vanhaverbeke en Benjamin Verdonck gaan tijdens 
meerdere voorstellingen op zoek naar een beeldtaal 
waarin ze het kantiaanse onderscheid tussen subject en 
object in vraag stellen. Kunnen in het theater mensen 
op dezelfde manier bekeken worden als dingen? En hoe 
kunnen we objecten laten performen? 
 Gille leert lezen (2017) en one more thing (2014) van 
Verdonck zijn als kleine broertjes van zijn notallwhowan-
derarelost (2014). En Vanhaverbekes Multiverse (2016) 
bouwt duidelijk voort op zijn performance Kokokito 
(2015). In al die voorstellingen zien we een man, een 
aantal dingen en een fantasierijke zoektocht van die man 
naar een verhouding tot die dingen. Hoe vaak het werk 
van beide makers ook wordt vergeleken, en hoe gelijk-
aardig hun uitgangspunt ook mag zijn, de universa die 
ze creëren zijn opvallend verschillend. 

Objecten aan zet

In Gille leert lezen, one more thing en notallwhowan-
derarelost is er enkel Verdonck zelf en een tafeltoneel: 
een soort poppenkast waarbij een tafel als podium 
fungeert. In notallwhowanderarelost is die heel groot, 
en vult Verdonck zijn tijd grotendeels door driehoeken 

heen en weer te trekken en plakkaatjes met zinnen erop 
neer te laten. Complete controle blijkt veraf, want buiten 
Verdoncks wil om doet een driehoek toch zijn ding, of 
moet de maker lopen om op tijd een volgende vorm 
op gang te trekken. Zo lijkt het alsof de constructie de 
mens bestuurt, en niet omgekeerd. Het tafereel ademt 
ambachte lijkheid: de driehoeken en de constructie 
vinden hun oorsprong niet in kapitalistische massa-
productie, maar in de noeste arbeid van de theatermaker 
zelf. Ze hebben ook geen duidelijke functionaliteit, 
Verdonck gebruikt ze niet: hij gaat een relatie met ze aan, 
waarbij de focus meer op het object dan op hemzelf ligt. 
 In het klassieke poppentheater is er voor objecten 
pur sang in principe geen plaats. Poppen pretenderen 
immers mensen — en dus subjecten — te zijn. In notall-
whowanderarelost daarentegen kijken we naar vormen 
die zonder antropomorf te zijn erin slagen de aandacht 
van het publiek vast te houden. Zo worden ze een 
volwaardige performer, die zelfs in staat is om empathie 
op te roepen. De mens zet de objecten in beweging, 
maar in tegenstelling tot het klassieke poppentheater 
blijft het daar niet bij, want op een bepaald moment 
beweegt een driehoekje uit zichzelf. 
 De evolutie van Verdoncks notallwhowanderarelost 
naar de twee kleinere werken toont dat de kunstenaar 

“ We kijken naar vormen die 
zonder antropomorf te zijn  
erin slagen de aandacht van  
het publiek vast te houden. ”

37ONBEMANDE POPPENKAST



naar een minimum streeft. Gille leert lezen en one more 
thing nemen veel minder plaats en tijd in beslag: beide 
voorstellingen duren een goed kwartier, en de tafelto-
nelen — allemaal handgemaakt — passen in een grote 
rugzak. De ideologische basis voor die zoektocht naar 
een minimale en ambachtelijke esthetiek verwoordde 
Verdonck in zijn Handvest voor een actieve medewerking 
van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaar-
dige duurzaamheid (2011). Daarin vraagt hij de podium-
kunstensector om het met minder te doen, om ecologi-
sche redenen. Verdoncks antwoord op de overvloed aan 
objecten en koopwaar is een verstilde wereld, waarin  
de mens aandacht en respect heeft voor objecten. 

Scheppingsverhalen

Sinds notallwhowanderarelost schreeuwen Verdoncks 
esthetiek en ideologie ‘minder, minder, minder’. 
Vanhaverbeke is daarentegen op zoek naar veelheid. 
Ook hij is een soort poppenspeler, maar dan een die de 
touwtjes heeft doorgeknipt en zijn zwarte kledij heeft 
uitgedaan, zodat hij het publiek kan laten zien hoe 
objecten hem in beweging zetten. Hoewel hij zijn mense-
lijke suprematie loslaat, wordt hij paradoxaal genoeg net 
zichtbaarder op scène. Vanhaverbeke is niet geïnteres-
seerd in de essentie van het object, maar in alle mogelijke 
en onvermoede functies die het bezit, en de ontelbare 
beelden en constructies waar het deel van kan uitmaken. 
 In Multiverse is geen enkel voorwerp wat het lijkt.  
De muziek — de combinatie van een platenspeler met 
 de vrolijk rappende en zingende performer — stuwt  
de voorstelling vooruit. Het lijkt alsof de platen het  
hele universum meenemen in hun omwentelingen.  

In tegenstelling tot de subtiele invloed die de objecten 
op het lichaam van Verdonck uitoefenen, lijken de platen 
Vanhaverbeke mee te sleuren in hun circulaire bewe-
ging. Hier ontstaat de dans, tussen de maker (de mens) 
en zijn objecten. Hij geeft daarbij steeds de aanzet, maar 
geeft soms ook de controle uit handen. Wanneer hij 
lopend in zijn cirkel een frisbee op zijn pad vindt en  
die rond zijn vinger laat draaien, beïnvloedt dat object 
ingrijpend zijn manier van lopen. Objecten transfor-
meren het lichaam en dus de dans. 
 De bouwstenen van Louis Vanhaverbekes Kokokito 
en Multiverse zijn, anders dan Verdoncks ambachtelijke 
driehoeken, allesbehalve handgemaakt. In deze twee 
voorstellingen vinden we eenzelfde soort onbenullige 
gebruiksvoorwerpen terug. In Kokokito, een soort lectu-
re-performance, benoemt en herschikt Vanhaverbeke 
al rappend de objecten. Multiverse lijkt op een nieuwe 
versie van dat werk, maar dan met een meer doorge-
dreven dramaturgie die mini-universa doet ontstaan.  
Op scène staat een kleurrijke verzameling dingetjes 
in een cirkel opgesteld. In tegenstelling tot Verdoncks 
geometrische vormen omarmt Vanhaverbeke massa-
consumptieproducten. De trechter, de platenspeler  

“ Verdoncks antwoord op de over-
vloed aan objecten en koopwaar  
is een verstilde wereld, waarin  
de mens aandacht en respect  
heeft voor objecten.  ”

(D)
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en het skateboard hebben een duidelijke functionaliteit, 
maar Vanhaverbeke negeert die op speelse wijze om er 
knotsgekke, vaak zelfs bewegende constructies mee te 
bouwen. Of hij brengt ze in relatie tot zijn eigen lichaam 
door ze aan te doen, mee te nemen in een rondedans of 
ermee te bouwen. Zo ontstaan veel complexere relaties 
tussen de objecten onderling, en tot de mens. Ze worden 
een volwaardig onderdeel van een zelfbedacht systeem. 
 Aan het begin van Multiverse rapt Vanhaverbeke 
scheppingsverhalen, waarna hij zelf aan het scheppen 
slaat. Zijn creaties lijken, in tegenstelling tot die van de 
God uit zijn verhalen, echter niet geschikt voor menselijk 
gebruik: het gaat om de daad van het scheppen zelf.  
Dit citaat uit Genesis doet denken aan de relatie van  
de poppenspeler tot zijn pop: “En onderwerpt haar  
(de aarde), en hebt heerschappij over de vissen der 
zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het 
gedierte, dat op de aarde kruipt!” Vanhaverbeke gaat 
met zijn objecten een andere relatie aan: het is alsof hij 
afgedankte voorwerpen een tweede leven wil geven.  
Zo worden ze in Multiverse deel van een kinderfeestje of 
van een raket. De mens is van die gehelen wel de maker, 
maar niet de gebruiker. De raket vliegt aan het einde dan 
ook onbemand de coulissen tegemoet. Ze is geen dode 
materie die alleen ten dienste van de mens staat, maar 
materiaal dat barst van de mogelijkheden. Iedereen weet 
dat platenspelers dienen om muziek af te spelen, maar 
waarom zou je er geen wereldbol mee rond zijn as laten 
draaien? En waarom zou je er geen pannenkoeken  
op kunnen bakken? De objecten hebben enkel de 
verbeelding van de maker en zijn publiek nodig om  
hun eendimensionale functionaliteit te overstijgen. 

Taal aan touwtjes

Wat onderscheidt ons, mensen, van de objecten om ons 
heen? Taal zou weleens een sleutelwoord kunnen zijn: 
een mechanisme dat objectificatie toelaat en exclusief 
menselijk lijkt. Het traditionele poppentheater gebruikt 
taal om poppen een menselijke stem te geven: taal is 
essentieel om de illusie van een subject te wekken.  
Maar bij Vanhaverbeke en Verdonck krijgt de taal een 
andere functie. 
 In Vanhaverbekes Kokokito schept taal de mogelijkheid 
om een veelheid aan objecten behapbaar te maken. Maar 
in zijn spervuur aan pogingen, waarbij hij op een beat 
woorden herhaalt en voorwerpen herschikt, wordt duide-
lijk dat benoemen onmogelijk is. Door dat tekortschieten 
lijkt de taal aan twee kanten los te komen: van degene die 
ze gebruikt, en van datgene waaraan ze refereert. Er vindt 
dan een nivellering van de verhouding tussen mens en 
object plaats: enerzijds kan Vanhaverbeke via gesproken 
taal wel verbaal performen — zoals objecten dat niet 
kunnen — maar anderzijds schiet zijn taal tekort om de 
complexiteit van de voorwerpen te vatten. 
 Verdonck lijkt na notallwhowanderarelost voor een 
meer tekstuele vertelling te kiezen: terwijl tekst in die 
voorstelling maar een klein onderdeel van een verder 
vooral beeldende voorstelling was, zijn Gille leert 
lezen en one more thing allebei opgebouwd rond een 
zin die woord voor woord verschijnt. Hier verschijnt 
de taal (bijna) niet in gesproken maar in geschreven 

vorm: aan Verdoncks touwtjes zitten dus niet alleen 
vormen maar ook taal vast. Hij gebruikt de taal als 
object: woorden en zinsdelen komen al schuivend 
tevoorschijn in zijn poppenkast. Ze dienen niet als stem 
voor de objecten — en verwijzen ook niet per se naar 
objecten — maar zijn zelf voorwerpen geworden.  
Zo lijkt het alsof niet Verdonck aan het woord is, maar 
wel de installatie. En zo schuift de mens nog wat meer 
op, weg uit het centrum en naar de periferie. 
 Benjamin Verdonck en Louis Vanhaverbeke delen dan 
wel hun voorliefde voor het object en een gelijkaardige, 
speelse manier van performen, hun beeldtaal heeft 
eigenlijk weinig met elkaar gemeen. De overvloed van 
Vanhaverbeke contrasteert fel met Verdoncks hang naar 
abstractie en schaarsheid. Vanhaverbeke staat midden in 
een chaotische wereld, propvol dingen die verwaarloosd 
worden in de wegwerpmaatschappij. Hij maakt fysiek 
duidelijk dat die objecten ons fundamenteel beïnvloeden, 
en stelt voor om op een inventievere manier met die 
voorwerpen om te gaan. Verdoncks utopie is een omge-
ving met veel minder objecten, beweging en een meer 
afwezige menselijke performer. Hij wijst het spektakel van 
de massaconsumptie volledig af, om het te vervangen 
door een nieuw milieu. Dat is pas compleet als met zorg 
gemaakte en bekeken objecten de aandacht opeisen en 
de mens zichzelf een nederige positie aanmeet. 
 Hun gemeenschappelijke keuze voor een esthetiek 
waarin objecten performen en zij zichzelf laten beïn-
vloeden, refereert nog wel aan het poppentheater,  
maar toont vooral hoe zowel in het theater als in de 
samenleving de verhouding tussen objecten en mensen 
herdacht kan worden. Dat gedeelde uitgangspunt resul-
teert in twee erg verschillende onderzoeken met een 
geheel eigen taal. Relevant werk in een tijd waarin we 
afhankelijk zijn van dingen en ondertussen koppig vast-
houden aan de illusie erover te heersen. De eindzin op 
het plakkaatje dat notallwhowanderarelost afsluit, stemt 
dan ook tot nadenken: “In the end I asked K what more 
there is to do. ‘To withdraw gracefully’, he replied.”

Vincent Focquet is student podiumkunsten aan  
de Universiteit Gent en recenseert voor Etcetera.

“ De trechter, de platenspeler  
en het skateboard hebben  
een duidelijke functionaliteit,  
maar Vanhaverbeke negeert  
die op speelse wijze.  ”

(A) Louis Vanhaverbeke, Kokito
  © Louis Vanhaverbeke
(B) Benjamin Verdonck, 
 notallwhowanderarelost
 © Benjamin Verdonck
(C) Louis Vanhaverbeke, Multiverse
   © Radovan Dranga
(D) Benjamin Verdonck, One More Thing 
 © Nada Zgank
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De jonge, Amerikaanse choreograaf 
Daniel Linehan plaatst dansers in een 
hypergestructureerde omgeving. Zo 
onderzoeken zijn voorstellingen hoe de 
samenleving ons conditioneert, en ons 
lichaam en onze psyche onder druk 

zet. Zijn jongste werk, Flood, gaat  
een stap verder dan het vaststellen  
van die conditie en laat voor het  
eerst de structuur kortsluiten. 

Door Kristof van Baarle

Gestructureerde vloed
Uitdagingen en beperkingen in het werk van choreograaf Daniel Linehan 

juni 2017

(A)
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ETC In verschillende van je voor-
stellingen combineer je een 
choreografisch systeem 
dat de bewegingen van de 
dansers beperkt met speels-
heid en humor. In Flood  
leidt dat tot een boeiende 
spanning: je laat de dansers 
een sequentie herhalen,  
maar die wordt korter bij  
elke herhaling, aangekondigd 
door timerachtige biepjes.  
Zo verplicht je de dansers om 
een selectie van het materiaal 
te maken en steeds sneller te 
bewegen — met allerlei komi-
sche situaties tot gevolg. 

D.L. Inderdaad, ik vertrek vaak 
van een beperking of begrenzing. 
De titel van het boek dat ik in 2012 
maakte, A No Can Make Space, 
vat dat goed samen: het creëren 
van een perimeter of kader waarin 
ik moet werken, maakt het voor 
mij mogelijk om te weten wat ik 
moet doen. Het gaat erom vrijheid 
te vinden binnen dat kader, of om 
te ontdekken wat de grenzen zijn. 
Voor elke voorstelling ontwikkel ik 
een systeem met regels, en soms 
daag ik die uit. Hetzelfde geldt voor 
de concepten en ideeën waarmee 
ik werk: ik tracht er altijd rigoureus 
mee om te gaan — in die zin zijn ze 
ook een soort van beperking. Het is 
zoals bij spelletjes en sport: het is 
net het punt om binnen de regels 
en beperkingen te spelen. Dat is ook 
hoe ik choreografie benader: niet 
altijd, maar wel meestal, als een 
creatie van verschillende spelachtige 
situaties. Daarin hebben de dansers 

een aantal regels, maar er blijft ook 
ruimte voor onzekerheid.
 Ik heb veel inspiratie geput uit het 
boek Homo ludens — de spelende 
mens — van de Nederlandse cultuur-
historicus Johan Huizinga. Toen ik 
dat las, realiseerde ik me dat het 
dicht bij mijn werk kwam. De manier 
waarop hij de mens als spelend dier 
beschrijft, is heel interessant. Voor 
Huizinga gaat spel niet noodzakelijk 
over frivoliteit; het is net vaak een 
vrij serieuze aangelegenheid. Hij 
beschrijft verschillende aspecten van 
de menselijke cultuur die afgeleid 
zijn uit spel — zoals ons juridisch 
systeem, of oorlogvoering. Spel 
staat los van het dagelijkse leven, 
waar andere regels gelden. Ook 
de kunst en performance zijn zulke 
aparte sferen.

ETC Die connectie tussen spel 
en het juridische systeem is 
nogal onverwacht. Je zou ook 
kunnen stellen dat wanneer 
een spel in een wet wordt 
gegoten, het net niet langer 
een aparte sfeer is, maar een 
die in de vorm van macht 
impact heeft op de wereld. 
Andere denkers zien spel net 
als tegenstrijdig aan macht 
en structuur, als een manier 
om die te ontmantelen. Wordt 
er in jouw voorstellingen ook 
in die zin ‘gespeeld’? Is alles 
vastgelegd of wordt er nog 
een spel gespeeld? 

D.L. Op dat vlak geloof ik dat mijn 
werk geëvolueerd is. Ik laat op een 
bepaalde manier meer spelachtige 

structuren toe tijdens de voorstelling 
zelf. Bijvoorbeeld: in Gaze is a Gap 
is a Ghost (2012) moeten de dansers 
zich verhouden tot videobeelden, 
of in The Karaoke Dialogues (2014) 
tot geprojecteerde tekst als struc-
turerend element. Ik moedigde de 
dansers toen aan om ‘speels’ in 
die omgevingen te opereren, maar 
niettemin waren het stuk zelf en de 
timing zeer precies. In dbddbb (2015) 
en Flood is er ook vast materiaal, 
maar er zijn evenzeer momenten 
waarin de dansers keuzes moeten 
maken. In Flood vertrekken ze van 
een min of meer rigide choreografie, 
maar wanneer die zich begint te 
herhalen en de tijd ingekort wordt, 
vinden de dansers elke avond 
opnieuw hun eigen manier om het 
materiaal te reduceren. Daar moeten 
ze zich dan voor de rest van het stuk 
aan houden. In dbddbb zijn er ook 
momenten waarin iedereen weet 
wat de tekst is, maar waarbij niet 
vastligt wie wanneer de volgende 
regel zal zeggen. We moeten dus 
zorgvuldig naar elkaar luisteren. 
Sommige elementen liggen vast, 
maar de groep moet vervolgens 
uitzoeken hoe die elementen uit te 
werken, zonder dat op voorhand 
bepaald is wie wat doet.
 Voor het publiek is het niet  
noodzakelijk leesbaar wat spel is  
en wat vastligt — misschien is dat 
iets waaraan ik nog wil werken.  
Op dit moment gebruik ik het meer 
als performatieve staat van zijn. 
De dansers bevinden zich in een 
staat van alertheid omdat ze in 
het moment beslissingen moeten 
nemen. Ik ben niet zeker of het 
publiek kan lezen wat geïmprovi-
seerd is en wat is afgesproken.

(A) “De dansers bevinden 
zich in een staat 
van alertheid omdat 
ze in het moment 
beslissingen moeten 
nemen. Ik ben niet 
zeker of het publiek 
kan lezen welke 
dingen geïmprovi-
seerd zijn en welke 
dingen afgesproken. ” 

41GESTRUCTUREERDE VLOED



ETC Ook al heb je misschien niet 
door hoe het spel precies in 
elkaar zit, in Flood krijg je 
bijvoorbeeld wel ‘regels’ mee, 
zoals de bieps die het einde 
van een herhaling aangeven. 
In The Karaoke Dialogues 
zie je dan weer de schermen 
die druk zetten op het ritme 
van de dansers. Je ziet als 
toeschouwer een soort 
machine waarin de dansers 
bewegen.  

D.L. Dat is waar. In Not About 
Everything, een solo uit 2007 waarin 
ik continu rond mijn eigen as draai, 
is er een audio-opname van de  
tekst waarmee ik synchroon moet 
blijven, net zoals bij de teksten  
in The Karaoke Dialogues of de 
videobeelden in Gaze is a Gap is  
a Ghost. In die voorstellingen, waar 
alles min of meer vastligt, zie je dan 
het spel van het ‘opnieuw creëren’ 
van de score, en zie je ook waar de 
dansers falen, of waar we bewust 
een verschuiving creëren tussen  
de voorstelling en de opname.

ETC Je omschrijft het spel nu als 
een intern, structurerend 
principe in jouw werk. Maar je 
maakt in je voorstellingen ook 
kleine verwijzingen naar de 
‘externe’ wereld. De spelstruc-
turen en beperkingen, hebben 
die ook een connectie met 
de regels en grenzen in de 
wereld buiten de voorstelling? 

‘Flood’, vloed, is een woord 
dat je op een actuele manier 
kunt interpreteren. Maar ook 
in Not About Everything en 
The Karaoke Dialogues maak 
je gewag van IS of ‘offshore 
detention camps’. 

D.L. Ik denk snel in termen van 
vorm, maar ik wil ook dat het werk 
zich kan verhouden tot iets dat 
erbuiten ligt. Dus wanneer ik in Not 
About Everything recente gebeurte-
nissen of nieuwstopics vermeld, dan 
is dat een kans om even uit het hier 
en nu te stappen en een verband te 
leggen met iets dat niet enkel zelf-re-
ferentieel is. In The Karaoke Dialogues 
werkte ik met klassieke teksten uit 
de canon, sommige eeuwenoud, 
op zoek naar ideeën in die teksten 
die vandaag nog relevant zijn. In de 
originele tekst van Cervantes’ Don 
Quichote, bijvoorbeeld, steekt een 
vrouw een brug over en moet ze 
aangeven waar ze naartoe gaat en 
met welk doel. Vandaag is zo’n situatie 
nog steeds relevant. Ook de oversteek 
van een landsgrens kan leiden tot 
situaties waarin de autoriteiten de 
intenties van migranten of vluchte-
lingen niet vertrouwen, waardoor  
die permanent vast komen te zitten  
in een tussenstaat, niet in de moge-
lijkheid om hun levens verder te 
zetten of om terug te keren.

ETC Taal is dan niet alleen een 
middel om structuur aan 
te brengen of een medium 

waartoe de dansers zich 
moeten verhouden, maar  
ook een manier om de 
choreografie te verbinden  
met externe referenties?  

D.L. Het gaat zelfs nog een 
stap verder. In dbddbb en Flood 
gebruikten we geen echte ‘tekst’. 
Een danser die enkel en alleen 
stemgeluiden voorbrengt, creëert al 
betekenissen. Wanneer je stemgeluid 
toevoegt aan een beweging, zelfs 
op een non-verbale manier, kun 
je die beweging meer laten lijken 
op martial arts of op een robot. Zo 
maken we in dbddbb geluidjes die 
lijken op het klingelen van metalen 
die elkaar raken, en zo brengen 
we een bepaalde materialiteit in 
het scenario. Op een gelijkaardige 
manier zijn er omstandigheden 
waarin een groep samen beweegt 

“ Mij interesseert 
de gedachte dat we 
niet in één specifieke 
historische tijd  
leven, maar dat er 
gedeelde menselijke 
ervaringen zijn  
die een bepaald 
historisch moment 
overschrijden. ”

(D)
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en stemgeluiden maakt — en ook al 
weet je niet wat ze zeggen, je herkent 
altijd een bepaalde situatie, zoals een 
protest of een folkloristische dans. 

ETC In het programmaboekje bij 
dbddbb zeg je dat we wellicht 
een nieuwe taal nodig hebben 
om naar een volgende fase 
in de geschiedenis te kunnen 
gaan. In Flood lijken de 
geluiden en bewegingen  
die de dansers maken inder-
daad op die van robots.  
Is er iets futuristisch of  
scifi aan jouw werk? 

D.L. We wilden dat bewust in het 
midden laten, en nadenken over een 
groter tijdskader, dat niet beperkt is 
tot de toekomst. In dbddbb is er de 
idee dat de dansers een kleine stam 
of groep mensen vormen die zowel 
van een ver verleden kunnen komen 
als van een post-apocalyptische 
toekomst. Wanneer we voor Flood de 
stemgeluiden oefenden, beeldden 
we ons in dat we zowel mensen van 
10.000 jaar geleden als van 12.000 na 
Christus waren. Ook in de scenografie 
en de kostuums keert die ambiguïteit 
terug, aangezien we met z’n allen 
aan dezelfde concepten werken. In de 
kostuums die Frédéric Denis maakte 
voor Flood komen er draadjes los: dat 
zou je kunnen zien als iets technolo-
gisch — zoals in elektronica — maar 
tegelijk wordt een soort folkloristische 
stof gebruikt. De kleurrijke make-up 
in dbddbb doet zowel denken aan 
oude rituele symbolen als aan iets 
metaalachtigs en futuristisch. Ik wil 
de verbeelding van het publiek op 
verschillende manieren activeren. 
Mij interesseert de gedachte dat we 
niet in één specifieke tijd leven, maar 
dat er gedeelde menselijke erva-
ringen zijn die een bepaald historisch 
moment overschrijden.

ETC In het laatste deel van Flood 
maken de steeds snellere 
herhalingen plaats voor een 
kalme manier van bewegen. 
Dat zou ook een soort na-tijd 
of post-historie kunnen 
suggereren. Ook in een 
voorstelling als Not About 
Everything eindig je met een 
moment van ontspanning. 

D.L. Ik eindig mijn voorstellingen 
vaak met een rustige reflectie, want 

het klopt dat ik de neiging heb om 
drukke voorstellingen te maken. In 
Flood werkte ik met de noties van 
verschijnen en verdwijnen en met 
een idee van versnelling, en hoe die 
versnelling samengaat met een proces 
van verlies. Aan het einde komen de 
dansers weer tevoorschijn tussen 
de gordijnen, maar in een andere 
fysieke staat. De laatste sectie bekijk 
ik als archeologie — van wat daarvoor 
is gebeurd, alsof er al een lange tijd 
is verstreken. Normaal gezien graaft 
archeologie naar objecten, maar nu 
graven de dansers dingen op uit hun 
herinnering en creëren ze gefragmen-
teerde bewegingen.
 Eén manier om te kijken naar de 
overgang in Flood — van samenge-
balde activiteit naar een meer contem-
platieve modus, en het moment van 
verdwijning dat die twee van elkaar 
scheidt — zou het ecologische drama, 
dat we zelf aan het schrijven zijn, 
kunnen zijn. Het moment waarop de 
dansers terugkeren en hun archeo-
logie uitvoeren, kun je dan bekijken 
als een moment, duizend jaar later, 
waarop we de sporen en fragmenten 
van onze huidige beschaving 
proberen te begrijpen.

ETC Je vermeldde al dat je 
verschillende media combi-
neert. Hoe zie je technologie 
als choreografisch element? 

D.L. Tot nog toe heb ik geprobeerd 
om technologie op een eenvoudige 
manier te gebruiken en niet zozeer 
als special effect, omdat we ons in 
het dagelijkse leven ook voortdu-
rend tot technologie verhouden. In 
Zombie Aporia (2011) bond ik een 
iPad vast aan mijn hoofd — alles-
behalve hightech, ik zag er eerder 
belachelijk uit. Het publiek kon zo 
zien wat ik zag, en soms werd het 
videomateriaal een leidraad voor de 
beweging. Ik gebruik technologie dus 
meer op een alledaagse of amateu-
ristische manier, om na te denken 
over hoe het lichaam zich daartoe 
verhoudt. In dans zie ik niet vaak 
een lichaam dat technologie op zo’n 
manier ontmoet, en dat interesseert 
me wel. Zelfs bij de laatste voorstel-
lingen, waarin ik niet expliciet werk 
met technologie, kreeg ik de opmer-
king dat er een soort ‘technologische’ 
bewegingskwaliteit was in mijn werk. 
 De manier waarop we vandaag 
vaak met technologie omgaan,  

heeft veel te maken met multitas-
king en dat zie je ook in mijn werk. 
Wanneer we in Zombie Aporia 
de videobeelden volgen, zingen 
we tegelijkertijd een lied dat daar 
niets mee te maken heeft. Deze 
twee dingen hebben een compleet 
verschillend ritme. Voor mij is het 
steeds een zoektocht om het lichaam 
te pushen, om te zien wat het alle-
maal kan. Technologie wordt dan 
een middel dat het lichaam in staat 
stelt om twee ritmes tegelijkertijd 
te produceren: een vocaal en een 
fysiek. Door het lichaam over te 
geven aan de technologie en auto-
matisch te imiteren wat op de video 
te zien is, terwijl we een gememori-
seerde tekst uitspreken, slagen we 
erin om twee verschillende helften 
van het brein te gebruiken — ‘dankzij’ 
de technologie. 
 Anderzijds lijken de dansers op 
dat moment op zombies, gefixeerd 
op een scherm en niet in staat hun 
aandacht ervan weg te rukken. Ik 
denk dat veel mensen zich kunnen 
herkennen in dat gevoel verleid en 
gevangen te worden door beeld. 
Maar het creëert ook een manier van 
performen. Wanneer je hersenen 
op volle toeren draaien, heb je geen 
ruimte meer om na te denken over 
zaken als ‘hoe moet ik dit nu doen?’ 
of ‘in welke staat bevind ik me nu?’ 
Zeker in de laatste voorstellingen 
maak ik graag gebruik van performa-
tieve taken die het brein zo ‘vullen’ 
dat je niet meer kunt doen dan 
de taak gewoon uit te voeren. Je 
vermijdt een zelfbewustzijn. Het is 
moeilijk om te benoemen wat, maar 
er moet iets typisch Amerikaans zijn 
aan de densiteit van mijn werk. Ik 
hou erg van zuiniger werk met meer 
ademruimte, maar uiteindelijk is dat 
nooit wat ik maak.

Kristof van Baarle is verbonden 
aan de Universiteit Gent, waar hij 
zijn doctoraat schrijft over het 
posthumanisme in de podium-
kunsten. Hij is ook werkzaam als 
dramaturg voor Kris Verdonck  
(A Two Dogs Company) en deel 
van de kleine redactie van Etcetera.

(A) Daniel Linehan / Hiatus, Flood 
→ (D) © Jean Luc Tanghe 
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Twilight Zone
Ritmepolitiek en de poëtica van de dans

We leven in polariserende tijden: 
je bent voor of tegen, je bent vrij 
of gevangen, je hebt iets of niets. 
Kunsttheoretica Bojana Kunst ziet 
ook zulke tegenpolen in opvattingen 
over dans: beweging is gestructu-
reerd of vrij, je ziet iets of niets, 
de toeschouwer staat tegenover 
de danser. Hoe kunnen we anders 
nadenken over dans, en zo ook over de 

wereld? Hoe kan een orde gepaard  
gaan met vrijheid, het gemeenschap-
pelijke met het individuele? Door 
een nieuwe kijk op ritme zoekt Kunst 
naar een antwoord op deze vragen. 
Inspiratie vond ze in Natten, een 
voorstelling van Mårten Spångberg.

Door Bojana Kunst

juni 2017

(A)
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I.

Dans is een bijzonder interessant domein voor wie zich 
wil buigen over het paradoxale karakter van ritme: niet 
alleen omdat beweging en ritme binnen deze kunstvorm 
onafscheidelijk lijken, maar vooral omdat het zo moeilijk 
is om je in te beelden dat dans zonder ritme überhaupt 
zou bestaan. Toch werd dans in het verleden vooral geas-
socieerd met maat en metrum. Aangezien metrum sterk 
afhangt van muziek, krijgt het vaak vorm als een structuur 
van passen: muziek wordt geschreven op het ritme van 
die passen, zoals in de geschiedenis van het ballet bijvoor-
beeld. Ritme is op zijn beurt nauw verweven met de disci-
plinaire orde en de choreografische organisatie, die in de 
geschiedenis van de dans vooral de muzikale orde volgde.
 De relatie tussen ritme en dans lijkt echter tweeledig. 
Ritme brengt namelijk niet alleen een bepaalde structuur 
aan, maar is tegelijkertijd ook een explosieve kracht die 
de ervaring van het lichaam transformeert. Zo’n ervaring 
lijkt mijlenver af te staan van de disciplinaire kant van 
ritme. Ritme is met andere woorden een kracht die zowel 
structuur aanbrengt als structuur verstoort of tenietdoet. 
 De ambivalente relatie tussen dans en ritme 
wordt weerspiegeld in de institutionele en politieke 
contrasten die eigen zijn aan dans: vrijheid versus 
discipline, chaos versus orde, choreografische structuur 
versus bewegings vrijheid. Die tegenstellingen houden 
de dualistische visie op dans in stand, waarbij het 
lichaam ofwel vrij is (bevrijd door zijn eigen, ritmische 
materie) ofwel onderworpen aan en beteugeld door 
de wetten van de choreografie. Het beeld van dans in 
onze westerse cultuur heeft met andere woorden iets 
diep-cartesiaans, waarbij het dualisme tussen lichaam 
en geest wordt uitgebreid naar dat tussen een ‘structure-
rende dans’ en een ‘bevrijdende dans’. Die zienswijze  
ligt nogal voor de hand, gezien de periode waarin de 
dans geïnstitutionaliseerd werd: rond die tijd ontstond 
namelijk ook de moderne idee van de rationele geest.  
En ondanks de felle institutionele kritiek op die dualisti-
sche benadering, blijft ze tot op heden voortbestaan. 

In dit essay probeer ik een nieuwe weg in te slaan door 
ritme binnen de dans anders te bekijken: door de dans 
niet te rekenen tot óf het kamp van de discipline óf dat 
van de vrijheid, maar hem te beschouwen als een kunst-
vorm met zowel een productief als een individualiserend 
vermogen. Het besef dat dans een productief vermogen 
heeft, daagde toen ik in 2016 Natten bijwoonde in 
Brussel. Deze performance van de Zweedse choreograaf 
Mårten Spångberg zette me aan het denken over het 
poëtische potentieel van ritme, in de betekenis van  
(het Oudgriekse) ‘poësis’ als een generatieve kracht: 
ritme heeft alles te maken met creëren, met transfor-
meren, met iets aan het licht brengen. 
 Je kunt Natten opvatten als een bijzondere perfor-
mance, die de generatieve kracht van dans vergroot en 
tegelijk door middel van diezelfde dans het structurerend 
vermogen van choreografie in vraag stelt. Doorheen de 
performance — een schier eindeloze reeks herhalingen  
en lussen die maar liefst zeven uur in beslag nemen — 
 zien we de dans evolueren, doorheen de nacht, met het 
publiek gehuld in het halfdonker. Hoewel de dansers 
hun passen tellen en hun dans nog altijd gestructureerd 

is, komt hij dankzij de speciale schemersfeer en de 
voortdurend herhaalde lussen toch over als een gene-
ratieve kracht, een vormpotentieel. In die generatieve 
context schudt het lichaam elk soort identiteit van zich af, 
maar tegelijkertijd blijft het onvermijdelijk een dansend 
lichaam dat vormen genereert: telkens wanneer een 
subject een onderscheidbare vorm opvoert in het bijzijn 
van de anderen, ontstaat er opnieuw een bepaald onder-
scheid. In dit werk projecteert de dans zich niet in de rich-
ting van ‘dingen die nog moeten komen’, maar ontpopt 
hij zich eerder als de heterogeniteit van het heden, een 
schemerige en sfeervolle lineariteit. Zo’n niet-projectieve 
dans vormt geen structurerende kracht (hij beweegt 
namelijk nergens naartoe), maar hij is net zomin geïm-
proviseerd (en dus ook niet ogenblikkelijk of enkel afhan-
kelijk van het huidige moment). Hij bestaat op een of 
andere manier ergens tussenin: op een onderscheidbaar 
ogenblik, als een vorm die verschijnt, als het resultaat  
van zijn eigen productiviteit. 
 De dans in Natten leunt dicht aan bij wat we een 
‘poëtische individuatie’ zouden kunnen noemen: hij is 
repetitief en toch specifiek, en creëert een onderscheid-
bare vorm. Om de bijzondere manier waarop die vorm 
ontstaat te ontleden, is het alledaagse concept van ‘ritme’ 
cruciaal. Ritme hoort namelijk ook bij dans als een poëti-
sche vorm van individuatie. Dans brengt een andere tijds-
politiek aan de oppervlakte binnen het event, dat nu niet 
langer te maken heeft met het contrast tussen discipline 
en vrijheid, maar wel met het uitbreiden van het arsenaal 
aan bewegingsvormen die tot dans kunnen leiden. De 
performance-als-event bestaat dan uit de instabiliteit  
van de dansvorm zelf, de instabiliteit die gepaard gaat 
met ‘wat het betekent om te dansen’.

II.

In wat volgt zou ik graag dieper ingaan op de poëtische 
productiviteit van ritme, die ontstaat als een gemeen-
schappelijk onderscheid. Dans wordt een kracht doordat 
iets verschijnt, er blijft bestaan, vorm krijgt tussen 
verleden en toekomst. Zo’n onderscheid kan enkel tot 
stand komen in het gemeenschappelijke, wanneer het 
wordt waargenomen en gedeeld met anderen. Die  
idee kan ons helpen om de weg te bereiden voor een 
alternatieve interpretatie van dans als een poëtische  
(en politieke), productieve kracht. 
 Die productiviteit kunnen we enerzijds niet cate-
goriseren onder de disciplinaire choreografie van het 
metrum, maar verschilt anderzijds ook van ritme als een 
kinetisch en gevoelsmatig begrip dat weerstand biedt 
aan metrum via een gedeelde lichamelijke en zintuiglijke 
ervaring. De specifieke modaliteit van ritme die ik hier 

“ De dans in Natten leunt dicht 
aan bij wat we een ‘poëtische indi-
viduatie’ zouden kunnen noemen: 
hij is repetitief en toch specifiek, en 
creëert een onderscheidbare vorm. ”
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probeer te schetsen, drukt de dynamische en dramati-
sche mix uit van verschillende soorten instabiliteit die 
toch een onderscheid in het leven roepen: een vorm 
ontstaat doordat hij afwijkt van de andere. Vanuit dit 
oogpunt is vorm, zowel tijdens het dansen als tijdens het 
verkennen van andere bewegingen, onstabiel. En — dit is 
cruciaal voor onze conceptualisatie van ritme — dat geldt 
net zozeer voor de perceptie ervan. 
 Als dat het geval is, dan wekt het ritme van een 
performance eigenlijk de paradoxale indruk een dyna-
mische stabiliteit te zijn, of beter: een dynamische, 
gemeenschappelijke vorm die aan beweging zijn speci-
ficiteit, zijn materialiteit en zijn bestaan doorheen de  
tijd verleent. We zien die dynamische vorm, nemen  
hem waar, ontvangen hem, maar wanneer we kijken 
naar iets dat beweegt, bewegen we zelf ook. In die zin  
is elke vorm onvermijdelijk een dynamische vorm.  
En als kunst ervoor zorgt dat elke vorm dynamisch is, 
zoals filosoof Brian Massumi zou stellen (Massumi, 
2008), dan zouden we daaraan kunnen toevoegen dat 
ritme een tijdsdimensie vormt waarbinnen die dyna -
miek niet alleen uitdrukking krijgt, maar waarbinnen  
hij ontstaat en bespeeld wordt.   

Een vergelijkbare opvatting van het concept ‘ritme’ komt 
naar voren in een eerder klassieke etymologische tekst 
die vrijwel onopgemerkt bleef binnen de performance- 
en dansstudies. In 1951 publiceerde Émile Benveniste, 
een Syrische wetenschapper die in zijn jeugd vanuit 
Aleppo naar Frankrijk was gevlucht, het essay The 
Notion of ‘Rhythm’ in its Linguistic Expression. Daarin 
neemt hij de Griekse term rhythmós onder de loep en 
herschrijft hij de gebruikelijke etymologie van het woord. 

Volgens Benveniste moeten we de oorsprong van het 
begrip in de context plaatsen van de Ionische natuurfi-
losofen en hun vocabularium, met bijzondere aandacht 
voor Democritus. Rhythmós blijkt een van de meest 
essentiële concepten om een onderscheidbare vorm te 
beschrijven: een proportie, een karakter, het ordenen 
van onderdelen tot een typisch geheel. Benveniste toont 
aan dat het begrip rhythmós in de natuurfilosofie altijd 
verband houdt met de idee van een onderscheidbare 
vorm — met dien verstande dat ‘vorm’ hier een ietwat 
andere betekenis krijgt dan de andere Griekse woorden 
voor vorm, zoals eidos, morphé en ousia. Benveniste 
stelt namelijk dat rhythmós een speciaal soort vorm  
is, waarvan de eigenlijke betekenis in de staart zit —  
in het achtervoegsel (th)mós.
 Rhythmós bestaat uit twee delen: rhein (vloeien) 
en (th)mós. Benveniste maakt brandhout van de popu-
laire opvatting dat rhythmós zou afstammen van het 
woord ‘vloeien’ en plaatst vraagtekens bij de simplisti-
sche uitleg dat de oude Grieken ritme ontdekt zouden 
hebben toen ze het spel van de golven langs de oevers 
van de rivier aanschouwden (met enkele voorbeelden 
toont de auteur aan dat rhythmós in het presocratische 
Griekenland nooit gebruikt werd om het voortvloeien 

“ Wanneer we kijken naar iets dat 
beweegt, bewegen we zelf ook. In 
die zin is elke vorm onvermijdelijk 
een dynamische vorm. ”
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van een rivier aan te duiden). Benveniste betoogt heel 
overtuigend dat de foutieve interpretatie/betekenis van 
het woord ‘ritme’ te wijten is aan oppervlakkige etymo-
logische analyses die de samenstelling van het woord 
verkeerd begrepen. Het achtervoegsel (th)mós voegt 
namelijk een belangrijke nuance toe: het beschrijft “ 
de specifieke manier van vloeien” (Benveniste, 286). 
 Het suffix th(mós) verdient dus extra aandacht — niet 
omwille van zijn betekenis, maar omwille van het bijzon-
dere gevoel dat het aan abstracte woorden en concepten 
verleent. “Het verwijst niet naar de verwezenlijking van 
het begrip, maar naar de specifieke modaliteit van die 
verwezenlijking zoals we ze waarnemen met onze ogen” 
(Benveniste, 285). Die bevinding wordt gestaafd door 
andere Oudgriekse woorden die op th(mós) eindigen. 
Benveniste haalt onder meer orchethmós aan, of de 
manier waarop we een specifieke dans waarnemen (dit 
begrip verschilt van orchesis, wat verwijst naar de activi-
teit van het dansen zelf), en sthathmós, de positie die iets 
aanneemt om in balans te komen (wat dan weer verschilt 
van stasis: zich in een bepaalde positie bevinden). 
 Gezien de context waarin rhythmós verschijnt, schrijft 
Benveniste, “verwijst het naar de vorm op het moment 
dat die wordt aangenomen door iets vloeiends, iets 
beweeglijks. Het verwijst naar de vorm van iets dat 
geen organische consistentie heeft, dat in het patroon 
van een vloeibaar element past, van een willekeurig 
gevormde letter, van een gewaad dat je naar eigen goed-
dunken drapeert, van een bepaalde stemming of aard” 
(Benveniste, 286). Als concept is het het best geschikt om 
disposities en configuraties te beschrijven die geen vaste 
vorm of natuurlijke noodzaak hebben en die “ontstaan 
uit een situatie die altijd onderhevig is aan verandering” 

(Benveniste, 286). Rhythmós heeft met andere woorden 
niet alleen te maken met de dynamische realiteit zoals 
we die tijdens het voortvloeien observeren, maar ook 
met de vorm van die dynamiek zelf. 
 Wat betekent dit inzicht nu precies voor dans en 
performance? Om die vraag te kunnen beantwoorden, 
moeten we nog even bij de tekst van Benveniste blijven 
en opmerken hoe scenisch de nuance die het suffix  
(t)hmós toevoegt eigenlijk is: de dynamische vorm 
wordt op een of andere manier waargenomen, bekeken, 
ontvangen. Hoewel Benveniste niet dieper ingaat op dit 
aspect van het probleem, zouden we zijn benadering van 
de dynamiek van de ritmische vorm als ‘participatief’ 
kunnen bestempelen. De dynamische vorm fungeert hier 
als een vorm die verandert doorheen de tijd, of anders 
gezegd: als de vluchtigheid van vorm die ontstaat door 
een beweging in de tijd. Maar die vluchtigheid van vorm 
ontstaat alleen op het moment dat hij bijgewoond wordt. 
Alleen in dat vluchtige, gedeelde moment kunnen we  
het onderscheid bevatten. 
 Vanuit dit oogpunt wordt rhythmós een vorm van 
onderscheid die ontstaat uit de spanning van wat er 
verschijnt op het moment dat het bijgewoond wordt. 
Het is een specifieke ruimtelijke configuratie van de tijd, 

“ Het schemerlicht is de  
omgeving bij uitstek waar  
onderscheidende eigenschappen 
tot leven komen.  ”

(C)
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een condensatie zonder fixatie, net zoals de sthathmós 
die Benveniste als voorbeeld gebruikt. Sthathmós 
verwijst naar een positie gevormd op het moment dat 
iets in evenwicht komt. Het is geen bestaande positie die 
zomaar voor het grijpen ligt of zomaar ingenomen kan 
worden. Ritme is vluchtig en riskant, uitgesteld en stand-
vastig — het onderscheidt zich door de echo’s van vorige 
momenten die erin voortleven, maar ook door zich open 
te stellen voor de onbekende toekomst, waardoor het 
‘nu’ van het heden continu hersteld en heruitgevonden 
wordt. Ritme zorgt ervoor dat lichamen en dingen zich 
kunnen onderscheiden in een altijd veranderende conti-
nuïteit van dingen. 
 Maar die oneindige, bijzondere beweging is pas 
mogelijk wanneer ze bijgewoond wordt. In die zin is ritme 
iets dat nauw verweven is met de gedeelde of gemeen-
schappelijke tijd: het wordt niet alleen waargenomen, 
maar het gebeurt ook. Zo kunnen we ritme als een dyna-
mische vorm met het begrip ‘event’ verbinden: ritme is 
alleen onderscheidbaar wanneer het tegelijkertijd gedeeld 
is, wanneer het als dynamische vorm een event is.

III.

Wanneer we het bovenstaande in acht nemen, behoren 
zowel het aanbrengen als het omverwerpen van struc-
tuur tot het poëtische proces. Dan kunnen we ritme 
omschrijven als een zichtbare, hoorbare en voelbare 
dynamische kracht die voor stabiliteit zorgt, maar die 
tegelijkertijd voortdurend onderhevig is aan zijn eigen 
veranderingen. Dat scenische vermogen van ritme als 
een gedeelde ervaring heeft echter nog een andere 

belangrijke eigenschap: het feit dat ritme scenisch is, 
heeft ook te maken met het feit dat het altijd in een 
‘tussen-tijd’ gebeurt — het is dat moment en niet dit 
moment. Alleen zo kunnen we ritme als een dynamische 
vorm benaderen. 
 In Natten van Mårten Spångberg zit die eigenschap 
vervat in het gebruik van schemerzones: de dans gene-
reert vormen wanneer hij wordt bijgewoond, maar 
amper zichtbaar is. Het gedeelde onderscheid komt 
dan neer op een onderscheid dat zich tussen twee 
verwante maar toch verscheiden kwaliteiten bevindt. 
Hier is het interessant om de beroemde regels uit 
1837: Of the Refrain van Deleuze en Guattari erbij te 
nemen: “Metrum is dogmatisch, maar ritme is kritisch; 
het verbindt kritieke momenten, of het verbindt 
zichzelf door van de ene naar de andere omgeving 
over te gaan.” (Deleuze en Guattari, 313) Het adjec-
tief ‘kritisch’, dat de auteurs hier lijnrecht tegenover 
‘dogmatisch’ plaatsen, moeten we niet interpreteren 
als het vermogen om een kritische afstand te bewaren; 
het bevindt zich eerder op de scheidingslijn “tussen 
dag en nacht, in het schemerlicht, twilight of Zwielicht, 
‘Haecceïteit’” (Deleuze en Guattari, 312). 

“ De herhalingen waarin Natten 
volhardt, ontmaskeren dans als een 
poëtisch productief vermogen dat 
verder reikt dan de dualiteit van 
metrum versus ritme. ”
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 Deze omschrijving, die ritme tussen twee verwante 
en toch verscheiden kwaliteiten plaatst — in de scheme-
ring — vat goed samen wat het betekent om ritme als 
een productieve kracht te (her)interpreteren: het is een 
onderscheidende kracht, een compositie van individu-
atie. Ritme is haecceïteit, het onthult de ‘ditheid’ van een 
ding, zonder er evenwel een identiteit aan toe te kennen. 
Als haecceïteit in een talige context te maken heeft met 
specifieke formuleringen zoals “dit is gelijk aan dit, maar 
niet aan dat”, dan houdt het in de context van een perfor-
mance verband met ritme: de herhaling is een drijvende 
kracht omdat ze tot de schemerzone behoort, tot een 
atmosferische ‘tussenin’-staat die blijft voortduren — en 
ritme is scenisch omdat het tot diezelfde schemerzone 
behoort: het is dit moment en kan niet tegelijkertijd  
ook dat moment zijn. 
 In die zin is ritme nauw verbonden met de visie 
van Deleuze en Guattari op herhaling. Ritme is kritisch 
omdat afwisseling en herhaling zich kritisch tot elkaar 
verhouden: afwisseling is ritmisch en herhaling is dat 
niet, maar toch zorgt herhaling ervoor dat er ritme 
ontstaat. “Een productieve herhaling heeft niets te maken 
met reproductief metrum.” (Deleuze en Guattari, 314) 
Ritme is kritisch omdat het in zijn herhaling productief is, 
het is productief omwille van zijn repetitieve afwisseling, 
en repetitief omdat het een onderscheidbare kracht is. 

Het begrip ‘haecceïteit’ dat net opdook, zou ik nu graag 
toepassen op Natten, de performance van Mårten 
Spångberg die ik in mei 2016 in de Brusselse kapel van 
Les Brigittines bijwoonde. De voorstelling begon om 
23 uur en duurde tot in de vroege uurtjes. De perfor-
mance vulde de nacht met zijn uitgesponnen, repetitieve 
danssequenties, die rondcirkelden, transformeerden, 
en samen met de ambientmuzieksequenties eindeloos 
leken aan te houden. Op het eerste gezicht weerstaan  
de specifieke duur en de tijdssetting van deze perfor-
mance elke vorm van conceptualisatie. De focus ligt 
immers op de individuele beleving van slapeloosheid, 
van de gedanste herhalingen en de verslavende nachte-
lijke dimensie van de performance. 
 Omdat je als toeschouwer slaperig wordt, in het 
duister zit, indommelt en ergens tussen slapen en waken 
belandt, lijkt het ook logisch om hier op de individuele 
ervaring te focussen — een aanstekelijke of zelfs besmet-
telijke ervaring waarbij de combinatie van het repetitieve 
ritme en de nachtelijke vermoeidheid een deels psyche-
delische, deels onbewuste staat van participatie opwekt. 
De ervaring transformeerde het publiek op een bepaalde 
manier, en lokte ons mee in een dans van de nacht, van 
slaap, dromen, nachtmerries en pure uitputting, soms 
zelfs extase. Maar wanneer we hier even afstand van 
nemen, zouden we dit slapeloze proces ook kunnen inter-
preteren als het poëtische vermogen om iets te produ-
ceren, een onderscheidbare vorm in het leven te roepen, 
een heel alerte compositie. En dat poëtische vermogen 
zit verscholen in de schemering. Iets onderscheidt zich 
pas en wordt pas iets individueels wanneer het tot de 
schemer behoort. Het schemerlicht is de omgeving bij 
uitstek waar onderscheidende eigenschappen tot leven 
komen en waar die kwaliteiten opduiken die iets uniek 
maken: de haecceïteit of ‘ditheid’. De schemering is dan 
een intrinsiek onderdeel van de scenische dimensie van 

ritme, net als het feit dat het steevast wordt bijgewoond. 
Het ritme verschijnt in de nabijheid van anderen, maar 
over die nabijheid tasten we (letterlijk) in het duister — 
namelijk in diezelfde duisternis die nodig is om de  
dynamische vorm te kunnen onderscheiden. 
 In Natten doorstaat de dans net dit soort duisternis: 
een slapeloze toestand waarin vormen en figuren als 
disposities verschijnen, de productie van een onder-
scheid dat maar blijft voortduren. Gedurende sequenties 
van meer dan een halfuur lang herhalen de dansers 
bewegingsstructuren die parallel lopen met de lussen in 
de muziek; ze zingen samen eindeloos voort; ze kreunen 
in het duister; ... Maar wat ze ook doen en doorstaan, 
het is erg gestructureerd én tegelijkertijd ook uitge-
voerd met een zekere gelatenheid en je-m’-en-foutisme. 
Insomnia, de ‘tussenintoestand’ van iemand die slaapt 
en continu weer wakker wordt, vormt het hart van het 
poëtische productievermogen. Haecceïteit staat centraal 
binnen zo’n poëtica, in het gedeelde onderscheid en het 
obscure, huidige moment. Het gaat daarbij niet om een 
soort ‘onmiddellijkheid’, maar eerder om het feit dat, 
eender wanneer er iets verschijnt of wanneer er een 
vorm ontstaat — een pas, een draai, een beweging die 
aanvat of stilvalt — zich de contouren van een structuur 
al aftekenen, een breuk in de tijd, het bevriezen van  
wat was en wat zou kunnen zijn, een politiek waarin  
de gedeelde beweging gekneed wordt en vorm krijgt.

De herhalingen waarin Natten volhardt, ontmaskeren 
dans als een poëtisch productief vermogen dat verder 
reikt dan de dualiteit van metrum versus ritme (met zijn 
transformerende vrijheid) en dat dans de generatieve 
capaciteit toedicht een verschil te maken in tijd en 
ruimte. Precies door zijn eigen georganiseerdheid komt 
dans over als iets niet-georganiseerds, als een beweging 
gevormd door initiële momenten in de schemering 
die eindeloos herhaald kunnen worden, maar die we 
tegelijkertijd — dankzij de duisternis in het hart van de 
structurele duidelijkheid — kunnen beschouwen als het 
potentieel van iets dat ‘nog niet’ is. 
 Dat is exact hoe ritme in performances zoals Natten 
de stabiliteit ondergraaft van wat dans zou kunnen zijn. 
Het zet de deur op een kier voor de bizarre, duistere, 
volkse kant van dans, die doorheen de geschiedenis ener-
zijds getemd werd door, en onderworpen werd aan de 
choreografische bewegingsstructuren, en anderzijds werd 
opgevoerd als een soort pure onmiddellijkheid, dankzij de 
kinetische en empathische veralgemening dat ritme gelijk 
is aan gedeelde transformatie. Maar dans is niet gelijk  
aan discipline, noch aan vrijheid — het is orde noch  
chaos, repetitief noch transformerend, taal noch lichaam,  
gemedieerd noch rechtstreeks. Het is eerder een politieke 
kracht die een scenisch onderscheid mogelijk maakt,  

“ De nieuwe vormen die dans gene-
reert, hebben niet zozeer te maken 
met nieuwe structuren, maar wel 
met verschillende mogelijkheden 
om binnen de tijd te bestaan. ”
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een dispositie van zaken (mensen, dingen, ondingen, 
ietsen en nietsen) die bewegen: “Dans is een subject 
dat vorm opvoert.” (Spångberg, Postdance) In die zin 
ontpopt dans zich als het kritische potentieel van iets 
dat niet affirmatief noch uitsluitend negatief is, maar 
dat eindeloos en koppig aandringt, opeist en vasthoudt. 
Ik zou zelfs durven stellen dat precies deze eigenschap 
onze idee van ‘wat het betekent om te dansen’ in twijfel 
trekt en verruimt: het betekent dat we een andere 
dimensie openen binnen de tijd waarin we rondwaren. 

Voortbouwend op Friedrich Hölderlin argumenteert filo-
soof Giorgio Agamben dat ritme de originele structuur 
van een kunstwerk blootlegt: “Doordat het aan de mens 
zijn authentieke temporele dimensie onthult, creëert 
het kunstwerk voor hem ook een ruimte waarbinnen 
hij deel kan uitmaken van de wereld, de enige ruimte 
waarbinnen hij zijn oorspronkelijke bestaan op aarde 
kan begrijpen en zijn huidige waarheid kan heront-
dekken binnen de onstuitbare en lineair voortvloeiende 
tijd.” (Agamben, “The Original Structure of the Work of 
Art”, The Man Without Content, 101) Dat wordt mogelijk 
omdat ritme een dynamische vorm is, maar ook omdat 
ritme verband houdt met de haecceïteit die onze staat 
van ‘in de tijd zijn’ transformeert tot een toestand die 
productief is (in de betekenis van poësis). 
 Ritme is nauw verweven met de productieve 
dimensie van poësis, of met andere woorden: met 
de productieve kracht waardoor iets aanwezig wordt. 
Het productieve vermogen van ritme houdt in dat we 
de desorganisatie en de compositie van bewegingen 
tegelijkertijd moeten beschouwen — op exact hetzelfde 
moment. Dat is waaruit de dans als event bestaat.  
Dit betekent dan weer dat dans niet altijd een tegen-
gesteld antwoord biedt aan het dogmatische metrum: 
stilte, voeten die zich niet roeren, geen organisatie,  
maar ook exact het tegenovergestelde: meer voeten-
werk, meer lawaai, meer compositie! Hierdoor wordt  
het domein van de dans gevoelig vergroot en verkent 
het bewegingen die mijlenver afstaan van zijn organi-
sche relatie tot het lichaam. Tijdens zulke events speelt 
ritme een cruciale rol: niet omwille van zijn kinetische 
kracht of de kracht van zijn bevelende beats, maar wél 
omdat het een productief bewegingsvermogen is dat 
hand in hand gaat met politieke vragen rond de manier 
waarop beweging verandering teweegbrengt. 
 In die zin zijn de ritmepolitiek van de dans en de 
poëtische productie van dans nauw verbonden met 
elkaar. De nieuwe vormen die dans genereert, hebben 
niet zozeer te maken met nieuwe structuren, maar wel 
met verschillende mogelijkheden om binnen de tijd te 
bestaan. Hierdoor kunnen we dans beschrijven als een 
soort van scenische opschorting, een tijdelijk abandon, 
een productie van vorm in verlatenheid — allemaal 
opvattingen die op een boeiende manier weerwoord 
kunnen bieden aan de logistieke, algoritmische en 
technische procedures die vandaag de dag over-
heersen, om zo de weg te bereiden voor andere 
mobiliseringsmogelijkheden. 
 Dans is dan een kracht die zorgt voor het onder-
scheid binnen onze gemeenschappelijkheid, een verba-
zend sterke kracht die aanwezigheden oproept en die 
zichzelf ontpopt als de duistere, scenische capaciteit 

om vorm te onthullen in de nabijheid van anderen. 
Het herstelt de structuur, maar op een heel specifieke 
manier: als een poëtisch, uniek productief vermogen 
dat andere mogelijkheden van ‘in de tijd zijn’ blootlegt 
terwijl we bewegen. 
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De melancholie  
van de melancholie

Over Caspar Western Friedrich van Philippe Quesne

Hoe verbeeld je weemoed? En wat ís 
weemoed? Hoewel er op het eerste 
gezicht ‘niets’ gebeurt in Caspar 
Western Friedrich van Philippe Quesne 
& Münchner Kammerspiele, zit de 
voorstelling tjokvol details en voorval-
letjes die een complex en paradoxaal 
beeld schetsen van melancholie. 

Quesne koppelt daarbij voortdurend 
terug naar de geschiedenis van  
de romantische melancholie en  
haar plaats binnen een groter  
historisch kader.

Door Pieter T’Jonck

juni 2017
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Een groep cowboys wandelt het podium op. Trage, 
slepende synthesizerklanken weerklinken. Je herkent er 
vaag ‘Nights in White Satin’ in, dat lied van The Moody 
Blues over nachten die nooit eindigen, gedachten die 
nergens toe leiden, liefde die niet beantwoord wordt. 
Diepe melancholie. Maar ook een beetje kitsch. Het 
groepje — vier mannen en een vrouw — schaart zich op 
rotsblokken rond een vuurtje dat fluks opflakkert, en 
fake blijkt. Het bestaat uit wapperende stukjes rode en 
gele stof die van onderuit fel verlicht worden. Een rook-
machine vervolledigt het effect. Meer kitsch dus. Toch 
gooien de cowboys er geregeld een takje bij om het vuur 
aan te wakkeren, alsof ze helemaal opgaan in de mijme-
rende sfeer die zelfs een ersatzkampvuur nog opwekt. 
 Ze verschillen als dag en nacht, deze vier. Een 
nog jonge gitaarspeler, Franz Rogowski, zit naast de 
getaande, pezige Johan Leysen, de gezette, oude Peter 
Brombacher, de jeugdige gitaarspeelster Julia Riedler 
en accordeonist Stefan Merki. Ze zingen liedjes over het 
eenzame bestaan van de trapper. ‘Oh whiskey, leave me 
alone, remember I must go home’. Achter hen loopt op 
het brandscherm ondertussen een aftiteling als van een 
film, met de titel Caspar Western Friedrich, de namen 
van de acteurs, medewerkers, regisseur enzovoort.  
Dat bevestigt dat we hier naar een specifieke beeldfor-
mule uit de cinema kijken, die ook los van een concrete 
plot ‘werkt’: de peilloze vertes van het Wilde Westen die 
de dolende cowboy aanzuigen maar hem ook herinneren 
aan zijn even peilloze gevoelens en verlangens naar een 
onbereikbaar thuis. 
 Al bij die openingsscène duikt een tweede beeldtype 
op naast dat van de western. Franz Rogowski krijgt van 
Julia Riedler een sweatshirt cadeau. Die is bedrukt met 
een landschap van de Duitse schilder Caspar David 
Friedrich (1774-1840). Het lijkt haast heiligschennis 
dat zo’n contemplatief beeld op een sweatshirt kan 
belanden. Friedrich ontwikkelde namelijk zowat in zijn 
eentje een romantische variant op het beeldgenre van 
het landschap. Het schilderij op het sweatshirt, Der 
Wanderer über dem Nebelmeer uit 1818 is daarvan een 
markant voorbeeld. Je ziet een man die met zijn rug 
naar de beschouwer uitkijkt over een berglandschap. 

Het bijzondere van Friedrichs beeldconstructie is dat 
de achtergrond — een verre bergketen en de lucht 
erboven — en de voorgrond, de gedetailleerd geschil-
derde rots waar de man op staat, in elkaar overlopen 
doordat een dikke mist de afstand tussen het verre 
landschap en de voorgrond opheft. Het beeld veroor-
zaakt daardoor een soort duizeling: als de man in het 
beeld maar een stap voorwaarts zet, verdwijnt hij in een 
onpeilbare diepte, een afgrond. Dat wekt, als elk subliem 
beeld, tegelijk angst en verlangen op. Op een sweatshirt 
blijft van dat effect niets over dan de herkenning van  
de beeldformule, het cliché.

Atelier als innerlijke ruimte

In een essay over het landschapsschilderij1 onderzoekt 
Bart Verschaffel de betekenis van dit soort beelden. Hij 
betoogt dat het landschap, als schilderkunstig genre, 
de verte inzet als een manier om ‘de wereld’ zichtbaar 
te maken. De wereld, zo stelt hij, is alles wat buiten ons 
directe bereik en belangstellingsveld valt, en in die zin 
ook haast onvoorstelbaar is. Toch is ‘de wereld’ noodza-
kelijk als een ‘regulatieve idee’. We beseffen dat er iets 
buiten ons bestaat dat onze levens draagt, al vergeten 
we dat altijd ook onmiddellijk weer. Het landschap is 
daardoor als genre contemplatief van aard: het sugge-
reert dat de wereld ons overstijgt, dat we ze nooit hele-
maal kunnen bezetten of bevatten. In een tweede bewe-
ging stelt Verschaffel dan weer vast dat precies beelden 
als deze wandelaar van Friedrich door het gebruik van 
mist en nevel de verte van het landschap terug naar 
voren halen als ‘vaagheid’ die ‘stimmung’ wordt. De 
verte komt plots heel dichtbij om te resoneren met een 
‘vague à l’ âme’ van de beschouwer zelf. Over die ‘vague 
à l’ âme’, hoe je die verbeeldt en wat ze betekent, gaat 
het in Caspar Western Friedrich van Philippe Quesne.
 Door dat thema nadrukkelijk aan te kaarten (al is dat 
in een ironische vorm) creëert Quesne echter meteen 
een toneelmatig probleem. Het landschap, in zijn schil-
derkunstige en zijn cinematografische variant, schort 
namelijk het menselijk handelen op. Op de voorgrond 
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van het beeldvlak gebeurt er niets en kan er niets anders 
gebeuren dan kijken naar een verte (in de westernvariant 
wordt die stilstand, merkt Quesne zelf op, vervangen 
door een ‘motionless journey’). Maar het theater is er 
nu net op gericht om het menselijke handelen op de 
voorgrond te zetten en in perspectief te plaatsen. Het is 
dus volkomen tegengesteld aan het genre van het land-
schap. Wat kan er dan gebeuren eens het brandscherm, 
op de tonen van ‘The Mountain Waltz’ van Quickspace, 
omhoog gaat? 
 Het antwoord is, in zekere zin, niets. Het podium 
verbeeldt de werkkamer van de kunstenaar. Het is een 
indrukwekkend atelier, met grote openingen achteraan, 
en diverse kleinere ramen en deuren in de zijwanden. 
De ruimte, zo leren we later, is een replica van de werk-
kamer van Caspar David Friedrich. Friedrich vond zijn 
motieven en beelden wel in tekeningen naar de natuur, 
maar schilderde later in zijn atelier met de gordijnen toe. 
Het was een blinde ruimte. Daar creëerde hij volstrekt 
nieuwe, onbestaande landschappen met elementen die 
hij in de buitenwereld bij elkaar gesprokkeld had. Het 
atelier was zo de plek waar hij, vrij van verstrooiing, kon 
experimenteren met beeldformules die iets zichtbaar 
konden maken van zijn emotionele, quasi-mystieke 
respons op het landschap, dat voor hem vooral in de 
speling van het licht een weerspiegeling was van God. 
 Als zodanig is dit atelier daarom ook te lezen als een 
zinnebeeld van het innerlijk van de kunstenaar, als de plek 
waar het akkoord ontstaat met de openbaringen die hij 
in de wereld ontwaarde. De biografie van de schilder laat 
echter vermoeden dat het hem daarbij steeds zwaarder 
te moede werd. Friedrich was een melancholische tobber, 
de ‘eenzaamste onder de eenzamen’, beweerden tijdge-
noten, zeker toen zijn werk naar het einde van zijn leven 
nauwelijks nog succes kende en het schilderen zelf door 
een reeks infarcten ook steeds moeilijker werd. Het is 
niet denkbeeldig dat het besef tot hem doordrong dat 
de representatie van het akkoord tussen innerlijk en de 
wereld mogelijk — of onvermijdelijk — enigszins vals, zelfs 
pathetisch klonk. De levende ervaring zonk steeds verder 
weg bij elke nieuwe poging om ze aanwezig te stellen. 

Deze ruimte is niet ‘af’. Ze lijkt op een galerie of een 
museum, enkele dagen voor de opening. De grote ramen 
in de achterwand zijn nog afgeschermd met plastic zeilen. 
De cowboys zetten zich meteen aan het werk. Ze ruimen 
het kampvuurtje op, dragen rotsblokken en graspollen 
(alles namaak) naar achteren en trekken werkkledij aan. 
Ladders, borstels en verf worden aangesleept. Je hebt 
meteen door dat de acteurs hier geen rol spelen. Ze staan 
hier als zichzelf, en gaan als zichzelf aan de slag met wat 
zich aandient. Brombacher zingt ondertussen het gedicht 
‘Immer wieder’ van Rainer Maria Rilke, over geliefden die 
zich in het gras neervlijen, met zicht op een lieflijk dorp in 
de verte. Het gedicht zal keer op keer weer opduiken. 
 Plots draaft Stefan Merki aan met een audiosysteem 
dat speciaal voor het museum ontwikkeld werd, en 
verstopt zit in imitatiekeien. Julia en Franz testen het 
uit, alweer met het gedicht van Rilke. Daarna gaat de 
bende op verkenning in het museum in aanbouw — ze 
verdwijnen van het podium, maar je hoort via de audio-
guide wel wat ze ontdekken: een café, een vestiaire, 
een bibliotheekje met romantische Duitse literatuur van 
Rilke, Novalis, Hölderlin, maar ook albums van Lucky 
Luke of boeken over de Amerikaanse trek naar het 
westen. De gelijkenis tussen dit depot en de collecties 
van rondreizende kunstenaars in eerdere stukken van 
Quesne is opmerkelijk, net als hun opgetogen verwon-
dering. De grote vondst is het schilderijendepot, vol 
doeken van Friedrich. Riedler somt ze allemaal op. De 
bende stommelt ondertussen voorbij de grote ramen 
achteraan het decor. Leysen beent met een dode zwaan 
in de hand over het podium, als een evocatie van het 
patriottische Der Chasseur im Walde van Friedrich uit 
1814. (Maar ik kon niet laten te denken dat de zwaan, 
naast een symbool voor mannelijke kracht en agressie, 
ook steeds een zinnebeeld van melancholie was.)

Podiummachine

Al wat hier tot nog toe gebeurde, doet wat knullig en 
onbestemd aan. Het kampvuurtje, de audioguide, het is 
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allemaal zo duidelijk namaak, zo duidelijk een stuntelige 
poging om een vage stemming uit te drukken die, uit 
de aard van de zaak zelf, toch niet uit te drukken valt. 
Daardoor kun je de gebeurtenissen lezen als een kritiek 
op instellingen als musea die de kunst proberen op te 
leuken met museumshops vol sweatshirts of heden-
daagse animatietechnieken en zo het altijd onbevattelijke 
dat in elk kunstwerk zit onder de mat vegen. Dat strookt 
in elk geval met het kinderlijk enthousiasme dat vooral 
Rogowski en Merki aan de dag leggen. Ze gaan helemaal 
op in hun ‘ontdekking’ van de reusachtige museum/
podium machine die elk denkbaar effect toelaat. De kunst 
zelf lijkt voor hen een detail. 
 Haast terloops zijn er zo al snel vele paradoxen in de 
voorstelling geslopen: tussen ‘echt’ en ‘namaak’, tussen 
kunstdidactiek en -entertainment en de authenticiteit van 
het kunstwerk, tussen de mogelijkheden van de muse-
ummachine en wat ze ‘maar’ oplevert. Zelfs de kinder-
lijkheid van Rogowski en Merki is paradoxaal: je kunt die 
beschouwen als kritiek, maar ook als verbeelding van de 
heimwee van de schilder naar een jeugdige onbevan-
genheid, een essentieel bestanddeel van 19de-eeuwse 
melancholie. Dat resulteert in een lichte, zachte ironie, 
een weemoedige glimlach, die niet meer wijkt. 
 Ook niet als de machine in werking gesteld wordt. 
Johan Leysen test bijvoorbeeld de lichtkrant van het 
museum. ‘Caspar Western Friedrich Museum’ verschijnt 
in allerlei lettertypes op de muur. De typografie is een 
vette knipoog naar films en boeken over het Wilde 
Westen, met als extra een animatie van vlammetjes die 
likken aan de letters. Daarna laat hij — zonder onder-
scheid — diepzinnige teksten, alweer van Rilke en van 
Novalis, over de muren lopen. Iemand anders zet een 
regeninstallatie in werking, en laat dikke, gelige rook-
wolken over het podium rollen. Dreigende synthesizer-
klanken en trommelgeroffel voegen een dramatische 
toets toe aan het beeld van een desolate, onherbergzame 
natuur dat zo ontstaat. In die sfeer kleedt Franz Rogowski 
zich uit en duikt vanop een rots de gele nevel in om op 
zijn buik over het spekgladde podium voort te schuiven. 
Het is, net als het kampvuur, een scène die zo uit Big 
Bang, een eerder werk van Quesne, lijkt weggelopen. 
 Op het eerste gezicht ‘realiseert’ de actie de duizeling 
die Der Wanderer über dem Nebelmeer ongetwijfeld 
ervaart. Maar het sublieme verdampt meteen weer, 
als een ballon die leegloopt, alle tromgeroffel ten spijt. 
Rogowski voert zijn actie namelijk niet één, maar talloze 
keren uit. Zo verliest de daad zijn ultieme karakter. Het 
wordt iets anders, een ongevaarlijke ‘kick’, een onschuldig 
genot. Als de rook opgetrokken is, beleeft hij inderdaad 
dolle pret aan die buikvluchten, al begon de exercitie wel 
met een verhaal over teleurstellingen in de liefde. 
 Zo volgen er meerdere scènes. Te veel om op te 
noemen zelfs. Het eigenaardige van dit stuk, waarin er 
op het eerste gezicht ‘niets’ gebeurt, is immers dat het 
desondanks vol loopt met kleine details en schijnbaar 
onbetekenende voorvallen die, in combinatie met 
teksten en muziek, een complex en paradoxaal beeld 
schetsen van zowel de representatie en de recuperatie 
als de werkelijke, doorleefde ervaring van melancholie. 
Kapitaal daarbij is dat Quesne voortdurend terugkoppelt 
naar de geschiedenis van de melancholie en haar plaats 
binnen een grotere geschiedenis. Naar het einde van 

het stuk bijvoorbeeld. De acteurs hangen een reusachtig 
doek met klemmen op aan twee hoge ladders. Het doek 
herneemt het vergezicht van Friedrichs Nebelmeer, maar 
dan zonder het personage van de schilder. De acteurs 
stapelen onderaan wat ‘echte’ rotsblokken onder het doek, 
 zodat de uitkijkpost van de schilder in drie dimensies  
aanwezig wordt. Dit alweer met de nodige rookwolken, 
en later ook sneeuw. 
 Voor dit doek haalt Peter Brombacher, de oudste in 
het gezelschap, herinneringen op aan een reis die hij in 
1997 maakte naar Krakau, om er Tadeusz Kantors theater 
te zien, net op het moment dat er vreselijke overstro-
mingen zijn. De tocht voert van Dresden naar Krakau, 
en zo ook langs gebieden die Friedrich aandeed op een 
van zijn reizen. De overwinning van Napoleon bij Jena in 
1813, toen Friedrichs woonplaats Dresden onder Frans 
bewind kwam, komt eerst ter sprake. Maar daarna gaat 
het dus over Kantor, over de stad Krakau en over de 
Duitse toneelauteur Gerhart Hauptmann die lang in de 
streek verbleef. Heden en verleden lopen in zijn verhaal 
door elkaar, en evoceren zo een vergeten geschiedenis, 
een landschap, een cultuur die mijlenver stond van wat 
in het West-Europa van 1997 belangrijk leek (zoals de 
dood van Lady Di). Alweer: melancholie over iets wat 
ons voorafgaat en overstijgt, maar in de verte (van de 
tijd) weggezonken is. 

Omgekeerd perspectief

Op dat ogenblik beklimt Julia Riedler, nu niet langer 
verkleed als cowboy, maar als een 19de-eeuwse vrouw 
in een lang gewaad, de kunstmatige rotspartij voor het 
schilderdoek. Ze draagt een ode van Friedrich Hölderlin 
aan het ochtendlicht voor. De dichter is daarin al meer 
bezig met het vervluchtigen van de prachtige ochtend-
stond dan met het genot zelf van het mooie landschap 
dat zich voor hem ontplooit. Het is een van de meest 
intrigerende momenten van het stuk, want de belichting 
en de opkomende sneeuw suggereren net het tegendeel 
van een stralende morgen (maar stemmen dus wel 
overeen met wat in het achterhoofd van Hölderlin al 
speelt). Nog intrigerender is dat Quesne hier het kijk-
perspectief van Friedrichs Nebelmeer omkeert. Met  
de actrice voor het doek creëert hij een schilderij ‘à la 
mode de’ Friedrich, maar we kijken niet met de schilder  
— die we op het schilderij ruggelings zien — mee naar 
het landschap, maar naar de actrice die zich tot ons richt 
tegen de achtergrond van dat landschap. 

“ Zelfs de kinderlijkheid van 
Rogowski en Merki is paradoxaal: 
je kunt die beschouwen als kritiek, 
maar ook als verbeelding van de 
heimwee van de schilder naar 
een jeugdige onbevangenheid, 
een essentieel bestanddeel van 
19de-eeuwse melancholie. ”
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 Wat betekent dat? De omkering reduceert het schil-
derij tot deel, of zelfs maar achtergrond, decor van een 
vertoning (expositie dan wel theaterstuk) waarvan het 
kunstmatige karakter onontkoombaar is, en dat des te 
meer omdat de actrice hier staat ‘als zichzelf’. Dat veran-
dert niets aan de afbeelding op zich, maar wel aan de 
manier waarop we ze ervaren. We zien ze niet meer, in 
het spoor van Friedrich, als een zuigende verte die bij ons 
een vage onrust wakker maakt en op die manier, in dat 
moment van herkenning, het artificiële van het beeld doet 
vergeten. Quesne attendeert ons juist sterk op dat artifi-
ciële. Dat doet hij niet om de melancholische ‘stimmung’ 
van het beeld, of de wat pathetische strategie ervan, te 
ridiculiseren (wat overigens al te gemakkelijk zou zijn). 
Eigenlijk roept hij een ‘melancholie van de melancholie’ 
op. Een melancholie over het verloren vermogen om zich 
in de melancholie te verliezen in een tijdperk waarin de 
beeldformules van Friedrich (net als die van westerns)  
zo uit den treure geëxploiteerd en gekopieerd zijn dat ze 
hun betovering ei zo na verloren. Maar waarom zouden 
we ons desondanks die melancholie ontzeggen?
 Het stuk eindigt waar het begon, rond het kampvuur. 
Johan Leysen zingt ‘Home on the Range’, het ‘volkslied’ 
van het Wilde Westen. ‘Oh, give me a home where the 
buffalo roam, where the deer and the antelope play; 
Where seldom is heard a discouraging word, and the 
sky is not cloudy all day.’  Daarna leest Peter Brombacher 
een brief voor die Caspar David Friedrich schreef aan 
zijn vriend Johan Ludwig Lund (een van de zeer weinige 
geschriften waarin Friedrich zich uitspreekt trouwens).  
Een verrassende brief, want Friedrich put zich uit in details 
die aangeven hoe vervelend en saai al dat kunstgedoe is. 
Hij leed zelf onder de melancholie van de melancholie.

Post Scriptum

Dit stuk drukt, net als eerder werk van Philippe Quesne 
zoals L’ effet de Serge, La mélancolie des dragons, Big 
Bang, of Next Day een wezenlijke waarheid over het 
moderne kunstbedrijf uit, waarin de kunst ‘om zichzelf’ 
bedreven wordt. Kunst wordt dan als kunst herkend 
doordat het zich onttrekt aan een specifieke betekenis, 
doordat ze ‘onduidelijk’ communiceert via esthetische 
middelen. Die worden binnen de kunstwereld hoger 
aangeslagen naarmate ze buitenissiger, meer ‘singulier’ 
of authentiek zijn. Die notie won veld in de romantiek, bij 
Friedrich dus, maar blijft onverminderd doorwerken tot 
op vandaag. Met die notie ontstond ook een toenemend 
fetisjisme rond het kunstwerk, en ultiem ook de kunste-
naar zelf, als ‘bron’ en ‘laatste betekenaar’ van deze fetisj. 
 Dat is niet onschuldig. Het is de bron van een dubbel 
vergeten. We vergeten al te gemakkelijk dat het kunst-
werk deze quasireligieuze plaats maar kan bezetten door 
het complexe maatschappelijke veld eromheen dat deze 
plek creëert. Maar we vergeten nog sneller dat deze 
situatie de kunstenaar structureel in een onmogelijke 
positie plaatst. Hij moet herkenbaar zichzelf zijn binnen 
een systeem dat hem op deze plaats bracht, maar moet 
daarin ook voortdurend verrassen. De concrete productie 
van werken verdwijnt daarbij uit beeld. De vele beslis-
singen die ermee gemoeid zijn, de inspanningen die 
het kost om het werk te maken en — uiteindelijk toch 

ook — aan de man te brengen, uit te leggen, te bewaken, 
lijken allemaal van geen tel in het uiteindelijke werk. 
 Behalve dan voor de maker zelf, die in deze situatie 
als een vreemde tegenover zijn eigen werk kan komen te 
staan doordat hij als enige ook het pietluttige, toevallige, 
onbestendige, banale ervan voortdurend beseft. De ene 
bekampt het probleem door zichzelf te overschreeuwen, 
de andere blijft zitten met de pijnlijke vraag wat ooit 
aan de oorsprong van al dat gedoe lag. Dat is — in de 
woorden van filosoof Frank Vande Veire — altijd een soort 
blinde vlek die eindeloos overschilderd of omcirkeld 
wordt. Het besef dat het ‘echte’ moment zich al in zijn 
oorsprong, op het moment van zijn ontstaan zelf, onttrok 
aan elke vorm van bevattelijkheid en dus totale repre-
sentatie: je zou voor minder melancholisch worden. Al 
wat daarna volgt, is productie waarin op zijn best nog 
een echo weerklinkt van dat ‘ding’ waarmee het begon. 
Als kitsch die vorm van kunst produceren is waarin niets 
meer op het spel staat, waarin de formule het haalt van 
het incisieve gebaar, dan is alle kunst vanaf de romantiek 
structureel kitsch. Wat het verlangen naar echte kunst 
niet wegneemt, wel integendeel.
 Elke voorstelling van Philippe Quesne wordt gemar-
keerd door die dubbelheid. Enerzijds ensceneert hij het 
moment van authentieke ontroering steeds weer als een 
trivialiteit die alleen voor de kunstenaar zelf en enkele 
intimi ‘iets’ heeft. De grote kunst zal haast niemand ooit 
zien, ze verstopt zich in zolderkamers en kelders waar ze 
al bij haar geboorte sterft. L’ effet de Serge. Dat moment is 
ook onveranderlijk kinderlijk en naïef van aard. Next Day. 
Maar Quesne is niet naïef: hij toont ook altijd weer hoe 
zelfs dat moment van ontroering als vanzelf, onmiddellijk, 
muteert tot kitsch. Het ‘moment’ ligt structureel in het 
verleden, en wat rest zijn onbetekenende resten, speeltjes 
als rookmachines of regengordijnen. Dat is geen ‘ontmas-
kering’. Het is een existentiële kwestie. Laat je niet in de 
luren leggen door Quesnes zacht-ironische weemoed.  
Hij wrijft zijn publiek een harde waarheid onder de neus.

Pieter T’Jonck is architect en kunstcriticus. Hij schrijft 
over podiumkunsten, architectuur en beeldende kunst. 
In 2012 cureerde hij de tentoonstelling Superbodies in 
Hasselt. Daarnaast leidt hij zijn eigen architectenbureau 
T’Jonck-Nilis.

(A) Caspar Western-Friedrich
→ (D) © Martin Argyroglo

1 De wereld van het landschap,  
Bart Verschaffel, o.a. te vinden  
op www.dewitteraaf.be

“ Laat je niet in de luren leggen 
door Quesnes zacht-ironische 
weemoed. Hij wrijft zijn publiek  
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Tussen droom  
en dictatuur

De utopische impuls in de twintigste-eeuwse theaterarchitectuur 

De twintigste-eeuwse theaterarchi-
tectuur gaf blijk van een onbevreesd 
utopisme: architecten zetten het 
theatergebouw in als kritische 
denkruimte, om zo vanuit een bevlogen 
toekomstdroom een antwoord te 
formuleren op de interne spanningen 
van de moderne samenleving en op 

zoek te gaan naar een nieuwe eenheid 
tussen spelers en toeschouwers. 
Ondanks zijn inherente echec blijft 
die visionaire impuls ook vandaag 
fascineren. 

Door Lieze Roels

juni 2017

(A)

(B)
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The Theatre is Dead. We want to give 
it a splendid Burial. [Frederick Kiesler]

“Als we onze cultuur op een hoger plan willen brengen, 
dan zijn we, goedschiks of kwaadschiks, gedwongen 
om onze architectuur te hervormen.”, schreef de Duitse 
schrijver Paul Scheerbart in 1914.1 Zijn woorden getuigen 
van een verregaand geloof in de scheppende werking 
van architectuur, en nodigen uit om ook een goede 
eeuw later stil te staan bij de potentiële daadkracht van 
de discipline. Een bouwkundige keuze bepaalt per slot 
van rekening niet alleen waar de zon vlekken strooit op 
stoeptegels, maar ook of openbare wandeltuinen dan 
wel autoparkings het stadsbeeld domineren. Anders 
gesteld: architectuur maakt deel uit van onze collectieve 
werkelijkheid, maar ze laat die werkelijkheid evenzeer 
‘performen’ rond haar contouren. In die zin schuilt er 
onvermijdelijk iets visionairs in het begrip ‘architectuur’ 
— als een mogelijkheid om de publieke ruimte en haar 
subjecten vorm te geven en te transformeren. Dat geloof 
in het bouwwerk als een tool voor maatschappelijke of 
culturele verandering en verbetering was tekenend voor 
de architectuur(theorie) van de twintigste eeuw, en inspi-
reerde eveneens het denken over nieuwe vormen van 
theaterarchitectuur. 
 Aan het begin van de vorige eeuw leek de stand-
vastige blik, zoals die besloten lag in het conventi-
onele lijsttheater (waarin scène en auditorium strikt 
van elkaar gescheiden zijn door de toneellijst die het 
speelvlak omkadert), niet meer te beantwoorden aan 
de omwentelingen van de moderniteit. Die moderniteit 
kent vele gezichten en al evenveel definities, maar  
rudimentair kunnen we haar omschrijven als een 
dialectisch samengaan van het objectieve proces  
dat als ‘modernisering’ bekendstaat en de subjectieve 
reacties hierop2 — een conglomeraat van nieuwe 
gebruiken en instituten (economische rationalisatie, 
urbanisering, vooruitgangsdrift, secularisatie), en  
de bijbehorende gedaantes van malaise (melancholie, 
vervreemding, angst voor sociale desintegratie). 
Grofweg: de moderne burger schikt zich niet langer 
naar één aanvaarde traditie, maar wordt beïnvloed  
door een caleidoscopisch complex aan indrukken, 
vertogen en technologische ontwikkelingen. 
 Te midden van die ingrijpende veranderingen 
begreep men het lijsttheater en zijn denkbeeldige 
vierde wand steeds vaker als een anachronisme: het 
slaagde er niet langer in de meerduidige verhouding 
tussen het nieuwe tijdperk en zijn inwoners adequaat 
te belichamen. In een poging bij te benen en de tradi-
tionele toneellijst tegenspel te bieden, groeide de 
twintigste eeuw uit tot een periode van experiment 
met historische theatermodellen en ongeziene archi-
tectuurvormen. Die architecturale exploratie bracht in 
de jaren 1960, 1970 en 1980 onder meer de gekende 
black box en het vlakkevloertheater met zich mee. Ze 
verschafte ook ruimte aan een heuse golf van futuristi-
sche ontwerpen, gekenmerkt door hun utopische zoek-
tocht naar een hernieuwde continuïteit tussen publiek 
en spelers en naar een collectieve begeestering, die 
zich zowel in het theatergebouw als in de samenleving 
eromheen moesten manifesteren.  

Een vulva en een ei

Twee voorbeelden. In 1918 schetste de flamboyante 
Nederlandse architect Hendricus Theodorus Wijdeveld 
(1885-1987) een eerste ontwerp van zijn monumen-
tale Volkstheater, dat gebouwd moest worden in het 
Amsterdamse Vondelpark. De befaamde tekening laat 
weinig aan de verbeelding over: de reusachtige hoof-
dingang openbaart zich als een geopende vulva, en de 
zijvleugels van het theater wenden zich naar voren als 
welvende eierstokken. Achter die grootse gevel bevindt 
zich één doorlopende ruimte waarin ieder onderscheid 
tussen speler en toeschouwer wordt opgeheven: de 
scène is opgenomen in de algemene binnenruimte en 
vloeit onmiddellijk voort in de toeschouwersruimte. 
Coulissen en decors zijn er niet langer, maar met behulp 
van de juiste verlichting wordt de achterwand alsnog  
in harmonie gebracht met het opgevoerde spel. 
 Wijdeveld zag het als zijn plicht om de verloren 
balans tussen mens, machinerie en kunst te herstellen, 
en hij ervoer het theatergebouw als de uitgelezen plek 
om dat evenwicht te bestendigen. Met dit genitale 
ontwerp wilde de architect een tegenwicht vormen tegen 
de teloorgang van fysieke en esthetische samenhorig-
heid in de moderne metropool, die met haar groeiende 
mobiliteit en massamedia steeds meer weg had van een 
dissonante explosie van sensaties. In het Volkstheater 
moesten techniek en kunst niet alleen vervloeien tot 
één bezielde totaalervaring, maar bovendien moest 
deze creatie bij de toeschouwers een ongekende 
beleving van gestileerde harmonie teweegbrengen. 
In de woorden van de architect: “Wij zien dit theater 
opgenomen in het leven en bewegen der metropolen, 
wij zien het als wachter aan het einde der groote boule-
vards geplaatst, […] Wat nog aan kleinheid des harten 
aanwezig is, zou daar overwonnen worden door het 
ontvangen der gewijde kunst van een nieuwe socialis-
tische gemeenschap.”3 De vloeiende contouren en de 
wijde deuropening van het Volkstheater moesten bij de 
binnenstromende massa dus een geestelijke bevruchting 
stimuleren, opdat die massa vervolgens een herstelde 
en eendrachtige schoonheid kon uitdragen — ook buiten 
de muren van het Volkstheater.  
 Een gelijkaardige opzet kunnen we herkennen in het 
Endless Theatre van de Oostenrijks-Amerikaanse architect 
Frederick John Kiesler (1890-1965). Dit theater werd, als 
een eivormig model in plaaster, voor het eerst voorge-
steld in 1926 tijdens een internationale theatertentoon-
stelling in New York. Het podium van het Endless Theatre, 
verbeeld op enkele bijbehorende plattegronden, had een 
spiraalvormige structuur en bestond uit verschillende 

“ Architect Frederick Kiesler 
begreep het conventionele drama 
als een misplaatste kunstvorm  
die de relatie tussen het nieuwe  
tijdperk en zijn inwoners  
verkeerdelijk portretteerde. ”
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platformen, waarop zowel toeschouwers als spelers 
konden plaatsnemen. De scène en het auditorium werden 
dus niet langer van elkaar gescheiden door de toneellijst, 
maar vloeiden samen in één ellipsvormig continuüm. 
 Toen Kiesler in 1959, zes jaar voor zijn dood, door 
de Theatre Guild van New York gevraagd werd om een 
ideaal theater te creëren, besloot hij om zijn Endless 
Theatre te herwerken tot een finaal theaterontwerp dat 
hij zelf ‘the Universal’ doopte. In tegenstelling tot het 
model uit de jaren 1920 — dat uiteindelijk niet veel meer 
was dan een sferisch en abstract concept — moest het 
Universal Theatre een grootse en tastbare constructie 
worden waarin utopie en pragmatiek krachtdadig 
samenkwamen. De uitwendige structuur deed wederom 
denken aan die van een ei, maar de toeschouwersruimte 
werd ditmaal in de vorm van een arena gegoten, die  
het middelste en grootste podium moest omringen.  
Via interne liftjes kon het publiek eveneens plaatsnemen 
op meerdere balkons, en het proscenium (het voorste 
gedeelte van de toneelvloer) werd vergezeld van twee 
perifere en beweeglijke podia. Het opmerkelijkste 
aspect van het Universal Theatre was echter niet zijn 
technologische dynamiek, maar wel de multifunctionele 
inzetbaarheid van het gebouw, die in iedere vezel van 
het ontwerp vervat zat. De centrale theaterruimte moest 
immers aangevuld worden met een wolkenkrabber: 
daarin konden meerdere kleine theaters, kantoren, 
radio- en televisiestations en tentoonstellingsruimtes 
huizen — letterlijk één sociaal universum dus, dat het 
artistieke en het economische met elkaar verbond. 
 Zowel het Endless Theatre als het herwerkte 
Universal Theatre maakte deel uit van het correalisme, 
Kieslers wetenschapsfilosofie die zijn hele architecturale 
oeuvre beïnvloedde. De visionaire architect zag de mens 
als spilfiguur tussen drie spanningsvelden: humaan, 
technologisch en natuurlijk. Als de drie velden in even-
wicht zijn, is er sprake van een kosmische correlatie  
— of ook wel een ‘eenheid met het geheel’. Maar Kiesler 
stelde vast dat de moderne samenleving die correlatie 
belemmerde, door een foutief en louter kapitalistisch 
gebruik van technologische middelen. Door toeschou-
wers en spelers te verbinden in één sferische ruimte, 
waarin artiesten en mechaniek één kunstwerk tot stand 
brachten, wilde hij de inwoners van zijn samenleving 

tonen hoe die correlatie zich wél kon manifesteren.  
Doel was dat de moderne mens bij het verlaten van  
het Universal Theatre dat hernieuwde evenwicht ook  
zelf zou kunnen verbreiden. 

Een dramatische dood

Hoewel bovenstaande voorbeelden nooit het stadium van 
maquette of schets ontstegen, delen ze wel een intrige-
rende geestdrift. Zowel Wijdeveld als Kiesler schakelde 
het imaginaire theatergebouw in als een manier om 
uitgebreid te reflecteren op de moderne maatschappij en 
haar interne spanningen. Vervolgens wilden ze, middels 
het theatermodel, een antwoord formuleren op de sociale 
onrust, en op zoek gaan naar een herstelde universele 
daadkracht. In het theater, dat volgens deze architecten 
bestond bij de gratie van collectiviteit, lijkt de symbolische 
kracht van architectuur zichzelf dan ook te ontdubbelen. 
Het theatergebouw thematiseert niet alleen een ruimte-
lijke verhouding tot de (stedelijke) omgeving waartoe het 
behoort, maar ook een gemeenschappelijke zienswijze.  
De innovatieve positionering van toeschouwers en 
spelers in het Volkstheater en het Universal Theatre, 
moest dus ook een nieuwe waarnemingspsychologie 
aanwakkeren — een manier van kijken én ervaren die  
de moderne samenleving weer in balans zou brengen. 
 Maar wanneer we onszelf de vraag stellen hoe we 
naar iets kunnen kijken, rijst natuurlijk ook de vraag wat 
we dan juist te zien krijgen. Het is opmerkelijk dat noch 
Wijdeveld, noch Kiesler een pasklaar antwoord bood op 
deze vraag. In een gevleugeld essay, dat moest fungeren 
als een omkaderende studie bij de schets van het grote 
Volkstheater, liet Wijdeveld wel duidelijk verstaan dat 
er in zijn theaterontwerp niet langer plaats zou zijn 
voor de realistische theatertraditie, die volgens hem de 
wetten der kunst vergeten had. Het realistische drama 
imiteert immers niet alleen de maatschappelijke werke-
lijkheid, maar lijkt met die imitatie ook de gebreken 
van die werkelijkheid te aanvaarden. In de ogen van de 
Nederlandse architect was die gemakzuchtige acceptatie 
in tijden van grootschalige verandering onaanvaardbaar, 
en bovendien behoorlijk schadelijk. Op de bühne van het 
Volkstheater zou deze ‘ongeïnspireerde’ theatervorm dan 
ook hardhandig worden afgewezen, om opnieuw plaats 
te maken voor harmonieus en exuberant drama, vervuld 
van doordringende schoonheid en gestileerde ritmiek. 
 Eenzelfde breuk met de traditie manifesteert zich in  
de schriftuur van Kiesler, zo illustreert ook zijn revolu-
tionaire slogan ‘The theatre is Dead. We want to give 
it a splendid Burial’4. Net als Wijdeveld begreep de 
Oostenrijks-Amerikaanse architect het conventionele 
drama als een misplaatste kunstvorm die de relatie 
tussen het nieuwe tijdperk en zijn inwoners verkeerdelijk 

“ De twintigste eeuw groeide uit 
tot een periode van experiment  
met historische theatermodellen  
en ongeziene architectuurvormen. ”
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portretteerde. Zijn verlangen om het theater van het 
verleden eens en voor altijd te begraven, stamt dan 
ook uit de rituele geste van deze handeling: in de totale 
afschaffing van het drama wilde Kiesler toegang vinden 
tot de troostende vergetelheid die na een ceremoniële 
begrafenis in werking treedt. Want pas als kunstenaars 
en toeschouwers zouden aanvaarden dat het traditionele 
theater niet langer was, kon er een nieuwe artistieke kiem 
geplant worden — een radicale wedergeboorte van de 
toneelkunst uit de assen van haar verbrande voorganger. 
 De queestes van Wijdeveld en Kiesler naar een 
hernieuwd drama waren in de twintigste eeuw evenwel 
geen unicum, veeleer maatstaf. Hoewel de thema’s van 
het naturalisme en realisme niet meteen van de scène 
verdwenen, zocht menig auteur, regisseur, scenograaf 
en acteur ook naarstig naar experimentele alternatieven 
die de traditionele theatercodes moesten openbreken. 
De resem ismes en hun vertegenwoordigers — progres-
sieve figuren als Vsevolod Meyerhold, Bertolt Brecht of 
Antonin Artaud — grepen de scène aan als een plaats 
van radicale vernieuwing, en formuleerden uiteenlo-
pende opvattingen over acteerkunst en de functie van 
het theater in de samenleving van hun tijd. Die artistieke 
variëteit weerspiegelt zich ook in de concrete hervor-
ming van de theaterzaal, die steeds meer de belofte 
van flexibiliteit ging uitdragen. In het kielzog van de 
dramatische herbronning kreeg het lijsttheater dan ook 
concurrentie van een rist andere vormen (zoals de eerder 
genoemde black box of het vlakkevloertheater), die met 
hun verschillende ruimtelijke verhoudingen en hun 
kneedbare functionaliteit niet alleen uitdrukking gaven 
aan de dynamische mogelijkheden van de technologie, 
maar ook aan de diverse vormen van de toneelkunst. 
 Het is evenwel in dit opzicht dat de gerealiseerde 
twintigste-eeuwse theatermodellen drastisch afwijken 
van futuristische creaties als het Volkstheater of het 
Universal Theatre. Architecten als Wijdeveld en Kiesler 

waren er immers van overtuigd dat de theaterarchi-
tectuur zich niet moest vormen naar de eisen van een 
nieuwe speel- of schrijfwijze, maar dat ze aan die drama-
tische vernieuwing moest precederen. Die radicale opvat-
ting duidt ook waarom de omschrijving van het opge-
voerde drama in hun ontwerpen, afgezien van enkele 
poëtische en programmatische woorden, zo vaag bleef. 
De architecturale vormen van het Volkstheater en het 
Universal Theatre moesten het theater van de toekomst 
namelijk vanzelf evoceren — als een visionair drama dat 
intuïtief moest voortvloeien uit de eigenzinnige ruimte-
lijke relatie tussen toeschouwers en spelers. 

 
Autoritair addertje

De individuele architect die als een almachtige totaal-
regisseur met zijn theatermodel niet alleen het gehele 
drama, maar ook de wereld rondom de scène wezenlijk 
verandert: het heeft überhaupt iets vreselijk naïefs en 
onrealistisch, maar het is bovendien een behoorlijk tota-
litair idee. Er schuilt dan ook een vreemde paradox in 
het utopische opzet van Wijdeveld en Kiesler: enerzijds 
dienden kunstenaars en technici in het Volkstheater en 
het Universal Theatre collectief de handen in elkaar te 
slaan om een bezielde creatie te realiseren, anderzijds 
moesten ze zich onverbiddelijk schikken naar de archi-
tecturale eisen en dromen van één individu. Hoewel  
het begrip ‘collectiviteit’ dus een stuwende factor was  
in hun visie op het theatergebouw, miskenden Wijdeveld 
en Kiesler evenwel het wezenlijke belang van de weder-
kerige dialoog tussen architecten, technici, en kunste-
naars — een dialoog die essentieel was en is voor de 
reële werking van het theater. 
 Dat autoritaire addertje onder het gras maakt de 
theatermodellen van deze architecten bijgevolg ook 
bijzonder feilbaar: er was namelijk geen enkele zekerheid 
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dat artiesten bij het aanschouwen van het Volkstheater of 
het Universal Theatre ook daadwerkelijk naar de ingang 
zouden hollen om vervolgens hun kunstzinnige vrijheid 
af te staan aan de theatrale eisen van deze architecten. 
Zelfs als zich ooit genoeg kapitaal zou aandienen om 
een monumentaal en hoogtechnologisch theatermodel 
als het Universal Theatre te verwezenlijken, blijft het 
dus nog maar de vraag wat er van Kieslers grootse 
toekomstdroom zou terechtkomen. Want wat heeft de 
samenleving aan een revolutionair theatergebouw 
zonder spelers op de scène? 
 De totalitaire wens van Wijdeveld en Kiesler om het 
gehele theaterwezen naar hun architecturale pijpen te 
laten dansen, kan dan ook verklaren waarom de invloed 
van hun theatermodellen op de werkelijke hervorming 
van het drama zo gering was.5 Bevangen door hun 
allesomvattende toekomstdroom leken deze architecten 
immers te vergeten dat ze werkzame kunstenaars en 
technici nodig hadden om te delen in hun idealen, opdat 
die idealen vervolgens werkelijkheid konden worden. 
Zoals sociaal geograaf David Harvey in Spaces of Hope 
(2000) omschrijft, is die intrinsieke tegenstrijdigheid 
evenwel kenmerkend voor de ruimtelijke utopie: ener-
zijds poogt ze met haar construct de bestaande omge-
ving af te schaffen en te herscheppen, anderzijds heeft 
ze de middelen van die omgeving nodig om zichzelf 
te realiseren. Het architecturale utopisme lijkt dan ook 
onvermijdelijk gedoemd tot falen, alleen al omdat het  
in zijn concrete verwezenlijking de wensdroom bevriest 
en daardoor ook zijn imaginaire vrijheid afstaat. 
 Desondanks zou het kortzichtig en jammer zijn om 
de visionaire dromen van Wijdeveld en Kiesler zonder 
meer af te schrijven als autoritair of futiel. Veeleer dan 
de vraag of de realisatie van het Volkstheater of het 
Universal Theatre mogelijk of zelfs wenselijk was, is 
de scherpzinnige verbeelding van deze ontwerpen van 
belang — ook in ons hedendaagse tijdperk. Het is name-
lijk deze verbeeldingskracht die het mogelijk maakt om 
voorbij de grenzen van het reële te denken, en de kriti-
sche conditie van het ‘nog-niet-zijn’ te installeren. Zoals 
de filosoof Ernst Bloch neerschreef in zijn roemrijke  
Das Prinzip Hoffnung (1954-1959), moet de utopische 
impuls erkennen dat de wereld fundamenteel onvoltooid 
is, om vervolgens vanuit die pijnlijke onvolmaaktheid 
een opening te vinden naar een hoopvolle en alles-
omvattende drang tot verbetering. 
 Met hun theatermodellen balanceren ook Wijdeveld 
en Kiesler op die intrigerende scheidingslijn tussen het 
reële en het potentiële. Enerzijds tonen ze zich immens 
gevoelig voor de ontwrichtende veranderingen in de 
moderne tijd, anderzijds grijpen ze die sociale verstoring 
aan om een nieuwe theatrale wereld te verzinnebeelden. 
Het getuigt van een inspirerende durf, een manier van 
denken en dromen die ons ver voorbij de instituten van 
de status quo tilt. Zeker in een tijd waarin iedere poging 
tot actie dreigt uit te monden in politiek gekissebis of 
eindeloos debat, en nu zelfs de idee ‘utopie’ steeds 
meer in utopie verzandt, kan de radicale verbeelding 
van Wijdeveld en Kiesler ons dan ook inspireren om 
ons voorbij de limieten van de gangbare werkelijkheid 
te begeven en op zoek te gaan naar onbevangen alter-
natieven. Om de positie van het theatergebouw in onze 
hedendaagse samenleving niet alleen te herdenken of  

te bevragen vanuit zijn reële gegevenheid, maar 
evenzeer vanuit onze ongebreidelde wensen en 
dromen — wars van praktische bezwaren of economische 
beperkingen. Dat die visionaire ideaalbeelden zich waar-
schijnlijk nooit zullen vertalen in één perfect en reali-
seerbaar construct, hoeft dan ook geen reden te zijn om 
te vervallen in melancholische malaise of verlammende 
machteloosheid. Integendeel: de kracht van de utopische 
impuls schuilt juist in de ongenuanceerde droomtoestand, 
 in zijn stoutmoedigheid om ondanks alles te blijven 
dromen van een wereld in balans.6 

Lieze Roels studeerde in 2016 af als master in de 
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 Wijdeveld: voorkant. 
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