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Tijdens de openingsavond van het Bâtard Festival, begin november, brachten
twee voorstellingen twee realiteiten uit verschillende contexten binnen in de
theaterzaal: de Zuid-Koreaanse theatermaker Jaha Koo reflecteerde over de
politieke en economische situatie in zijn thuisland, en de Keniaanse verhalenverteller Ogutu Muraya onderzocht de link tussen Oost-Afrikaanse hardlopers
en het ontstaan van een postkoloniaal identiteitsbesef. Die stap was helemaal
niet zo vreemd, daar het koloniale verleden (en heden) van deze landen
onmiskenbaar verbonden is met het Westen. Bovendien leven en werken beide
makers in onze contreien en maken ze dus deel uit van de lokale scene.
Beide voorstellingen spraken hun publiek aan als kosmopolieten, als wereldburgers van een geglobaliseerde samenleving waarin een ‘wij’ niet langer van een
‘zij’ te onderscheiden valt. Dat doet denken aan een recente uitspraak van de
voorzitter van de grootste Vlaamse partij, die vond dat ‘buitenlandse conflicten
niet geïmporteerd mogen worden’ (zolang het natuurlijk geen separatistische
projecten betreft). Die uitspraak, geopperd in de context van een conflict
tussen Koerden en Turken in Antwerpen, staat haaks op de realiteit. Ze tracht
te exporteren wat hier geworteld is en ook hier leeft.
Terwijl grenzen opnieuw gesloten worden en identiteitspolitiek niet enkel
minderheden maar vooral populistische meerderheden aanspreekt, is de wereld
allang zo divers geworden dat een conflict dat ver weg plaatsvindt, ook hier
gevolgen heeft. Dat is niet alleen het resultaat van migratie, maar ook van een
burgerschap dat, in superdiverse tijden, de lokale kring steeds meer overstijgt.
Dat ‘glokale’ burgerschap is een eigenschap waar we te weinig op aangesproken
worden, ook in de theaterzaal. Want niet enkel conflicten kunnen geïmporteerd
worden, ook broodnodig inzicht over de geschiedenis én good practices.
Ook de kunsten zijn de voorbije veertig jaar danig geïnternationaliseerd.
Theater, en zeker dans en performance bewegen voorbij allerhande grenzen.
En toch lijkt het alsof de diversiteit en meerstemmigheid van dat werk is afgenomen. De internationale kunstenaars die we op onze scènes te zien krijgen,
lijken veelal te behoren tot een select clubje dat de hele wereld rondreist. Wordt
er vandaag nog voldoende internationaal geprospecteerd, of vallen programmatoren vooral terug op de bestaande circuits en lopen ze achter dezelfde hypes
aan? Speelt de gekrompen subsidiepot een rol in hoe kunstencentra en theaterhuizen al dan niet risico’s nemen door minder gekende namen uit te nodigen? Is
de nieuwsgierigheid van een deel van het publiek afgenomen? En wordt er vanuit
het beleid te veel nadruk gelegd op lokale verankering van kunstenaars?
Gezelschappen gefinancierd door het Vlaamse Kunstendecreet worden
ijverig geëxporteerd. Maar blijven we, wanneer het op de ‘import’ aankomt,
te vaak bij het gekende, of bij het exotische en daarom (voor de gemiddelde
kijker) bij het ongevaarlijke? Hoe kunnen we de glokale diversiteit zinvol
bespreken? Waar en wanneer worden we op een constructieve manier aangesproken op ons glokale burgerschap? Op onze capaciteit voor inzicht en
empathie, zoals Esther Tuypens in dit nummer betoogt? Hoe de spanning
tussen subjectieve esthetiek en culturele globalisatie als meerwaarde in
de verf zetten, zoals Matthias Lilienthal, artistiek leider van de Münchner
Kammerspiele, het een paar pagina’s verderop formuleert?
De artikels in dit nummer hebben het onder andere over identiteit, geschiedenis, populaire cultuur, inleving, dekolonisering, architecturale gemeenschap,
een dialogische kunstpraktijk en lokaal kunstenbeleid. Deze Etcetera kijkt
de glokale werkelijkheid gretig in de ogen, net als de politieke, ethische en
artistieke problemen die ermee gepaard gaan.
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De empathische
blik in het theater

december 2017

Hoe inleving en identificatie een kritisch inzicht kunnen genereren
Recent neurowetenschappelijk onderzoek bevestigt wat 19de-eeuwse kunstfilosofen al aanvoelden: kijken is niet
passief, maar veronderstelt een lichamelijke betrokkenheid van de toeschouwer.
Empathie biedt daarom een interessante
piste om na te denken over de status

van de toeschouwer in het theater,
die vandaag nog vaak gevangen lijkt te
zitten in een tweedeling tussen activiteit
en passiviteit. Kan de empathische blik
ook een kritische blik zijn?
Door

Esther Tuypens

(A)
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Ik is wij
De interesse voor het begrip empathie kende de laatste
twee decennia een opmerkelijke heropleving. Niet
alleen binnen het academisch onderzoek, maar ook in
de populaire cultuur is empathie een veelbesproken
onderwerp. Zo werd de keuze voor Moonlight als beste
film bij de Oscars van vorig jaar door sommige journalisten beschouwd als een overwinning van empathie
op escapisme. De film vertelt het verhaal van een jonge
homoseksuele zwarte man die opgroeit in het getto van
Miami. Op streamingdienst Netflix verscheen dan weer
de populaire sciencefictionserie Sense8 van Lana en Lilly
Wachowski. De serie volgt een groep mensen uit verschillende delen van de wereld die via een empathische
connectie met elkaar in contact staan. Hoewel ze ver uit
elkaar liggen, tonen beide voorbeelden wat de hedendaagse aantrekkingskracht is van empathie: de mogelijkheid om identiteitsverschillen op het vlak van onder
andere afkomst, gender en seksualiteit te overbruggen
door te focussen op universeel menselijke ervaringen.
Empathie is zo beschouwd een mogelijk antigif tegen
discriminatie, geweld en sociale onrechtvaardigheid.
In onze geglobaliseerde wereld, waarin het liberale
marktdenken overheerst, komt het naar voren als een
alternatief voor een ver doorgedreven individualisme.
Zo vond het begrip ook ingang in het politieke discours
in de Verenigde Staten. De voormalige president Barack
Obama was gedurende zijn ambtstermijn een bekend
pleitbezorger voor de cultivering van empathie. Tijdens
een speech in 2006 sprak hij zelfs van een empathy
deficit, een gebrek aan empathie in de Amerikaanse
samenleving dat volgens hem een even grote politieke
uitdaging vormde als de oplossing van het begrotings
tekort, het federal deficit.
Voor het creëren van een menselijkere en rechtvaardigere samenleving, wordt dus veel verwacht van empathie. Maar er zijn ook grenzen aan de doeltreffendheid
van het begrip als een sociaal instrument. Critici wijzen
er immers op dat empathie in grote mate een vorm van
projectie is. We kunnen ons beter inleven in situaties die
we herkennen uit ons eigen leven en hebben daarom
de neiging om onze eigen ervaringen te projecteren op
die van een ander persoon zodat we ons zouden kunnen
inleven. Zelfs als we ons kunnen identificeren met het
verhaal van iemand anders, betekent dat nog niet dat
we inzicht krijgen in de achterliggende context van dat
verhaal. Dit is misschien wel de belangrijkste valkuil
van empathie als middel tot sociale verandering. De
structuren van ongelijkheid die achter het persoonlijke
verhaal liggen, dreigen onzichtbaar te blijven.

“ De belangrijkste valkuil van
empathie als een middel tot
sociale verandering? De structuren
van ongelijkheid die achter het
persoonlijke verhaal liggen, dreigen
onzichtbaar te blijven.
”

In het theater is de bekendste criticus van empathie
ongetwijfeld Bertolt Brecht. Voor Brecht was empathie
een effect van het bourgeois theater, dat zijn publiek
door middel van illusie in een trance hield. Het dramatische theater, dat er traditioneel op gericht is om de
toeschouwer mee te slepen in een verhaal en binnen
te trekken in een andere wereld, creëerde volgens hem

een gelaten houding bij het publiek en een acceptatie
van de status quo. Tot op vandaag beïnvloedt Brecht
zo de manier waarop we denken over empathie in
theater, zeker in de context van sociaal en politiek werk.
Theaterwetenschapper Lindsay B. Cummings merkt op
dat we, als we empathie willen inzetten voor sociale
verandering in het theater, het begrip moeten herformuleren. Zelf spreekt ze daarom van dialogic empathy,
empathie als dialoog. De esthetische ervaring wordt op
die manier opengetrokken naar een wederkerig proces
tussen maker en publiek, waarin de toeschouwer in meer
of mindere mate actief participeert.
We herkennen hier de aloude veronderstelling dat
kijken gelijkstaat aan een passieve houding. Het idee
dat de theatermaker allerlei strategieën moet ontwikkelen om de ‘kloof tussen activiteit en passiviteit’ bij
de toeschouwer te overbruggen, werd door Jacques
Rancière in zijn bekende essay The Emancipated
Spectator ontkracht. Volgens Rancière is toeschouwer zijn
nooit een passieve toestand, omdat we als toeschouwer
de hele tijd actief verbanden leggen ‘tussen wat wij zien
en wat wij hebben gezien, gezegd, gedaan, gedroomd’.
De noodzaak om empathie te herformuleren als een
wederkerige relatie tussen maker en publiek toont echter
dat de tegenstelling tussen passief en actief nog steeds
meespeelt in ons denken over een kritische toeschouwer.
Tegelijkertijd dreigt empathie op deze manier gerecupereerd te worden binnen een bredere tendens van
participatieve performances die passen binnen wat
Nicolas Bourriaud relational aesthetics noemt. Omdat
sociale relaties in onze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld steeds minder evident worden, zo stelt
Bourriaud, reageren kunstenaars door praktijken te
ontwikkelen die gericht zijn op het creëren van intermenselijke contacten. We zouden de hernieuwde interesse
voor empathie zowel op maatschappelijk vlak als in de
kunsten in die zin in verband kunnen brengen met de
opkomst van relationele kunst.
Op dit punt ontstaat een interessante spanning
tussen de historische betekenis van het begrip empathie en het potentieel voor sociale verbinding dat we
er vandaag aan vasthangen. In de kunstfilosofie werd
empathie immers in eerste instantie gebruikt om de individuele perceptie van een toeschouwer te beschrijven.
Hoe komt het bijvoorbeeld dat we, wanneer we kijken
naar een beeldhouwwerk, de intensiteit van de gerepresenteerde bewegingen kunnen voelen in ons eigen
lichaam? Of waarom kan een hoge berg of een kathedraal ons het gevoel geven dat we zelf opgetild worden?
Waarom schrijven we soms leven toe aan levenloze
objecten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden

DE EMPATHISCHE BLIK IN HET THEATER

7

Tussen esthetische ervaring
en sociaal instrument

“ De noodzaak om empathie
te herformuleren als een wederkerige relatie tussen maker en
publiek toont dat de tegenstelling
tussen passief en actief nog steeds
meespeelt in ons denken over
een kritische toeschouwer.
”

(B)

gingen vroege theoretici van empathie uit van een
projectie van de ervaring van de toeschouwer op het
kunstwerk, die nog niets te maken had met een weder
kerige relatie tussen mensen.
De ontdekking van de toeschouwer
Een blik op de geschiedenis van empathie binnen de
kunstfilosofie verduidelijkt waar het idee ontstaat dat
empathie een passieve kijkhouding veronderstelt.
Empathie werd in 1873 geïntroduceerd in de kunstfilosofie door de Duitse filosoof Robert Vischer (1847-1933).
Einfühlung, letterlijk ‘in-voelen’, betekende voor Vischer
de fysieke en emotionele respons die het kijken naar
schilderkunst kon teweegbrengen. In het essay Uber das
optische Formgefühl beschreef hij de manier waarop
bepaalde vormen een lichamelijke reactie uitlokken,
afhankelijk van de manier waarop die vormen corresponderen met de spieren in het lichaam. Vischer concludeerde dat we niet alleen kijken met onze ogen, maar
met ons hele lichaam. De recente ontdekking binnen de
neurobiologie van zogenoemde spiegelneuronen lijkt dat
trouwens te bevestigen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken
naar iemand die een kop koffie drinkt, worden in onze
hersenen dezelfde gebieden actief als wanneer we zelf
van het kopje zouden drinken. We kunnen met andere
woorden de handelingen van iemand anders in ons eigen
lichaam ervaren omdat onze hersenen ze spiegelen.
Hoewel deze ontdekkingen het werk van Vischer
vandaag opnieuw relevant maken, was dat lange tijd
minder het geval. De opkomst van een nieuw soort
toeschouwer aan het begin van de twintigste eeuw
zorgde voor een sterk verminderde interesse in het
begrip. De generatie kunstfilosofen waartoe Vischer
behoorde, schreef over en voor een westerse, mannelijke bourgeois, die gemakkelijk toegang had tot kunstwerken en voor wie een intieme en affectieve verhouding tot artistieke voorwerpen vanzelfsprekend was.
Het ging om een toeschouwer die in de comfortabele en
private omgeving van zijn eigen woning het kunstwerk
soms letterlijk in zijn handen kon nemen. De uitbreiding van vrije tijd bij de middenklasse en de opkomst
van massamedia zorgden ervoor dat dit gecultiveerde
individu steeds minder houdbaar werd als model voor
een universele toeschouwer. Met name de groeiende
populariteit van film zorgde voor een nieuwe manier van
kijken die niet werd besproken in het werk van Vischer.
De individuele relatie tussen kunstwerk en toeschouwer
leek niet langer te passen bij de collectieve ervaring van
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beelden zoals die plaatsvond in een cinemazaal.
Een belangrijk gevolg hiervan was dat ook de betekenis van empathie geleidelijk aan verschoof. Terwijl
het begrip in de 19de eeuw nog gebruikt werd om belichaamde perceptie te beschrijven, werd het in de loop van
de 20ste eeuw steeds vaker geassocieerd met passieve,
narratieve en vrouwelijke kunstvormen. De emotionele
identificatie met het verhaal van een film bijvoorbeeld
werd voornamelijk gekoppeld aan de vrouwelijke blik.
Abstractie werd daarentegen geassocieerd met de nieuwe
avant-gardekunst, met de ervaring van vervreemding
en ongemak en met mannelijke, actieve en authentieke
vormen van creativiteit. Hierdoor ontstond een breuk
tussen het opkomende modernisme en de esthetische
ervaring van empathie die de status van het begrip
binnen de esthetica tot op vandaag blijft beïnvloeden.
Ook binnen het theater liet de breuk tussen vervreemding en empathie in het begin van de 20ste eeuw zich
voelen. Theaterwetenschapper Erika Fischer-Lichte
spreekt over ‘de ontdekking van de toeschouwer’ tijdens
deze periode. Daarmee doelt ze op uiteenlopende
avant-gardefiguren zoals bijvoorbeeld Brecht, Meyerhold,
Eisenstein of Artaud, die het passieve bourgeois theaterpubliek wilden vervangen door een actieve en creatieve
toeschouwer. Empathie had echter voor Brecht en andere
avant-gardefiguren dus nog maar weinig te maken met
de belichaamde perceptie waarover Vischer het had.
Empathie als magie
In 1798 beschreef Goethe de bekende oud-Griekse
beeldengroep van Laocoön en zijn zonen op het
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moment waarop ze worden aangevallen door dodelijke
slangen. Om de intensiteit van het tafereel ten volle te
ervaren, schreef Goethe, kunnen we het best onze ogen
afwisselend sluiten en openen zodat de illusie versterkt
wordt dat we slechts een ogenblik aanschouwen in
een opeenvolging van bewegingen. De blik van de
toeschouwer vervolledigt hier de beweging die door de
kunstenaar in een bevroren beeld werd gevat. Hetzelfde
effect krijgen we volgens Goethe ook wanneer we de
beeldengroep ’s nachts bij fakkellicht zouden bekijken,
wanneer het licht- en schaduwspel van de vlammen het
tableau tot leven wekt.
Goethes ontmoeting met de sculptuur van Laocoön
schetst een levendig beeld van de manier waarop een
toeschouwer een kunstwerk tracht te animeren. Het
toont ook de aanwezigheid van een soort poëtische
impuls die ervoor zorgt dat we zoeken naar verbindingen
en gelijkenissen tussen onszelf en de wereld van de
dingen. Volgens Robert Vischer ontstond empathie uit
diezelfde impuls. Einfühlung behoorde tot de sfeer van
magie en tot een mythisch wereldbeeld waarin de mens
zich één voelt met de hem omringende werkelijkheid.
Hier opent zich een bijkomende dimensie van de verhouding tussen de kritische en de empathische blik van de
toeschouwer. Etymologisch gaat het begrip kritiek terug
op het Griekse krinein, wat scheiden, onderscheiden en
oordelen betekent. Een kritische blik veronderstelt de
mogelijkheid om de dingen van elkaar te onderscheiden
en om dus ook zichzelf te kunnen afscheiden als kritisch
subject ten opzichte van datgene dat onder beschouwing
is. De empathische blik daarentegen zoekt naar gelijkenissen en probeert de kloof tussen het individu en de
wereld te overbruggen.

DE EMPATHISCHE BLIK IN HET THEATER

“ Terwijl empathie in de 19de eeuw
nog gebruikt werd om belichaamde
perceptie te beschrijven, werd het in
de 20ste eeuw steeds vaker geassocieerd met passieve, narratieve
en vrouwelijke kunstvormen.
”

Ook de Duitse kunsthistoricus Aby Warburg (1866-1929)
was gefascineerd door Einfühlung als een spoor van
een magisch wereldbeeld. Warburg is vandaag vooral
bekend van de beeldenatlas Mnemosyne, waarin hij
het collectieve beeldenreservoir van de westerse
samenleving in kaart probeerde te brengen. Hij
verzamelde hiervoor heel uiteenlopende beelden
uit verschillende historische periodes – van reproducties
van kunstwerken, krantenknipsels en reclamebeelden
tot astrologische tekeningen – en groepeerde ze op
grote panelen aan de hand van verschillende thema’s.
Zo toont plaat 42 van de atlas bijvoorbeeld een collage
van beelden die de bewening van Christus bij de kruisafname voorstellen. Warburg focuste daarbij op het
pathos van de vrouwen onder aan het kruis en bracht
ze in verband met het pathos van klassieke bacchanten
in de cultus rond Dionysos.
De geschiedenis van de kunst zoals Warburg haar
voorstelde in zijn atlas, is een geschiedenis van heroplevingen, van het steeds opnieuw aanwezig worden
van het verleden in het heden. Warburg onderzocht
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meer bepaald de terugkeer van de zogenoemde pathos
formules: een verzameling van iconografische motieven
die de emotionele en fysieke uitdrukkingsvormen van
de mens representeren en die, net zoals het pathos van
de klassieke bacchanten, opduiken in kunstwerken van
verschillende historische periodes. Empathie speelde in
dit proces van terugkeer volgens Warburg een belangrijke rol. De kunstenaar was voor hem immers iemand
die een buitengewone gevoeligheid had voor de manier
waarop het verleden doorleefde in het heden. Het was
iemand die de vormen uit het verleden aftastte – de
beeldhouwer met zijn handen, de schilder met zijn
ogen – om ze daarna door te geven in een nieuwe vorm.
Einfühlung had voor Warburg in die zin ook te maken
met een ethische houding ten opzichte van het verleden
en de geschiedenis. In de nasleep van de Eerste
Wereldoorlog ontwikkelde hij een diepe angst voor de
gevolgen van een te ver doorgedreven modernisering
en rationalisering van de maatschappij. Hij vreesde dat
als we het contact met de geschiedenis zouden verliezen,
we zouden hervallen in chaos en geweld. De kunstenaar
creëerde door middel van empathie echter een ruimte
waarin de herinnering aan het verleden kon plaatsvinden. Ook de beeldenatlas Mnemosyne was voor
Warburg een oefening in empathie. Door beelden samen
te brengen die in eerste instantie ver van elkaar verwijderd lijken, toont de atlas de manier waarop sommige
motieven doorleven in de tijd. De empathische blik is
hier een blik die zoekt naar analogieën. De atlas draagt
op die manier het magische idee in zich dat alle dingen
met elkaar verbonden zijn. Het bewaren van zulke

“ Zowel Empire van Milo Rau als
Archive van Arkadi Zaides hanteert
een dramaturgie die speelt met
inleving, identificatie en intimiteit om
een kritisch inzicht te genereren.
”

manieren van kijken in de moderne wereld was voor
Warburg een belangrijke doelstelling van zijn cultuur
historische praktijk.
Empathie als dramaturgie
Het theater is een uitgelezen plek waar herinnering door
middel van empathie kan plaatsvinden. De recente voorstelling Empire van de Zwitserse regisseur Milo Rau is
hiervan een mooi voorbeeld. De voorstelling is het sluitstuk van de Europatrilogie van de regisseur met The Civil
Wars en The Dark Ages als voorgangers. Aan de hand
van persoonlijke anekdotes van zijn acteurs zet Rau een
onderzoek op over de Europese geschiedenis. Het Europa
dat Rau schetst, is getekend door oorlogen, trauma’s en
breuklijnen die zich scherp aftekenen in de hedendaagse
problematieken van migratie en religieus extremisme.
In Empire representeren de Griekse acteur Akillas
Karazissis en de Roemeense actrice Maia Morgenstern
(D)
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het oude Europa. Karazissis maakte het kolonelsregime
in Griekenland mee en de Joodse Morgenstern verloor
een groot deel van haar familie tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De Syrische acteurs Rami Khalaf en Ramo
Ali representeren de periferie van het Europese continent.
De voorstelling bespeelt op een interessante manier
een spanningsveld tussen empathie en allegorie. De
persoonlijke anekdotes die door de acteurs op scène
verteld worden, trekken enerzijds de toeschouwer binnen
in de voorstelling door middel van emotionele identificatie. Anderzijds hebben ze de functie van wat Frederik
Le Roy ‘allegorische verdubbeling’ noemt: ze worden ‘een
allegorie die verwijst naar een historisch probleemveld
dat het persoonlijke overstijgt maar ook bepaalt’. De
persoonlijke anekdote wordt bij Milo Rau een historisch
fragment. Net zoals Aby Warburg beelden samenbracht
op de panelen van de Mnemosyne-atlas, maakt Rau
een verzameling van fragmenten die in relatie tot elkaar
verschillende betekenislagen blootleggen. Doorheen
de analogieën tussen de verhalen die op scène worden
verteld, komt zo een dimensie van de geschiedenis
naar voren die verder terug reikt dan de relatief recente
gebeurtenissen van de 20ste eeuw. Het theater wordt,
meer bepaald, net zoals in het oude Griekenland, een plek
waar de tragische conditie van de mens inzichtelijk wordt.
De dansvoorstelling Archive van de Israëlische
choreograaf Arkadi Zaides is een tweede voorbeeld van
hoe empathie kan werken in het theater. De performance
is opgebouwd rond een verzameling videobeelden,
gemaakt door Palestijnen die leven in de bezette
gebieden. Gedurende de voorstelling zien we op een
scherm een opeenvolging van fragmenten die geweld
ten opzichte van de Palestijnse bevolking tonen: kinderen
die stenen gooien, dronken jongeren die op de deur
van een woning beuken, velden die in brand worden
gestoken enzovoort. Tegelijkertijd probeert Zaides om
op scène de gestes en handelingen van de Israëliërs in
de opnames te belichamen en te herhalen.
Zaides’ onderzoek naar de beelden vertrekt van
empathie en inleving. Opvallend genoeg is het net deze
affectieve benadering die zorgt voor een kritische ondervraging van de handelingen die op de videobeelden
geregistreerd zijn. De gestes van geweldplegingen
krijgen immers een kwetsbaarheid door de directe
aanwezigheid van het dansende lichaam op de scène.
De voorstelling installeert op deze manier een intimiteit
tussen dader en slachtoffer en een gevoel van medelijden dat het onderscheid tussen schuld en onschuld
ambigu maakt. Dit zorgt geenszins voor een relativering
van de realiteit in de bezette gebieden; het zorgt daarentegen voor een bewustwording van een cyclus van
geweld waarvan de daders in dit geval ook slachtoffer
zijn en waarin het lichaam van de toeschouwer eveneens
geïmpliceerd wordt. Als toeschouwer zijn we immers
ook in staat om geweld te belichamen en te herhalen.
Ook hier wordt de actualiteit in verband gebracht met
een langere geschiedenis van geweld en conflict die
doorwerkt tot op vandaag.
In beide voorstellingen opent empathie een ruimte
voor reflectie. Zowel Empire als Archive hanteert een
dramaturgie die speelt met inleving, identificatie en
intimiteit om een kritisch inzicht te genereren. Warburgs
beeldenatlas is op dit vlak een interessant historisch

DE EMPATHISCHE BLIK IN HET THEATER

referentiepunt voor de manier waarop de empathische
blik in het theater ook een kritische blik kan zijn. De empathische blik zoekt hier naar gelijkenissen tussen historisch
van elkaar verwijderde fenomenen met de hoop inzicht te
krijgen in de geschiedenis. Naast empathie als dialoog en
sociale verbinding in het theater, is het begrip in die zin
ook interessant om na te denken over de manier waarop
het theater het verleden aanwezig kan maken. Empathie
creëert immers connecties die zich niet alleen ontvouwen
in het hier en nu van een performance, maar die ook
andere tijden, andere lichamen en andere verhalen
aanwezig maken op de scène.

(A)

(B)
(C)
(D)

Laocoön (detail), Agesander,
Athenedoros en Polydorus
© Marie-Lan Nguyen via Wikimedia
Commons
Mnemosyne Atlas ©The Warburg
Institute Archieve
Empire, Milo Rau © Marc Stephan
Archive, Arkadi Zaides © Gadi Dagon
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Dana Michel zet identiteit en blackness op losse schroeven

(A)

Door het kleine aantal zwarte choreografen en / of zwarte stemmen in de
hedendaagse danswereld bestaat er
een groot misverstand over blackness.
Elke choreograaf die op raciale basis
‘zwart’ genoemd kan worden, kan
het label opgeplakt krijgen. In haar
solowerk Mercurial George gaat de
in Montreal gebaseerde choreografe
12

Dana Michel dat raciale vooroordeel
frontaal te lijf. Ze roept een anarchistische ecologie der dingen in het leven
die, in een onleesbare maar affectief
geladen ervaring, de thema’s identiteit
en blackness betekenis kan geven.
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Door

Anh Vo

In de schijnwerper, links op het toneel, komt Dana
Michel langzaam tevoorschijn: haar borst ontbloot, haar
benen gewikkeld in witte panty’s en sneakers, die de
zwarte glinstering van haar onbedekte bovenlichaam
benadrukken. Ze kruipt en glijdt op handen en voeten,
frunnikt aan allerlei vooraf op het toneel geplaatste voorwerpen. Ze reikt naar wat lijkt op een metalen koffiekan.
Maar ze reikt er niet erg precies naar: ze neemt de kan
op, zet hem neer, duwt hem naar voren, beweegt hem
heen en weer, alvorens er uiteindelijk op te gaan zitten.
Daarna grijpt ze grote zwarte zakken vast (terwijl ze ze
niet echt vast grijpt) en probeert vervolgens minutenlang zichzelf al kronkelend in een zak te wurmen en te
wringen. Intussen wordt ze bevangen door onophoudelijke stuipen, alsof haar gewrichten en spieren over een
eigen wil beschikken die hen onafhankelijk kan doen
trillen en trekken, waardoor allerlei omwegen ontstaan
die de zichtbaar directe lijn tussen Michel en de voorwerpen onderbreken.
Toen ik Mercurial George voor het eerst zag op het
American Realness Festival in New York, brachten die
eerste eindeloze momenten mijn hoofd bijna tot ontploffing. ‘Waarom kan ze niet gewoon in die verdomde zak
kruipen?’, fluisterde ik gefrustreerd tegen mezelf. Daarna
liet ik die vraag echter bezinken en stond ik mezelf toe
even van het werk weg te dwalen en stil te staan bij mijn
negatieve uitbarsting. Op dat moment voelde ik een klik:
was identiteit maar zo eenvoudig! Was het gewoon maar
een kwestie van in een zak te kruipen, et voilà! Niets aan
identiteit is zo vanzelfsprekend als zich in een pasvorm
gieten, en zeker niet in het geval van blackness. Dat
Michel de zak eerst met haar hele lichaam samendrukt
alvorens hem te openen, dat ze erin begint te kruipen
en dan wordt afgeleid door de nabije microfoon, dat ze
‘nee, nee, nee’ mompelt en de zak gelijktijdig wegduwt
en over zichzelf heen trekt: dat is allemaal van belang.
Ze moet worstelen met wat haar wordt aangereikt, ze
moet kritisch de directheid deconstrueren van iedere actie
die maar al te makkelijk als vanzelfsprekend kan gelden.
Uitgerekte identiteit
Eerlijk gezegd, na die openingsscène in Mercurial
George voel ik niet langer de behoefte om namen te
plakken op Michels acties. Mijn gebruikelijke neiging
om de vinger te leggen op wat er achtereenvolgens
plaatsvindt in het werk, ebt langzaam weg en maakt
plaats voor een affectieve ervaring die, hoewel niet zo
begrijpelijk, daarom niet minder rigoureus is. Michels
werk nodigt mij uit om niet te weten wat ze aan het
doen is, om die frustratie los te laten en toe te geven
aan mijn dagdromen. Een paar minuten later zal ik
hoe dan ook toch in lachen uitbarsten wanneer ze een
metalen spies tevoorschijn haalt en ermee in een zak
met wit poeder begint te prikken, en op dat poeder
begint te slaan en het zo op het toneel in het rond
strooit. Ik kan niet met woorden uitleggen waarom ik
moet lachen, of waarmee ik lach, maar het is onmiskenbaar grappig. Er ontstaat een ambigue ruimte die
onleesbaarheid en affectieve intensiteit samenbindt,
waarin ik kan giechelen zonder de grap te vatten, of
huilen zonder het droevige verhaal te kennen.
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“ Niets aan identiteit is zo vanzelfsprekend als zich in een pasvorm
gieten, en zeker niet in het geval
van blackness.		
”

In die paradox van overweldigd worden door gevoelens zonder te weten waarom, speelt tijd een essentiële
rol. Doordat Michel zozeer de tijd uitrekt, wekt ze een
heel intense affectieve kwaliteit op. Die is zo overdonderend dat het onmogelijk is om elk moment van de voorstelling op haar geconcentreerd te blijven. Wanneer ze
er dan uiteindelijk in slaagt om – tergend langzaam – op
te staan, vindt er in de zaal een onverklaarbare maar
dramatische verschuiving plaats: een mengeling van
opluchting, van opwinding, van eindeloze verveling.
Alsof we allemaal zo lang op dit moment hebben
gewacht... en dan moeten blijven wachten.
Dana Michel trekt een bontjas aan die te zwaar lijkt
voor haar postuur, ze gespt een klein, uitgesneden
zelfportret om haar voorhoofd, neemt met een hand
de microfoon vast en met de andere een hoorn en een
broodzak. Het toneel is nu van achteren verlicht. Plots
weerklinkt in de verte een triomfantelijk muziekfragment met veel trompetgeschal. Dan schommelt Michel
een tiental minuten heen en weer op haar uitwaarts
gedraaide voeten en laat ze de voorwerpen in haar
handen ritmisch heen en weer schommelen. Ze laat haar
hoofd wat hangen, haar lichaam steeds ontspannen
maar ook verwrongen. Af en toe knijpt ze in de hoorn of
prevelt ze in de microfoon. In die vrij lange tijdsspanne
gebeurt er zo goed als niets en tegelijk gebeuren er
zoveel dingen, roept die repetitieve en soms komische
traagheid zoveel gevoelens op.
Haar traagheid lijkt niet zozeer een intellectuele
kritiek op onze snelle consumptie van dans, maar duidt
veeleer op een intieme en diepe relatie met de dingen,
die gewoonweg meer tijd vergt om zich te ontvouwen.
Anders gezegd, met haar traagheid probeert Michel geen
statement te maken of de flow van hedendaagse dans
te verstoren. Zij is niet bezig ‘de dans uit te putten’ (in
de woorden van theoreticus André Lepecki, volgens wie
een ‘langzamere ontologie’ het kinetische project van de
moderniteit kan onderbreken). Integendeel, traagheid voelt
zeer persoonlijk aan; men hoort haar te voelen, niet te
begrijpen, zodat ze kan worden opgenomen en oplossen
in een affectieve ervaring. Alleen dan kan, uit wat we vaak
reduceren tot en verankeren in die monolithische categorie
van ‘identiteit’, deze chaotische warboel ontstaan die de
leesbaarheid van blackness verstoort en ongedaan maakt,
en zo ruimte creëert voor iets onstabieler en visceraler.
‘Waar komt identiteit vandaan? Hoe vind je het voor
jezelf en hoe krijg je het opgeplakt? Hoe kan iemands
identiteit aangeduid worden of de samenhang verliezen
in relatie tot objecten, gevoelens en affecten?’ 1
De vragen die Dana Michel zich stelt in Mercurial
George zijn onomwonden en desondanks allesbehalve
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eenvoudig te beantwoorden; elke poging om erop in
te gaan vraagt ongetwijfeld tijd. De dichotomie tussen
het vinden van je eigen identiteit en een identiteit
opgeplakt krijgen is nooit een kwestie van of het een of
het ander. Het is een getouwtrek tussen de twee polariteiten, zo hevig dat ze uiteindelijk in elkaar verstrikt
raken en een rommelig allegaartje vormen dat verstopt
zit achter de façade van een uniform stoffelijk lichaam.
Het tijdrekken destabiliseert Michels zwarte vrouwenlijf,
laat de lichamelijkheid ervan oplossen in de onleesbaarheid van het affectieve register en ontketent de
hevige storm die achter de illusoire categorie ‘identiteit’
verborgen wordt gehouden.
Identiteit wordt een nog complexere kwestie
wanneer ze gespecifieerd en gelokaliseerd wordt als
blackness – een licht ontvlambare raciale kenmerking,
zeker in de overwegend blanke, eurocentrische ruimte
van de hedendaagse dans. In een interview met het
Canadese tv-station CBC betreurt Michel openhartig
hoe de pers haar werk systematisch met haar ‘zwart
zijn’ vereenzelvigt, zonder dat ze daar enige controle
over heeft: ‘Wat ik ook deed, elk stuk dat ik maakte
werd versleten voor “urban” of “West-Afrikaans”.
Wanneer in een domein met zulke diepe wortels in de
blanke cultuur zo weinig zwarte stemmen weerklinken,
wordt hun raciale kenmerking onmiddellijk opgevat
als een categorie voor hun werk, als een affirmatie van
anders-zijn die hen herleidt tot het leesbare domein
van de urban culture. De hedendaagse danswereld mist
een historisch kader om de complexiteit van zwarte
(B)
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“ Het begrip ‘identiteit’ is alleen
maar nuttig voor zover het duidt
op de worsteling van een verkenningsproces dat altijd onderhevig
is aan de krachten van identificatie
en van externe druk.		
”

dansen te begrijpen, waardoor op deze manier van
othering het stigma van slavernij en racisme rust, en
whiteness steeds probeert te bepalen wat blackness
inhoudt en wat een zwart lichaam betekent (met name
in ‘blackface minstrelsy’ is dat heel expliciet het geval).
Michel ontkomt nu eenmaal niet aan die normatieve
raciale vooringenomenheid – die is overigens niet eigen
aan Noord-Amerika, maar is geëxporteerd in de wereldwijde (beeld)vorming van rassen. Ze heeft dus nooit
de keuze om van blackness al dan niet een thema te
maken. Mercurial George is geboren uit de noodzaak,
uit de urgentie om haar verhaal op haar eigen manier
te vertellen – als haar werk over blackness moet gaan,
dan tenminste over haar ‘zwart zijn’.
Dit onderscheid tussen blackness als een abstract
prisma van raciale identiteit en ‘haar zwart zijn’ als een
meer intieme ervaring van ras, kan best veelbelovend
lijken. Maar tegelijkertijd kan dat kunstmatige onderscheid niet echt de complexe en warrige identiteitsmatrix doorbreken die uit elkaar spat wanneer Michel de
tweedeling tussen constructie en exploratie verstoort.
Ook al ondernam ze, met haar weigering om lessen in
Afrikaanse dans te volgen, al eerder een poging om
het construct blackness af te zweren, die normatieve
etnische beeldvorming blijft haar achtervolgen en
haar werk definiëren, hoezeer ze ook probeert aan de
greep van die fantasieloze categorie te ontsnappen.
De choreografe staat dus voor een paradox, aangezien
het externe construct van blackness haar eigen proces
van zelfexploratie op het diepste niveau mee vormgeeft.
Ze zit gevangen in die tussenruimte waar geen absolute
oplossing mogelijk is.
Het zal niet verbazen dat Michel ook in haar vorige
bespiegeling over het zwart zijn, Yellow Towel (2013),
veel tijd besteedde aan het onderzoeken van de stereotypen over de zwarte gemeenschap. Zo bestudeerde en
ontkrachtte ze de raciaal getinte interpretaties van bijvoorbeeld de haardracht en de hoodie: ze gebruikte die foute
maar herkenbare associaties over blackness als springplank voor haar worsteling met haar eigen identiteit.
Ook in Mercurial George hanteert de choreografe
de stereotypering van het primitieve zwarte lichaam als
een uitgangspunt: haar titel refereert aan het Afrikaanse
aapje uit de populaire 20ste-eeuwse reeks kinderboeken
Curious George (Nieuwsgierig Aapje). De gangbare
associatie van primaten met ‘Afrika’, van ‘primitief zijn’
met ‘zwart zijn’ is onbehaaglijk aanwezig in Michels
voorstelling, nu eens in de vorm van een kinderlijk taalgebruik dat vaak vervalt in een onverstaanbare herhaling
van woorden, dan weer in de vorm van schokkerige,
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oncontroleerbare lichaamsbewegingen. Men zou denken
dat de choreografe met haar hergebruik van primitieve
tekens whiteness nog meer argumenten aanreikt om
zwarte lichamen te herleiden tot de tijd en plaats van
onze oorsprong. Maar in plaats daarvan slaagt ze erin
de raciale kenmerking van binnenuit neer te halen. Door
haar omkering van het begrip ‘primitiviteit’ belichaamt
Michel nadrukkelijk wat Fred Moten en Stefano Harney
beschrijven als ‘het waanzinnige, nonsensicale geraaskal
van de ander’2, dat de koloniale en blanke machthebbers
als onleesbaar ervaren en dus in de wind slaan.
Volgen we Tina Post in haar beschrijving van de
constructie van blackness als een proces waarin een
zwart lichaam het zwarte lichaam gaat symboliseren 3,
dan is Michel als een zwart lichaam ook bij machte om het
zwarte lichaam onderuit te halen, om het uit de comfortzone van de leesbaarheid weg te rukken. In een paradigma van whiteness, dat van elke poging om Michels
dans te interpreteren een verwijzing naar of een objectivering van het zwarte lichaam maakt, kan het verstoren
van de leesbaarheid een werkbare manier zijn om te
experimenteren met het recycleren en het perverteren
van die statische raciale representatie. Tegen de achtergrond van deze interpretatie van blackness moeten we de
term ‘identiteit’ in vraag stellen, en misschien vervangen
door moeilijker te definiëren concepten als ‘subjectiviteit’
en ‘zwarte subjectiviteit’. Het begrip ‘identiteit’ is alleen
maar nuttig voor zover het duidt op de worsteling van
een verkenningsproces dat altijd onderhevig is aan de
krachten van identificatie en van externe druk.

“ Michel schotelt het publiek
geen licht verteerbare ervaring
voor, geen universeel model van
identiteit en grote gemene deler
van blackness.		

”

Een ecologie der dingen
De spots achter op het toneel doven langzaam uit. In de
duisternis weerklinkt een muziekstuk op de synthesizer.
Michel gaat naar de pop-uptent die midden op het toneel
is neergezet, met daarin een podium van waarop ze
een vreemde lezing / lied / gezang declameert: ‘Cream
and milk and butter… And cream, cream, milk, milk…
Shake, whip, shake them together’. De spots beginnen te
flitsen… Ze lijkt in trance. Haar ogen rollen haar schedel
in, haar naakte borst schokt in en uit het zicht, haar
armen strekken zich uit in de lucht terwijl ze met een
spatel draaibewegingen maakt.
Wanneer de lichten weer aangaan, ligt Michel op de
grond achter de tent. Nu heeft ze dreadlocks over haar
kaalgeschoren hoofd getrokken. Ze ligt een ogenblik
doodstil, vooraleer te stuiptrekken en zich daarna geleidelijk aan naar een roltafel te slepen. Ze leunt tegen het

(C)
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tafeltje en duwt het pijnlijk moeizaam naar de andere
kant van het toneel, alsof de dreadlocks die over haar
gezicht hangen te zwaar zijn voor haar lichaam. Nadat
ze wat bekomen is, pakt ze bloem en deeg van het
tafeltje op, legt het op de grond en begint minutenlang
het deeg te kneden.
Nu ik de gebeurtenissen in Mercurial George op een
rijtje zet, raak ik zelf verstrikt in een dilemma: omwille
van deze tekst maak ik de voorstelling leesbaar, maar
tegelijkertijd moet ik Michels gecompliceerde, vreemde,
geheel eigen relatie met tijd en vooral met dingen tot
uitdrukking brengen. In feite raakt de lineaire manier
van dans ervaren die eigen is aan de beschrijving
van het werk gecorrumpeerd door de aard van de
voorwerpen op het toneel. De dingen kunnen er een
eigen leven ontwikkelen, in plaats van onderhevig te
zijn aan de utilitaire behoeftes van de mens. De schare
aan dingen die aanvankelijk nog slechts gebruiksvoorwerpen zijn, en die we kunnen benoemen met specifieke namen zoals tent, podium, spatel, deeg, worden
door de lange interactie met Michels lichaam en met
elkaar allemaal ontwricht en geperverteerd.
Doordat het nutsaspect secundair wordt, treden
eigenschappen als vorm en materiaal, elasticiteit en
vitaliteit meer op de voorgrond. Op raadselachtige wijze
openbaart zich zo een poëtische ruimte waarin de nauw
verweven relaties tussen ding-dingen en mens-dingen
bijzonder voelbaar zijn. Dit proces van wederzijdse
animatie zet een wederzijdse besmetting in gang die
de zaken in elkaar doet overlopen. De rigide contouren
van het materiële worden doorbroken, waardoor de
ambiguïteit van de affecten kan doordringen. Visuele
leesbaarheid als overheersende modus van zintuiglijke
ervaring verliest gaandeweg aan belang in deze relationele ecologie en maakt plaats voor een overdrachtswijze
die minder autoritair is, als gevolg van haar ongebonden
manier van vibreren tussen personen.
Dingen worden hier niet door de choreografe
gebruikt om haar identiteit an sich uit te drukken. Het
zijn geanimeerde dingen, die net als haar lichaam
onderdak bieden aan identiteit. De mens is niet langer
de geprivilegieerde betekenaar: Michel wordt alleen als
subject erkend voor zover ze deelneemt aan de ecologie
der dingen en zelf een ding wordt. Door naar dingen te
grijpen en zelfs een ding te worden, leidt ze de aandacht
weg van de zichtbare betekenis van haar zwarte lichaam.
Ze opent een vluchtigere ruimte, die ontsnapt aan de
druk van identiteit en waar ze een zwarte subjectiviteit
kan verkennen die onleesbaar maar desondanks intens
voelbaar is.
In die affectief geladen ecologie krijgt een besef van
blackness vorm dat gelijktijdig vervliegt in zijn opaciteit.
Zeker vergeleken met Yellow Towel, waarin veel minder
dingen verkend worden, valt op hoe de onoverzichtelijkheid in Mercurial George het zwarte zelf tegen de
grens van ambiguïteit en vluchtigheid duwt. Zodra
identiteit in een specifieke ding-relatie ietwat vertrouwd
en verankerd aanvoelt, wordt het meteen omgegooid
en wint een nieuwe wisselwerking aan belang die de
bekende – hoewel vluchtige – status quo ontwricht.
Zodoende echoot en weerkaatst blackness eindeloos
tussen het ene ding en het andere, waarbij elke echo het
opleggen van de categorie blackness in hedendaagse
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“ Michel wordt alleen als subject
erkend voor zover ze deelneemt
aan de ecologie der dingen en zelf
een ding wordt.		
”

dans doorprikt. Een vreemde, obscure en geheel eigen
blackness kan tot uiting komen, dat niet meer op de
blackness lijkt. Dat creëert een anarchistische ruimte
waar subjectiviteit opnieuw onderhandeld, verbeeld en
uitgevonden kan worden.
Het mag duidelijk zijn: Michel schotelt het publiek
geen licht verteerbare ervaring voor, geen universeel
model van identiteit en grote gemene deler van blackness die de toeschouwer – laat staan haarzelf – op een
presenteerblaadje kan worden aangereikt. Het feit dat
de choreografe Mercurial George presenteert als een
verlengde van haar eerdere productie Yellow Towel,
geeft te kennen dat ze zich op troebel en chaotisch
terrein begeeft, dat ze blijft spitten en uitgraven, zelfs
na jarenlang onophoudelijk onderzoeken en toeren.
Misschien is het woord ‘graven’ emblematisch voor het
hele proces achter Michels benadering van identiteit
en ‘zwart zijn’: almaar dieper en dieper en dieper gaan.
Graven heeft niet tot doel iets te vinden of ergens te
geraken, maar het woord suggereert het gewicht van
een verantwoordelijkheid, van een toewijding om het
onbekende steeds dieper te verkennen. Wie graaft duwt
onvermijdelijk tegen de grenzen van het onleesbare,
maakt het onbekende wezen in zich wakker dat nooit
is aangeraakt noch – bovenal – gevoeld.

(A) Mercurial George © Camille McOuat
(B)
Mercurial George © Sammy Rawal
(C)
Mercurial George © Jocelyn Michel
&(D)
1
2

3

http://americanrealness.com/portfoliotype/dana-michel-4/
Tina Post. “Williams, Walker, and
Shine: Blackbody Blackface, or the
Importance of Being Surface.” TDR/
The Drama Review 59, no. 4 (2015), 97.
Fred Moten and Stefano Harney, The
Undercommons: Fugitive Planning &
Black Study, Autonomedia, 2013.

Anh Vo is choreograaf en performance-theoreticus.
Momenteel studeert hij aan Brown University (VS).
Meer teksten zijn te vinden op www.cultplastic.com.
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Blanke blik,
zwarte dood

december 2017

Jaamil Olawale Kosoko en Tunde Adefioye in gesprek
De Nigeriaans-Amerikaanse performancekunstenaar, dichter en curator
Jaamil Olawale Kosoko opende dit
seizoen van de Beursschouwburg met
#Negrophobia, een performance rond
zwarte identiteit en de historische
en actuele verhalen van slavernij,
racisme en onderdrukking die daaraan

verbonden zijn. Naar aanleiding van
deze voorstelling ging Kosoko in
gesprek met Tunde Adefioye, stadsdramaturg bij de KVS, over het zwarte
lichaam en de blanke blik. Hier leest
u een verkorte versie.
Redactie door Daan Nicolay

(A)
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Tunde Adefioye: Poëzie is een belangrijk vertrekpunt voor jou. Je
bent er al lang mee bezig en je
poëzie is ook erg persoonlijk.
Jaamil Olawale Kosoko: Ja, het zijn
confessionele teksten. Gedichten
waren mijn eerste wapenfeiten
als kunstenaar, en een oefening in
performen voor een publiek. Zo heb
ik mijn stem leren kennen. Het was
een manier om bepaalde waarheden
over mezelf te ontdekken. Op dit
moment werk ik aan een nieuwe
collectie, Black Body Amnesia. Ik denk
veel na over verlies, de ontologische
crisis van het zwarte lichaam, specifiek in een Amerikaanse context. Als
iemand zo makkelijk uit een samenleving verwijderd kan worden, met zo
weinig gevolgen, dan stel ik mezelf
de vraag: doet die persoon ertoe?
Was die persoon hier? Hoe herinneren we ons hem in de wereld?
Op die manier zijn we allemaal
betrokken bij dat geheugenverlies.
T.A.

Wat helpt jou om je poëzie te
vertalen naar performance of
theater?

J.O.K. Om heel eerlijk te zijn: ik
denk niet dat ik al aan theater ben
toegekomen. Ik ben nog steeds erg
ingebed in de performancekunst, die
geprogrammeerd wordt in een theatraal kader of op een theatrale plek.
Aan Bennington College in Vermont
ben ik mijn stem als maker beginnen
te ontdekken. Dat is een erg blanke
plek, en blankheid kan overweldigend zijn – vooral als je van Detroit,
Michigan komt, dat bijzonder zwart
en gekleurd is. Ik herinner me dat
ik in Vermont begon te werken aan
een project dat ik The Night Dances
noemde. Wat ik in essentie deed,
was de studio ingaan, alle lichten
uitdoen, de camera aan op infraroodstand, zodat je een soort nachtvisie
of gloed krijgt. Ik oefende dan mijn
bewegingen, en hoe ik mezelf kon
aanvoelen. Het werd een document
waarnaar ik altijd kon teruggrijpen.
Als ik erop terugkijk, was ik een
toevluchtsoord voor mezelf aan het
maken. Hoe voer ik een verscheidenheid aan zwarte identiteiten op in deze
gehomogeniseerde plek? Toen wist
ik nog niet wat ik aan het doen was,
maar nu snap ik waarom die praktijk
op dat punt zo belangrijk voor me
was. Sindsdien probeer ik werk te

“ Ik moet nederig
blijven, zoals
Kendrick Lamar
zegt: nuchter blijven.
Je kunt jezelf makkelijk verliezen in
zichtbaarheid. Maar
ik weet beter.
”

maken rond het thema van verscheidenheid aan identiteiten, en probeer
ik een perspectief op zwartheid te
eren dat maar zelden belicht wordt,
zeker in het kader van westers theater.
T.A.

Wanneer je spreekt over
geheugenverlies en documenteren, dan gaat het ook over
het archief. Welke rol speelt
het archief in het werk dat je
maakt, zowel dat van jou als
andere archieven?

J.O.K. Als je dat niet zelf doet, zal
niemand het doen, denk ik. Dat komt
voor een deel door mijn training als
curator: ik kan de mogelijkheden van
een archief zien en snappen dat veel
afhangt van perspectief, gelijkaardig
aan de manier waarop we voor de
scène cureren. Iemands perspectief
brengt in essentie een serie vergankelijke visies – ephemera – voort, klaar
om ontdekt en herontdekt te worden
in de toekomst, in performancekunst
of wat je discipline ook mag zijn.
Als iemand die zichzelf als dichter
ziet, als denker, en als iemand die
probeert cultureel geheugenverlies
tegen te gaan, moet ik ernaar blijven
teruggrijpen. Het is bijna alsof die
roots iets zijn waarnaar ik kan blijven
terugkeren, om op die manier niet te
whitewashed of te makkelijk representeerbaar te worden. Is dat een te
sterk statement? Ik weet het niet.
T.A.

BLANKE BLIK, ZWARTE DOOD

Het Chimurenga-collectief uit
Johannesburg had vorig jaar
een project over het belang
van het creëren van onze
eigen archieven – een idee
dat veel weerklank vindt. In
Nederland bijvoorbeeld, waar
Gloria Wekker werkt rond
de archieven van de AfroAmerikaanse feministische
dichter en intellectueel Audre
Lorde. Er zijn ook instituties
als de Huntington-bibliotheek
in Pasadena, voor wie het
werk van Octavia Butler erg
belangrijk is. Daar is een
fantastisch archief, dat de
nadruk legt op de verschillende perspectieven die we
zien. Je sprak over hoe een
perspectief het archief vormgeeft. Deze voorbeelden zijn
een erkenning van het feit dat
bepaalde verhalen en histories
niet gearchiveerd worden.

J.O.K. Ze worden niet alleen
vergeten, maar ook doelbewust
weggelaten. Of we het nu willen
erkennen of niet, dat is de realiteit.
De rol van de curator, de programmator is om deze weglatingen bloot
te leggen. Ik denk dat we specifiek
nu moeten nadenken over hoe we
een historisch onrecht, waar onze
canon op zijn zachtst gezegd van
doordrongen is, kunnen goedmaken.
T.A.

Je komt uit Detroit, een plek
met een rijke geschiedenis,
die in recentere tijden vooral
problematisch en conflictrijk
is. En nu word jij, een jongen
van Detroit, met je performances gezien in Europa.

J.O.K. Zichtbaarheid is belangrijk
voor mij. Specifieker: zichtbaar
worden nadat ik voor een groot deel
van mijn professionele, creatieve
leven onzichtbaar gemaakt ben. Dat
is een besef waarmee ik de confrontatie aanga. Als je begint, en mensen
zien je meer en meer, beginnen hun
perspectieven te beïnvloeden hoe jij
jezelf ziet. Ik moet nederig blijven,
zoals Kendrick Lamar zegt: nuchter
blijven. Je kunt jezelf makkelijk
verliezen in zichtbaarheid. Maar
ik weet beter. Ik weet dat dat de
kunstwereld erg wispelturig is. Het
ene moment word je gezien, en het
volgende weet niemand nog wie
je bent. Cultureel geheugenverlies
is een realiteit, daar ben ik me erg
bewust van. We nemen onze fifteen
minutes of fame en gaan voort.
Maar het werk stopt niet omdat de
blik of de interesse is veranderd.
En ik probeer ervoor te zorgen dat
ik op verschillende manieren geëngageerd blijf. Als er iets gebeurt
met het theatrale werk, kan ik nog
steeds schrijven. Ik kan nog steeds
het gesprek aangaan, lesgeven,
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deelnemen aan een internationaal
discours. Dat is altijd mijn doel
geweest. Ik wilde nooit een artiest an
sich zijn, maar me engageren in een
discours, een dieper gesprek over
wat er gaande is in verband met
blackness en de wereld.

corrigeren, ofwel inclusiever worden
in de manier waarop ze de parameters voor het verkrijgen van financiering formuleren. Ik heb het gevoel
dat ik mijn voordeel heb kunnen
doen met de culturele verschuiving
die gaande is.

T.A.

T.A.

Als we spreken over kunst
maken, samenhangend
met die zichtbaarheid, zijn
middelen erg belangrijk – of
het gebrek eraan. Hoe blijf
je je werk maken als er geen
zichtbaarheid is?

J.O.K. Ik denk dat er in de VS een
soort paradigmaverschuiving
geweest is, specifiek in verband met
financiering. Ik geloof dat geldschieters aandacht beginnen te hebben
voor een aantal kwesties die in het
culturele debat erg problematisch
zijn geweest. Recentelijk hebben we
gezien dat een aantal stichtingen
ofwel hun financieringsmechanismen

“ Het is niet omdat
ik over het publiek
nadenk, dat de kijkers
zich goed gaan voelen.
Ik wil wel rekening
houden met hun
gevoelens, maar dat
is niet mijn verantwoordelijkheid.
”

#Negrophobia speel je nu
al twee jaar. Kon jij je voorstellen dat het zolang zou
blijven lopen?

J.O.K. Nee, niet echt. Weet je, we
buigen niet na #Negrophobia. Het
voelde gewoon niet juist aan. Want
dan denken mensen: ‘O, dat was
maar fictie. Het gebeurt niet echt.’ Ik
kreeg feedback van curatororen en
andere mensen die dat erg problematisch vonden. Alsof het onbeleefd
was. Maar je kunt klappen zoveel je
wilt, we komen niet terug.
Op dit moment zijn we in transitie
naar een nieuw werk, Scéancers,
een soort afgeleide of voortzetting.

Met dat stuk heb ik het gevoel dat
we kunnen buigen. #Negrophobia
eindigt op een bepaalde manier
met een cliffhanger. Dat is waar
Scéancers op probeert voort te
gaan, een conversatie starten over
hoe we het zelf en de ander kunnen
herstellen en aandacht vestigen op
wat we gemeenschappelijk hebben.
T.A.

(B)

Als je zegt dat mensen dat
onbeleefd vinden, moet ik
denken aan Miles Davis,
die met zijn rug naar het
publiek speelde in zijn Kind
of Blue-periode.

J.O.K. Maar als Trisha Brown het
doet, is het postmodern.
T.A.

Hoe beïnvloedt denken over
compromisloos zijn het type
werk dat je doet? Je kreeg
kritiek, maar veranderde niets.

J.O.K. Ik waardeer het erg. Ik heb erg
diepgaande kritiek gekregen, geloof
me. Maar het is belangrijk voor mij
om te weten hoe mensen kijken. Het
is een manier van erkennen dat twee
mensen in een ruimte kunnen komen,
hetzelfde zien en twee totaal verschillende ervaringen hebben. Men vertelt
me dat ik bepaalde dingen moet
corrigeren. Maar ik zie het als een
bewijs of erkenning, van hun kant,
dat zij met bepaalde kwesties in het
reine moeten komen. Want er zijn
veel verschillende manieren om een
perspectief te brengen, een lichaam
te tonen of een verhaal te vertellen.
T.A.

20

Etcetera 151

Het idee van een publiek heeft
twee kanten. In hoeverre
kun je als artiest alleen werk
voor jezelf maken, zonder
aan je publiek te denken?

Je sprak over het creëren van
een toevluchtsoord. Maar
ik zag het stuk niet als een
toevluchtsoord. Ik ervoer het
als een daad van geweld.
J.O.K. Ik denk veel na over de rol
van het publiek. Over hun ervaring,
onze ervaring, hoe ze de ruimte
betreden. Waarom betreden ze
de ruimte? Dat is de eerste vraag.
Wat doe ik dat belangrijk genoeg
is dat iemand er daadwerkelijk 20
euro voor betaalt, uit zijn bed komt,
Netflix afzet, om te komen zien wat
er in deze ruimte gebeurt? Ik ben me
er sterk van bewust dat er een heel
specifieke configuratie van mensen
ontstaat in een theatraal kader, die
nooit meer hetzelfde zal zijn. Dat is
prachtig, een briljant idee. Maar het
is niet omdat ik de hele tijd over het
publiek nadenk, dat de kijkers zich
goed gaan voelen. Ik wil wel rekening houden met hun gevoelens,
maar tegelijkertijd is dat niet mijn
verantwoordelijkheid. Ik verstrek een
ervaring, of je nu wilt of niet.
T.A.

De realiteit is dat je altijd aan
het publiek denkt. Maar soms
ben je je van een bepaald
publiek niet eens bewust, dus
worden die mensen op voorhand uitgewist.

J.O.K. Wat betekent het om werk te
maken van het centraal stellen van
een zwarte identiteit als je in een
hoofdzakelijk blanke ruimte bent? Dat
is de essentiële vraag, daar ben ik
mee bezig. Bryan Wagner, een blanke
academicus, heeft een belangrijk
boek, waaruit ik een citaat haal: ‘To be
black means to exist inside of a state
that cannot, that does not know your
mind.’ In essentie zegt hij dat zwarte
inbeelding niet makkelijk te begrijpen
is. Het is niet leesbaar, niet makkelijk
te reproduceren.
Wat ik doe, is niet nieuw.
#Negrophobia is in essentie een
performance-lecture. Ik heb een
aantal teksten van intellectuelen,
schrijvers en denkers samengebracht. Dus als je een probleem
hebt met wat uit mijn werk naar
voren komt, moet je de confrontatie
aangaan met James Baldwin, Audre
Lorde, Maya Angelou, Bell Hooks, en
al die mensen wier geest ik oproep
in deze ruimte. In essentie heb ik die
informatie gestructureerd.

T.A.

J.O.K. Ik geloof dat ik intersectionaliteit op een aantal manieren kan
omschrijven. Toen ik #Negrophobia
aan het maken was, dacht ik veel
na over hoe het werk op een as
gebeurt. Calvin Warren heeft een
tekst, Onticide. Hij denkt kritisch
over wat hij de ‘fatale as’ van queer
en zwarte identiteit noemt. Hij
zegt dat het moment waarop deze
assen elkaar snijden in essentie
fataal is. Of er wordt zo zelden
mee naar buiten gekomen dat het
zichzelf in essentie uitwist. Het idee
van intersectionaliteit is dus erg
belangrijk voor onze conversatie
op dit moment. Het gaat over het
punt waar een aantal culturele
kenmerken overlappen en op elkaar
inspelen. Je moet je ervan bewust
zijn wie het hardst geraakt wordt.
Er is deze metafoor. Stel dat het
patriarchaat, ras, gender en klasse
elk in een auto rijden. Wie wordt
het hardst getroffen als al deze
auto’s met elkaar botsen? Hoe stel
je diegene centraal die het hardst
getroffen worden als al deze voertuigen langs elkaar scheren en elkaar
raken? Als een zwarte man– die zich
als queer identificeert, arm voor het
grootste deel van mijn leven– ben
ik lange tijd hard getroffen in een
aantal van die intersectionele identiteiten. Maar transvrouwen worden

BLANKE BLIK, ZWARTE DOOD

“ De performanceartieste IMMA,
met wie ik werk,
is een gekleurde
transvrouw. Mensen
zijn niet klaar om
zo iemand in al
haar kracht te zien. ”

Je gebruik een intersectioneel
standpunt in je werk. Kun je
meer zeggen over die intersectionaliteit? Waarom is dat
belangrijk voor jou?

aan een duizelingwekkend tempo
vermoord in de VS, meer bepaald:
gekleurde transvrouwen. Dat is reëel
geweld. De fatale as is een reële
kwestie om over te praten.
De performance-artieste IMMA,
met wie ik in #Negrophobia werk, is
een gekleurde transvrouw. Mensen
zijn niet klaar om zo iemand in al
haar kracht te zien. Als zij op de
scène komt, levert dat veel scheve
blikken op. Maar ze duwt meteen
terug, komt recht op je af. ‘Zie je
mij? Wel, ik zie jou ook. En dan?’ Ze
is het eerste voorstel in de ruimte
en dwingt je de confrontatie aan te
gaan met je aantrekking, afkeer, welk
gevoel die vrouw ook bij je oproept.
Ze is een fantastische performer,
want het is niet makkelijk. Ze speelt
met een prachtige psychologische
choreografie.
T.A.

Als je vermeldt hoe transvrouwen de blik manipuleren,
moet ik meteen aan Saartjie
Baartman denken, die
(C)
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(D)

ontvoerd werd uit haar stam
in Zuid-Afrika, in het begin van
de negentiende eeuw, omdat
ze een groot achterste had.
Ze werd in een kooi gestopt
en bekeken door meestal
blanke Europese mannen,
maar ook blanke Europese
vrouwen, als voorbeeld van
wat niet te zijn, om te zeggen:
‘Dit is abnormaal, we gaan
haar tentoonstellen.’ Indertijd
waren menselijke zoo’s nog
een reëel gegeven. Zelfs nadat
ze overleden was – wederom
die blik – werden haar overblijfselen in een museum in
Parijs gehouden. De Londense
schrijfster Bolu Babalola zegt
dat, als je nadenkt over iemand
als Saartjie Baartman, het
duidelijk is dat de blanke blik
stevig wat heeft aangericht
aan het zwarte lichaam. Dus
als je praat over transvrouwen
die de blik manipuleren, moet
ik daarnaar terugkeren, maar
ook naar Beyoncé en Nicki
Minaj en de momenteel meer
neoliberale blik.
J.O.K. Ik heb vaak gezegd, en
erover geschreven, hoe de blanke
blik gelijk is aan zwarte dood. En ik
weet dat dit een uitspraak is waar
sommige mensen het moeilijk
mee hebben. Ik spreek ook in een
specifiek Amerikaanse context, waar
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lynchpartijen publieke evenementen
waren. Een spektakel, een performance. Allemaal blanke mensen
die kijken hoe een lichaam gelyncht
wordt, dat was het event. Er is dus
een directe relatie tussen zwarte
performativiteit en de blanke blik. En
Beyoncé, Nicki Minaj en een aantal
andere zwarte vrouwen hebben, in
deze specifieke context, geleerd het
domein van het blonde, de blanke
blik, te gebruiken om hun marktwaarde te vergroten.
T.A.

En Josephine Baker in Parijs.

J.O.K. Inderdaad. Performatief
gesproken hebben zwarte
mensen – zwarte vrouwen specifiek – een aantal performancestrategieën gebruikt om beter in de markt
te liggen. Ik weet niet of dat hen
noodzakelijk minder zwart maakt.
Ik geloof wel dat ze zeer sterk de
scheppers van hun eigen imago
zijn. En dat manipuleren ze op een
bepaalde manier. Ik denk dat ze erg
slim zijn. Je hebt een sketch van
Saturday Night Live waarin Beyoncé
zich out als zwart. ‘Beyoncé turned
black.’ Alsof de Apocalyps in
aantocht was. Hilarisch.
Maar die blik grijpen en manipuleren was erg belangrijk voor mij. Als
ik over performance nadenk, reflecteer ik over de samenleving, over het
recreëren van kleine samenlevingen.
We moeten nadenken over hoe we
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mensen uitnodigen in een ruimte. In
déze wereld denk ik dat déze persoon
een specifieke kracht heeft die de
manier waarop we kijken werkelijk
kan manipuleren. En wat betekent
het om door dit perspectief gefilterd
te worden? Misschien kunnen we
een vorm van empathie creëren.
T.A.

Een verschuiving in de
machtsdynamiek.

J.O.K. Inderdaad. De hiërarchie
veranderen, ze op haar kop zetten
en zien wat er gebeurt. It’s fucking
people up. Daar denk ik veel over
na. Ik zeg het waarschijnlijk beter
niet, maar dat is een van de redenen
waarom ik een zonnebril draag in
mijn performances. Omdat de gloed
van die blik zo fel is. Ik moet hem
dimmen, iets donkerder maken.

(A) #Negrophobia © Dajana Lothert
→ (D)

Jaamil Olawale Kosoko is
een Nigeraans-Amerikaanse
performancekunstenaar, choreograaf, dichter en curator.
Tunde Adefioye is stadsdramaturg
van de KVS.
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Ondergedompeld in de getallentrilogie van Radouan Mriziga
Na 55 en 3600 heeft choreograaf
Radouan Mriziga dit jaar met 7 zijn
getallentrilogie afgerond. Een gesofisticeerd drieluik rond architectuur,
waarmee Mriziga in de geest van
de toeschouwer telkens opnieuw

onverwachte ruimtes wil openmaken,
als in de smalle straatjes van zijn
geboortestad Marrakesh.

Door

Lieve Dierckx
(A)
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Radouan Mriziga (Marrakesh, 1985) is een choreograaf
die zich niet zomaar in een hokje laat steken. Ja, hij is
jong en Maghrebijns, maar hij weigert zich pertinent
te laten inlijven in de multiculturele discoursvorming
binnen de podiumkunsten. In zijn intrigerende, eigenzinnige trilogie houdt hij het heikele diversiteitsthema
op het eerste gezicht af, maar tezelfdertijd duikt hij er
dieper en verder in.
Mriziga communiceert minimaal over zijn werk, om
de toeschouwer niets op te leggen, het werk zo open
mogelijk te houden, en maximale vrijheid te garanderen,
zowel voor het werk als voor de kijker. Het resultaat is:
ruimte, ruimte en nog eens ruimte. Maar ook soms (te)
weinig info voor de toeschouwer om zijn trilogie naar
volle waarde te kunnen schatten.
Toch was vanaf 55, het eerste deel van zijn trilogie uit
2014, duidelijk dat er bij Mriziga iets interessants aan de
gang was. In 2016 volgde 3600, maar pas met het laatste
deel, het uit de voegen van de theaterruimte barstende 7
(2017), is duidelijk geworden hoe gesofisticeerd de trilogie
zich over de drie delen ontwikkeld heeft, en wat een rijkgeschakeerde wereld ze als geheel vormt. Met geoefende
danslichamen die surfen tussen choreografie, ambacht,
beeldende kunst, geschiedenis, filosofie en architectuur.
Het bijzondere aan de werkmethode van Mriziga
is dat hij zich vanuit zijn eigen cultuur eerst naadloos
integreert in een westers dansdiscours, om dat vervolgens – eerst met mondjesmaat en gaandeweg meer
vrijuit – te injecteren met elementen uit zijn eigen cultuur
en ervaringsparcours, van Marrakesh naar Tunis, van
Frankrijk naar Brussel en terug. Finaal wil Mriziga in zijn
voorstellingen ‘objecten maken die universele ruimtes
aanspreken in de hoofden van mensen’, zo omschrijft hij
het in een gesprek. In die missie slaagt hij glansrijk.
Nu het derde deel is afgerond, blijkt de trilogie als
geheel een poreuze constructie. Die ‘constructie’ mag je
in dit geval letterlijk nemen, want er wordt gewerkt met
vloerplannen, bakstenen, muren en gebouwen. Steeds
verder waaieren de ruimtes uit, tot de constructie moet
wijken voor de ruimte van verbeelding. We zien een
bedrading ontstaan tussen autobiografie, actuele en
historische wereldbeelden. De baseline is verbinding,
geënt op een mythisch, universeel gedeeld verleden, dat
door middel van individuele en gezamenlijke inspanning
een krachtig, positief toekomstbeeld genereert.
Ontregelende ingrepen
In het eerste luik van de trilogie, de solo 55, verzorgt
Mriziga de performance zelf. Gedurende 55 minuten
tekent hij op de speelvloer het grondplan uit van zijn
universum. In eerste instantie oogt deze solo streng in de
conceptuele leer: de choreografische ruimte is ontdaan
van tierlantijntjes terwijl de performer niet de minste
poging onderneemt om de toeschouwer te verleiden met
grootse klank- of lichtmachinerie. Beurtelings bedient
Mriziga eigenhandig de knoppen van zes oubollige
cassettespelers waarmee hij in het midden van de podiumruimte zijn speelvlak afbakent. Eerder dan te dansen
lijkt hij te werken, met ons als de toeschouwers van zijn
arbeid. Terwijl hij op knoppen drukt, voor telkens korte
aanzetten van muziekjes uit de Moorse, Spaanse of
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“ Eerder dan te dansen lijkt
hij te werken, met ons als de
toeschouwers van zijn arbeid.

”

westers-romantische traditie, ritmeert hij de tijd en de
ruimte met vingerknippen en het geluid van zijn passen.
Halfweg de voorstelling strekt hij zich uit op de vloer.
Telkens opnieuw pint hij vanaf dan met uiterste precisie
zijn elleboog neer als ijkpunt en zijn voorarm als passerbeen om een reeks punten aan te kruisen binnen de
cirkel van zijn geluidsbronnen. Die punten verbindt hij
vervolgens met krijt en rollen witte tape tot geleidelijk
een geometrisch patroon van cirkels en lijnen uit de
traditie van de islamkunst verschijnt. We zien zijn grondplan letterlijk ontrollen voor onze ogen. Na de voorstelling blijft de strenge, eigenzinnige soberheid hangen,
eerder dan het vloerpatroon dat hij met zijn lichaam als
instrument uittekende.
Ook na het tweede luik, 3600, waarin een gelijkaardig
vloerpatroon al bij het begin uitgetekend is, is nog niet
duidelijk wat de volle betekenis ervan is. Wat nu blijft
hangen is de uitputtingsslag van de drie performers, drie
Sisyphus-figuren van verbeten arbeid, die keer op keer
met dezelfde bakstenen sleuren om telkens opnieuw
halfhoge constructies op te bouwen en nieuwe patronen
uit te zetten. Helemaal in de geest van het open kijken dat
Mriziga nastreeft, komt de toeschouwer nooit te weten
dat elk van de constructies verwijst naar een bestaand
gebouw. Wat we zien, zijn dansers die met hun functionele
bewegingstaal de waarde van ambachtelijkheid in de verf
lijken te zetten, terwijl ze hun arbeid toch ook steeds vaker
onderbreken voor de bevroren beweging van beeldende
(dans)poses. Geen muziek dit keer, alleen het geluid
van alweer ritmerend vingerknippen, van bakstenen die
verplaatst worden, en de passen, zuchten en adem van
de performers. Naar het einde van de voorstelling wordt
het licht steeds blauwer, tot we in zenitblauw verkeren.
Dat schemerdonker blijkt de aankondiging van een ander
soort ruimte dan de functioneel ambachtelijke.
Het derde luik, 7, begint in een nog dieper duister,
met als uitgangspunt de zeven wereldwonderen uit de
antieke oudheid. Mriziga herschept hier de theaterzaal
tot een vrije interpretatie van het enige antieke wereldwonder dat fysiek nog bestaat, de piramide van Cheops.
Daarmee zet hij meteen een herkenbaar ijkpunt neer,
over culturen en tijdsbestekken heen. Dit keer zijn er
zeven performers betrokken. Eén voor één laat elk van
hen zijn of haar creativiteit los op het wereldwonder
dat hem of haar is toegewezen, terwijl de anderen
toekijken of de actie ondersteunen als dat nodig is.
Mriziga eigent zich binnen het team de rol van schepper
toe, door middel van enkele ontregelende ingrepen
nog voor de voorstelling begint: hij laat de zaalruimte
volledig strippen, en creëert een lichtplan dat in het
laagst gelegen zaaldeel lichtrails tot op hun laagste punt
laat zakken, terwijl de rest van de zaal stikdonker blijft.
Tijdens de voorstelling is hij diegene die de hefbomen
van de spots bedient in de ontblote coulissen.
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De toeschouwer komt door zijn ingrepen bij het begin
van de voorstelling in een soort tombe terecht, waar hij
de hele voorstelling lang zijn positie opnieuw zal moeten
bepalen, want niets geeft aan waar een actie – of wat voor
een – zal ontstaan. Evengoed kan hij ervoor kiezen om
de situatie gewoon te ondergaan. Gelijklopend met zijn
lichtplan buit Mriziga het verbindingspotentieel tussen
hoog, laag en diagonaal van het omringende pikdonker
maximaal uit, met stem, ritmerende geluiden en muziek
vanaf onverwachte plekken in de zaal. De grenzen, tussen
de performer en de toeschouwer, tussen de theaterruimte en daarbuiten, worden overschreden via nog
andere concrete acties, bijvoorbeeld de uitgerolde witte
tape op de vloer die een performer tegen wanden laat
opklimmen, of een wilde groepsdans die op een groepje
toeschouwers afstuift. Zo slagen de performers er in om
hun op elkaar inhakende klank- en verbeeldingsruimtes
te laten resoneren in de verbeelding van de toeschouwers, die op hun beurt elkaars ruimte en actie bepalen
met hun voortdurende verplaatsingen.
Verscholen rijkdom
Mriziga was als kind al gefascineerd door ruimtelijke
verhoudingen en de rijkdom die daarin verscholen ligt.
Op school in Marrakesh bleek hij een natuurtalent in
geometrie. Ook sport was voor hem in de eerste plaats
een spel met ruimte. ‘Marrakesh is een oord waar je het
bewustzijn van ruimte met de paplepel ingelepeld krijgt’,
vertelt hij. Zijn kindertijd speelde zich af in de smalle
straten van de stad, tussen hoge, blinde gevels met kleine
houten poortjes. Met telkens de schok als een andere
wereld achter die poortjes voor hem openging – een voor
het publieke oog verborgen leven in tuinen of patio’s.
Een gelijkaardig contrast tussen schijnbare eenvoud
en een veel complexere realiteit vond hij in de geometrische tegelpatronen of in de gevelversieringen in zijn
geboortestad. Het idee van die verscholen rijkdom uit de
islamkunst en -architectuur past hij toe op zijn choreografisch werk: op een ambachtelijke, schijnbaar eenvoudige
manier laat hij complexe architecturale patronen en
objecten ontstaan. Dat begint in 55, het eerste deel: het
met plakband ontrollen van zo’n patroon met zijn geoefende lichaam als instrument.
Dat patroon valt te begrijpen als symbool voor
ruimtes die zich via contact ontvouwen. Niet voor niets
is het eindpatroon uit 55 al uitgetekend op de vloer als
grondplan voor deel twee en keert het terug – als middel
om de theaterruimte te overschrijden – in deel drie. Het
symbolische gebruik van deze patronen uit de islamkunst
is geen vrijblijvend versiersel: dat ze over een intrigerend
potentieel beschikken is ook in westerse academische
milieus onderwerp van studie. Een Harvard-onderzoek
kwam tot de slotsom dat sommige van deze patronen
mathematisch zo gesofisticeerd zijn dat ze pas in de afgelopen decennia wiskundig verklaard konden worden – via
wat ‘quasi-crystalline’-symmetrie genoemd wordt. Het
gaat om patronen die vanuit één kernpatroon eindeloos
gecombineerd kunnen worden over grote oppervlakken,
zonder zichzelf ooit precies te herhalen.
Het gegeven van verschillende werelden die elkaar
raken en verrijken schemert ook op metafysisch vlak
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“ Een proces met het menselijk
lichaam als kern, dat vanuit voorbije
ervaring en vanuit een open ingesteldheid steeds nieuwe ruimtes
ontdekt en in verbinding brengt.
”

door in de trilogie. Mriziga legt een proces bloot met het
menselijk lichaam als kern, dat vanuit voorbije ervaring
en vanuit een open ingesteldheid steeds nieuwe ruimtes
ontdekt en in verbinding brengt – zonder daarbij zijn
eigenheid op te geven. Het is finaal de grootste waarde
en betekenisgever in dit werk. Zonder letterlijke boodschappen lijkt Mriziga zich over interculturele thema’s
heen – daar wil hij het liefst niet over hebben – als ambitie
te stellen om in de geest van de toeschouwer een gelijkaardig proces op gang te brengen. Om telkens opnieuw
onverwachte ruimtes vrij te maken: oudere, nieuwere,
verdere, dichtere, hogere, lagere. Altijd in verbinding.
Connectie
Mriziga komt uit een cultuur waar verbinding centraal
staat, zo zegt hij. Zijn werk ademt deze autobiografische,
geïncorporeerde connectie. Naast de ambachtelijkheid
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van technisch vaardige danslichamen is de meest
evidente connector in de trilogie wellicht architectuur, van
de fundering in 55 tot de architecturale wonderwereld
in 7. Mriziga beschouwt architectuur als een discipline,
die als geen ander de verbinding legt tussen culturen en
beschavingen, tussen kunst en de concrete behoeftes van
mensen. Een discipline die ook in deze tijd een spirituele
kant opzoekt. Tijdens een van onze gesprekken duikelt
de choreograaf uit zijn boekenkast een verslag op van
een open-source-architectuurbijeenkomst rond de figuur
van ontwerper/ingenieur/ziener Cecil Balmond, van wie
onderstaand citaat afkomstig is. Mriziga kreeg het boek
niet toevallig in handen tijdens een werkperiode in het
Casa De Musica in Porto, een ontwerp van Rem Koolhaas,
net voor hij aan zijn trilogie begon.
“Form is no longer about objects; it’s about the
internal forces shaping their organisation. … We
travel within to engage process, working in the crossover between art and science. To a place of number,
algorithm and pattern – the very roots of order. Here,
form isn’t preconceived. Rather it is driven by forces,
mysteriously emerging on its own, echoing past
experience and future possibility.” (Cecil Balmond)
Pas na het derde luik van de trilogie wordt goed duidelijk
dat de creatiejaren een work in progress zijn geweest
rond net dat soort ‘generatieve ruimte’ (de term is
afkomstig van de Oostenrijkse psychoanalyticus Erik
Erikson). Dat het niet de choreografische objecten (vloerpatroon, muren) of de constructie zijn die betekenis
geven in deze trilogie, maar dat – net als in architectuur – de concrete constructie uiteindelijk ten dienste
staat van de ruimte als doorgeefluik, tussen mensen,
tussen culturen, en tussen tijdsbestekken.
In het bouwwerk van Mriziga fungeren muziek en
ritme als soepele specie. Er zijn de muziekaanzetten
uit verschillende cultuurtradities, met in 55 natuurgeluiden en Moorse muziek als bindmiddelen tussen
Oost en West, terwijl het unieke en tegelijk universele
geluid van ambachtelijk werkende lichamen in 3600 het
voegsel is voor hun tijdelijke bakstenen constructies.
In 7 gaat Mriziga voor het eerst voluit aan de slag met
(C)
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“ De verborgen rijkdom van het
autobiografische is in de trilogie
aanwezig in allerlei details: sommige
kun je er zelf uitpikken, naar andere
moet je graven en vragen.
”

zijn Arabische roots via de live-improvisaties op qanûn
van muzikant Souhad Najem. Een instrument als een
verbindend koppelteken alweer, omwille van zijn wortels
in Assyrië, bakermat voor de oud-Griekse cultuur, waar
muziek op haar beurt een politiek ingezet lijmmiddel
was dat de vele verzamelde rijken in de hellenistische
periode moest samenhouden.
Maar het mooiste voorbeeld is de Canon of Seven
in 7, een compositie van Thomas de Hartmann voor zijn
tijdgenoot George Gurdjieff (ca. 1870-1949). Die laatste
was een nomadische mysticus en utopist van GrieksArmeense afkomst, zoals ze in de periode voor de Eerste
Wereldoorlog vaker opdoken. Gurdjieff propageerde met
zijn spirituele praktijk van de ‘Vierde Weg’ een bewustwordingsproces van niet-aangeboorde menselijke
kracht, via bewegingsreeksen die hij had samengesteld
uit zijn lange queeste langs oosterse spirituele centra, en
die hij later ook in het Westen verspreidde. De Canon of
Seven is de muziek bij een van die bewegingscycli, ook
nu nog een levende praktijk.
Onderweg
Opnieuw koos Mriziga ervoor om die muziekkeuze op
geen enkele manier te duiden voor de toeschouwer. Toch
lijkt meer info ook hier interessant voor de leesbaarheid
van zijn werk, omdat hij ermee kennismaakte op een
kantelpunt van zijn parcours, toen hij in Marrakesh twee
latere leermeesters ontmoette, die zijn kijk op het danslichaam zouden bepalen: de Fransmannen Jacques Garros
en Jean Masse. Het duo gaf regelmatig workshops in
Marrakesh en Tunis om hun onderzoek rond psychometrie af te toetsen: een bewegingsanalyse die, vanuit een
verfijnd lichaamsbewustzijn en een grondige kennis van
anatomie, contact legt met elke vezel en sap van het
lichaam, met als uiteindelijk doel een zo natuurlijk mogelijke bewegingstaal. Mriziga leerde in hun workshops, die
tot vandaag doorlopen, het lichaam te zien als een gesofisticeerde architecturale constructie, waarin het fysieke,
het intellectuele en spirituele in verbinding staan, met
alle energie die erbij hoort. Het was Jacques Garros die
hem meetroonde naar de film Meetings with Remarkable
Men, van cultregisseur Peter Brook uit 1979, gebaseerd
op het gelijknamige boek van George Gurdjieff.
Van Garros en Masse kreeg Mriziga nog een essentiële levensles mee: erop te vertrouwen dat er een
gemeenschap van mensen bestaat die je steunen ook als
de uitkomst onzeker is. Door hun toedoen ontdekte hij
een fundamentele morele goedheid, zo vertelt hij in ons
gesprek. ‘Ze wilden me gratis lesgeven, ik had niet de
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financiële middelen, en ze zagen in mij iemand die hun
gedachtegoed zou doorgeven. Ik besefte pas toen dat
er een wereld van mensen bestond die op een andere
manier in de samenleving staan dan vanuit een politiek
of puur economisch overlevingsperspectief.’ Uiteindelijk
was het via de steun van hun Franse organisatie dat
hij samen met zijn vriend en stadsgenoot Youness
Khoukhou bij P.A.R.T.S. in Brussel terechtkwam, om er
dans en choreografie te studeren.
Mriziga maakt er op zijn beurt een punt van om
zijn kennis te delen. Niet alleen via voorstellingen, ook
via workshops in Casablanca aan jonge Maghrebijnse
dansers komen de kennis en het metier die hij verwierf
bij Masse, Garros en bij P.A.R.T.S. een breder veld ten
goede. Intussen bereidt Mriziga samen met dansers
uit Casablance ook een volgende voorstelling voor, 8,
waarin hij opnieuw een elementair en vitaal uitgangspunt onderzoekt: ritme.
Getallen, Pythagoras en (morele) waarden
De verborgen rijkdom van het autobiografische is in de
trilogie aanwezig in nog meer details: sommige kun je
er zelf uitpikken, naar andere moet je graven en vragen.
Zo houdt Mriziga er duidelijk een bijzondere relatie met
getallen op na. Er valt niet naast te kijken: elk deel van
de trilogie heeft een getal als titel. En natuurlijk staat
7 als getal ongegeneerd bol van potentiële symboliek.
Maar terwijl de choreograaf het aanvankelijk in de
publiekscommunicatie hield bij de uitleg dat 55 en 3600
de tijdsduur in respectievelijk minuten en seconden van
de voorstelling aangeven, blijkt er meer aan de hand. In
een gesprek heeft hij het bijvoorbeeld over zijn fascinatie
voor onderlinge verhoudingen tussen de getalcomponenten van zijn titels.
Daarmee voert hij ons naar een nog vroegere
inspiratiebron die oosterse en westerse culturen transcendeerde: de geest van Pythagoras waart rond in de
trilogie. Als tijdgenoot van zowel Boeddha, Confucius,
Lao-tse, de bijbelse profeet (Deutero)-Jesaja als de

“ Mriziga beschouwt architectuur
als een discipline, die als geen ander
de verbinding legt tussen culturen
en beschavingen, tussen kunst en de
concrete behoeftes van mensen.
”

presocratische filosofen, geloofde deze mysticus-wiskundige dat het diepste wezen van de dingen alleen
getalsmatig uitgedrukt kon worden. Het heelal zag
hij als een harmonie van tegenstellingen, waaruit hij
de Muziek der Sferen puurde. Ook voor hedendaagse
kunstenaars en denkers blijft Pythagoras’ gedachtegoed actueel: hij duikt bijvoorbeeld op in de eerder
vermelde open-source-architectuurpublicatie rond Cecil
Balmond. Met name in de begeleidende tekst bij de
Harmono-Graphic Sound Structures van Rubedo, een
gevisualiseerd digitaal gegenereerd klankuniversum
dat Mriziga bijzonder inspireerde, zo vertelt hij. Hier
twee uittreksels:
#echo –e “\033[5m “Pythagoras discovered the
mathematical basis of harmony in sound and space.
By associating length with musical tones, he translated quality [= sound] into quantity [= length &
ratio].” (zie figuur (D))
“The Music of the Spheres is a concept connecting
sound with form: tones are expressed in quantitative relationships, and hence numerical values and
geometrical measures. By analogy, the Pythagorean
universe consists of number harmonies.”
Net als de Pythagoreeërs het hem voordeden met fysieke
voorstellingen van getallenreeksen – met keitjes en stenen
legden ze de basispatronen neer om tot ruimtelijke
constructies te komen, en die ten slotte te transcenderen
via leefregels en ethische voorschriften van hun mystieke
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genootschap – schept Mriziga vanuit functioneel fysiek
handelen ruimtes die je kunt lezen als een leidraad voor,
ja, een hogere vorm van zijn (zie figuur (D)).

in zijn bezorgdheid om een zo open mogelijke kijk op zijn
werk te bieden – en misschien net omdát hij zijn culturele
achtergrond niet wil uitspelen – niet te weinig inzicht biedt
aan het publiek over inspiratiebronnen en motivaties voor
een goede leesbaarheid.

Conclusie
Wat Mriziga met zijn trilogie aflevert roept connotaties
op met het maçonnieke bouwstuk, in dit geval met het
danslichaam als passer en winkelhaak om het fysieke,
intellectuele en spirituele te verbinden. Want het werk
ádemt onderliggende verdieping. De manier waarop hij
een universeel herkenbare grondlaag laat bovendrijven,
doet denken aan de referentie van Martin Heidegger
naar de Lethe, de rivier van vergetelheid uit de Griekse
mythologie. ‘Waarheid’ (aletheia) komt er naar voren als
een dynamisch spel van herinneren en blootleggen wat
verborgen is. De waarheid die Mriziga blootlegt, is ruimtelijk en verbindend.
Mriziga maakt in zijn trilogie aanschouwelijk hoe je
vanuit de alfa en omega van individuele lichamen via
hoogst concrete ingrepen nieuwe ruimtes kunt openplooien. Hij toont ons hoe dat proces te enten op een
gemeenschappelijke bakermat. Liever dan naar verschil
te kijken, zoekt hij vanuit geïncorporeerde, persoonlijke
ervaring naar wat verbindt. We zijn getuige van de
ruimte die dat oplevert.
Het meanderende parcours van zijn autobiografie
bepaalt mee de impact en kracht van zijn werk. Hoe hij zich
soepel wist in te passen in nieuwe omgevingen, om daarin
telkens – omzichtig, geduldig, zonder zijn eigen cultuur te
verloochenen – nieuwe resonanties te exploreren. Concreet
legt hij met zijn getrainde danslichaam als werkinstrument
universeel herkenbare verhoudingen bloot tussen mensen
en hun omgeving. Toch blijft de vraag of Radouan Mriziga

CHOREOGRAAF CREËERT RUIMTE
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(B)
(C)
(D)
(E)

3600 © Radouan Mriziga
Poort in Marrakech
© ourworldheritage.be
55 © Radouan Mriziga
De muziek der sferen en de tetractis
van Pythagoras
Caïro © Raimond Spekking

“Open Source 2010 Architecture as
an open Culture”. Circo de ideias
2011. Publicaciones de Arquitectura
y Arte, Madrid.
Salim Al-Hassani. New Discoveries in
the Islamic Complex of Mathematics,
Architecture and Art. http://www.
muslimheritage.com/article/newdiscoveries-in-islamic-complex
Wijdan Ali. Beauty and Aesthetics in Islam.
http://www.muslimheritage.com/
article/beauty-and-aesthetics-islam
Paul Calter. Squaring the Circle: Geometry in
Art & Architecture. Wiley, 2008.
Fabre d’Olivet. The Golden Verses of
Pythagoras. Transl. Nayán Louise
Redfield. G.P. Putnam’s Sons, 1917.

Lieve Dierckx is vertaler en theaterwetenschapper.
Ze schrijft freelance over dans en podiumkunsten voor
verschillende magazines, huizen en choreografen.

‘Ik ben fervent voor
culturele globalisering’

december 2017

Intendant Matthias Lilienthal wil de Münchner Kammerspiele
de toekomst in loodsen
(A)

Matthias Lilienthal volgde in 2015
Johan Simons op als intendant van
de Kammerspiele in München. Hij
kwam aan het roer van een van de
prominentste Duitse stadstheaters,
met een vaste ensemblestructuur
en een sterke focus op repertoire.
Lilienthal wilde een duidelijke vernieuwing doorvoeren: de traditionele
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ensemble- en repertoirewerking combineren met onafhankelijke en internatio
nale coproducties. Na twee seizoenen
blikt hij terug op dat experiment, en
tegelijkertijd kijken we vooruit naar
hoe het stadstheater van de toekomst
er in de Europese context kan uitzien.
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Door

Jeroen Coppens

In de jaren 1990 was Lilienthal chef-dramaturg bij Frank Castorf aan de
Volksbühne in Berlijn, en van 2002 tot 2013 stond hij als artistiek en zakelijk
leider aan het hoofd van het Hebbel am Ufer Theater. Zijn overstap naar de
Kammerspiele was een grote verandering, vergeleken met de zogenaamde
‘vrije scène’ die hij van het HAU kende, en die zich vooral richt op coproducties met lokale en internationale onafhankelijke theatercollectieven,
zoals Rimini Protokoll en Gob Squad. Zijn voorganger in München, Johan
Simons, had dat internationaliseringstraject al ingezet. Nieuw is wel dat
Lilienthal de vrije scène ook letterlijk binnen het stadstheater aan het werk
wil zetten, door onafhankelijke theatermakers en collectieven nieuwe creaties te laten maken in samenwerking met het Münchense ensemble. Voor
Lilienthal hangt deze combinatie samen met grotere vragen over het lokale
in een geglobaliseerde wereld, en met een politiek klimaat dat uiteenvalt in
een kosmopolitische en een terugplooiende beweging. Is het stadstheater
klaar voor de 21ste eeuw? En is er überhaupt een eenduidige formule,
zowel in België als in Duitsland, om het oude instituut eigentijds te maken?
ETC

Bij uw aantreden aan de
Münchner Kammerspiele zei
u dat u een mengeling van
stadstheater en onafhankelijke, internationale producties naar München wilde
brengen. Hebt u na twee jaar
het gevoel dat die mix goed
aangekomen is?

M.L. Ik denk dat het voor het huis
zeer goed is dat we hier enerzijds The
Night of the Moles kunnen tonen, een
bestaande gastproductie van Philippe
Quesne, en dat we tegelijkertijd met
hem de nieuwe productie Caspar
Western Friedrich kunnen maken, in
samenwerking met ons ensemble.
Er waren mooie prestaties door de
verbinding te maken met internationale regisseurs als Philippe Quesne,
Toshiki Okada en Rabih Mroué.
Moeizamer liep de samenwerking
met Gob Squad en She She Pop.
Esthetisch gezien was het moeilijk
om collectieve structuren in onze
ensemblecontext te laten regisseren.
Dat zorgde ervoor dat die producties
gedeeltelijk niet het succes hadden
dat die groepen ervan verwacht
hadden, ook al wilde ik de samenwerking met She She Pop verderzetten. Ik vind de overlapping van
die verschillende artistieke praktijken
best geslaagd. Maar waar we nog
steeds problemen mee hebben, is
om repertoirestukken die hier aan de
Kammerspiele geproduceerd worden
sterker in de richting van internationale tournees te ontwikkelen.
ETC

U hebt de afgelopen twee
jaar heel wat kritiek moeten
incasseren. De Kammerspiele
werden onder meer ‘een

fuiftent’ en ‘een plek voor
gastvoorstellingen’ genoemd,
en u kreeg zelfs persoonlijke
beledigingen naar het hoofd
geslingerd. Had u die kritiek en
de intensiteit ervan verwacht?
M.L. Nee. Ik wist dat mijn plan
esthetisch gezien ambitieus was, en
dat de communicatie ervan ten dele
niet eenvoudig zou zijn. Maar ik was
best verrast door de intensiteit van
de tegenstand.

met vijftig andere Europese steden.
En tegelijkertijd komen er ook
beperkingen, bijvoorbeeld door het
handelsverdrag met Amerika. De
vraag die zich opdringt, is: moet een
stadstheater zich enkel richten op de
inwoners van de stad, of moet het
zijn blik ook verbreden?
Wat mij op het internationale vlak
en bij de onafhankelijke theatercollectieven interesseert, is hoe we
hun talenten ook binnen de context
van een stadstheater vruchtbaar
kunnen maken. Maar ik ben ook
geboeid door hoe een stadstheater
anders georganiseerd kan worden,
zodat de productievoorwaarden van
die onafhankelijke groepen verbeterd
kunnen worden. De vraag stelt zich
hoe het mogelijk is om een artistieke
subjectiviteit binnen productiegroepen sterker tot uitdrukking te
laten komen. Hoe kom je tot een
subjectieve esthetiek die (her)kenbaar
is in heel Europa? Hoe kun je technische condities zo veranderen dat
internationaal toeren beter mogelijk
wordt? In dat laatste aspect is het
Nederlands-Belgische theatersysteem
duidelijk superieur aan het Duitse.
ETC

ETC

Waarmee had dat dan te
maken?

M.L. Gedeeltelijk omdat het een
nieuw concept voor een stadstheater
is. Het heeft er ook mee te maken
dat de stad verliefd geworden is op
de esthetiek van mijn voorganger,
Johan Simons. Vervolgens komt er
iemand anders, en dan taant die
liefde een beetje. Ik weet niet of
het productief is om in oorzaak en
gevolg te denken… München is op
economisch vlak weliswaar globaal,
maar cultureel gezien houdt men
van de Beierse cultuur. Daar zijn we
met een duidelijke internationalisering natuurlijk sterk tegenin gegaan.
ETC

Wat is voor u dan de centrale
rol van de Kammerspiele in
München? En hoe ziet voor
u het stadstheater van de
toekomst eruit?

M.L. Er zal in de culturele sector
een harde concurrentiestrijd komen.
Dat merk je nu al in de programmatie van gastvoorstellingen: we
leven allang niet meer in natiestaten,
maar in Europa, in concurrentie

‘IK BEN FERVENT VOOR CULTURELE GLOBALISERING’

Er wordt vandaag de dag
vaker gesproken over het
feit dat het systeem van
stadstheaters in een diepe
bestaanscrisis verkeert. Het
systeem zou gedateerd en
weinig flexibel zijn. U hebt
in het verleden zelf over de
Münchner Kammerspiele
gesproken als een schip dat
soms langzaam op actuele
ontwikkelingen reageert. Is het
stadstheatersysteem optimaal
geschikt voor het theater van
deze eeuw?

M.L. Snel reageren is eerder
mogelijk binnen een stadstheater
dan erbuiten. Als je het met een
regisseur eens bent, kun je begin
oktober beslissen dat de inhoud van
een productie tegen eind januari
nog wijzigt. Bij onafhankelijke theaters en collectieven gaat dat trager:
daar gaat het eerst over het thema,
de subsidieaanvraag, dan het geld
krijgen en ten slotte de omzetting.
Dat duurt al gauw één tot anderhalf
jaar. Productiehuizen als het Hebbel
am Ufer in Berlijn of Kampnagel in
Hamburg hebben natuurlijk inherent
een veel hogere innovatiedruk dan
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stadstheaters, en ze staan veel minder
onder druk van het publiek. In het
politieke debat in Duitsland speelt het
woord ‘heimat’ op dit moment een
grote rol, en stadstheaters hebben
an sich ook die bewarende functie.
ETC

Het debat over het stadstheater wordt inderdaad
vaak gevoerd vanuit het
perspectief van enerzijds
traditiegezinden en anderzijds
aanhangers van vernieuwing.
Vindt u die tweedeling in het
debat productief?

ETC

M.L. Ik zou eerder zeggen dat het
stadstheater een laboratorium is, waar
geëxperimenteerd kan worden met
toekomstige stedelijke manieren van
leven. Dan gaat het eerder over het
uitproberen van nieuwe vormen van
virtuele realiteiten, dan over de consequente reproductie van verzen van
Friedrich Schillers Maria Stuart. Dat zijn
gewoonweg andere uitgangspunten.
ETC

M.L. Ik zou die vraag niet enkel
op het theater betrekken, en er ook
voor waarschuwen dat de discussie
niet gaat over conservatief versus
progressief. Het hele politieke debat in
Europa speelt zich niet meer af binnen
de tweedeling van rechts of links. Het
bevindt zich op de breuklijn van welke
verhouding men heeft tot de globalisering en haar culturele uitdrukkings
vorm. In welke mate is in dat trans
formatieproces een voormalige
arbeidersklasse volledig links blijven
liggen in Europa en in de westerse
landen? In het Duitse globaliseringsdebat zijn alle politieke partijen in
meerdere of mindere mate een beetje
voor en een beetje tegen. De AfD
(Alternative für Deutschland) is eigenlijk liberaal, maar keert zich extreem
tegen migranten en vluchtelingen.
ETC

Tijdens de afgelopen verkiezingen in Duitsland werd de
rechts-populistische partij
AfD voor de eerste keer in
het parlement verkozen. Wat
kan theater inbrengen tegen
het opkomende populisme in
Duitsland en in de wereld?

M.L. Wat wij er tegenoverstellen,
is bijvoorbeeld ons Open Border
Ensemble. Vier Syrische kunstenaars
zullen tien maanden lang in ons
huis geëngageerd worden. Maar ik
kan de culturele vernedering van de
eenvoudige werkman ook heel goed
begrijpen. Op het moment dat 13
procent van de bevolking hier voor
AfD gekozen heeft, zijn wij, intellectuelen en kunstenaars, er niet meer
in geslaagd dit veranderingsproces
van de maatschappij plausibel te
maken. Die mensen hebben zich
daar met de verkiezingen tegen
verzet en protest aangetekend.
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Het stadstheater moet
natuurlijk ook betrokken
zijn bij de stad, en dus ook
lokale thema’s opnemen. In
het eerste seizoen maakte u
Shabbyshabby Apartments,
een project over gentrificatie en dure huurprijzen in
München. Hoe zet u verder
in op die lokale thema’s?

M.L. Ik heb het project
Shabbyshabby Apartments een
keer bij iemand thuis voorgesteld,
waar enkel mensen waren die eigenaar waren van grote huurhuizen.
Die vonden dat niet grappig. Elke
student leert hier dat je je enkel een
eigen huurwoning kunt permitteren
als je die tijdens het Oktoberfest
zo duur mogelijk doorverhuurt.
Zelfs redacteurs van grote kranten
verhuren om die reden delen van
hun eigen woning. Dat is een belichaming van het kapitalisme die ik
uit Berlijn nog niet kende.
We plannen daarom in het
komende seizoen een project over
Airbnb-appartementen en de deeleconomie. In München heerst er een
duidelijke consensus dat praktijken
als Airbnb laakbaar zijn en met alle
mogelijke mechanismen ingeperkt
moeten worden. Maar misschien kan
dat soort flexibilisering, zoals bij Uber
en Airbnb, er ook juist toe bijdragen
om een rijke, starre stad als München
opnieuw vloeibaar te maken. Ik vind
het enorm belangrijk dat soort discussies hier te voeren. Bij dat project
zullen we werken met regisseurs die
zelf digital natives zijn. De esthetische
blik van een generatie die niet ouder is
dan dertig, is natuurlijk totaal anders.
ETC

“ Ik begrijp de
culturele vernedering
van de eenvoudige
werkman heel goed. ”

Ziet u het stadstheater als een
barometer voor de stad en een
seismograaf voor de wereld?

Wat kan een lokaal stadstheater dan in een geglobaliseerde
kunstwereld betekenen?
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M.L. Wat we hier in München
proberen, is bijvoorbeeld om artistieke praktijken uit Tokio, Teheran
enzovoort, in de Kammerspiele te
integreren. Europa wordt op dit
moment geteisterd door islamitisch-fundamentalistische aanslagen,
en wij voeren tegelijkertijd een
onverantwoorde internationale
politiek in het Midden-Oosten – als
op zo’n moment via regieopdrachten
het perspectief van mensen uit
het Midden-Oosten geformuleerd
wordt, dan is dat een duidelijke
culturele en politieke meerwaarde.
Ik ben een fervent aanhanger van de
culturele globalisering. Het werk van
bijvoorbeeld Marlene Freitas, van de
Kaapverdische Eilanden, wordt op
dit moment plots erg relevant voor
München. Dat soort culturele uitwisseling vind ik enorm belangrijk.
ETC

U bent intendant tot 2020.
U zei dat u het theaterexperiment na drie jaar zou evalueren, en dan eventueel zou
bijsturen, mocht dat nodig zijn.
Wat zijn uw plannen? Heeft
het schip een zwaai nodig?

M.L. Ik vind dat wijlen Ivan Nagel
gelijk had toen hij zei dat het
verschil tussen succes en mislukking ligt in penetrantie. Ik blijf mijn
esthetische en politieke doelen
penetrant doorzetten. Het grote
voordeel van het stadstheatersysteem is dat ik voor een termijn van
vijf jaar de mogelijkheid cadeau
krijg om precies dat te doen.

(A)

Münchner Kammerspiele
© Gabriela Neeb

Jeroen Coppens is doctor-assistent
aan de vakgroep Kunst-, Muziek- en
Theaterwetenschappen van de
Universiteit Gent. Hij doceert er
Dramaturgie en doet onderzoek
naar visualiteit in theater. Daarnaast
is hij ook actief als dramaturg.

Kunstenaarsbijdrage:
Begüm Erciyas
In Begüm Erciyas’ performance
Voicing Pieces (2016) staat de
toeschouwer in paddenstoelvormige constructies en leest hardop
een tekst terwijl zijn of haar stem
versterkt, vervormd en vermenigvuldigd wordt in de hoofdtelefoon
die hij draagt. Naar aanleiding van
deze performance vroeger we de
Turkse, die in Brussel woont, naar
een vertaling van haar performance,
op maat van Etcetera, een papieren
tijdschrift. Bojana Kunst schreef
een begeleidende tekst.

OVER STEM EN LEZEN.
Zij, de lezer, is altijd een beginner,
die iets in gang zet. Dit is ook
waarom lezen zo verleidelijk is: een
delicate conceptie en een initiatie
van verandering, een kwetsbare
start, die ook een praktijk van
bevrijding is. De tekst wacht op mij
om hardop te worden gelezen: met
het eerste woord opent het lezen
zich voor de ontoombare, overvloedige, bijna overweldigende
opeenvolging van gebeurtenissen.
Mijn stem test zichzelf, controleert
haar kleur en intensiteit, past de
frequentie aan aan de manier
waarop ze medeklinkers vormt,
maar terzelfdertijd wordt ze ook
aan mij, de lezer, teruggegeven.
Wanneer we beginnen te lezen,
weten we nooit waar we naartoe
gaan, waar de stem van de gelezen
woorden (stille of luide) ons mee
naartoe neemt. In een delicaat
essay beschrijft de dichteres Lisa
Robertson het onbekende in het
lezen op een prachtige manier:
‘Terwijl ik lees, is mijn zelfbewustzijn niet alleen opgeschort, maar
tijdelijk afgeschaft door de duizeling
van de taal van een ander. Ik ben
gewoon een geleider, een geul.
Dit is een genot.’ En genot is precies
wat je voortdurend ervaart in de

verschillende manieren van lezen
en het uitspreken van woorden
in het onbekende, naar iets dat
nog moet komen, en ons lezen
is wat dit eigenste moment, de
performance waar we in zitten,
tot stand brengt. We spelen met
woorden, verbuigingen, ritmes,
herhalingen, echo’s en geluiden, en
voortdurend uiten en versterken we
de verschillende niet-semiotische
dimensies van de taal die haar haar
affectieve en emotionele kwaliteiten
geven; waar de taal ons raakt in de
manier waarop ze bestaat, hoe ze
samenkomt, zoals ook de poëzie
ons raakt. De verkenning van de
stem is net zozeer een verkenning
van het lezen, een verkenning van
de complexe relatie tussen het
lezen van het geschreven woord,
zijn typografie, vorm en positie
op de pagina, zijn afhankelijkheid
van de stem; van zijn sensuele,
vocale en auditieve dimensie. Hier
lezen we dan op de paradoxale
grens tussen de buitenkant en
de binnenkant, het lezen behoort
tot het vreemde gecombineerde
begrip ‘extimiteit’: er zou geen lezen
zijn als er niet iets externs in de
meest intieme delen van onszelf
zou plaatsvinden. Misschien is
het daarom, wanneer wij aan het
lezen zijn, dat het lijkt alsof we
met ons hoofd in de wolken zijn.
We zitten erbinnenin, geïsoleerd,
alleen, maar tezelfdertijd in de
obscene nabijheid van onze stem,
die terugkeert door de veelheid van
stemmen en de manieren waarop
we onze lichamen en onze eenzame
leeszalen bewonen, verstoren.
Dit kan gekoppeld worden aan de
politiek van het lezen, die zweeft
tussen de schriftelijke structuur
van de pagina en de veelheid van
lezende stemmen die eruit voortkomt, waarbij we door de extreme
singulariteit van het proces van het
lezen ook deelnemers worden in
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iets gemeenschappelijks. Wanneer
we een tekst lezen, activeren we zelf
de voorstelling waar we deel van
uitmaken met het enkelvoudige en
geïsoleerde gebaar van het hardop
lezen, maar tegelijk, op dit eigenste
moment, wanneer we het lezen
actief overnemen, worden ook wij
een instrument van de gebeurtenissen die ons in hun intensiteit
en nabijheid tot ons lichaam en de
tekst overspoelen.
De stem van het lezen beweegt
dan tussen de passiviteit en de
wil in, tussen wij die ons aan de
performance geven en de manieren
waarop we eraan werken, door
ze actief te componeren en op te
voeren. Wanneer wij onze mond
openen om de tekst te verwoorden,
bevrijdt de stem niet alleen zichzelf
van de tekst, maar ook van het
lichaam die hem uitspreekt; deze
bevrijding is echter alleen mogelijk
als wij tegelijkertijd trouw zijn aan
de tekst, de materialiteit van het
geschreven boek, de bladzijden die
er zijn om gelezen te worden.
De stem reist door verschillende kinesthetische en belichaamde ervaringen van het lezen,
speelt met onze zintuigen en
beïnvloedt ons, maar tegelijkertijd
spelen we ook bewust met onze
stem, spelen we vrolijk met het
lezen op de grens van de afgrond
waarin we ons volledig zouden
kunnen verliezen.
Bojana Kunst is verbonden aan
de Justus-Liebig Universiteit in
Giessen, Duitsland. Ze is er onder
meer verantwoordelijk voor de
masteropleiding Dans & Choreografie. Haar teksten worden gepubliceerd in tal van tijdschriften
en publicaties. Haar laatste boek
Artist At Work: Proximity of Art
and Capitalism kende internationaal veel weerklank.
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You read this line.
You read this line, while you hear.
You read this line, while you hear this line.
You read this line, while you hear this line spoken.
You read this line, while you hear this line spoken by a voice.
          

You hear this line spoken by a voice.

            

Hear this line spoken by a voice.

              Hear this line spoken by a voice very close to your voice.
              

          A voice very close to your voice.

                

        A voice very close to your voice, speaking.

                  

      A voice very close to your voice, speaking to you.

                        
                         

        Your voice, speaking to you.
       Your voice, speaking to you from a short distance.

                                          

    From a short distance you

                                                From a short distance you
                                                          You
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hear.
hear a voice.
hear a voice.
Hear a voice.
Hear a voice, concentrating.
Hear a voice, concentrating on speaking.
  

A voice, concentrating on speaking.

  

A voice, concentrating on speaking word by word.

               Speaking word by word.
                       Word by word articulating this line.
                       Word by word articulating this line, so you can hear.
                       Word by word articulating this line, so you can hear the voice that you speak.
                                             Hear the voice that you speak.
                                                       You speak.
                                                       You speak, what you read.
                                                                You read,
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Speaking to

                                                          A voice is speaking to
                                                          A voice.
                                                    I articulate a voice.
                                             With each line, I articulate.
                                          Louder with each line.
                             Voice that is getting a little louder with each line.
               

Speak this line with a calm voice that is getting a little louder with each line.

               

I speak this line with a calm voice that is getting a little louder with each line.

                I speak this line with a calm voice that is getting a little louder.
                I speak this line with a calm voice.
                I speak this line.
            Out loud I speak.
        I speak out loud.
      what I speak.
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                                             From a place very near, I read this line.
                                             From a place very near, I read.
                                           Me, from a place very near.
                                 A voice that speaks to me, from a place very near.
                                 A voice that speaks to me, from a place.
                                 A voice that speaks to me.
                                 A voice.
                           Solitude with a voice.
            I am sitting here alone and in solitude with a voice.
Me, speaking to me, as if I am sitting here alone and in solitude with a voice.
Me, speaking to me, as if I am sitting here alone.
Me, speaking to me, as if I am sitting here.
Me, speaking to me.
Me.
me.
me.
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Cybernetica vs.
Descartes

december 2017

De geest van het non-cartesiaanse theater volgens Orion Maxted

Het theater als complex systeem waarin
spontaan een globale, zelfregulerende
orde ontstaat? Het theater als schaalmodel van de menselijke geest, van de
hele wereld, van mierenkolonies tot
Wikipedia? Volgens informaticus en
performancekunstenaar Orion Maxted
38

is het theater de plek par excellence
waar de aloude cartesiaanse scheiding
tussen geest en lichaam – én tussen ‘ik’
en ‘jij’ – opgeheven kan worden.
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Door

Orion Maxted

“Vandaag beschouwt de wetenschap samenlevingen,
organismen en hersenen als complexe adaptieve
systemen. Dit betekent dat ze bestaan uit een
groot aantal relatief autonome actoren (zoals cellen,
neuronen of individuen) die op lokaal niveau via een
reeks kanalen met elkaar interageren. Uit deze nonlineaire interacties groeit een vorm van coherente,
gecoördineerde activiteit – een fenomeen dat we
zelforganisatie noemen. Deze organisatie is in wezen
verspreid over de componenten van het system: ze is
niet lokaal, gecentraliseerd, of gestuurd door één of een
klein aantal actoren, maar ze ontstaat uit de verbindingen tussen alle actoren.”
Francis Heylighen, Challenge Propagation: Towards
a theory of distributed intelligence and the Global
Brain, (2014).

“ Als de verklaring voor hoe we
denken simpelweg bij een andere
denkende entiteit wordt gelegd,
verklaart ze helemaal niets.
”

de Beursschouwburg met professor Francis Heylighen,
directeur van de onderzoeksgroep Evolution, Cognition
and Complexity (ECCO) aan de VUB. Een onderzoeksgroep waar ik als kunstenaar ook deel van uitmaak.
Dat gesprek werd een ‘cybernetic aftertalk’, dat nu zijn
vervolg vindt op deze pagina’s.
Miniatuurschouwburg

De theorie van de complexe adaptieve systemen en de
verwante onderzoeksvelden van cybernetica en systeemtheorie lijken de veranderende technologieën van onze tijd
te onderschrijven: biotechnologie, artificiële intelligentie,
het internet, geopolitiek en economie, om er slechts
een paar te noemen. Meer nog, deze theorieën bieden
een gedeelde, systematische basis om deze verbonden
velden te begrijpen, terwijl, zoals sommigen stellen, ze
ook opnieuw verbinding zoeken met vele niet-dualistische
denkwijzen uit de Oosterse traditie. Dit suggereert dat
we misschien wel in een revolutie leven, of een tweede
Verlichting, namelijk één van complexe systemen.
Hoe kunnen hedendaags theater en performance zich dan
verhouden tot deze ontwikkelingen? Ik ben op zoek naar
hoe we kunst-denken kunnen stroomlijnen met wetenschaps-denken. Niet door kunst, theater of poëzie ‘te doden’,
maar door uit te zoeken wat ze gemeen hebben. En zo een
wereldbeeld gebaseerd op systeemdenken beschikbaar te
maken voor theaterpublieken. Immers, kunst, theater en
poëzie zijn specifieke manieren om ons te helpen de wereld
rondom ons waar te nemen en te ervaren.
In mijn recente voorstellingen, [THE MACHINE], HUMAN
SIMULATION en ook THE WISDOM OF CROWDS (werktitel), heb ik de mogelijke pistes onderzocht om theater
en performance te maken volgens de principes van de
systeemtheorie. Ik creëerde complexe adaptieve systemen
waarin de ‘relatief autonome’ actoren die met elkaar
interageren acteurs of het publiek zijn, verbonden in een
systeem dat hoofdzakelijk bestaat uit taal, communicatie.
Ik verkies om in mijn werk te vertrekken van concrete
principes: processen, feedback loops en transformaties die kunnen toegepast worden op taal, beweging,
objecten, aanwezigheid, positionering, kleur, volume,
enzovoort. De interactie van die concrete principes
met de wereld genereert steeds een theorie, zoals een
spin die een web spint. Op een bepaalde manier is
deze tekst ook zo’n web, hopelijk een interessant web,
waarin ik probeer mijn denken over en de relevantie
van complexe adaptieve systemen in theater en ons
begrip van de wereld, vorm te geven. De oorsprong
van deze tekst was een publiek gesprek dat ik voerde in
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Tijdens dat gesprek stootten Francis Heylighen en
ik op het concept van Het Cartesiaanse Theater. Het
Cartesiaanse Theater is een metafoor uit de cognitiewetenschap voor het lichaam-geest-probleem. Dat theater
net in deze context opduikt, is natuurlijk intrigerend.
In wat volgt probeer ik de relatie tussen het theater, de
geest en complexe systemen te doorgronden aan de
hand van het Cartesiaanse Theater.
De metafoor van het Cartesiaanse Theater expliciteert
wat sommigen onder ons zich inbeelden wanneer ze
aan ‘het bewustzijn’ denken: het idee van inputsignalen
die van buitenaf komen – via de ogen, oren, neus, tastzin
enzovoort – en die vervolgens onze hersenen binnendringen, alle zenuwen en neuronen passeren, totdat ze
uiteindelijk op een specifieke plek belanden – een grens
of een eindmeet – waar alle inputsignalen samenkomen
op een schermpje of een miniatuurschouwburg in het
centrum van ons brein (dat de meeste mensen een
paar centimeter achter het voorhoofd situeren) waar
‘wij’ – of liever: een miniversie van onszelf – kijken naar
alle beelden, geluiden en andere zintuiglijke data die
voorbijflitsen terwijl we nadenken, beslissingen nemen,
bevelen uitsturen.
Dit idee is ronduit fout, stelt Daniel Dennett, de
Amerikaanse filosoof die in zijn boek Consciousness
Explained de term Cartesiaans Theater lanceerde om
deze manier van denken over bewustzijn van de tafel
te vegen. Het probleem is namelijk dat dit ‘theater’ een
toeschouwer vereist, een homunculus (letterlijk ‘kleine
mens’). En dat roept heel wat vragen op. Want hoe kan
die toeschouwer überhaupt zien? Moet er dan ook geen
kleine schouwburg in zijn hoofd opgesteld staan? En
daar is toch een nóg kleinere toeschouwer voor nodig,
met een nóg kleinere schouwburg? Eentje die op zijn
beurt weer een toeschouwer nodig heeft? Enzoverder
enzovoort, reductio ad absurdum, een oneindige herleiding. De verklaring van hoe we denken wordt hier
simpelweg bij een andere denkende entiteit gelegd,
en verklaart dus helemaal niets. Om het met Francis
Heylighen te zeggen: ‘Dit doet denken aan een recept
voor cake dat als ingrediënt cake bevat.’ Dennetts punt
is dat deze denkwijze de bal volledig misslaat. En toch
vinden we het moeilijk om bewustzijn op een andere
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“ Van een afzonderlijke ‘ik’ die het
lichaam eenzijdig domineert, is het
een kleine stap naar machtsgebruik
en intimidatie van anderen.
”

manier voor te stellen, omdat het idee van een ‘bevoorrecht centrum’ in ons brein zo appetijtelijk, verleidelijk en
aanlokkelijk is. Net als cake.
Conflict van wereldbeelden
Het punt dat Dennett wil maken, is dat we ons vandaag in
het Westen nog altijd vastklampen aan restanten van het
cartesiaanse dualisme, maar dan in materialistisch-dualistische vorm. Dat beïnvloedt hoe we de wereld zien en ermee
omgaan. Om dat ten volle te begrijpen, moeten we in de
voetsporen treden van de Britse cyberneticus en antropoloog Gregory Bateson, die in een essay uit zijn boek Steps
to an Ecology of Mind teruggaat in de tijd en een beknopte
geschiedenis schetst van onze wereldbeelden.
Uit oude antropologische gegevens blijkt dat
heidense godsdiensten uitgingen van een eenheid
tussen mensheid en natuur. In den beginne baseerden
we ons op aanwijzingen uit onze natuurlijke omgeving – patronen, dieren, verhalen – en gebruikten we die
als metaforen om onszelf beter te begrijpen: het totemistische wereldbeeld. Daarna keerden de verhoudingen
schijnbaar om. We vertrokken van de verhalen over
onszelf en ons leven, en gebruikten ze om betekenis te
geven aan de wereld. De sterren, de rivieren enzovoort:
het animistische wereldbeeld. Maar daarna liep het mis.
We brachten een scheiding aan tussen enerzijds het idee
van de geest en anderzijds de natuurlijke wereld, wat
ons bij het concept van de goden bracht. Daarbij kwam
nog dat Griekse en Indiase filosofen een visie op de
wereld introduceerden die in essentie uit afzonderlijke
delen bestond: het atomistische wereldbeeld.
We spoelen even door naar het post-renaissance-Europa van de zeventiende eeuw, waar die twee
wereldbeelden met elkaar in conflict kwamen: de goden
(ondertussen synoniem met het christelijke wereldbeeld)
versus de atomisten (inmiddels gereduceerd tot het
mechanistische wereldbeeld). Tussen die twee vuren
zat de twijfelende homunculus zelve, René Descartes,
die probeerde de twee wereldbeelden te verzoenen. Hij
wilde de epistemologische autoriteit op God heroveren,
maar was tegelijk bezorgd dat het mechanistische
wereldbeeld, dat dieren als automaten beschouwt,
geen ruimte laat voor een menselijke geest, ziel of vrije
wil. Om een lang verhaal kort te maken: de situatie
mondde uit in het cartesiaanse dualistische wereldbeeld,
bestaande uit twee afzonderlijke soorten substanties:
lichaam en geest.
Vanaf zijn ‘Ik denk, dus ik ben’-redenering plaatste
Descartes de geest boven het lichaam. Hieruit leidden we
af dat het brein de realiteit simpelweg reflecteert naar
onze geest, waarbij dit brein dienstdoet als een soort
spiegel van de werkelijkheid – een visie die ook wel de
naïeve reflectie-correspondentietheorie wordt genoemd.
Hoewel de wetenschap niet langer in dualisme gelooft
(want hoe kunnen de dingen van de geest communiceren met dingen van het lichaam als dat twee absoluut
verschillende dingen zijn?), leven de scheiding en hiërarchie tussen lichaam en geest voort op een seculiere en
materialistische manier, namelijk als de scheiding die
Dennett via het Cartesiaanse Theater omschrijft als cartesiaans dualisme.
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Het onderliggende probleem is dat we de geest, het
brein en de wereld door een ‘scheidingsbril’ zien en niet
door een ‘verbindingsbril’ – we zien verschillen in plaats
van gelijkenissen. In het Cartesiaanse Theater leidt die
scheiding tot het idee dat de geest zich op een specifieke
plek bevindt, afgescheiden van de rest van het brein. Dit
is een overblijfsel van het reductionisme – de poging om
fenomenen te verklaren door ze in afzonderlijke onderdeeltjes op te splitsen en dan de eigenschappen van elk
onderdeel te bepalen. Die scheiding zorgt ervoor dat we
de werking van onze geest, en bij uitbreiding de werking
van de wereld, niet begrijpen. Of sterker nog, deze fout
in ons denksysteem zou weleens deel van de kern van
onze moderne globale crises kunnen zijn.
Zoals Bateson het verwoordt: “Wanneer je de geest
afscheidt van zijn immanente structuur […] bega je
volgens mij een fundamentele fout die je uiteindelijk
duur te staan zal komen.” Van een afzonderlijke ‘ik’ die het
lichaam eenzijdig domineert, is het maar een kleine stap
naar machtsgebruik en intimidatie van anderen. Het wordt
‘ik’ tegen ‘jij’; de mensheid tegen haar omgeving – en
“het organisme dat zijn omgeving vernietigt, vernietigt
zichzelf”, om Bateson opnieuw te citeren. We hebben het
idee dat we buiten de wereld staan, alsof we die wereld
enkel observeren. Wij, mensen gescheiden van onze
omgeving, zien daarom niet echt hoe gebeurtenissen
in de wereld met elkaar verband houden, dus crisissen
lijken uit het niets op te duiken. En we zien al zeker niet
dat de oorsprong van die problemen bij onze manier van
denken ligt – exact bij datgene waarvan we dachten dat
het onze problemen zou oplossen, dus. Maar wanneer we
de eenheid veranderen van ‘ik’ naar ‘ik samen met mijn
omgeving’, dan wordt samenwerken de meest logische
strategie.
Autopoietisch
Je vraagt je misschien af wat dit nu eigenlijk met echt
theater te maken heeft. Het Cartesiaanse Theater is
immers een metafoor voor het brein-geest-probleem,
niet voor het theater op zich. Toch is het geen toeval
dat het theater een rol toebedeeld kreeg in dit verhaal
over bewustzijn, wereldbeelden en complexe systemen
– wel integendeel.
Volgens Dennett beelden we onze geest meestal in
als een theater en is dat net de reden dat we die geest
niet begrijpen. Gaat de omgekeerde redenering ook op?
Met andere woorden: in hoeverre stellen we een theater
voor als een cartesiaanse geest? En als dat zo is, sluit
die voorstellingswijze nog wel aan op onze moderne tijd
met zijn complexe systemen?
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Bevat het theater niet de restanten van een soort cartesiaanse hiërarchie, van een specifieke macht van de geest
ten opzichte van het brein, zoals Bateson het beschrijft?
Houdt het niet stiekem vast aan het idee van een ‘script’
van ‘bevelen’ dat van de geest van de auteur doorgegeven
wordt doorheen de passieve geleiding van theater, acteurs,
podium enzovoort, rechtstreeks naar het brein van het
publiek? Houdt het niet stilzwijgend vast aan zijn imago
van ‘spiegel’, en dus aan de naïeve reflectie-correspondentietheorie van kennis? Komt theater niet vaak neer op een
enscenering van waarnemingen voor een homunculus,
voor de geest van het publiek? Op een manier impliceert
de architectuur van het theater nog steeds het oude
wereldbeeld, waarin geprivilegieerde centra ideeën
uitzenden en ontvangen, en niet het beeld van een wereld
die het resultaat is van een heel systeem. Het versterkt het
beeld van de geïsoleerde toeschouwer – en alle problemen
die uit die isolatie voortvloeien.
Natuurlijk zijn deze argumenten net zo toepasbaar
op andere kunstvormen, zoals cinema of televisie.
Misschien begrijpt Daniel Dennett hedendaags theater
gewoonweg niet, of viseert hij het theater omdat hij het
als een anachronisme beschouwt. Maar daar gaat het
niet over. Ik denk namelijk dat theater net die unieke
eigenschappen heeft waardoor het niet-cartesiaans kan
zijn. En ik zou graag met jullie een nieuwe soort van
niet-cartesiaans theater inbeelden – een theater waar
macht en autoriteit continu gedelegeerd en herverdeeld
worden doorheen het hele systeem. Een theater gebaseerd op complexe adaptieve systemen.
Poreuze grenzen
Dualisme en reductionisme helpen ons niet verder; we
moeten een systeem niet beschouwen als zijnde ‘ergens
gesitueerd’, niet als een begin- of een eindpunt, niet als
een onderdeel, maar wél als een geheel verspreid over
verschillende componenten en hun onderlinge relaties.
Die relaties tonen aan dat het geheel beschikt over
eigenschappen die ontbreken in de onderdelen op zich.
De relaties tussen de onderdelen zijn belangrijker dan
de onderdelen zelf, aangezien systeemtheorie elk onderdeel op zijn beurt weer verklaart als een kleiner systeem
opgebouwd uit onderdelen en relaties, waarbij elk
onderdeel weer uiteenvalt in een nóg kleiner systeem en
onderlinge relaties enzovoort. Uiteindelijk bestaat alles
uit relaties (of relaties met relaties). De materiële basis
is dus een abstractie in systeemtheorie – het maakt niet
uit of iets lichaam of geest is, wat telt is hoe de relaties
georganiseerd zijn. Dit overstijgt de lichaam-geest-dichotomie uit het cartesiaanse dualisme. Voorbeelden
van onderdelen van zo’n complex adaptief systeem zijn
proteïnes, neuronen, cellen, computers, bedrijven en
mensen. Die laatste ‘categorie’ toont aan dat we het
theater effectief als een substraat kunnen gebruiken om
complexe systemen te implementeren.
Het meest elementaire onderscheid binnen systeemtheorie wordt gevormd door de grens tussen een
systeem en zijn omgeving. Die omgeving omvat al
wat geen deel uitmaakt van het systeem, maar dat er
wel rechtstreeks of onrechtstreeks mee interageert. De
systeemgrens is daarom altijd subjectief en poreus;
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“ Kunnen we ons een netwerk
inbeelden, zoals de natuur,
waarin macht en autoriteit
voortdurend gedelegeerd en
herverdeeld worden?		

”

ze schuift op of is verschuifbaar. De relatie tussen het
systeem en de omgeving wordt geconceptualiseerd als
input en output. Het systeem reageert op input – met
andere woorden, een verandering in de relatie met zijn
omgeving – zodra het systeem die gewaarwordt. Hierna
onderneemt het systeem een actie die invloed heeft op
die omgeving: de output. De flow van input naar output
is een proces, een transformatie.
In het soort theater dat ik voorstel, staat de performance voor de werking van een systeem, terwijl de
typisch menselijke actoren de onderdelen uitmaken. (Je
kunt ze ‘handelende personen’ noemen, of ‘knooppunten’.)
Verschillende systemen of actoren worden aan elkaar
gelinkt wanneer de output van het ene systeem de input
van een ander systeem wordt. Er zijn drie basismanieren
om systemen te koppelen: sequentieel, parallel of circulair.
Wanneer twee of meer systemen met elkaar verbonden
zijn, worden ze één systeem. Het resultaat is het beeld van
een netwerk van mensen, waarin taal en actie niet alleen
verspreid, maar ook collectief getransformeerd worden.
Kortom: het equivalent van gedachten in het brein.
Er bestaan verschillende manieren om het netwerk
te structureren en verschillende regels, voorwaarden,
acties enzovoort om de onderlinge relaties aan te gaan.
Enkele van de belangrijkste structuren zijn circulair.
Eenvoudige feedback-lussen – waarin meer van ‘dit’ meer
van ‘dit’ veroorzaakt – kunnen explosief zijn, waardoor
het systeem non-lineair wordt en het op een loopje zet.
Feedforward-lussen daarentegen – waarin meer van ‘dit’
net minder van ‘dit’ veroorzaakt – laten het systeem toe
om voorspellingen te doen en zelfcorrigerend te worden.
Het publiek als brein
In wat volgt beschrijf ik enkele interne processen uit
The Wisdom of Crowds (werktitel), een experimentele
performance die met ideeën uit de cybernetica, algoritmes en systeemtheorie aan de slag gaat, en dat we
aan het publiek voorstelden tijdens het Cybernetic,
Algorithmic, Systemic Theatre Symposium in Frascati
in juni 2017. Het doel van het werk is om het publiek,
de acteurs en de theaterruimte te transformeren tot
een brein dat in staat is problemen op te lossen en
een performance te maken. Een brein is een complex
adaptief systeem en een brein creëren betekent,
volgens definitie van Heylighen, het creëren van condities
voor de ‘spontane ontwikkeling van een globale orde
uit lokale interacties verspreid over alle componenten’.
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De componenten van deze geest zijn de toeschouwers, die
interageren door wat ze schrijven op hun smartphones.
Geprojecteerde teksten vragen het publiek om hun
smartphones boven te halen en in te loggen op een
netwerk. De toeschouwers ontdekken dat ze kunnen
schrijven wat ze willen, en dat hun schrijfsels op de
scène geprojecteerd worden. Verder merken ze dat ze
elkaars teksten weg kunnen stemmen of net de hoogte in
kunnen stemmen. De individuele leden van het publiek
zijn in feite via een algoritme verzameld in een netwerk.
De interface tussen smartphone en toeschouwer is
eenvoudig en gebruiksvriendelijk, want we willen dat de
focus ligt op hoe uit de lokale veranderingen en interacties patronen ontstaan die tot een soort ‘globale orde’
leiden, zodat de leden van het publiek verbonden raken
en één enkele, denkende entiteit worden.
We ondersteunen met ons tweehonderdkoppige
publiek een netwerk van 200 x 199 connecties. Het
systeem monitort die stuk voor stuk. Telkens wanneer
iemand de tekst van iemand anders aanpast of een
positieve beoordeling geeft, wordt de band tussen
hen versterkt. Telkens wanneer iemand een plek naar
beneden wordt gestemd, verzwakt de band. Als een idee
wint en dus op het podium geprojecteerd wordt, dan
wordt de connectie tussen toeschouwers die samenwerkten om deze gedachte te schrijven en positief te
beoordelen, dubbel versterkt. Dit alles betekent dat het
brein dat zo gecreëerd wordt doorheen het proces leert
welke de beste relaties zijn en wat de beste samenwerkingen zijn. Kortom: we zetten zo een eenvoudig neuraal
netwerk op, gemaakt van mensen – een algoritme dat de
verbanden tussen neuronen in de natuur (in het brein)
imiteert. Dit type algoritmes kent momenteel een groot
succes in de artificiële intelligentie, op het vlak van
herkenning en deep learning.
Zo werden computergestuurde neurale netwerken
getraind om afbeeldingen van katten te herkennen.
Interessant is dat programmeurs ontdekten dat ze via
reverse engineering de neurale netwerken konden
vragen om recursief naar katten te zoeken in afbeeldingen waarop geen katten te zien waren: door het
gebied te stimuleren dat hun kattenherkenningsnetwerken prikkelde, verschenen er effectief beelden van
vreemde katten op de afbeeldingen. De propositie van
The Wisdom of Crowds heeft hier wat van weg: als
een publiek een performance kan herkennen en als we
hen via een neuraal netwerk verbinden, en dan op dat
neurale net reverse engineering toepassen, kunnen we
dan zo een performance tevoorschijn laten komen?
Er verschijnen ook drie cybernetische concepten:
competitie, stigmergie en feedback. In het stemproces
zien we competitie. Het ‘brein’ produceert ‘onderbewuste’ ideeën die vechten om aandacht, opdat ze zouden
verschijnen in het gedeelde werk/speelvlak op de scène
en in het ‘bewustzijn’ – waar zo’n idee waarschijnlijk maar
enkele seconden standhoudt vooraleer het vervangen
wordt door een ingeving van een andere toeschouwer.
Wat doorgaat voor het ‘bewustzijn’ is dan ook niet
meer dan de breinmodule die het hele netwerk op dat
moment tot winnaar kroont. Op een bepaald moment zal
het publiek erachter komen dat het elkaars teksten kan
editen. Dit brengt ons bij het concept ‘stigmergie’ – een
proces dat insecten die in kolonies leven gemeen hebben
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“ In het theater dat ik voorstel,
staat de performance voor de
werking van een systeem, terwijl
de menselijke actoren de onderdelen uitmaken.
”

met Wikipedia, eiwit-interactienetwerken en het bewustzijn, en dat in feite neerkomt op een agens die een spoor
achterlaat in de omgeving (een feromonenspoor, een zin
of een eiwit) dat nadien een andere agens stimuleert om
die taak verder te zetten of er een vervolg aan te breien.
Taalhandelingen in ons brein, zoals praten in onszelf,
doen dienst als een geïnternaliseerde ‘stigmergie’.
We kunnen het netwerk – het publiek dus – opsplitsen
in twee deelnetwerken, waardoor er twee deelbreinen
ontstaan. Deze twee breinsystemen schrijven dingen
naar elkaar – ze zijn verbonden door hun drang naar
communicatie en competitie. Tegelijkertijd verschijnen
twee acteurs in de ruimte. De ‘publieksbreinen’ pikken al
snel op dat ze elk een acteur kunnen controleren, zoals
een avatar of een marionet, en zo de acteur van het
andere netwerk en zijn omgeving kunnen beïnvloeden.
De acteurs zullen zeggen of doen wat de publieksbreinen
denken en schrijven.
Verschillende feedbacklussen worden zo zichtbaar:
tussen de acteurs, de twee publieksbreinen en de tekst.
En zoals dat gaat in een feedbacklus, leidt elke actie tot
een volgende actie – een voorwaarde om complexiteit en
aanpassing te laten ontstaan.
Het probleem dat zich nu stelt voor het brein, het
publiek dus, en voor mezelf als maker, is hoe het
publieksbrein zo te coördineren zodat ze samen kunnen
denken en een voorstelling kunnen maken, of een
probleem kunnen oplossen, waarvan het geheel groter is
dan de individuele delen. Iets wat effectief zou lijken op
De wijsheid (of de waanzin) van de massa’s.
Een uitgebreide geest
Uit het geheel van deze geest ontstaat zo een performance. Bovendien merken we bij het creëren van de
‘theatergeest als complex aanpassings-systeem’ dat die
geest grote gelijkenissen vertoont met onze samenleving. Om Bateson nogmaals te citeren:
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‘Let me list what seem to me to be those essential
minimal characteristics of a system, which I will
accept as characteristics of mind:
– The system shall operate with and
upondifferences.
– The system shall consist of closed loops or
networks of pathways along which differences
and transforms of differences shall be transmitted. (What is transmitted on a neuron is
not an impulse, it is news of a difference.)

– Many events within the system shall be energized by the respondent part rather than by
impact from the triggering part.
– The system shall show self-correctiveness
in the direction of homeostasis and/or in the
direction of runaway. Self-correctiveness
implies trial and error. Now, these minimal
characteristics of mind are generated whenever
and wherever the appropriate circuit structure
of causal loops exists. Mind is a necessary,
an inevitable function of the appropriate
complexity, wherever that complexity occurs.
But that complexity occurs in a great many
other places besides the inside of my head and
yours. […] let me say that a redwood forest or
a coral reef with its aggregate of organisms
interlocking in their relationships has the
necessary general structure. […] A human
society is like this with closed loops of causation. Every human organization shows both the
selfcorrective characteristic and has the potentiality for runaway.’ 1
Wat blijkt nu? De geest en complexe adaptieve systemen
zijn gelijk aan elkaar. Het theater als een complex
adaptief systeem, is dus een geest. De elementen die
evolueren en de geest zijn hetzelfde – beide blijken, in de
ruimste zin, in te staan voor het in stand houden en het
ontwikkelen van verschillen en verschillencomplexen in
netwerken.
theater = complex systeem = geest = evolutie
Onze geest is een schaalmodel, een miniatuurstukje van
het patroon dat doorheen de hele wereld terugkeert – en
geen afspiegeling van de wereld. Hetzelfde geldt voor
het theater.
Het theater als een complex systeem, als een geest,
als evolutie, wordt een vergrootglas – zowel voor toneelgangers als voor wetenschappers – om deze heerlijke
nieuwe systemische wereld mee te bekijken, vorm te
geven en te bestuderen. Zoals systeembioloog Hans
Westerhoff (professor in de synthetische systeembiologie aan de Universiteit Amsterdam) al zei: echte
complexe systemen zijn onbegrijpelijk voor de individuele menselijke geest. Maar als we meerdere geesten
samenvoegen dan wordt het misschien wél mogelijk om
zo’n systeem van binnenuit te bouwen en te begrijpen.
Het bewustzijn verliest wat van zijn mysterieuze waas
wanneer we zien dat het deel uitmaakt van een netwerk en
dat dat netwerk – net als het theater – verder reikt dan de individuele acteur of toeschouwer: het omvat het hele systeem.
Bewustzijn is dan ook een eigenschap van het geheel, collectief gecreëerd en vervolgens afgeleid en verspreid naar elk
onderdeel, elk individu, dat dan weer in dezelfde termen
uitdrukking geeft aan het geheel: ik, jij, wij, het.
‘Nobody is really in control, so we give up control,
then it turns out that what I really want is what
you want.
And I don’t know what you want.
Surprise me.’ (Alan Watts)

CYBERNETICA VS. DESCARTES

“ De geest en complexe adaptieve
systemen zijn gelijk aan elkaar. Het
theater als een complex adaptief
systeem, is dus een geest.
”
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The Wisdom of Crowds
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Orion Maxted is performance- en theatermaker.
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Een kritische analyse van The Repatriation of the White Cube
van Renzo Martens
(A)

Kunstenaar Renzo Martens wil economische ongelijkheden aanpakken door
een white cube neer te poten in de
Congolese jungle. Achter de muren
van deze museale ruimte lijkt een
44

ingewikkeld rollenspel schuil te gaan.
Laat dit artistieke project zich analyseren als een performance?
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Door

Natalie Gielen

Gladde witte muren, een hoog opvlammend vuur en
een massa omstanders: afgelopen lente werd in het
Congolese Lusanga een gloednieuwe white cube feestelijk ingehuldigd. Het gebouw werd ontworpen door
het prestigieuze architectenbureau OMA. Ter gelegenheid van The Repatriation of the White Cube vloog een
groep internationale journalisten naar het zuiden van de
republiek. Daar stichtten de oprichters van multinational
Unilever in 1911 de eerste palmplantage in de regio.
Aan het eind van de 20ste eeuw lieten ze de grond en de
inwoners verarmd achter. Het werd de setting voor een
project waar Renzo Martens al enkele jaren aan werkt.
De kunstenaar is vooral bekend van zijn controversiële film Enjoy Poverty (2008), die zich eveneens in
Congo situeert. Daarin stelt Martens dat buitenlandse
fotografen riante bedragen ontvangen voor foto’s van
uitgemergelde kinderen, terwijl de lokale bevolking
gewoon toekijkt. De kunstenaar spoort hen aan om hun
armoede als een bron van inkomsten te beschouwen.
Als dubbelzinnig, neokoloniaal ogend personage houdt
hij de kijker een ongemakkelijke spiegel voor.
Omgekeerde gentrificatie
In Lusanga probeert Martens een ambitieus plan te realiseren: het initiëren van een omgekeerde gentrificatie. Een
heleboel westerse kunstinstellingen en hun stedelijke
omgeving krijgen namelijk een kapitaalinjectie via sponsoring door (voormalige) plantages en multinationals.
Ze worden dus gefinancierd door onderbetaalde arbeid
die zowel het land als de mensen die erop werken kapotmaakt. Martens haalt daar regelmatig een heel letterlijk
voorbeeld van aan: de ‘Unilever Series’. Uitgerekend
Unilever – een zakenimperium dat berust op arbeid in
voormalige kolonies – financierde twaalf jaar lang grootschalige artistieke projecten van kunstenaars als Tino
Seghal en Ai Weiwei in de Turbine Hall van Tate Modern.
Martens wil de reële ongelijkheden die schuilgaan
achter deze ideologische en economische structuren – en
die het veronderstelde maatschappijkritische gehalte
van hedendaagse kunst uithollen – tonen én tegelijkertijd
aanpakken. Wat als je een white cube inzet om zichtbaarheid en kapitaal te genereren op de plantages?
De typisch modernistische tentoonstellingsarchi
tectuur van de white cube is uiteraard betekenisvol in
deze context. Ze verleent een zogenaamde neutraliteit
aan de kunstwerken die erin getoond worden, schrijft
Elena Filipovic in haar essay The Global White Cube.1
De steriele, museale ruimte is een geladen constructie
die een heel specifieke – westerse – houding ten opzichte
van kunst etaleert.2

“ In het Congolese Lusanga
probeert Renzo Martens een ambitieus plan te realiseren: het initiëren
van een omgekeerde gentrificatie. ”

gepresenteerd in kisendu’s, traditionele hutten die
werden gebouwd als alternatieve structuren voor de
white cube. Het is een tentoonstellingsarchitectuur die
allerminst generisch oogt.
Maar het hele evenement rond de repatriatie van
de white cube diende een hoger doel. De museale
constructie in Lusanga moet via een omkering van geldstromen de middelen genereren voor een nieuw model
van werken en leven: een inclusieve en ecologische
‘postplantage’. Slechts een beperkte groep mensen kreeg
een inkijk in de ontwikkeling van die revolutionaire plantage: de lokale gemeenschap, de genodigden op de twee
conferenties die ter plekke plaatsvonden, en de journalisten die er aanwezig waren.
Martens en Jolly leggen uit wat zo’n postplantage
concreet inhoudt: het hele plan is ontwikkeld in samenspraak met de gemeenschap. Het is gebaseerd op duurzame landbouw en biedt een tegenwicht voor de verwoestende monocultuur door er verschillende gewassen te
verbouwen. Het land is bovendien aangekocht met de
winst op kunstwerken die door de leden van de lokale
kunstenaarskring gemaakt zijn. Dat klinkt prima: bijna als
een emanciperend project van een goed geïnformeerde,
bottom-up werkende ngo.
(B)

Wat was er vorige lente eigenlijk te zien in de white
cube? Tijdens een ontmoeting in Amsterdam vertellen
Martens en zijn collega, onderzoeker Nicolas Jolly,
dat de kunstenaarskring uit Lusanga de openingstentoonstelling cureerde. De leden besloten sculpturen
van lokale artiesten te tonen in de white cube, die ze
beschouwen als een graftombe voor de sculpturen
die tijdens de koloniale periode werden weggehaald.
Werken van bekende hedendaagse kunstenaars zoals
Luc Tuymans, Kader Attia en Marlene Dumas werden
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(C)

“ Door expliciet een neokoloniale
rol op te nemen, wil Martens de
reële ongelijkheden etaleren.
”

Een hybride project
De onderneming startte met het oprichten van de
organisatie Institute for Human Activitities (IHA). Het
IHA is sinds 2012 actief in Congo en wil naar eigen
zeggen onderzoeken hoe kritische kunst economische
ongelijkheid kan counteren, wars van alle symboliek.
Vervolgens werd in 2014 de Cercle d’Art des Travailleurs
de Plantation Congolaise (CATPC) opgericht in Lusanga.
Volgens de website is dat een grassrootsplatform voor
de ontwikkeling van nieuwe initiatieven via de productie
en verkoop van kritische kunst. De bedoeling is om de
materiële situatie van de leden en hun leefgemeenschappen te verbeteren. Als kers op de taart richtten het
IHA en de CATPC het Lusanga International Research
Centre for Art and Economic Inequality (LIRCAEI) op, dat
wil onderzoeken hoe een einde gemaakt kan worden aan
de monocultuur van het plantagesysteem en de steriliteit
van de white cube. Het centrum wil uiteindelijk het gat
tussen kritisch debat en economische realiteit dichten
door het oprichten van een postplantage. Het IHA helpt
om ook buiten Lusanga zichtbaarheid te geven aan het
project, zodat de leden van de CATPC daar de vruchten
van kunnen plukken. Volgt u nog?
De voorbije jaren kreeg het werk van Martens (en van
het IHA, de CATPC en het LIRCAEI) een hoop zichtbaarheid. Naast de meer dan zeventig internationale persartikels waren er een resem televisiereportages, interviews,
lezingen in white cubes en universiteiten, internationale
conferenties, en tentoonstellingen in grote kunstinstellingen in New York en Berlijn. Daarin werden onder meer
de veelbesproken chocoladesculpturen getoond – chocoladen uitvoeringen van figuren die in klei door de
CATPC-leden werden gemaakt. Ondertussen worden ze
dankzij de tussenkomst van Martens en het IHA voor
mooie bedragen verkocht op de westerse kunstmarkt.
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En met dat geld kan de postplantage worden gefinancierd.
Dat is mooi, maar een aantal vragen dringen zich op.
Dit hybride project is echter nog volop aan de gang
en de white cube staat meer dan 10.000 kilometer van
mijn schrijfbureau verwijderd. Is het legitiem om een
analyse te maken van een onaf werk? Bovendien bevindt
het zich op het snijpunt tussen kunst en werkelijkheid
waardoor het, in tegenstelling tot de veelbesproken film
Enjoy Poverty, niet scherp afgebakend is: het is onduidelijk wat deel uitmaakt van het kunstwerk en wat niet.
Tegelijkertijd krijgt de ambitieuze onderneming wereldwijd aandacht. Een kritische analyse is dus op zijn plaats.
Een ambigue rol
Tijdens de vele interviews is Martens steevast in een net
pak en wit hemd gehuld. Keer op keer expliceert hij hoe
en waarom hij zo’n typisch strakke museumruimte in
Lusanga heeft laten bouwen. De enige manier waarop een
groot deel van het publiek (als ik dat zo kan benoemen)
een beeld krijgt van het hele gebeuren, is via de kunstenaar die daarover praat. In die zin vormt de media-aandacht een intrinsiek onderdeel van het werk – meer dan
het geval is voor een doorsnee artistiek project.
In een reportage van de VPRO 3 loopt de kunstenaar
in ware neokoloniale stijl rond in Lusanga: opnieuw
mooi in het pak, de plannen van OMA in de hand,
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(D)

geld uitdelend aan een bejaarde man die – naar een
weliswaar veel betere woning – zal moeten verhuizen om
plaats te maken voor het bouwproject van het LIRCAEI.
‘Mensen vinden mij een fascist’, zegt Renzo Martens.
‘En een neokoloniaal uiteraard… dat is dan maar zo.
Daar kan ik niets aan doen. Ik ben een blanke kunstenaar, 42 jaar oud, mannelijk. En ik leef in een wereld
waarin mensen zoals ik het voor het zeggen hebben.’
Door expliciet een neokoloniale rol op te nemen,
wil Martens dus de reële ongelijkheden etaleren: ‘Hier
in Nederland in kostuumvest een museumpje bouwen
over economische ongelijkheid: dat is een starre rol die
de ontwikkeling van kunst en een meer egalitaire wereld
onmogelijk maakt.’
Maar hoe rijmt die strategie van de transparantie
met de emancipatorische intentie achter het hele idee
van een postplantage die bottom-up tot stand komt?
‘De grootste kwaliteit van dit project is dat al deze identiteiten niet stabiel of rigide zijn’, legt Nicolas Jolly uit.
‘Ze worden telkens in vraag gesteld en subversief
gemaakt.’ Martens noemt dat ‘het vloeibaar maken van
rollen’ om de bestaande status quo onderuit te halen.
In Enjoy Poverty was het cynische personage dat Martens
neerzette eveneens moeilijk te vatten. Een personage in
een film kun je echter analyseren: wat zegt het, wat doet
het, met wie treedt het in dialoog? Het was aan de kijker
om de rol van Martens kritisch in vraag te stellen.
In een diffuus project zoals The Repatriaton of
the White Cube ligt dat veel moeilijker. Martens zegt
een stap verder te willen zetten dan in het gelaagde,
provocatieve Enjoy Poverty. Hij noemt die film ‘een
donker manifest (…) over hoe fucked-up en steriel
kritisch engagement is’. Zijn nieuwe werk moet daar
de constructieve evenknie van vormen. De ambiguïteit
dient dus blijkbaar een hoger doel.

HET KOSTUUM VAN DE BLANKE MAN

“ Krijgen de lokale inwoners
binnen dit kunstproject slechts
een rol als figurant toebedeeld?

”

Als dit project echt een positieve invloed wil
hebben – niet alleen in de kunstwereld, maar ook in de
werkelijkheid daarbuiten – waarom dan de moeilijkheden
die met zo’n complexe onderneming gepaard gaan niet
tonen? Waarom de plantagearbeiders zelf niet meer aan
het woord laten over hun problemen en noden, over hun
visie op de postplantage? Waarom de rollen niet radicaal
omkeren (het neokoloniale ombuigen tot een moeizaam,
maar waarachtig transparant proces van dekolonisatie)?
Dat zou inderdaad een ander effect sorteren dan de
confronterende reflectie die Enjoy Poverty oproept.
Achter de coulissen
Hoe zit het eigenlijk met de werkelijke positie van
Martens binnen de instituten die hij mee heeft opgericht? Een blik achter de coulissen, op het organogram
van het IHA, toont dat Martens artistiek directeur is.
Daarnaast zijn er medewerkers (onder hen een heuse
Congo-coördinator, onderzoekscoördinator Nicolas
Jolly en een curatoriële en strategische adviseur) en is
er een bestuursraad en een adviesraad. Daarin zetelen
onder meer een aantal internationale kunstenaars, de
Congolese bioloog en CATPC-voorzitter René Ngongo,
een antropoloog en een medewerker van een donor
organisatie die economische ongelijkheden in Nigeria
aan de kaak probeert te stellen.
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(E)

Het grassrootsplatform CATPC deelt slechts de
biografieën van de meest prominente leden mee, maar
hun contactinfo wordt niet weergegeven. En over de
organisatiestructuur van het LIRCAEI is niets te vinden,
behalve dat het een samenwerking is tussen het IHA en
de CATPC. Hoe die samenwerking exact werkt, kan ik
enkel afleiden uit wat Martens daarover vertelt en wat ik
in de pers las. En zo kom ik weer terecht bij de kunstenaar die achter de structuren schuilgaat. Zowel binnen
het narratief achter The Repatriation of the White Cube
als binnen de reële organisatiestructuren lijkt hij aan de
touwtjes te trekken. Het ziet ernaar uit dat Martens niet
alleen een personage is, maar ook de auteur, regisseur
en persverantwoordelijke van het hele project. Hoewel
het IHA, het LIRCAEI en in stijgende mate de CATPC
een belangrijke rol spelen, heeft de kunstenaar nog
steeds een grote zichtbaarheid binnen het project. Voor
een westers (kunst)publiek zelfs zichtbaarder dan de
white cube in Lusanga. En zeker zichtbaarder dan de
postplantage-in-wording.
Een podium creëren
Volgens de kunstenaar kan de gerepatrieerde white
cube nu ‘zijn werk doen zoals alle white cubes hun werk
doen: zichtbaarheid creëren en legitimiteit verschaffen’.
Maar dat zijn zaken die Martens ook duidelijk op zich
heeft genomen. In zijn narratief wordt de white cube
vooral centraal gesteld als een metafoor voor de manier
waarop de kunstwereld werkt. Dat klinkt eerder als een
symbolische prop, een decorstuk dat de aandacht moet
trekken naar het verhaal van de kunstenaar, en niet als
een functioneel middel om een effectieve gentrificatie
in Lusanga te bewerkstelligen. Momenteel is er trouwens niets te zien in de white cube: ‘Voorlopig is er
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“ Waarom de plantagearbeiders
zelf niet meer aan het woord laten
over hun problemen en noden,
over hun visie op de postplantage? ”

niet voldoende geld voor een dak. De zon scheen te fel
op de chocoladesculpturen die er stonden, dus die zijn
nu ingepakt.’
‘De white cube is er ook voor de Congolese plantagearbeiderskunstkring’, vertelt Jolly. ‘Want hij geeft
toegang tot bepaalde netwerken aan hen. Die voordelen
moeten we gebruiken en strategisch instrumentaliseren.’
Maar is het echt de white cube die het netwerk van de
CATCP-leden vergroot? Of is dat gewoon de bekende
kunstenaar Renzo Martens?
Hoe zit het met de rol van de plantagearbeiders/
kunstenaars in Congo? Ze worden volgens Martens
centraal geplaatst in het debat rond kunst en ongelijkheid.
Dat klinkt in feite als een hele passieve positie. Ik kan, net
als de kunstenaar, geen uitspraken doen over de plantagewereld en wat de leden van CATPC daarin betekenen.
Tijdens ons gesprek merkte hij op dat de leden van de
CATPC specialisten zijn in die wereld, terwijl hij en zijn
team zich als specialisten in de kunstwereld ten dienste
stellen van de postplantage. Tegelijkertijd benadrukte
Martens dat de repatriatie van de white cube eerst en
vooral een artistiek onderzoeksproject is. Moet ik daaruit
dan concluderen dat de lokale inwoners op het terrein
van de werkelijkheid – op de postplantage in Lusanga – een
sleutelrol spelen en binnen dit kunstproject slechts een rol
als figurant krijgen toebedeeld? Dat ze fungeren als een
gespreksonderwerp dat in persberichten aan bod komt
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en in het verhaal dat Renzo Martens via lezingen en interviews tot bij een westers publiek brengt?
Dan zijn er nog de chocoladesculpturen die de
CATCP-leden vervaardigd hebben. ‘Het is eigenlijk een
club van plantagearbeiders die ondertussen kunstenaar zijn’, vertelde Martens tijdens een aflevering van
Culture Club 4 . ‘Dat waren ze altijd al, hoor, alleen moest
iemand dat gewoon erkennen. En daar een podium voor
creëren.’ En die iemand was dus Martens.
Hoe mooi het ook is dat de lokale gemeenschap land
kan kopen met de opbrengst van de sculpturen, toch
vraag ik me af wie daar in de eerste instantie de artistieke
waarde aan heeft verleend: zij, of Renzo Martens – die
naar eigen zeggen als een soort agent functioneerde,
een tussenpersoon tussen de kunstmarkt en de plantage
arbeiders? Bij wie ligt het (initiële) auteurschap?

europa
in de
herfst

Diffuus terrein

The Repatriaton of the White Cube laat zich moeilijk
kritisch analyseren. Renzo Martens opereert op een
diffuus terrein: tussen Congo en het Westen, tussen de
kunst- en de plantagewereld, tussen werkelijkheid en
enscenering, tussen artefact en onderzoek, tussen zichtbaarheid en ambiguïteit. De white cube laat zich nooit
echt kennen. Hij staat stil en leeg in Lusanga. ‘Een dag
reizen vanuit Kinshasa’, zegt de kunstenaar.
***

Aan het einde van onze ontmoeting in Amsterdam biedt
Martens me een tote bag aan: de ultieme mascotte van
grootschalige internationale kunstevenementen. Zwarte
letters op ongebleekt katoen: The Repatriation of the White
Cube. Verder een reeks corporate ogende namen en afkortingen: CATPC, Lusanga International Research Centre for
Art and Economic Inequality, IHA. ‘Je kunt ermee op de
Meir in Antwerpen gaan lopen’, suggereert Martens.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1

2
3
4

De white cube © Chirac Kawusu
CATPC-kunstenaars en de
chocoladesculpturen
© Leonard Pongo
Culture Club ©VRT Canvas
Renzo Martens tijdens de openingstentoonstelling van LIRCAEI
©Thomas Nolf
De white cube onder constructie
©Thomas Nolf

‘To be scared or not to be scared,
that’s the question!’ Met Europa
in de herfst maakt regisseur Piet
Arfeuille opnieuw een voorstelling
met een politiek thema. Dit keer
zijn het de grondvesten van de
democratie zelf die het onderwerp
van de voorstelling zijn.

Filipovic Elena, The global white cube,
Notes on curating, april 2014 (22),
p. 46. Geraadpleegd via http://www.
on-curating.org/issue-22-43.
Ibid. p. 45.
VPRO Tegenlicht, 9 oktober 2016.
Culture Club, VRT, 5 mei 2017.

Natalie Gielen is redactiemedewerker van Etcetera.
Daarnaast werkt ze freelance als auteur, redacteur,
producent en outside eye in de kunsten.
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‘Kunst zou een
machine kunnen
worden die situaties
genereert’

december 2017

Jan Ritsema: een dartele anarchist van in de zeventig
(A)

In 2005 kocht de Nederlandse regisseur
Jan Ritsema een oud klooster in een
afgelegen Frans dorpje en richtte er
het Performing Arts Forum (PAF) op.
De residentieplek groeide uit tot een
belangrijk kruispunt voor podium-kun- stenaars, schrijvers en filosofen,
en met een duizendtal residenten per

jaar tot een van de meest grootschalige
experimenten in artistieke zelforganisatie. Recent opende Ritsema een
nieuwe plek in de Estse bossen: Massia.
‘Daar hoef ik niets maar kan ik alles.’

Door

Sébastien Hendrickx

‘KUNST ZOU EEN MACHINE KUNNEN WORDEN DIE SITUATIES GENEREERT’
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De opstartfase van Massia doet Jan Ritsema terugdenken aan de begintijd van
PAF, nu 12 jaar geleden: “Toen ik het klooster kocht, was ik 60 jaar. Alleen zou
ik het nooit hebben gehaald, daarvoor was het veel te groot, maar liefst 6.500
vierkante meter; we werkten bovendien zonder subsidie. Bojana Bojana Cvejić
stelde voor om al onze collega’s uit te nodigen en samen na te denken over
wat we met het gebouw konden doen. Een dertigtal mensen kwam daar toen
op af, tussen Kerstmis en Nieuwjaar.”
ETC

Van bij het begin wilde het
PAF meer zijn dan louter
een goed geoliede artistieke
residentieplek. Wat was
jullie ambitie?

Jan Ritsema: We zagen het als een
politiek experiment en beslisten
geen selectiemechanisme te
hanteren: iedereen die er wilde
werken, kon er terecht. Daarnaast
was de hamvraag: hoe kunnen we
een omgeving creëren die ervoor
zorgt dat mensen anders met elkaar
omgaan, zonder dat er een ideologie
of cultuur heerst die vertelt wat goed
en slecht handelen is, en allerhande
verplichtingen oplegt? Eigenlijk
is dat een situationistisch ideaal.
In de jaren 1950 en 1960 trachtten
Guy Debord en co. ook situaties te
scheppen die menselijk gedrag ten
goede konden veranderen.
Wij vroegen ons af hoe een
uitnodiging om een gemeenschappelijke ruimte te delen gemakkelijk
en aantrekkelijk kon zijn, zoals bij
een rotonde: iedereen schuift daar
automatisch in, bijna zonder het
te merken. De keuken van het PAF
is een eenvoudig voorbeeld. Daar
maken jaarlijks honderden mensen
gebruik van. Restjes kun je daar in
een gemeenschappelijke koelkast
stoppen, waar ze meer kans hebben
om opgegeten te worden in plaats
van te rotten. Een paar dagen
later ben je blij om de restjes van
anderen te kunnen eten. Je deelt je
bezittingen niet omdat het moet;
het overkomt je als het ware.
ETC

ieder geval zoveel mogelijk achter je
op te ruimen. Twee: make it possible
for others. Dat betekent niet dat
je het daarom onmogelijk voor
jezelf moet maken, dat je jezelf zou
moeten wegcijferen. Het gaat erom
dat als je iets mogelijk maakt voor
jezelf, je het niet onmogelijk maakt
voor de ander. De derde regel is: the
do-er decides. Er heerst dus geen
democratie. Wie de situatie actief
vormgeeft, heeft steeds de overhand. Als je niet akkoord bent en je
een beslissing ongedaan wilt maken,
moet je ze ont-doen. Iemand heeft
de muren rood geverfd en jij vindt
dat verschrikkelijk? Dan zit er niets
anders op dan zelf die muren in een
andere kleur te schilderen.
ETC

Die anarchistische visie lijkt
te botsen met je verleden als
theaterregisseur. Doorgaans

J.R. Ik was minder dat soort
regisseur. In 1987 vroeg Gerardjan
Rijnders me om mee deel uit te
maken van het artistieke team van
Toneelgroep Amsterdam, wat toen
een nieuw gezelschap was, ontstaan
uit de fusie van Toneelgroep Centrum
en het Publiekstheater. Ik maakte er
Edward II van Christopher Marlowe
met alle mannen van het ensemble,
en binnen de kortste keren brak
de revolutie uit. De spelers waren
namelijk iemand gewend die hen
vertelde wat ze moesten doen, en
dat deed ik niet. Ik vind dat mensen
het zelf moeten uitvinden. Als ze
doen wat ik zeg, dan ben ik niet meer
geïnteresseerd. Ze moeten er zelf
op komen – of beter: wij moeten dat
samen doen. Maar dat strookte niet
met de heersende cultuur.
Ik heb ook een paar keer geprobeerd om totaal ongeorganiseerde
voorstellingen te maken. Weak
Dance Strong Questions (2001), een
dansduet met Jonathan Burrows,
was er zo een. We wilden zo weinig
mogelijk regels en sturing. Ook de
(B)

Het PAF heeft, net als Massia,
zo goed als geen staf. Wat
zorgt ervoor dat deze ‘situaties’ duurzaam zijn en niet
ontaarden in chaos?

J.R. Belangrijk zijn de drie eenvoudige regels waarop het dagelijkse
sociale verkeer steunt. De eerste
is: don’t leave traces. Natuurlijk is
het onmogelijk om helemaal geen
sporen na te laten, maar je tracht in
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is dat toch een figuur die
de touwtjes strak in
handen heeft?
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typische spelregels van dansimprovisatie – aantrekken en afstoten enzovoort – gingen we uit de weg. Tijdens
de voorstelling waren Jonathan en ik
op onszelf én samen, zonder dat we
duidelijk de ene of de andere positie
innamen. Als toeschouwer zag je dat
tussengebied.
ETC

Je artistieke loopbaan telt
vele gedaanteverwisselingen.
Naast regisseur was je ook
actief als theaterdocent, boekhandelaar en uitgever. Op
latere leeftijd werd je danser,
en nu richt je residentieplekken op voor kunstenaars.
Loopt er een rode draad doorheen al die praktijken?

J.R. Ik ben vaak ondergedoken,
heb dikwijls geprobeerd ervoor te
zorgen dat ik niet traceerbaar was. Ik
hield van de beweeglijkheid daarvan,
maar het had ook iets lafs. Al die
verschillende activiteiten – je kunt ze
niet echt beroepen noemen – bezaten
toch een zekere samenhang, geloof
ik. Ze draaiden allemaal op een of
andere manier rond empowerment.
Het is mijn overtuiging dat
mensen veel aardiger en slimmer
zijn dan ze zichzelf meestal laten
behandelen. Vaak wordt met hen
omgegaan als met kinderen die
je dingen moet voorzeggen: voor
het rode licht moet je stoppen, en
als het op groen springt moet je
doorrijden! Of ze worden behandeld als misdadigers die van elkaar
stelen of elkaar een dolk in de rug
steken. In de International Theatre
& Film Bookshop, de uitgeverij en
boekenwinkel die ik opstartte op het
Leidseplein in Amsterdam, werkten
dramaturgiestudenten die wat wilden
bijverdienen. Ik liet hen steeds de
vrijheid en verantwoordelijkheid om
zichzelf als groep te organiseren,
om zelf te zien wie wanneer werkte,
wie om een of andere reden plots
vervanging nodig had enzovoort.
ETC

bedrog, rond hoe gemeen mensen
zijn voor elkaar. En die verhalen
wilde ik helemaal niet vertellen. De
manier waarop gespeeld werd, vond
ik dan weer vaak te bombastisch.
Ik zei tegen de acteurs: ‘Doe maar
normaal. Je hoeft Hamlet niet neer te
zetten als dat twijfelende jongetje. Hij
is zoals jij, ik en iedereen: we hebben
duizend gezichten, en die duizend
gezichten zitten ook in Hamlet.’
In mijn voorstellingen lag de
klemtoon op de tekst en minder
op het toneelbeeld. Decor was een
ondersteunend element – meestal was
het wat abstract, niet concreet interpreteerbaar als een naturalistische
situatie. Ik had een voorliefde voor
‘moeilijke teksten’, teksten waarvan
men beweert dat ze onspeelbaar zijn.
Zoals Kopnaad van Stefan Hertmans,
het werk van James Joyce, Heiner
Müller. Hoewel je als toeschouwer de
moeilijkheidsgraad van die teksten
aanvoelde, kreeg je toch de indruk
ze te begrijpen.
ETC

Wat bracht je tot de dans?

J.R. Mijn sterk ontwikkelde spiegel
neuronen. Die maken me steeds
erg toegankelijk voor wat zich om

“ Bij Toneelgroep
Amsterdam brak
binnen de kortste
keren de revolutie
uit. De spelers waren
iemand gewend die
hen vertelde wat ze
moesten doen.
”

me heen afspeelt. Toen P.A.R.T.S. in
1995 van start ging, begon ik er les te
geven als theaterdocent. Met al die
dansers om me heen dacht ik plots:
‘Ja, dat kan ik ook.’ Mezelf heb ik altijd
beschouwd als een toerist in de dans
en ik vond dat erg aangenaam. Het
zorgde ervoor dat ik minder hoefde
af te rekenen met professionele standaarden. Ik probeerde iets te maken
wat ik eigenlijk niet kon maken, en in
mijn dansvoorstellingen zag je dat
eigenlijk: een man die niet ongracieus
was, een zeker talent had voor dans
maar geen techniek; hij wilde het
heel graag maar kon het niet echt.
Mensen moesten daarom huilen:
het was het summum van tragiek.
(C)

Als regisseur was je erg actief
in de jaren 1980 en 1990,
eerst in Nederland maar later
steeds meer in het Brusselse
Kaaitheater. Wat kenmerkte je
theatervoorstellingen?

J.R. Vreemd genoeg vond ik het
theater niet zo leuk. Het gros van
de stukken draaide rond listen en

‘KUNST ZOU EEN MACHINE KUNNEN WORDEN DIE SITUATIES GENEREERT’
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Iemand als Sisyphus een steen de
berg zien opduwen, die steeds weer
terug naar beneden rolt.
ETC

Twee jaar geleden verkocht je
het PAF aan vijftig anderen.
Bezitten zij elk een deel van
het gebouw?

J.R. Neen, iedereen bezit 2 procent
van alles. Geen effectieve vierkante
meters dus. Het PAF is een politiek
initiatief, zoals ik al zei. Ik vind het
erg waardevol om te zien dat vijftig
mensen willen investeren, niet in
hun eigen hoekje maar in een situatie die zowel voor hen toegankelijk
is als voor vele anderen. De eigenaars komen van overal ter wereld;
de discussies over de verkoop
van het PAF worden dus op al die
plekken gevoerd. Met een groepje
van tien heb je bovendien een
grotere kans op machtsonevenwicht
en ruzie. Het is heel wat moeilijker
om 49 anderen je mening op te
dringen. De verkoop diende om
het hele project mogelijk te blijven
maken. Ondertussen ben ik in de
zeventig en heb ik al een serieuze
ziektegeschiedenis achter me. Had
ik het PAF niet verkocht, dan zou bij
mijn overlijden een groot deel in het
bezit komen van de Franse staat.
ETC

Dit jaar opende je een nieuwe
plek in een leegstaand schoolgebouw in Estland. Wat is je
wens voor Massia?

J.R. Volgens mij heb je best geen
wensen; die zijn het begin van het
einde. Ik geloof dat Massia een
bijzondere plek is. Ze maakt me
wensloos. Ik hoef er niets maar kan
alles… Tegelijk ben ik erg geconcentreerd. Rondom liggen bossen,
beschermde natuurgebieden. Het
kan werken. We zullen wel zien
wat het wordt. The do-er decides.
Degenen die er iets van willen
maken, zullen er het hunne van
maken. Dat is de consequentie van
zelforganisatie.
ETC
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bijgeschaafd. De voorbije
jaren waren er klachten over
impliciete en explicietere
vormen van misogynie en
racisme. Wat liep er precies
fout? Hoe zie je de organisatorische toekomst van het PAF
en Massia?

Eind december organiseert
het PAF een nieuwe ontmoeting over de eigen toekomst,
twaalf jaar na die eerste. Het
model van zelforganisatie
impliceert dat de collectief
gecreëerde ‘situatie’ voortdurend kan en moet worden

J.R. Het heeft zin om jezelf
regelmatig af te vragen of je niet
vastgelopen bent, of te zeer in jezelf
bent gaan geloven. Dat is een reden
om die ‘Winter Update Meeting’
te houden. Daarnaast zijn we ons
ervan bewust dat de relatief ongeorganiseerde structuur van het PAF,
zonder veel regelgeving en zonder
vormen van geïnstitutionaliseerde
bescherming en toezicht, ook voor
problemen kan zorgen. De vrijheid
gaat dan met zichzelf aan de haal.
Verschillen op het vlak van gender,
ras, leeftijd en competentie kunnen
leiden tot relaties van dominantie,
zoals we die ook in de bredere
samenleving aantreffen. Vaak
gebeuren die dingen zonder dat
mensen er zich goed van bewust zijn
dat ze anderen uitsluiten of onveilige
en ongemakkelijke situaties creëren
voor sommige residenten. Het klopt
ook dat het PAF bevolkt wordt door
een blanke, hoogopgeleide gemeenschap, met alle beperkingen van dien,
en dat willen we aankaarten. Niet
door het met regels en toezicht snel
te fiksen, maar door die kennis te
integreren. Het lijkt me een teken van
sterkte wanneer een organisatie zich
dat soort dingen openlijk afvraagt.
Tijdens de meeting willen we ook
zien hoe we de zelforganisatie nog
een stapje verder kunnen brengen.
Hoe kunnen we een gemeenschappelijke gemeenschap creëren – om het
woord ‘collectief’ te vermijden – met
een grote mate van laagdrempelige
toegankelijkheid, waarin iedere
gebruiker op lichtvoetige wijze,
zonder regels en taken, het ding,
het geheel, open en levendig onderhoudt? Als we een antwoord op die
vraag vinden, dan kan het PAF echt
een voorbeeld zijn voor anderen, wat
het altijd al wilde zijn.
ETC

Hoe zie je je eigen toekomst?
Ben je nog van plan om voorstellingen te maken?

J.R. Jonathan Burrows en ik willen
de draad van onze samenwerking
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“ Het heeft zin om
jezelf regelmatig af
te vragen of je niet te
zeer in jezelf bent gaan
geloven. Dat lijkt me
een teken van sterkte.”

weer oppikken: binnenkort beginnen
we aan een nieuwe dansvoorstelling. Anderzijds vind ik kunst toch
een beetje obsoleet aan het worden.
Misschien wordt ze na verloop van
tijd wel zoiets als het PAF. In het
begin heb ik geprobeerd om het
PAF voor te stellen alsof het een
kunstproject van me was, een grote
voorstelling die ik organiseerde waar
mensen konden instappen en allerlei
dingen konden doen. Ik hoopte zo
wat subsidie te kunnen krijgen, maar
daar trapte natuurlijk niemand in.
Volgens Jacques Rancière is kunst
politiek, niet omdat ze een politiek
onderwerp behandelt maar omdat ze
perspectieven opent. Ze kan mensen
iets anders laten zien, denken en
doen dan ze gewend zijn. Ik geloof
dat kunst nieuwe rollen kan opnemen
in de samenleving door allianties
te smeden met de wetenschap. Bij
zowel wetenschappers als kunstenaars ligt verbeelding aan de basis
van hun beroep. Als we nu eens iets
vrijer met dat voorstellingsvermogen
konden omspringen… Kunst zou een
instrument, een machine kunnen
worden die situaties genereert. De
manier waarop die machine georganiseerd wordt, zou kunstzinnig want
niet-functioneel zijn. Mogelijk ligt
daar een nieuwe route.

(A) © Sébastien Hendrickx
→ (C)

Sébastien Hendrickx is schrijver
en freelance dramaturg. Hij maakt
deel uit van de kleine redactie
van Etcetera.
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“Achterland expands upon Miss De Keersmaeker’s
original aesthetic premises with wildly ranging imagination.”
The New York Times, 1992

Achterland
Anne Teresa De Keersmaeker

De feestdagen komen eraan… Te koud
om Etcetera op 1 van de verdeelpunten
te halen? Neem een abonnement en
je krijgt ons magazine vier keer per
jaar in je brievenbus.
Doe (jezelf) een
abonnement op
Etcetera cadeau:
leesvoer voor
lange winteravonden.
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Na 20 jaar terug op de scène
13-14.03.18 Concertgebouw – Brugge
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Daarna op internationale tournee
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DW B in 2018
Neem een abonnement op jaargang 2018 en krijg de special edition
van DW B 2017 Paul Robbrecht en Wim Cuyvers – Choreo cadeau!

Goede literatuur is wars van
trends. Reden te meer voor DW B 1
(maart) om creatief en essayistisch
te reflecteren op een modeverschijnsel
dat ons al enige jaren in zijn greep
houdt: vintage. In DW B 2 — Kamer in
Oostende (juni) brengen Koen Peeters
en Koen Broucke samen met heel
wat andere auteurs een ode aan
de Stad aan Zee. Het september
nummer DW B 3 richt zijn blik
op Frankenstein, tweehonderd jaar
later. Het boeknummer in december
(DW B 4) omsluit het werk van
een topkunstenaar.

In 2018 speelt www. dwb.be een grotere
rol: hier vind je kritieken over boeken
en tijdschriften, met ruimte voor debat.
Een abonnement kost 52 euro.
Studenten en CJP’ers betalen 42 euro.
Losse nummers kosten 15 euro. Wilt
u meer doen voor DW B? Dat kan in
de vorm van een steunabonnement
(vanaf 100 euro). De namen van de
steunende leden worden achteraan in
elk nummer gepubliceerd. Stuur een
email naar els.vandeperre@dwb.be.
Meer info: www.dwb.be.
Courtesy beeld: Paul Robbrecht

De zin en onzin van
lokaal kunstenbeleid

december 2017

Nabijheid tussen cultuur en bestuur: tussen bevrijding en doemscenario

Sinds 2016 komen de Vlaamse gelden
uit het Decreet Lokaal Cultuurbeleid
terecht in het Gemeentefonds. De
ingreep kadert in een decentralisatie
operatie die zich op meerdere beleidsdomeinen voordoet, maar in voorliggend geval het Vlaamse kunstenbeleid
definitief losmaakt van het lokale
cultuurbeleid. Voor de cultuurcentra

betekent dit een nieuwe verhouding
tot hun bestuur, angsten én opportuniteiten incluis. Op een symbolisch
niveau staat de ontkoppeling voor
een fundamentele verschuiving
in de Vlaamse visie op kunst- en
cultuurbeleid.

DE ZIN EN ONZIN VAN LOKAAL KUNSTENBELEID

Door

Evelyne Coussens
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Er roert wat in de cultuurcentra. Tijdens het afgelopen
Theaterfestival was er een sectoroverleg waarin de VVC
(Vereniging Vlaamse Cultuurcentra), oKo en Kunstenpunt
de aanbieders en lokale afnemers van podiumkunsten
samenbrachten om zich over hun gemeenschappelijke
toekomst te beraden. Op tafel lagen de dalende spreidingscijfers voor professionele podiumkunsten die
Kunstenpunt bij die gelegenheid naar buiten bracht.
Onder de titel “Blijspel of tragedie? Een toekomst voor
de Vlaamse cultuurcentra” kwam de VVC met een tekst
die zowel noodkreet als utopie wilde zijn en waarin de
rol van de cultuurcentra grondig werd herdacht.
Kort daarop verschenen het artikel van Wouter Hillaert
omtrent de spreidingsproblematiek en de opiniestukken
van theaterdirecteurs Stijn Devillé en Els De Bodt, die
in het kielzog van de cijfers respectievelijk de lastige
programmatiecontext en de weinig risicovolle programmatiekeuzes van de cultuurcentra op de korrel namen.
Al deze kwesties leidden op 5 oktober in de Commissie
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) tot een pittig
debat tussen onder meer volksvertegenwoordigers
Bart Caron (Groen) en Katia Segers (sp.a) enerzijds en
minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) anderzijds.1
Maar waar draait al die zenuwachtigheid eigenlijk
om? De aanleiding is gekend: sinds 2016 wordt het voorheen geoormerkte Vlaamse geld uit het Decreet Lokaal
Cultuurbeleid rechtstreeks in het Gemeentefonds gestort,
waarmee ook de verplichte ‘bestemming’ van deze
gelden – onder meer het spreiden van professionele podiumkunsten – vervalt. Dat betekent dat de stad of gemeente
sinds 2016 vrijelijk kan beschikken over het geld dat het
anders ‘verplicht’ aan cultuur moest besteden.
De reden dat daar nu pas onrust over ontstaat, ligt
in het feit dat de werking van de cultuurcentra verankerd is in het meerjarenplan – met de bijbehorende
budgetten – van de gemeente voor de lopende legislatuur. Maar na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018,
met mogelijk nieuwe schepenen van cultuur die bovendien bevrijd zijn van hun Vlaamse ‘waakhond’, is de
toekenning van die middelen aan de cultuurcentra niet
meer gegarandeerd.

“ In principe kunnen na 2018
cultuurcentra omgevormd worden
tot bejaardencentra, ja, maar
de kans is klein dat dat gebeurt.
De lokale besturen functioneren
heel erg op continuïteit. Dat verhaal
van alles of niets, zoals het in
Nederland soms gebeurt, lijkt me
in Vlaanderen ondenkbaar.
”

voor planlast en volgens sommigen voor ‘bemoeizucht’.
In het kader van de opeenvolgende staatshervormingen
komt het ook voor cultuur tot een decentralisatieproces,
waarbij Vlaanderen gaandeweg zijn infrastructuur, zijn
professionaliseringseisen voor de lokale cultuurambtenaren, de inhoudelijke opdracht en de daaraan gelinkte
middelen opnieuw lost. Het Decreet Lokaal Cultuurbeleid
uit 2001 raakt steeds verder uitgehold, tot het anno 2017
vrijwel niets meer reguleert. In die zin is de overheveling
van het geoormerkte geld het logische sluitstuk van
een al langer lopend proces van ‘autonomisering’ of
‘responsabilisering’ van de lokale besturen.
Het is trouwens nodig meteen een kanttekening te
maken bij de diverse realiteiten in het veld. Tussen de
cultuurcentra onderling is het verschil groot: in schaal,
in ligging, in bevolkingssamenstelling en niet het minst
in de verhouding tot het bestuur. ‘Het’ cultuurcentrum
bestaat niet, net zoals ook de bestuurscultuur van elke
gemeente verschillend is. Sommige gemeentebesturen
zullen het vanzelfsprekend vinden om de Vlaamse
gelden opnieuw naar het cultuurcentrum te laten
vloeien, andere zullen andere prioriteiten stellen. De
impact van het Vlaamse decentralisatiebeleid zal niet
overal dezelfde gevolgen hebben; dat maakt het voor
de cultuurcentra moeilijk om op één lijn te gaan staan.

Autonomisering van het lokale bestuur
Doemscenario’s
Om het grotere plaatje in het vizier te krijgen, is het
interessant het boek Over Bach, cement en de postbode (2017) van Miek De Kepper te raadplegen.2 Wie
deze gedetailleerde geschiedenis van vijftig jaar lokaal
cultuurbeleid doorneemt, leest daarin dat Vlaanderen
zijn culturele centra (nadien: cultuurcentra) in de jaren
1960 nauwgezet optuigt met infrastructuur, mensen en
middelen vanuit een emancipatorische gedachte die
wortelt in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Alleen het
beste is goed genoeg: Vlaanderen regelt tot in de details
de omstandigheden waarin de Vlaming ‘zijn’ cultuur kan
beleven. De opdracht van de cultuurcentra is welomschreven: spreiding van hoogwaardige cultuurproducten
en gemeenschapsvorming door ondersteuning van het
lokale verenigingsleven en door diverse projecten.
De sterk sturende hand van Vlaanderen zorgt de
eerste decennia voor een kwaliteitssprong en een sterke
professionalisering van het lokale cultuurleven, maar ook
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In het licht van die diversiteit is de decentralisatieoperatie eigenlijk logisch: de Vlaamse regelgeving lijkt
te generiek voor zulke verschillende contexten. Door
de overheveling van de middelen kan elke gemeente
nu eindelijk op maat werken van de culturele noden
van haar eigen bevolking en haar eigen cultuurcentrum. Vlaanderen houdt de internationaal belangrijke
Kunstinstellingen en de professionele kunstproducenten met supralokale uitstraling bij zich via het
Kunstendecreet, en brengt de lokale cultuur terug naar
het niveau waar het thuishoort: het lokale niveau. Maar
die ‘nabijheid’ tussen cultuur en bestuur houdt ook risico’s in. We lijsten enkele veelgehoorde angsten op.
1. ‘Kunst- of wegenwerken?’, kopte De Morgen in
een bijdrage over de overheveling.3 Het is wat kort
door de bocht, maar theoretisch gezien bestaat de
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“ Is het niet logischer om de
functies ontwikkeling en productie,
die moeilijker een eigen couleur
locale hebben dan bijvoorbeeld participatie, over te laten aan de organisaties binnen het Kunstendecreet?
”

speerpunt maken. Crux is dat de cultuurcentra de
speelbal dreigen te worden van lokale politieke
ambities. Miek De Kepper gelooft echter niet dat het
zo’n vaart zal lopen: ‘De schepen van cultuur speelt
een belangrijke rol. Maar zware beslissingen worden
door het hele college genomen. Een schepen die
het cultuurcentrum niet genegen zou zijn, kan door
het college gecorrigeerd worden, door zijn partij
of door het middenveld. Het systeem voorziet in
een aantal remmen.’   Wel erkent De Kepper dat de
huidige economische en sociale uitdagingen de prioriteiten doen schuiven. ‘De opdrachten waarvoor de
gemeenten zich zien gesteld, zijn groot: veiligheid,
integratie, migratie, leefmilieu, armoede, … De maatschappelijke atmosfeer nu is wel degelijk anders dan
bij het ontstaan van de cultuurcentra.’
mogelijkheid dat de gemeente het Vlaamse geld
besteedt aan andere zaken – cultuur is in nooddruftige tijden zelden prioritair. Daarmee hoeft
het cultuurcentrum nog niet meteen de deuren te
sluiten, want het Vlaamse geld maakte sowieso
maar een deel uit van het totale werkingsbudget,
stelt Miek De Kepper: ‘Ook vóór 2016 droegen de
gemeenten al pakweg 50 procent van de kosten van
het verhaal en soms ook meer, en ze hebben dat
budget altijd geïnvesteerd. Wel is het zo dat door de
financiële situatie van de gemeenten álle budgetten,
ook die van cultuur, kritischer worden bevraagd.’ 4
Personeels-, prospectie- en programmatiebudgetten
staan in de huidige economische omstandigheden
inderdaad onder druk, zo bevestigt een aantal directeurs. De kans is reëel dat steden en gemeenten
nijpende tekorten zullen opvangen met geld dat ze
voorheen aan cultuur uitgaven.
2. Een tweede valkuil is het risico op inhoudelijke
bemoeienis vanwege het lokale bestuur. Op
de sporadische (en uitstervende) injecties van
de provincie of wat privaat geld na hebben de
cultuurcentra nu nog slechts één broodheer. Het is
denkbaar dat de deels politiek samengestelde raden
van bestuur meer zeggenschap opeisen over het
aanbod. If mayors ruled the world… In het geval
dat hun cultuurschepen zou vinden dat ze te ‘elitair’
programmeren, dat er meer zou moeten worden
ingezet op zaalverhuur of dat de onrendabele
scholenprogrammering moet worden afgebouwd,
hebben de cultuurcentra nu geen paraplu meer. Het
kan natuurlijk ook omgekeerd: een bevlogen schepen
kan van ‘zijn’ cultuurcentrum een persoonlijk

3. Er speelt een ‘mentale’ factor: het wegvallen van een
gemeenschappelijke missie en niet het minst van
het steunpunt Cultuur Lokaal (later LOCUS), dat de
onderlinge afstemming en het gesprek tussen de
cultuurcentra mogelijk maakte, plaatst de cultuurcentra
meer dan ooit op hun eilandje – ‘eigen gemeente eerst’.
En dat terwijl voor de intergemeentelijke samenwerkingen, waarvan er vandaag al een hoop dynamische
voorbeelden bestaan (onder meer in het Waasland en
in West-Vlaanderen), in de toekomst een cruciale rol is
weggelegd, zo wordt in de tekst van de VVC gesteld.
Wie om zich heen kijkt, ziet dat ‘de regio’ in opmars is,
en niet alleen in politieke zin. Ook voor cultuurbeleid
is de supralokale (of regionale) schaal een vruchtbaar
niveau. De Kepper: ‘Op regioniveau lopen er een
aantal waardevolle creatieprojecten die te groot zijn
voor één gemeente, maar te lokaal om onder het
Kunstendecreet te resideren. Vaak hebben ze te maken
met de identiteit of thema’s van een specifieke streek:
het Meetjesland, de Kempen… Door het ontmantelen
van de provincies wat betreft de persoonsgebonden
materies vallen de financieringsmogelijkheden voor
deze projecten weg, tenzij ze kunnen genieten van de
voorlopige overgangsregels.’  Voor een aantal initiatieven op provinciaal niveau wordt nog steeds koortsachtig naar oplossingen gezocht, in afwachting van
het beloofde Regiodecreet, dat in 2020 in voege zou
komen en waarin minister Gatz – hopelijk – een aantal
stimuli zal opnemen voor bovengemeentelijke samenwerkingen rond kunst en cultuur.
4. Last but not least is er het spreidingsdebat, zo oud
als het bestaan van de cultuurcentra zelf, met in de
kiem het conflict tussen dienstbaarheid (moet het

DE ZIN EN ONZIN VAN LOKAAL KUNSTENBELEID

59

cultuurcentrum er zijn voor het lokale verenigingsleven?) en volksverheffing (moet het cultuurcentrum
er zijn om de ‘hoge kunsten’ onder de bevolking
te (ver)spreiden?). Dat er een probleem is met de
spreiding van de professionele podiumkunsten in
de cultuurcentra lijken de cijfers van Kunstenpunt
te bewijzen, maar volgens De Kepper is dat niet te
wijten aan de inkanteling van het Vlaamse geld in het
Gemeentefonds – het afkalven was al lang daarvóór
bezig. Verantwoordelijk is een samenloop van meerdere factoren (zie ook Hillaerts analyse), waaronder
de opkomst van het vrije circuit met zijn aanwas aan
comedy, cabaret en BV-gerichte producties. Dat deze
evolutie problemen oplevert voor de gezelschappen
binnen het Kunstendecreet, die ook op spreiding
worden beoordeeld, staat wel vast.
Veel van deze doemscenario’s spelen zich af in een hypothetische toekomst, zo voerde volksvertegenwoordiger
Marius Meremans (N-VA) aan in het commissiedebat: ‘Ik
heb die doemscenario’s al verschillende keren gehoord.
Maar tot nu toe heb ik er nog geen enkel bewijs van.’ 5
Ook De Kepper begrijpt de bezorgdheid, maar meent dat
de impact van de Vlaamse beleidswijzigingen op de lokale
situatie moet worden gerelativeerd: ‘De wetgeving rond
de cultuurcentra is nooit zo impactvol geweest als men in
de kunstensector wel denkt. De spreiding van kunst was
bijvoorbeeld maar een van de vier opdrachten die een
cultuurcentrum diende te vervullen. In principe kunnen
na 2018 cultuurcentra omgevormd worden tot bejaarden
centra, ja, maar de kans is klein dat dat gebeurt. De lokale
besturen functioneren heel erg op continuïteit. Dat verhaal
van alles of niets, zoals het in Nederland soms gebeurt,
lijkt me in Vlaanderen ondenkbaar.’
Toch zou het, alle hysterie terzijde, kortzichtig zijn om
niet op de mogelijke problemen te anticiperen – zodra
de nieuwe coalities zijn gevormd en de gemeentelijke
beleidsplannen opgemaakt, is het te laat om te beginnen
praten. Het gaat daarbij over veel meer dan over geld.
Onder de evidente angst van de cultuurcentra om
fondsen te verliezen sluimert de onzekerheid over hun
toekomstige rol én over de aard van het cultuurbeleid
tout court. In die zin rijst de vraag wat die hele decentralisatie eigenlijk betekent. Zoals De Kepper aangeeft 6 kadert
ze in een liberaal denken over bestuur in termen van
governance in plaats van government: het beleid wordt
niet meer exclusief door de overheid ‘gemaakt’ maar
komt tot stand in een netwerk van meerdere spelers
(verschillende overheidsniveaus, middenveld, bedrijven,
burgers) die elk hun verantwoordelijkheid opnemen. De
overheid treedt binnen dit netwerk op in de bescheiden
rol van regisseur. De Big Society is niet veraf, maar zoals
we weten is dat een society waarin de grens tussen
‘responsabiliseren’ en ‘aan zijn lot overlaten’ flinterdun
is. Hoewel minister Gatz zich in De Standaard van 21
september haastte om zijn engagement tegenover de
cultuurcentra te benadrukken (‘We laten de cultuurcentra
zeker niet los’) 7 blijft de perceptie dat Vlaanderen zijn
handen aftrekt van de lokale cultuur. De inkanteling is de
ultieme ‘knip’, de doorbreking van de al sterk verslapte
banden tussen het Vlaamse kunstenbeleid en het lokale
cultuurbeleid. Op de ideologische betekenis van die
boedelscheiding komen we straks terug.
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“ Heeft Geel dan geen recht op
Rosas? Is Eeklo niet klaar voor
Abattoir Fermé? Zou er in die
kleinere steden en gemeenten
dan echt geen lokaal publiek voor
de kunsten te werven vallen?
”

Naar een nieuwe rol voor de cultuurcentra?
Laten we eerst onderzoeken hoe die nieuwe autonomie
van een andere, meer positieve kant bekeken zou kunnen
worden. ‘Bevrijd’ als de cultuurcentra nu zijn van hun
historische Vlaamse opdracht, kunnen ze andere rollen
gaan spelen, nieuwe functies gaan vervullen, naargelang
de vraag die uitgaat van de specifieke lokale context. De
teksten van de VVC en van Wouter Hillaert wijzen op de
opportuniteiten om ‘van een kwantitatief spreidingsmodel
echt de sprong te maken naar een kwalitatief samenwerkingsmodel’. 8 Daarbij gaat het om een op-maat-samenwerking tussen het cultuurcentrum, de lokale gemeenschap en
de (lokale) kunstenaar. In de tekst van de VVC klinkt dat zo:
‘Het cultuurcentrum overstijgt de rol van louter infrastructuurleverancier voor (inter)nationale kunstproducties en
lokale (cultuur)verenigingen, maar is tevens een initiator
en mede-actor in het aangaan van zowel nieuwe allianties
(culturele actoren en buiten de sector) als in de zoektocht
naar vernieuwde modellen in het omgaan met de aloude
allianties (zoals scholen en verenigingen).’ 9 Korter gezegd
gaat het om de transformatie ‘van zalencomplex tot
creatieve hub’ 10. Om te beginnen kan het cultuurcentrum
daarmee zijn relevantie op lokaal vlak versterken. Als een
drietrapsraket schiet de tekst vervolgens door van het
lokale cement naar regionale en interregionale verbindingen. Het centrale idee is dat de cultuurcentra zich, door
de krachten te bundelen, de hele keten van de kunstproductie eigen kunnen maken: van idee tot uitvoering, van
ontwikkeling en productie tot presentatie, reflectie en participatie – de functies zoals die ook in het Kunstendecreet
zijn gedefinieerd.
Dat is inderdaad een nieuwe, actieve opdracht, die
sterk afwijkt van de eerder ‘passieve’ spreidings- en
gemeenschapsvormende opdracht die de cultuurcentra
historisch gezien in het DNA dragen. Voor een deel is
die evolutie al gaande, met het Dommelhof in Neerpelt
als typevoorbeeld: opgestart als allereerste cultureel
centrum (in 1967) met een focus op vorming en experimenteel theater noemt het zichzelf bij zijn vijftigste
verjaardag een ‘creatiecentrum’. Stijn Devillé benoemde
in zijn opiniestuk die verruimde rol als ‘lokaal curatorschap’. De vraag is in hoeverre het ‘lokale’ aspect
bewaakt blijft – of er een duidelijk aanwijsbare band blijft
tussen de initiatieven van het cultuurcentrum en de
lokale gemeenschap. Bij participatieve projecten spreekt
dat voor zich, maar wat bijvoorbeeld met de residentenwerking, zoals die zich nu al ontplooit in grote centra in
pakweg Oostende, Genk en Leuven? In hoeverre verschilt
deze werking nog van de activiteiten van de (ex-) kunstencentra en werkplaatsen uit het Kunstendecreet, voor wie
ontwikkeling en productie de corebusiness is?
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Er doet zich wat betreft de ‘jacht op de jonge talenten’
nu al de merkwaardige paradox voor dat de race om de
beloftevolste jonge theatertalenten leidt tot vroegtijdige
‘cherrypicking’ op de scholen, terwijl er naast die bright
young stars talloze jonge kunstenaars (of minder jonge,
want vooral de generatie dertigers-veertigers heeft
het moeilijk) uit de boot vallen. Willen we aan die race
de cultuurcentra als nieuwe concurrenten toevoegen?
Hillaert citeert Veerle Van Schoelant van 30CC: ‘Het zijn
toch niet enkel de kunstencentra die het privilege hebben
op innoverende projecten? Wij hebben een maatschappelijke taak en die gaat verder dan louter presenteren.
Je wil je daar als cultuurcentrum mee op profileren.’ 11
Een tweede vraag is waar het geld vandaan moet
komen waarmee de cultuurcentra die taken van coproductie, cocreatie en participatie willen opnemen. Uit hun
werkingsmiddelen, allicht, die de komende jaren met grote
waarschijnlijkheid niet zullen toenemen. Maar je kunt elke
euro maar één keer uitgeven, zoals elke goede huisvader
weet. Een cultuurcentrum dat residenten ondersteunt,
houdt minder over om receptief te spreiden. Tenzij het
cultuurcentrum natuurlijk extra middelen aanvraagt via
de projectenpot van het Kunstendecreet – maar daarmee
dreigt de druk, die nu al absurd hoog is, nog toe te nemen.
De VVC stelt duidelijk dat dit niet de bedoeling kan zijn,
maar opnieuw: is het niet logischer om de functies ontwikkeling en productie, die moeilijker een eigen couleur locale
hebben dan bijvoorbeeld participatie, over te laten aan de
organisaties binnen het Kunstendecreet, in plaats van de
concurrentie met deze organisaties aan te gaan? Als de
kunstencentra en werkplaatsen te zeer ondergefinancierd
zijn om die taak te vervullen, lijkt het zaak dat debat op te
nemen met de subsidiërende Vlaamse overheid, eerder
dan dat het lokale cultuurcentrum inspringt als ‘doekje
voor het bloeden’.
Een laatste vaststelling, opnieuw in het kader van
de grote verschillen tussen de cultuurcentra, is dat niet
elk cultuurcentrum expertise in huis heeft om dat soort
creatie-, participatie- of ontwikkelingstrajecten terdege
te begeleiden. De tekst van de VVC mikt wat dat betreft
op bovenlokale samenwerkingen met de grotere centra,
waar vaak de meeste ervaring en knowhow zitten. De
VVC geeft echter zelf ook aan dat deze samenwerkingen
vaak stoten op tegenstand van het lokale beleid, dat het
geld graag naar de eigen gemeente ziet gaan. Bovendien
stelt dit soort ‘procesbegeleiding’ zelfs in de grotere
cultuurcentra de taakomschrijvingen van het personeel
op de proef, zeker nu een hele generatie ervaren pioniers
van de cultuurcentra met pensioen gaat.
Deze bedenkingen impliceren niet dat alles bij het
oude moet blijven – de evolutie naar een dynamischer
profiel voor de cultuurcentra is in de praktijk overigens
volop bezig, zoals het voorbeeld van Neerpelt bewijst.
Miek De Kepper is het er mee eens dat het cultuurcentrum zijn werking moet ‘updaten’ aan de huidige
noden, maar twijfelt of het bijvoorbeeld moet inzetten
op creatie. De Kepper: ‘Ik ben geneigd om te zeggen
“Blijf bij je eigen DNA”. Met dien verstande dat je zoekt
naar een manier om de oorspronkelijke opdracht rond
spreiding en volksverheffing, of noem het hedendaags
‘empowerment’, mee te nemen in deze tijd. Initiatieven
rond participatie lijken me perfect bij die noden aan te
sluiten, maar de pure creatie… daar heb ik vragen bij.

“ Programmeer in een klein
centrum maar eens hedendaagse
dans, met vijf man in de zaal,
terwijl ze vijf kilometer verder
hetzelfde proberen. Onzin: leg
dan een bus in naar Gent.

”

Ik denk dat dit, gezien de vereiste financiële middelen,
tijd en deskundigheid, vooral in de grootste centra zal
gebeuren en verder eerder uitzonderlijk als er een specifieke aanleiding of noodzaak toe is.’
Wat met volksverheffing?
Het is zinvol om even stil te staan bij de term ‘volksverheffing’. Naast De Kepper nemen Els De Bodt, Stijn
Devillé en in het debat met minister Gatz ook volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) het woord in de
mond. Het heeft de oubollige, autoritaire bijklank van
een top-downbeleid, maar misschien zorgt net dat in
deze context wel voor een gezond tegenwicht. Natuurlijk
is een dynamisch lokaal cultuurveld toe te juichen, maar
het begint er zo langzamerhand op te lijken dat het idee
van ‘lokaal curatorschap’ de alfa en omega is van het
lokale cultuurbeleid, vervat in termen als ‘betrokkenheid’, ‘participatie’, ‘samenwerking’, ‘co-creatie’, … Is
het niet, naast het op maat werken van de lokale noden
en verlangens, ook de taak van een overheid om haar
burgers de weg te wijzen naar wat niet eigen is, naar wat
vreemd is, ongekend, naar datgene waarnaar ze uit zichzelf misschien nooit gezocht zouden hebben? Is er lokaal
nog plaats voor een kunstenbeleid dat afstand houdt tot
die burger, dat zich bezighoudt met wat niet ‘op maat
gesneden’ is, maar zich juist – om een term van socioloog
Pascal Gielen te gebruiken – in de onmaat bevindt? 12
Erwin Mortier schreef in 2006, bij het aantreden
van minister Anciaux, een scherp artikel waarin hij
stelde dat ‘in een democratie de door wetten gewaarborgde afstand tussen de macht en zijn uitoefening
minstens even essentieel is als de volkswil.’ 13 Ik lees in
het aftuigen van een centralistisch beleid rond kunst
en cultuur een oprechte bezorgdheid om dat beleid
dichter bij de burger te brengen, maar evengoed houdt
die beweging een populistisch risico in. Op het lokale
niveau bevindt zich de meest directe vorm van macht.
Een partij die de ‘stem van het volk’ meent te vertolken
heeft er alle baat bij ook in zijn cultuurbeleid zo dicht
mogelijk bij dat ‘volk’ te gaan staan. De vraag wordt dan
enkel: wat wil de burger zien in zijn cultuurcentrum?
En niet: wat vindt een hele samenleving belangrijk dat
er te zien is in een cultuurcentrum? De kwestie rond
de cultuurcentra is trouwens niet de enige aanwijzing
dat het Vlaamse beleid, van oudsher aanbod-gestuurd,
verschuift naar een grotere vraaggerichtheid. Recent
nog werd cultuurmarketeer CultuurNet Vlaanderen
herdoopt tot publiq, alsof zijn opdracht alleen nog ligt bij
het in beeld brengen van de wensen en verlangens van
dat publiek. Mortier: ‘De kunsten lopen in het huidige
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klimaat voortdurend het gevaar dat hun publieke belang
niet alleen wordt gelijkgesteld met het belang van het
publiek, maar vooral dat men hun publieke belang als
identiek of in een directe zin complementair ziet aan het
publieke belang van de politiek.’ 14
Mag er meer lokaal cultureel initiatief zijn? Natuurlijk!
Maar niet alleen dat. Met de overheveling van de
Vlaamse gelden houdt de Vlaamse gemeenschap geen
enkele tool meer in handen om de ‘moeilijke’ kunsten
tot in de kleinere steden en gemeenten te brengen in
het kader van een, zeg maar, lokaal kunstenbeleid. De
mogelijkheid daarvan lijkt door sommigen tout court
al opgegeven. In het artikel van Hillaert heeft David
Bauwens van Ontroerend Goed het over het inefficiënte
‘dagjesprogrammeren’ en ook de tekst van de VVC
bepleit een meer centralistische aanpak met het inleggen
van bussen vanuit de kleinere steden en gemeenten
naar de centrumsteden. Miek De Kepper onderschrijft
eveneens die regionale strategie: ‘Het gaat erom dat
zowel de kunstenaar of uitvoerder als het publiek recht
heeft op een optimale beleving. Programmeer in een
klein centrum maar eens hedendaagse dans, met vijf
man in de zaal, terwijl ze vijf kilometer verder hetzelfde
proberen. Onzin: leg dan een bus in naar Gent. Er zijn
veel podia, maar er zijn niet veel podia waar je op een
kwaliteitsvolle manier tot het uiterste kunt gaan.’
De argumenten van ecologische, financiële en
productionele aard wegen zwaar. Maar dat doet de ’30
kilometer’-regel ook, die stelt dat de Vlaming zich voor zijn
cultuurbeleving zelden verder verplaatst dan binnen een
straal van 30 kilometer rond zijn woonplaats. Heeft Geel
dan geen recht op Rosas? Is Eeklo niet klaar voor Abattoir
Fermé? Zou er in die kleinere steden en gemeenten dan
echt geen lokaal publiek voor de kunsten te werven vallen?
Te werven, of, om nog maar eens een verdoemd woord
te gebruiken, op te voeden? Bart Caron merkt op dat ook
die educatieve gedachte tot het DNA van de cultuurcentra
behoort: ‘Gedreven programmatoren van cultuurcentra
willen het publiek dat stapje verder laten zetten, voorstellingen laten zien die ze nog niet of nog niet goed kennen.
Dat pedagogische aspect is altijd in de centra aanwezig
geweest, al lijkt het wat op de achtergrond geraakt.’ De
Kepper is sceptisch, wijst op de grenzen van de toeleiding:
‘Ik ben een fan van de bemiddelingsgedachte, maar je kunt
die taak niet op elke schaal oppakken. Ik was jarenlang
directeur van het cultuurcentrum in Bierbeek. Ik heb daar
véél geprobeerd, maar op een gegeven moment heb ik,
zeer tegen mijn zin, moeten toegeven dat je sommige
dingen gewoon beter in Leuven programmeert.’
Oké, dat is een realitycheck. De Kepper ziet voor kleinere gemeenten wél mogelijkheden in de integratie met
bredere formats als een festival, een breed stadsproject,
een toerismetraject… Binnen zo’n format is een groot en
breed publiek gegarandeerd en kunnen de kunsten een
plek krijgen als prikkelende smaakmaker. Ook de creatieve strategieën die Hillaert in zijn artikel opsomt, wijzen
in die richting: het zoeken naar bijzondere locaties, het
bedenken van originele presentatieformats et cetera.
Sowieso zijn het allemaal strategieën die moeite, tijd en
geld kosten, maar ze zijn zinvoller dan het simpelweg
opgeven van de poging om de kunsten tot in de kleinere
steden en gemeenten te brengen. Het gaat er uiteindelijk om ook daar de onmaat niet uit de weg te gaan.
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De lokale gemeenschap heeft naast de knusse nabijheid
van het vertrouwde evengoed recht op het vergezicht
van wat misschien niét meteen binnen handbereik ligt.
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‘Blijspel of tragedie? Een toekomst voor
de Vlaamse cultuurcentra’ is te lezen
via cultuurcentra.be/standpunten. Het
tweeluik ‘Spreiden doet lijden? / Spread
the new: acht strategieën voor een
verruimde spreiding’ van Wouter
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be. ‘Uw cultureel centrum is een
supermarkt aan het worden’ van Stijn
Devillé via focus.knack.be. ‘Bang voor
Niets’ van Els De Bodt verscheen op
7/9/2017 in De Standaard. Het verslag
van het commissiedebat van de
Commissie CJSM van 5/10/2017 lees je
hier: vlaamsparlement.be/commissies/
commissievergaderingen/1192858/
verslag/1195815.
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OPERA
Chaya Czernowin
& Luc Perceval /
Wim Henderickx &
Wouter Van Looy
Infinite Now /
Revelations
[Jan Dertaelen]
Diversiteit: het spook
van de opera
[Krystian Lada]
Is het muziektheater
de toekomst van
de opera?
[Guy Coolen i.s.m.
Pieter Verstraete]

RECENSIES
Tim Taveirne & Loes
Swaenepoel
Stil(l)
[Elke Huybrechts]
Damaged Goods /
Meg Stuart
Projecting [Space[
[Pieter T’Jonck]

fABULEUS &
HET PALEIS
Virginity
[Maarten Luyten]
Jaco Van Dormael
& Michèle Anne
De Mey
Amor
[Elke Huybrechts]
Jan Martens i.s.m.
NAH / Grip
Rule of three
[Rosa Lambert]
Eisa Jocson
Princess
[Pieter T’Jonck]
Victoria Deluxe
Sense in the city
(things we want to
share with you)
[Elke Huybrechts]
Dounia Mahammed
Waterwaswasser
[Lieze Roels]
Het nieuwstedelijk
First contact
[Maarten Luyten]

Op onze website publiceren
we regelmatig reviews,
boekrecensies, Engelse
vertalingen en gelegenheidsteksten. Sinds de publicatie
van het septembernummer
verschenen daar al:

Wunderbaum
Superleuk, maar
voortaan zonder mij
[Christophe
Van Gerrewey]

IN ENGLISH

Mette Ingvartsen
to come (extended)
[Lieven van den Weghe]

‘The grander
nationalist
ostentatiousness
gets, the smaller
and quieter bodies
become.’
[Nat Müller &
Sandra Noeth]

Maxim Storms
Brother Blue
[Evelyne Coussens]
Rósa Ómarsdottir
Traces
[Assia Bert]

Dana Michel
Mercurial George
[Anh Vo]

ONLINE!
ONLINE!
ONLINE!

De waterdrager en de dorstige, tien theaterteksten
van Tone Brulin, wereldtheater avant la lettre.
Samengesteld en ingeleid door Erwin Jans.
isbn 978 90 5718 672 1 – 376 blz. – € 24,50

Jan Decorte
Tis of tisni. Over Jan Decorte, kleurrijk fresco over leven en werk
van een radicaal theaterkunstenaar.
Met bijdragen van Chris De Stoop, Ann-Sofie Dekeyser, Marianne Van
Kerkhoven, Eric De Kuyper, Thomas Crombez, Isolde Vanhee, Luk Van
den Dries, Klaas Tindemans, Erwin Jans, Bart Meuleman, Christophe De
Boeck, Pieter T’Jonck, Bernard Van Eeghem, Louise Van den Eede, Johan
Wambacq en tientallen kunstenaars.

tis of tisni
Over Jan Decorte

T- boeken

I.s.m. het Kaaitheater – isbn 978 90 5718 673 8 – 296 blz. – € 34,95

T- boeken

lende interviews en diepgravende essays.
En een overzicht van het oeuvre
vele prachtige foto’s en getuigenissen.
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