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We kondigden het voor de zomer al aan: 
Etcetera stapt een nieuwe fase binnen. 
Nieuwe redactie, nieuw jasje, nieuwe visie. 
Hoe je als nieuwe crew verhouden tegen-
over een blad met zo’n rijke geschiedenis? 
Kunnen we alleen maar een eigen verhaal 

schrijven door radicaal te breken met de traditie? Nee. Al vanaf de begindagen van 
dit blad ging de afstand van de criticus gepaard met de nabijheid van de kunstenaar 
of dramaturg. Naast een vogelperspectief op het veld was er ruimte voor ‘embedded 
journalism,. In tijden waarin het discours zich maar al te graag voor het werk schuift, 
wil Etcetera zich profileren als een blad dat met beide voeten in de kunstpraktijk staat 
en oog heeft voor artistieke werkvormen en -processen.

Ook in de artikels die we in dit nummer samenbrachten, is het ‘nieuwe’ een 
terugkerende noemer die geproblematiseerd, dan weer omarmd wordt. Freek Vielen 
schreef een visietekst over de Nwe Tijd, de structuur die hij samen met Suzanne 
Grotenhuis en Rebekka de Wit ‘erfde’ van Lucas Vandervorst. Het is een unieke 
overdracht in het Vlaamse theaterland waar menig regisseur zijn postje graag zo 
lang mogelijk warm houdt. Evelyne Coussens praatte dan weer met Stijn Devillé 
en Christophe Aussems, de nieuwe artistieke leiders van het nieuwstedelijk, de 
fusie tussen Braakland/Zhebilding en de Queeste. We vervolgden ook onze zoek-
tocht naar een nieuw vocabularium voor de podiumkunsten en vroegen Joachim 
Ben Yakoub en Fabián Barba enkele ingeburgerde woorden te ‘dekoloniseren’. 
Binnenkort komt dan weer het langverwachte nieuwe boek van Rudi Laermans uit. 
Mia Vaerman blikte met hem vooruit, én terug.  

IJverig maar met knikkende knieën schrijven wij deze dagen aan ons subsi-
diedossier. Het plotse nieuws over de besparingen bij de projectsubsidies plaatste 
onze ambitie meteen onder curatele. Nog maar goed en wel begonnen als nieuwe 
ploeg en de vraag diende zich al aan: is het verhaal van Etcetera, met haar wortels 
in de jaren tachtig, niet uitverteld? Fusioneren we niet beter om plaats te maken 
voor iets nieuws? Is er nog wel ruimte voor een traag, papieren, monodisciplinair 
tijdschrift in een ‘multidisciplinarisend’ landschap?

Dat we hier nu voor jullie liggen, is het bewijs van wel – of het bewijs dat 
we op z’n minst in een eigen verhaal geloven, ook al zal dat tijd nodig hebben om te 
groeien. Etcetera is altijd al een multidisciplinair tijdschrift geweest (‘etcetera’),  
met een duidelijke focus om vanuit het werk naar de wereld te kijken. Een principe 
dat wij terug willen opnemen, evenwel zonder de context waarin het werk zich 
bevindt, uit het oog te verliezen. Etcetera heeft de laatste dertig jaar een onschat-
bare rol gespeeld in de discoursvorming rond de podiumkunsten en die rol heeft  
ze meer dan ooit opnieuw te vervullen. Zoals uit de reportage van Peeter Aernouts 
over Athene blijkt, ervaren kunstenaars het gebrek aan kunstkritiek vaak als een 
grotere verarming dan het gebrek aan productiemiddelen. In de geest van het 
‘strijdschrift’ dat Etcetera van bij het begin wou zijn, passen we voor de ‘kroniek-
gedachte’, maar willen we opnieuw een actieve rol opnemen, het landschap van  
aan de zijlijn bevragen, ondersteunen, stimuleren – misschien zelfs veranderen?

Het nieuwe kan in die zin alleen maar bestaan in de manier waarop het zich 
verhoudt tot het ‘oude’ en hoe het zich toetst aan een wereld in beweging. Twee jaar 
na haar plotse overlijden blijven de geschriften van Marianne Van Kerkhoven voor 
een jonge redactie als de onze een referentiepunt, een blijvende inspiratiebron voor 
een mentale dialoog. We zijn dan ook blij dat we haar via het essay van Erwin Jans 
over de evolutie van haar oeuvre, dat zich voor een groot deel in de schoot van dit 
blad ontwikkelde, kunnen levend houden. Of zoals ze zelf ooit schreef: ‘Elke dans 
vindt zijn bron in wat voorheen werd gedanst.’

De redactie
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Hoe staat de atheense podium-
kunstscene ervoor na ruim  
vijf jaar schuldencrisis?  
Hoe gaan kunstenaars en orga-
nisaties om met de precaire 
werkomstandigheden? In april 
trok Peeter aernouts voor een 
drietal weken naar de Griekse 
hoofdstad. Hij monteerde een 
aantal observaties, gespreks-
fragmenten en beelden.

Voor de meest troosteloze taferelen moet je naar 
sofokleous, Evripidou en Eschilou. Net in deze 
straten, genoemd naar de drie grote Griekse tragedie-
schrijvers, lopen de daklozen, junkies, straatboefjes 
en prostituees elkaar voor de voeten. het vuil lijkt er 
al een tijdje niet meer opgehaald en heel wat huizen 
zien eruit alsof ze klaar zijn voor de sloop. je voelt  

de aandrang om meer te lezen in deze ‘tragische 
samenloop’, maar op zich betekent ze natuurlijk niets.

crisis

mede dankzij hun antieke wortels vonden begrippen als 
‘tragedie’, ‘drama’, ‘catharsis’, ’epos’, … de laatste jaren 
gretig aftrek onder journalisten die de Griekse schulden-
crisis moesten verslaan. De mythologie van het Oude 
Griekenland werd geplunderd om krantenstukjes en 
televisiecommentaren op te zouten, die vaak weinig 
hulp boden aan wie inzicht wilde verwerven in de 
complexe machinerie achter de verschijningen van de 
actualiteit. het merendeel van de huidige ‘journalistiek’ 
dient natuurlijk alleen maar om nieuwsproducten te 
doen stromen, ook al vertroebelen die het onderscheid 
tussen echt en vals, opinie en informatie, economie 
en politiek. Panta rhei. Woorden (als ze maar genoeg 
herhaald worden) geven de perceptie over de wereld 
mee vorm en oefenen zo invloed uit op die wereld. zich 
goed bewust van deze manipulatieve kracht, besliste 
choreografe mariela Nestora onlangs om het meest 
gebezigde woord van Griekse komaf – ‘crisis’ – niet meer 
te gebruiken in discussies over de penibele toestand 
van haar land: ‘the word “crisis” stands for a break in 
the continuum. It’s something that is out of the ordi-
nary. In Greece, we have entered a new continuum. this 
is not just a wordgame I’m playing; it’s about taking 
reality at face value. the more we keep on regarding 
the current situation as an exception, the more time 
we lose readdressing our ways. We have to learn how 
to live again. I’m not talking about survival. I’m talking 
about how to live now, in this new condition.’

hEt GrIEKsE cONtINUÜm
Podiumkunsten in Athene 
tussen leven en overleven

DOOR Peeter aernouts

In aanbouw: het Stavros Niarchos Cultural Centre met de National Opera en National Library of Greece. Architect: Renzo Piano.
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katia Arfara

ze verkiest koffie verkeerd boven espresso en houdt 
meer van politiek theater dan van hedendaagse dans. 
Niemands smaak heeft zoveel invloed op het atheense 
podiumlandschap als die van de programmator van 
het private kunstencentrum stegi, dat wordt gefinan-
cierd door de Onassis foundation. hoewel ook Katia 
arfara’s weken slechts zeven dagen van elk vieren-
twintig uur tellen, staat zij in voor de samenstelling van 
het enige internationale programma dat een volledig 
theaterseizoen loopt, en voor de verdeling aan lokale 
kunstenaars van de productiebudgetten die verder héél 
schaars zijn. Wat is er naast die machtsconcentratie 
mis met stegi? Op het eerste gezicht produceert en 
presenteert het kwaliteitsvol artistiek werk uit binnen- 
en buitenland. arfara geeft de indruk kennis van zaken 
te hebben wanneer ze vertelt over lokale artistieke 
tendenzen als de opkomst van documentair theater, 
de hedendaagse omgang met het klassieke koor, de 
enscenering van romans, etcetera. Ook de relatieve 
stabiliteit van de privéinstelling blijkt een verade-
ming in vergelijking met het Nationale theater, dat 
traditioneel bij elke politieke machtswissel van direc-
teur en dus van artistieke koers verandert. stonden 
kunstenaars trouwens niet altijd al ten dienste van de 
macht – ook al maakten ze er soms een sport van om 
de hand te bijten die hen voedde? In die ambivalente 
verhouding neemt het grootkapitaal meer en meer de 
plaats in van de natiestaat, nu die door schuld wordt 
uitgehold. De families Onassis en Niarchos becon-
curreren elkaar vandaag niet alleen meer als reders 
maar ook als filantropen. met hun private stichtingen 
bouwen ze scholen, organiseren tombola’s voor de 
bejaarden en voedselbedelingen voor de armen. En  
ze richten kunstinstellingen op. Een principieel bezwaar 
tegen dergelijke ‘foundations’ is dat zij democratische 
controle uitsluiten. Kleine elites beslissen eigenmachtig 
welke maatschappelijke noden gelenigd moeten 
worden en op welke manier. Wie houdt in stegi overi-
gens werkelijk de touwtjes in handen op artistiek vlak, 
Katia arfara of de Onassissen? Lichtjes geïrriteerd 
antwoordt ze dat ze in totale onafhankelijkheid werkt. 
Levert al dat politieke theater doorheen het seizoen dan 
niet het beste bewijs? Desondanks kan het programma 
niet al te zeer breken met de verwachtingspatronen  
van de ‘women with the pearl necklaces’, zo fluistert  
een kunstenaar die door stegi wordt ondersteund.  
De motieven van de geldschieters, die hun nationale en 
internationale prestige willen vergroten of hun morele 
schuld afkopen, perken de invloed in van arfara’s smaak 
en van de ruimte voor artistiek experiment en risico.

politiek

‘they ask us a lot, festivals in Europe, if we’re doing 
political theatre. I’m always a bit confused when  
I get this question. I’m not sure how I would define 
political theatre, or even the political in general.’  

christos Passalis van het spelerscollectief blitz theatre 
group, een van de weinige internationaal toerende 
Griekse gezelschappen, denkt dat de politieke kracht 
van zijn werk vooral schuilt in de manier waarop het 
tot stand komt: ‘Paraphrasing jean-Luc Godard’s 
famous quote on the politics of cinema, I would say 
we’re not doing political theatre; we’re doing theatre 
in a political way… actually, I hate politics. It feels 
like watching a football game. you are shouting but 
you cannot really change anything. It feels powerless. 
so I’m doing my best in fields where I have some 
power – not in terms of force but in terms of influence.’ 
Verderop in het gesprek: ‘maybe theatre can change 
the way three spectators perceive the world. Like it 
happened to me after watching a movie by tarkovsky 
or Godard. In Greece today, the way you can perceive 
reality is one of the most important issues. People are 
constantly talking about Europe, or money. you hear 
these two words everywhere. Of course, it’s dramatic; 
people are homeless, losing their jobs. the fear is 
overwhelming. Power always needs fear to succeed…’

relevantie

choreografe Polina Kremasta betaalt vijf euro per 
uur voor een koude studio aan de rand van de stad 
om er zonder enig uitzicht op een premièredatum 
samen met een danser en een geluidskunstenaar  

Pireos Street, Athene.
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op zoek te gaan naar de manier waarop je geluid zou 
kunnen manipuleren als een object. Op improvisatie-
sessies volgen lange gesprekken over de plaatsing 
van contactmicrofoons of de klankkleur die bepaalde 
geluidseffecten oproepen. Dergelijke abstracte, 
vormelijke experimenten voelen – nog los van hun 
artistieke kwaliteiten – erg ontheemd aan in een land 
dat kreunt onder talloze urgente problemen. Wat  
kan in ’s hemelsnaam de maatschappelijke relevantie 
zijn van zo’n onderzoek? Eigenlijk is het een oneer-
lijke vraag. Er bestaat in deze kwestie namelijk geen 
fundamenteel verschil tussen een kunstenaar in 
athene en zijn collega in brussel. ‘the jungle’, het 
vluchtelingenkamp van calais, ligt ook maar op een 
paar uur rijden bij die laatste vandaan. heeft de 
dwingende vraag naar maatschappelijke relevantie 
bovendien niet al te vaak een zaaddodend effect? 
hedendaagse dans delft hier omwille van haar 
hogere abstractiegraad sowieso vaak het onderspit 
in vergelijking met theater. Kremasta’s experimenten 
zou je ook kunnen interpreteren als vormen van 
verzet die, koppig tegen de stroom van de actualiteit 
in, dienen om een volstrekt nutteloos vakmanschap 
te ontwikkelen.

michael cacoyannis foundation

Geprivatiseerde podiumkunsten bestaan hier in 
verschillende schalen en gedaanten. tussen de 
kapitaal krachtiger reuzen en het uitgestrekte preca-
riaat in zit een middenklasse van theaters die maar 
met moeite het hoofd boven water houden. hun  
doel is vaak het ondersteunen van artistiek experi-
ment. maar de middelen waartoe zij uit geldnood  
de toevlucht moeten nemen, kunnen dat doel al eens 
overvleugelen. hoeveel stukjes ziel kan je verkopen 
aan de duivel vooraleer er niks meer overschiet? met  
die vraag ziet het theater van de michael cacoyannis 
foundation zich dag in dag uit geconfronteerd. De 
mcf mag dan wel een stichting heten, hij speelt 
duidelijk niet in de ‘league’ van de Onassissen en 
de Niarchossen. cacoyannis was dan ook geen 
steenrijke reder maar een cineast wiens bescheiden 
wereldfaam stoelt op de langspeler zorba the 
Greek. financiële krapte dwingt de kunstinstelling 
tot een zekere ‘creativiteit’ en ondernemingszin, 
maar fnuiken deze de artistieke werking niet even 
sterk als ze ze mogelijk maken? zo reserveert de 
mcf noodgedwongen veel ruimte in de artistieke 
programmatie voor populair werk zonder risico (en 
dat terwijl athene al tientallen – iemand zegt ‘meer 

dan honderd’ – grotere en kleinere commerciële  
theaters telt ter troost en vermaak van stavros met 
de pet). alle tijd, loonkost en mankracht die nodig  
zijn om sponsordeals te sluiten en cacoyannis’ 
oeuvre wereldwijd te promoten (wat via de verkoop 
van rechten geld in het laatje brengt) kan de mcf 
bovendien niet stoppen in de ondersteuning van 
kunstenaars. bios, een ander middenklassetheater, 
kampt met een gelijkaardig probleem. het overleeft 
door een hippe bar te runnen, feestjes te organiseren 
en kantoren te verhuren aan de jonge beloftes van  
de creatieve industrie.

droogte

Wat valt er te doen wanneer de overheid zich, on ge-
wild of niet, steeds verder terugtrekt uit de publieke 
zaak? Naar welke vormen van financiering moeten 
organisaties en kunstenaars dan op zoek? Is de ‘crowd’ 
hier niet te arm voor crowdfunding? En kan het vooraf 
dingen naar de gunsten van een publiek überhaupt 
spannende kunst opleveren? Dan maar inzetten op 
mecenassen? bestaan er verlichte exemplaren die 
meer denken vanuit het artistieke belang dan vanuit 
eigenbelang? Die zowel op grote als op kleine schaal 
durven investeren in artistiek experiment en discours, 
en bereid zijn om een grote mate van onafhankelijk-
heid te garanderen? Waar vind je zo’n witte raven én 
de expertencommissies die de invloed van hun indi-
viduele smaak helpen bedwingen? Kunstenpraktijken 
financieren met inkomsten uit een of meerdere andere 
jobs (als die tenminste voorhanden zijn) is ook een 
optie, alleen een weinig duurzame. artistieke produc-
tiekosten massaal externaliseren door kunstenaars 
aan de slag te laten gaan als werkende werklozen kan 
dan weer niet in een land waar het socialezekerheids-
stelsel wordt afgebouwd…

Arte povera

Voor de reiziger die stiekem hoopt om een glans 
van elegantie of een bijzondere authenticiteit terug 
te vinden in voorstellingen geproduceerd met heel 
weinig middelen, is het hard ontwaken in athene.
slechts weinigen doen meer met minder. De zwitserse 
beeldend kunstenaar thomas hirschhorn schreef 
het al: ‘Less is less.’ soms sporen heel bescheiden 
budgetten met heel bescheiden ideeën. Voor het 
absolute dieptepunt zorgen de twee meisjes die iets 
creatiefs uitproberen met diademen op scène. soms 

hebben kunstenaars grote ideeën 
maar lang niet het geld of de tijd 
om ze te verwezenlijken, waardoor 
er ergens tussen conceptie en 
realisatie iets grondig fout loopt. 
Enkelen trachten de schade  
te beperken met ingrijpende,  
pragmatische keuzes.  

hoeveel stukjes ziel kan je  
verkopen aan de duivel vooraleer  
er niks meer overschiet?
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argyro chioti van het gezelschap 
Vasistas gaat resoluut voor een 
grotere cast in plaats van een 
uitgebreid decor. mariela Nestora 
maakt voornamelijk solowerk 
omdat ze tijd voor onderzoek 
belangrijker acht dan extra 
mankracht, laat staan een decor. 
toch blijkt kiezen meestal ook  
een beetje verliezen. maria Gorgia’s voorstelling  
at the Edge of the springboard vormt een zeldzame 
uitzondering op de regel doordat zij haar minimale 
middelen weet om te buigen tot een kracht. haar 
danstheatersolo veruitwendigt de innerlijke waan-
beelden van een naamloze, depressieve vrouw 
door de verhou-dingen tussen het lichaam van 
een danseres (de heel precieze sania stribakou), 
de ruimte waarin zij zich bevindt (de witgekalkte 
kelder van de artist-run presentatieplek banglades) 
en de objecten op scène (waaronder een boek, 
een telefoon en een bureaustoel) te laden met een 
bijna ondraaglijke spanning. Onder invloed van een 
eenvoudige soundscape muteert de ruimte door-
heen de voorstelling. zo lijken de wanden van de 
kelder plots poreus wanneer het geluid van een ver 
onweer omslaat in dat van een dichte regenval en 
stribakou de denkbeeldige druppels met haar mond 
tracht op te vangen. De aanwezige gebruiksvoor-
werpen verliezen hun conventionele betekenissen. 
In confrontatie met het lichaam van de danseres 

wordt de bureaustoel een obstakel en krijgt het 
boek de trekken van een persoon. met twee keer 
niets geeft Gorgia vorm aan een haast psychotische 
verbeelding. achter de oppervlakkige verschijningen 
van de dingen gaan onpeilbare werelden schuil.

from stage to page

De afwezigheid van een stevig kunstkritisch en -theo-
retisch discours heeft een nog grotere impact op de 
kwaliteit van een kunstscène dan een gebrek aan 
productiemiddelen. het is niet zo dat de plaatselijke 
podiumkunsten tien jaar geleden uitblonken in artis-
tieke relevantie en dat de Europese austeriteit daar 
vervolgens een eind aan maakte. Ook toen waren er 
maar weinig kunstcritici de naam waardig. Ook toen 
leek het gros van de docenten aan de academies nog 
in de eerste helft van de twintigste eeuw te leven, 
of in de vijfde eeuw voor christus. Ook toen namen 
kunstenaars amper de tijd om over hun eigen werk 
te reflecteren. De komst van dramaturgen is een erg 
recent en voorlopig behoorlijk marginaal fenomeen 
en wat nog overschiet van de kunstwetenschappelijke 
departementen aan de universiteiten wordt sinds 
enige tijd geconfronteerd met een braindrain. Een 
drietal jaar terug probeerde mariela Nestora het 
tij te keren met fromstagetopage.wordpress.com, 
een blog waarop Griekse choreografen zelf aan 
discoursopbouw konden doen, maar het initiatief 
stierf een vroegtijdige dood. zonder een discursieve 
gemeenschap die waarde-onderscheiden maakt, 
een begrippenapparaat opbouwt om artistieke prak-
tijken precies te benoemen, het geproduceerde werk 
tracht in te bedden in historische en internationale 
verbanden, … dreigt alles vlak en gelijkwaardig te 
worden, leert de situatie in athene. artistiek weinig 
relevante vormen en strategieën kunnen er eindeloos 
blijven voortwoekeren, terwijl waardevolle propo-
sities gemakkelijker dreigen te vervallen tot losse 
flodders zonder geschiedenis en consequentie. Een 
discours blikt niet alleen terug. Een beweging ‘from 
stage to page’ impliceert namelijk ook steeds een 
beweging in omgekeerde zin: theorie en kritiek geven 
de potentiële, toekomstige kunstwerken actief mee 
vorm. Dat de Griekse danswereld bijvoorbeeld nog 
wordt bespookt door modernistische ideeën rond 
vrijheid, authenticiteit en emotionele expressiviteit, 
zoals Konstantina Georgelou beweert in een kade-
rend artikel op Nestora’s blog, illustreert die impact 
van het discursieve gemis.

slechts weinigen doen meer 
met minder. de Zwitserse beeldend 
kunstenaar thomas hirschhorn 
schreef het al: ‘Less is less.’
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fit

De economische mythe van de ‘survival of the fittest’ 
steekt als volgt in elkaar: schaarste genereert compe-
titie en competitie dwingt tot creativiteit. In deze 
strijd onderscheiden de sterken zich van de zwakken. 
Overheidsinterventie dreigt de ‘natuurlijke’ selectieme-
chanismen van de markt te verstoren.In een gezond 
kunstenlandschap maken gemeenschappen van peers 
de selecties, op basis van artistiek-inhoudelijke criteria. 
artistieke rijkdom groeit bovendien uit een wissel-
werking tussen individuele talenten en stimulerende 
omgevingsfactoren. beide stuwen elkaar voort. zaken 
als degelijk kunstonderwijs, een scherpe kunstkritiek, 
een diversiteit van kunstorganisaties, … kunnen tot 
nader order maar moeilijk overleven zonder de steun 
van de overheid. In athene ontbreekt die voedings-
bodem grotendeels. Naast het trieste feit dat talenten 
daardoor gewoon als zaden op de rotsen vallen, heeft 
dat gebrek ook een centrifugaal effect. Een aantal van 
de zogenaamd ‘sterke persoonlijkheden’ ontvlucht de 
Griekse archipel op zoek naar plekken mét perspectief. 
Plekken zoals brussel bijvoorbeeld. zo baart armoede 
nog meer armoede. De atheense uil fluistert je hier 
nog een wijsheid in het oor: het is onnoemelijk veel 
gemakkelijker om een positieve spiraal te breken  
dan om een negatieve te keren.

moe

Een van de vele pleinen die in 2011 wereldwijd werden 
bezet, was het atheense syntagma. Drie maanden 
lang bood het een uitlaatklep voor de grote volks-
woede die de harde besparingen van de Griekse 
vazalregering ontketenden. Daarnaast was het een 
plek van enthousiasme en hoop. Grieken van allerlei 
slag oefenden er zich in systeemkritiek, smeedden 
banden en maakten plannen. mariela Nestora vertelt 

dat velen na de bezetting verder doorgingen op dat 
elan. In de civiele maatschappij, maar ook in de podi-
umkunstscene, stak een golf van lokale, collectieve 
initiatieven op. burgers vormden coöperatieven, 
wijkcomités en verenigingen. Kunstenaars richtten 
nieuwe collectieven op; betrokken het leegstaande 
Embros-theater in het centrum van de stad; zetten 
zelf een meeting op poten van het internationale 
theaternetwerk IEtm; experimenteerden met collectief 
gemaakte choreografieën en theaterregies, etcetera. 
Klaarblijkelijk schiet van al deze vormen van zelforga-
nisatie, los van overheid en privésector, vandaag nog 
weinig over. Waarom? Nestora weet het ook niet echt. 
Waarom waren die kleine gemeenschappen niet sterk 
genoeg? Wat maakte de onderlinge banden tussen 
mensen zo broos? Ging het verzet misschien te veel 
uit van de idee van een tijdelijke ‘crisis’ in plaats van 
een ‘continuüm’ met een open horizon? spitste de 
hoop zich te sterk toe op een oplossing of verlichting 
op korte termijn? Enthousiasme kan, net zoals woede, 
snel opbranden…Of hebben “gedistribueerde hori-
zontale vormen van socialiteit” toch behoefte aan één 
of andere band met “een gemeenschappelijk gecon-
troleerde, legitieme verticale autoriteit” om effectief 
en duurzaam te kunnen zijn? Een analyse van wat 
precies fout liep lijkt hoogstnoodzakelijk wil men een 
volgende stap zetten in het zoeken naar een antwoord 
op de vraag: hoe te leven in het nieuwe continuüm?

the free, self-managed 
theatre embros

Deze avond vindt de eerste vergadering plaats van 
een reeks van vier of vijf waarin de kernploeg van 
Embros zich bezint over de eigen aanpak, want zoals 
het nu loopt kan het echt niet langer. Onderhuidse 
spanningen compliceren de beslissingsprocessen; 
een organisatorische sclerose dreigt. bijna vier jaar 
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geleden werd het leegstaande 
theater ingenomen door kunste-
naars van het mavili collective. 
samen stonden deze precaire 
arbeiders heel wat sterker dan 
alleen. Net als hun collega- 
bezetters van teatro Valle in rome 
zochten ze naar een anti-syste-
misch alternatief dat hun artistieke 
werk en de omstandigheden waarin het tot stand 
komt – politiek gezien – beter op elkaar kon afstemmen. 
Was het mogelijk om je als kunstenaar niét dienst-
baar op te stellen ten overstaan van de macht? Om 
als organisatie je ziel niét aan de duivel te verkopen? 
Naar verluidt kwamen voor de ‘eerder artistiek geori-
enteerde’ collectieven na verloop van tijd ‘eerder 
politiek georiënteerde’ groepen in de plaats. Deze 
droomden van een ‘Institute of the commons’ als 
tegenhanger voor de geprivatiseerde kunstinstelling. 
Embros moest uitgroeien tot een vrijplaats, die door 
een lokale gemeenschap van kunstenaars en burgers 

kon gebruikt worden voor heel diverse (ook niet- 
artistieke) activiteiten. het theater zou door diezelfde 
gemeenschap worden beheerd aan de hand van een 
basisdemocratische ‘general assembly’. bezetters van 
het eerste uur betreurden die evolutie. In de ogen 
van danstheoretica steriani tsintziloni degradeerde 
de plek tot een ‘free stage’, wat het artistiek potentieel 
ervan sterk deed verwateren. Ook het alternatieve 
organisatiemodel van Embros vertoonde al gauw 
ernstige gebreken. In theorie besliste ‘de gemeen-
schap’ over het reilen en zeilen van het theater; in 
de praktijk ging het om een klein groepje van doctri-
nair-anarchistische veertigers en vijftigers. In theorie 
verliepen beslissingsprocessen ‘open’ en ‘horizon-
taal’; in de praktijk kenmerkten de meetings zich door 
sterke hiërarchieën en de angst voor interferentie en 

recuperatie. tijdens de huidige vergadering komen 
deze structurele zwaktes snel bovendrijven. Een 
oude, boze man die het debat van a tot z domineert, 
lijkt wel de ongekroonde keizer van de ‘general 
assembly’. stuitend is het om te zien hoe weinig 
deze groep, ondanks haar lange staat van dienst, 
onderlegd is in de praktijk van het groepsgesprek: 
alle zelfdiscipline en respect voor de ander ontbreken. 
Na een tijdje draait de behulpzame tolk – ook een 
buitenstaander – zich om en prevelt: ‘they’re still 
discussing how they should discuss.’ hopelijk heeft 
iemand straks de moed om voor te stellen dat het nu 

tijd is om plaats te maken voor de jongere generatie. 
misschien slaagt zij er wél in om radicaliteit te rijmen 
met beweeglijkheid van geest.

conclusie

Er is geen conclusie.

Met dank aan Danae  Theodoridou.

‘We have to learn how to 
live again. i’m not talking about 
survival. i’m talking about how  
to live now, in this new condition.’

Peeter aernouts 
                               schrijft over podiumkunsten.

The Free, Self-Managed Theatre Embros
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Zopas verscheen een online 
anthologie van het werk van 
Marianne Van Kerkhoven 
op sarma.be. Het is de eerste 
stap in een archief- en 
onderzoeksproject van  
Sarma en Kaaitheater dat  
Van Kerkhovens nalatenschap 
ontsluit. Dramaturg erwin 
Jans waagt een bescheiden 
poging tot synthese.

marianne Van Kerkhoven (1946-2013) was genereus 
met het schrijven maar karig met het bundelen van 
teksten. slechts één maal bracht ze, onder de titel 
Van het kijken en van het schrijven. Teksten over 
theater (2002), een aantal van haar essays samen, 
maar, zo blijkt uit haar nawoord bij de bloemlezing, 
dat gebeurde meer op vraag van anderen dan uit 
eigen gevoelde noodzaak. Dat alles maakt dat we nu, 
na haar overlijden, geconfronteerd worden met een 
verzameling van honderden teksten van haar hand, 
verspreid gepubliceerd en met een verschillende 
status: naast haar toneelstukken en haar roman 
zijn er de talloze essays, recensies, dramaturgische 
beschouwingen, meer academische artikels, lezingen, 
interviews, brieven, kunstenaarsportretten, inlei-
dingen op voorstellingen, etcetera. De digitale antho-
logie op www.sarma.be brengt een ruime keuze uit 
dat materiaal en is nu al een onmisbaar instrument 
om een eerste zicht te krijgen op haar werk.

met haar ‘teksten over theater’ overspant marianne 
Van Kerkhoven een periode van vier en een half 
decennium. In 1968 schreef ze haar licentiaatsver-
handeling over het kamertoneel, de eerste belang-
rijke naoorlogse theatervernieuwing in Vlaanderen 

die op dat ogenblik, eind de jaren 1960, volledig 
was uitgebloeid. Dat opstandige jaar was naar eigen 
zeggen cruciaal voor haar bewustwording: ‘Ik ben 
afgestudeerd en in de wereld gestapt, zoals dat heet, 
in 1968.’ 1 Dat voortdurend opnieuw binnentreden in 
de wereld zou de fundamentele dynamiek worden 
van haar engagement met het theater. Enkele jaren 
later, in 1970, stond ze zelf als oprichtster, schrijfster, 
actrice en dramaturge van het trojaanse Paard mee 
aan de wieg van het vormingstheater, de belang-
rijkste impuls van het Vlaamse theater in de jaren 
1970. als redacteur van Etcetera en als dramaturge 
bij Kaaitheater was ze intens betrokken bij de 
vernieuwing die zich vanaf het begin van de jaren 
1980 in de podiumkunsten voltrok. tot haar dood in 
2013 heeft ze de belangrijkste bewegingen binnen 
het Vlaamse theater gevolgd, becommentarieerd  
en mee vormgegeven – al vielen ook bepaalde 
ontwikkelingen buiten haar blikveld 2 –, met een 
bijzondere aandacht voor de groeiende interdiscipli-
nariteit, voor het artistieke primaat in de organisa-
tiestructuren, voor een verantwoord cultuurbeleid 
en voor de permanente dialectiek tussen theater en 
maatschappij. Niet onbelangrijk en verder onderzoek 
waard is haar inzet voor een Europese dramaturgie, 
die ze vooral in de context van het internationale 
Theaterschrift heeft uitgewerkt.

‘Gelegenheidsteksten’

marianne Van Kerkhoven was tegelijk een centrale en 
een eenzame stem in het Vlaamse theater, duidelijk 
gebonden aan een bepaalde artistieke praktijk en op 
een bepaalde manier toch ook onafhankelijk. als zij 
sprak, op de haar eigen bedachtzame maar steeds 
heldere en onderbouwde manier, dan was er altijd 
meer aan het woord dan alleen zijzelf. zij slaagde er 

in te articuleren wat 
vaak reeds intuïtief 
in de theatergemeen-
schap leefde maar 
wat nog net niet 
uitgesproken was: 
een houding en een 
kwaliteit die volgens 
haar typisch waren 
voor de dramaturg. 
maar haar intuïties 
en articulaties gingen 
veel verder en dieper 
dan het theater alleen. 
In een interview 
met bart meuleman 
omschrijft ze haar atti-
tude even eenvoudig 
als allesomvattend: 
‘Nieuwsgierig en 
gepassioneerd om 
me heen kijken, niet 

‘EEN LEVEND VLOErKLEED 
mEt EEN DOOrhEEN VEEL 
tWIjfEL EN mEt bEhULP VaN 
‘DE aNDErEN’ tOch zELfGE-
zOcht PatrOON mEt ENKELE 
KLEUrEN EN Wat LIjNEN’

Over het oeuvre van 
Marianne Van Kerkhoven

DOOR Erwin jans

1 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘The ongoing moment (Nl.). 
reflections on image  
and society’ (2009),  
http://sarma.be/docs/2836.

2 een voorbeeld hiervan is 
haar blijvend wantrouwen 
tegenover de ‘grote 
huizen’ die volgens haar 
voor ‘vervreemding’ en 
‘institutionalisering’ stonden. 
Dat wantrouwen had zeker 
een grond in de jaren 1970 en 
1980, maar vanaf het midden 
van de jaren 1990 hebben zich 
in die grote huizen ingrijpende 
artistieke en organisatorische 
ontwikkelingen voorgedaan 
die geleid hebben tot zo 
verschillende invullingen  
als de KVS onder Jan 
Goossens en toneelhuis  
onder Guy cassiers.
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alleen naar theater, maar ook naar de wereld waarin 
het zijn plaats zoekt en daarover reflecteren.’ 3  We 
gaan haar stem niet meer horen. We kunnen alleen 
op zoek gaan naar sporen ervan in de talloze teksten 
die nu voor ons liggen. 

Een juiste chronologie van haar publicaties, inbe-
grepen de vele recensies, interviews en gelegen-
heidsteksten, is onontbeerlijk om greep te krijgen op 
de persoonlijke, de artistieke en de maatschappelijke 
gebeurtenissen die haar schrijven hebben getekend, 
uitgedaagd en voortgestuwd. In het nawoord bij haar 
bloemlezing Van het kijken en van het schrijven vroeg 
ze zich trouwens luidop af of niet elke tekst een ‘gele-
genheidstekst’ is, altijd getekend door de dwingende 
inscriptie van een datum. ‘There is no exemption 
from history’, citeert ze john berger elders. 4 Dit histo-
risch bewustzijn is voor haar een van de blijvende 
verworvenheden van het marxistische denken. 

We doen marianne Van Kerkhoven wellicht het meest 
recht door haar corpus vanuit dat historisch perspectief 
te lezen. Welke is de precieze plek die het inneemt in 
de configuratie die het ‘hedendaagse Vlaamse theater’ 
heet? Welke zijn de uitgangspunten, de ontwikkelingen, 
de breuken en de continuïteiten ervan? Welke zijn de 
belangrijke thema’s en hun interne verschuivingen? 
Welke zijn de centrale theoretische en artistieke refe-
renties? Waar zitten de blinde vlekken? hoe en in 
welke mate hebben de publicaties en lezingen van Van 
Kerkhoven de voorbije decennia het theaterdiscours 
(en het theaterbeleid) in Vlaanderen mee bepaald? Wat 
geven haar teksten nog te denken over de toekomst 
van het (Vlaamse) theater? het zijn slechts enkele van 
de vele vragen die beantwoord moeten worden. In wat 
volgt wil ik niet meer dan een aantal kracht- en span-
ningslijnen aangeven die dit corpus samenhouden.

Goede essays geven meestal zelf aan hoe ze gelezen 
willen worden. Volgende paragraaf uit een lezing 
tijdens het springdance festival in 1988 over de auto-
nomie van de dans en de vervaging van de grenzen 
tussen disciplines, bevat in een notendop haar 
essayistische methode: ‘Een hele klus dus, zeker om 
haar in een halfuurtje te klaren, des te meer omdat er 
zo goed als geen welomschreven theoretisch kader 
bestaat waarmee we die problemen te lijf zouden 
kunnen gaan. Dat alles maakt dat ik hier voor u zit met 
meer vragen dan antwoorden: dat ik tegenover deze 

materie voornamelijk 
een reeks citaten, 
gebeurtenissen, 
bedenkingen wil 
plaatsen en tevens 
een summiere poging 
wil ondernemen om 
deze gegevens te 
systematiseren.’ 5 het 
loont de moeite om 
deze ogenschijnlijk vrij 

banale formuleringen aan het begin van haar lezing 
van dichterbij te bekijken en ze het volle gewicht van 
hun betekenis te geven.

‘een welomschreven 
theoretisch kader’

het ontbreken van een theoretisch kader voor de 
analyse van het moderne theater aan het eind van de 
twintigste eeuw is een vaker geformuleerde klacht 
in de essays van marianne Van Kerkhoven, al maakt 
het ontbreken daarvan haar essayistische praktijk 
pas echt mogelijk, zoals we verder nog zullen zien. In 
dezelfde lezing wijst ze erop dat in de jaren 1970 en 
1980 respectievelijk de materialistische cultuurtheorie 
en de (lacaniaanse) psychoanalyse nog voor houvast 
zorgden bij het analyseren van de podiumkunsten, 
maar dat eind de jaren 1980 de situatie fundamen-
teel veranderd is: ‘wij (voelen) ons vandaag voor de 
wetenschappelijke analyse van de theatertaal een 
beetje op de dool: we lezen wat barthes en foucault, 
wat baudrillard of sontag, waarvan we niet eens meer 
kunnen zeggen – ook hier lijkt disciplinevervaging aan 
de orde te zijn – of we nu met filosofen, met sociologen 
ofwel met dichters te doen hebben.’ 6 Dat de materialis-
tische cultuurtheorie en de psychoanalyse aan het eind 
van de jaren 1980 niet langer houvast kunnen bieden, 
heeft voor Van Kerkhoven te maken met een semioti-
sche wildgroei op de scène: ‘De veelheid aan vormen 
die uit die grensoverschrijdingen (als gevolg van de 
interdisciplinariteit, ej) ontstaan, leveren ook een 
veelheid aan tekens, betekenissen en interpretaties op 
en het mangelt ons aan een theoretisch systeem van 
esthetisch-filosofische aard om dat alles te vatten.’ 7 Die 
wildgroei aan tekens is voor haar expliciet verbonden 
met het complexer worden van de samenleving als 
geheel. terugblikkend om schrijft ze de periode van 
het vormingstheater in de jaren 1970 als volgt: ‘als 
we idealisme definiëren als: “to act on the basis of an 
unshakeable belief in the possibility of a better life”, 
dan waren wij drager van een fervent idealisme én 
van een groot optimisme. (…) De verworvenheden 
van de Verlichting werden op dat moment nog niet in 
vraag gesteld. Wij geloofden in de kracht van de ratio, 
in de kracht van het woord. zoals we ook geloofden in 
de kracht van de vooruitgang, in de hoop, in de maak-
baarheid van de wereld. Wij waren ervan overtuigd 
dat de ware aard van het maatschappelijke leven door 
een ideo logische sluier aan ons zicht onttrokken werd. 
Wij wilden eraan werken om die sluier bij onszelf en 
bij anderen weg te nemen, zodat een andere perceptie 

van die wereld de weg 
voor een andere daad-
kracht kon vrijmaken.’ 8 
De optimistische 
wereldvisie van het 
politieke theater wordt 
gedragen door het 

3 Meuleman, Bart, ‘Interview 
met Marianne Van Kerkhoven’, 
in: De Witte Raaf, jg. 21 nr. 124, 
nov-dec 2007, p. 22.

4 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘The ongoing moment (Nl.)’, 
ibid.

5 Van Kerkhoven, Marianne, Van 
het kijken en van het schrijven, 
Leuven, 2002, p. 23.

6 Ibid. p. 24.
7 Ibid.
8 Van Kerkhoven, Marianne, 

‘The ongoing moment (Nl.)’, 
ibid.
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geloof in de Verlichting, in de vooruitgang, in de rede, 
in de kracht van het woord en in de mogelijkheid het 
valse bewustzijn te ontmaskeren.

Dit wereldbeeld houdt geen stand tegen de veran-
deringen die zich vanaf het einde van de jaren 1970 
voltrekken in de westerse samenleving. En dus ook niet 
de inhouden en de vormen van het politieke theater. 
De complexiteit die Van Kerkhoven in haar teksten na 
1980 ter sprake brengt, is voor haar het gevolg van de 
ontwikkeling van een maatschappij die zich niet langer 
via het marxistisch begrippenapparaat van klassenstrijd 
en van onder- en bovenbouw laat analyseren; van 
de evolutie van technologie en wetenschap die niet 
noodzakelijk vooruitgang betekent; van de proliferatie 
van beeld en media die analyse en argumentatie onder-
mijnen; van de individualisering, sentimentalisering en 
commercialisering van de cultuur die de artistieke prak-
tijk marginaliseren; van de dominantie van het markt-
denken en het wilde kapitalisme die het openbare leven 
economiseert; van de verrechtsing van de samenleving 
die een politiek van wantrouwen en angst creëert; 
van de globalisering en de diversiteit die de nationale 
identiteit in crisis brengen; etcetera. ze verwijst in haar 
teksten expliciet naar de belangrijke nationale en inter-
nationale gebeurtenissen: de val van de muur, het neer-
slaan van de studentenrevolte op het tiananmenplein, 
de joegoslavische oorlogen, de Golfoorlog, zwarte 
zondag en de doorbraak van het Vlaams blok, de geno-
cide in rwanda, de Kosovo-crisis, 9/11, etcetera. Dit alles 
ziet Van Kerkhoven als een verzameling van schokken 
die het ‘oude’ interpretatiekader – dat van het optimisme 
en het idealisme – door elkaar schudden, zoals eens de 
revolte van 1968 de naoorlogse burgerlijke cultuur op 
zijn grondvesten deed trillen. Die schokken dwingen 
om op zoek te gaan naar een nieuwe woordenschat om 
de werkelijkheid te beschrijven: ‘De grootste kantelmo-
menten lijken mij telkens weer diegene te zijn waarop 
zich zo grote maatschappelijke omwentelingen voor-
doen dat het individuele tekensysteem met een schok 
tot het besef komt van zijn eigen onbruikbaarheid.’ 9

‘een reeks citaten, gebeurtenissen, 
bedenkingen’ 

In dat besef van de groeiende complexiteit moet 
een van de voornaamste redenen gezocht worden 
voor haar latere ambigue houding ten opzichte van 
haar engagement in het politieke theater. In haar 
bloemlezing Van het kijken en van het schrijven 
neemt ze bewust geen artikels op uit de jaren 1970. 
In 1976 was ze medeoprichtster van de Werkgroep 
Vormingstheater aan de VUb, die de ontwikkelingen 
en verschuivingen van het politieke theater in 

Vlaanderen in kaart 
heeft gebracht. ze 
geeft vier redenen 
waarom ze de teksten 

die ze in deze context schreef niet wil bloemlezen: 
ze zijn ‘slecht geschreven’, ze zijn ‘vervelend om te 
lezen’, ze hebben een ‘uitgebreid kaderverhaal’ nodig 
om te worden begrepen: ‘De belangrijkste reden is 
echter wellicht dat ik vandaag vanuit de discussie 
die nu gevoerd wordt m.b.t. de maatschappelijke 
taken van het theater op een andere manier tegen 
dat verleden aankijk en een behoefte voel om elke 
geformuleerde gedachte oneindig te nuanceren.’ 10 
het gaat hier niet in de eerste plaats om de vraag of 
marianne Van Kerkhoven gelijk heeft in de waarde-
ring van haar ‘oudere’ teksten, maar om de innerlijke 
logica van haar denken. Er valt trouwens heel veel 
voor te zeggen dat deze teksten helemaal niet slecht 
geschreven of saai zijn, niet meer context nodig 
hebben dan andere teksten en zeker niet ongenu-
anceerd zijn. Integendeel zelfs, het zijn teksten die 
zich, gewapend met de materialistische literatuurthe-
orie (Leon trotski, Georg Lukacs, Walter benjamin, 
Werner mittenzwei) diep in de materie vastbijten. 
Van Kerkhoven hanteert in deze studies nog niet 
de fragmentarische stijl die haar teksten vanaf het 
midden van de jaren 1980 zal kenmerken en haar 
referenties waaieren nog niet in zoveel richtingen uit. 
Voor een jongere generatie van theatermakers en 
dramaturgen zouden deze ‘oudere’ teksten wel eens 
de grote ontdekking kunnen zijn. haar bijdragen over 
de plek van de emotionaliteit in het politieke theater 
en over de mogelijkheden van de improvisatie zijn 
belangrijke getuigen van de crisis van het vormings-
theater in de tweede helft van de jaren 1970 en zijn 
pogingen om zich te hernieuwen.11 En haar analyse 
van de voorstelling Maria Magdalena (1981) van 
jan Decorte is een sleuteltekst over de verschuiving 
die zich op dat ogenblik in het Vlaamse theater aan 
het voltrekken is: ‘Wellicht is de enige weg voor een 
theater dat toch nog wil werken in de geest van marx’ 
elfde stelling over feuerbach: opnieuw problemen 
gaan stellen, opnieuw tegenstellingen naar boven 
halen, d.w.z. vérder gaan dan konstateren alleen. 
Want ondanks een nog steeds niet uitgevochten 

historisch gevecht 
tussen proletariaat en 
burgerij, evolueert de 
wereld alle dagen, zijn 
er alle dagen nieuwe 
analyses te maken.’ 12

Door deze teksten 
bewust uit haar 
bloemlezing te 
filteren, brengt Van 
Kerkhoven (on)gewild 
een cesuur aan in haar 
denken en schrijven. 
toch blijft het politieke 
theater uit de jaren 
1970 een belangrijke 
referentie voor haar. In 
een tekst uit 1990, op 

10 Van Kerkhoven, Marianne, Van 
het kijken en van het schrijven, p. 
261.

11 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Improvisatie en 
emotionaliteit in het politieke 
theater’ (1979), in Dina 
Hellemans, ronald Geerts 
en idem (red.), Op de voet 
gevolgd. 20 jaar Vlaams theater 
in internationaal perspectief, 
Brussel, 1990, pp. 153-162.

12 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘De beide emmers in de put 
waarvan er altijd maar een vol 
kan zijn. De Maria Magdalena-
enscenering van Jan Decorte: 
van dualisme naar dialektiek’ 
(1982), in ibid., pp. 209-218.9 Ibid.

12 september 2015



©
 Jo

ch
em

 Ju
rg

en
s

13EN mEt bEhULP VaN ‘DE aNDErEN’ tOch zELfGEzOcht …



een ogenblik dat het marxistische gedachtegoed bij 
het afval van de geschiedenis dreigt te worden gezet, 
expliciteert Van Kerkhoven haar blijvende marxisti-
sche erfenis: het primaat van de praktijk; de produc-
tievoorwaarden die het product bepalen; het geheel 
dat meer is dan de samenstellende delen; kunst als 
het omvormen van materie in plaats van het zicht-
baar maken van ideeën; de vervreemding waartegen 
gevochten moet worden; de sociale onrechtvaar-
digheid die permanent moet worden bestreden;  
en tenslotte de utopische kracht van het verlangen 
naar een betere wereld. ze besluit haar opsomming:  
‘We kunnen alleen maar hopen dat de gebeurte-
nissen in het Oosten, in het Westen zullen leiden tot 
een herwonnen band met een historisch bewustzijn, 
dat sinds ’68 stilaan op de achtergrond verdween.’ 13

Ondanks de continuïteit is er duidelijk ook een breuk 
tussen Van Kerkhovens schriftuur uit de jaren 1970 
en die vanaf de jaren 1980, zowel inhoudelijk als 
vormelijk. In haar teksten vanaf de jaren 1980 zet ze 
het fragment en de collage in als antwoord op de 
groeiende complexiteit van de werkelijkheid – ‘Die 
Wirklichkeiten aber sind langsam und unbeschrei
blich ausführlich’, zo citeert ze rilke in het motto dat 
aan haar bloemlezing voorafgaat. rilke gebruikt het 
meervoud: niet de werkelijkheid, maar de werke-
lijkheden! En die zijn ‘onbeschrijfelijk uitgebreid’. 
tegenover die ‘overmacht’ ontwikkelt marianne Van 
Kerkhoven de bescheidenheid als methode. ze heeft 
van haar ‘schroom’ een sterke intellectuele strategie 
gemaakt. Veel van haar teksten hebben in hun titel of 
ondertitel woorden als: aantekeningen, bedenkingen, 
marginalia, kanttekeningen, dagboeknotities, … 
Ook het veelvuldige gebruik van cijfers in plaats van 
tussentitels om haar teksten te structureren wijst op 
een vorm van denken en schrijven die minder hiërar-
chisch en argumentatief is en meer nevenschikkend 
en associatief. toch weerhoudt dat haar er niet van 
om duidelijke meningen en standpunten te poneren. 

De gefragmenteerde vorm geeft haar de mogelijkheid 
om citaten op een autonomere manier te gebruiken. 
In tegenstelling tot haar teksten uit de jaren 1970 
waar de citaten vooral dienst doen als stapstenen in 
de argumentatie die de tekst opbouwt, hebben de 
citaten later een grotere onafhankelijkheid. De citaten 
gaan fun geren als ‘stemmen van anderen’.14 

Geen toeval dat de 
interviews met kunste-
naars – ‘de anderen’ 
bij uitstek – een steeds 
belangrijkere plaats 
gaan innemen in haar 
schrijven. het ‘mate-
rialistische’ discours 
van de jaren 1970 
wordt opengebroken 
in een veelstemmige 

schriftuur. haar verwijzingen zijn heel heterogeen: 
ze citeert uit romans en gedichten, uit filosofische, 
psychologische, sociologische, geschiedkundige, 
wetenschappelijke en kunsthistorische teksten. De 
impact van haar teksten is vaak het directe gevolg 
van de scherpe gevoeligheid waarmee ze de citaten 
weet te kiezen. Ik geef slechts één voorbeeld. haar 
tekst over dramaturgie ‘Kijken zonder potlood in 
de hand’ (1994) opent met een citaat van susan 
sontag – ‘(…) afstand is vaak verbonden met de 
meest intense gevoelstoestand, waarin de koelte 
en onpersoonlijke manier waarmee we iets behan-
delen, de maat aangeeft van de onverzadigbare 
belangstelling die we voor dat ding hebben’ – en 
eindigt met een citaat van Paul Valéry – ‘Er ligt immers 
een immens verschil tussen naar iets kijken zonder 
potlood in de hand en naar iets kijken terwijl men 
tekent’ – : twee rijke en dialectische gedachten.15

met die citaten benadert ze het theater en zijn uitda-
gingen vanuit verschillende perspectieven tegelijk. 
ze cultiveert daarbij een soort ‘amateuristische’ 
houding: ‘Ik ben geen filosoof en ook geen kunste-
naar. Een dramaturg is altijd een halfslachtig wezen, 
dat zich afhankelijk van het artistieke proces waar 
hij / zij in tussenkomt altijd weer moet vullen met 
andere materialen.’ 16 De formulering ‘hij / zij’ geeft me 
de kans om een aspect van marianne Van Kerkhovens 
denken te vermelden dat nog helemaal niet ter 
sprake is gekomen, maar meer aandacht verdient: 
haar feminisme dat als een weinig geëxpliciteerd 
thema, maar als een constante onderstroom in haar 
schrijven aanwezig is. haar dramaturgisch werk met 
choreografe anne teresa de Keersmaeker en haar 
roman Anna, met de omkeerbare naam (1990) zijn 
zeker ijkpunten, maar ook volgende uitspraak over 
actrice ann Nelissen, die vroeger bij het trojaanse 
Paard betrokken was, is veelzeggend: ‘In haar produc-
ties is zij nog steeds politiek bezig, namelijk met de 
vrouwen problematiek, onder andere in De vagina
monologen (2002). Ik heb daar veel respect voor.’ 17

‘een summiere poging  
om te systematiseren’

Vanaf de jaren 1980 begint Van Kerkhoven te schrijven 
in een dramaturgische modus. De moderne drama-
turgie vraagt niet om een theoretisch kader en een 
systematische (bijvoorbeeld filologische) aanpak, maar 
om verschillende invalshoeken, steeds wisselende 
perspectieven, flexibele en voorlopige interpretaties, 

confronterende citaten 
uit literatuur, filo-
sofie en wetenschap, 
inspirerende films, 
documentaires, foto’s, 
video’s, beeldende 
kunstwerken, …  

13 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Het gewicht van de tijd. Zeven 
bedenkingen over theater 
in deze tijd op basis van een 
citaat van Shakespeare’ (1990), 
in idem, Van het kijken en van 
het schrijven, p. 48.

14 Van Kerkhoven, Marianne,  
Van het kijken en van het 
schrijven, p. 263.

15 Ibid. pp. 127, 129.
16 Van Kerkhoven, Marianne, 

‘The ongoing moment (Nl.)’, 
ibid.

17 Meuleman, Bart, ibid., p. 22.
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maar ondanks het besef van de complexiteit en een 
voorkeur voor fragment en montage, blijven de 
teksten van Van Kerkhoven verlangen naar de theorie 
en vooral naar een brug tussen theorie en praktijk: 
‘Ieder mens heeft in zijn leven wel enkele dingen die 
hem fascineren, die hem niet loslaten. Een daarvan 
is voor mij altijd geweest het maar niet willen 
aanvaarden dat er een kloof zou bestaan tussen 
theorie en praktijk. misschien is dat wel de dieper 
liggende reden waarom ik dramaturg geworden  
ben. Een dramaturg is een bruggenbouwer, is 
constant bezig theorie en praktijk, kunst en weten-
schap, emotie en ratio met elkaar te verbinden.’ 18  
ze beschouwt het realiseren van hun eenheid ‘in elke 
vorm van menselijk handelen één van de belang-
rijkste historische taken (…) van dit moment.’ 19 

ze pleit meer dan eens voor een intensere dialoog 
tussen kunst en wetenschap. ze verwijst hiervoor 
graag naar het werk van Oliver sacks, Ilya Prigogine 
en Isabelle stengers. ze ontwikkelt een holistische 
visie: ‘We zoeken naar een eenheid tussen kunst en 
wetenschap, we zoeken opnieuw naar een analogie, 
naar “een groot geheel”, maar misschien moeten 
we bij dat zoeken wel de wereld op zijn kop zetten. 
misschien moet er vandaag niet gezocht worden naar 
het grote overkoepelende geheel, maar naar een 
geheel dat zich – als bij een hologram – in elk deeltje 

aanwezig weet. Want 
structuren bevatten 
emotie, wiskundige 
functies hebben een 
ziel en natuurkunde is 
ook poëzie. alles zit in 
alles: kunst = weten-
schap = de wereld = 
het leven. Eén grote 
tautologie.’ 20

toch blijft het enigs-
zins onduidelijk 
wat marianne Van 
Kerkhoven precies 
met ‘theorie’ bedoelt. 

soms gebruikt ze de term ‘weten-
schap’, een andere keer ‘filosofie’. 
misschien bedoelt ze met die termen 
in de eerste plaats ‘reflectie’, in 
welke vorm dan ook. het valt op 
dat ze in haar teksten bijvoorbeeld 
niet of nauwelijks verwijst naar de 
nieuwe theater wetenschappelijke 
woordenschat die hans-thies 
Lehmann ontwikkelde in zijn boek 
Postdramatisches Theater (1999). het 
gaat haar om een ander soort woor-
denschat, een ander soort theorie: 
‘mijn hardnekkig geloof dat theorie 
en praktijk in het menselijk handelen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn, zag en zie ik alle dagen bevestigd, wanneer ik 
de manier van werken van kunstenaars observeer: 
de theorie is er, ze zit in het werk, ze wordt in het 
werkproces geboren.’ 21 Vandaar dat ze steeds meer 
nadruk gaat leggen op de ‘ervaring’: de ervaring als 
samensmelting van intelligentie en intuïtie, de erva-
ring als geïncarneerde theorie.

In een van haar laatste teksten lijkt ze nog een stap 
verder te gaan: ‘Volgend op het ineenstuiken van de 
ideologieën hebben we, denk ik, nood aan mensen 
die bovenal samen praktijken ontwikkelen. Dat vereist 
een veel concreter engagement, een veel directere 
verantwoordelijkheid – instemmen met nieuwe mani-
festen is niet genoeg. Ik voel onder kunstenaars een 
honger om meer te leren over hoe mensen uit alle 
maatschappelijke domeinen hun werk organiseren, 
hoe ze dingen produceren, verkennen en ontwikkelen 
die zouden kunnen bijdragen tot de “wederopbouw”. 
Vanuit dezelfde grond willen kunstenaars hun prak-
tijken openstellen en delen met anderen.’ 22 Dit is 
een veel ruimer gesprek dan dat tussen theorie en 
praktijk of tussen verschillende disciplines. Dit is een 
maatschappelijk gesprek over de grenzen van de 

kunst heen. misschien 
klinkt er hier een verre 
echo door van  
het collectieve werk 
van het vormingsthe-
ater waar het engage-
ment van marianne 
Van Kerkhoven  
voor het theater mee 
begonnen is?

‘een hele klus’

zo omschrijft Van 
Kerkhoven de 
opdracht waarvoor 
ze zich gesteld ziet: 
een hele klus. als 
weinig anderen heeft 

‘misschien is dat wel de  
dieper liggende reden waarom  
ik dramaturg geworden ben.  
 een dramaturg is een 
bruggenbouwer, is constant  
bezig theorie en praktijk, kunst  
en wetenschap, emotie en ratio 
met elkaar te verbinden.’

18 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Het theater ligt in de stad en 
de stad ligt in de wereld en de 
wanden zijn van huid. State 
of the Union, Theaterfestival 
1994. ‘Het jaar van de genocide 
in rwanda’ (1994), in idem, 
Van het kijken en van het 
schrijven, p. 142.

19 Ibid.
20 Van Kerkhoven, Marianne, 

‘Het bescheiden denken. tien 
kanttekeningen bij de relatie 
tussen kunst en wetenschap’ 
(1993), in Idem, Van het kijken 
en van het schrijven, p. 123

19 Ibid.
21 Van Kerkhoven, Marianne, 

‘Het theater ligt in de stad en 
de stad ligt in de wereld en de 
wanden zijn van huid’, in Ibid. 
p. 142.

22 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘when is there a path? 
an introduction’, in Idem 
en anoek Nuyens (red.), 
Listen to the Bloody Machine. 
Creating Kris Verdonck’s 
eND, Utrecht/amsterdam 
2012, p. 32-33. Nederlandse 
vertaling overgenomen uit 
Jeroen Peeters, ‘‘Hoe werken 
kunstenaars vandaag? Nieuwe 
publicaties over rosas en  
Kris Verdonck’, Etcetera, jg. 30 
nr. 130, sept. 2012, p. 41

15PatrOON mEt ENKELE KLEUrEN EN Wat LIjNEN’



zij geprobeerd, keer op keer, de opdracht van het 
theater in snel veranderende tijden te articuleren. als 
weinig anderen heeft ze de ernst van die opdracht 
begrepen en geformuleerd. Een zeker pathos was 
haar daarbij niet vreemd. ze durfde spreken over 
hoop en wanhoop 23, over de kleine en de grote 
dramaturgie 24, over het theater dat in de stad en 
de stad die in de wereld ligt en de wanden van 
huid daartussen.25 haar historisch besef en haar 
heterogene referenties leidden haar steeds opnieuw 
terug naar het nu-moment van het theater. zij heeft 
nooit aan geschiedschrijving gedaan. Geschiedenis 
omwille van de geschiedenis interesseerde haar niet. 
haar vertrekpunt is steeds het nu. zelfs haar meer 
academische teksten uit de jaren 1970 zijn hierdoor 
getekend. Wat gebeurt er nu? Wat zijn de uitdagingen 
van nu? Wat werkt nu? Welke vormen en inhouden 
hebben we nu nodig? Uitgangspunt is steeds een 
roundup van het tegenwoordige.

misschien moet ik het nog scherper formuleren? 
misschien gaat het haar zelfs niet in de eerste plaats 
om het nu, maar om wat komt? Veel van haar teksten 
zijn geen beschrijving van het bestaande theater, maar 
een appel aan een toekomstig theater, aan een théâtre
àvenir, om een derridiaanse formulering te gebruiken: 
een toekomstig theater, of beter nog: een theater dat 
toekomt, steeds blijft toekomen. In dit appel zit een 
utopisch moment en een ethische impuls. De kracht 
van kunst in het algemeen ligt voor marianne Van 
Kerkhoven uiteindelijk in het overstijgen van het platte 
alledaagse: ‘ze blijft essentieel om duidelijk te maken 
dat er naast overleven ook een “leven” bestaat.’ 26 In 
haar lezing ‘De weg is deel van de bestemming’ (1994) 
verwoordt ze deze gedachte als volgt: ‘En ten slotte 
nog dit. Eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk is het 
telkens en telkens weer allemaal te herleiden tot die 
ene kreet die Wittgenstein neerschreef in zijn geheime 
oorlogsdagboeken. 7 oktober 1914: “maar hoe moet 
ik dan leven om op ieder moment te bestaan?”’ 27 

misschien geeft Van 
Kerkhoven vijftien jaar 
later een antwoord 
op deze vraag in de 
coda van haar lezing 
‘the ongoing moment’ 
(2009). ze doet dat 
met de hulp van twee 
anderen. De keuze 
van die twee andere 
stemmen maakt 
opnieuw duidelijk 
hoe ernstig ze haar 
denken neemt. het 
eerste citaat is van de 
Italiaanse chemicus, 
schrijver en auschwitz-
overlever Primo Levi: 
‘The noun “freedom” 
notoriously has many 

meanings, but perhaps the most accessible form of 
freedom, the most subjectively enjoyed and the most 
useful to human society consists of being good at 
your job and therefore taking pleasure in doing it.’ het 
tweede citaat is van simone Weil, de franse filosofe 
en politiek activiste: ‘La liberté véritable ne se définit 
pas par un rapport entre le désir et la satisfaction, 
mais par un rapport entre la pensée et l’action.’ 28 Geen 
van deze drie citaten gaat over kunst, maar over de 
vrijheid – de voorwaarde voor zowel het individuele als 
het collectieve ‘bestaan’ – die verkregen wordt in een 
dialectische combinatie van denken en doen. Wellicht 
is het marianne Van Kerkhoven altijd te doen geweest 
om dit samengaan tussen de vita activa en de vita 
contemplativa: gedachten die leiden tot daden die op 
hun beurt weer nieuw denken stimuleren. Om zo op 
ieder moment te kunnen bestaan.

erwin Jans 
           werkte als dramaturg in Brussel (KVS) en 
Rotterdam (Ro Theater). Op dit ogenblik is hij drama-
turg bij het Toneelhuis (Antwerpen). Tevens publi-
ceert hij over theater, literatuur en cultuur in onder 
andere De Morgen, De Tijd, Eutopia, Etcetera, DW B, 
rekto:verso, nY, De Reactor, De Leeswolf en Theatermaker.

23 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Van de hoop en de wanhoop’ 
(1992), in Idem, Van het kijken 
en van het schrijven, pp. 101-104.

24 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Van de kleine en de grote 
dramaturgie’ (1999), in Ibid., 
pp. 197-203

25 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Het theater ligt in de stad en 
de stad ligt in de wereld en de 
wanden zijn van huid’, in ibid. 
pp. 137-143.

26 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘Van oude mensen, de 
dingen die voorbijgaan. 
aantekeningen bij het oud 
worden in de kunst’ (1999),  
in ibid. p. 195.

27 Ibid. p. 133.

28 Van Kerkhoven, Marianne, 
‘The ongoing moment (Nl.)’, 
ibid.
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 21. t/m 25. SEP

SUMMER
SCHOOL
CAMPO, KASK, 
LUCA & RITCS 
 Met: 
Jeroen Olyslaegers, 
Schwalbe, 
Lotte van den Berg, 
FC Bergman, 
Erik de Jong, 
Peeping Tom,
Manu Riche,
Matthieu Ronsse, … 

 28. SEP, 26. OKT 
 & 7. DEC

BUURT-
KEUKEN
Tafelen met de 
buurtbewoners!
 

 

 29. SEP

DEBAT: 
KUNST 
ZKT. 
SCHOOL 
 (VOOR 
 DUURZAME 
 RELATIE) 
CAMPO, LUCA, 
& rekto:verso
i.s.m. KASK & RITCS

 

 CAMPO 
 OP TOURNEE

BERLIJN
CHARLEROI
BRUGGE
TRONDHEIM
ROESELARE
MECHELEN
EVERGEM
PRAAG
VILNIUS
LEUVEN
PARIJS
PORTO
… 

 CAMPO TOONT

RIDING ON A CLOUD
 Rabih Mroué — BELGISCHE PREMIÈRE 

ALICE
 Abattoir Fermé 

55
 Radouan Mriziga  

OBLIVION
 Sarah Vanhee   

SLOW SPORTS KIDS 
 Albert Quesada / fABULEUS 

MYSTERY MAGNET
 Miet Warlop / CAMPO  

A PIECE OF TIME
 Nick Steur  

PARADIS
 Hof van Eede / LOD — PREMIÈRE  

THE LAST DAYS OF 
THE CEAUSESCUS 
& THE MOSCOW 
TRIALS
 Milo Rau / IIPM  

BREIVIK’S 
STATEMENT
 Milo Rau / IIPM 

HIGHER
 Michele Rizzo — BELGISCHE PREMIÈRE

Florentina Holzinger 
& Vincent Riebeek

BELGISCHE PREMIÈRE
7.-8.-9. OKT 2015
20:30

WWW.CAMPO.NU

CAMPO nieuwpoort, 
Nieuwpoort 31-35, Gent 

CAMPO
PRODUCTIE
PREMIÈRE

CAMPO
PRODUCTIE
PREMIÈRE
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Het was februari 2015 en  
we waren met Heimat aan 
het toeren, toen ik van Lucas 
Vandervost een sms kreeg. 
Hij vroeg of ik, Suzanne 
Grotenhuis en rebekka de 
wit eens konden afspreken. 
Hij wilde over de toekomst 
spreken, over hoe hij die zag  
en over hoe wij die zagen. 

Drie weken daarvoor had iemand mij ook al gevraagd 
hoe ik mijn toekomst zag, een vraag die me een maand 
daarvoor ook al eens was gesteld door nog iemand 
anders. Ik weet nog dat die vragen me enigszins 
verbaasden; in mijn hoofd was het nog niet zo lang 
geleden dat ik op Over het Ij festival stond met een 
monoloog waarvoor ik geen enkele producent, copro-
ducent of subsidiënt had kunnen vinden. Een voorstel-
ling waarvoor ik alles alleen had moeten doen. Nu, drie 
jaar later had ik mensen leren kennen die nieuwsgierig 
bleken te zijn. Niet alleen naar wat ik nu aan het doen 
was, maar ook naar wat ik nog zou gaan doen. 

Ik antwoordde iedereen dat ik geen haast had, dat 
ook zonder toekomstplannen alles al snel genoeg ging. 

We spraken af op een vrijdagmiddag. het was 6 
februari, ‘s avonds moesten we Heimat spelen in 
de arenberg. het was al bijna donker toen we de 
repetitie ruimte van De tijd binnenstapten. 

Lucas nam het woord en zei dat hij ging stoppen. 
Dat was het eerste wat hij zei. Niet omdat hij moe 
was, niet omdat hij artistiek opgebrand was – integen-
deel – maar omdat hij vond dat het tijd was voor  
ons om het huis over te nemen. hij merkte dat 
de programmatoren die hem dertig jaar hadden 
gesteund een voor een op pensioen gingen en  
dat hij onvoldoende het vertrouwen van nieuwe 
programmatoren kon winnen. jullie hebben dat 
vertrouwen wel, zei hij. hij zei dat De tijd komend 
seizoen alleen dankzij ons voldoende speelplekken 
haalde. En dat – als de situatie zo was – daar 

consequenties aan moesten zitten. Ik schrok, dacht 
aan de voorstellingen die ik van De tijd had gezien 
en aan de zovele waarvan ik zoveel had gehouden. 
Ik hield van zoveel theater niet, maar ik hield van 
Omdat het niet anders kan, Citytrip en Voor het leven, 
om er maar drie te noemen. Ik hield van de acteurs 
van De tijd, van de onderwerpen, van de zoektocht. 

Ik dacht aan alle voorstellingen die Lucas nu niet 
zou gaan maken. Ik dacht ook aan Dracula, een voor-
stelling die ik alleen maar had geschreven omdat 
Lucas me dat vroeg en na elke tekst die ik af had zei 
dat ik zo door moest gaan.

“je wilt dan misschien een beetje doorgaan?”, 
vroegen we. “Eén voorstelling per seizoen regis-
seren? samen met ons een nieuwe tijd vormgeven?”

“Nee,” zei hij. “Ik heb het idee dat de verandering 
radicaal moet zijn. Ik moet stoppen. jullie moeten 
beginnen. anders verandert er niets.” hij keek ons 
aan. “als jullie willen, is het huis vanaf komend 
seizoen van jullie.”

het was inmiddels zes uur en we liepen naar de 
arenberg, om half zeven zou het eten daar klaar-
staan. Die avond zat ik achterin de zaal en voor het 
eerst had ik het gevoel dat we de voorstelling aan 
het ontgroeien waren. Dat ze was gemaakt door 
twintigers, maar inmiddels gespeeld werd door jonge 
dertigers. Dertigers die inmiddels zaten met andere 
vragen en antwoorden. 

Na de voorstelling fietste ik naar huis, veertien kilo-
meter buiten antwerpen. 

Ik dacht aan Heimat 2, de opvolger die we zouden 
maken rond die nieuwe vragen en antwoorden. Ik 
dacht aan het dossier dat ik daarvoor aan het schrijven 
was, waarin ik vertelde dat er na een Heimat 2 ook een 
Heimat 3, 4 en 5 moest gemaakt worden. Ik dacht aan 
de plannen voor de kindervoorstellingen waarmee ik al 
een tijdje rondliep. Ik dacht aan so it goes, een voorstel-
ling die ik had kunnen maken omdat daar binnen een 
werking ruimte voor was. Een voorstelling waarvoor ik 
geen projectsubsidie zou durven aanvragen, omdat het 
in mijn ogen geen ‘project’ betrof maar een product, 
een voorstelling – die moest gemaakt en getoond 
worden. Ik dacht aan antwerpen, waar ik al sinds ik 
hier twaalf jaar geleden kwam wonen een plek mis 
waar schrijvers en wetenschappers, artiesten en intel-
lectuelen met elkaar in gesprek gaan. Een plek zoals 
De balie in amsterdam. Ik dacht aan de Opkraskuiten, 
salonachtige zondagmiddagen die ik, rebekka en maud 
Vanhauwaert organiseerden en waarmee we stopten 
omdat het zonder werking praktisch onhaalbaar leek. 

“Wil ik het?” vroeg ik mezelf. ja, ik wil dit wel.  
Een eigen huis. met z’n drieën. 

rEcONstrUctIE  
VaN EEN ErfENIs

Van De Tijd naar de Nwe Tijd

DOOR freek Vielen – ook namens 
 suzanne Grotenhuis en  
 rebekka de Wit
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het was begin april, er waren plannen bedacht, 
ideeën ontstaan, contacten gelegd met mogelijke 
partners. We waren gefeliciteerd, aangesproken.  
We keken elkaar af en toe aan om te zien of we  
nog samen waren en we schrokken ervan dat dat  
zo vaak niet het geval was. 

rebekka schreef aan een voorstelling voor Productie-
huis rotterdam en zwoegde op de laatste loodjes 
voor haar debuutroman. ze was in de war omdat ze 
het echt had gemeend dat ze met Presentatie van een 
ongecensureerd moppenboek haar laatste voorstelling 
had gemaakt. Nu liep ze rond met dromen voor een 
huis waarin ze elke maand opnieuw op het podium 
zou gaan staan. met elke maand een nieuwe tekst.

suus was aan het spelen met Ontroerend Goed 
en schreef aan iets dat een nieuwe monoloog moest 
worden. Of een film. Of een theaterstuk. (het wordt 
waarschijnlijk alle drie). Ikzelf was in amsterdam en 
schreef voor Orkater aan mijn eerste kinderstuk. 

het was eind april en rebekka nam twee dagen vrij 
van het schrijven aan haar boek. We boekten een 
ticket naar Londen, waar suus een maand moest 
spelen. toen we aankwamen zat suus in een binnen-
tuin op ons te wachten. We aten English breakfast. 
Vier uur later zaten we er nog en aten English lunch. 
Uiteindelijk stonden we op en liepen door een park. 
Veel meer gebeurde er niet. behalve dan dat ik het 
zeker wist – het is met deze mensen of het is niet. 

Verschillend in onze talenten, maar gezamenlijk in 
ons verlangen om met taal iets teweeg te brengen. 
Een combinatie van intuïtie, hart en hoofd; een combi-
natie van speler, schrijver en maker. zowel voor elk 
van ons als individu, als met ons drieën in één huis. 
zoals verschillende strofes van één gedicht verschillen, 
om uiteindelijk gezamenlijk iets te zeggen. 

We dronken pints en te dure cocktails, liepen langs  
de thames, aten hamburgers en vroegen ons af: als 
we de naam veranderen en Lucas stopt, wat is het 
dan eigenlijk dat we erven? 

We erven een huis. Een huis dat is opgebouwd rond de 
artistieke ambacht en filosofie van Lucas Vandervost. 
Wij zijn alle drie opgegroeid in die filosofie, die van 
mensen op een podium autonome sprekers probeert 
te maken. tien jaar geleden zaten wij bij hem in de klas 
en leerden wij van hem het vak. zoals hij dat zelf leerde 
van Dora van der Groen. Wij zijn er trots op dat we in 
die traditie mogen verder denken. Dat we haar levend 
mogen houden door haar te gebruiken, aan te passen, 
toe te passen – door ermee te spelen.

We erven ook een huis waar ervaren mensen 
werken. Waar de afgelopen dertig jaar Vlaams 

gemeenschapsgeld is geïnvesteerd in goed en duur-
zaam materiaal. Wij vinden het belangrijk dat al die 
expertise en materiële waarde niet hoeven te worden 
weggegooid, maar beschikbaar worden gesteld aan 
een volgende generatie theatermakers.

Wat we niet (kunnen) erven is de stijl, de inhoud en 
de vorm van De tijd. We erven niet Lucas’ manier van 
toepassing van de filosofie. Die toepassing wordt 
bepaald door zijn smaak, zijn levensloop. Die vallen 
niet te erven, enkel te imiteren. Iets wat wij niet 
kunnen en waartoe wij geen ambitie hebben.

hoe gaan jullie zich verhouden tot het werk van 
Lucas, werd er gevraagd. “Niet”, dacht ik. 

We gaan proberen ons zo radicaal mogelijk te 
verhouden tot onszelf. tot onze ideeën, ons publiek 
en onze wereld. Ik heb geen ambitie om de oude tijd 
te eren noch om me ertegen af te zetten. 

sowieso heb ik nooit echt begrepen waarom ‘zich 
afzetten’ voor een bepaalde generatie zonder meer een 
deugd lijkt te zijn. als ze dat zelf gedaan heeft en het  
nu nog steeds nodig is, kan je op zijn minst vraag-
tekens zetten bij de effectiviteit ervan. Daarbij is je 
afzetten alleen logisch als het gaat om gedwongen 
banden. Ouders, traditie, religie, een speelstijl 
desnoods. Of actueler: de klimaat- of kredietcrisis. 
maar als je opgroeit in een wereld zonder wortels, 
staat ‘je losscheuren van een huis’ niet hoog op je prio-
riteitenlijst. We zweven al lang. We zijn op toevallige 
plekken geboren en we kunnen even betekenisloos 
besluiten ergens anders te aarden. We waren het zelf, 
die op de deuren moesten kloppen waar we binnen 
wilden. En we klopten daar niet aan omdat we die 
plekken wilden veranderen of bezetten, maar omdat 
daar iets gebeurde dat we waardevol vonden. En als 
we dat niet meer hadden gevonden, of als we hadden 
gedacht dat die plekken ons zouden beknotten, zou er 
niemand geweest zijn die ons tegenhield om weer weg 
te gaan. aan nooduitgangen en alternatieven geen 
gebrek. zowel voor onszelf als voor de instituten. 

Dieper graven. Ergens blijven. Ergens voor staan. 
Een keuze maken, dat is het avontuur dat we willen 
beleven.

In 2007 maakte ik mijn afstudeervoorstelling onder 
begeleiding van Lucas. het ging over kijken. Komt dat 
zien, bij wijze van waarnemen heette de voorstelling 
(waarbij – zo herinner ik me nu – ik het eerste gedeelte 
van de titel had bedacht, hij het tweede).

We toonden schilderijen, lazen teksten voor uit 
boeken en teksten die we zelf hadden geschreven en 
steeds opnieuw zeiden we: “Visie: (Van Dale) wijze 
van waarnemen.” 
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Niet de filosofie zal verschillen, maar de visie. Niet  
de analyse, maar het perspectief. 

De wijze van waarnemen. het is het verschil 
tussen langs een verlaten plek lopen en denken 
aan wat is geweest of denken aan wat zou kunnen 
gebeuren. ruïne of braakliggend terrein. terugblikken 
of vooruitblikken. 

 “Ik weet er te weinig van” was voor Lucas de 
conclusie van rebekka’s gelijknamige monoloog. 
Voor rebekka is het de beginzin. Dracula eindigde 
met de zinnen “Waar gaat het over? het gaat over.” 
Heimat begint met een scène waarin een achtjarig 
meisje tot diezelfde conclusie komt, waarna de rest 
van de voorstelling daarop probeert door te denken. 

En eigenlijk cirkelden al Lucas’ voorstellingen 
de laatste drie seizoen rond dezelfde vraag: “heeft 
het zin gehad?” Dat is een vraag die wij niet kunnen 
stellen. Wij moeten eerst nog datgene maken waar 
we later de zin van kunnen in vraag stellen. Wat we 
wel kunnen zeggen is dat we daar ongelofelijk veel 
zin in hebben. In dat maken. In dat in vraag stellen. 
En vooral in De Nwe Tijd.

De Nwe Tijd wil het centrum zijn van het hedendaags 
persoonlijk teksttheater. Diep geworteld in de stad, 
toonaangevend in heel het Nederlands taalgebied en 
met een duidelijke internationale ambitie. We houden 
van werk waarin er niet iets wordt gespeeld, maar 
gespeeld wordt met iets. met standpunt, richting, 
inhoud en betekenis.

We houden van werk waarin er met taal een wereld 
wordt opgebouwd. 

We houden van werk waarin de voorstelling zich 
niet afspeelt op het podium maar in de mentale 
ruimte tussen de performer en het publiek. 

We houden van werk waarin theatraliteit ontstaat 
door de spanning tussen het reële en het irreële, niet 
door het irreële zo reëel mogelijk te laten lijken. 

De Nwe Tijd wil een kruispunt zijn. Waar literatuur 
en theater elkaar ontmoeten maar ook artiesten en 
intellectuelen; het conservatorium en het werkveld; 
kinderen met een taalachterstand en professionele 
schrijvers; het gesprek van de dag en teksten van 
jaren terug. 

De Nwe Tijd heeft geen randprogrammering. Omdat 
niet het theater centraal staat, maar de wereld. En 
alles wat we maken – van Heimat tot Opkraskuit, van 
debatavond tot schrijfschool – is een persoonlijke en 
artistieke reflectie daarop.

We houden van het theater als plek. Omdat je 
daar als publiek gezamenlijk een individuele ervaring 
hebt en individueel een gezamenlijke. 

De Nwe Tijd maakt werk dat persoonlijk is en politiek. 
Waarin de stem van de enkeling zich staande moet 
houden in de stroom van de geschiedenis.

We houden van humor en poëzie omdat die 
ervoor zorgen dat het persoonlijke niet privé wordt 
en het politieke niet pamflettair. zowel humor als 
poëzie hebben de kracht om, zoals Kundera zei, 
hetgeen ze aanraken ambigu te maken. 

We houden van meerduidigheid. Omdat we met 
de som van de verschillende standpunten de werke-
lijkheid dichter kunnen naderen.

We houden van weten dat de wereld meerduidig 
is – maar toch een standpunt innemen. al is het maar 
om de som van meerstemmigheid te laten kloppen. 

De Nwe Tijd maakt talig werk dat door de verbeelding 
en interpretatie van de toeschouwer emotioneel en 
zintuigelijk wordt. Dit levert niet zozeer theater op in de 
klassieke zin van het woord, maar eerder een theater - 
ervaring. theater is voor ons in eerste instantie een 
plek. Een plek waar het rationele emotioneel wordt en 
emoties inzichtelijk. Een plek waar je als publiek kunt 
denken: “Ik begrijp het.” met de euforie en tristesse 
die daarmee gepaard kunnen gaan.

Freek Vielen
                         studeerde in 2007 af aan de opleiding 
Woordkunst in Antwerpen. Hij maakte tot nu toe vier 
monologen, speelde mee als acteur bij Hof van Eede 
en regisseerde Heimat. Voor De Tijd schreef hij zijn 
eerste avondvullende voorstelling: Dracula. Hij won 
daarmee de Taalunie Toneelschrijfprijs 2014.

Suzanne Grotenhuis 
                                        studeerde in 2007 af aan 
de toneelopleiding van het conservatorium in 
Antwerpen onder Dora van der Groen. Zij speelde 
daarna bij De Tijd, de Queeste en Toneelgroep 
Amsterdam. Met Zwarte Woud Forever maakte zij 
haar eerste monoloog. Deze werd geselecteerd voor 
Circuit X en won de Roel Verniers Prijs. 

rebekka de wit 
                              studeerde in 2011 af aan de oplei-
ding Woordkunst te Antwerpen. In 2012 won zij de 
TAZ-KBC Jongtheaterprijs met haar monoloog Hoe 
dit het verhaal werd. In de jaren daarop maakte zij 
twee monologen, diverse Opkraskuiten en de voor-
stelling Stel je voor, ik zoek een staat. In de zomer van 
2015 verschijnt haar debuutroman We komen nog  
een wonder tekort. 

Vanaf september 2015 leiden Freek Vielen, 
Suzanne Grotenhuis en Rebekka  
de Wit De Nwe Tijd, de opvolger van De Tijd.
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De laatste reactie heeft alles te maken met de huidige 
zenuwachtigheid in het kunstenlandschap naar 
aan leiding van de aanstelling van de nieuwe minister, 
de toepassing van het herziene Kunstendecreet en 
de nakende beslissingsronde 2017-2021. met zijn 
Visienota van 1 april gaf minister sven Gatz (Open 
Vld) al enigszins inkijk in het strategische raamwerk 
waartegen hij de kunstenorganisaties wenst te 
houden. het woord ‘samenwerking’ (en de varianten 
‘fusie’, ‘synergie’,…) komt in het 66 pagina’s tellende 
document meer dan 150 keer voor, en ook in publieke 
optredens geeft Gatz duidelijk te verstaan dat hij gaat 
voor een ‘optimalisatie’ van de sector – goedschiks 
of kwaadschiks. Geen wonder dat de kunstenorgani-
saties als schichtige katten naar elkaars nest loeren: 
wie loopt bij wie binnen en buiten? Wie doet het met 
wie en versterkt zo zijn dossier? En hoe gegrond zijn 
die verbintenissen: zijn ze gebaseerd op duurzame 
inhoudelijke verwantschap of zijn het strategische 
reflexen van haastige windowdressing? 

Een lang gesprek met christophe aussems en stijn 
Devillé legt verschillende facetten van de fusie bloot. 
het is een genuanceerd verhaal van inhoudelijke en 
organisatorische verwantschap, een scherp instinct 
voor een veranderend maatschappelijk bestel én 
een gezonde portie strategische overwegingen. 
samengevat: een liefdeshuwelijk tussen twee part-
ners die de voetjes stevig op de grond hebben. 
Eigenlijk wijst de naam al enigszins in die richting. 
het poëtische ‘de Queeste’ en ‘braakland’ – refere-
rend aan de pioniersjaren van beide gezelschappen, 
die begin de jaren negentig twee voor het theater 
‘braakliggende’ regio’s bedienden – werd vervangen 
door het meer programmatische ‘nieuwstedelijk’:  
een naam die zegt waar het op staat. Devillé: ‘We  
zijn de romantiek van de pioniersjaren voorbij.  
Onze naam moet niet reflecteren wat we waren,  
maar wat we willen zijn, in de toekomst.’

eén: inhoudelijke en  
organisatorische verwantschap

Wat wil het nieuwstedelijk zijn? ‘met het nieuwste-
delijk willen we mee vorm geven aan de stad en de 
samenleving van morgen’, leest het op de website. 
‘We vertellen verhalen over het leven vandaag. 
We geven er klank aan en gaan erover in gesprek. 
theater, muziek en debat vormen de kern van het 
artistieke werk van ons nieuwe theaterhuis.’ Dat 
‘vertellen van verhalen van vandaag’ is de grond-
toon die de ‘oude’ huizen onmiskenbaar deelden 
en waarin het nieuwe theaterhuis stevig geworteld 
is. De Queeste profileerde zich in het verleden al 
met maatschappelijk geëngageerd repertoire (Een 
vijand van het volk, Animal farm,…), de locatiege-
bonden Buurtpatrouilles (Kamp Waterschei, forza 
Winterslag,…) en projecten gebaseerd op verhalen 
en thema’s uit de regio (Boven Water, Moresnet,…). 

hEt NIEUWstEDELIjK: 
DrIE GOEDE rEDENEN 
VOOr EEN VErstaNDIG 
LIEfDEshUWELIjK

DOOR Evelyne coussens

eind juni ging op de mijnsite 
van Heusden-Zolder VuuR 
in première, een theatraal-
documentair verhaal rond de 
internaatsbrand die daar in 1974 
het leven kostte aan 23 jongens 
tussen 13 en 16 jaar. VuuR, een 
tekst en regie van christophe 
aussems, is de eersteling van 
het nieuwe gezelschap Het 
nieuwstedelijk, een fusie tussen het 
Leuvense muziektheatergezelschap 
Braakland / ZheBilding en het 
Hasseltse theatermakershuis 
de Queeste. Het kind lijkt in 
schriftuur en regie nog sterk op 
zijn biologische vader – VuuR 
was oorspronkelijk een ‘zuiver’ 
Queeste-project – maar de invloed 
van Braakland manifesteert 
zich al, onder meer in de 
intensere interactie met de twee 
jonge muzikanten op scène. 
Voormalig artistiek leiders 
christophe aussems en Stijn 
Devillé zijn tevreden, met de 
voorstelling én met de fusie, al 
ervaren ze dat sommige mensen 
de waarachtigheid van hun 
samengaan in twijfel trekken.  
‘er zijn twee manieren waarop 
mensen ons feliciteren’, zegt 
Devillé. ‘Zij die de beide 
gezelschappen kenden wensen  
ons geluk met deze inhoudelijke 
stap. De anderen knipogen en 
zeggen: Slim gedaan!’ 
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braakland/zhebilding kwam de voorbije jaren voor 
het voetlicht met generatieportretten als Gevoelige 
Mensen (adriaan Van aken) maar vooral met de 
eerste twee delen van Devillés analyse van de 
bankencrisis van 2008, Hebzucht en Angst – die 
laatste in coproductie met de Queeste. 

Wie de oude gezelschappen wat volgde ziet in 
de aanpak van dat materiaal overigens best ook 
verschillen. De Queeste kan bogen op vijftien jaar 
ervaring met locatietheater, expertise die braakland/
zhebilding nauwelijks bezit. braaklands specialisatie 
ligt bij muziektheater (het gezelschap diende zelfs in 
bij die commissie); voor de Queeste is dit grotendeels 
onbekend terrein. zowel Devillé als aussems werken 
met nieuw geschreven tekst, maar de methodiek van 
Devillé (journalistieke research) is anders dan die van 
aussems (mondelinge overlevering aan de hand van 

interviews). En er is natuurlijk de geografische gericht-
heid op Leuven versus Limburg; daarover straks meer. 
De eerste voorzichtige fusiegesprekken, eind 2013, 
moesten dus in eerste instantie een denkoefening 
worden rond de eigen essentie. Wat is dierbaar? Wat is 
identiteitsbepalend? Wat wilden de partners bewaren 
en dus meenemen in de structurele samenwerking? tot 
op vandaag is dat een ongoing process maar ook een 
prettige uitdaging, aldus aussems en Devillé. het werk-
proces voor Vuur vormde een soms confronterende 
lakmoesproef. Devillé: ‘zo’n productievergadering zet 
de verschillen op scherp: Wacht even, bij jullie wordt 
de geluidstechniek gewoon door de lichtman gedaan? 
Dat gaan we niet doen hé, jongens.’ (lacht) ‘maar het is 
interessant dat er voldoende verschillen zijn, zodat we 
van elkaar kunnen leren.’

Een niet te onderschatten factor, naast een gedeelde 
inhoudelijke interesse, is de gelijkaardige organisa-
tiecultuur. Die verwantschap ontdekten Devillé en 
aussems tijdens de coproductie van Angst in 2013. 
De samenwerking verliep uitstekend: dankzij de 
grotere slagkracht van de gemengde ploeg slaagden 
de gezelschappen er bijvoorbeeld in om elke voor-
stelling 99 lokale figuranten op scène te zetten. 
Devillé omschrijft die toegenomen potentie als ‘even 
adem happen’. Devillé: ‘het was de eerste keer dat 
we zo’n groot project samen aanpakten, en je merkte 
dat de teams dezelfde attitude huldigden: handen aan 
de ploeg en duwen. braakland en de Queeste zijn op 
hetzelfde moment gestart, als enige of quasi enige 
spelers in een kleine centrumstad. De herkenning  
aan beide kanten was groot.’ 

Die handson-attitude is op dat moment overigens 
niet alleen een keuze, maar ook een noodzaak. De 
subsidieronde 2013-2016 heeft nauwelijks voor 
‘adem’ gezorgd. braakland/zhebilding kreeg een 
positief advies en een subsidieverhoging, maar niet 
voor het gevraagde bedrag. bij de Queeste was het 
kantje boordje: na een negatief advies viste minister 
schauvliege de Limburgse groep alsnog op. De 
conclusies waren hard, vertelt aussems: ‘We wisten 
één ding zeker: dit niet meer. We hadden besloten 
dat het niet houdbaar was om als klein team voortdu-
rend over onze grenzen te gaan. We wilden naar een 
grotere structuur, of we zouden niet meer indienen.’ 
concreet lopen er eind 2013 gesprekken over een 
structurele samenwerking tussen de Queeste en 
toneelgroep maastricht, maar er bougeert niet 
genoeg. En dan is daar plots die prettige samen-
werking met braakland, de nieuwe energie die dat 

oplevert, de plannen om het derde 
deel Hoop samen te maken. De 
oplossing ligt voor het grijpen. 
aussems: ‘Eigenlijk was het 
logisch en organisch, maar we 
hadden er nog nooit aan gedacht. 
We stonden al jaren met onze rug 
naar brussel-antwerpen-Gent.’

onze naam moet niet 
reflecteren wat we waren, maar  
wat we willen zijn, in de toekomst.

Christophe Aussems en Stijn Devillé © Marco Mertens
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twee: strategische 
schaalvergroting 
in een moeilijk 
beleidskader?

het is goed in herinnering te 
brengen dat de eerste gesprekken 
rond de fusie plaatsvinden in 
tempore non suspecto, lang voor 
het Vlaamse regeerakkoord, voor 
het aantreden van de nieuwe 
minister en voor er sprake is van 
een Visienota. het nieuwe dossier 
van het nieuwstedelijk lijkt de 
Vlaamse Overheid overigens ook 
geen besparing op te leveren. 
Devillé en aussems maken ferm 
duidelijk dat het vergroten van 
slagkracht niet hetzelfde is als een 
efficiëntieslag. het bedrag dat het nieuwstedelijk zal 
vragen zal de opgetelde 725.000 euro van de Queeste 
en braakland/zhebilding ruim overstijgen. Devillé: ‘We 
zijn daar in een gesprek met de minister heel eerlijk 
over geweest. We zaten met twee te kleine teams die 
al jaren boven hun krachten werkten. het was niet de 
bedoeling om die samen te voegen en dan “beloond” 
te worden met de helft van het bedrag. Onze fusie is 
geen besparingsoperatie, niet op personeel en niet op 

werkingsmiddelen.’ aussems, die een zware burn-out 
achter de rug heeft, wijst op de noodzaak van een 
mentaliteitswijziging rond arbeid en productie in de 
theatersector. aussems: ‘het grootste kapitaal dat 
de culturele sector bezit zijn zijn mensen, maar die 
worden systematisch over de grens gedreven van wat 
haalbaar is. zowel braakland als de Queeste hebben 
jarenlang roofbouw gepleegd op hun teams. als  
we in de theatersector zo vaak beweren dat we 
“anders in de wereld” willen staan, moeten we  
daarnaar handelen ook.’

Practise what you preach dus, en het nieuwstedelijk 
wil dat doen door op zoek te gaan naar nieuwe, minder 
eenvormige productiemodellen. Dat voornemen is toe 
te juichen, al zal het, met een blik op het organogram 
van de nieuwe organisatie, ook enigszins van moetens 
zijn. De nieuwe artistieke staf bestaat uit drie makers 
uit de braakland-stal (Devillé, adriaan Van aken, sara 
Vertongen), één dramaturg uit de braakland-stal (Els 
theunis) en één maker van de Queeste (christophe 
aussems). Vier scheppende makers voor één organi-
satie, dat is veel. twee tot drie producties per seizoen 
lijkt het maximum, wat betekent dat er elk jaar sowieso 
één nieuwstedelijk-maker op zijn honger blijft zitten. 
Naast het risico op interne frustratie loert het gevaar 
van interne concurrentie. tenzij, zoals aussems 
en Devillé aangeven, niet elk werkproces hoeft te 
eindigen in een grote, reizende voorstelling. Devillé: 
‘Niet al onze makers hebben de ambitie om ieder jaar 
een eigen productie af te leveren. De producties die 
wij maken nemen een lange aanloop van research 
en schrijven, daarvoor is tijd nodig. maar bovenal 
denken we voor het nieuwe dossier na over “tussen-
stations” voor voorstellingen: andere formats van 
output. Om een voorbeeld te geven: bij de voorstelling 
sabine sabine sabine (adriaan van aken) is een boek 
verschenen, dat we er toen snel snel hebben bijge-
nomen. In een ander productiemodel zouden we de 
tijd kunnen nemen om daar werk van te maken.’ 

Vuur (Het nieuwstedelijk) © Katrijn Van Giel

Angst (Het nieuwstedelijk) © Freek Verdonckt
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het gesprek maakt duidelijk dat 
de vastberaden sprong naar 
financiële en organisatorische 
schaalvergroting een mense-
lijke keuze is – het scheppen van 
betere arbeidsomstandigheden 
voor twee te hardwerkende 
teams – maar zit er ook niet, 
bewust of onbewust, een strategi-
sche component aan? strookt de 
fusie niet met een bredere tendens 
richting centralisering en valide-
ring van de ‘grotere’ instituten, 
vanuit de in sommige gevallen 
niet zo onbewuste gedachte – en 
naar wrange analogie met de 
bankensector – dat instituten die 
too big to fail zijn buiten schot van 
de politiek blijven? In Nederland, 
waar de tendens bijna groteske 
vormen aanneemt (zie de moloch 
theater rotterdam), verwoordde 
johan simons het ooit letterlijk: ‘Ik 
bouw voor jullie een theater waar 
de politiek niet omheen kan.’ Devillé en aussems 
protesteren bij de vergelijking: ze relativeren de 
schaalvergroting van het nieuwstedelijk, en het 
is inderdaad goed om de verhoudingen in acht te 
nemen: als alles goed gaat landt het nieuwstedelijk 
op twaalf voltijdse jobs. Dat is bezwaarlijk een ‘grote’ 
theaterstructuur te noemen. toch blijft het, in zijn 
eigen bescheiden context, een feit dat de nieuwe 
organisatie meer werkingsmiddelen zal opslorpen 
dan de twee kleinere voorheen. het laat kleine struc-
turen achter met de angst dat zij uit de boot zullen 
vallen. aussems: ‘Ik begrijp die angst en ik hoop dat 
het niet het plan is van de overheid om te raken aan 
de fijnmazigheid van het theaterlandschap. Wel hoop 
ik dat er dit keer écht een minimumbedrag komt voor 
kleine gezelschappen. financieren onder de 300.000 
is spelen met mensenlevens.’ Devillé, beslist: ‘We 
hebben ons de afgelopen jaren te pletter gewerkt, 
met een output die dubbel zo groot was als die van 
sommige andere spelers, die het dubbele van het 
budget kregen. zoiets leidt tot burn-outs zoals die 
van christophe. En ik wil ervoor zorgen dat dat niet 
gebeurt bij dit team. Ik zou alle kleinere structuren 
aanraden om hun argwaan te laten varen en waar 
mogelijk te gaan samenwerken. het is inhoudelijk 
verrijkend en het bezorgt je een sterkere positie, en 
die heb je nodig in dit landschap.’

Practise what you preach… Verloochent Devillé 
hier niet wat hij in Hebzucht en Angst zelf zo scherp 
veroordeelde: de niet-aflatende hang naar groei, als 
middel om het eigen overleven veilig te stellen? Wie 
per se de venijnige denkoefening wil maken kan in de 
fusie van de Queeste en braakland de eerste aanzet 
zien tot een typisch neoliberaal groeiscenario. het 
verlangen naar ‘een sterker huis met veel impact’  

(uit de mission statement) kan geïnterpreteerd 
worden als een strategische vergroting van het 
marktaandeel. met de toe-eigening van de regio’s 
Leuven en Limburg wordt ook geografisch een 
sprong gemaakt naar terreinwinst – aussems en 
Devillé beroepen er zich tijdens het gesprek meer-
maals op ‘het enige theatergezelschap tussen Leuven 
en maastricht’ te zijn. aan het hoofd van het ‘bedrijf’ 
staat een directeur (Devillé), die beslissingsmacht 
heeft boven de artistieke staf. En het gesprek over 
centralisering mondt uit in een nogal protectionis-
tische, welja concurrentiële reflex: het is ieder voor 
zich. aussems: ‘het zal altijd ten koste gaan van 
anderen. Er zullen altijd anderen sneuvelen.’ Is deze 
toch vrij onzachte opstelling tegenover de concule-
ga’s de culturele vertaling van het door de minister  
zo gewenste ‘ondernemerschap’? 

Devillé steigert, en pareert: ‘De vraag of het altijd 
groter moet is een vraag die wij ons altijd gesteld 
hebben en nog steeds stellen. maar voor het woord 
“ondernemerschap” wil ik staan: met dat woord is 
op zich niets mis, die term wil ik graag terugclaimen. 
Er zijn ondernemers in alle mogelijke maten en 
gewichten. In bedrijven worden ze op een voetstuk 
geplaatst en in de culturele sector wordt er raar naar 
gekeken, terwijl iedereen daar evengoed een onder-
nemer is – de dichter die zijn pen opneemt om iets 
te schrijven is een ondernemer. Dat is ondernemer-
schap: iets in beweging zetten, iets maken. Ik denk 
dat we ons met het nieuwstedelijk scherp bewust 
zijn van die essentiële definitie, en dat we die moeten 
waarmaken. En bewaken, ja, dat is een proces van 
voortdurende zelfreflectie. maar ik denk dat niets van 
wat we nu met het nieuwstedelijk doen in tegen-
spraak is met wat ik schrijf in Hebzucht of Angst.’

het grootste kapitaal dat 
de culturele sector bezit zijn 
zijn mensen, maar die worden 
systematisch over de grens 
gedreven van wat haalbaar is. 
Zowel Braakland als de Queeste 
hebben jarenlang roofbouw 
gepleegd op hun teams. Als we  
in de theatersector zo vaak  
beweren dat we “anders in de 
wereld” willen staan, moeten  
we daarnaar handelen ook.
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Hebzucht (Het nieuwstedelijk) © Freek Verdonckt

drie: het theater in de stad,  
de stad in de wereld

Er is nog één aspect waarover gesproken moet 
worden: de nieuwe geografische inbedding van het 
nieuwstedelijk, dat zichzelf een ‘stedentheater’ voor 
Leuven, hasselt en Genk noemt. zoals aussems 
eerder al aangaf is dat vooral een forse omwenteling 
voor de Queeste, dat van zijn positie als enige profes-
sionele speler in de provincie Limburg jarenlang 
zijn unique selling point maakte. maar ook Leuven 
is de exclusiviteit van zijn eigen stadsgezelschap 
kwijt. Vanuit politiek oogpunt is die demarche niet 
zonder risico. Veel burgemeesters hebben de laatste 
twintig jaar sterk ingezet op cultuur als instrument 
van citymarketing – Leuven is daar trouwens een 
uitstekend voorbeeld van, met in nauwelijks een paar 
jaar de opening van museum m, de samenwerking 
rond opek (een oud opslaggebouw aan de Vaartkom 
waar verschillende Leuvense artistieke en cultuur
educatieve organisaties samenhuizen, red.) en de 
erkenning van braakland/zhebilding als stadsgezel-
schap. Van het voor de Queeste eens zo belangrijke 
provinciale niveau valt niet veel meer te verwachten, 
maar op een moment dat culturele beslissingsmacht 
duidelijk verschuift van het Vlaamse naar het lokale 
cultuurniveau (zie ook de overheveling van Vlaamse 
gelden naar het Gemeentefonds) lijkt de bonding  
met de lokale actoren belangrijker dan ooit. 

aussems en Devillé beseffen dat, dus trokken ze in 
een vroeg stadium met hun plannen richting sche-
penen, burgemeesters, cultuurbeleidscoördinatoren 
en culturele partners. tot hun verbazing bleken de 
steden lengtes voor te liggen in regio-overschrij-
dend denken. aussems: ‘Er bleek tussen Genk en 
Leuven al intens interstedelijk overleg op het gebied 
van economie, onderwijs en wetenschap. Denk ook 
aan de ontwikkeling van de campussen in Leuven 
en Limburg rond innovatie en technologie (de 
universitaire Campus LimburgLeuven, red.), gericht 
op Genk, de derde industriestad van Vlaanderen. 
Er was tussen Leuven, hasselt en Genk veel meer 
contact dan wij ooit hadden gedacht.’ het plan voor 
het nieuwstedelijk bleek als culturele component 
naadloos te passen in de verbindingen die politiek 
en bedrijfsleven naarstig aan het smeden waren. 
Devillé: ‘Wij kwamen bij de drie 
burgemeesters onze plannen 
toelichten, en dachten later terug 
te komen – maar ze zegden alle 
drie al toe in de verkennende 
gesprekken.’ aussems: ‘De 
burgemeester van Genk zei: “Ik 
realiseer me dat ik niet ieder jaar 
een locatieproject krijg dat in Genk 
in première gaat.” hij had daar 
geen probleem mee, omdat hij de 
meerwaarde inzag van de unieke 

constructie. Limburg is de 
Queeste niet kwijt, integen-
deel; het krijgt er een ster-
kere speler voor in de plaats.’ 
Intussen is er een convenant 
waarin de drie steden zich 
engageren voor het nieuw-
stedelijk. alleen de precieze 
omvang van hun financiële 
bijdrage dient nog te worden 
vastgelegd. 

het illustreert mooi hoe 
beleids- en theatermakers 
elkaar vinden in het besef 
rond het belang van de 
stad als knooppunt van 
sociale, economische, 
culturele,… verbindingen. 
Waar ‘theater maken vanuit 
de niet-grootstedelijke 
context’ enkele jaren geleden 
voor de Queeste nog de 
kernopdracht was, luidt het 
bij het nieuwstedelijk nu 
dat de stedelijke realiteit 
in het brandpunt staat van 
het artistieke werk. ‘Dat is 
veranderd,’ geeft aussems 
volmondig toe, ‘want de realiteit 
is veranderd. het contrast tussen het stedelijke en 
het rurale is steeds minder aan de orde. met de dag 
komt de bipool hasselt-Genk dichterbij. In zijn twee 
vorige beleidsverklaringen sprak de gouverneur van 
Limburg uitdrukkelijk over “de stad Limburg”. In heel 
Vlaanderen groeien de steden naar elkaar toe, ook 
letterlijk, stedenbouwkundig. het klassieke denken 
over het dorp, het platteland, de stad is weg. mensen 
en steden zijn geconnecteerd, onderling maar ook in 
hun regio, in de wereld. het zijn die ontwikkelingen 
die ons interesseren.’ 

Daarmee opent aussems een derde en misschien 
wel belangrijkste perspectief op de fusie: het nieuw-
stedelijk wortelt in een nieuw denken rond steden 
als brandpunten van een nieuwe samenleving, zoals 
verwoord in If Mayors ruled The World van benjamin 
r. barber. De amerikaanse politicoloog schrijft dat 

mensen en steden zijn 
geconnecteerd, onderling maar  
ook in hun regio, in de wereld.  
het zijn die ontwikkelingen  
die ons interesseren.
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juist steden, eerder dan natiestaten, door hun klein-
schalige bestuursniveau en hun flexibele en prag-
matische manier van denken in staat zijn om te gaan 
met de grote (en globale) uitdagingen van deze tijd. 
‘De uitdagingen waar we voor staan, zijn het eerst 
voelbaar in de steden’, zegt ook de website van het 
nieuwstedelijk. ‘Klimaatverandering, werkloosheid, 
migratie, verarming, vereenzaming, verkeersel-
lende. ze zullen in de steden hun concrete oplossing 
(moeten) vinden. steden zijn interdependent (…),  
ze zijn onderling afhankelijk, en kunnen samen meer 
verwezenlijken dan talmende regeringsleiders op een 
klimaattop of een crisisoverleg na weer maar eens 
een vluchtelingenramp. Kleine steden als Leuven, 
hasselt en Genk hebben de toekomst.’

belangrijke ondertoon in dit interstedelijke verhaal is 
dat dergelijk denken zich uitdrukkelijk niet beperkt tot 
regionalistische anekdotiek – het wil de stad zien als 
metafoor voor de hele wereld. Devillé: ‘De blik gaat 
duidelijk naar buiten, vanuit de gedachte dat naarmate 
je dieper geworteld bent, je kruin verder kan uitreiken. 
als je niet diep geworteld bent dreig je om te vallen.’ 
Naar binnen én naar buiten kijken, het regionale combi-
neren met het wereldse: geen evidente spreidstand 
om artistiek vertaald te krijgen. Devillé: ‘Dat is waar, 
en ik denk dat we die spreidstand gaan maken in de 
verschillende projecten die we ontwikkelen. De trilogie 
Hebzucht – Angst – Hoop speelt zich niet af in Leuven: ze 
gaat over universele mechanismen die zich afspelen in 

de hele wereld. Vuur raakt een universeel thema – het 
verlies van een kind – maar speelt zich wel af op een 
bepaalde locatie, in een specifieke context. je hebt de 
stad als concreet gegeven: straten, huizen, mensen die 
er wonen, maar er is ook de stad als filosofisch concept, 
de polis waar de ideeën van mensen samenkomen. 
tussen die meer concrete en die meer abstracte invul-
ling zal het werk van het nieuwstedelijk evolueren. 
De ene keer wat meer overhellend naar de ene pool, 
de andere keer naar de andere.’ aussems: ‘We gaan 
onze naam moeten waarmaken en verdienen.’ Devillé: 
‘We gaan onze botten moeten aantrekken en eraan 
beginnen. anders haalt de realiteit ons in.’ 

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

Stijn Devillé 
                        is theatermaker en auteur. Tot voor 
kort nam hij de artistieke leiding van Braakland/
ZheBilding voor zijn rekening.

christophe aussems 
                                        is theatermaker en was artistiek 
leider van de Queeste.

Hebzucht (Het nieuwstedelijk) © Freek Verdonckt
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Unsettling, disturbing, unnerving  
– sometimes to the point of embarrass-
ment – discomfort is not something 
that we normally enjoy, as it dislodges 
the status quo on a minor or a larger 
scale, creates doubt and uncertainty 
and undermines what is otherwise 
widely accepted and regularly reaf-
firmed. Discomfort makes us increas-
ingly and acutely aware of a situation 
and pushes us to resolve it as soon as 
possible. Be it physical, intellectual, 
sensorial or of any other kind, discom-
fort is temporary, but at the same time 
highly productive, raising awareness 
of boundaries and limits that we might 
eventually venture to transcend or  
at least challenge.

Discomfort has the ability to undo and this undoing 
is essential to its critical potential. If we see perfor-
mance-making as a critical practice, then we should 
definitely abandon any desire of sitting back and 
relaxing in a theatre – or in any other designated space 
where performance might happen – to relish discomfort.

The Benefactor – with a slight but emphatic stress 
on actor – is a lecture performance by the Utrecht-
based artist julian hetzel, that makes us squirm 
with discomfort. the artist here is an actor in a 
double sense: he persuasively performs his line 
of thought, while exploring how he can become 
an autonomous actor despite his dependency on 
institutional structures (art schools, art institutions) 
that provide him with the education and support 
needed to develop and achieve success.

the performance gradually undoes the problematic 
rhetoric of support and development: it draws on julian 
hetzel’s personal situation as an ‘emerging artist’ partic-
ipating in the Dasarts m.a. programme in amsterdam 
(at the time of its creation in 2011) and connects this 

micro level to the larger scale challenges of budget cuts 
and austerity politics in the Netherlands, to then take 
a surprising turn and link cultural politics with the poli-
cies of development aid, inspired by a public statement 
from the Dutch right-wing politician frits bolkestein 
who claimed: ‘We cannot cut arts funding. rather, we 
should raise its budget. but to pay for the arts’ budget, 
we should first cut back on development aid!’

this is the point where julian hetzel’s line of thought 
triggers the most discomfort: art meets the social to 
open up the ethical dilemma of ‘development coop-
eration’. this is the most recent term used in Dutch 
foreign policy as a more eye-level substitute for devel-
opment aid, but it can also be linked to the grant-giving 
practices and support structures of art schools and 
institutions. the patronising character of these relations 
might be obscured, but nevertheless they 
continue to define power dynamics between 
the supporters and the supported, in an 
artistic and in a global, neo-colonial context. 
controversially, instead of closing the gap of 
inequality, it is being constantly capitalised 
on – and this is the strategy that the artist 
himself also adopts.

julian hetzel provides sharp insight by 
making a speculative proposal that chooses 
to parasitise the system and reproduce its 
perversity, in order to distance itself from 
it and to create a time and space for intel
ligent discomfort. Intelligent discomfort, 
as art historian and critic claire bishop 
says 1, has to stimulate ideas, thoughts, feel-
ings – exactly what julian hetzel does with 
The Benefactor. 

Enjoy discomfort is an invitation to discover 
the work of julian hetzel, paraphrasing Enjoy Poverty 

by Dutch visual artist 
renzo martens 2, 
but appealing 
to ‘white guilt’, 
Western audiences 
and the dilemma of 
self-criticism and 
self-emancipation.

ENjOy DIscOmfOrt
Context to the work of 
Julian Hetzel and his artistic 
contribution for Etcetera

BY Katalin Erdödi

Julian Hetzel 
                           is a performance maker, musician 
and visual artist, currently based in Utrecht (NL). He 
creates works along the trinity of theatre, music and 
media that have a political dimension and a docu-
mentary approach.

Katalin erdödi 
                              works as a freelance curator in the 
field of the performing arts.

1. claire Bishop and Julia 
Bryan-wilson: Intelligent 
Discomfort, http://
moussemagazine.it/articolo.
mm?id=885

2. http://www.enjoypoverty.com
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In het vorige nummer analy-
seerde filosoof robrecht 
Vanderbeeken de economische 
‘red herrings’ uit de visienota 
Kunsten van minister Gatz. 
Voor het tweede deel van onze 
reeks vroegen we onderzoeker 
Joachim Ben Yakoub en choreo-
graaf Fabián Barba om enkele 
prominente termen uit het 
discours rond de podiumkun-
sten te ‘dekoloniseren’.

‘Decolonizing the mind!’ Onderzoekster en acti-
viste Olivia rutazibwa introduceerde het voorstel 
reeds in belgië tijdens een tED talk in 2011. het idee 
verspreidde zich als een lopend 
vuurtje en verschillende actoren 
uit het middenveld beten zich 
vast in de uitdagende uitnodi-
ging. Ngugi wa thiong’o stelde 
in zijn gelijknamig boek al 25 jaar 
eerder dat de onderdrukking – en 
dus ook bevrijding –  beter in de 
eigen taal en voorwaarden kan 
worden verwoord. Kunstenares 
en activiste jamila channouf 
voegde de daad bij het woord 
en begroef tijdens een publieke 
uitvaart officieel de Nederlandse 
woorden ‘allochtoon’ en ‘autoch-
toon’. het was de lancering van De 
Gentse Lente (2013), een artistieke 
grassroots-beweging. Gesteund 
door de beslissing van de krant 
De morgen om dezelfde twee 
woorden naar de verdoemenis te 
verbannen, bakende channouf met 
deze performance in de openbare 
ruimte de termen af waarin het 

debat zou worden gevoerd in Gent, en deels ook in 
Vlaanderen. ze bood ons zo een eerste stap in de 
dekolonisatie van onze verbeelding. als volgende 
stap stellen we voor om vijf woorden onder de loep te 
nemen die tegenwoordig centraal staan in het vocabu-
larium van de Vlaamse podiumkunsten: superdiversi-
teit, talentontwikkeling, canon, hedendaags en perfor-
mance. Vooraleer erin te vliegen, willen we kort ingaan 
op de redenen waarom dit proces in Vlaanderen – en 
meer bepaald in de Vlaamse podiumkunsten – brood-
nodig is.

Van het kolonialisme als historisch proces van buiten-
landse invasie en bezetting is de geschiedenis in haar 
meest expliciete en formele invulling haast overal 
ter wereld bevrijd. Officieel is de koloniale tijd dus 
‘voorbij’. toch is ‘kolonialiteit’ als machtsstructuur 
dat zeker niet. socioloog aníbal Quijano definieert 
deze specifieke machtsvorm als een politieke, sociale 
en culturele relatie van dominantie. als logica van 
overheersing is ze nog steeds wijdverspreid en verant-
woordelijk voor de voortdurende onderwerping van 
verschillende culturen en hun verbeelding. zoals poli-
tiek filosoof achille mbembe het in sortir de la grande 
nuit verwoordt: toen Europa afrika koloniseerde, 
auto-koloniseerde het automatisch ook zichzelf, zijn 
eigen kennisstructuren,  zijn eigen manier van zijn. 
Ook in belgië is dit fenomeen nog steeds actueel. 
het is voelbaar voor de mensen aan de duistere kant 
van onze samenleving, maar geldt evengoed voor 
het bevoorrechte deel van de bevolking. zoals Olivia 
rutazibwa het stelt in haar tED talk: “de mentaliteit 
die het voor ons mogelijk maakte om kolonies te 
bemachtigen is vandaag nog springlevend. ze maakt 
discriminatie en racisme niet alleen mogelijk, maar 
ook aanvaardbaar en onzichtbaar.”

VaN tEGENframEN Naar 
hErframEN: OP Naar EEN 
NIEUW VOcabULarIUm VOOr 
DE PODIUmKUNstEN

Deel 2: Dekolonisatie 

DOOR joachim ben yakoub &  
 fabián barba

De Gentse Lente: de begrafenis van het woord ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’
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Om de suggestie van thiong’o ernstig te nemen, 
namelijk dat dekolonisatie vereist dat men zich in zijn 
eigen termen kan uitdrukken, moeten we ons bewust 
worden van het koloniale geweld dat onze levens-
stijlen impliciet beschermt en van de manier waarop 
dit geweld haar rechtvaardiging vindt in de kennisop-
deling en categorisering die we ons via het onderwijs 
en andere kennissystemen eigen maken. het is 
hoog tijd om doordrongen te raken van de nood-
zaak te luisteren naar en in dialoog te treden met 
de stemmen die nog al te vaak impliciet het zwijgen 
wordt opgelegd. Kolonialiteit is diep verweven met 
moderniteit. Postmoderne kritieken ten spijt, slaagt 
men er maar niet in om de diepe verwevenheid 
tussen moderniteit en kolonialiteit aan te kaarten.  
We zijn nog steeds stom, doof en blind voor dit histo-
risch geïnstalleerd verschil, omdat we het niet beli-
chamen. het lukt ons niet om ons een wereld buiten 
deze moderniteit voor te stellen, laat staan een alter-
natief te verbeelden. hierdoor horen we de stemmen 
niet van de onderdrukten, die zijn geworteld in 
niet-moderne genealogieën. het domein van kunst 
en esthetiek bevinden zich omwille van dezelfde 
redenen nog steeds binnen dezelfde logica . In belgië 
hebben de kunsten – en de podiumkunsten in het 
bijzonder – zich in het verleden nochtans bijzonder 
gevoelig getoond voor onderwerpen als diversiteit 
en discriminatie. Veel meer dan in andere domeinen 
van onze samenleving is er een kritisch denken over 
het thema. maar de plaats van waaruit we oordelen, 
de plaats waar we historisch en cultureel staan, blijft 

echter begrensd door haar postmoderne, kritische 
esthetiek en filosofie, met zijn specifieke beperkingen 
en blinde vlekken.

Dekolonisatie is een mogelijke uitweg uit deze (post)
moderne fata morgana: het geeft aan dat er iets 
bestaat buiten haar wereldwijde totaliteit en het 
begint bij de subjectiviteit van diegenen die in haar 
schaduw leven, helend van de vernederingen en 
wonden van het kolonialisme. Opgezet als genereuze 
giften vanuit structuren die continu met andere 
woorden hetzelfde (post)modern discours repro-
duceren, zijn diversiteit en emancipatieprocessen 
gedoemd te mislukken. ze gaan systematisch voorbij 
aan de zoektocht naar manieren om de koloniale 
wonden te genezen, onderwerping te overwinnen en 
de veelheid aan ondergeschikte geschiedenissen en 
hun aanverwante subjectiviteiten te verbinden. 

zoals politiek filosoof Walter mignolo suggereert, is 
‘de-linking’ de conditie die de richting van mogelijke 
dekolonisatieprocessen bepaalt. Deze ontkoppeling 
is bepalend om ons begrip en onze manier van 
in de wereld staan van onderuit te rearticuleren. 
Doorheen dit proces wordt wat in het verleden 
stilgehouden werd, opnieuw hoorbaar, en wat 
verduisterd werd, zichtbaar. het is een fundamen-
tele heroverweging van onze subjectiviteit op een 
niet-eurocentrische manier, die ons individualisme 
ver achter zich laat, en ruimte schept voor nieuwe 
gemeenschappelijke grond.

Black Bullets © Jeannette Ehlers
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SUPERDIvERSITEIT

tegen de universalistische en eurocentrische 
uitwassen in onze samenleving (en dus ook in de 
podiumkunsten) werd – zeker na de zwarte zondag 
in 1991 – van onderuit een multiculturele benade-
ring van diversiteit voorgesteld, om de pluraliteit 
en soevereiniteit van culturen en wereldvisies te 
erkennen. Dit gebeurde ook in de artistieke context: 
men affirmeerde de verschillende gevoeligheden en 
manieren om het artistieke te benaderen. tegelijk 
werd het multiculturalisme sterk bekritiseerd 
omwille van zijn cultureel relativistische en essenti-
alistische valkuilen. Een algemene politieke recupe-
ratie holde het multiculturalisme als discours verder 
uit, gevolgd door de politieke doodsteek in de vorm 
van een collectieve uitroep, die het multiculturalisme 
onomwonden failliet verklaarde. Deze verklaring 
maakte de weg vrij voor tot dan toe sluimerende 
nationalistische, populistische en conservatieve 
krachten. Kritiek op deze omslag werd de mond 
gesnoerd met de preventieve inzet van de termen 
‘politieke correctheid’ en ‘betutteling’. 

als uitweg uit deze duistere val werd het meer 
gelaagde begrip ‘superdiversiteit’ voorgesteld, als 
nieuw paradigma dat de complexiteit van diversiteit 
kan bevatten. superdiversiteit benadrukt de diversifi-
catie van diversiteit in een geglobaliseerd tijdperk met 
nieuwe digitale communicatietechnologie en verbe-
terde mobiliteit. Grondlegger en sociaal antropoloog 
steven Vertovec ziet superdiversiteit als een dyna-
misch samenspel van variabelen bij een toenemend 
aantal nieuwe, verspreide, transnationaal verbonden, 
juridisch gelaagde, cultureel en socio-economisch 
gedifferentieerde individuen met een migratieachter-
grond. hoewel de voordelen van het nieuw voorge-
stelde paradigma ontegensprekelijk zijn (onder meer 
doordat het de westerse blik actualiseert via interne 
fragmentatie, ingezet met een continu bewustzijn van 
diversiteit in de diversiteit) stellen we ons vragen bij 
zijn vermogen als tegenmacht. Wat blijft er over na het 
systematisch diversifiëren van alle diversiteit? helaas: 
opnieuw het autonome individu, de hoeksteen van 
onze neoliberale samenleving. Een illusoire subjecti-
viteit die verschillende vormen van relationaliteit in  
de weg staat. 

het academische en superrelativistische voorstel 
ontbreekt daarom voet aan de grond. het wordt wel 
door organisaties, instituties en politieke partijen 
opgevist, maar niet door activisten of kunstenaars, 
omdat het nieuwe verbindende dynamieken, politise-
ring en beweging in de weg staat. superdiversiteit is 
zeker een handig hulpmiddel om (een deel van) onze 
werkelijkheid te begrijpen, maar om dezelfde werke-
lijkheid te veranderen, moeten we nieuwe relationele 
subjectiviteiten en politieke gemeenschappelijkheden 
durven overwegen. De dekoloniale optie overbrugt 
klassieke nationalistische en religieuze breuklijnen, 

brengt de fundamenteel politieke, sociale én culturele 
vragen samen en verbindt verschillende bewegingen 
in een pluri-verseel proces naar een horizont waar 
verschillende andere werelden mogelijk zijn. 

TALENTONTwIkkELINg

talentontwikkeling is een concept uit de harde busi-
nesssector dat oorspronkelijk verwijst naar een functie 
binnen het human resource management, gericht op 
het verbeteren van de prestaties van individuele werk-
nemers. Langzaam maar zeker is het ook een steeds 
vaker geformuleerd voorstel in de podiumkunsten 
in Vlaanderen, om een antwoord te formuleren op 
de noodzaak te investeren in de mogelijkheden van 
nieuwe kunstenaars met een migratieachtergrond 
actief in de marge van het podiumkunstencircuit. 
talentontwikkeling in de podiumkunsten is dan gericht 
op jong stedelijk talent dat geen aansluiting vindt bij 
het regulier theatercircuit, de verschillende erkende 
kunstscholen en de formele uitvoerende kunstinstel-
lingen en netwerken en toch in de marge aan eigen 
artistieke strategieën werkt. Verschillende theaters en 
kunstenwerkplaatsen zouden processen van talent-
ontwikkeling opzetten, om bij te blijven met de crea-
tieve energie van deze groeiende stedelijke diversiteit 
in de huidige context van versnelde globalisering. 
Uitgangspunt bij initiatieven van talentontwikkeling is 
dat de geproduceerde werken een bepaalde esthetiek 
en kwaliteit tekortkomen, maar niettemin gestoeld zijn 
op een of ander talent dat zich nog zou kunnen ontwik-
kelen in een meer gewenste richting. 

Wanneer kunstenaars systematisch aangesproken 
worden op een tekort aan talent dat nog ontwikkeld 
zou kunnen worden en wanneer dit ontwikkelings-
denken toegepast wordt op kunstenaars met een 
migratieachtergrond, veelal met herkomst uit de 
gekoloniseerde landen, moet er toch een alarmbelletje 
gaan rinkelen. hoewel het klassieke westerse idee van 
ontwikkeling – Bildung – de laatste decennia meermaals 
dood is verklaard, wordt het niettemin hardnekkig 
aangehouden in de vorm van een onderwerping aan 
de vereiste maar zelden geëxpliciteerde esthetische 
kwaliteiten van de hedendaagse podiumkunsten, die 
op deze manier hun morele, culturele en artistieke 
superioriteit bevestigen. We neigen te vergeten dat 
ontwikkeling diep geworteld is in de idealen van de 
moderniteit, die de westerse democratische structuren 
voorhoudt als universeel model voor anderen om 
na te volgen en na te bootsen. het koloniaal denken 
weergalmt in de lineariteit van het ontwikkelings-
discours, dat ons volgens antropoloog arturo Escobar 
afspiegelt als ‘geavanceerd’ en ‘progressief’, en de 
ander als ‘achterlijk’, ‘ontaard’ en ‘primitief’. 

talentontwikkeling als discursieve constructie die 
met de beste intenties jong stedelijk geweld wil 
helpen emanciperen in de kunstensector, is gedoemd 
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te mislukken, omdat ze bij elke toena-
dering  onbedoeld een onder-ont-
wikkelde afspiegeling van haar zelf 
reproduceert. De uitdaging hier ligt in 
de dekolonisatie van de institutionele 
structuren en organisaties binnen de 
podiumkunsten die zich bezighouden 
met talentontwikkeling, in de eerste 
plaats de verschillende kunstenwerk-
plaatsen en theaters die zich met productie en parti-
cipatie inlaten. het wordt tijd dat men echte veran-
deringsprocessen in gang zet, vanuit een besef van 
de gewelddadigheid van onze organisatiestructuren 
en architecturen, en hun achterliggende esthetische 
waardeoordelen. Dit gebeurt best op grond van de 
belevingen van die mensen die worden uitgesloten 
uit de verschillende basisfuncties van de podium-
kunsten, en onder hun eigen voorwaarden.

CANON

De term ‘canon’ verwijst naar een totaliteit van kunst-
werken die worden aanvaard als de belangrijkste 
en meest invloedrijke in het vormgeven van ons 
begrip van de wereld. De canon bepaalt de geves-
tigde standaarden, definieert wat als archetypisch en 
nastrevenswaardig kan worden gezien, en bakent de 
lijst af van kunstwerken die algemeen beschouwd 
dienen te worden als behorend tot de hoogste kwali-
teit. De canon is een dynamisch en steeds geactu-
aliseerd begrip, opgebouwd door een netwerk van 
kunstenaars, programmatoren, curatoren, critici, het 
publiek en beoordelingcommissies. Deze vaak elitaire 
netwerken hebben uiteindelijk de controle over het 
representatieveld van wat kwaliteitsvolle kunst is en 
wat niet. zij bepalen wat wordt gepresenteerd als 
model en precedent waartegen andere kunstwerken 
worden beoordeeld en afgewogen. 

Volgens Walter mignolo en rolando Vázquez maken 
moderne en postmoderne esthetieken de filosofi-
sche en theoretische basis uit van waaruit de canon 
zichzelf legitimeert. Deze normatieve zelflegitimering 
effent de weg voor impliciete minachting, en voor 
afwijzing en in sommige gevallen zelfs uitwissing 
van andere vormen en esthetieken. artistieke bewe-
gingen in het globale zuiden en in de lokale stedelijke 
marges dagen de eurocentrische grenzen van de 
canon uit door de diversiteit aan vormen, verhalen 
en geschiedenissen die monddood worden gemaakt 
weer tastbaar te maken. Deze bewegingen hebben 
het potentieel om de canon te dekoloniseren, doordat 
ze het dominante discours ontrafelen. In deze optiek 
moeten we ons niet alleen de vraag stellen welke 
onderwerpen tot nog toe zijn uitgesloten, en hoe dit 
de wereld waarin we vandaag leven heeft gevormd. 
We kunnen onze praktijk ook loskoppelen van de 
gekende normatieve referentiepunten en de grenzen 
van de eurocentrische canon blijven benadrukken, 

bijvoorbeeld door praktijken van esthetische onge-
hoorzaamheid. Door andere verhalen te vertellen en 
andere vormen te herontdekken, timmeren we aan 
nieuwe representatievelden die de weg vinden naar 
een pluraliteit van mogelijkheden. 
 

HEDENDAAgS

zowel in de podium- als in de beeldende kunsten 
is de ‘hedendaagsheid’ van een werk – naast zijn 
‘universaliteit’ – een van de meest gekoesterde 
waarden. We zijn niet van plan ons hier vast te bijten 
in de perikelen van het universalisme, dat is al 
voldoende in de diepte onderzocht in de welgekende 
postmoderne kritieken. In plaats daarvan vragen wij 
ons af door wie en waar hedendaagsheid gedefini-
eerd wordt. Dit wordt belangrijk als we bedenken dat 
het grootste deel van het artistieke werk dat buiten 
onze eurocentrische canon valt, opgevat wordt als 
anachronistisch: als iets wat al gebeurd is, een over-
blijfsel uit het verleden, ‘passé’. 

Om de discussie te verhelderen is het handig om 
vier verschillende invullingen van het begrip ‘heden-
daags’ te onderscheiden. We kunnen het begrijpen 
als (1) behorend tot hetzelfde chronologische 
(fysieke) heden, (2) een reactie op de actuele context 
waarin de kunstenaar woont en werkt, dat wil zeggen: 
kritisch tegenover heersende conventies en de status 
quo, (3) een dwingende eis tot vernieuwing, of (4) 
eenvoudigweg een genre. Een vaak voorkomende 
valkuil is dat men deze vier betekenissen verstren-
gelt in één begrip, bijvoorbeeld ‘hedendaagse dans’. 
men eigent zich zo de verschillende betekenissen 
toe, en ontkent ze voor andere artistieke genres en 
praktijken. Dit is van zeer groot belang wanneer we 
het wereldwijde bereik en de internationalisering van 
de podiumkunsten in aanmerking nemen. Wie beslist 
waar en voor wie of iets hedendaags is of niet? 
Welke temporaliteiten worden uitgesloten door deze 
vernauwende operatie, welke andere manieren om 
de tijd te bewonen worden tot louter anachronismen 
herleid en dus verworpen en onzichtbaar gemaakt? 

het tweede probleem ligt bij de voortdurende 
noodzaak tot vernieuwing, die het moderne begrip 
van temporaliteit als vooruitgang verraadt: als 
een enkelvoudige en lineaire ontwikkeling naar de 
toekomst. Deze historistische opvatting van de tijd is 
bekritiseerd door postmoderne denkers en opgepikt 

het lukt ons niet om ons een 
wereld buiten deze moderniteit 
voor te stellen, laat staan een 
alternatief te verbeelden.
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door performancekunstenaars in Europa in de vorm 
van een hernieuwde belangstelling voor reenact
ment. Vanuit andere perspectieven is er echter altijd 
een dekoloniale optie, die een andere politiek van 
tijd belichaamt, die het geheugen redt als strijdvlak, 
die de mogelijkheid biedt om de rug te keren naar 
de toekomst en om het verleden te bewonen. zoals 
socioloog rolando Vázquez het onomwonden stelt: 
de redding van het geheugen is geen conservatieve 
beweging, de mogelijkheid om het verleden te 
ervaren is niet essentialistisch, maar rebels.

PERfORMANCE

Iedereen die in het domein van de podiumkunsten 
werkt zou het erover eens kunnen zijn dat ‘perfor-
mance’ als kunstvorm een groot potentieel heeft  
om de wereld waarin we leven te weerspiegelen.  
zo zouden de meeste problemen die we tot dusver 
kort hebben aangekaart het onderwerp kunnen 
zijn van een performance. toch kunnen we even 
gemakkelijk erkennen dat performance in de podi-
umkunsten geen universele praktijk is. het is van 
belang haar limieten te herkennen, geografisch en 
wat betreft haar mogelijkheden. Performance is 
gebaseerd op de illusie van het ‘individuele zelf’ als 
een constructie die men continu kan bespelen en 
opnieuw naspelen. centraal in dit inzicht is de relati-
viteit, vloeibaarheid en meervoudigheid van het ‘zelf’ 
en de constructie van identiteit, die onderwerp kan 
zijn van een performance op een podium. 

Performance verbergt en verzwijgt op deze manier 
de historiciteit en relationaliteit (en daarmee ook 
de privileges) van het fluïde zelf – soms wist ze ze 
zelfs uit. De black box wordt aangewend als vrije, 
a-historische en neutrale ruimte, waar meervoudige 
identiteiten voorwerp kunnen zijn van performance. 
het podium als vrije ruimte positioneert zichzelf 
zo buiten alle machtsverhoudingen. het duwt haar 
moderne geschiedenis onder de oppervlakte en 
vervlakt haar ervaring van de werkelijkheid en 
beperkt deze tot het heden in functie van toekom-
stige mogelijkheden en idealen. als zodanig verbergt 
het zijn (post)moderne afbakening en inherente 
processen van in- en uit sluiting. Performancekunst 
hoeft echter niet terug te plooien op zichzelf, maar 
moet zich wel bewust worden van het koloniale 
geweld dat ze zo gemakkelijk in stand houdt door 
haar geprivilegieerde positie in de wereldwijde 
netwerken van culturele ‘uitwisseling’. 

Voor performers die zichzelf beschouwen als actieve 
actoren in hun geschiedenis van onderdrukking, 
is er niets relatiefs aan performance. het is een 
relationeel en belichaamd proces dat leidt naar een 
nieuw bestaan. Dit gebeurt door de re-mediatie van 
de geschiedenis, in de vorm van een helingsproces 
dat zich engageert ten opzichte van het collectief 

geheugen. De belichaming van deze geschiedenissen 
van onderdrukking is niet iets wat men continu kan 
bespelen of opnieuw naspelen, maar een doorleefde 
ervaring. Wanneer we performance dekoloniseren 
wordt wat er op het podium gebeurt opgevat als 
een belichaamd proces, dat het universalisme en de 
privileges van de black box ontsluiert. Performance 
kan in die zin processen uitlokken van esthetische 
ongehoorzaamheid, die de hegemonie van de post-
moderne esthetiek uitdagen, de geografie van weten 
en beleven verschuiven, zowel op lokaal als op inter-
nationaal niveau, vanuit het perspectief van haar 
historische alteriteit.
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Een verhouding van dertig jaar 
heeft rudi Laermans erop zitten 
met hedendaagse dans. Eerst 
als gewone toeschouwer, vanaf 
1991-92 als criticus en essayist, 
nog later als gastdocent aan de 
dansschool P.a.r.t.s. van anne 
teresa De Keersmaeker. al die tijd 
observeerde hij de dansscène ook 
als socioloog, mede vanuit zijn 
functie als professor sociologie 
aan de KU Leuven. zijn nieuwe 
boek, een turf van vierhonderd 
bladzijden, bestaat uit twee delen 
waarin hij vanuit twee perspec-
tieven nadenkt over dans en het 
maken van dans. De uitgebreide 
inleiding, waarin hij zijn kennis-
making met de hedendaagse 
dans beschrijft, vormt meteen een 
introductie tot de ontwikkelingen 
sinds ‘de Vlaamse golf’ van de 
jaren tachtig. In het eerste deel 
vertrekt hij in helder afgebakende 
hoofdstukken vanuit concrete 
dansvoorstellingen. Die beschrijft 
hij eerst secuur, situeert hij binnen 
de gekende dansgenres, en duidt 
hij vervolgens vanuit een eigen 
filosofisch-theoretisch denkkader. 
tussendoor worden een rits 
concepten of ideeën toegelicht, 
zoals potentialiteit, kunst als 
eigennaam of de temporaliteit 

binnen dans. Daarnaast introdu-
ceert hij enkele nieuwe begrippen. 
In het tweede deel verschuift de 
focus naar de biotoop van dansers 
en choreografen: hoe maken ze 
samen een voorstelling? Daarbij 
monden de feitelijke observaties, 
die vooral zijn gebaseerd op 
gesprekken met dansartiesten, 
evengoed uit in bredere reflecties 
over dans en maatschappij.

m.v. je benadert de heden-
daagse dans eerst van 
binnenuit en voornamelijk 
theoretisch, daarna van 
buitenaf of sociologisch.

r.L. het zijn zeker twee invals-
hoeken, zelfs in zekere zin twee 
boeken. maar dat wordt gerelati-
veerd doordat een aantal basis-
concepten voortdurend terug-
komen, zoals het idee dat zowel 
een dansvoorstelling als een 
dansend lichaam op ieder moment 
selectief een veel breder poten-
tieel aan mogelijkheden realiseert. 
je kan wel van twee manieren 
van kijken spreken. In het eerste 
deel van het boek primeert de 
idee van het autonome kunst-
werk, in het tweede gaat het om 
werk in de zin van de arbeid die 

aan een voorstelling voorafgaat. 
Kortom, the work of art versus art 
as work. aanvankelijk dacht ik tot 
meer synthese te kunnen komen, 
maar ik meen nu dat het om twee 
verschillende invalshoeken en 
onderzoeksobjecten gaat. tijdens 
het schrijven kwam ik overigens 
ook steeds meer tot het besef dat 
mijn afstand tegenover de dans 
aan het groeien is. Dat heeft deels 
te maken met het feit dat ik uit 
de jaren tachtig en negentig kom. 
Ik heb zoveel dingen van dichtbij 
zien gebeuren dat ik gaandeweg 
minder snel verrast wordt. Ik wil 
die afstand niet zomaar projec-
teren op de nieuwste generatie 
van dansmakers: het heeft te 
maken met een traject.

m.v. je eigen traject? of ook dat 
van de hedendaagse dans?

r.L. Ook het laatste. het lijkt 
me vandaag moeilijker om iets 
nieuws te doen dan twintig, 
dertig jaar geleden. het recente 
archief van de dans is belang-
rijker geworden en er wordt veel 
hernomen. Dansmakers beseffen 
dat die geschiedenis er is en dat ze 
er iets mee moeten doen in plaats 
van naïef te denken: ik ga met een 
groot gebaar iets aan de geschie-
denis toevoegen.

m.v. de ontwikkelingen in de 
jaren tachtig en negentig 
waren daarin een groot 
kantelmoment.

r.L. ja, en dat heb ik doorge-
trokken in de opzet van het boek.  
Ik heb het voor een stuk geschreven 
met de kantelmomenten in mijn 
kijkgeschiedenis als ijkpunten. Dat 
is een persoonlijk traject, want ik 
start met rosas en ik stop in het 
eerste deel bij deepblue. Daarna 
gaat het verder over collaboration, 
zonder dat ik nog bij specifieke 
voorstellingen of makers stilsta. 
Dit boek is in zekere zin een soort 
summa van wat ik over dans en, 
breder, de samenleving denk. 

m.v. je theoretische vertrek-
punt is het judson dance 
theatre van begin jaren 

WOrK Of ArT EN ArT As WOrK
Een interview met rudi Laermans 
over zijn nieuwe boek

DOOR mia Vaerman

eind september verschijnt bij uitgeverij 
Valiz het langverwachte nieuwe boek 
van socioloog en danstheoreticus rudi 
Laermans: Moving Together, Theorizing and 
Making Contemporary Dance. Het is een 
opmerkelijke combinatie van een theoretisch 
essay over dans en een onderzoek naar 
de dagelijkse praktijk van dansartiesten. 
Opeens oogt het veld van de hedendaagse 
dans zoveel omvattender en rijker.
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zestig. Ligt daar de 
oorsprong van heden-
daagse dans? Buiten 
europa dus?

r.L. ja, maar daarbij moet je 
rekening houden met wat ik de 
retroactieve logica noem: het is 
door de ontwikkelingen in Europa, 
vooral in de jaren negentig, dat 
judson geassocieerd is geraakt 
met de conceptuele dans en wordt 
beschouwd als misschien wel  
de belangrijkste bron van heden-
daagse dans.

m.v. terwijl judson oorspronke-
lijk gewoon een alternatief 
circuit was in de states?

r.L. Inderdaad. De heden-
daagsheid van judson heeft veel, 
voor mij eigenlijk alles te maken 
met het feit dat mensen als steve 
Paxton of yvonne rainer als 
eersten de vraag hebben gesteld: 
wat maakt dat een beweging dans 
wordt genoemd, en wat niet?  

het onderscheid tussen dans 
en niet-dans definieert mee een 
hedendaags danswerk – ook een 
hedendaags kunstwerk in de 
brede zin van het woord gaat 
over kunst en niet-kunst. tegelijk 
heeft die hedendaagsheid ook te 
maken met de vraag: hoe werkt 
de verhouding met het publiek? 
Wat de dansers en de toeschou-
wers delen is een tijd en een 
verhouding die van de orde van 
het heden zijn. maar hoever kan 
je gaan in het bevragen van dat 
‘dans zijn’ voor de verhouding in 
elkaar stuikt? het risico is dat je in 
die reflexieve sfeer blijft hangen: 
we problematiseren het ‘dans 
zijn’ van dans. toch denk ik dat 
er alleen een nieuw paradigma 
kan komen op het moment dat 
daarmee gebroken wordt.

m.v. je benoemt verschillende 
vormen van heden-
daagse dans: minimal 
dance, constructivist 
choreography, theatre 

dance, choreography as 
‘videography’, conceptual 
dance, reflexive dance, 
dance in general…

r.L. Een groot aantal termen 
schets ik in relatie tot de drie 
hoofdrichtingen die ik binnen de 
hedendaagse dans onderscheid: de 
zogenaamde pure dans (waar  
De Keersmaeker regelmatig  
mee wordt geassocieerd), de 
traditie van het danstheater à la 
Pina bausch die ook relevant is 
voor meg stuarts werk, en de 
conceptuele of reflexieve dans.  
In het hoofdstuk over conceptuele 
dans valt wel heel snel de term 
‘videografie’ als alternatief voor 
choreografie. De voorstelling 
Vanity van Vincent Dunoyer laat 
goed zien hoe video-opnames een 
soort van performatief effect op  
de dans van tegenwoordig hebben: 
wat voer je uit? De geselecteerde 
video-opnames: zij definiëren de 
choreografie, in de zin van het 
vastleggen van bewegingen.  
Ook constructivist choreography 
is een term die ik zeer situationeel 
introduceer; ik gebruik hem om 
te verduidelijken hoe meg stuart 
in haar vroege werk met het 
menselijk lichaam omgaat. Daarbij 
koers ik zonder veel voetnoten 
op de idee van constructivisme 
in de beeldende kunst en de film, 
denk bijvoorbeeld aan Lissitzky 
of rodchenko en de films van 
Eisenstein. ‘Dance in general’  
varieert dan weer de gedachte van 
de belgische theoreticus thierry  
de Duve dat na Duchamp alles 
kunst kan zijn: welke beweging  
dan ook kan dans zijn. 

m.v. Waarin ligt het onder-
scheid tussen conceptual 
dance en reflexive dance? 

r.L. conceptuele dans wordt 
zeer vaak versmald tot de vraag: 
is dit dans of niet? reflexive dance 
roept deze vraag ook op, maar 
daarbij moet je tegelijk bekijken 
met welke middelen ze dat doet: 
scenografie, muziek, licht, geen 
beweging… Voor mij is het 
gewoon een term om te wijzen op 
dat bredere scala aan middelen.

Rudi Laermans © Carine Meulders
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m.v. en hoe zou je dance in 
general meer inhoudelijk 
definiëren?

r.L. het gaat om het symme-
trisch behandelen van mensen 
en niet-mensen, wat je bijvoor-
beeld ziet in The Artificial Nature 
Project van mette Ingvartsen. 
De turbulente bewegingen van 
bladeren zijn in die voorstelling 
even belangrijk als het werk van 
de performers. De bredere bena-
dering van de idee van een actor 
heb ik altijd veel interessanter 
gevonden dan de filosofieën die 
nog steeds in termen van subject 
en object denken. Een actor heeft 
een handelingsvermogen, los 
van de premisse van bewustzijn. 
bruno Latour heeft daarop zijn 
actor-Netwerk theorie ofte aNt 
gebaseerd. het sociale, zo stelt 
Latour, zijn assemblages van 
menselijke en niet-menselijke 
actoren die elk hun eigen hande-
lingsvermogen hebben. Dat zie 
je ook bij Ingvartsen. Een blad 
bijvoorbeeld is in haar voorstel-
ling echt een actor: het definieert 
mee de beweging die constitutief 
is voor de choreografie, ook al 
is het puur improvisatie. Dat is 
voor mij ‘dans in het algemeen’: 
eigenlijk kan alles een dansante 
beweger zijn. De vraag of het 
dan ‘dansant’ is, vervalt voor mij, 
vermits het hedendaagse dans is. 
Een beweger kan ook altijd een 
niet-beweger zijn: die bladeren 
kunnen gaan liggen. ze doen 
dat onder hun eigen, fysische 
voorwaarden.

m.v. in het tweede deel 
omschrijf je jezelf eerder 
als socioloog dan als 
antropoloog, al claim je 
soms ook wel die laatste 
positie. Wat is het verschil?

r.L. het is een methodologisch 
onderscheid. De antropoloog  
is veel meer op de singulariteit 
van de dingen toegespitst, de 
socioloog op de gemiddelde 
waarde of doorsnee-ontwikke-
lingen. Een socioloog werkt vaak 
met cijfers of met ideaaltypische 
voorstellingen, bijvoorbeeld een 
soort gemiddeld construct van 
een gemiddelde danser, omdat 
hij op zoek is naar algemene 
patronen. Dat perspectief volg  
ik wel tot op grote hoogte, omdat 
ik de individuele verschillen 
tussen mijn gesprekspartners in 
het tweede deel haast compleet 
genegeerd heb en geen rekening  
heb gehouden met hun specifieke 
posities, zoals een korte of een 
lange carrière. Een antropoloog 
zal er net voor kiezen om de 
verschillen tussen die stemmen 
op te voeren. Dat had een 
hele andere dramaturgie rond 
hetzelfde onderwerp gegeven. 
tegelijk probeer ik tussendoor 
wel recht te doen aan wat  
afwijkt van het gemiddelde,  
aan de minoritaire stemmen  
of praktijken.

m.v. je beschrijft de realiteit 
van de dansers tot in de 
details: hoe ze leven en 
(financieel) overleven, 

hoe ze zich moeten waar-
maken binnen ongelijke 
werkverhoudingen, hoe 
autonoom ze kunnen en 
willen creëren...

r.L. Ik had het tweede deel van 
dit boek nooit kunnen schrijven 
zonder de diepgaande interviews 
en gesprekken met kunstenaars 
die mij vertrouwden omdat ik 
hun werk soms al jarenlang 
volg. maar ik heb in 1995 ook 
een aantal maanden naast anne 
teresa De Keersmaeker gezeten 
toen ze Verklärte Nacht maakte. 
met die informatie heb ik toen 
nooit iets gedaan, op een artikel 
veel later in De Witte raaf na. De 
bedoeling was toen ook al een 
boek te schrijven, maar ik had te 
veel ‘keukengeheimen’ gezien en 
wilde geen afbreuk doen aan de 
compagnie. Dat materiaal heb ik 
nu gelukkig mee als fond kunnen 
gebruiken. alleen doordat ik had 
gezien hoe het er op de werkvloer 
aan toegaat, kon ik de verhalen 
van de dansers waarmee ik sprak 
ook écht begrijpen. als je niet zelf 
als getuige een werkproces hebt 
geobserveerd, weet je vaak niet 
waarover men het heeft. Dansers 
zeggen bijvoorbeeld nogal eens: 
je moet verliefd worden op de 
choreograaf. Om te begrijpen wat 
dat betekent en om het vooral 
niet verkeerd te begrijpen, moet 
je gezien hebben hoe een choreo-
graaf en een danser met elkaar 
omgaan. Dan weet je dat die 
zogenaamde liefde in de eerste 
plaats verwijst naar de noodzaak 
van een sterk artistiek en persoon-
lijk vertrouwen in de choreograaf 
waar men mee samenwerkt.

m.v. heb je het nu over die gaze 
of the choreographer waar 
je over schrijft in je boek?

r.L. De blik van de choreo-
graaf speelt op twee niveaus en 
ik behandel er maar één expliciet. 
het tweede niveau is erin geïm-
pliceerd, niet omdat het geheim 
is, maar omdat het bijzonder 
moeilijk is om er iets over te 
zeggen. het eerste heeft ermee te 
maken dat die blik structurerend 

Rain (Rosas) © Herman Sorgeloos
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is in de werkverhouding tussen 
choreograaf en danser. Er wordt 
duidelijk naar die gaze toe gewerkt: 
de danser weet dat hij aan de 
choreograaf materiaal gaat tonen, 
en dat het ook het belangrijkste 
moment is in de werkverhouding. 
Want diegene die door die blik 
en het begeleidend commentaar 
gehonoreerd wordt, voelt zich 
op dat moment gevalideerd als 
autonome kunstenaar. Een danser 
heeft die erkenning nodig. Dat is 
wat ik ‘heteronome autonomie’ 
noem: een autonomie die zeer 
afhankelijk blijft van een erkenning 
van anderen. maar diezelfde blik 
structureert tegelijk de choreo-
grafie. als je naast een choreografe 
zit en je ziet haar bezig, dan zie 
je haar ‘zien’, maar je ziet tegelijk 
alleen de handeling van het zien. 
je kunt nu eenmaal niet iemands 
‘zien’ zien, alleen de effecten ervan. 
Die blik kijkt en ziet voortdurend 
in wat er actueel te zien valt een 
potentialiteit aan mogelijkheden 
die niemand anders ziet. Vergelijk 
het met een architect die een 
ruimte ziet. De choreograaf ziet 
iemand een armbeweging maken 
en zegt ‘iets meer naar rechts’. 
En iedereen voelt aan dat het 
beter is. In het hier en nu zien van 
die andere mogelijkheden en in 
het ook nog vormelijk kunnen 
articuleren daarvan (want je ziet 
niet zomaar direct het gecompo-
neerde element), zit de kunst van 
de choreograaf. zelf kan die daar 
moeilijk iets over zeggen. Ik heb 
er met dansmakers over gepraat, 
die noemen het dan ‘intuïtie’ of 

‘ervaring’. terwijl het gaat om die 
vreemde wisselwerking tussen 
het kijken en het bekekene. In de 
choreographer’s gaze zit dus tot op 
bepaalde hoogte het kunstenaar-
schap van de dansmaker.

m.v. een terugkerende idee 
in je boek is dat dans als 
medium draait rond de 
eenheid van het verschil 
tussen beweging en 
niet-beweging, handelen 
en niet-handelen’. kan 
je daar iets meer over 
vertellen?  

r.L. Daarbij speelt een dialec-
tische invalshoek, maar dan 
gefilterd door een zogeheten 
differentietheoretisch denken dat 
gewoonlijk wordt geassocieerd 
met iemand als jacques Derrida 
of, breder, het poststructuralisme. 
zelf laat ik mij vooral inspireren 
door het werk van socioloog 
Niklas Luhmann en filosoof 
Giorgio agamben, inderdaad 
bien étonnés de se trouver 
ensemble… De baseline is dat 
je probeert een begrip niet-es-
sentialistisch te omschrijven, 
aan de hand van een tweezijdig 
onderscheid waarbij de tweede 
kant de negatie van de eerste kan 
zijn. zo kom je uit bij beweging 
en niet-beweging als de mediale 
definitie van dans, waarbij je de 
eenheid of het medium dans als 
zodanig nooit kan zien. je staat 
stil, of je beweegt: dans articu-
leert een van de twee zijden die 
haar constitueren. Daarbij speelt 

nog altijd de humanistische 
premisse dat het medium van 
dans het menselijk lichaam is. 
men heeft heel vaak de eenheid 
van dat verschil tussen bewegen 
en stilstaan louter gezien in 
termen van menselijke lichaams-
bewegingen of menselijke stil-
stand. Vooral na de jongste eeuw-
wende hebben theatermakers 
en choreografen echter steeds 
meer niet-menselijke bewegingen 
ingevoerd als basis voor een 
voorstelling. het werk van Kris 
Verdonck is daar een goed voor-
beeld van. toch past die ‘dans in 
het algemeen’ nog altijd in mijn 
definitie van dans als medium 
van stilstand en beweging.

m.v. ook op potentiality kom je 
vaak terug. die notie haal 
je bij Giorgio Agamben?

r.L. Goh, in mijn gebruik van 
die term laat ik mij nogal losweg 
inspireren door zowel agamben 
als Luhmann en Deleuze. als 
medium van beweging en niet-be-
weging is dans per definitie een 
potentieel van onvoorstelbaar veel 
mogelijke bewegingen en niet-be-
wegingen. Dat geheel van moge-
lijkheden wordt altijd opnieuw 
ingeperkt op basis van meer 
specifieke definities van dans en 
niet-dans of genereert, zoals in de 
hedendaagse dans, steeds weer 
nieuwe voorstellen van wat ook 
dans zou kunnen zijn. Wat mij bij 
agamben vooral aanspreekt, is 
het idee dat de negatie in termen 
van het niet kunnen realiseren 
van een beweging of een niet-be-
weging – want potentie betekent 
ook kunnen – deel uitmaakt van 
welk potentieel dan ook. het niet 
kunnen realiseren van het poten-
tieel dat selectief gerealiseerd 
wordt, is deel van het kunnen. 
het is in dit verband interessant 
om op te merken dat nogal wat 
hedendaagse dansmakers, zoals 
meg stuart, geïnteresseerd zijn 
in het idee van failure of het 
mislukken van bewegingen. 

m.v. daar kom je aan het einde 
op terug, bij de toekomst 
van de reflexieve dans. No longer readymade (Damaged Goods) © Jan Simoens
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r.L. In agambens denken is 
potentialiteit nauw verbonden met 
de notie van gesture. Een geste 
is per definitie een kritische act 
omdat ze een potentieel stillegt 
en toont dat niet handelen een 
intrinsieke mogelijkheid van elk 
handelen is. agamben verbindt 
dat met het idee van de uitzon-
deringstoestand en pure poten-
tialiteit: alles kan gebeuren. hij 
geeft als voorbeeld de protesten 
op het tiananmenplein in 1989. 
De studenten stonden er en 
bewogen niet, de tanks stonden 
stil en niemand wist wat er zou 
gebeuren. Dat was het moment 
van het niet kunnen, waarin 
tegelijk alles kon. De notie van 
geste speelt een centrale rol in het 
hoofdstuk over meg stuart. Wat ze 
doet in het midden van No Longer 
readymade, haar eigen quasi-
naaktheid van niet-kunnen op  
het podium etaleren, beschouw  
ik als een exemplarische geste  
van de kant van een performer. 

m.v. dit denken reikt verder 
dan de kunstwereld, het 
omvat ons hele bestaan.

r.L. Ik verbind het op een 
bepaald moment met het idee van 
bewust weigeren en niets doen, in 
plaats van nog maar een project 
aannemen, nog maar een subsidie-
aanvraag schrijven... Velen zouden 
dat negatief interpreteren in termen 
van mislukken, maar dat vind ik 
niet kloppen: je negeert dan juist 
dat handelen ook niet-handelen als 
intrinsieke mogelijkheid insluit. De 
tijd van niet-kunnen, van... laten 
we het nu eens zeer filosofisch à la 
heidegger Gelassenheit (gelaten
heid, red.) noemen, verwijst naar 
een tijd waarin de dingen kunnen 
gebeuren, maar er uiteindelijk 
niets gebeurt, of toch niet met een 
subjectieve intentie van zinverle-
ning of activiteit. In een hyperac-
tieve neoliberale tijd zit in dat niet-
kunnen een kritisch moment. 

m.v. je bespreekt ook verschil-
lende vormen van samen-
werken, van semi-directive 
tot flat collaboration. Gaat 
het in dat laatste model 

om een democratiserings-
proces binnen de praktijk 
van hedendaagse dans?

r.L. het semi-directieve model 
is de dominante vorm van samen-
werken. De flat collaboration of de 
praktijk van gelijke samenwerking is 
er ook altijd geweest, bijvoorbeeld 
al binnen judson. Ik vind die niet 
per definitie ‘politieker’, of anders-
zins beter. Dat concluderen veel 
mensen, maar daarmee ga ik niet 
akkoord. Ook binnen collectieven 
is er leiderschap, maar dan meer 
roterend of op basis van specifieke 
competenties – of, wat vaak negatief 
uitpakt, op een verborgen of onuit-
gesproken manier. En in de semi-di-
rectieve modus is er ook gelijkheid, 
naast momenten van ongelijkheid. 
Ongelijkheid is er vooral op het 
einde van een repetitieproces, 
wanneer beslist moet worden welk 
materiaal wordt gehouden en hoe 
dat choreografisch wordt gecompo-
neerd. semi-directief samenwerken 
zal per definitie nooit helemaal 
gelijk worden, maar het kan wel 
meer of minder democratisch en 
gelegitimeerd zijn. Ik heb vooral 
gefocust op de dynamieken binnen  
het semi-directief samenwerken.  
Wat betekent het juist om elkaar  
te vertrouwen? Of hoe ontstaat een 
common, in de vorm van gedeeld 
materiaal dat alle deelnemers 
ook als waardevol beschouwen? 
Dialoog speelt daarin een grote rol, 
maar evengoed wat ik pragmatic 
testing noem. je discussieert niet 
oeverloos, je probeert een voorstel 
gewoon uit en ziet wat het geeft. 

m.v. een laatste vraag. je  
stelt vanuit je visie een 
nieuwe soort kritiek voor:  

The crucial question when 
observing a ‘dance perfor-
mance in general’ is not 
only ‘what does it mean?’ 
but ‘how does it work?’

r.L. mijn gouden gereed-
schapskist is systeemtheorie, 
versie Niklas Luhmann. Denken 
in termen van operaties is typisch 
systeemtheoretisch. hoe werkt 
iets? hoe functioneert een voor-
stelling? Pas in tweede instantie 
vraag je je af wat ze produceert in 
termen van betekeniseffecten. je 
analyseert kortom eerst hoe iets 
in elkaar zit voor je zegt: het bete-
kent dit. Ik ben daarom vanaf de 
jaren negentig regelmatig twee, 
drie of vier keer naar dezelfde 
voorstelling gaan kijken. bij een 
interessante voorstelling word je 
eerst overweldigd door de vele 
zintuiglijke informatie, vervolgens 
tracht je te achterhalen waarover 
het gaat. maar vanaf een bepaald 
moment komt de vraag: hoe 
worden de effecten die je ziet 
gecreëerd? Welke bewegingen 
geven daarbij de doorslag, wat is 
de rol van de belichting, hoe komt 
de muziek tussen…? je moet echt 
analytisch leren kijken: de inter-
pretatie komt pas op het einde. 
Wie dat formalisme wil noemen, 
doet maar.

rudi Laermans 
                              is gewoon hoogleraar theoretische sociologie aan de KU 
Leuven en gastdocent aan P.A.R.T.S. Hij publiceerde talrijke bijdragen 
over hedendaagse dans, onder meer in Etcetera.

Mia Vaerman 
                           recenseert podiumkunsten en schrijft over verwante 
onderwerpen. Ze geeft een seminarie cultuurtheorie op het R.I.T.C.S. en 
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Rudi Laermans, Moving 
Together. Theorizing and 
Making Contemporary Dance. 
Amsterdam: Valiz (Antennae-
reeks), 430 pagina’s. Het boek 
verschijnt half september 2015.  
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wordt het boek voorgesteld in 
het Kaaitheater te Brussel.
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Onze leefwereld heeft steeds 
meer weg van een museum. 
Intieme zaken worden van 
ons gescheiden en vervolgens 
uitgestald als koopwaar: 
onze slaapkamer wordt 
eigendom van airbnb, onze 
glimlach van Facebook, en 
ook de steden waarin we 
wonen volgen niet langer de 
norm van leefbaarheid, maar 
van citymarketing. Door 

zichzelf te ‘musealiseren’ 
kan het theater zowel een 
kritiek formuleren op die 
vervreemdende conditie 
als de ervaring van verlies 
ombuigen tot iets positiefs, 
menen Kristof van Baarle en 
charlotte De Somviele. Drie 
keer bleven ze aan dezelfde 
theatrale museumbeelden 
haperen, drie keer werden ze 
erdoor in beweging gebracht.

 A poem should be written 
in such a way, that the glass 
breaks when you throw it 
through the window.
– Daniil Kharms

Nadat theatermaker thomas bellinck in Domo de 
Europa en Ekzilio (2013) het toekomstige failliet van 
de Europese eenheidsgedachte tentoonstelde in een 
bestoft museum, keert hij in Memento Park terug 
naar de theaterzaal voor zijn take op de stroom 

aLs hEt GLas brEEKt…
Het museum als 
ervaringsstrategie

DOOR Kristof van baarle & 
 charlotte De somviele

Mickey Mouse in Venetië, Italië © Disney
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van herdenkingen in de nasleep van Wereldoorlog I. 
aan de hand van citaten van politici, reenactors 
en marketeers legt hij de perverse band tussen 
ideologie, toerisme en big business achter de 
herdenkingsindustrie rond de Groote Oorlog bloot. 
Eén moment ontspringt echter niet uit het verleden, 
noch uit het heden, maar lijkt zowaar de toekomst 
al te herdenken. Deze ‘herinnering van de toekomst’ 
vindt vrijwel gelijktijdig plaats met een evolutie in 
de tekst van 14-18-thematiek naar meer heikele, 
actuele bespiegelingen over onder meer de wape-
nindustrie en technologische vooruitgang. Op de 
tonen van het Europese Volkslied laat bellinck een 
levensgrote vitrinekast de scène op rijden waarin 
twee mannen met een zwarte bivakmuts en zwarte 
kledij uitgestald staan. In hun handen prijkt een 
banjo waarmee ze het Oekraïense lied dat een van 
de personages aanheft, ondersteunen. 

De actualiteit laat je dit beeld meteen lezen als 
Is-strijders, al zouden het even goed pro-russische 
rebellen, Palestijnse zelfmoordterroristen of extreem-
linkse zapatista’s kunnen zijn. het tafereel ziet er door 
de banjo’s in elk geval erg folkloristisch en artificieel 
uit, zeker in vergelijking met het geweld dat de 
gemaskerde figuren belichamen. Een slap boompje 
in de vitrinekast wijst op het leven dat gaandeweg 
zuurstof wordt ontnomen, net zoals sanseveria’s de 
enige planten waren die konden overleven in het 
vervallen museum Domo de Europa. het stof van de 
geschiedenis lijkt al over ons neergedaald nog voor 
ze effectief heeft plaatsgevonden of voordat we de 
kans hebben gekregen om deze zelf mee te schrijven. 

museumificatie als theatrale 
strategie 

Door onze toekomst achter glas te plaatsen – letter-
lijk – toont bellinck die als een al bij voorbaat 
gegeven, gemusealiseerd verleden. het effect op 
kleine schaal is hetzelfde als in Domo de Europa, 
waar deze tactiek van ‘museumificatie’ de hele 
dramaturgie bepaalt: mentale kortsluiting. De tijd, als 
een immer voortschrijdende en op het eerste zicht 
noodzakelijke, natuurlijke gegevenheid, waarvan de 
dramatische tijd van het theater het logische gevolg 

is, wordt op zijn kop gezet. Dat is ronduit provocatief. 
Een object in een museum plaatsen betekent het 
isoleren uit zijn oorspronkelijke gebruikscontext, 
het opzetten in zijn meest ideale toestand en het 
exposeren op zo’n manier dat het de tand des tijds 
kan doorstaan, wat haaks staat op het theater als 
levende kunst. museumificatie in het theater, als het 
mummificeren van een levende entiteit (de acteur, de 
handeling maar ook het verloop van het theater) tot 
een statische vorm, zorgt dan ook onvermijdelijk voor 
frictie. Ook bellincks strijders worden in een kader 
geplaatst en ontzield. het geweld dat ze belichamen 
wordt beheerst en herleid tot een verkoopbaar beeld, 
waarmee het opnieuw raakt aan de grotere thematiek 
van de voorstelling: de economische lezing van de 
herdenkings- en oorlogsindustrie en het electorale 
gewin dat daar uit te puren valt. 

hoe dat de toeschouwer achterlaat? met lege handen. 
We worden gereduceerd tot machteloze getuigen van 
onze eigen toekomst, waarin we ooit nog moeten 
leven en handelen. bellinck toont het omgekeerde 
van een horizon die nog open ligt: een die al gede-
termineerd is door een geschiedenis die niet zozeer 
meer tot historisch bewustzijn leidt, maar al geëxploi-
teerd wordt nog voor ze goed en wel voorbij is. Een 
vraag blijft resoneren na afloop van de voorstelling: 
zullen we de wereld zo kunnen blijven bekijken, als 
een reeks evenementen die we in real time kunnen 
consumeren zonder er rekenschap voor af te leggen? 
Of komt hoogmoed voor de val? En wat met die 
absurde noot van de banjo’s, die een op zich al turbu-
lent beeld extra verstoren en onderuit halen? moeten 
we dit lezen als zuiver cynisme, als een pacifistische 
boodschap of als een commentaar op de teloorgang 
van individueel verzet in een neoliberale tijd? Welke 
lagen bellinck ook op elkaar stapelt in dit denkbeeld, 
het verzet zich op zijn minst al in zijn vorm omdat het 
elke sluitende lezing weigert. 

een frame in een frame

Dit principe van museumificatie zien we ook 
opduiken in andere voorstellingen waarin de bewe-
gende tijd van het theater gekruist wordt door 
de stilstaande tijd van de beeldende kunst. In de 
installatie IN (2003) van a two Dogs company / Kris 

Verdonck bijvoorbeeld wordt een 
performer op sterk water gezet in 
een tentoonstellingskast, een alle-
gorisch denkbeeld over de positie 
van de mens in een virtuele 
omgeving. De acteurs worden 
hier gescheiden van hun vitale 
functies: ze verliezen stilaan hun 
zicht, het gevoel in hun ledematen 
en het besef van hun lichamelijke 
grenzen, en raken in een trance. 
hun ademhaling en hartslag – als 

museumificatie houdt  
een verschuiving in van zijn  
naar schijnen. We kopen geen  
nespresso-capsules maar  
het imago van George clooney.
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de essentie van het naakte leven – worden versterkt, 
om aan de toeschouwer duidelijk te maken dat deze 
wezens alsnog menselijk zijn, al ademen ze niet 
zelfstandig maar via een zuurstofmachine. Waar de 
toeschouwer van IN getuige van is, is de scheiding 
van de mens van zichzelf, bewerkstelligd door de 
technologie. badend in water op lichaamstempera-
tuur en aan de navelstreng van de technologie zien 
we hier de mens in de baarmoeder van de techniek: 
als een foetus drijft hij in een artificiële omgeving die 
hij zelf geschapen heeft.

het levende leven achter een stolp van glas plaatsen 
is maar één verschijningsvorm van museumificatie. 
Een andere zien we in de controversiële tentoon-
stelling Exhibit B (2012), waarin de zuid-afrikaanse 
kunstenaar brett bailey verschillende stills uit onze 
koloniale geschiedenis laat heropvoeren door zwarte 
acteurs, een verwijzing naar de zoos humains waarin 
afrikanen uit de kolonies werden tentoongesteld 
voor een westers publiek. het betreft hier niet alleen 
historische tableaux vivants, maar ook scènes uit 
onze recente geschiedenis, waaronder sanspapiers 
achter prikkeldraad en een vrouw 
op een vliegtuigstoel wiens mond 
met tape is dichtgeplakt (een 
verwijzing naar semira adamu, 
de Nigeriaanse asielzoekster die 
verstikt werd door de rijkswacht 
na haar uitwijzing in 1998). bailey 
presenteert deze taferelen onbe-
middeld. Er wordt geen glas 
geplaatst, om zo de confrontatie 
met de toeschouwer rechtstreeks 
te laten plaatsvinden via oogcon-
tact. maar de omkering van het 
kijken wordt wel bewogen door 
een dramaturgie die ruimtelijk 
haar inspiratie uit het museum 
put. Exhibit B is opgebouwd als 
een tentoonstelling waarin je op 
eigen tempo langs verschillende 
tableaux vivants loopt. De figuren 
die je ziet, zijn opgezet en als het 
ware vergroeid met hun stilstand. 

bailey heeft ze letterlijk in een kast of in een kader 
geplaatst, achter een gordijntje, op een ronddraai-
ende schijf of achter een fluwelen museumkoord 
waar nog net geen bordje bij staat ‘gelieve niet aan te 
raken’. Deze nadrukkelijke expositiewaarde maakt de 
inzet van Exhibit B des te duidelijker: door een frame 
(beeld) in een frame (het theater) te creëren, stelt 
bailey niet zozeer beelden, maar wel onze koloniale 
beeldvorming tentoon. hij laat zien hoe het tentoon-
stellen van een levende persoon deze tot een object 
reduceert. De scheiding die Exhibit B reenact, is die 
tussen onderdrukker en onderdrukte, tussen blank 
en zwart, tussen het beeld van de slaaf en de mens 
achter het glas, tussen koloniale geschiedenis en 
ontkenningsgedrag. Vanuit dat opzicht zou je kunnen 
zeggen dat de tactiek van museumificatie beelden 
creëert die naar zichzelf terugverwijzen en hun gege-
venheid als beeld in vraag stellen. hun stilstand 
wordt een onderwerp in een situatie van verloop.  
als kijker blijf je niet onschuldig: onze blik wordt 
onvermijdelijk naar zichzelf teruggekaatst door het 
glas, zij het nu fysiek of imaginair, en in de richting 
van de geschiedenis (bailey), de toekomst (bellinck) 
of het heden (Verdonck). 

het museum van de wereld

museumificatie in het theater komt niet uit de lucht 
gevallen, maar lijkt een symptoom van een veel 
breder maatschappelijk fenomeen. Vandaag leven 
we voor een groot deel in een museum. zaken die 
ons ‘eigen’ zijn, worden van ons gescheiden om ze 
vervolgens uit te stallen en tot koopwaar te maken. zo 
besteden we onze slaapkamer vrijwillig uit aan airbnb, 
onze blijdschap aan facebook en die mooie zonson-
dergang aan Instagram. museumificatie beperkt zich 
dus niet louter tot de context van het museum, maar 

Prostituees achter tralies in het oude Japan © Okinawa Soba
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gaat veeleer over ‘het tentoon-
stellen als winstgevend principe’. 
Dit houdt een verschuiving in van 
zijn naar schijnen. In plaats van 
welvarend te zijn, moeten we dat 
vandaag vooral uitdragen. We 
kopen geen Nespresso-capsules, 
maar het imago van George 
clooney. We dragen geen onder-
broeken van David beckham maar 
hopen diens sex appeal uit te stralen. Dat geldt ook 
voor onze bredere leefwereld. De stad Venetië als 
pretpark voor toeristen is een herkenbaar beeld van 
de museumificatie die ook belgische steden als Gent, 
brussel en vooral brugge treft. Deze steden zijn koop-
waar geworden voor consumenten en citymarketing, 
in plaats van een leefomgeving voor inwoners. In 
plaats van een stad te zijn waarin geleefd wordt, toont 
de stad zich vooral in advertenties en televisieseries. 

Dat onze omgeving en wijzelf in zo’n toenemende mate 
producten zijn geworden in een beleveniseconomie, 
heeft als ernstig gevolg dat we het contact en de empa-
thie verliezen met de wereld en de dingen om ons 
heen. Wanneer dat ook ons eigen lichaam, laat staan 
onze intiemste emoties en gedachten betreft, verliezen 
we stapsgewijs de ervaring van wat het betekent om 
onszelf te zijn. Dit is waar museumificatie uiteindelijk 
toe leidt: iets dat leefde door een actief gebruik, wordt 
van ons onteigend en getransformeerd tot een product 
dat geld moet opbrengen zonder dat de winst ervan 
wordt gedeeld. De agressie van deze verschuiving valt 
niet te onderschatten, ze kenmerkt ook stuk voor stuk 
de museumbeelden van Verdonck, bailey en bellinck. 
straf is wel hoe deze beelden erop wijzen dat we deze 
agressie vooral ook onszelf aandoen: facebookgewijs 
plaatsen we steeds meer dingen zélf in het uitstalraam, 
van verdriet tot maaltijd, van geboorte tot dood. 

De – vrijwillige dan wel opge-
drongen – onteigening die de 
museumificatie teweegbrengt, 
wordt in onze cases gerealiseerd 
op drie inhoudelijke assen: door 
onze vervreemdende relatie 
met de technologie (IN), door 
commodificatie (Memento 
Park) en door een neokoloniaal, 
politiek discours dat vandaag 
misschien minder zichtbaar, maar 
nog altijd even sterk aanwezig 
is (Exhibit B). het economische 
is niet enkel in het geval van de 
commodificatie de sterkste drijf-
veer, ook onze omgang met de 
technologie en de politiek lijken 
zich steeds meer te schikken  
naar deze logica (een nexus die 
in Memento Park vakkundig 
ontrafeld wordt). 

De theatrale museumbeelden benadrukken de 
afstand tot de ervaring door die letterlijk achter glas 
of een koord te plaatsen. zo creëren ze een negatieve 
ervaring, namelijk één van puur verlies. Dat zie je 
expliciet bij Verdonck, bailey en bellinck: drie keer 
zie je ‘ontmenselijkte’ mensen, ontdaan van hun 
waardigheid, zintuiglijkheid, handelingsvermogen en 
zelfbeschikkingsrecht. 

van verlies naar potentialiteit

‘a poem should be written in such a way, that the 
glass breaks when you throw it through the window’, 
schreef de russische schrijver Daniil Kharms. Wat 
de denkbeelden die hier ter tafel liggen zo bijzonder 
maakt, is dat zij meer doen dan het verdubbelen van 
een realiteit: in een tweede beweging doorbreken ze 
figuurlijk het glas. Immers, de paradox wil dat net het 
besef van het verlies van ervaring zelf een ervaring 
is. het is alsof er twee stappen zijn in dit proces: een 
afbraak en het moment van ervaren zelf. De negatieve 
beweging waardoor we voelen dat we verwijderd zijn 
van een ‘echte’ ervaring omdat alles verkocht, geme-
dieerd of politiek gerecupereerd is, is noodzakelijk om 
de ruimte te openen voor een andere ervaring. De 
ervaring van verlies is een krachtige ondervinding die 
raakt aan wat het betekent om vandaag, op deze plek, 

deze denkbeelden openen  
zich kortom als potentialiteit, alsof  
ze de tijd van het theater toelaten  
in hun stilstand.

The Dreamers (1928-1929) © Umbo
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in deze complexe samenleving, mens te zijn. En daar 
slaat de negatieve kant van de ervaring om in haar 
tegendeel: het besef van verlies biedt de openbaring 
van onze – hachelijke – positie in de wereld. het volgt 
in die zin de werkwijze van de museumificatie: door 
het leven te ontkennen en het ‘schijndood’ in een 
museumkast te plaatsen, benadruk je net het leven. 
Daarom werken deze beelden ook zo goed in het 
theater: de clash tussen de horizontale, lineaire tijd 
van het theater (het leven) en de stilstaande tijd van 
de beeldende kunst (de dood) leidt tot een wrijving die 
het kijken van de toeschouwer verstoort. Exact in dat 
knooppunt, in die meerlagige tijdsconstellatie bevindt 
zich de ervaring, die als een vuurvliegje – klein maar 
wezenlijk niet te negeren – oplicht. Deze steek die de 
levenservaring is, rukt zich voor heel even los van het 
gewicht van onze eigen dagdagelijkse kleine en grote 
context en doet ons beseffen dat we mensen zijn die 
tot iets in staat zijn. Daarmee doorprikt ze de machte-
loosheid die vervat zit in de stilstand van de beelden. 

Dat inzicht kunnen we vervolgens doortrekken in de 
concrete situaties waar bellinck, Verdonck en bailey 
ons voor stellen. In het geval van Exhibit B verschuift 
de perceptie van raciaal verschil naar de gedeelde 
herkenning van het mens zijn, voorbij de grenzen 
van het beeld, dan wel blank of zwart. bailey mimeert 
(neo)koloniale contexten en spiegelt daarmee op 
het eerste zicht de geijkte machtsverhoudingen (een 
reden waarom de voorstelling zoveel protest uitlokte). 
maar de mensen van vlees en bloed die deze beelden 
belichamen en die ons recht in de ogen aankijken, 
doen wel een appel aan de toeschouwer om die de 
geijkte hiërarchieën mogelijk onderuit halen. ze eisen 
zichtbaarheid, verantwoording, erkenning op. De blik 

van herkenning maakt een eerste 
stap naar een gedeelde genezing 
van het verleden mogelijk, naar het 
besef dat deze koloniale geschie-
denis vooral ook onze geschiedenis 
is. Ook de aanblik van acteurs die 
artificieel beademd worden in IN, 
heeft als eenvoudig maar des te 
krachtiger effect dat je als mens 
vooral zelf terug naar adem hapt 

en jezelf bewust wordt – als is het maar voor even – van 
de heerschappij van de technologie. En de opgezette 
strijders uit Memento Park? Net de aanblik van de 
voldongenheid van onze eigen toekomst, verpakt in 
zo’n agressief gebaar, leidt tot een actief engagement 
met de situatie. In eerste instantie betekent dat een 
erkenning van onze verantwoordelijkheid binnen 
het politieke systeem waar dit beeld het ‘gevolg’ 
van is. In tweede instantie ontluikt het een mogelijk 
verlangen om die toekomst opnieuw te claimen: 
om de Is-strijders in de vitrinekast te zien als slechts 
één mogelijke manier waarop de geschiedenis de 
toekomst in kan gaan. Deze denkbeelden openen zich 
kortom als een potentialiteit, alsof ze de tijd van het 
theater toelaten in hun stilstand en die zo in beweging 
brengen. Deze beelden hebben iets van sculpturen 
waar je als het ware een mentale wandeling rond kan 
maken en die je vanuit verschillende perspectieven 
kan beproeven. De ervaring van ons wezen kan in 
die zin een antigif zijn voor de inertie die ons opge-
drongen wordt en die we voor onszelf creëren. 

van uitstalling naar voorstel(ling)

Door de keuze voor een vorm die de inhoud op 
een ervaarbare manier overbrengt, zou je kunnen 
stellen dat deze gemusealiseerde beelden een 
intrinsiek politieke kern hebben, een die versterkt 
wordt binnen de collectieve situatie van het theater. 
Er schuilt een ethische imperatief in de ervaring 
van samen te bestaan, samen te leven, deel uit te 
maken van dezelfde wereld (en mogelijke toekomst). 
De ervaringen van de denkbeelden van bellinck, 
Verdonck en bailey zijn in staat om de kijker te 

het is de manier waarop je  
je verhoudt tot de werkelijkheid  
die de werkelijkheid (ooit) zal 
kunnen veranderen.

Selfie hole in Dismaland, het antipretpark van Banksy © Jeff Gillette

48 september 2015



herpositioneren ten opzichte van wat hij ziet, waar-
door hetgeen we waarnemen ook kan veranderen, 
al is het maar in onze verbeelding. De negatieve 
sfeer waarin de voorstellingen baden benadrukt dat 
de marge daarvoor niet heel groot is, maar dat we 
die wel kunnen vergroten. het is immers de manier 
waarop je je verhoudt tot de werkelijkheid, die de 
werkelijkheid (ooit) zal kunnen veranderen. Dat is 
ook het verschil tussen een ervaring en een bele-
venis, die je onveranderd laat eens ze opgebruikt is. 
tussen machteloosheid en daadwerkelijke actie ligt 
bovendien nog een heel spectrum aan mogelijke 
dimensies van verzet. De denkbeelden van bellinck, 
Verdonck en bailey zijn kortom genereus. Niet alleen 
genereren ze door middel van de theatrale muse-
umificatie een ervaring die de maatschappelijke 
museumificatie, haar vervreemding en absurditeit 
doorprikt, ze houden ook de boot van een definitieve 
betekenis af waardoor ze een openheid voor het 
publiek creëren om zelf na te denken en (hopelijk)  
te handelen. ‘het theater is de plaats van de voor-
stelling, terwijl de markt de plaats is van de uitstal-
ling. De theatrale voorstelling moet steeds meer 
terrein prijsgeven aan de pornografische uitstalling’, 
schrijft filosoof byung-chul han in zijn essay  

De transparante samenleving. De theatrale museu-
mificatie eigent zich het schijnbaar onomkeerbare 
van de uitstalling toe om deze opnieuw als een 
voorstel te formuleren. 

  Opmerkelijk genoeg is er geen beeldmate-
riaal voorhanden van twee van de museum-
beelden waarover we het hier hebben. Van 
Exhibit B zijn er heel wat persfoto’s, behalve  
van saartjie baartman ofte de hottentot Venus, 
de case die ons onder andere inspireerde tot het 
schrijven van deze tekst. Ook van het eindbeeld 
van Memento Park zijn er bewust geen foto’s 
gemaakt omdat thomas bellinck het liever niet 
wil prijsgeven. alsof de beelden losgeweekt uit 
het theater hun ervaringskracht verliezen…

Kristof van Baarle 
                                 werkt aan de Universiteit Gent 
aan een doctoraat over posthumanisme in de podi-
umkunsten. Daarnaast is hij dramaturg voor Kris 
Verdonck / A Two Dogs Company en redactie lid 
van Etcetera. 

charlotte De Somviele 
                                            is als praktijkassistente 
verbonden aan de opleiding theater-, film- en litera-
tuurwetenschap van de Universiteit Antwerpen.  
Ze schrijft freelance over dans en theater voor onder 
meer De Standaard en is redactielid van Etcetera.

Real-life Ken en Barbie
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Deze zomer vond tijdens het 
41ste Santarcangelo-festival in 
Italië een School of Exceptions 
plaats. In deze school werd 
nagedacht over de notie van 
uitzondering. wat betekent  
dit begrip voor de kunst?  
Is de kunst een uitzondering, 
een bijzondere ruimte in 
de samenleving? Is er in de 
kunst een grotere vrijheid 
van meningsuiting dan in 
de publieke ruimte? Daniel 
Blanga-Gubbay, oprichter 
van aleppo, de Brusselse 
organisatie en denktank voor 
kunst en theorie die deze 
school inrichtte, reflecteert 
op de school, het festival, de 
voorstellingen die er stonden 
en hoe ze de norm trachten te 
doorbreken, zonder zelf een 
nieuwe norm op te leggen.  

Wandelend door santarcangelo enkele maanden 
geleden, kon het gebeuren dat je een groep dames 
tegen het lijf liep, dat je hen achter elkaar aan zag 
lopen terwijl ze elkaar met water besprenkelden of de 
voorbijgangers aanstaarden met hun wit geschilderde 
gezichten en door zwarte make-up geaccentueerde 
ogen – sporen van een metal-esthetiek. Dit beeld is 
onderdeel van Azdora (2015), een performance over 
het verlangen naar en de mogelijkheid tot trans-
gressie, gecreëerd door markus Öhrn met een groep 

vrouwen ouder dan 
65 jaar uit romagna. 
traditioneel stellen 
zij de familie boven 

de eigen noden (een traditie waar het woord ‘azdora’ 
naar verwijst: de mater familias die de verantwoorde
lijkheid draagt voor het huishouden, red.). Dit beeld, 
dat mijn aandacht trok tijdens een wandeling, zou 
kunnen dienen als vertrekpunt voor een reflectie op 
het festival. 

1 . De editie van dit jaar vertrok vanuit 
de vraag naar de eigen naam. het festival van 
santarcangelo, ontstaan in 1971 en nog steeds beti-
teld als festival Internazionale del teatro in Piazza 
(internationaal festival voor theater op het plein), 
laat deze editie de echo van de woorden ‘theater’ 
en ‘plein’ weerklinken en met elkaar kruisen om 
de grens tussen het theater en het plein scherp te 
stellen. misschien kan een reflectie op het festival 
vertrekken vanuit precies een van de vragen die aan 
de grondslag lagen van de programmering: ‘What 
can art do and say in the spaces appointed to it? 
What outside them?’ Deze vraagstelling gaat meteen 
verder dan het onderzoek naar de inhoud. Wat zich 
in het centrum van de vraag bevindt is niet de limiet 
van het discours (van wat gezegd kan worden), maar 
de plaats waarin het discours weerklinkt: want het is 
de plaats die, opnieuw, de echo verandert. 

Daarom opende het festival met Breivik’s statement 
(2013) van milo rau / International Institute of 
Political murder, een heropvoering van de rede die 
anders h. breivik – de terrorist die 77 mensen doodde 
in Oslo en Utøya – uitsprak ter eigen verdediging in 
de rechtbank op 17 april 2012, minder dan een jaar na 
zijn slachtpartij in naam van een zogenoemde strijd 
tegen het multiculturalisme. In rau’s voorstelling 
geeft actrice sascha Ö. soydan een lichaam aan deze 
toespraak. De helderheid van de opbouw verhindert 
dat we breivik bekijken doorheen de geruststel-
lende filter van de vermeende waanzin. De tekst 
raakt ons door de redeneringen, die niet verschillen 
van het politieke discours dat de voorbije tien jaar 
door rechts in Europa werd uitgedragen. het is een 
toespraak die je – zoals rau het beschreef in een 
nagesprek – gemakkelijk zou kunnen verwarren met 
een fragment uit een parlementair debat als je er vijf 
of zes zinnen zou uithalen. het is dit minimale maar 
verschrikkelijke verschil dat ertoe heeft geleid dat tot 
nu toe milo rau het statement enkel wilde presen-
teren in plekken met een politieke bestemming, 
omdat enkel daar de ondraaglijke gelijkluidendheid 
van breiviks toespraak en het discours dat talloze 
malen in deze ruimtes heeft weerklonken, weer naar 
boven kan komen. Enkel daar zou Breivik’s statement 
zijn zoals één enkele noot die, wanneer luid gespeeld, 
in een klankkast alle gelijke noten mee laat trillen. 

In santarcangelo laat milo rau voor de eerste keer 
de klankkast van de strikt politiek bestemde ruimte 
links liggen en brengt hij de voorstelling naar de 
publieke ruimte. Op het plein van het dorp worden 
we geconfronteerd met een monoloog, met heldere, 
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haatoproepende passages 
waarvan het ontoelaatbaar zou 
zijn ze in de publieke ruimte uit 
te spreken. Die dringen nu de 
toeschouwers en voorbijgangers 
binnen. Plotseling roept Breivik’s 
statement een onverwachte maar 
cruciale vraag op: zou het moge-
lijk geweest zijn deze toespraak 
te aanhoren op een plein buiten de context van een 
artistiek project? heeft kunst een grotere vrijheid van 
expressie dan de publieke sfeer? 

tegenover de woorden van sascha Ö. soydan wordt 
de hele vraag van santarcangelo – wat kan/mag kunst 
in de haar toegewezen ruimte en daarbuiten – inge-
wikkelder. het is niet enkel een vraag naar de plaats 
waar kunst zich kan ophouden, maar ook naar dat 
wat zich in de kunst kan en mag ophouden. het gaat 
niet enkel over de plaats waar de kunst naar buiten 
treedt, maar ook over wat er in het artistieke discours 
binnen komt. De verschuiving 
bij milo rau in santarcangelo is 
niet enkel deze van een artistiek 
project dat buiten zijn gewoonlijke 
ruimte treedt, maar bovenal die 
van de toespraak van breivik die 
in het kader van de kunst treedt en 
daarom anders in onze oren klinkt. 

De onderzoeksruimte die het 
festival opent betreft dus niet 
zozeer de plaats van de kunst, 
maar het kader of het frame 
van de kunst, en deze verschui-
ving – van ruimte naar kader –  
leidt naar de vraag over kunst 
als uitzondering, die dingen 
toelaat die anders niet toelaatbaar 
zouden zijn. Dit is zowel een specifieke als een alge-
mene vraag: op welke manier kan de toespraak van 
breivik gevaarlijk blijven en niet – eens gepresenteerd 
als artistiek project – haar eigen gevaar op gevaarlijke 
wijze neutraliseren?

2 . In de context van het festival opende 
aleppo (a Laboratory for Experiments in Performance 
and POlitics) een tijdelijke school of Exceptions, 
een open school voor twaalf deelnemers die een 
directe dialoog aanging met de artistieke projecten 
en die georganiseerd werd als een reeks leessessies, 
ontmoetingen met kunstenaars en momenten van 
publieke reflectie rond het thema van de uitzondering. 
Een school met als centraal onderzoek de politiek van 
de uitzondering in onze huidige tijd – van het narratief 
van de revolutie tot het model van het vluchtelingen-
kamp – en het risico van het beschouwen van kunst 
en een festival als ‘uitzondering’. Deze school werd 
als een autonome bijenkorf binnen in het programma 
geplaatst en voedde zich niet enkel met materiaal 

van het festival maar holde ook de vorm van het 
festival uit, van binnenuit. tegelijk leek de school op 
een catalogus van uitzonderingen – uitzonderings-
toestand, artistieke context, revolte en revolutie, 
afwijking – waarvan de verschillende stemmen niet als 
afzonderlijke gevallen besproken werden, maar vanuit 
de verschillende verhoudingen die ze onderhielden 
tot de norm. Daardoor werden diverse modellen van 
de relatie norm-uitzondering in kaart gebracht. In  
deze catalogus was het brandpunt niet de norm of  
de uitzondering, maar de ruimte tussen de twee. 

Er doen zich uitzonderingen 
voor, die ontstaan om de norm 
te onderschrijven. Deze zijn zoals 
bepaalde mirakels in de christelijke 
traditie: niet enkel een instrument 
van verlossing maar momenten 
waarop God de natuurwet die 
hij zelf creëerde breekt opdat de 
perceptie van uitzonderlijkheid 
ons eraan zou herinneren dat 
er een natuurlijke orde bestaat. 
hetzelfde model van de verhou-
ding norm-uitzondering zien we 
geïncarneerd in de traditie van 
het carnaval (die zo vaak gebruikt 
wordt om de uitzonderlijke tempo-
raliteit van het festivalmodel te 
bevragen), als een vorm van trans-

gressie die het menselijke gedrag de rest van het jaar 
normaliseert. Dit klassieke model herinnert ons vooral 
aan het feit dat de uitzondering nooit louter geanaly-
seerd kan worden op basis van de inhoud die ze opent 
of die ze opneemt in haar midden, maar dat we eerder 
een blik buiten haar grenzen moeten werpen, omdat 
de uitzondering altijd, van de weeromstuit, iets van de 
norm produceert. 

als we terugkeren naar de vraag wat kunst kan /  
mag zeggen, is het misschien dit paradigma dat het 
debat opnieuw moet aansturen. Deze discussie sluit 
aan bij de recente discussies naar aanleiding van 
bedroevende gevallen van artistieke censuur, zoals 
rodrigo Garcia’s Golgota Picnic in Polen en brett 
bailey’s Exhibit B in het Londsense barbican  
museum ondervonden – ook vermeld in het edito-
riaal van het festival. Dit paradigma biedt een 
aanleiding om de verdediging van deze kunst  - 
werken te herdenken, niet om de verdediging zelf ter 
discussie te stellen, maar wel de argumenten ervan.  

Als we terecht de vrijheid van 
uitdrukking verdedigen, is het  
dan ook correct haar te verdedigen 
binnen de kunst?

Dan Perjovschi, Art & Public, 2001
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als we terecht de vrijheid van uitdrukking verde-
digen, is het dan ook correct haar te verdedigen 
binnen de kunst? Deze vraag behartigt niet alleen 
de vrijheid (van uitdrukking) maar onderlijnt wat 
haar grenzen zijn en aanvaardt impliciet dat buiten 
deze grenzen deze vrijheid anders kan zijn. Ijveren 
voor een totale vrijheid van uitdrukking binnen 
de grenzen van het artistieke ondermijnt deels de 
vrijheid van uitdrukking buiten de kunst, want elke 
toegift in de vorm van uitzondering lijkt de voor-
schriften van de norm te versterken. 

En toch, bij nader inzien heeft de categorie van de 
uitzondering het potentieel om dit puur normatieve 
paradigma te overschrijden, evenals het model dat 
politiek filosofen carl schmitt en Giorgio agamben 
eraan verbinden: de uitzondering als datgene wat 
nog meer dan de norm de macht bevestigt van 
diegene die ze kan instellen, zijnde ‘de soeverein’. In 
dialoog met de lezingen van de school of Exceptions 
en de voorstellingen van het festival kan ze ook 
aanleiding geven tot andere modellen, die in staat 
zijn om de stereotiepe verhouding tussen norm en 
uitzondering te doorbreken. 

zo duikt er in een tekst van Eyal sivan2 een ander 
model op voor de mogelijkheid van uitzonderingen 
die weigeren norm te worden. Deze ontstaan 
bijvoorbeeld uit de weigering van de Palestijnen om 
architecturale verbeteringen aan te brengen in de 
vluchtelingenkampen in Libanon en jordanië, omdat 
deze geleidelijk aan een situatie zouden normaliseren 
waarvan het voor hen van belang is om deze als 
‘uitzonderlijk’ te blijven behouden, en dus van voor-
bijgaande aard. 

zo groeit er ook een derde model in de analyse van 
de speciale economische zones in Dubai of shenzhen 
en hong Kong, waar bepaalde wetten zoals werk-
nemersrechten en belastingen niet gelden3. Deze 
zones kunnen niet langer beschouwd worden als 
uitzondering die de norm bevestigen (bijvoorbeeld 
als kapitalistische uitzonderingen die het klassieke 
chinese economische model zouden bevestigen). ze 
verschillen ook van het model van agamben, waarin 

de uitzonderingstoe-
stand de norm wordt 
in de huidige politiek. 
Net omdat hij norm 
wordt, presenteert de 
uitzonderingstoestand 
zich volgens agamben 
in feite als opheffing 
van de norm, onder 
het mom van een 
eeuwige overgang 
die in zich de ijdele 
belofte draagt van een 
terugkeer naar een 
eerdere normaliteit. 

het tegenovergestelde doet zich voor in shenzhen 
en Dubai, waar niets anders beloofd wordt dan 
een uitbreiding naar een grotere schaal: deze 
voorbeelden tonen ons dat de uitzondering soms 
aanvaard en behandeld wordt als kiem in een labo-
ratorium van wat later de norm zou kunnen worden. 
Een zaadje van een norm, of een paard van troje dat 
de norm infiltreert om haar te veroveren en zelf norm 
te worden. 

ten opzichte van dit in kaart brengen van verhou-
dingen, ten opzichte van deze galerij van schetsen 
van de relatie tussen norm en uitzondering komt 
echter plots een vraag naar voren: bestaat de moge-
lijkheid om deze dualiteit te deactiveren? het feit dat 
elke norm een uitzondering zou hebben, is dat niet op 
zich al een norm? Of wat is de uitzondering buiten de 
verhouding tussen norm en uitzondering? 

3 . In een korte tekst getiteld Napels 4 intro-
duceerde Walter benjamin een categorie die centraal 
zou kunnen staan in deze bedenkingen. sprekend 
over zijn ervaringen in Napels kwam benjamin tot 
de vaststelling dat het onmogelijk is om er de grens 
tussen publieke en private ruimte te onderscheiden: 
de binnenplaatsen laten het publieke leven over-
lopen in de familiale woning, de huizen en het huis-
houden overschrijden de eigen grenzen en bezetten 
de publieke ruimte. Een poreusheid – zo noemt 
benjamin het – die bewoond is. Poreusheid heeft niet 
de subtiele helderheid van een afbakening, maar is 
een uitgebreide ruimte die een zone creëert, in staat 
om de opdeling tussen wat binnen en wat buiten is 
te neutraliseren. 

misschien zou enkel een positie tussen norm en 
uitzondering als uitzondering van het paradigma 
kunnen optreden, misschien kan enkel een tussen-
zone die ontglipt aan het bestemd zijn als norm 
of als uitzondering een andere ruimte openen en 
de dualiteit deactiveren. De drempel bewonen 
betekent een ruimte laten ontstaan die norm noch 
uitzondering is, of misschien wel beide tegelijk. 
En dit bewonen is wat de bestaande categorieën 
opschort. De poreusheid heeft niets van de post-
moderne vloeibaarheid of van de mogelijkheid 
om overal en nergens te zijn. Integendeel: ze is 
gelimiteerd en toch kunnen we van op de drempel 
niet zeggen of we erin of erbuiten staan. En plots 
is de poreusheid – die een van de parameters was 
voor het inrichten van de school, vanuit het idee om 
diverse niveaus van participatie en mogelijke door-
kruisingen toe te laten – dat wat groeit in en door het 
programma van het festival.

We hebben deze tekst aangevangen vanuit een blik 
op het festival en vanuit de vraagstelling: wat kan 
kunst doen in de haar toegewezen locaties, en wat 
erbuiten? maar om ten volle de kracht van de poreus-
heid te vatten moeten we dat ‘erbuiten’ beschouwen 

2. eyal Sivan, On the Palestinian 
refugee camp as a permanent 
temporary solution regime, 
extract of a conference 
lectured at the Symposium 
arxipelago of exceptions

3. abdulkhaleq abdulla, Manal 
al Dowayan, Parag Khanna, 
turi Munthe, ‘Freezone: 
Dubai’, e-fluxjournal #49, 2013

4. walter Benjamin, ‘Naples’, 
Reflections: Essays, Aphorisms 
and Autobiographical Writings, 
Londen & New York: wolff 
Book, 1978
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als iets dat voorbij gaat aan de fysieke ruimte. 
Daarmee dient zich een vraag aan die de voorbije 
jaren vaak is gesteld, over de rol van kunst in de 
samenleving: wat kan de kunst buiten haar eigen 
ruimte en in haar verhouding tot de realiteit? 

De laatste jaren hebben we de kunst vaak buiten 
haar eigen domein zien treden – een ontwikkeling die 
parallel loopt met de opmars van sociale en participa-
tieve projecten. hierdoor is het gevaar ontstaan van 
een instrumentalisering van de kunst: het idee dat 
kunst sociaal nut moet hebben, dat ze een verandering 
moet bewerkstelligen, dat ze de rol van de politiek 
moet overnemen en zo een instrument wordt om een 
verantwoordelijkheidsvacuüm op te vullen. We kunnen 
dan ook stellen dat, als in de eigen sfeer blijven een 
opsluiting in een autonomie betekent, volledig buiten 
de eigen sfeer treden te veel zou overhellen naar een 
instrumentaliteit die schadelijk riskeert te zijn.

het is hier dat we de vraag van santarcangelo 
kunnen herdenken om de dicho-
tomie te deactiveren. De initiële 
vraag – wat kan kunst doen in de 
haar toegewezen plekken en wat 
daarbuiten – wordt opgeheven: 
wat ontstaat uit het artistieke 
werk is veeleer wat kunst kan 
doen om deze tweedeling in 
binnen/buiten te herdenken. 
het festival lijkt een rol voor 
de kunst te bedenken als iets 
wat sowieso zijn eigen grens 
overschrijdt en de stad ontmoet, 
maar er toch geen instrument 
van wordt. het is een zich continu 
vertonen buiten de eigen sfeer, 
zonder dat de verschillende 
artistieke projecten over de 
drempel stappen om de rol van probleemoplossers 
op te nemen en zo het gevaar lopen de politieke 
verantwoordelijkheid te koloniseren. Kunst blijft een 
uitzondering die de grenzen van de uitzondering 
overschrijdt, om de complexiteit van de norm in 
het licht te stellen zonder zelf het territorium van 
de norm te bezetten. ‘the stage operates on the 
margins of reality, widening its potentialities, and 
art is altogether an exception 
that writes beyond the margins 
and questions the norm’, schrijft 
silvia bottiroli (festivaldirectrice 
van santarcangelo, red.) in haar 
eigen editoriaal. Kunst neigt 
steeds voorbij zichzelf te gaan, 
maar behoudt haar positie. het is 
een uitzondering die zichzelf uit 
evenwicht brengt en het is dit uit 
balans brengen dat een poreuze 
ruimte opent die de helderheid 
van de drempel vertroebelt. 

4 . Er bestaat een volgende plek waar deze 
ingebeelde wandeling doorheen het festival halt zou 
kunnen houden. Wanneer je tijdens het festival de 
gemeenteraadszaal van het dorp binnen ging, stuitte 
je op bepaalde uren op een nieuwe scène: de banken 
van de raadsleden waren bezet door toeschouwers 
en dansers, onderdeel van Piattaforma della Danza 
Balinese (platform van de Balinese dans 2015, red.), 
een project waarvoor cristina rizzo, michele De 
stefano en fabrizio favale verschillende artiesten 
uitnodigden om samen een ruimte te bewonen. De 
naam van dit project is een kritisch antwoord op 
de ideeën over dansplatformen als commerciële 
uitstalramen en nodigt uit om met veel fantasie na 
te denken over dans als een constructie van samen 
leven. Vorig jaar had dit project in santarcangelo een 
halfverlaten plek bezet. Een lege winkel, zo goed als 
volledig donker, werd een plek van mogelijkheden, 
waar verschillende kunstenaars spontane interventies 
hielden in een onbestemdheid die zich entte op de 
afwijzing van elke autoriteit. het is dit jaar precies de 

keuze voor een tegenovergesteld 
soort ruimte die op heldere wijze 
het mogelijke probleem van een 
‘verlengd schuilen in deze onbe-
stemdheid’ aanwijst en het risico 
dat deze onbestemdheid een 
comfortzone wordt. Vandaar de 
keuze voor het volle licht, voor de 
duidelijkheid, voor de ruimte waar 
actief het woord genomen wordt. 
In een spontane opeenvolging die 
het ritme heeft van een gemeen-
teraadsdebat beslist de ene na 
de andere persoon het woord te 
nemen in het centrum van de zaal, 
onder de enorme kroonluchter. 
het nemen van het woord gebeurt 
doorheen de beweging, doorheen 

de artistieke geste die gedeeld wordt met de gemeen-
schap en die – in een samentrekking van verschillende 
bewegingen – quasi een voorstel voor de toekomst 
van de collectiviteit wordt. zo toont Piattaforma della 
Danza Balinese een andere manier waarop kunst ‘in 
de politiek kan gaan’: ze verlaat haar grenzen niet 
om tot nog toe onopgeloste problemen op te lossen 
en neemt de rol van de politiek niet over, maar toont 

kunst blijft een uitzondering 
die de grenzen van de uitzondering 
overschrijdt, om de complexiteit  
van de norm in het licht te stellen 
zonder zelf het territorium van  
de norm te bezetten.

Dan Perjovschi, Freedom of Expression, 2001
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in de onafhankelijkheid van haar 
eigen taal het hogere potentieel 
van de politiek.

De dialoog wordt bovendien 
versterkt door het cruciale feit 
dat tijdens het festival – dat 
Piattaforma della Danza Balinese 
enkel in de namiddag ontving – de 
zaal nog steeds elke ochtend dienst deed als gemeen-
teraad. Politiek en dans deelden zo een ruimte die 
tegelijk gemeenteraad en dansplatform was. In haar 
poreusheid is de ruimte tegelijk norm en uitzonde-
ring, en de handelingen (het dansen, het bedrijven 
van politiek) laten de dichotomie volledig verdwijnen: 
in wezen is dans een verbeelding van de toekomst en 
politiek een choreografie van onze collectieve verlan-
gens. Door de grenzen te laten verdwijnen herinnert 
de poreusheid ons eraan dat de verbeelding zowel 
een middel is van de norm als van de uitzondering. 

5 . Er is nog een laatste punt over de 
poreusheid dat deze editie van het festival naar 
voren bracht. We beeldden ons poreusheid in als de 
ruimte tussen norm en uitzondering die in staat is de 
grenzen te laten vervagen en de dichotomie te deac-
tiveren. maar misschien blijkt deze poreusheid in een 
laatste analyse niet gekenmerkt door een ruimte of 
een vaste plek – integendeel, misschien is ze wel deel 
van het lichaam.

Gewoonlijk wordt het carnaval opgenomen in de 
genealogie van een politiek van het ‘event als uitzon-
dering’ en een festival zou men kunnen rekenen 
tot de instrumenten die de regels van de norm 
versterken. het zou gemakkelijk zijn om bijvoor-
beeld Azdora van markus Öhrn en de transgressieve 
lading ervan te bekijken als een carnaval: als een 
uitzondering gedurende de periode van het festival, 
waarna deze vrouwen weer tot een hernieuwde 
norm worden gebracht van een leven gewijd aan de 
familie. En toch lijkt de epiloog van het project – in 
het verlangen van de vrouwen en de beschikbaarheid 
van de kunstenaar om ook contact te houden na 
het festival – ons aan te moedigen het model van de 
uitzondering als loutere bevestiging van de norm te 
herdenken. Gewoonlijk geloven we dat de eerste dag 
na een carnaval diegene is die van de weeromstuit 
doorheen ons gedrag de regels van de norm weer 
beter oplegt. En toch hebben we op de eerste dag 
van de vastentijd, wanneer de feestdagen voorbij 
zijn, misschien het plezier van de transgressie in ons 
lichaam bewaard: het is gebeurd en tegelijk is het 
gearchiveerd als potentie in ons. het lichaam brengt 
de smaak van de uitzondering binnen in de norm.

Deze editie van het santarcangelo-festival werd 
door zulke ‘archieflichamen’ bewoond. het zijn de 
lichamen die boeken in het geheugen plaatsen in 
het project van mette Edvardsen (Time has fallen 

asleep in the afternoon sunshine), het is het lichaam 
van sascha Ö. soydan dat als medium dient voor 
de toespraak van breivik, en het lichaam van arkadi 
zaïdes in Archive (2014), dat bewegingen overneemt 
uit het beeldenarchief van de mensenrechtenorgani-
satie b’tzelem (die het geweld jegens de Palestijnen 
op video laat vastleggen). het zijn de ademende 
lichamen die de huidige geschiedenis absorberen om 
haar terug te laten keren, lichamen die in de kunst 
iets binnenbrengen wat van buiten komt om het daar 
opnieuw tot stand te brengen, lichamen die zich niet 
simpelweg op de drempel tussen kunst en realiteit 
plaatsen maar van hun eigen lichaam een poreuze 
drempel maken.

In deze archieflichamen zien we onze positie 
weerspiegeld en moeten we deze revalueren. als 
toeschouwers in santarcangelo hebben we zeker de 
drempel bewoond; enkel op de drempel kunnen we 
onszelf herinneren aan het gevaar dat het carnaval 
in zich draagt om de norm te stabiliseren. maar 
vanuit diezelfde positie op de drempel kunnen 
we ook begrijpen dat, als er iets van het carnaval 
meegenomen kan worden doorheen het jaar, wij het 
zullen zijn die het met ons meedragen: we hebben 
de drempel bewoond en we zijn zelf de drempel. het 
lichaam is deze ruimte tussen norm en uitzondering 
die constant van het ene naar het andere schippert 
en de tweedeling in vraag stelt. Ons lichaam is het 
archief van de ervaringen van uitzonderingen, en na 
de laatste nacht van carnaval dragen we deze uitzon-
deringen met ons mee in de norm. Dit is misschien 
het laatste beeld dat opduikt, al wandelend door 
santarcangelo, een poreuze stad waar het plein 
tegelijkertijd plein én theater is: wij, zoals Walter 
benjamin, wandelen doorheen de poreusheid van 
een stad, en plots ontdekken we dat we zelf deze 
poreusheid zijn.

Daniel Blanga-Gubbay 
                                           woont en werkt in Brussel. 
Hij doceert politieke filosofie van de kunsten aan  
de Académie Royale des Beaux Arts in Brussel. 
Daarnaast lanceerde hij in Brussel het project 
‘Aleppo’ (Laboratory for Experiments in 
Performance and Politics, www.aleppo.eu).

het lichaam is deze ruimte 
tussen norm en uitzondering  
die constant van het ene naar  
het andere schippert.
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und Tod des Cornets 
Christoph Rilke

Die hohen Flammen flackten die
Stimmen schwirrten, wirre Lieder
klirrten aus Glas und Glanz, und
endlich aus den reifgewordnen
Takten: entsprang der Tanz.

Productie: Rosas
Coproductie: De Munt / La Monnaie (Brussel), Ruhrtriennale,
Concertgebouw Brugge, le théâtre de Gennevilliers 
avec le Festival d'Automne à Paris, Sadler’s Wells (Londen), 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

23-26.09.2015 
Ruhrtriennale – Duisburg (Wereldpremière)

25-29.11.2015 
Festival d’Automne – Parijs

02-06.12.2015 
Kaaitheater – Brussel 

29-30.04.2016 
Concertgebouw – Brugge

19-21.05.2016 
deSingel – Antwerpen

ADS 2014-2015_Etcetera 260 x 85  31/08/15  13:44  Page1
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Het grote  
aanmodderen
Cie Ea Eo over  
‘All the fun’

Het grote 
dubbel- 
interview
Sven Gatz en 
Bart Caron

de mens  
acHter 
Het kunstje
Alexander Vantournhout  
& Bauke Lievens

driemaandelijks
tijdscHrift 
voor de 
circuskunsten

Meer info / Abonneren / Adverteren?  

www.circuscentrum.be/circusmagazine

marc vanrunxt atmosphere 
première 27 oktober 2015
kaaitheater brussel
info & speeldata www.kunst-werk.be

een voorstelling van en met Marc Vanrunxt, 
Asli Bostanci, Gizem Aksu,  Melih Kiraç, Orcun Okurgan, 
Stef Alleweireldt, Marie-Anne Schotte,
Kunst/Werk, Platform 0090 en Europalia

salva sanchis islands compilation 
première 28 november 2015
next festival kortrijk
info & speeldata www.kunst-werk.be

een voorstelling van en met Salva Sanchis, 
Inga Huld Hákonardóttir, Jason Respilieux, 
Marc Dewit, Pablo Castilla, Peter Savel, 
Salka Ardal Rosengren, Stanislav Dobak, 
Kunst/Werk, ccnr Lyon, stuk, 
Dommelhof, Espaço Alkantara Lissabon



|   Rataplan, Borgerhout 
|   Rataplan, Borgerhout 
|   Rataplan, Borgerhout 
|   CC ’t Getouw, Mol 
|   GC Brecht  
|   Rietveld Theater, Delft (NL) 
|   CC Ieper 
|   CC Muze, Heusden-Zolder 
|   CC De Kimpel, Bilzen 
|   CC Anzegem 
|   Stadsschouwburg Utrecht (NL)  
|   CC Mortsel 
|   CC Schaliken, Herentals 
|   CC Deurne 
|   CC Kapellen 
|   CC Deerlijk 
|   CC Deerlijk 
|   CC De Borre, Bierbeek 
|   Theater Malpertuis, Tielt 
|   Liers Cultuurcentrum 
|   Het Gevolg, Turnhout  
|   Het Gevolg, Turnhout  
|   De Kopergietery, Gent 
|   GC Tervuren 
|   Opek, Leuven 
 

vr 18.09.15 
za 19.09.15 
zo 20.09.15 
do 01.10.15 
vr 02.10.15 
za 10.10.15 
di 13.10.15 
za 17.10.15 
do 22.10.15  
za 24.10.15  
vr 06.11.15  
za 07.11.15 
do 12.11.15 
vr 13.11.15  
vr 20.11.15  
za 21.11.15  
zo 22.11.15  
vr 11.12.15  
za 12.12.15 
do 17.12.15  
vr 18.12.15  
za 19.12.15   
di 19.01.16  
do 21.01.16  
za 23.01.16  
 

www.dekoloniemt.be | info@dekoloniemt.be | +32 497 600 420 

za 3  

za 24 okt 

2015

Hedendaagse dans uit Indonesië

STOP INSTOP INSTOP INSTOP INSTOP IN

somethingsomethingsomethingsomethingsomething
in deSingelin deSingelin deSingelin deSingelin deSingel
T +32 (0)3 248 28 28 | www.desingel.be | Desguinlei 25 | B-2018 Antwerpen 
deSingel is een kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Provincie en 
de Stad Antwerpen. Mediasponsors zijn De Standaard, Knack, Klara en Canvas.

 za 3 okt 2015
17  23 uur  streetfood stalls op plein deSingel 
19 uur  Fitri Setyaningsih Absorbing and  
  Squeezing & I’m almost plastic
20 uur  Eko Supriyanto Cry Jailolo
21.30 uur Garin Nugroho Nocturno 
doorlopend  installaties

zo 4 okt 2015
15 uur  Eko Supriyanto Cry Jailolo
16.30 uur  Fitri Setyaningsih Absorbing and  
  Squeezing & I’m almost plastic
17.30 uur Garin Nugroho Nocturno
doorlopend  installaties

di 13 okt 2015
20 uur  Ioannis Mandafounis &  
  Agus Margiyanto 
doorlopend  installaties

vr 16 okt 2015
20 uur  Melati Suryodarmo Sisyphus
doorlopend  installaties

za 17 okt 2015
19 uur  Garin Nugroho Nocturno
20 uur  Melati Suryodarmo Sisyphus
21.30 uur  Garin Nugroho Nocturno
doorlopend  installaties

ma 19 okt 2015
20 uur  Etienne Turpin 
doorlopend  installaties

vr 23 okt 2015
20 uur  Choy Ka Fai SoftMachine: Rianto
doorlopend installaties

za 24 okt 2015
20 uur  Choy Ka Fai SoftMachine: Rianto
doorlopend installaties
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NIEUWE NTGENT-PRODUCTIES 
NAJAAR 2015

ACCATTONE 
Première: woensdag 16/09/2015 | haven van Gent
Pier Paolo Pasolini | Johann Sebastian Bach 
Johan Simons | Philippe Herreweghe | Christoph Siebert
Collegium Vocale Gent | NTGent | Ruhrtriennale
Gent Festival van Vlaanderen | Port of Ghent

IN EUROPA 
Eerste editie: dinsdag 6/10/2015 | NTGent Schouwburg
Geert Mak | Johan Simons | Dick Van der Harst | 
LOD muziektheater | NTGent

ABSENCE
Première: zaterdag 17/10/2015 | NTGent Minard
Eric Joris | Peter Verhelst | Fumiyo Ikeda | Frank Focketyn | 
NTGent | CREW

DE KERSENTUIN
Première: zaterdag 28/11/2015 | NTGent Schouwburg
Anton Tsjechov | Johan Simons | Elsie de Brauw | 
Lien Wildemeersch | Oscar Van Rompay | Els Dottermans | 
Benny Claessens | Pierre Bokma | 
Alejandra Theus | NTGent

CHECK ONS VOLLEDIG SEIZOENSAANBOD  
OP NTGENT.BE EN KOOP NU JE TICKETS EN  
ABONNEMENTEN | +32 9 225 01 01

© Charlotte-Lara De Cort

Met de steun van de

PROGRAMMABROCHURE 09 > 12/2015

 BESTELLEN: WELKOM@ZINNEMA.BE
DOWNLOADEN: ZINNEMA.BE



londen kapellen marienburg montreux gent brighton 
vendôme bobigny avignon créteil brussel sint-truiden 
ludwigslust hoei parijs hazebroek nevers budapest 
nantes kortrijk angers saragossa roosendaal perpignan 
hannover charleroi ninove ieper roeselare la louvière 
neerpelt turnhout menen cognac berlijn roosendaal 
hasselt leuven rennes angoulême wenen tielt zürich 

aosta quebec douai waregem brugge lyon versailles 
namen madrid dresden ciney groningen manchester 
torhout assen antwerpen aarlen maastricht bergen 
rotterdam luik oudenaarde maubeuge dendermonde 
belfast genk amsterdam oostende béziers ljubljana 
noemea koksijde hannover aalst monaco alsemberg 

nyon knokke strépy tienen glasgow

1985  —  2015

30 JAAR 
THEATERMAKEN & -SPELEN

170 VOORSTELLINGEN, 2 CREATIES, COACHINGS,
WORKSHOPS, COPRODUCTIES

beckett  shakespeare  béèl  pourveur  opstaele  grapperhaus 
blumenthal  mozart  stubbe&laureys  nuyts  schimmelpfennig

www.leporello.brussels

SEIZOEN 2015 – 2016

adv.Etcetera_30jaar_OK.indd   1 21/08/15   14:19
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Palais des Beaux-arts
Bruxelles
Paleis voor schone Kunsten
Brussel

Rue Ravensteinstraat 23
1000 Brussels
+32 2 507 82 00 / bozar.be  Copyright photos: Another year for fishing © Clara Hermans
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THeaTeR op 
de Middag
’15 — ’16
dinsdag 12:40

OntmOet 
de acteurs of 

regisseur na de 
voorstelling

TUSSEN DROOM EN DAAD
SEIZOEN 2015—2016

Tannhäuser (Wagner) — Choreolab — 
Armida (Rossini) — Van Manen / Cherkaoui — 

La Bohème (Puccini) — De Notenkraker — 
Otello (Verdi) — Doornroosje — Der König Kandaules 

(Zemlinksy) — Idomeneo (Mozart) — Ravel — 
Aufstieg und Fall der stadt Mahagonny (Weill)

WWW.OPERABALLET.BE

ECTECT.indd   1 31/08/15   17:09



2 0 1 5 – 1 6

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER/
ROSAS
ESZTER SALAMON
FC BERGMAN
GUY CASSIERS/
TONEELHUIS
IVO VAN HOVE/
TONEELGROEP AMSTERDAM
JAN DECORTE
KRIS VERDONCK
MEG STUART/
DAMAGED GOODS
METTE INGVARTSEN
RIMINI PROTOKOLL
SCHWALBE
YOUNG JEAN LEE

KAAITHEATER.BE

Kaaiad ETC142.indd   1 28/08/15   11:41
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O P E R A

LA VESTALE
G A S PA R E  S P O N T I N I

 O K T  1 3 ,  1 5 ,  1 7,  2 0  &  2 2 ,  2 5  2 0 15
 KO N I N K L I J K  C I RC U S

 VA N A F  15  €  

 L A AT J E A A N S T E K E N D O O R
H E T V E S TA A L S E V U U R VA N O N S O R K E S T


