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Die kutculturootjes

In een interview voor dit nummer vertelt David 

Zambrano over de grote financiële crisis van ’89 in 

de States. De Republikein Jesse Helms wilde toen 

niet alleen een halt toeroepen aan de financiering 

van kunst met belastinggeld, hij zag liefst ook alle 

‘pornografische’, ‘homoseksuele’ of ‘ antichristelijke’ 

kunst verdwijnen. Veel van die avant-gardekunste-

naars werden destijds gesteund door sigaretten-

magnaat Philip Morris, die zo’n vijftien miljoen dollar 

per jaar over had om het positieve, vooruitstrevende 

imago van zijn bedrijf te onderstrepen. Toen bleek 

dat Morris ook steun verleende aan Helms (senator 

van North Carolina, een van de grootste tabak-

producerende staten), laaide het debat hoog op.  

Kan een bedrijf tegelijk mecenas spelen en een 

politicus backen die de kunsten aan banden wil 

leggen? Konden kunstenaars dit geld aannemen? 

We hebben er alle belang bij het huidige model te 

verdedigen van overheidssteun op basis van de 

expertise van een adviesorgaan. Wanneer organisa-

ties en kunstenaars zijn aangewezen op private 

middelen, bestaat immers het risico dat vooroordelen 

en economische belangen doorwegen. En wanneer 

de kunsten hun autonomie verliezen, is censuur nooit 

ver weg. In Egypte, waar theatermaker Ruud Gielens 

woont en werkt, heeft de overheid zoveel schrik voor 

de tegenstem dat ze onlangs een wet invoerde die 

buitenlandse ngo’s verbiedt de ‘vrije’ kunstenaars te 

ondersteunen. Gielens concludeert dat je sowieso 

een luis in de pels bent: ofwel wordt je stem niet 

gehoord, ofwel wordt ze gesmoord. 

Onze (vooralsnog democratische) regering be-

schouwt kunstenaars meer en meer als paria’s. Het 

is nochtans de taak van een democratie om ‘de luis 

in de pels’ te omarmen, zoniet bepalen de kapi-

taalkrachtigen wat goed is en wat steun verdient.  

En zij laten zich graag leiden door rapporten en 

excelsheets die de ‘maatschappelijke meerwaarde’ 

of het ‘nut’ van een investering berekenen. Cijfers als 

voorwaarde voor steun, cijfers als voorwendsel voor 

meer efficiëntie (lees: besparingen). Net als in het 

onderwijs en de zorgsector is het nutsdenken in de 

kunsten ver doorgedrongen. Maskeert de drang om 

ook hier alles in cijfers en resultaten te gieten een 

gebrek aan visie? Zijn we niet, druk bezig met 

dossiers schrijven, budgetten opmaken en coprodu-

centen overtuigen, de essentie uit het oog verloren? 

Voor de kunstensector dreigt de invloed van de 

managementcultuur te leiden tot de vorming van 

een landschap dat bestaat uit enkele topinstellingen 

en een aanbod van beproefde formules, u gebracht 

door een handjevol gevestigde namen (die zelf ook 

ooit pas afgestudeerd waren, natuurlijk). Maar er ligt 

nog een heel landschap tussen kunst maken en 

kunst tonen. Wat het publiek te zien krijgt, is het 

resultaat van een intens proces dat zich vaak over 

meerdere jaren en residenties heeft voltrokken.  

Al dat zoeken resulteert niet noodzakelijk in een 

voorstelling, vaak wordt pas na een bepaalde tijd 

duidelijk wat het teweegbrengt. In het artikel over  

de Werkgemeenschap, opgericht in de geest van  

mei ’68, geven de pioniers het voorbeeld van het 

Nederlandse Werktheater, dat van het Ministerie van 

Cultuur een studiejaar kreeg. Daar zijn heel goede 

maatschappelijke ideeën en sterke acteurs uit 

voortgekomen. Een werkplek als Platform-K, 

waarover in dit nummer een reportage staat, timmert 

langzaam aan een dansscène die bevolkt wordt door 

andersvaliden. Daarvoor moet het van nul starten 

met het organiseren van workshops in zorgcentra  

en scholen om vervolgens het gescoute talent te 

vormen opdat het kan doorstromen naar de scène. 

Net als de ‘kutmarrokaantjes’ van Theo Francken 

levert de culturele sector op het eerste zicht geen 

economisch voordeel op (al weten we ondertussen 

dat elke euro die naar kunst gaat er anderhalve 

opbrengt), maar niet alles van waarde kan uitgedrukt 

worden in geld, toch? Is het toeval dat in een tijd die 

zo gericht is op prestaties en aantoonbaar succes  

de kranten vol staan van berichten over ploetermoe-

ders, dertigers met burn-outs en mensen die op 

zoek gaan naar een zinvoller manier van leven?  

Het debat dat losbarstte na de aankondiging van 

besparingen gaat om veel meer dan het behoud van 

kunst en cultuur, het gaat om de vraag in wat voor 

maatschappij we willen leven.

Lene Van Langenhove
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Het ongrijpbare 
charisma

Het is de stof waaruit performance gemaakt 

is. Maar in zijn verdichte vorm blijkt het ook bijzonder 

zeldzaam, uniek zelfs. Wat is het precies? Leeft het in taal? 

Verschijnt het in de ruimte? Verandert het doorheen de 

tijd? Is het bovenal lichamelijk? Is het wederkerig, uitdruk-

king van een verbond tussen de actrice of acteur en haar 

of zijn publiek? 

We zijn geneigd te denken dat aura verschijnt in wisselwer-

king met de media, zoals de filmster destijds kon rijzen op 

het zilveren scherm. Feit is dat charisma macht impliceert, 

de macht om te fascineren en de blik van de ander te gijze-

len. Misschien is het een aangeboren kwaliteit die wortelt 

in persoonlijke intuïtie en het uitzonderlijk vermogen zich 

te onderscheiden – ‘als vanzelf’. Of is dat een mystieke 

vooronderstelling, die door kunstopleidingen net wordt 

weerlegd, en kan présence aangeleerd, gecultiveerd en ont-

wikkeld worden? 

Deze vragen vormen de kiem van een onderzoek naar dat 

fascinerende iets dat moeilijk te grijpen valt maar toch zo 

essentieel blijkt in theater en film. In dialoog met praktijk-

deskundigen uit de Vlaamse theater- en filmwereld willen 

onderzoekers van The Research Centre for Visual Poetics de 

kenmerken en voorwaarden van charisma in kaart brengen 

en analyseren. Visual Poetics is de onderzoeksgroep die spoort 

met de opleiding theater- en filmwetenschap van de Univer-

siteit Antwerpen. In april 2014 organiseerde de groep een 

onderzoeksseminarie met de gerenommeerde literatuurwe-

tenschapper Hans Ulrich Gumbrecht. Tijdens een lentesym-

posium dat hieraan voorafging werden verschillende makers, 

regisseurs en theaterdocenten uitgenodigd vanuit hun prak-

tijkervaring een licht te werpen op charisma. 

Talent of techniek?
Sommigen hebben het, anderen niet. Maar iedereen kent het verlangen 

het te bezitten. Of toch minstens te ervaren. Charisma, présence, aura: 

dat moeilijk te definiëren iets waardoor een speler boven zichzelf uitstijgt 

zodra hij het toneel of de set op wandelt. 

door Visual Poetics

Filmmaker Stefaan Decostere maakte voor de gelegenheid 

een beeldmontage en ging hierover in dialoog met auteur 

en theatermaker Bart Meuleman. Laatstgenoemde had 

fotoboeken van David Bowie en Hitler bij zich. Choreograaf 

Marc Vanrunxt bracht danser Igor Shyshko mee, die met 

een korte performance het magnetiserende effect van 

charisma in ervaring bracht. Zijn gesprekspartner Katleen 

Van Langendonck, programmator podiumkunsten van het 

Kaaitheater, plaatste daartegenover de charismatische maar 

controversiële performer Ivo Dimchev. Ten slotte debatteer-

den Lucas Vandervost (theatermaker en docent Conserva-

torium Antwerpen), Ivo Kuyl (dramaturg en docent RITS) 

en Jan Steen (acteur en docent KASK) over de vraag naar 

het wezenskenmerk van charisma en het belang ervan voor 

de acteur in opleiding. De dialoog werd gevoed door vijf 

thesen die de onderzoekers van Visual Poetics formuleerden 

op basis van een voorafgaand leestraject.1

1 | In zijn boek It komt Joseph Roach tot de opmerkelijke 

vaststelling dat ‘it’ of ‘hét’ steeds het resultaat is van een 

samenspel van tegenstrijdige kwaliteiten in eenzelfde li-

chaam. De glamoureuze filmster is een bekende publieke 

figuur, maar is tegelijk ook eenzaam en mysterieus, zowel 

nabij als veraf. De charismatische speler blaakt van zelf-

vertrouwen, maar lijkt zich daarvan niet bewust, ogen-

schijnlijk onverschillig voor de effecten die zijn of haar 

aantrekkingskracht uitoefent op de omgeving. De acteur 

heeft net als de koning twee lichamen, het natuurlijke li-

chaam dat aftakelt en sterft, en het symbolische lichaam 

dat verder leeft.2 Kortom, de charismatische persoon verenigt 

sterkte en kwetsbaarheid, een bovenaards aura en sterfe-

lijkheid, uniciteit en herkenbaarheid. Niet toevallig inspi-
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reerde Marc Vanrunxt zich voor zijn performance met Igor 

Shyshko op de klassieke beweging van het contrapposto, de 

figuur bij uitstek waarin deze onverenigbare eigenschappen 

tijdelijk kristalliseren in een delicaat evenwicht. 

Roach noemt deze uiterlijke, haast goddelijke kenmerken 

van kracht charismata, de sporen van kwetsbaarheid stigmata. 

De androgyne uitstraling van David Bowie bijvoorbeeld, de 

prachtige benen en sensuele lippen van Marilyn Monroe, 

of de viriele gelaatstrekken van Willem Dafoe zijn bekende 

voorbeelden van charismata. Stigmata daarentegen zijn de 

lichamelijke onvolkomenheden, fysieke afwijkingen die 

iemand kwetsbaar maken, menselijk en dus sterfelijk. Denk 

maar aan Bowie’s intrigerende blik als gevolg van een be-

schadigd oog, Monroe’s geboortevlek op de wang (die 

Madonna kopieerde) of Dafoe’s vileine grijns. 

2 | Charisma is seculiere magie. Er gaat een betovering 

uit van charisma. Het belooft de deelname aan iets hogers 

via aardse representatie. Charisma drukt een verbond uit, 

het is een bindend element dat gemeenschap sticht. Het is 

de gift van Gods gratie, vrij geschonken aan allen die het 

geloof aanvaarden. In een onttoverde wereld vult de cha-

rismatische persoon een spirituele leemte. Voor socioloog 

Max Weber bijvoorbeeld bezit de charismatische leider een 

heroïsch aura dat op een schijnbaar bovennatuurlijke ma-

nier een volk kan inspireren. Ook onze hedendaagse ster-

rencultus draagt sporen van religieuze adoratie.

De toeschouwer is gefascineerd (wil gefascineerd zijn; ety-

mologisch is fascinatie betovering; cf. fascisme), gehypno-

tiseerd en in de ban van de performance. Charisma is met 

andere woorden een intrinsiek esthetische ervaring. Cha-

risma ontstaat als een representatie van een uitzonderlijk 

individu. Het is de presentatie van het unieke zelf voor een 

groep toeschouwers die actief deelnemen in deze wissel-

werking. Sjamanen zijn charismatisch, omdat ze een ge-

beuren op gang trekken waarin ze een mandaat krijgen van 

de gemeenschap om – plaatsvervangend voor die gemeen-

schap – de link met het bovennatuurlijke te maken (het 

Latijnse religare betekent (ver)binden). Charisma bestaat 

bijgevolg niet zonder performance.

3 | Charisma is reproduceerbaar. Charisma hangt in de 

twintigste eeuw nauw samen met het spektakel in de media. 

Het heeft de media nodig als voedingsbodem. Toch is de 

relatie tussen charisma en mediatisering niet recht even-

redig. Charismahistoriograaf John Potts stelt dat de celebri-

ty cultus van populaire massamedia illusies van charisma 

produceert. De uniciteit van de charismatische acteur wordt 
© TESLA
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Aristoteles, Cicero, Quintillianus en Longinus verschillen-

de kunstgrepen die de overtuigingskracht van het spreken 

en de spreker verhogen. Zo wekken bepaalde metaforen 

bepaalde emoties op. De charismatische spreker weet op 

die manier de ‘ziel’ van zijn toehoorders te roeren. Vandaag 

beroepen politici en andere publieke sprekers zich nog steeds 

op de kunst van de retoriek om hun charisma te versterken, 

wat er mogelijk op wijst dat het, ten minste deels, gecon-

strueerd kan worden.

Toch waren de theaterdocenten op het lentesymposium het 

er opvallend over eens dat charisma niet maakbaar is. Ie-

mand heeft het, of niet. De oorspronkelijk religieuze bete-

kenis van charisma als ‘een gift van Gods gratie’ resoneert 

hier nog steeds in het hedendaagse gebruik van de term. 

Binnen de Vlaamse acteursopleidingen (de Waalse komen 

later in het onderzoek aan bod) wordt charisma beschouwd 

als een aangeboren kwaliteit die mogelijk versterkt, gecul-

tiveerd of uitgespeeld kan worden, maar die als zodanig 

nooit zomaar valt aan te leren. In de woorden van theater-

maker Lucas Vandervost is het de taak van de theaterdocent 

deze aangeboren kwaliteit bij een acteur in opleiding te 

herkennen en te ‘ontbloten’. ¶

voor iedereen toegankelijk in wat Roach een ‘synthetische 

ervaring’ noemt. Een goedkope namaakversie van Audrey 

Hepburns ‘little black dress’ uit Breakfast at Tiffany’s, bij-

voorbeeld, werd massaal gekopieerd door verschillende 

confectieketens. Dankzij ‘Katy Perry eyelashes’ of de popu-

laire ‘Rachel haircut’ lijkt charisma aan iedereen toe te 

behoren. De uniciteit van de charismatische persoon wordt 

in de reproductie een ‘type’. Dit type kan worden verspreid 

en is, bovenal, verkoopbaar. 

Maar het beeld dat we vandaag via de agressieve paparaz-

zicamera’s van onze mediagoden krijgen, is niet langer 

flatterend en ondermijnt hun uitstraling van onsterfelijkheid, 

aldus Potts. Close-ups van hun cellulitis, snapshots van 

hun door drugs verwrongen gezichten of andere uitvergro-

te sporen van hun menselijke aard brengen het precaire 

evenwicht tussen charismata en stigmata uit balans. Deze 

sterren zijn te nabij, te aanwezig geworden: ze lijken te veel 

op ons, waardoor de noodzakelijke afstand die het verlangen 

voedt, verkleint. 

4 | Charisma is tijd- en contextgebonden. Tijdens de jaren 

1920 werd actrice Clara Bow gebombardeerd tot de eerste 

‘It-girl’, naar aanleiding van haar rol in de film It uit 1929. 

Hoewel ze voor altijd geassocieerd zal blijven met de onbe-

noembare It-kwaliteit, was Bow vooral bekend als het ar-

chetype van de ‘flapper’, een vrouwbeeld heel eigen aan de 

roaring twenties. De charismatische persoon lijkt bijgevolg 

iemand die de gevoeligheden van zijn of haar tijdgeest weet 

te belichamen. Charisma is dus mogelijk geen tijdloze 

kwaliteit; de historische context schept de voorwaarden 

waarbinnen charisma kan worden waargenomen. Zo blijkt 

charisma ook niet universeel, maar bestaat het in the eye of 

the beholder. Charisma is het resultaat van een talent van 

een individu (een gift) dat evenwel onbestaande is zolang 

het niet herkend wordt door de toeschouwer die het bestaan 

ervan bevestigt.

5 | Charisma is (niet) maakbaar. Charisma is een openba-

ring van een bijzondere manier van spreken, bewegen en 

communiceren voor een publiek, dat op zijn beurt de aan-

wezigheid van charisma attesteert. Als charisma het samen 

bestaan is van tegenstrijdige eigenschappen in eenzelfde 

lichaam, dan zijn die eigenschappen bovendien benoembaar 

en in principe om te zetten naar een aantal parameters die 

we kunnen aanleren. Charisma is dus ook techniek. 

De oude Grieken en Romeinen begrepen al dat de kunst van 

het spreken een berekend samenspel is tussen ethos, pathos 

en logos. In hun traktaten over de retorica ontwikkelden 

Eerste It-girl Clara Bow werd na 
haar rol in It vooral bekend als 
het archetype van de ‘flapper’, 
een vrouwbeeld heel eigen aan  
de roaring twenties. Zij wist de 
gevoeligheden van de tijdgeest  
te belichamen. Charisma is  
dus geen tijdloze kwaliteit,  
en blijkt ook te bestaan in the  
eye of the beholder.

1 We lazen Hans Ulrich Gumbrecht: The Production 
of Presence: What Meaning Can Not Convey 
(2004) en In Praise of Athletic Beauty (2006); 
Joseph Roach: It (2007) en John Potts: A History 
of Charisma (2009).

2 In The Kings Two Bodies. A Study in Mediaeval 
Political Theology (1957) traceert de Duitse 
historicus Kantorowicz het concept van het 

dubbele lichaam van de koning tot in de 
middeleeuwen. Zijn natuurlijk lichaam is sterfelijk 
en vatbaar voor alle zwakheden veroorzaakt  
door de natuur of het toeval. Het politieke lichaam 
van de koning is een lichaam dat symbolisch  
en ontastbaar is en de staat of de macht 
vertegenwoordigt.
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Welke functie vervult charisma  

in jouw werk?

Ik stel me de vraag of je stage presence kan 

trainen dan wel ontdekken. Is het aange-

boren en moet je het dus ontbloten of kan 

je het stimuleren en ontwikkelen? Ik laat 

een van de stemmen in mijn doctoraat 

twee pistes uitzetten. Enerzijds is er cha-

risma als het Franse présence, een aange-

boren kwaliteit die iemand heeft of niet 

en die maakt dat bepaalde mensen aan-

dacht genereren. Anderzijds is er een 

vorm van aanwezigheid zoals in het En-

gelse presence of stage presence, die door een 

speler kan worden getraind. Op zich denk 

ik dat het geen of-ofverhaal hoeft te zijn. 

Bij scenische aanwezigheid komt vaak ook 

charisma kijken, terwijl charisma volgens 

mij ook getraind kan worden. In elk geval 

was het initiële uitgangspunt van mijn 

onderzoek de vraag naar een mogelijke 

training van aanwezigheid.

Kun je benoemen wat het betekent  

om charismatisch te zijn?

Soms komt een student de studio binnen-

gestapt, bijvoorbeeld tijdens een ingangs-

examen, of wandelt een acteur de scène 

op, en verandert er iets in de ruimte. Er is 

een soort intensiteit, een energie die een 

andere aandacht vraagt. Die intensiteit 

verdwijnt zelden tijdens het spel. Het om-

gekeerde gebeurt vaker. Iemand is naast 

de scène niet charismatisch, maar gene-

reert in het spel een ander soort leven.

Je legt de klemtoon op het ‘pre-

expressieve’, op een fysiek niveau.

Ik zoek naar een soort dierlijke staat van 

zijn. Idealiter komen denken, voelen en 

handelen op één lijn. Ik vind dat we die 

elementen te vaak dissociëren. Al trai-

nend en spelend wil ik onderzoeken hoe 

het evenwicht ertussen kan variëren. Als 

je erin slaagt ze te laten samenvallen 

wordt impuls actie zonder tussenkomst 

van het denken. Dan kun je ongecensu-

reerd spelen. Je speelt dan ook onvoor-

spelbaar, zoals een dier. Je denkt wel, 

maar het is geen voor-denken of na-den-

ken. Je denkt in het moment. Die concen-

tratie leidt tot een staat van zijn in het 

spelen. Daarom is de titel van mijn docto-

raat ook Being in Playing en niet Being in 

Being, of Playing in Playing. In de context 

van dat spelen, van die fictieve wereld, is 

het een craft, een vak, een instrument.

Hoe creëer je de condities voor die staat 

van zijn? 

Ik start bij de verhouding tot het materi-

aal, niet op een interpretatieve of cogni-

tieve manier, maar op een fysieke manier. 

Een poging het materiaal op de vloer te 

belichamen. Een verhouding tot de tekst 

of tot een thema is altijd en voor alles een 

belichaamd engagement. Je laat het door 

je heen gaan. Daar komt zeker ook denken 

bij te pas, maar niet vanuit een beschou-

wing of een interpretatie.

Is charisma in die zin een uitzonderlijke 

toestand?

In mijn ogen is het dat zeker. Ik verwacht 

dat theater zich aan de dagelijkse realiteit 

onttrekt. Het gaat mij om een verhevigde 

intensiteit. Dat klinkt misschien esote-

risch, maar het is heel concreet. Het gaat 

om fysieke trillingen. Er is een kinestheti-

sche interactie met het publiek waardoor 

het onmiddellijk en haast daadwerkelijk in 

beweging komt. Als je met klassiek reper-

toire werkt, heeft de rol al iets charisma-

tisch. Shakespeares Richard III, Othello of 

Hamlet zijn in die zin onsterfelijk. Ik vind 

het erg belangrijk dat je als speler of als 

student naar de rol toe moet. Dat je kort-

om niet probeert om Hamlet naar je toe te 

trekken. Je moet van je sterfelijke zelf als 

acteur naar de onsterfelijk Hamlet in een 

poging mee te gaan in dat universum en 

erin te bewegen. Het is spannender iets te 

belichamen dat groter is dan jezelf. Dat 

‘Ik zoek naar een soort dierlijke staat van zijn’
Jan Steen over présence, charisma en aura in zijn acteurstraining

In een reeks interviews met theater-

makers verbonden aan verschillende 

acteeropleidingen in Vlaanderen, 

gaan de onderzoekers van Visual 

Poetics na welke rol charisma speelt 

in hun pedagogische praktijk. De 

focus ligt daarbij minder op wat cha-

risma is, maar veeleer op hoe charis-

ma werkt. Zo leidt de vraag naar een 

aantal hoofdkwaliteiten van een ac-

teur en zet ze de verschillende acteeropvattingen op 

scherp. Charisma draait immers niet alleen om aura 

en aanwezigheid, maar hangt ook samen met retorische 

en sociale talenten. We openen de 

reeks met een interview met thea-

termaker Jan Steen. Als docent Dra-

ma aan het KASK heeft hij een spe-

cifieke acteurstraining ontwikkeld 

waarin présence, charisma en aura 

een belangrijke plaats innemen. Ook 

in zijn docto raatsonderzoek, dat 

onlangs leidde tot een opmerkelijke 

opvoering van Sarah Kanes Psycho-

sis 4:48 en de publicatie van het boek Being in Playing, 

heeft Jan Steen het uitdrukkelijk over een uitzonder-

lijke aanwezigheid op scène.

© YURI VAN DER HOEVEN
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doet repertoire met je. Daarom spreek ik 

ook altijd van een ontmoeting als het over 

de verhouding tot een rol gaat. Als het 

goed is, kom je de rol tegen. Hamlet be-

staat niet, maar je trilt er wel in mee. Je 

kan elke tekst ook gewoon proberen hier 

en nu aan tafel te brengen. Dat kan ook 

mooi zijn. Maar je kan ook trainen om 

naar elders te gaan, naar andere gebieden 

buiten je eigen contouren. Daar kom je in 

charismatische gebieden terecht.

Jouw benadering verschilt van wat je vaak 

in het postdramatische theater ziet. Daar 

wordt aanwezigheid op scène dikwijls 

gedeconstrueerd en wordt niet zelden 

benadrukt dat de wereld vanuit verschil-

lende kanten kan worden begrepen. Alleen 

al de keuze voor een tekst van Sarah Kane 

daarentegen, is een keuze voor een 

radicaliteit en een directheid die ook bij de 

toeschouwer op een welhaast intuïtief-

emotioneel niveau binnenkomt. Psychosis 

is rechttoe rechtaan. De opvoering lijkt zich 

aan de andere kant van het continuüm te 

bevinden, waar je een echo van Artauds 

theater van de wreedheid hoort.

Ik ben heel blij met die referentie aan Ar-

taud. Cruauté is wreedheid maar het is 

ook ‘onversneden’. Cru maar ook Premier 

Cru. (lacht) Ik heb het sowieso wel gehad 

met ironie in het theater. Omdat het ons 

niet vooruithelpt. Ironie is belangrijk en 

zelfs noodzakelijk, omdat het relativeert. 

Maar ik heb het niet meer nodig om thea-

ter gedeconstrueerd te zien. We weten nu 

toch al dertig jaar dat theater theater is, 

dat het een afspraak is? We hoeven dat 

niet nog eens in een teken te zien. Ik ge-

loof dat we echt moeten proberen verbin-

dingen te maken in de plaats van te 

categoriseren en uit te sluiten. Ironie is 

per definitie afstand. Misschien is het fy-

sieke, eerder dan het woord, een manier 

om afstand te overbruggen en gemeen-

schappen te bouwen.

Training, meer bepaald jouw keuze voor  

de Feldenkrais-methode, staat zowat gelijk 

aan een techniek om fysieke obstructies 

weg te halen en blokkades op te heffen. 

Daardoor ontstaat een soort gemeen-

schappelijkheid. Een communitas 

gefundeerd in wreedheid.

Wreedheid, of misschien beter pijn. Een 

soort gedragen, gedeelde pijn. Dat vind ik 

ook troostend. En het is zeker niet mijn be-

trachting om te roeren in pijn. Ik vond de 

voorstelling bijvoorbeeld ook hoopvol en 

helemaal niet donker. Een week voor de 

première lazen we nog in een van Sarah 

Kanes vele interviews: ‘MY PLAYS ARE UT-

TERLY ROMANTIC.’ In kapitale letters 

schreef ze dat. Dat is helemaal niet nihilis-

tisch. Maar je kan niet ontkennen dat de 

mensheid vol ellende en pijn zit. Hoe ga je 

daarmee om? Als een vorm van delen. Ik 

meen echt dat er nood is aan gemeen-

schap, gedeelde pijnen, openheid over wie 

je bent. Alleen moet je daar intelligent mee 

omgaan. Zonder dat het exhibitionistisch 

wordt, zoals zo vaak het geval is bij reality 

tv. Dan schiet je je doel voorbij en wordt 

het weer oppervlakkig. Het etaleren van je 

binnenkant wordt dan snel buitenkant of 

imago: ‘Kijk eens hoe open ik ben!’ Dan 

etaleer je je intimiteit. Dat is zeker niet wat 

theater of de mensheid moet doen.

‘Ik heb het wel gehad met ironie 
in het theater. Ironie is belangrijk 
omdat het relativeert. Maar ik 
heb het niet meer nodig om 
theater gedeconstrueerd te zien. 
We weten nu toch al dertig jaar 
dat theater theater is, dat het een 
afspraak is? We moeten proberen 
verbindingen te maken in de 
plaats van te categoriseren en uit 
te sluiten.’

Aan deze bijdrage werkten mee:  

Edith Cassiers, Frederik Le Roy,  

Karel Pletinck (stage), Esther Tuypens, 

Kurt Vanhoutte, Nele Wynants.

 Lien Wildemeersch in Psychosis 4:48.
© KURT VAN DER ELST
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D In which way does the actor position himself towards his role? I think that, as an actor, you must put 

yourself in an equivalent position towards your role and towards the other. You look at it from the side, 

not to accentuate the apartness but to be aware that you are next to it. You put yourself in an equally vul-

nerable position as the role. You cannot exclude yourself from the work. You include the role in your self.

A I don’t like actors who are playing with the attitude: ‘This is not about me. It’s about the others. They 

are like that. I am not!’ I always think: but of course it is about you! Who else would it be about!? It is 

about a fellow human being. So it is about us, not about them. I really believe actors need to abandon 

that  narrow-minded us versus them-thinking. Furthermore I am convinced that we are all capable to  

be  everything and everyone that we can imagine. We know that if circumstances change, one can 

change drastically, in every possible way one could imagine. If my circumstances would be similar to 

the circumstances of the character/the other, my actions might be akin to the actions of the character/

the other.
 (short silence)
 If I were to play Richard III, I would want to understand his actions, and not only through my thinking 

apparatus. It is not the ‘tout comprendre, c’est tout pardoner’-attitude that I am looking for. I want to experi-

ence an embodied understanding which does not explain his actions to me, nor judge them, nor pardon 

them, but which confronts me with actions that are extreme but not estranged to me as a human being. As 

an actor I must ‘vibrate along’ with those extreme dimensions, as my teacher Dora van der Groen said. 

They are human dimensions, and I am part of those dimensions and I care about them.

 (silence)

S When you used the word akin, A, it reminded me of what Grotowski wrote on kinship in relation to our 

discussion. In his text ‘Tu es le fils de quelqu’un’ he asks actors to keep in mind at all times that every 

character has its own origin and is someone’s son or daughter. As a player, you are someone’s son or 

daughter as well. If you go back to the earliest days of human kind, we are all ‘sons and daughters of…’, 

we are related to each other.

T Yes. I think we need to take a closer look at this text. It is highly interesting. In this text he explains, 

among other things, how and why he liked to work with authors of the past. He makes a very compelling 

analysis on how the actor must approach his role.

In L’être et le jouant / Het zijn in het spelen / Being in Playing onderzoekt 

Jan Steen de ‘dramaturgie van de acteur’. Hij ontleent dit begrip 

aan theaterpedagoog en regisseur Eugenio Barba. In On Directing 

and Dramaturgy legt die uit dat de acteursdramaturgie verwijst naar 

de creatieve en hoogstpersoonlijke bijdrage van een acteur aan een 

creatieproces, en naar zijn vermogen om wat hij wil communiceren 

te wortelen in een structuur van fysieke en vocale acties. Deze 

acties zijn in staat de onmiddellijke aandacht van de kijker te grij-

pen en een scenische aanwezigheid van de acteur te genereren. 

Steens onderzoek spitst zich toe op de bewustwordingsprocessen 

die aan de basis liggen van deze scenische aanwezigheid en op de 

wijze waarop de acteur, vanuit zijn eigen ervaringsperspectief, die 

aanwezigheid kan intensifiëren. Enkele aspecten die worden on-

derzocht – zowel in de praktijk als binnen een interdisciplinair 

theoretisch kader – zijn uitzonderlijke zijnstoestanden in het spe-

len, lichaamsbewustzijn en tactiele interactie.

Het resultaat van dit doctoraatsonderzoek bevat zes fictieve con-

versaties over de dynamiek en de processen die aan de basis liggen 

van de dramaturgie van de acteur. Deze conversaties hebben nooit 

echt plaatsgevonden – of tenminste niet buiten het denkproces van 

de auteur. De gesprekspartners zijn niet gebaseerd op echte mensen. 

Het zijn gender-neutrale stemmen die spreken vanuit het perspec-

tief van hun specifieke functies binnen het theaterveld. Het zijn 

perspectieven die de auteur kent vanuit zijn eigen ervaring als 

acteur, als regisseur, als docent of als student.

Hieronder volgt een fragment dat handelt over de rol van de acteur.

Being in Playing: de eenmansconversaties van Jan Steen
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S (takes the Grotowski Sourcebook, searches, stops at page 294) 
 So first, let’s have a look at what he says about the authors of the past:

 (reads)
 “Authors, the great authors of the past, were very important to me, even if I struggled With them. I stood 

face to face to Slowacki and Calderon and it was like Jacob’s fight with the angel: ‘Tell me your secret!’ 

But to say the truth, your secret, what the hell? What counts is our secret, for us living today. But if I un-

derstand your secret Calderon, I am going to understand my own. I don’t speak with you as to an author 

whose work I will stage, but I speak with you as with my great-grandfather. That means that I am in the 

process of speaking with my ancestors. And of course, I am not in agreement with my ancestors. But at the 

same time I can’t deny them. They are my base; they are my source. It’s a personal affair between them and 

me. And that was how I worked on dramatic literature and almost always with authors of the past: exactly 

because it was a matter of ancestors, of other generations.”39 

 In the way Grotowski wants an actor to approach his role, we can read that same idea that it is a matter of 
ancestors. You must search for the origin of the role, for the beginning of the role, the traces of your role. If 

you do so, you are strongly connected to your role. You are connected to your past, to your ancestors, to 

someone from your lineage. It is a very personal affair. It is an affair between you and your ancestors.
 (searches, stops at page 303, then reads)
 “You must face all the classical questions of the performing arts. For example: But who is the person who 

sings the song? Is it you? But if it is a song from your grandmother, is it still you? But if you are discovering 

in you your grandmother, through your body’s impulses, then it’s neither ‘you’ nor ‘your grandmother 

who had sung’: it’s you exploring your grandmother who sings. Yet it can be that you go further back, to-

ward some place, toward some time difficult to imagine, when for the first time someone sang this song 

(…) You have this song, you must ask yourself where this song began (…) If you are capable of going with 

this song towards the beginning, it is no more your grandmother who sings, but someone from your lin-

eage. (…) Finally you will discover that you come from somewhere. As one says in a French expression: 

‘Tu es le fils de quelqu’un’. You are not a vagabond, you come from somewhere, from some country, from 

some place, from some landscape. There were real people around you, near or far. It is you two hundred, 

three hundred years ago, but it is you. Because he who began to sing the first words was someone’s son, 

from somewhere, from some place, so if you refind this, you are someone’s son. If you don’t refind it, you 

are not someone’s son; you are cut off, sterile, barren (…)
 What is it-the character? You? The one who first sang the song? But if you are the son of the one who 

first sang the song, yes, it is that which is the true trace of character. You are from some time, from 

some place.”40

A  That reminds me of something I read in an interview with Anna Zubrzycki and Grzegorz Bral, the found-

ers of the Song of the Goat Theatre.41

 (searches in his red notebook, then reads)
 “Traditional cultures, traditional songs, contain thousands of years of memory. It’s like it’s genetic; it’s as if 

the song is open, like a gene. You hear the sound, but under the surface of the sound there is the experience 

of hundreds of generations. Sometimes, you can hear it. I remember an African girl who came to our work-

shop about three years ago. On the first day I proposed to students that they sing very simple motifs, and 

asked some students simply to improvise. She started improvising. She obviously had a good ear and she had 

a good sense of rhythm. When she started singing, just by instinct, I said, ‘Could you sing me your ances-

tors?’ For her, it was a completely natural question, a natural request, and we all felt it, we all saw it. Only 

she was singing. She started singing her ancestors, generation after generation after generation. At one point 

she exploded with shaking and tears because she touched a place somewhere in her past that completely re-

leased her own energy and her own strength and power.”42

 (short silence)
 I really like the idea that you look at the role as if looking a relative. If you do that, you create a bond be-

tween yourself and the role. You are in lineage with your role. You are in line with your role. You create 

human ties. You belong to a larger whole.

 (silence)

D So if we try to summarize what we discussed about Stanislavski’s, Brecht’s and Grotowski’s thoughts on our 

39  J. Grotowski (2001). Performer.  
In R. Schechner & L. Wolford 
(eds.), The Grotowski Sourcebook  
(p. 294). New York: Routledge.

40  Grotowski, 2001: 303-304.

41  Anna Zubrzycki and Grzegorz Bral  
founded the Song of the Goat The-
atre in 1996 in Wroclaw, Poland. 
Apart from their international cele-
brated performances, throughout 
the years several company members 
also developed different pedagogi-
cal tools for actors and performers 
by giving workshops and master 
classes. In October 2014 they will 
start a study program in the ‘Lon-
don School Of Performing Arts 
Practices’ (LSPAP). It is a desire  
of mine, in the light of future  
research, to visit their school and  
to learn their ‘coordination tech-
nique’ first-hand.

42  Shevtsova, M. (2010). Maria 
Shevtsova in Conversation with 
Anna Zubrzycki and Grzegorz Bral, 
‘Song of the Goat Theatre: Finding 
Flow and Connection’. New Theatre 
Quarterly, 26(3), pp 248-260.
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second question, what do we have? I think we can say that Stanislavski is aiming for an empathic attitude 

from the actor towards his role. Brecht is looking for a critical attitude towards the role. And for Grotowski 

we could say that it is a tracing attitude, an attitude in which the actor explores the role’s traces, its origin. As 

an actor you must trace your role, you must find the origin, the beginning of it.

T It is fascinating that you put it that way.

D We also talked about superior positions and more equal positions. We talked about ‘coldhearted’ acting, 

which is a detached and primarily intellectual approach to acting. That type of acting is in line with 

Brecht’s ideas. We opposed it to ‘warm-hearted’ acting, which involves the mind and the body. It is an 

embodied way of acting. That type of acting is in line with Stanislavski and Grotowski. Yes.

A  Yes.

 (short silence)
 I would like to ask you one more question on our topic, T. Can I?

T Of course you can.

A Can you summarize your own ideas on what we discussed today?

 (silence)

T To me, the crucial question is: ‘In what way are you, as an actor, present in your role, and how can you be 

present and repeat that every single night in the presence of an audience?’ To me, it is not about identifying 

with a role or merely interpreting a role, but about the way in which you, as an actor, relate to your role and 

to your audience, with your whole physical and mental being – taking into consideration that we do not 

define a role as being merely text-based, but as everything actors create on stage.
 (short silence)
 I ask the actor to position himself towards his role, towards his material, towards the audience. In fact, ask-

ing the question ‘What is the actor’s attitude towards his role?’ or in other words, ‘How does the actor po-

sition himself towards his role?’ is already an attitude in itself. I mean, if you are actually asking yourself 

how you are related to your role or what your position is towards your role, and you do this while you are 

creating your role, while you are playing, that is a particular attitude. It is an attitude through which you 

are looking for relations.

 (short silence)
 In my work I ask the actor/student to make connections. You need to connect to your role. You need to 

connect to your actions, to your material, to your audience.

 (short silence)
 I also affirm the idea in Grotowski’s ‘Tu es le fils de quelqu’un’. I ask actor/students to be aware of that. But 

for me, it is not just a matter of going back to this one and only origin. The line to your ancestors is not a 

straight, direct one, but a flexible, ongoing one with many dimensions and accumulations of different gen-

erations that you are related to. I underline what we discussed before, namely that we don’t want to fix our 

roles, nor our own identities. The roles change through the actors who are playing them, just as the actors 

change through the roles they encounter.

 (short silence)
 If you, as an actor, ask yourself time and time again how you are related to a bigger whole, to the ones be-

fore you but also to the person you could be, you also exclude that ‘us versus them’-mindset that you men-

tioned earlier, A. As a player, you are connected to your material and to your character in a very personal 

way. It is about us, about being human. You are aware of who we have been and of what we could be, and 

you pay attention to that. You connect to your past. You connect to what is here and now and to what 

could possibly be. You connect to the other. It is an inclusive, relational attitude.43 And in this way, acting 

becomes an exercise in making connections and connecting.

 (short silence)
 We bond, bind, link, affiliate, relate, connect.

 We re-ligate.

43 One could read an indirect 
reference to the notion of Relational 
Art or Relational Aesthetics. Nicolas 
Bourriaud (1965), a French art critic 
and director of the Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux Arts in Paris, 
coined the term in 1995. But in is 
his work Relational Aesthetic (Paris: 
Presses du réel – 2002, originally 
published in French in 1998) he 
extensively explains his ideas on it. 
He describes artistic activity as “a 
game whose forms, patterns and 
functions develop and evolve 
according to periods and social 
contexts; it is not an immutable 
essence”. In relational art, “art is 
taking its theoretical horizon the 
realm of human interactions and  
its social context, rather than the 
assertion of an independent and 
private symbolic space”. Bourriaud 
points out the tendency of 
contemporary artists to increasingly 
leave their imaginary private worlds 
and to enter into public spaces, to 
actually interact in a more direct 
way. The artist is not only talking 
about himself anymore, he is no 
longer at the core of own his work, 
but he is the one who installs or 
deliberately evokes an interaction,  
a relation with the public. The 
artist preferably does this in social 
spaces and social environments. 
Bourriaud writes: “Art is a state of 
encounter”. Those encounters can 
and will endlessly occur since “the 
essence of humankind is purely 
trans-individual, made up by bonds 
that link individuals together in 
social forms which are invariably 
historical (…) There is no such 
thing as possible ‘end of history’  
or ‘end of art’, because the game is 
being for ever re-enacted in relation 
to its function, in other words, in 
relation to its players and the system 
which they construct and criticize”.

Being in Playing is een uitgave  

van MER Paper Kunsthalle en is  

te koop in de webshop van MER  

(shop.merpaperkunsthalle.org)  

of in Copyright Bookshop in Gent  

en Antwerpen.
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Een goeroe. Een begeesterend performer. David Zambrano wordt 

door de internationale dansgemeenschap op handen gedragen, 

maar is daarbuiten een nobele onbekende. Wie is deze Venezolaanse 

danser, choreograaf en docent die een onmetelijke invloed had op 

de ontwikkeling van hedendaagse dans en onvermoeibaar nieuwe 

generaties dansers blijft inspireren?

‘Soms voel ik me  
net Oprah Winfrey’

David Zambrano over improvisatie,  
het delen van kennis en de kracht van culturen

door Lene Van Langenhove

Aanvankelijk wilde hij wiskunde stude-

ren, maar eind jaren zeventig was compu-

terwetenschap dé toekomst, dus boog 

Zambrano zich na zijn legerdienst vier 

jaar lang over algoritmes en matrices.  

Al snel besefte hij dat dit niet de carrière 

was waarvan hij droomde en waagde hij 

de sprong naar de danswereld. Niet veel 

later ruilde hij Caracas in voor New York, 

waar hij met zijn energieke performances 

vijftien jaar lang een drijvende kracht 

achter de Downtown Scene was. In 2000 

verhuisde hij naar Europa. Na enkele ja-

ren in Amsterdam te hebben gewoond, 

verkiest de globetrotter tegenwoordig 

Brussel als uitvalsbasis.

Hoe zag de Venezolaanse dansscène  

eruit ten tijde van je carrièreswitch?

Ik had op dat moment totaal geen connec-

tie met de danswereld, dansen kende ik 

enkel van clubs. Toen ik eraan dacht dan-

ser te worden, ging ik kijken naar alle ge-

zelschappen van het land. Maar hun 

voorstellingen waren erg beïnvloed door 

David Zambrano staat bekend als 

begenadigd improvisor. Met zijn Flying 

Low-techniek gaf hij een unieke touch 

aan twee belangrijke principes in de 

hedendaagse dans: expansie en 

contractie van het lichaam, en van en 

naar de vloer gaan. Deze razendsnelle 

manier van bewegen, waar een grote 

kracht en expressiviteit van uitgaat, 

was van grote invloed op het 

heden daagse dansvocabularium. 

Daarnaast ontwikkelde hij de Passing 

Through-methode, waarbij men 

improviseert binnen gegeven 

richtlijnen en zich voortdurend 

compositorisch bewust is en keuzes 

moet maken, in relatie tot de ruimte 

en de andere performers.

moderne dans en ballet, en daar had ik 

niks mee. Sommige toneelstukken in de 

geest van Grotowski vond ik wel goed, net 

als voorstellingen met een heel fysiek ka-

rakter. De eerste workshop die ik volgde 

heette ‘expresión corporeal’, die was zo in-

spirerend dat ik meteen naar de States trok 

om er dans te studeren aan de universiteit 

van Illinois. Aan mijn familie vertelde ik 

dat ik mijn studies computerwetenschap-

pen zou verderzetten. Toen mijn stiefbroer, 

bij wie ik was ingetrokken, ontdekte dat ik 

dans studeerde, moest ik onmiddellijk zijn 

huis verlaten. En toen ik eindelijk de moed 

vond om mijn vader de waarheid te vertel-

len, was zijn reactie: oké, maar wij steunen 

je niet langer financieel. Ik was dus op me-

zelf aangewezen. Na mijn afstuderen in 

1984 verhuisde ik naar New York – ik heb 

niet eens op de diploma-uitreiking gewacht 

want daarvoor moest je betalen. Mijn moe-

der was dat jaar overleden aan kanker en 

ik beloofde mezelf dat ik voortaan zou 

doen wat ik wilde. Daar had ik geen diplo-

ma voor nodig.
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Hoe zou je de Downtown Scene  

van Manhattan beschrijven?

Ik heb in de late jaren tachtig en vroege 

jaren negentig twee heel verschillende pe-

riodes meegemaakt. Het breekpunt was 

Big Black Friday in 1989. Door de financië-

le crisis werd er flink geknipt in de subsi-

dies voor kunst. De sfeer werd enorm 

beïnvloed door senator Jesse Helms en 

 sigarettenmagnaat Philip Morris, die niet 

alleen een halt toeriepen aan de financie-

ring van kunst, maar ook aan censuur 

wilden doen. Vóór deze kaalslag in het 

hele land was het heel fijn in Manhattan. 

Elke week stond ik ergens op een scène te 

improviseren, alleen of met collega’s als 

Jennifer Monson, Jacky Shue, Yvonne Meier, 

Sasha Waltz en Ismael Houston-Jones 

(destijds een van de weinige zwarte he-

dendaagse dansers). Vaak ook met muzi-

kanten als Sam Bennett en Yuval Gabay. 

We vormden een groep improvisors die 

events organiseerde in PS 122, La Roulet-

te, The Knitting Factory… Er gebeurde 

ontzettend veel. Downtown had je Judson 

Church, waar je elke maandag gratis naar 

performances kon. In de jaren tachtig or-

ganiseerde PS 122 op zondagnamiddag 

‘Hot House’, waar het geweldig was om 

impro-performances te houden. Op dins-

dag was er ‘Open Movement’, waar je 

urenlang kon improviseren met dansers 

met uiteenlopende achtergronden. Een 

aantal theaters, zoals Dance Theatre 

Workshop en Danspace, begon mijn werk 

te produceren, ik werd gevraagd om cho-

reografieën te maken. Ik herinner me hoe 

blij ik was met de subsidie van de New 

York Foundation for the Arts. Dat cafeï-

ne-effect van die periode: heerlijk! 

Die spontane jamsessies, was dat een 

incrowdgebeuren?

In downtown Manhattan wel. Je had een 

homogeen publiek van kunstenaars, maar 

de zalen zaten altijd vol. Uptown vond je 

een meer heterogeen publiek. Daar gera-

ken was dan ook het doel. Ik herinner   

me dat iemand na een voorstelling van 

Trisha Brown in het centrum zei: waw, 

eindelijk heb je het gemaakt uptown. En zij 

 antwoordde: ja, ik heb er twintig jaar over 

gedaan! Ongelooflijk hoe volhardend en 

geduldig zij was. Wij jonkies wilden dat  

in één of twee jaar bereiken. 

In de jaren zeventig vond een opmerkelijke 

evolutie plaats in de emancipatie van de 

danser. Denk je dat de ontwikkeling van 

improvisatiemethoden daar een belangrijke 

rol in speelde?

Ja, maar het is er niet onlosmakelijk mee 

verbonden. Toen ik begon te dansen, wou 

ik meteen lesgeven én performen. Ik klom 

de scène op zonder enige voorbereiding of 

bedacht iets vlak voor ik op moest. Toen ik 

de eerste keer optrad in New York, noem-

de men mij een improvisor, ik had geen idee 

 David Zambrano in Soul Project.
© ANJA HITZENBERGER
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wat dat betekende. De Downtown Scene 

werd bevolkt door dansers zonder oplei-

ding die aan contactimprovisatie deden, 

maar net zo goed door nieuwsgierige dan-

sers die ballet of moderne dans hadden 

gestudeerd. Al die verschillende mensen 

brachten andere kennis mee: technieken 

als Skinner Releasing en alignment (gericht 

op een juiste, ontspannen houding, lvl), boed-

dhisme, yoga,… Dus er waren heel wat 

vormen van improvisatie in de New York-

se danswereld. Zelf hou ik nog steeds het 

meest van de fysieke variant, waar je vol-

op met associaties kan spelen en de hele 

tijd blijft bewegen. Tezelfdertijd ontwik-

kelde ik met de Flying Low-techniek  

een steeds gesofisticeerder vocabularium 

waarop ik kon terugvallen tijdens het 

 improviseren. 

Hoe kreeg Flying Low vorm?

Tijdens mijn studie volgde ik elke les aan 

de universiteit, ging ik lopen en deed ik 

aan fitness. Maar ik wist niks van stret-

chen en kreeg steeds meer pijn, tot ik op 

een dag niet meer kon stappen. Het ver-

dict: zes maanden op krukken lopen. Ik 

wilde niet weten van rusten dus ging ik 

naar de studio en rolde van mijn ene zij op 

de andere. Beetje bij beetje ontwikkelde ik 

een paar kleine bewegingen. Studenten die 

me zagen zeiden: waw, leer me hoe je dit 

doet! Mijn improvisatieworkshops in New 

York doorspekte ik met Flying Low en 

gaandeweg ontwikkelde ik een praktijk om 

vlot van en naar de grond te gaan zonder 

jezelf pijn te doen, maar met een enorme 

snelheid. De techniek leunt aan bij het 

principe van de vrije val in fysica: als je 

een bal laat vallen vanuit de hoogte, kan je 

de snelheid en de zwaartekracht van de 

bal gebruiken. Zo kan je ook, als je de 

energie in goede banen leidt, verbazing-

wekkende dingen doen met je lichaam. Je 

duikt naar beneden en de vloer wordt een 

oceaan waarin je in een eindeloze glijbe-

weging oplost. Belangrijk bij de ontwikke-

ling van Flying Low was de idee om met 

snelheid en lichaamsmassa een momen-

tum te creëren: een punt waarop je alle 

richtingen uit kunt met je lichaam. Het 

voelt als vliegen, terwijl je toch dicht bij de 

grond blijft. Ik was in die beginjaren ook 

beïnvloed door breakdance. De dans van 

de straat heeft me altijd gefascineerd en in 

de jaren tachtig zag je op elke straathoek 

breakdancers. Ik ben de techniek blijven 

onderzoeken en gebruik ze nog steeds om 

op te warmen en met alles in de ruimte 

contact te maken, inclusief de dansers.

Is dat wat je bedoelt wanneer je ‘gathering, 

sending’ zegt in je lessen?

Inderdaad. Verzamelen en uitzenden via 

elkaar, alsof we gloeilampen zijn die licht 

uitstralen. Je leert van elkaar, je neemt 

dat in je op en neemt het mee naar de an-

dere kant van de ruimte. Onderweg pas-

seer je langs mensen en maak je 

connectie met hen, en met de muren, het 

plafond en de vloer. 

Je was de eerste om dit soort beweging te 

ontwikkelen.

Het idee om van en naar de vloer te gaan 

in een vloeiende beweging was inderdaad 

 Het 50 villages project in Zuid-Korea.
© ANJA HITZENBERGER



15

Natuurlijk hebben heel wat choreografen 

die bij me gestudeerd hebben Flying Low 

tot iets anders getransformeerd. Ik ben 

blij als ik die invloeden zie terugkomen bij 

jonge studenten. Dat zeg ik altijd wanneer 

ik ergens lesgeef: zet dit alsjeblieft niet 

vast, werk het verder uit.

Wat versta jij onder structured en open 

improvisation? 

Open improvisatie is zonder voorbereiding 

de scène op stappen. Ik heb dat al zo vaak 

gedaan dat ik makkelijk een structuur 

kan bedenken waarrond ik verder kan 

werken. Ik voel de situatie aan: van zodra 

ik begin te bewegen projecteer ik mijn 

verbeelding, probeer ik mijn energie te ka-

naliseren en in een frame te gieten dat toe-

gankelijk is voor het publiek. Op andere 

momenten bereid ik wel een structuur 

voor. Wanneer ik een specifiek vocabula-

rium wil onderzoeken, bijvoorbeeld hoe je 

de manier van zingen van soulzangers tot 

uiting kan brengen, zorg ik voor een 

structuur waartoe alle 

dansers zich kunnen ver-

houden. We creëren regels 

en framen bepaalde scènes 

die kunnen samenklikken. 

Of ik gebruik tasks, waar-

van ik vooraf de tijdsduur 

en de intensiteit bepaal.  

Ik hou van beide improvi-

satiewijzen. Als ik alleen 

of met twee ben, verkies  

ik open impro, als ik met 

meerdere mensen werk, 

gebruik ik structured impro 

om het samen te houden. 

Ik hou van de massa die in 

elkaar opgaat. Mijn doel is om telkens die 

togetherness te bereiken. 

Als je improviseert, ben je tegelijk aan het 

componeren en reageren. Hoe combineer 

je het innerlijke, spontane ‘in het moment 

zijn’ met een focus op de blik van buitenaf? 

Die twee verzoenen vind ik een fijne uit-

daging. Door het zo vaak te doen, kost het 

me geen moeite om tijdens het improvise-

ren rekening te houden met factoren als 

 timing. Het is zoals een spontane speech 

geven: ik kan spelen met de lichaamstaal 

en het bewegingsvocabularium zoals ie-

mand anders met woorden speelt. Het is 

heerlijk om op het punt te komen waarop ik 

alles wat mijn lichaam spontaan aanbrengt, 

kan gebruiken om mezelf uit te drukken.

Je hebt ooit gezegd: improviseren is een 

kunst, choreografie een middel om dat te 

verwezenlijken. 

Ja, dat schreef ik eind jaren tachtig. Kijk, 

als je Graham bestudeert, leer je Gra-

ham-frases en die gebruik je dan in je 

voorstelling. Idem voor Cunningham, 

Brown, Taylor of Limon. De choreografie 

ontstaat door de herhaling. Ik ontwikkelde 

een Flying Low-vocabularium en bedacht 

heel wat frases, maar ik heb die nooit 

vastgezet. Voor elke creatie ontwikkel ik 

een specifiek vocabularium waarmee alle 

dansers kunnen improviseren. Voor Shock 

bijvoorbeeld deed ik research naar elektri-

sche schokbewegingen. Een choreografie 

maken op basis van frases zie ik als een 

goede oefening: door het herhalen van 

een idee kan ik me nog meer bevrijden 

van keuzes bij het improviseren. Ik kan 

gelijk waar op ieder moment performen 

omdat het lichaam een geheugen heeft. 

Dat is het ultieme doel. Al de rest is een 

oefening om dat te kunnen doen. 

Net zoals in de neurologie of cellenleer ben 

je ervan overtuigd dat er geen leiders nodig 

zijn om tot een nieuwe creatie te komen: 

iedereen is leider en iedereen maakt keuzes. 

Je research spitst zich met andere woorden 

toe op alternatieve organisatiemodellen.

Dat geldt voor de Passing Through- 

methode. Ik zie dat inderdaad als een 

 sociocentrische gemeenschap, waar alle 

 beslis singen gezamenlijk worden genomen. 

Bij Passing Through kan iedereen die de 

spelregels kent leiden en volgen, in elk deel 

van de compositie, en daar voortdurend 

tussen switchen. Er is geen specifieke be-

weging die de bovenhand neemt, het kan 

van eender welk deel van ons zijn komen. 

De uitdaging bestaat erin een speelse, 

spontane compositie te maken die voor het 

publiek aangenaam is om naar te kijken.  

Ik ontwikkelde Passing Through als 

nieuw. In New York was ik de eerste om 

op dergelijke manier te rollen en de spi-

raal te gebruiken. Maar wellicht heeft een 

of andere kungfumeester in Azië een ge-

lijkaardige techniek ontwikkeld. De essen-

tie is dat je jezelf zacht maakt en elk deel 

van je lichaam gebruikt om pijnloos te 

landen. Voor mij is de idee dat ons be-

wustzijn niet beperkt is tot ons eigen li-

chaam, maar zich ook uitstrekt naar onze 

omgeving, dat alles met elkaar is verbon-

den en tot ons doordringt, erg belangrijk. 

Ik kan gelijk waar op ieder 
moment performen omdat het 
lichaam een geheugen heeft. Dat 
is het ultieme doel. Al de rest is 
een oefening om dat te kunnen.
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 reactie op de hiërarchie in de danswereld, 

ik wilde een ruimte creëren waarin je je-

zelf kan uitdrukken, waar je vrijuit met 

anderen kan spelen, zolang je de spelre-

gels respecteert. Ik vind het nog steeds 

fijn om te doen, maar ik hou ook van het 

tegenovergestelde: de egocentrische com-

positie, zoals in Soul Project, waar de dan-

sers een voor een hun plaats op de scène 

opeisen en het publiek zich rond hen moet 

scharen. Het belangrijkste vind ik dat er 

een uitwisseling op hetzelfde niveau 

plaatsvindt tussen alle performers en  

dat je ieders kracht kan zien. 

Tijdens je New Yorkse periode keerde je  

elk jaar terug naar Venezuela, en richtte er 

zelfs het Festival de Danza Postmoderna 

op. Hoe nieuw was deze hele beweging  

in je thuisland?

Er bestonden enkele internationale thea-

terfestivals, maar geen die voorstellingen 

en workshops combineerden. Met het beet-

je geld dat mijn moeder naliet, organiseer-

de ik het festival voor het eerst in 1989. Ik 

bracht uit de States informatie mee over 

contactimprovisatie en verschillende 

danstechnieken. De artiesten die ik uitno-

digde om les te geven, wilde ik ook laten 

performen. In de eerste editie gaf geen 

 enkele Venezolaanse choreograaf toestem-

ming aan zijn dansers om de workshops te 

volgen, geen van de dansinstellingen wilde 

betrokken worden. Zij zaten erg sterk in de 

traditie van moderne dans en ballet. 

Dus eigenlijk schudde je, in de periode  

dat de Vlaamse Golf het landschap hier 

hertekende, op je eentje de Venezolaanse 

danswereld wakker? 

Wel, ik deed dat niet alleen. Samen met 

Carlos Paolillo, directeur van het Instituto 

de Danza, kon ik een beetje geld lospeute-

ren. Maar dat was pas voor de tweede edi-

tie, de eerste editie wilde niemand ons 

ondersteunen. Gaandeweg kreeg ik meer 

steun en respect. Het eerste jaar waren er 

vijftien deelnemers: psychologen, schil-

ders, mensen die wilden bewegen. Het 

tweede jaar stonden sommige dansers van 

de grote gezelschappen er al iets meer voor 

open en gingen de workshops door in het 

Instituto de Danza. Uiteindelijk bereikte 

het festival vijfhonderd studenten, ze kwa-

men van overal in Venezuela en de laatste 

editie vond ook plaats in Colombia, Ecua-

dor en Cuba. Ik vond het heel fijn om een 

jonge generatie in aanraking te brengen 

met wat zich in de internationale danswe-

reld afspeelde. De docent-choreografen die 

 HOLES op Tanz im August.

Onze maatschappij is  
zo geobsedeerd door 
eeuwige jeugd – ook in  
de danswereld voel je  
de druk om elk seizoen 
iemand tot rising star  
te bombarderen – er is 
helemaal geen plaats  
voor ouderen.
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ik uitnodigde gaven hun kennis op een 

open manier door, ik wilde dat ze de creati-

viteit en verbeelding van de deelnemers 

zouden stimuleren, eerder dan hen te zeg-

gen hoe ze precies moesten bewegen. Op 

die manier konden jonge choreografen hun 

eigen werk ontwikkelen. 

De liefde bracht je van New York naar 

Amsterdam, waar je partner Mat Voorter 

(danser en kostuumontwerper) toen 

woonde. Hoe kreeg je voet aan de grond  

in Nederland? 

Toen ik me in Amsterdam settelde, wou ik 

mijn dansachtergrond delen met de stad. 

Ik had een idee voor een talkshow, waarbij 

ik performers zou uitnodigen om met mij 

te improviseren op live muziek en nadien 

met hen in dialoog zou gaan. Destijds 

hield ik er helemaal niet van om te praten 

op de scène, en ik vond dat ik dat moest 

leren. Zo ontstond David Zambrano invites… 

Elke maand selecteerde ik een oudere en 

jongere choreograaf, toen vaak nog onbe-

kend in Nederland, zoals Meg Stuart, 

Mark Tompkins, Frans Poelstra, Thomas 

Hauert, Hisako Horikawa, Osmani Tellez 

en Simone Forti. Vaak ontstond er een 

speciale, gemoedelijke sfeer en het pu-

bliek was heel nauw betrokken. 

Hoe zou je de verschillende kunstscènes 

van de steden waar je woonde omschrijven?

In West-Europa is er een duidelijke hiërar-

chie: producer – choreograaf – danser – 

docent. Aangezien ik vooral lesgaf toen ik 

hier arriveerde, bevond ik me helemaal 

onder aan de ladder en was het bijzonder 

moeilijk om als kunstenaar steun te vin-

den in Nederland. De Belgische dansscène 

was opener, misschien omdat hier geen 

lange traditie van instituten bestond. 

Anne Teresa De Keersmaeker en Wim 

Vandekeybus nodigden me uit om les te 

geven aan hun gezelschappen en aan 

PARTS. Vrij snel heeft Charleroi Danses 

mijn werk gecoproduceerd. In het alge-

meen heb ik altijd heel goede ervaringen 

gehad in Europa, daarom ben ik ook ver-

huisd destijds. Maar New York zal altijd 

speciaal blijven. Ik ga binnenkort terug 

om er een workshop te geven en om nog 

eens in Judson Church te performen.

Heel wat mensen beschrijven het volgen 

van een workshop bij jou als een life-

changing experience. Je bent een goeroe.

Haha, soms voel ik me net Oprah Winfrey. 

Ik heb er nog aan gedacht danstherapie te 

studeren. Het geeft mij enorm veel vol-

doening als ik er in slaag om mensen op 

hun gemak te stellen, als ik tools kan aan-

reiken die hen echt helpen.

Hoe slaag je erin studenten uit hun comfort 

zone te halen en hen uit te dagen om 

nieuwe mogelijkheden te verkennen? Ik 

herinner me dat je er geregeld iemand 

uitpikte en dan uitgebreid feedback gaf in 

de vorm van een mini-performance.

Ik probeer iedereen zo individueel mogelijk 

te benaderen. Wanneer ik invloeden van 

andere dansachtergronden herken, zeg ik 

hun dat alles wat helpt om zichzelf uit te 

drukken waardevol is, het hangt ervan af 

hoe en wanneer. Als je slaafs een bepaalde 

techniek volgt, heb je een probleem. Het 

gaat erom dat je andere reactiepaden vindt 

waarbij je de kennis die je hebt vergaard 

kan gebruiken, maar onder andere om-

standigheden en voor andere doeleinden. 

Om daarbij je levenservaring ten volle in te 

zetten moet je bepaalde dingen kunnen 

afzetten en andere net oproepen.

Het valt me op dat je, in tegenstelling tot 

heel wat docenten met zoveel bagage, heel 

genereus bent. Je wilt je ervaring echt delen.

Ik hou van het doorgeven van kennis, en 

ik vind het fantastisch om mensen rich-

ting inspirerende bewegingssituaties te 

begeleiden. Sinds mijn jeugd heb ik iets 

met social dancing, wil ik op speelse wijze 

onzichtbaar worden voor het oog van an-

deren, wil ik transformeren in eender 

welk personage of type dat in me opkomt. 

Die attitude wil ik overbrengen, samen 

met het besef dat iedereen zichzelf moet 

accepteren zoals hij of zij is. Alleen door je 

onwetendheid onder ogen te zien, kan je 

de verlichting bereiken. 

Je deelt ook graag met je publiek. In Afrika 

bracht je voorstellingen letterlijk dicht bij 

de mensen. 

Ja, bij Soul Project kon het publiek elk 

zuchtje en elke beweging van heel dichtbij 

ervaren. Die voorstelling hebben we in 

vijftig dorpen gebracht, in Senegal, Polen, 

Slovenië, Zuid-Korea en Costa Rica. Door 

zo dicht bij het publiek te spelen, kon ik 

hun ook de kracht van het kleine gebaar 

laten zien. Schoonheid zit in kleine din-

gen, zoals je in kleine dorpjes mensen ziet 

dansen die meticuleus bewegen op het 

ritme van de muziek. 

Je choreografisch werk is puur, anti-

conceptueel, niet uit op effecten, maar 

tegelijk ook heel theatraal.

Natuurlijk is het boeiend om het rationele 

denken te exploreren, maar er is ook zo-

iets als lichamelijke intelligentie. Voor ik 

sterf, zou ik graag meer te weten komen 

over de werking van energie in ons li-

chaam. Ik weet niet wanneer dat zo in 

zwang is geraakt, dat praten over de poli-

tics of dance. Gelukkig zijn er nog choreo-

© EMILIE DELUGEAU
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grafen die de pure fysicaliteit willen 

onderzoeken. 

Aan de andere kant calculeert de 

wiskundeknobbel in jou toch voortdurend 

tijd en ruimte? 

Je leert te meten door te doen. Als je rich-

ting glazen deur of dakrand rent, rem je 

instinctief af. Hoe je de afstand calculeert 

zonder die exact te kennen, die logica om 

de juiste dosis energie te leveren, daar 

speel ik graag mee. Timing is zo belang-

rijk. Als je een seconde te laat of te vroeg 

bent wanneer je een grap vertelt, werkt ze 

niet. Zo tracht ik ook in te schatten hoe je 

je levenswijsheid kan gebruiken op een 

manier die de aandacht van het publiek 

vasthoudt. Het is een kwestie van dose-

ren, het is bijna wiskunde. En zo kom ik 

toch weer uit bij mijn wetenschappelijke 

achtergrond. Als kunstenaar, en als mens, 

zoek ik naar antwoorden op de grote vra-

gen die ook wetenschappers stellen: waar 

komen we vandaan en waar gaan we 

naartoe, is er een hoger iets, wat bestaat 

er buiten de aarde? We zijn allemaal op 

zoek naar de zin van het leven. In het 

boeddhisme zegt men: je moet de cirkel 

van leven en dood accepteren, het is niks 

meer dan energie. 

Je bent al meer dan dertig jaar bezig. Hoe 

hou je het fris?

Door in beweging te blijven. Ik ontwikkel-

de een bepaalde methode om kennis door 

te geven, en die houdt me scherp. De vra-

gen die de dansers van verschillende leef-

tijden me stellen, houden me nieuws gierig. 

Mijn verbeeldingskracht is groter dan ooit. 

En ik heb zoveel systeempjes bedacht, dat 

ik altijd met één ervan kan spelen. 

Hoe ga je om met ouder worden?

Als ik mezelf in de spiegel zie, merk ik dat 

ik ouder word: minder haar, minder strak-

ke huid, een buikje. Maar als ik in de stu-

dio ben of op de scène sta, voel ik me nog 

altijd een kind. Ik heb nog steeds veel 

energie, meer uitgesproken zelfs, en ik 

kan beter dan ooit aanvaarden dat de in-

spiratie de ene dag groter is dan de ande-

re. Ik ben nog altijd in staat om iets aan 

een publiek over te brengen en vind nog 

steeds plezier in wat ik doe, dus je hoort 

me niet klagen.

Denk je nooit: alles is al eens gedaan? Als je 

op een lange carrière kan terugblikken, zie 

je onvermijdelijk dingen terugkeren. Zoals 

Sidi Larbi Cherkaoui of Akram Khan nu 

hedendaagse dans mixen met salsa, dat 

deed jij dertig jaar geleden in Ballroom.

Ja, toen is Damien Jalet zelfs nog komen 

kijken naar de repetities. Nu, zij hebben 

dat anders aangepakt, met een strakke 

choreografie en grote gebaren. Maar dat 

vind ik leuk. Zolang iemand het voor de 

eerste keer ziet, is het nieuw. En zo heeft 

elke tijd zijn publiek. Destijds was ik erg 

bezig met gendergelijkheid, niet omwille 

van mijn homoseksualiteit maar omdat ik 

dat patroon van de Afro-Caribische kop-

peldansen, waarbij de man de vrouw leidt, 

wou doorbreken. Gelijkheid van man en 

vrouw vind ik enorm belangrijk en ik 

hoop echt dat we dat ooit zullen bereiken. 

En dat onze maatschappij bevrijd wordt 

van dat verlangen naar ideale lichamen. 

Onlangs maakte Jane Hackett in 

samenwerking met Jonathan Burrows een 

voorstelling met ‘dansers op rust’ in Sadlers’ 

Wells. Wanneer ga je eindelijk je project 

starten met oudere performers?

Ik zou dat zo graag doen, maar tot nu toe 

kon ik niemand overtuigen om een voor-

stelling met oudjes te produceren. Onze 

maatschappij is zo geobsedeerd door eeu-

wige jeugd – ook in de danswereld voel je 

de druk om elk seizoen iemand tot rising 

star te bombarderen – er is helemaal geen 

plaats voor ouderen. Een samenleving  

kan pas functioneren als zowel de wijs-

heid van de oudere generatie als de kracht 

van de jonge generatie worden onder-

steund. We moeten verder kijken dan  

looks en leeftijd.

Heel wat van je poulains, zoals Edivaldo 

Ernesto, maken intussen zelf creaties die 

goed worden ontvangen, je hebt feeling 

voor het scouten van nieuw danstalent.

Ik organiseer nooit audities maar selec-

teer dansers tijdens workshops. Ik zoek 

dansers die bereid zijn via beweging hun 

levenservaring te delen of die me iets 

kunnen bijbrengen over hun culturele 

achtergrond.

Hoe belangrijk is die culturele uitwisseling 

voor jou?

Bijna alles wat we weten in dans – en in 

de kunsten en het leven – komt voort uit 

een culturele uitwisseling, op zijn minst 

tussen twee mensen. Ik geloof niet in ge-

nieën, want een fantastisch idee wordt al-

tijd uit een dialoog geboren. Toen ik in 

New York lesgaf, vond ik het enorm verrij-

kend dat studenten uit Afrika, Oost- en 

West Europa, het Midden-Oosten en Azië 

heel verschillende vragen stelden. Van die 

uitwisseling van ideeën en manieren van 

denken heb ik zoveel geleerd. Ik probeer 

altijd een omgeving te creëren waarin ie-

dereen zich op zijn gemak voelt, opdat we 

van elkaar kunnen leren. Voor The Rabbit 

Project trok ik de studio in met zeventien 

jonge dansers, waaronder twee van Les 

SlovaKs. Elke avond aten we een gerecht 

uit het land van een van de dansers en 

Bijna alles wat we weten in de kunsten  
en het leven komt voort uit een culturele 
uitwisseling. Ik geloof niet in genieën,  
een fantastisch idee wordt altijd uit een 
dialoog geboren.
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vertelde die persoon over zijn gewoonten, 

levensvisie, enzovoort. In mijn werk streef 

ik naar een wereld zonder grenzen, met 

respect voor ieders cultuur. 

Verliezen we in deze geglobaliseerde tijden 

niet net de uniciteit van culturen? 

Ik denk dat je een cultuur juist levend 

houdt door ze te delen. Wat mij angst aan-

jaagt is het nationalisme, de idee dat iets 

puur is en slechts één bepaalde groep toe-

behoort. Geen enkele cultuur is puur, cul-

turen ontstaan altijd door uitwisseling 

met andere culturen. Nu, een wereld zon-

der grenzen is niet haalbaar, er is controle 

nodig om een halt toe te roepen aan ter-

reuroorlogen, de jacht op homo’s in be-

paalde christelijke landen, de verspreiding 

van virussen… Soms droom ik dat het 

menselijke ras zodanig gemixt is dat er 

alleen nog mestizo’s zijn, en afhankelijk 

van waar je woont, zijn er specifieke ge-

woonten. Want dat is het probleem van 

globalisering, dat er onder druk van de 

media en het kapitalisme betekenisloze 

eenheidsworst ontstaat. Daarom kies ik 

altijd voor ambachtelijk gemaakte dingen, 

dat gaat van kledij over eten tot de sceno-

grafie van mijn creaties. 

Vanwaar komt je fascinatie voor folklore?

Als tiener ging ik eens mee naar een feest 

op het platteland. Elke heiligenviering 

gaat daar gepaard met een speciale dans, 

vaak beïnvloed door de Afrikaanse, 

Spaanse of Franse volksdans. Sindsdien 

ging ik naar vieringen in verschillende 

dorpjes om van de locals te leren. De live 

muziek in combinatie met het sociale as-

pect – oude mensen die samen dansen 

met kinderen – dat is fantastisch. 

Je slaagt er doorgaans in om projecten te 

realiseren zonder overheidssteun. Hoe 

overleef je zonder subsidie? 

Vroeger investeerde ik wat ik verdiende 

met het geven van workshops meteen 

weer in mijn projecten, maar sinds twee 

jaar gaat alles naar het huis dat we hier 

hebben gekocht. In december ga ik wel 

weer een studio huren om er met drie 

dansers te werken, want het verrijkt mijn 

leven. Ik kan hun verblijf- en reisonkosten 

vergoeden, maar meer niet. Ik heb nooit 

subsidies aangevraagd in België omdat ik 

hier geen vzw heb, en simpelweg de tijd 

mis om er een op te richten. Mijn droom 

is een eigen studio. Nu, het voordeel van 

onafhankelijk werken is dat ik aan nie-

mands eisen of wetten moet voldoen. 

Droomde je nooit van een eigen 

gezelschap?

Nee. Ik werk vaak met dezelfde perfor-

mers, maar de groepsdynamiek is elke 

keer anders. Wat me afschrikt aan een ge-

zelschap is dat je je de hele tijd moet be-

zighouden met papieren en vergaderen. Ik 

dans liever dan dat ik erover praat. Nu, het 

werk dat ik maak, gebaseerd op improvisa-

tie, is moeilijk te verkopen, het is te ris-

kant. Maar ik móét gewoon dansen, het is 

een noodzaak. De voorbije zomer perform-

de ik op Impulstanz in Wenen voor de ze-

vende keer met violiste Iva Bittová, voor 

duizend toeschouwers. Zij is iemand die 

leeft voor haar kunst en altijd een manier 

zal vinden om te creëren. Dat verbindt 

ons. Met butoh-dansers heb ik ook een 

sterke connectie, vooral met oudere dan-

sers als Horikawa en Tanaka. Zij blijven 

bewegen, volledig toegewijd aan hun 

kunst. Ze performen maar een paar keer 

per jaar, maar als ze dat doen, gaat er een 

enorme kracht van uit. Kwantiteit is een 

belangrijke graadmeter voor succes gewor-

den, maar daar gaat het toch niet om. ¶

Lene Van Langenhove is hoofd-

redacteur van Etcetera en schrijft  

als freelancer voor verschillende 

media en theaterhuizen.

 Zambrano: ‘Ik hou van het doorgeven van kennis en vind het fantastisch  
om mensen richting inspirerende bewegingssituaties te begeleiden.
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Sinds het Armoederapport in 1994 uitwees 

dat culturele armoede een van de zwaarste vormen van 

uitsluiting is en het sociaal-artistieke onder Bert Anciaux 

werd opgenomen onder het Kunstendecreet, heeft de sector 

een boom doorgemaakt. Dat geldt echter vooral voor het 

theater. Dans blijft achterop hinken, alsof ‘andere lichamen’ 

toch maar moeilijk doorbreken in het bastion van deze hoge 

lichaamskunst. Om die lacune te vullen, heeft de sociaal- 

artistieke organisatie Platform-K zich sinds twee jaar toege-

spitst op dans. Hun missie? Voorstellingen maken met 

mensen met en zonder beperking en een dansopleiding uit 

de grond stampen waarbinnen zij professioneel getraind 

worden. Eind oktober ging hun nieuwe voorstelling in pre-

mière. The beast in the jungle is een duet tussen Kobe Wyffels, 

een 28-jarige danser met het syndroom van Down (en een 

van de kernleden van de danswerkplaats) en de Brits-Azia-

tische Taha Ghauri die net aan PARTS afstudeerde. Oliver 

Roels van het KIP tekende samen met Charlotte Dhaenens 

voor de regie. 

Aan de hand van de voorstelling en interviews met de artis-

tieke crew proberen we de prille werking van Platform-K in 

kaart te brengen. Hoe doe je dat, dansen met een beperking? 

Wat maakt een sociaal-artistiek creatieproces zo specifiek? 

Hoe werk je met een groep waarbinnen de definitie van dans 

sterk verschilt naargelang het lichaam dat danst? En hoe 

kom je tot een voorstelling waarin mensen met en zonder 

beperking gelijkwaardig op scène staan? Zoals Wouter Hil-

laert aangeeft in zijn artikel ‘De toekomst van sociaal-artis-

tiek: het anker of de enterhaak’1 werd dat gesprek over me-

Verschil als methode

thodologie tot dusver te weinig gevoerd, al zou het het debat 

kunnen losweken van al te veralgemenende bespiegelingen 

over sociaal-artistiek als discipline, met name wat betreft 

de eeuwige spanningsverhouding tussen het ‘sociale’ en het 

‘artistieke’. 

Van therapie naar methodologie

Mensen met een fysieke of mentale beperking worden in 

onze maatschappij nog vaak benaderd met het oog op hun 

gebrek. In een danscontext ligt dat nog gevoeliger. Platform-K 

gaat aan de slag met mensen die hun lichaam niet zelden 

als een last met zich meezeulen. ‘Sommige van onze dansers 

worstelen daar emotioneel erg mee, vertelt Frauke Seynnae-

ve, artistiek medewerkster. ‘Zeker diegenen die na een on-

geval verlamd zijn geraakt of nog meedraaien in het gewone 

leven en voortdurend botsen op hun anders zijn. Voor enke-

le van onze dansers met Down is hun lichaam dan weer iets 

vreemd. Ze experimenteren met hun seksualiteit, maar 

voelen hun eigen grenzen en die van anderen moeilijk aan. 

Je merkt dat er een afstand bestaat tussen wat hun lichaam 

doet en wat het voelt.’ In het artistiek ontwikkelen van men-

Een portret van Platform-K, de eerste sociaal- 
artistieke danswerkplaats in Vlaanderen

Wie naar hedendaagse dans gaat kijken, 

verwacht meestal lichamen met een weerga-

loze techniek en elastiekjes in hun ledematen 

in plaats van spieren. Niet verwonderlijk ook, 

want dansers met een fysieke of mentale 

beperking blijven een taboe op onze Vlaamse 

podia. Daarmee is de missie van Platform-K  

in één zin samengevat.

door Charlotte De Somviele

Het vergroten van het lichaams-
bewustzijn van mensen met  
een beperking is een eerste, 
noodzakelijke stap. In een  
veilige omgeving leren ze het 
eigen lichaam al dansend  
beter kennen en aanvaarden.



sen met een beperking is het vergroten van 

dat lichaamsbewustzijn een eerste, noodza-

kelijke stap. In een veilige omgeving leren ze 

het eigen lichaam al dansend beter kennen 

en aanvaarden. Beweging en danstherapie 

zijn dan ook nauw gelinkt. Zo wordt ‘snoe-

zelen’ veel beoefend in zorgcentra, waarbij 

de zintuigen van bewoners worden geprikkeld 

met behulp van muziek, licht en zachte ma-

terialen. Ook de Sherborne-techniek probeert 

via beweging gevoelens van zelfvertrouwen 

en veiligheid te versterken. Maar hoe maak 

je de brug van dans als therapie naar dans 

als kunstvorm? Platform-K staat voor de 

uitdaging deze expertise al doende op te 

bouwen. In Vlaanderen bestaat er immers 

geen andere dansopleiding voor mensen met 

een beperking. Ook omgekeerd zetten dans-

scholen lange tijd niet in op het aanleren van 

dansmethodieken voor mensen met een 

handicap. Al lijkt het zij voorzichtig te keren. 

Het Antwerpse conservatorium nam dit 

academiejaar een module inclusiedans op in 

het curriculum.

Diversifiëren

Alles begint bij de juiste dynamiek tussen de 

choreograaf en de groep dansers. Platform-K 

werkt met een doorschuifsysteem waarbij 

choreografen drie maanden in de werkplaats aan de slag 

gaan. De dansers worden daardoor op een veelzijdige manier 

artistiek gevoed. ‘Mensen met een beperking moeten vaak 

een vertrouwensbarrière over,’ vertelt Inge Lattré, artistiek 

coördinator. ‘Het is belangrijk dat die relatie goed zit, anders 

klappen ze toe. Dat vertrouwen gaat niet alleen uit van de 

dansers naar de choreograaf, maar ook van de choreograaf 

naar de dansers. Hij moet voldoende tijd nemen om te ob-

serveren wie voor hem staat en te bepalen hoe hij zijn aanpak 

daarop afstemt.’ Ook in een ‘gewone’ dansopleiding zijn er 

grote fysieke verschillen tussen dansers: de ene heeft een 

sterke rug, de andere een zwakke nek. Alleen zijn die ‘afwij-

kingen’ zo miniem dat de lichamen zich zonder al te grote 

problemen kunnen aanpassen aan de techniek. Bij mensen 

met een beperking moet de techniek zich schikken naar de 

lichamen. Mensen met het syndroom van Down zijn bijvoor-

beeld vrij atletisch en musculair gebouwd, waardoor ze zeer 

flexibel zijn, gemakkelijk aan hun tenen kunnen of in staat 

zijn een split maken. Andere dansers bewegen dan weer 

spastischer en kunnen moeilijker overweg met grondwerk. 

Ook de psychologische verschillen zijn groot. Sommigen zijn 

hooggevoelig en raken snel overprikkeld, anderen hebben 

een beperkt inlevingsvermogen waardoor ze zich niet altijd 

bewust zijn van het effect op anderen. De twaalf dansers die 

twee keer per week samenkomen, kan je onmogelijk op de-

zelfde lijn plaatsen. De choreograaf moet bijgevolg diversi-

fiëren. En de fysieke en sociale verschillen onderzoeken op 

hun artistieke waarde.

In The beast in the jungle gebeurt dat met veel zelfrelativering. 

Net daardoor gaat de voorstelling voorbij aan wat gemakke-

lijk gepromoot wordt als een sociaal-artistiek duet, waarbij 

Kobe Wyffels voor de eerste pool staat en Taha Ghauri voor 

de tweede. ’Kobe is een fantastische danser die geobsedeerd 

is door jumpen,’ vertelt choreografe Charlotte Dhaenens. 

‘Door zijn korte benen en enorme spierkracht is het des te 

interessanter om naar hem te kijken. Down-mensen hebben 

ook een gigantische tong, daarmee hebben we dan maar een 

hele muzikale scène geïmproviseerd. Zo’n materiaal moet je 

durven gebruiken, net omdat het Kobe als performer zo 

bijzonder maakt.’ Ook spraakverwarring was een thema dat 

tijdens het proces kwam bovendrijven. Ghauri spreekt alleen 

Engels, Wyffels kan moeilijk overweg met verbale abstractie. 

Die spraakverwarring wordt echter verhevigd, waardoor ze 

 In de dansstudio van Platform-K dansen mensen met en zonder beperking samen.



een universeel verhaal gaat vertellen over vriendschap, 

vertrouwen en eigenbelang. Zo vraagt Wyffels meermaals 

aan Ghauri om Vlaamse begrippen zoals ‘balletjes in toma-

tensaus’ of ‘choco’ uit te spreken, waarop Ghauri er een 

muzikaal klankspel mee speelt. Taal wordt hier meer onder-

zocht op zijn poëtische dan op zijn semiotische betekenis, 

wat strookt met het muzikale opzet van de voorstelling 

waarin de twee hun fascinatie voor grunting (een zangtechniek 

uit het metalgenre, CDS) onderzoeken. Net in die muzikaliteit 

vinden de jongens een gedeelde taal. Ghauri reciteert ook 

vaak teksten in het Engels waarop Wyffels steevast antwoordt 

met ‘yes’. Wat je zou kunnen interpreteren als een machts-

dynamiek, wordt een humoristische reflectie op de scheve 

zorgrelatie die we snel in zo’n samenwerking lezen. Wyffels’ 

zelfbewuste, soms geblufte ’yes’ holt de betekenis van Ghau-

ri’s vragen uit, waardoor het een verzet wordt. ‘De voorstel-

ling gaat over zorg dragen en vertrouwen’, vertelt choreograaf 

Oliver Roels. ‘Over hoe wankel en fragiel die relaties zijn. Nu 

eens draait Taha Kobe rond zijn vinger, dan weer speelt Kobe 

zijn onschuld uit om Taha te manipuleren. En uiteindelijk 

kom je tot een evenwicht.’

Spiegelen

Dansen met mensen met een beperking vraagt om een aan-

pak op maat en een vertrouwenscontinuïteit. Een ondersteu-

ningsfiguur in de ruimte naast de choreograaf is daarvoor 

van cruciaal belang. Voor Platform-K neemt Frauke Seyn-

naeve die taak op zich. ‘Ondersteunen klinkt wat paterna-

listisch,’ vertelt ze. ‘Ik probeer vooral een omgeving te 

scheppen waarin de dansers ten volle tot ontplooiing kunnen 

komen. Het is mijn taak om hun mogelijkheden te versterken, 

hoe miniem die ook zijn. Ik stel me op als een gelijkwaardi-

ge danser die de deelnemers probeert te stimuleren of net 

in te tomen.’ Wanneer Ivana, die aan de linkerzijde van haar 

lichaam verlamd is, het moeilijk heeft om zichzelf over de 

grond te rollen omdat ze niet kan steunen op haar linkerhand, 

stelt Seynnaeve voor om een variatie met haar benen uit te 

proberen. Of wanneer een danseres op het toonmoment bang 

is om bekeken te worden, laat Seynnaeve het publiek via 

spiegels toekijken. Daarnaast treedt Seynnaeve ook op als 

een ‘positieve spiegel’. Niet omdat ze de dansers confronteert 

met de ultieme bewegingstaal van een ‘mobiele’ danser, wel 

omdat ze het vocabularium opentrekt. Partnering ligt bijvoor-

beeld gevoelig in een groep die moeite heeft met communi-

ceren, maar Seynnaeve neemt de dansers letterlijk bij de 

hand. ‘Inclusief werken zorgt voor een groter tweerichtings-

verkeer. Alleen moet je als gewone danser opletten dat je 

geen machtsverhouding installeert, maar je op gelijke voet 

stelt met de dansers.’ Ook Taha Ghauri heeft het over die 

spiegeling. ‘In de repetities begon ik vaak vrijuit te bewegen 

vanuit mijn achtergrond bij PARTS. Dan zochten we samen 
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waardoor de dansers mede-eigenaar worden van het artis-

tieke proces. Voor mensen met een mentale beperking is 

taal bijvoorbeeld een heikel ding. ‘Daarom proberen we die 

concepten te vertalen in beeldspraak die aansluit bij hun 

leefwereld,’ zegt Seynnaeve. ‘Voetposities vertalen we bij-

voorbeeld als “deur open, deur toe, deur op een kier”. Ook 

voor bewegingskwaliteiten gebruiken we codes. De dansers 

associëren daarover mee. Als we scherpe bewegingen willen, 

verwijzen we naar stekels, voor dense bewegingen naar 

sponsen.’ Ook op feedback wordt actief gewerkt, bijvoorbeeld 

via de cirkeloefening. Iedereen toont zijn specifieke manier 

van bewegen, waarop de anderen die imiteren, of ze inte-

greren een aspect ervan in hun eigen danstaal. Voor mensen 

met autisme, die zich vaak moeilijk kunnen inleven in een 

andere gevoelswereld, is het een oefening om zich gemak-

kelijker in een groep te bewegen. Wie moeilijk overweg kan 

met abstractie, leert reflecteren.

Het zou verkeerd zijn om die reflectie als een must te be-

schouwen, geeft choreograaf Oliver Roels aan, ook al begrij-

pen ‘wij’ dat vaak als de kern van artistiek onderzoek. ‘Kobe 

is niet echt in staat om te vertellen over wat hij doet. De 

bespreking van het stuk hebben we zonder hem gedaan, 

maar toch heb ik het gevoel dat we dit stuk met vier hebben 

gemaakt omdat hij veel materiaal heeft aangedragen. Waar-

om zou Kobe perse met ons aan de tafel moeten zitten zodat 

we volgens de norm correct met hem zouden omgaan? Het 

is belachelijk om te doen alsof hij niet anders is, en nog 

belachelijker om te benoemen dat hij anders is. Er is gewoon 

een realiteit maar die is er ook als je met andere mensen 

samenwerkt.’

Randvoorwaarden

Net zo belangrijk als de juiste methodologie zijn de rand-

voorwaarden. ’Het begint al met vervoer,’ vertelt Lattré. 

‘We zijn afhankelijk van ouders, openbaar vervoer of 

vrijwilligers. Principieel willen we dat als organisatie niet 

op ons nemen. Als dat vervoer niet lukt, kunnen ze een-

voudigweg niet komen dansen. We zijn strategisch geves-

tigd, vlakbij het station, maar het is moeilijk om daar een 

betaalbare locatie te vinden die ook nog eens rolstoelvrien-

delijk is. We werken momenteel op de eerste verdieping 

van een gebouw zonder rolstoellift, daardoor moeten we 

ongewild al een paar mensen uitsluiten.’ Een belangrijk 

deel van de middelen van Platform-K (dat structureel ge-

subsidieerd wordt) gaat dus naar omkadering. Omdat 

daaraan niet te tornen valt, zullen zij onder het besparings-

beleid van Bourgeois I moeten inboeten aan het artistieke. 

‘Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz geeft aan dat hij 

niet gelooft in lineariteit, dat hij maatschappelijk kwets-

bare groepen maximaal zal ontzien en minimaal zal be-

sparen op vernieuwende initiatieven. Alle recente beslis-

naar manieren om die bewe-

ging te vertalen op het li-

chaam van Kobe. Omgekeerd 

leerde Kobe mij zijn favorie-

te dansstijl en creëerden we 

daarmee een duet.’

Improvisatie

Een belangrijke tool in het 

art ist iek empoweren van 

mensen met een beperking 

is improvisatie. Deze tech-

niek kent immers geen goed 

of fout en schept ruimte om 

te experimenteren met het 

onbekende. Daarnaast sti-

muleert het de zelfstandig-

heid van de deelnemers omdat ze zelf op zoek gaan naar 

creatief materiaal. Het helpt hen ook om te gaan met on-

voorziene omstandigheden.2 Ook The beast in the jungle is 

bijna integraal ontstaan vanuit improvisatie-oefeningen. 

‘Kobe heeft veel fantasie, als je hem de vrijheid geeft, komt 

er veel uit,’ vertelt Dhaenens. ‘Dat hebben we ook doorge-

trokken in onze regie: Kobe kwam af met materiaal, wij 

hebben gekeken en minimaal gechoreografeerd. We hebben 

hem weinig opgelegd in hoe hij zich moest tonen. Soci-

aal-artistiek werk durft die eerlijkheid niet altijd aan.’ 

Ghauri vult aan: ‘Op geen enkele manier hebben we Kobe 

geframed, net omdat we wilden dat mensen hun blik op hem 

zouden neutraliseren. Hij is niet zo onschuldig en fragiel 

als men hem vaak behandelt.’

Vertalen

Niet elke choreograaf is in staat om met een kwetsbare 

doelgroep te werken. ‘Je moet je richtlijnen aanpassen aan 

lichamen met een andere fysionomie of aan een ander in-

tellectueel vermogen,’ vertelt Seynnaeve. ‘Je moet durven 

werken met wat de dansers aanbrengen, hoe onaf of ruw 

dat ook is, en hen geen voorgeschreven dansidioom opleggen.’ 

Dat betekent niet dat er in de danswerkplaats geen ruimte 

is voor techniek. De dansers worden onderricht in ademha-

lingstechnieken en yoga voor hun lichaamsbewustzijn, 

hedendaagse dans (vloerwerk, release, partnering, Laban/

Bartenieff), evenwichts- en krachttraining. ‘Techniek is een 

hulpmiddel om hun artistieke taal te vergroten,’ licht Lattré 

toe. ‘We willen dat ze verder gaan dan het idiosyncratische 

“ik dans zoals ik dans” en niet blijven hangen in de routine 

van dans als vrijblijvende beweging. Onze dansers kunnen 

evenwel niet alle technieken dragen zoals professionelen.’ 

Het gaat er dus voortdurend om de vertaalslag te maken, 
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‘Het is mijn taak om  
hun mogelijkheden te 
versterken, hoe miniem 
die ook zijn. Ik stel me op 
als een gelijkwaardige 
danser die de deelnemers 
probeert te stimuleren of 
net in te tomen.’
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singen van de Vlaamse Overheid druisen hier echter 

tegenin,’ reageert Lattré. ‘We werken maar met twee 

personen bij Platform-K en die zijn noodzakelijk om de 

randvoorwaarden te vervullen. Onder andere om grote 

kosten te drukken zijn we aangesloten bij de netwerkorga-

nisatie Konekt. Door de besparingen zullen we noodge-

dwongen moeten snijden in onze artistieke core business, 

terwijl wij beduidend meer tijd nodig hebben om naar het 

artistieke toe te groeien dan andere organisaties.’ Seyn-

naeve vult aan: ‘Het vergt veel tijd om een duurzame 

professionele werking op te starten. De energie die je in-

vesteert levert nu eenmaal niet recht evenredig op in het 

geval van mensen met een beperking.’ Ook de juiste doel-

groep bereiken en rekruteren is een uitdaging die veel tijd 

en geld kost. Lattré: ‘Eigenlijk moeten wij alle schakels van 

het proces zelf in handen nemen. Als we een voorstelling 

willen maken, kunnen we niet gaan scouten bij, zeg maar, 

PARTS. We moeten zelf actief op zoek gaan naar talent 

omdat mensen met een beperking en hun omgeving er nog 

steeds van uitgaan dat dansen niet voor hen is weggelegd. 

We geven workshops in zorgcentra en BUSO-scholen. Ver-

volgens moeten we dat talent zelf trainen, opdat het zou 

kunnen doorstromen naar de scène. Onze danswerking is 

ontstaan bij gebrek aan professionele dansers om voorstel-

lingen mee te maken.’

Inclusiviteit 

Platform-K is een unicum in Vlaanderen. In Schotland en 

Groot-Brittannië bestaan trainingen voor mensen met een 

beperking al veel langer. Stop-Gap en Indepen-Dance zijn 

vaste integrated dance companies waar reguliere dansers en 

dansers met een beperking zij aan zij werken. In hun oplei-

dingsprogramma’s ontfermt een danser met een beperking 

zich steevast over een danser zonder, en vice versa. Taha 

Ghauri weet hoe vruchtbaar zo’n uitwisseling is: ‘Op PARTS 

werd me geleerd om mezelf voortdurend kritisch te bevra-

gen. Dat leidde tot veel twijfel. Omdat Kobe zo open is, heb 

ik het plezier van het spelen teruggevonden. Het was voor 

mij nog nooit zo duidelijk dat het theater draait om wat er 

gebeurt in het moment.’ 

Platform-K droomt van een inclusief gezelschap waarin 

dansers niet vrijblijvend voor één voorstelling geëngageerd 

worden, maar op vaste, betaalde basis. Maar het beleid 

bemoeilijkt die professionalisering, aldus Lattré. ‘Er is de 

ongeschreven regel dat je als sociaal-artistieke organisatie 

moet inzetten op een brede, laagdrempelige werking. Maar 

hoe verhoudt zich dat tot de noodzaak om in de diepte te 

werken met mensen met talent, los van hun beperking? 

Niet iedereen heeft voeling met dans, maar op zo’n uitspraak 

word je binnen een sociaal-artistieke context snel afgere-

kend. Natuurlijk willen we in de breedte blijven werken, 

door lessenreeksen bij vormingscentrum WISPER of in 

samenwerking met Danspunt, maar we willen het soci-

aal-artistieke als louter participatielabel gaandeweg losla-

ten.’ Het nieuwe Kunstendecreet, dat functies in plaats van 

disciplines voorop stelt, lijkt een stap te zijn in de goede 

richting, een mogelijkheid voor sociaal-artistieke organi-

saties om zich duidelijker te (durven) profileren. ‘Maar de 

angst leeft natuurlijk dat we als sociaal-artistieke dansor-

ganisatie die inzet op creatie de duimen zullen moeten 

leggen wanneer we naast Ultima Vez of Rosas worden gezet,’ 

concludeert Lattré. ¶

1 Wouter Hillaert, ‘De toekomst 
van sociaal-artistiek: het anker 
of de enterhaak?’, in: 
rekto:verso (mei-juni 2012).

2 Sofie Van Rensbergen, 
‘Kunstcreatie binnen de 
podiumkunsten met mensen 
met een beperking. Een 
onderzoek naar het creëren 
van mede-eigenaarschap 

binnen een artistiek proces.’ 
Masterscriptie Culturele 
Agogiek (Vrije Universiteit 
Brussel, 2013-2014) en  
A. Benjamin. Making an 
entrance. Theory and 
practice for disabled and 
non-disabled dancers. 
Londen: Routledge, 2002. 
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medewerker verbonden aan de vakgroep  

Visual Poetics (Universiteit Antwerpen).  

Ze schrijft freelance over dans en theater  

voor o.a. De Standaard.

‘We willen dat ze verder gaan  
dan het idiosyncratische “ik dans 
zoals ik dans”. Bij het gebruik  
van technieken gaat het er 
voortdurend om de vertaalslag  
te maken, waardoor de dansers 
mede-eigenaar worden van het 
artistieke proces.’

 Ivana Pellegrims in Suspicious Portraits.
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Ik denk over geluid als was het een kleur. Als ik aan een 

nieuwe compositie begin voor een theaterstuk, dringen 

zich bij het lezen van het stuk vrij snel kleuren op. Dan 

volgt de casting van instrumenten: welke kleuren ga ik 

gebruiken? Dat is het belangrijkste – en ook het 

moeilijkste – in het creatieve proces. Van zodra de keuze 

is gemaakt kan ik beginnen schetsen. Dan kan het snel 

gaan. Ik werk graag met strijkers, al zijn die vaak niet meer 

herkenbaar omdat ik ze bijvoorbeeld twee keer zo laag 

stem of vertraag. Soms blijft enkel nog de resonantie van 

het hout over. Als er budget is, opteer ik altijd voor echte 

strijkers. Maar in theater is dat zelden het geval,  

de komende vier jaar zeker niet, met de aangekondigde 

besparingen.

 

Voor het schrijven van een soundtrack zijn er twee 

manieren. Ofwel volg je de psychologie van de 

personages en vertel je vanuit hun perspectief: hun 

droefheid of happiness onderstreep je met muziek. Dat is 

de meest voor de hand liggende optie. Maar ik vind het 

interessanter om een omgeving te creëren die inwerkt op 

de personages, van buiten naar binnen. Het is veel 

boeiender om de subtekst te verklanken dan de tekst. 

Alles wat in een scène aanwezig is maar niet gezegd 

wordt kan je vertellen met andere theatrale parameters. 

Samen met licht en decor kan je met geluid een 

universum creëren waarbinnen dat personage overeind 

moet zien te blijven. Als kijker zit je dan in hetzelfde 

universum, het werkt ook op jou in. 

Een heel belangrijke parameter om emotionaliteit op te 

wekken is dynamiek. Hedendaagse popmuziek heeft 

amper nog dynamiek. Als je die waveforms bekijkt, zie je 

gewoon een ‘worst’, alles is LUID. Heel anders dan in de 

jaren 1970, toen nog niet met compressie werd gewerkt. 

Stilte en noise werken alleen bij gratie van elkaar, het 

effect zit ‘m in het contrast. Bij mijn theaterscores is mijn 

stil soms te stil en mijn luid soms te luid, maar zo heb ik 

het graag.

 

Elk project vraagt om een andere aanpak. Met Stef 

Lernous van Abattoir Fermé werk ik al meer dan tien jaar, 

wij hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. 

Als Stef zegt: Tenessee Williams, jaren 1930, Louisiana en 

‘het is heel warm’, dan weet ik genoeg. Heel anders is het 

als ik voor een Amerikaanse film een soundtrack schrijf en 

moet samenwerken met een regisseur die ik helemaal 

niet ken. Meestal krijg je een afgemonteerde film waar 

een voorlopige temp score op staat, dat geeft wel een 

idee van wat ze zoeken. Nadeel is dat veel producers en 

regisseurs die temp score niet meer kunnen loslaten, voor 

hen is ze na al die maanden vergroeid met de beelden. 

Het is een grote uitdaging om daar tegenin te gaan. Want 

hoe kan je nog betere muziek schrijven dan pakweg de 

Vijfde van Beethoven?

Bij theater zit je als componist van bij het begin mee in 

het creatieve team. Ik kom naar de eerste lezing, hoor de 

stemmen van de acteurs, leer het verloop van het verhaal 

kennen, als er al sprake is van een verhaal. Dan begin ik te 

schetsen, de regisseur geeft feedback, ik werk verder.  

Na een week of twee kan ik een paar dingen uitproberen 

tijdens repetities, zien hoe het werkt in een decor en met 

licht. En dan schaaf ik verder. Soms werk ik met samples, 

die ik bewerk tot ze heel andere associaties oproepen. 

Voor Africa, mijn eerste samenwerking met Peter Verhelst, 

gebruikte ik de veldopnames van acteur Oscar Van 

Rompay als bronmateriaal, waardoor ik bijna automatisch 

de ‘ juiste’ klank vond.

Soms ga ik mee op tournee met de voorstelling, soms 

niet. Als het een voorstelling is waar niet in wordt gepraat 

finaliseer ik meestal de muziek, want die bepaalt het 

tempo. Bij tekstvoorstellingen moet je rekening houden 

met de timing van de acteur en die is elke avond anders. 

Dan zit ik erbij en wacht ik tot een bepaalde zin is gezegd 

voor ik het geluid geef. Dat is het schone aan theater, het 

is een levend medium. Bij Phantasmapolis van Abattoir 

Fermé zat ik achter in de zaal met mijn samples en 

volgde de hele partituur, ik bepaalde welk geluid bij welke 

zin hoorde. Ik vertelde die vier monologen eigenlijk 

volledig mee – een concentratietrip van jewelste. Maar 

het gaf enorm veel voldoening. Het is een van m’n 

lievelingsvoorstellingen, omdat ik me daar heel goed kon 

verhouden tot de tekst.

 

Ik merk dat ik de laatste tijd veel minder acteer en alle 

aandacht naar KRENG gaat. Toch komt die acteerervaring 

van pas. Een van de soundscapes die ik voor Piet Arfeuille 

maakte was die voor Hamlet. Toen de hoofdacteur in het 

tweede seizoen wegviel, zei Piet dat ik moest invallen 

omdat ik de voorstelling na vijftig keer wel vanbuiten 

kende. Dus kroop ik in de huid van Hamlet en viel een 

bevriende muzikant in voor de live muziek. Dat zorgde 

voor schizofrene toestanden bij het repeteren: stond ik 

daar een monoloog te doen en riep ik plots: ‘Nu hoorns!’ 

Mijn honger naar muziek is onverzadigbaar. Als een 

spons zuig ik alles op: van ambient tot doom metal, van 

klassiek tot jazz. Maar het liefst luister ik naar sound-

tracks. Daar zit een avontuurlijkheid in die ik minder 

terugvind in andere genres. Wat Bernard Herrmann doet, 

of Ennio Morricone in zijn Italiaanse periode in de jaren  

1970, is meesterlijk. Maar ik ben ook beïnvloed 

door hedendaagse componisten zoals Brian Reitzell of 

Jóhann Jóhannsson. En natuurlijk drukte de muziek waar 

ik in mijn jeugd naar luisterde – platen die verschenen op 

labels als Warp Records, Ninja Tune en Mo’Wax – een 

onuitwisbare stempel op mijn geluid.

 

Op mijn nieuwe plaat werkte ik voor het eerst met een 

orkest. De A-kant is opgenomen met strijkers, de B-kant 

met koperblazers en de doom metalband Amen Ra. De 

plaat volgt de zes stappen van een menselijk rouwproces. 

Vorig jaar pleegden drie vrienden van me zelfmoord. Dat 

was heel heftig. De plaat hielp om het te verwerken. Het 

is het donkerste wat ik ooit heb gemaakt. Maar het 

eindigt met aanvaarding, met hoop. 

Een onverzadigbare honger naar muziek
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KRENG is het muzikale alter 

ego van Pepijn Caudron.  

Zijn experimentele, duistere 

composities doen erg filmisch 

aan, vandaar dat KRENG 

regelmatig gevraagd  

wordt om soundscapes te 

maken voor theater – tegen-

woordig lonkt ook Hollywood. 

Binnenkort verschijnt  

zijn nieuwe plaat  

The Summoner.
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Is deze hete herfst 
een nieuw mei ’68?

In die periode werd de Brusselse Beursschouwburg, 

opgericht in 1964, het strijdtoneel van de Werk-

gemeenschap, een collectief dat zocht naar nieuwe 

vormen van theater maken. Voor het boek 50 jaar 

Beursschouwburg zocht Erwin Jans enkele prominente figuren van  

die periode op, de exclusieve preview van deze bijdrage aan het boek 

lees je hiernaast.

Geprikkeld door deze geschiedenis vraagt Etcetera zich af wat het 

vandaag betekent om (politiek) geëngageerd te zijn. Hoe zijn begrip-

pen als participatie, collectief, contestatie en debat geëvolueerd in dit 

Twittertijdperk? Geert Opsomer ging hierover in dialoog met een 

aantal makers van verschillende generaties. Het verslag lees je op de 

volgende pagina’s.

In mei ’68 kwamen Parijse studenten op straat om 

te protesteren tegen het sociale, economische en 

politieke onrecht. Ze eisten inspraak in de gesloten 

en elitaire machtsstructuren. De revolutionaire 

wind waaide over naar België. Opmerkelijk is dat 

het protest niet wortelde in een economische crisis 

zoals we die vandaag kennen, maar volgde na de 

golden sixties. De Vlaamse economie kende in de 

jaren zestig een flinke groei, de ideologische 

verzuiling was steviger dan ooit.

 De Werkgemeenschap.
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De droom van Dries
De eerste gesprekken over een eigen gezelschap 

in de Beursschouwburg werden in april 1968 ge-

voerd tussen directeur Dries Wieme en acteurs 

Wim Meuwissen en Herman Verbeeck. 

Herman Verbeeck: ‘In de Beursschouwburg werk-

te toen al een groepje acteurs, maar die waren erg 

traditioneel ingesteld. Dries wilde iets anders en 

nodigde Wim uit, die mij op zijn beurt bij het gesprek 

betrok. Dries was tien jaar ouder en wijzer, hij had 

dingen gezien die wij nog moesten ervaren. Er 

waren zeker fricties, maar Dries stond volledig aan 

onze kant.’

Wim Meuwissen: ‘Dries was een briljant acteur, hij 

was directeur geworden omdat hij uit de tredmo-

len van het traditionele acteersysteem wilde stap-

pen. Het was niet makkelijk om de Beursschouw-

burg op te bouwen met een raad van bestuur die 

meer met politiek dan met theater bezig was. 

Vlaanderen moest in Brussel namelijk opnieuw een 

voet aan de grond krijgen.’

Rik Hancké: ‘Dries is altijd loyaal geweest. Met het 

idee van een eigen – Vlaams – gezelschap roeide 

hij in Brussel tegen de stroom in.’

Herman: ‘Het idee van een collectief was een ex-

pliciete reactie tegen de theaters van die tijd: KNS, 

KVS en RVT. De dynamiek van het kamertoneel was 

voorbij, we hadden genoeg van het traditionele 

theater en de hiërarchische structuren. Elk engage-

ment begint met neen zeggen tegen het bestaan-

de. Het was de geest van ’68, van het antiautoritai-

re denken en de democratisering van de structuren. 

De Werkgemeenschap was bij mijn weten het 

eerste initiatief van collectief theater in Vlaanderen.’

Wim: ‘Zelf je eigen repertoire en werkwijze ont-

wikkelen, uit de schaduw van de directie, dat was 

ontzettend belangrijk.’

Tastend zoeken
De Werkgemeenschap bestond in het eerste seizoen 

uit Dries Wieme (directeur), Wim Meuwissen, Her-

man Verbeeck, Karel Dehaen en Simonne Peeters 

(vaste leden), Yolande Bertsch, Rik Hancké en Bert 

André (gasten) en Sylvain Meert en Stefaan Wouters 

(artistiek-technisch personeel). 

Herman: ‘Acteurstraining stond destijds hoog op 

de agenda bij beginnende groepen. Grotowski 

maakte in ’66 furore in Parijs met De Standvastige 

Prins. We waren niet voor zijn theatervisie, wel voor 

zijn acteurstraining. Het mythische en archaïsche 

lag ons niet, net zomin als de totale overgave en 

fysieke uitputting van de acteur. We streefden veeleer 

een episch spel na, waarbij je als acteur ook uit je 

rol trad. Ik nodigde Yolanda Bertsch uit om ons te 

trainen, zij had bij Grotowski gewerkt. We begonnen 

met het zoeken naar geschikt repertoire. Yolanda 

koos Escuriaal van De Ghelderode, ik speelde samen 

met Wim in De Dienstlift van Pinter. We brachten 

ook een aantal korte stukken van Beckett en een 

instructieprogramma voor de jeugd. De school-

programmering was het belangrijkste onderdeel 

van de werking. Van de avondvoorstellingen werden 

alleen de premières goed bezocht. Het publiek van 

Brusselse Vlamingen was immers klein.’

Scholing en spelplezier
Rik: ‘Het eerste seizoen regisseerde ik De Politie 

van Slawomir Mrozek. Mrozek zelf kwam kijken en 

vond het een prima voorstelling, wat ons fier 

maakte. Van het bestuur kregen we groen licht om 

het gezelschap uit te breiden met Frieda Pittoors, 

Lisette Mertens en Dirk Decleir. Dirk was ons pa-

radepaardje. Hij werd beschouwd als de beste 

acteur van de bende. Zijn prachtige solo Dagboek 

van een krankzinnige heeft hij bij de Werkgemeen-

schap uitgediept tot een happening waaraan ook 

andere acteurs meededen.’

Wim: ‘Rik kreeg de opdracht een gezelschap samen 

te stellen. De grote schouwburgen boden geen 

openingen en ook de kamertheaters waren aan 

het verburgerlijken. Er was veel ongenoegen onder 

jonge acteurs en bijna iedereen die we vroegen, 

stapte mee in het avontuur.’

Herman: ‘Het knetterde langs alle kanten. We 

waren met negen acteurs die er heel erg in geloof-

den. De werking werd opgedeeld in cellen: pu-

bliekswerving, repertoire zoeken, financiën et 

cetera. We waren allemaal leerlingen. In dat twee-

de jaar gaf ik acteurstraining gebaseerd op Gro-

towski en Decroux. Daarna waren er individuele 

stemtrainingen met een logopediste. Iedere week 

organiseerde iemand een filosofisch uurtje. Ik 

herinner me Wim die seksueel getinte scènes van 

Bergmans Persona voorlas, of Dirk die het had over 

zelfbeheer en arbeiderscontrole. In de namiddag 

repeteerden we, ’s avonds speelden of vergaderden 

we of gingen naar voorstellingen kijken. Onze hele 

dag stond in het teken van de Werkgemeenschap.’

Wim: ‘Scholing was het belangrijkste onderdeel 

van onze werking. We waren ons terdege bewust 

van onze tekortkomingen. Brecht en de regies van 

Walter Tillemans waren een belangrijke inspira-

tiebron. En Dirk Decleir, een erg intelligente man 

die veel nadacht over theater en die na zijn peri-

ode bij de KNS op een totaal andere manier 

theater wilde maken. Herman Verbeeck was dan 

weer de man van de beweging omwille van zijn 

Decroux-opleiding.’

Er was eens een kasteel…
Al snel bleken de artistieke doelstellingen van de 

Werkgemeenschap niet haalbaar binnen het nor-

male werkschema van elkaar opvolgende produc-

ties. De oplossing was een uitsplitsing van de 

werking: seizoen 1969-70 zou een voorbereiden-

de periode worden, waarin de groep voldeed aan 

alle contractuele eisen omtrent aantal producties 

en speeldata, en intussen de tijd nam voor reflec-

tie. In het seizoen erop zou men dan uitpakken met 

vernieuwend werk.

Herman: ‘We waren geen naïeve dromers of beel-

denstormers. We voelden aan dat we de weg van 

de geleidelijkheid moesten bewandelen. De idee-

en knetterden maar we dachten ook na over hoe 

we ons artistiek moesten vormen. Het idee om een 

Kroniek van een vroeggeboorte
Het experiment van de Werkgemeenschap in de Beursschouwburg duurde slechts 

twee seizoenen, maar het was een onmiskenbaar teken dat er iets fundamenteel 

ging veranderen in het Vlaamse theater. Erwin Jans in gesprek met Rik Hancké, 

Wim Meuwissen en Herman Verbeeck.

 Dirk Decleir in Dagboek van een krankzinnige.
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en ondergang van de Beierse radenrepubliek, 

stinkbommen werden gegooid.’

Wim: ‘We hadden veel contacten met het Werk-

theater in Nederland. Ze hadden van de minister 

van Cultuur een studiejaar gekregen, dat was 

ongezien. Ook visionair als je bedenkt hoeveel 

goede acteurs daaruit zijn voortgekomen. Het 

Werktheater was maatschappelijk gericht, terwijl 

de Werkgemeenschap – vooral onder invloed 

van Rik – toch bezig was met een zekere politie-

ke scholing. Het politieke theater is pas enkele 

jaren later echt doorgebroken, maar het werk van 

Ernest Mandel heeft zeker een invloed gehad op 

ons denken.’

Rik: ‘We hadden het gevoel deel uit te maken van 

een wereldbeweging. Alles moest en zou veran-

deren. Ik heb nog ergens een kaartje liggen van 

een meisje met daarop de woorden: Dit is het 

begin. Dat is het gevoel dat we hadden: we staan 

aan het begin van iets nieuws, iets groots, iets 

belangrijks. Enkele jaren later, toen ik bij Proloog 

speelde, werd dat werkelijkheid: we trokken met 

drie bussen door het land, speelden 350 voor-

stellingen per jaar!’

Tegenwind van hogerop
Wim: ‘Vanuit het Ministerie van Cultuur is er na 

het eerste jaar druk gekomen om de Beursschouw-

burg veel meer receptief te laten werken. Men 

wilde kleinkunstvoorstellingen programmeren. 

Ook onze politieke scholing werd door het bestuur 

niet altijd geapprecieerd.’

te Sexpolshow. Daarvoor zouden we in het kasteel 

improviseren rond teksten van Bert Verminnen, 

die gefascineerd was door het kolonialisme, door 

Congo en Marokko. “Sexpol” is bedacht door 

Wilhelm Reich, een leerling van Freud, die marxi-

sme en psychoanalyse met elkaar trachtte te 

verbinden en een theorie over de maatschappe-

lijke functie van seksualiteit en het orgasme ont-

wikkelde. Het was eind de jaren zestig, een gene-

ratie jonge artiesten, intellectuelen en studenten 

was overweldigd door een grandioos gevoel van 

missie. Een wereld brak open, veel heviger dan nu 

met het internet. Dat is een technologische revo-

lutie, wij wilden een nieuwe wereld stichten en 

komaf maken met de conventies.’

De geest van ’68 uit de fles
Herman: ‘Die twee jaar, van 1968 tot 1970, waren 

een knetterende periode voor de Werkgemeen-

schap. Er circuleerden veel nieuwe ideeën over 

theater: Grotowski, Decroux, Brecht, Barba, het 

pas opgerichte Théâtre du Soleil, The Living 

Theatre, Bread and Puppet Theatre, The Open 

Theatre van Joe Chaikin… En we gingen samen 

naar die groepen kijken. De gebeurtenissen van 

1968 zaten in ons lijf: de Parijse opstanden in mei, 

maar ook de Praagse Lente waaraan in augustus 

een einde kwam door de inval van de Russen. 

Alles gistte. Je had T68, het manifest opgesteld 

door Hugo Claus, Carlos Tindemans en Alex van 

Royen. We zaten in de Amsterdamse Stadsschouw-

burg toen tijdens Toller, een stuk over de opkomst 

tijd lang in afzondering te werken hing in de lucht. 

Grotowski werkte zo.’

Rik: ‘We zouden naar Joegoslavië gaan. Alice 

Toen kon voor weinig geld een kasteel regelen 

waar we enkele maanden konden verblijven. We 

zouden er werken aan twee producties, Kijkspel 

2 en De wonderbare uitvinding van Professor 

Filarsky, en seizoen 1970-71 voorbereiden. We 

wilden ons een tijdlang uit de maatschappij te-

rugtrekken om beter te kunnen nadenken over 

die maatschappij. Maar voor ons vertrek moesten 

we nog 109 voorstellingen spelen. We maakten 

twee producties: Scapin van Molière en Dagboek 

van een krankzinnige.’

Wilde plannen voor seizoen drie
Herman: ‘Door het samenwerken en door onze 

filosofische uurtjes evolueerden we al snel van 

het traditionele uitzoeken van geschikt repertoi-

re naar het creëren van projecten als De Sexpol-

show of Oedipus. Ik had gesprekken met de 

Franse auteur René Kalisky, die een boeiend stuk 

had geschreven over Fausto Coppi. Er was een 

andere omgang met tekst en schrijvers. We wilden 

ook experimenteren met improvisatie.’

Rik: ‘Dirk las over Oedipus en raakte gefascineerd 

door diens innerlijke marteling. Dirk was maat-

schappelijk geëngageerd, maar met dat project 

wilde hij onderzoek doen naar het innerlijke. Hij 

wilde alle stoelen uit de Beursschouwburg halen 

om een labyrint te maken, zodat het publiek Oe-

dipus’ verwarring kon ervaren. Mijn project heet-

 Scapin van Molière.
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het was voorpaginanieuws. Heel veel mensen 

steunden ons, ook vanuit Nederland. In heel wat 

theaters werden protestbrieven voorgelezen. Wij 

dachten dat dit goodwill zou kweken bij de over-

heid, maar niets was minder waar.’

Rik: ‘De politie dacht dat het om een bijeenkomst 

van flaminganten ging en klopte er duchtig op 

los. Groteske taferelen hebben zich afgespeeld 

op de trappen van de Beursschouwburg! We 

wisten niet wat ons overkwam, we waren als 

schapen zo braaf. Door de matrak zijn we in 

wolven veranderd. We waren gebeten.’

Het einde van de droom
Wim: ‘Onze voorstellingen hadden niets aan-

stootgevends of vernieuwends. Maar plots ston-

den we in het brandpunt van de belangstelling.’

Herman: ‘We bleven trainen en repeteren bij mij 

thuis. We dachten na over hoe we de Werkge-

meenschap buiten de Beursschouwburg konden 

voortzetten, maar het was onmogelijk om vol-

doende geld te vinden.’

Wim: ‘Marianne van Kerkhoven kwam toen naar 

ons met haar stuk De stuitbare opkomst van 

Viktor de Brusseleire, dat in de KNS geweigerd 

was. Ikzelf speelde Paul Vanden Boeynants in de 

voorstelling. Dat was het einde van De Werkge-

meenschap en het begin van Het Trojaanse Paard. 

Vanaf dan heeft het theater in Vlaanderen zich 

gepolitiseerd. Herman en ik hadden daar niet 

zoveel mee en zochten andere uitdagingen op. 

Rik is daar wel erg in meegegaan. Het avontuur 

Herman: ‘We werden ingehaald als helden, kre-

gen een diner aangeboden bij het begin van het 

tweede seizoen. Het bestuur was helemaal mee, 

alles wat Dries en Rik voorstelden, vonden ze 

goed. Maar ze hadden geen benul van wat het 

betekende. Onder druk van het ministerie is het 

bestuur van mening veranderd. Plots werd die 

studieperiode in Joegoslavië een groot probleem, 

in het bijzonder de afwezigheid van Dries als 

directeur. Toen het Dries officieel verboden werd 

naar Joegoslavië te reizen, hebben we de hele 

trip afgeblazen. Het was iedereen of niemand.’

In het najaar volgden de dramatische gebeurte-

nissen elkaar snel op. Vanuit ministeriële hoek 

kreeg de Beursschouwburg te horen dat ze zo 

snel mogelijk moest fusioneren met het Brussels 

Kamer Toneel en meer kleinkunst en kamertoneel 

moest ontvangen. De relatie tussen de Werkge-

meenschap en het bestuur verslechterde met de 

dag. De toekomst van de Beursschouwburg was 

de inzet geworden van een discussie op het 

hoogste politieke niveau. Er werd een actieco-

mité opgericht door Walter Tillemans (regisseur 

KNS), Alex van Royen (leraar RITCS), Marianne van 

Kerkhoven en Pol Arias (dramaturgen KNS), Leo 

Madder (acteur KNS) en leerlingen van het RITCS 

en Studio Herman Teirlinck. Maar er viel niet meer 

te praten: op 28 november kreeg Dries Wieme 

zijn ontslag. Tot groot ongenoegen van het bestuur 

werd enkele dagen later, tijdens een persconfe-

rentie naar aanleiding van Studio Amsterdams 

opvoering van De Nonnen, een solidariteitsver-

klaring met de Werkgemeenschap uitgedeeld 

door Vlaamse en Nederlandse acteurs. 

De Werkgemeenschap besloot toen om op 13 

december, na afloop van de première van De 

Nonnen in de Beursschouwburg, met een strop 

om de hals te scanderen: ‘De Werkgemeenschap 

dankt u voor uw aanwezigheid. De overheid fnuikt 

ieder initiatief van onderuit. Ook het onze. Leve 

de overheid!’ De actie liep echter helemaal uit  

de hand.

Herman: ‘Er zou iemand vanuit Amsterdam gebeld 

hebben om kaarten te reserveren op naam van 

Aktie Tomaat. Dat was niet zo slim, want in Ne-

derland zorgde hun actie tegen het conservatie-

ve theaterbestel al maandenlang voor onrust, de 

kranten stonden vol met berichten over het to-

maten gooien in theaters. Afgevaardigd bestuur-

der Albert Peerenboom kreeg schrik en belde op 

het einde van de voorstelling de politie. Er was 

helemaal niks gebeurd, we hadden alleen met 

een strop rond de hals een paar zinnen gescan-

deerd. De interventie van de politie was bijzonder 

brutaal, daar is uitvoerig over bericht in de pers, 

van Paul Van Malskoe of de dubbele omkering 

van Van Ostaijen, de voorstelling die Dirk Decleir 

samen met Leo Madder maakte in 1973, en waar-

in Herman Gilis, Geert de Jong en ikzelf speelden, 

is voor mij een realisatie van wat ons bij De 

Werkgemeenschap voor ogen stond.’

De erfenis van de Werkgemeen-
schap

Rik: ‘Uiteindelijk bestonden we maar anderhalf 

jaar. Kort maar heel intens.’

Herman: ‘Het was een unieke, onvergetelijke 

periode. Misschien was de Werkgemeenschap 

een eerste incarnatie van de geest, de sensibiliteit 

van de tijd. We zochten naar een andere manier 

van theater maken. We zijn door die niet vervul-

de droom met elkaar verbonden gebleven en 

houden er allemaal een warm gevoel aan over. 

Ook al werd onze grote enthousiaste droom 

gefnuikt, toch denk ik dat we een kleine rol ge-

speeld hebben in de emancipatie van het Vlaam-

se theater.’

Wim: ‘Het aanwezige potentieel van de mensen 

in de Werkgemeenschap was groter dan wat we 

hebben kunnen realiseren. Onze grootste ver-

dienste is dat we van onderuit initiatief hebben 

genomen. Zelf je werk bepalen, geen rekening 

houden met politieke benoemingen, dat was 

essentieel. Plots was er een vrijplaats, een labo-

ratorium. We zetten autonoom dingen op en 

zochten verbanden. Dat is nadien door anderen 

gelukkig met meer succes gedaan.’ 

Erwin Jans is dramaturg bij Toneelhuis. Hij doceert over theater  

en drama aan de Artesis Hogeschool (Antwerpen) en aan het 

KASK (Gent).

Deze tekst is een vrije bewerking van de 

boekversie. Beursschouwboek, met bijdragen 

van Marc Didden, Erwin Jans, Eric Min, Geert 

Sels, Pieter T’Jonck, Bernard Van Eeghem en 

Johan Wambacq, is een uitgave van Lannoo en 

verschijnt op 27 januari. 

Ik heb nog ergens een kaartje liggen van  
een meisje met daarop de woorden: Dit is  
het begin. Dat is het gevoel dat we hadden:  
we staan aan het begin van iets nieuws,  
iets groots, iets belangrijks.
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sfeer was totaal anders dan in Brussel, 

waar we als oproerkraaiers werden opge-

pakt. Proloog werd gesubsidieerd en aange-

moedigd door de Nederlandse minister van 

Cultuur. In Vlaanderen was dat onmogelijk.

Met Het Trojaanse Paard dat Marianne van 

Kerkhoven had opgericht, speelden we ook 

in fabrieken, bijvoorbeeld toen er staking 

was bij Gevaert in Mortsel. Marianne had 

De stuitbare opkomst van Victor den Brusseleire 

geschreven, waarbij Bertold Brechts Arturo 

Ui model stond voor de omstreden weg 

naar de macht van toenmalig premier Van-

den Boeynants. We speelden met amateurs 

en professionelen door elkaar. Ook toen 

hadden we een nabespreking met het pu-

bliek: beschouwingen over de politieke en 

sociale situatie in het land. In Nederland 

was alles meer gladgestreken, alsof alles 

kon. Een staking in België was altijd veel 

grimmiger, de nagesprekken ook.

Toen Proloog steeds meer werd gekaapt 

door leden van politieke partijen, wilde  

ik er weg. Jan Joris Lamers heeft me toen 

Frieda: Eind jaren zestig zat ik op Studio 

Herman Teirlinck. We vonden dat de thea-

terwereld helemaal buiten de tijd stond, 

dat het een zelfgenoegzaam kliekje was. 

We wilden meer tijd voor het ontstaan van 

een voorstelling, theater moest een risico-

vol avontuur zijn. Samen met Lucienne De-

nutte, Lisette Mertens en Herman 

Verbeeck sloot ik me aan bij de Werkge-

meenschap. Wim Meuwissen had net met 

Herman het sociaal geëngageerde De politie 

van Wrozek gemaakt, Dirk Decleir speelde 

Dagboek van een gek van Gogol: stukken die 

wél te maken hadden met de tijd waarin 

we leefden.

Een van de belangrijkste nieuwigheden 

van de Werkgemeenschap was dat we na 

de voorstelling uitgebreid met het publiek 

gingen praten: ‘Wat hebben jullie nu ge-

zien, wat heeft deze voorstelling te maken 

met jullie eigen leven?’ We gingen met ons 

allen op de rand van het toneel zitten. Dat 

had niemand eerder gedaan.

Bij de Werkgemeenschap werden zowel 

geest als lichaam elke dag getraind. Wij 

hadden eerst een uur fysieke training van 

Herman en dan was er het filosofisch uur-

tje, waarin we bespraken welke boeken we 

hadden gelezen, wat we belangrijk vonden, 

welke films we hadden gezien. Dat kon ook 

heel persoonlijk zijn, ik heb het ooit eens 

gehad over de seksualiteit van jonge meis-

jes in Afrika, hoe ze daarin geïnstrueerd 

werden door oudere vrouwen. Dat vond ik 

toen een belangrijk onderwerp. Zo leer je 

elkaar kennen, hoe je over het leven denkt. 

Soms ontstonden daaruit nieuwe ideeën. 

We vormden een gemeenschap van den-

ken en van werken.

Na het incident met de politie (cf. supra) is 

iedereen zijn gang gegaan: Rik, Lisette en ik 

gingen naar Theater Proloog, Dirk naar 

Arca, Lucienne, Wim en Herman hebben 

zich aangesloten bij De Mannen van de 

Dam, en Bert keerde terug naar de KNS. 

Met Proloog bleven we de verhouding tus-

sen theater en maatschappij exploreren. De 

Belangrijker dan de geschiedenis van het politieke the-

ater is de vraag hoe theater in een bepaalde context 

politiek wordt. In de strijdcultuur van de jaren zeven-

tig, waarvan de Werkgemeenschap een exponent was, 

was theater een middel om mensen samen te brengen 

die geloofden dat maatschappelijke patronen en men-

taliteiten veranderd kunnen worden door middel van 

geëngageerde kunst. Deze frontvorming zou het the-

aterlandschap ingrijpend veranderen. Anno 2014 zijn 

we als individuen kleine concurrentiële eilandjes ge-

worden die de neoliberale waarden in grote mate heb-

ben geïnternaliseerd. De angel is gehaald uit begrippen 

als ‘strijd’ en ‘verzet’. Het is zaak om rituelen te be-

denken die oude waarden als participatie, kritiek en 

dialoog met het publiek heruitvinden. Steeds meer 

theatermakers lijken zich hiervan bewust. In gesprek 

met Frieda Pittoors, Lotte van den Berg en het kunste-

naarsplatform State of the Arts komt Geert Opsomer 

tot de volgende conclusie: in de plaats van strijd is zorg 

gekomen, observatie werd belangrijker dan actie, het 

scherpe debat is vervangen door een gesprek dat ver-

schillen articuleert en uit de onverschilligheid breekt.

‘We gingen op de rand  
van het toneel zitten’

Theater als permanent gesprek

Frieda Pittoors was eind jaren zestig lid van de Werkgemeenschap en speel-

de vervolgens bij onder meer tg Hollandia, Maatschappij Discordia en 

 Toneelgroep Amsterdam.
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gevraagd bij Maatschappij Discordia. Ik 

had zo’n nood aan kunst en aan inzicht 

daarin en ik voelde me er zeer goed. Het 

was voor mij aangenaam om te zien hoe 

Jan  Joris daar het decor neerzette en het 

licht deed, dat was bijna nog mooier dan  

de voorstelling. 

Op een of andere manier sluipen alle erva-

ringen – van de Werkgemeenschap tot Dis-

cordia – binnen in het werk dat ik nu als 

speler bij Toneelgroep Amsterdam probeer 

te doen. Daar wil men ook nagesprekken. 

Het is tevens een vraag van de overheid. 

Maar nu vind ik dat ingewikkelder. De 

mensen willen dat nochtans zo graag, ze 

willen laten zien dat ze er zijn. En binnen 

de kortste keren wordt het ‘aapjes kijken’ 

– want ze willen natuurlijk de steracteurs 

zien. Ik vraag me af: ben ik dezelfde die 

daar destijds zo’n nood aan had? Vroeger 

ontstond er iets. Maar het is echt niet meer 

hetzelfde. Dat is nu iets flauws geworden. 

Toneelgroep Amsterdam loopt als een 

trein, alle voorstellingen zijn steevast uit-

verkocht. Politici scheppen op over het ge-

zelschap, maar intussen is het halve 

landschap gekortwiekt of verdwenen. Ze 

vergeten dat dergelijke gezelschappen niet 

uit het niets ontstaan, maar een organi-

sche groei kennen. Ivo Van Hove en Guy 

Cassiers, die nu aan het hoofd staan van 

grote schouwburgen, ontwikkelden hun 

theater op langere termijn via experimen-

ten en kleinere structuren. Vroeger mocht 

het Werktheater een jaar lang experimen-

teren van de minister van Cultuur. Ze heb-

ben een prachtig soort toneel ontwikkeld, 

voor een totaal nieuw en breed en betrok-

ken publiek. Maar nu zitten we terug in het 

negentiende-eeuwse sterrensysteem, enkel 

de sterren die op de televisie te zien zijn 

komen ‘in beeld’ en trekken volle zalen. 

The Fountainhead is een voorstelling met  

een rechtse inhoud, maar het zet mensen 

geweldig aan het denken. Ik luister elke 

avond nog naar de teksten, ik blijf zitten 

aan de zijkant en hoor de meest rechtse 

praat vertellen, dan nog wel door de linkse 

Ramsey Nasr. Dit brengt zo’n discussie tot 

stand dat het weer goed wordt. Welke 

maatschappij willen we eigenlijk? Het is 

een erg goed gespeelde voorstelling en 

door de vreselijke dingen in de samenle-

ving te affirmeren op een haast onaan-

vaardbare manier bereik je het publiek 

toch nog met maatschappelijke inhouden. 

Als je zo’n rechtse lava over je heen krijgt, 

volgt er merkwaardig genoeg een linkse 

reactie.

Als ik vandaag mijn toneelspel een politieke 

kracht wil meegeven, dan kijk ik naar mijn 

kleinkinderen. Naar hoe ze kijken naar de 

wereld, wat ze normaal vinden en niet. Zij 

inspireren mij, ik probeer via hun blik te 

 kijken naar de wereld. 

Het is vandaag veel moeilijker om op een 

 geloofwaardige manier ergens tegen in te 

gaan. Tegengesteld denken lijkt wel een luxe 

uit een ander tijdperk. Ivo Van Hove denkt 

daar goed over na. Hij geeft jonge groepen 

de kans om binnen de structuur van Toneel-

groep Amsterdam een ‘quasiparasitair’ 

 samenlevingsmodel uit te bouwen. Daarbij 

kiest hij niet voor adepten, maar voor De 

Warme Winkel, een collectief dat tegenover 

Toneelgroep Amsterdam erg kritisch staat. 

Zij speelden onlangs op hetzelfde uur, in de-

zelfde zaal, ‘aan de achterkant’ van Toneel-

groep  Amsterdams Lange dagreis naar de 

nacht (O’Neill), een kritiek op het theater-

establishment en op de voorstelling zelf.

De contramine die wij etaleerden anno  

’68 is zieltogend. De kracht van de contesta-

tie van de kunstenaar is beperkter gewor-

den. De bewegingsvrijheid van de nar die 

door de verschillende lagen heen kon be-

wegen is fel verminderd. Je moet nu wel je 

plaats kennen!

In The Fountainhead hoor ik elke 
avond vanaf de zijkant de meest 
rechtse praat vertellen. Als je zo’n 
rechtse lava over je heen krijgt, 
volgt er merkwaardig genoeg een 
linkse reactie.

© JAN VERSWEYVELD
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In Building Conversation hecht je veel be-

lang aan de voorbereiding van het publiek 

en het gesprek. Wat is voor jou belangrijker: 

de theatervoorstelling zelf of de stappen in 

het ritueel en de zorgvuldigheid waarmee 

een project wordt voorbereid?

Lotte: Ik vind het belangrijk om na te den-

ken over de manier waarop het werk uit de 

maatschappij voortkomt, er zich even van 

losmaakt in de vrijplaats die kunst ons 

biedt, en er dan weer in terugvalt. Het gaat 

niet enkel om de gefocuste tijd of gecon-

centreerde ruimte, maar ook om de bed-

ding rond het werk. Het werk mag nooit op 

zich staan, de ruimte er rond is heel be-

langrijk. Wat voorheen vaak randpro-

gramma werd genoemd, wordt nu deel 

van het werk, ook de foyertijd na de per-

formance. Zorgvuldigheid, aandachtigheid 

en tijd zijn belangrijke waarden voor me, 

zowel binnen het project waarmee ik nu 

bezig ben als in de manier waarop wij ons 

organiseren en financieel bewegen. Ik wil 

dat deze waarden zich niet louter manifes-

teren in het werk, maar ook in de ruimte 

daaromheen. Tegelijk vind ik dat het dui-

delijk omlijnd moet zijn. Juist het verschil 

tussen ‘in het ritueel zijn’ en de voorberei-

ding daarop is voor mij heel belangrijk.

De toeschouwer is sinds enkele jaren ei-

genlijk de protagonist in mijn werk. Cen-

traal staat het activeren van het 

bewustzijn over het kijken en op welke 

manier je dat kan doen. Mijn reis naar 

Kinshasa heeft me geïnspireerd om de rol 

van de toeschouwer te laten evolueren 

naar die van een participerende kijker of 

een volwaardige deelnemer. Ik trok naar 

Kinshasa met de vraag of ik kon kijken 

met de ogen van een ander. Het antwoord 

bleek resoluut ‘neen’ te zijn. Aanvankelijk 

ontredderde dit mij, maar langzamerhand 

kwam ik tot het besef dat de manier waar-

op ik kijk zo aan mijn lichaam gebonden 

is, zo persoonlijk is, en dat dit moet er-

kend worden. Het verschil tussen mezelf 

en iemand in Kinshasa is gigantisch.

Echter, het is niet omdat we beseffen dat we 

totaal verschillend zijn dat we de poging 

niet moeten wagen. Het is juist omdat we 

verschillend zijn dat we elkaar pogen te be-

grijpen. Hannah Arendt heeft het vaak over 

pluraliteit: als we niet van elkaar zouden 

verschillen, zouden we niet hoeven te spre-

ken of handelen. In Kinshasa drong tot mij 

door dat mijn manier van kijken observe-

rend is. Mijn blik ordent, wil overzicht en 

streeft tezelfdertijd naar objectiviteit. Daar 

leerde ik een manier van kijken kennen die 

tastend en ruikend is, van binnenuit werkt, 

met inbegrip van de chaos. Mijn drang om 

alles van op een afstand te zien stond haaks 

op hun verlangen om er middenin te sprin-

gen. Als je op een tribune gaat zitten, krijg  

je overzicht, in Building Conversation is die 

 tribune er niet meer. Hans-Thies Lehmann 

zegt dat de theatergeschiedenis is geschre-

ven met als referentie de theaterruimte zo-

als wij hem kennen, met tribune en podium. 

Hij zegt tevens dat je de volledige theaterge-

schiedenis zou kunnen herschrijven vanuit 

alle andere mogelijke theatrale ruimtes.

‘Ik wil een ruimte creëren  
waar het schuurt’
Lotte van den Berg legt in haar werk de focus op theater als een manier 

van kijken en als een vorm van participatie. Na enkele jaren als regisseur 

bij Toneelhuis, richtte ze in 2009 haar eigen structuur OMSK op. Afgelopen 

zomer ging haar voorstelling Building Conversation in première, waarin ze 

verschillende gespreksvormen met het publiek exploreert, gaande van een 

gesprek tussen tegenstanders tot een gesprek zonder woorden.

Ik denk dat daarin de wortels van het politieke in 
mijn werk schuilen, namelijk mijn behoefte om zelf 
als mens in die wereld te stappen en niet enkel toe 
te kijken. Niet onderuit gezakt in de zetel te kijken 
naar de wereld.

© KRIS DEWITTE
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In Building Conversation verdwijnt de toe-

schouwer in de actie. Hij kijkt nog steeds, 

maar het beschouwen gaat gepaard met 

het handelen. De ruimte wordt gedeeld 

door acteur en toeschouwer, het podium 

en de tribune zijn over elkaar heen gescho-

ven. Ik besefte dat naarmate ik de toe-

schouwer meer ben gaan aanspreken, mijn 

eigen rol ook is veranderd. Ik ben heel lang 

een directieve regisseur geweest, nu stap 

ik mee de ruimte in. Dit is gegroeid uit een 

verlangen om niet gewoon onderuit gezakt 

in de zetel te kijken naar de wereld. Ik 

denk dat daarin de wortels van het politie-

ke in mijn werk schuilen, namelijk mijn 

behoefte om zelf als mens in die wereld te 

stappen en niet enkel toe te kijken. 

Is dat jouw alternatieve versie van de 

participatiemaatschappij waar iedereen de 

mond van vol heeft? 

Het woord participatie duikt overal op: in 

de kunsten, in de politiek, in de samenle-

ving. Het is een tricky woord waar van al-

les aan kleeft. Men kan het niemand 

opleggen. Samen met Daan ’t Sas besloot 

ik dit te onderzoeken. We organiseerden 

een publieke brainstorm. In 2013 hebben 

we tien dagen lang op het Oerolfestival in 

Terschelling alle voorbijgangers gevraagd: 

‘Stel, volgend jaar gaan wij hier iets bou-

wen op deze vlakte. Wil je meedoen? Zo 

ja, wat gaan we dan doen?’ Daar kwamen 

een heleboel ideeën uit voort, velen gaven 

aan dat ze deze directheid misten in hun 

leven, dat ze zelden of nooit een intens ge-

sprek aangingen met wildvreemden. Toen 

besloten we om het daaropvolgende jaar 

een voorstelling te maken waarin we het 

gesprek als vorm zouden opvoeren. Zo 

ontstond Building Conversation. De deelne-

mers verzamelen in het theater, van daar-

uit wandelen zij de stad in tot ze op een 

speciaal uitgekozen plek komen. Daar 

volgt een voorbereiding die duidelijk is af-

gebakend van het gesprek zelf. Daarna be-

treden we de vloer en gaan we het gesprek 

aan met vijftien tot twintig mensen, gedu-

rende een uur of drie. Dan volgt de wan-

deling terug en kan men nog iets eten of 

drinken. Dat helder omlijnde kader en de 

voorbereiding van de deelnemers op hun 

rol is volgens mij de enige manier om ie-

mand tot deelnemer te maken. Anders 

kan je enkel volgen, afwachten, toekijken. 

Door informatie te geven, maak je men-

sen deelgenoot. Met Building Conversation 

wil ik de rollen van toeschouwers en ac-

teurs, leiders en volgers, bevragen. De 

grenzen opzoeken van het medium. 

In de huidige maatschappij heerst het mis-

verstand dat gelijkheid betekent dat we 

hetzelfde moeten kunnen of dat we ver-

vangbaar zijn, terwijl het er vaak om gaat 

dat je plekken creëert waar verschillen en 

opposities met elkaar co-existeren. Wat pri-

meert voor jou: het gevoel van gemeen-

schappelijkheid of de ruimte om elkaars 

verschillen te articuleren?

Mijn ideaal is een gedeelde ruimte waar je 

allemaal een gelijke plek hebt, en toch 

compleet verschilt van elkaar. Gelijkwaar-

dig aanwezig zijn, op dezelfde grond staan, 

maar vooral de verschillen tussen elkaar 

erkennen, waarbinnen je elkaars tegen-

stander kan worden. Ik denk dat dit heel 

belangrijk is in de politiek. Zoals Chantal 

Mouffe zegt: op dit moment gebruiken we 

de democratie niet meer als een common 

ground waarbinnen wij elkaars tegenstan-

ders kunnen zijn. Terwijl wij nood hebben 

aan vertrouwde vormen om tegenover el-

kaar te kunnen staan en verschillend te 

zijn. En David Bohm, een kwantumfysicus, 

zegt dat we voortdurend verlangen naar 

common ground, maar verwachten dat we 

deze slechts bereiken wanneer wij hetzelf-

de zijn. Dit is echter niet waar, aangezien 

het conflict dat we samen bekijken de com-

mon ground kan zijn waarop we steunen. 

Mouffe koppelt dit alles aan een neolibe-

raal midden waarin een consensuselite zit 

die zegt dat we zonder oorlog en conflicten 

kunnen samenleven, quod non. Dan wordt 

deze elite een gevaarlijke entiteit die geen 

conflict toestaat binnenin, maar wel met 

de ruimte eromheen. Het is belachelijk te 

denken dat iedereen in deze consensus zou 

kunnen meedraaien, daardoor creëer je ei-

landen vanwaar je naar elkaar schreeuwt. 

Ik wil een ruimte creëren waar het schuurt, 

zonder de bedoeling te harmoniseren. We 

moeten net leren omgaan met het verschil.

In België zitten we momenteel met een 

centrumrechtse regering. Liberale econo-

men en captains of industry verwijten de 

kunstensector dat hij de eigen broek niet 

kan ophouden, een echo van het discours in 

Nederland. Hoe organiseer jij je als kunste-

naar, hoe neem je het heft in handen? 

Kunstsubsidie is een investering, zoals we 

investeren in onderwijs en dergelijke. Ik heb 

het gevoel dat het heel duidelijk moet zijn 

dat subsidie gegeven wordt voor onderzoek, 

voor ontwikkeling van nieuw werk. Voor in-

novatie, zoals men in het bedrijfsleven zegt. 

Voor dingen waarvan je nog niet weet hoe 

ze zich in resultaat gaan omzetten maar 

waarvan wel duidelijk is dat ze moeten ge-

beuren. In Nederland en steeds vaker ook in 

België krijg je subsidie aan de hand van je 

output. Aan de hand van het aantal toe-

schouwers en het aantal optredens wordt je 

bedrag wiskundig berekend. Je wordt afge-

rekend op je resultaten, waardoor het niet 

meer duidelijk is dat subsidie een investe-

ring is in de bedding van de kunst.

Met OMSK probeer ik ruimer te denken dan 

de bestaande structuren en kunstinstitu-

ten. Voor Building Conversation zoeken we 

momenteel naar een manier om dit project 

neer te zetten in meer maatschappelijke 

contexten. Dat is een verlangen van ons, 

maar we krijgen ook die vraag, bijvoorbeeld 

uit de zorgsector of het onderwijs. Ik heb 

het gevoel dat de waarde hiervan groot is.

Aangezien ik de grenzen van het medium 

aftast, komt vaak de vraag of dit wel 

kunst of theater is. ‘Wat is die Van den 

Berg aan het doen? Is die nu het theater 

aan het verlaten?’ Dan verlang ik ernaar 

me in groter Europees verband te situe-

ren, met theatermakers die een soortge-

lijk traject bewandelen. Wat bijvoorbeeld 

Arpad Schilling in Hongarije doet, inspi-

reert en geeft erkenning voor het werk. 

Het is een boeiende tijd: er zijn verschil-

lende politieke bewegingen in de maak en 

veel kunstenaars sluiten zich bij elkaar 

aan in samenwerkingsmodellen zoals 

SPIN of het Mestizo Arts Festival. Er kan 

opnieuw iets ontstaan. Kunstenaars slui-

ten zich niet langer op in kunstinstituten 

en afgesloten kunstsectoren. 
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Frieda Pittoors vertelde hoe begin jaren ze-

ventig het geloof dat theater en actie wel de-

gelijk een verschil konden maken wijd 

verspreid was bij kunstenaars. Hun agenda 

was duidelijk en verschillend van de macht-

hebbers. De maatschappij was in de verbeel-

ding nog een monster met veel tentakels; als 

je een aanloop nam om het monster te raken, 

was het misschien een tentakel of een oog 

kwijt. Nu moeten we die maatschappelijke 

verhouding toch eerder zien als een soort 

blubber waarin we zelf verzeild zijn geraakt. 

Jullie noemen State of the Arts een open 

platform, een draak met vele hoofden. Hoe 

geef je politieke kracht aan een vrij anarchisti-

sche groepering van mensen en kunstenaars? 

Einat: De sterkte van ons platform is dat 

het een ‘reactieve’ ruimte is, waarin men-

sen snel interageren en tot actie overgaan. 

Iedereen die reageert via het platform kan 

de naam van State of the Arts gebruiken. 

Door de negatieve en strenge houding van 

politieke en economische opiniemakers 

tegenover cultuur in België en in onze 

buurlanden is er een noodzaak ontstaan 

bij kunstenaars om nieuwe vormen uit te 

vinden om samen te werken. Zonder die 

veranderde houding tegenover kunst zou-

den we niet tot zo’n samenwerking geko-

men zijn.

Gosie: Als we geen platform hadden ont-

wikkeld, zouden we nu niet zo snel en 

flexibel kunnen reageren. 

Einat: In het begin wilden heel wat mensen 

het claimen als een politieke beweging. 

Maar het is iets dat organisch groeit. Het is 

goed om mensen in State of the Arts te 

hebben die stormen ontketenen. Het zijn 

de subversieve stemmen in dat monstertje 

dat we creëren. 

Is er een groot verschil met Hart boven Hard?

Einat: Hart boven Hard is een brede sociale 

actie, terwijl ons platform eerder een jonge 

artistieke community groepeert. Ons plat-

form is horizontaal, we werken met de 

mensen en vormen die aanwezig zijn. We 

produceren ‘in het moment’ een artistiek 

discours dat verbonden is met de complexi-

teit van onze tijd. Dat kan je niet doen met 

een massa, wel met een kleinere groep. 

Nu geven jullie de indruk de structuur open 

en los te willen houden, maar zal je uitein-

delijk niet moeten formaliseren als je de im-

pact wil vergroten? Overheden zien liever de 

contouren van hun gesprekspartners in 

plaats van kameleontische organisaties.

Gosie: Dat is inderdaad een issue. Nu heb-

ben we geen controle over wie in naam van 

State of the Arts spreekt. We houden ervan 

dat de naam opduikt in onverwachte con-

texten, maar houden toch af en toe ons 

hart vast.

Einat: Kort geleden ontstond de nood aan 

een soort manifest, dat hebben we onder-

tussen geschreven (te lezen op 

www.e-tcetera.be) en naar het kunstenka-

binet gestuurd. Hoe vertrouw je erop dat 

een perifere beweging zal reageren als het 

nodig is en de vorm zal ontwikkelen die op 

dat moment adequaat is? Dat vertrouwen 

is een nieuwe ervaring voor mij. Ik weet 

zeker dat de intellectuele waarde van het 

platform zich zal vertalen wanneer de tijd 

daar is. 

Gosie: We reflecteren niet alleen, we doen 

ook concrete voorstellen voor een alterna-

tieve aanpak. We werken niet samen met 

koepelorganisaties, steunpunten of grote 

instellingen. We willen net de rol van or-

ganisaties vandaag bevragen en onder-

zoeken, want ze zijn gebouwd rond erg 

oude mechanismes die disfunctioneel ge-

worden zijn.

Einat: Wij denken niet institutioneel, maar 

vatten kunst op als een social practice. Kun-

stenaars kunnen in onze ongedefinieerde 

ruimte een praktijk ontwikkelen die ook 

een vorm van kunst is. Een ander belang-

rijk aspect is het vreemde organisme dat 

Brussel heet. Experimentele kunst is hier 

erg sterk ontwikkeld en heeft een krachtig 

discours waarvan we veel kunnen leren. 

Hoe kunnen we ons leven weer experimen-

teel maken? Het is interessant hoe je bij-

voorbeeld als danser met een specifieke 

praktijk in zo’n experimentele setting te-

rechtkomt en je leven op die manier gaat 

organiseren. Ik weet dat er in het artistieke 

iets zit dat je niet meteen kunt recupereren 

of definiëren. Dat virus wil ik in de maat-

‘Een draak met vele hoofden’
State of the Arts is een alternatief kunstenaarsplatform dat vorig jaar werd 

opgericht door Einat Tuchman en Gosie Vervloessem. Zij pleiten voor een 

hernieuwde aandacht voor diversiteit in het veld, opdat het onderzoeks- en 

procesmatige van het experiment in kunstlaboratoria niet verder wordt af-

gebouwd en kunstenaars worden ondersteund die nieuwe organisatiemo-

dellen op touw zetten. State of the Arts wil een denkoefening zijn voor die 

makers en richt zich via concrete (artistieke) acties tot het beleid. Enkele 

maanden geleden, tijdens de hearing over de besparingsplannen in de cul-

tuur- en zorgsector in het Vlaamse Parlement, stond State of the Arts aan 

de ingang en zongen actievoerders ‘I just called to say I love you. I just cal-

led to say how much I care.’ Een niet mis te verstane oproep tot zorgzaam-

heid aan de regering. Ondertussen trok State of the Arts ook naar het 

kabinet en de minister van Cultuur. 
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schappij injecteren, waardoor schijnbaar 

onoverkomelijke situaties speelser worden 

en een vermogen tot anders-zijn tonen. 

Moet een kunstenaar in tijden van crisis nog 

kunnen rekenen op subsidie? Is die wel-

vaartsstaatgedachte van kunst als publiek 

goed wel vol te houden?

Einat: We worstelen ook met die vragen. En 

we houden met beide posities rekening. Op 

verschillende plaatsen verliest de staat de 

rol van beheerder van collectieve goede-

ren, er wordt wild geprivatiseerd, landen 

worden complexe corporate powers. Ga je 

met je vragen nog naar de staat als de 

macht daar niet meer ligt, of richt je je tot 

de corporate powers? Ondanks de bevlogen 

woorden van Thatcher (‘There is no such 

thing as society’) moet je erkennen dat er 

wel degelijk zoiets als een society bestaat.

Mijn eigen werk richt ik meer en meer op de 

corporatieve wereld. Mijn volgende project 

speelt zich af rond de Rue du Progrès (in de 

buurt van het Brusselse Noordstation), die 

grotendeels wordt ontmanteld  omdat Infra-

bel er de sporen gaat verbreden. Door die 

ingreep wordt de buurt, een fascinerende 

microkosmos met allerlei entiteiten, vernie-

tigd. Ik probeer de gemeenschappen te be-

grijpen die daar gevormd werden: de gay 

community, Afrikanen, krakers… Mijn doel is 

een ontmoeting te realiseren tussen Infra-

bel en deze gemeenschappen, maar daar-

voor moet er iets bij Infrabel in beweging 

gebracht worden. 

Wij voelen vaak een grote weerstand tegen 

het zogenaamde corporate taalgebruik, 

maar zitten zelf ook gevangen in onze ex-

clusieve taal. Wij spreken Chinees voor el-

kaar. Mensen als Jo Libeer van Voka geven 

vaak hun mening zonder iets af te weten 

van de manier waarop de kunstwereld 

werkt. Is het te veel gevraagd om je ergens 

in te verdiepen voor je het afbreekt? Ook 

wij moeten leren hoe het voor hen in el-

kaar steekt.

Is State of the Arts ook een vorm van 

activisme?

Gosie: Mijn werk wordt steeds meer poli-

tiek en zelfs maatschappelijk-feministisch. 

Ik ben bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in 

epidemiologie: hoe een virus besmet en 

een soort netwerk ontwikkelt. Hacktivism 

werkt op dezelfde manier. Regeringen pro-

beren dat soort netwerken te kopiëren.

Einat: Het is belangrijk om te infiltreren en 

aldus ongrijpbaar te zijn. Daarom mogen 

we onszelf niet al te duidelijk definiëren. 

Gosie: Het is een moeilijke balans tussen 

zichtbaarheid en onzichtbaarheid. De 

vraag hoe we ons in een structuur kunnen 

bijeenbrengen is zeker belangrijk, maar 

nog belangrijker is de vraag hoe we een 

vorm kunnen hanteren die ons niet bijeen-

houdt. Echte activisten, zoals de bezetters 

van het Italiaanse Teatro Valle, zijn we 

niet. Hun doel is momentaan: een ruimte 

kraken, die een tijdje behouden en intus-

sen een positie innemen op het discursieve 

niveau. En ze dan weer verliezen. Hun 

kunstpraktijk wordt op die manier secun-

dair ten opzichte van hun activisme. Bij 

ons is dat niet het geval. We zouden zeker 

activistischer zijn als we als artiesten min-

der mogelijkheden zouden hebben qua 

steun en infrastructuur. We vechten net 

om wat al bestaat niet te verliezen. 

Bereiken jullie met jullie acties ook 

kunstenaars die een veiliger praktijk 

beogen, zoals de black box- en white   

cube-artiesen, de grotehuisartiesten of  

de meer gesettelde artiesten?

Einat: Ik heb heel wat vrienden in de grote 

organisaties, zij voelen de nood niet zo erg, 

zij zijn nog druk bezig met hun voorstellin-

gen en deadlines. Maar ze zijn wel geïnte-

resseerd. Ik ben overtuigd dat die noodzaak 

zich ook bij hen zal manifesteren. 

Gosie: We willen een langdurige dialoog 

met de minister opzetten. Daarvoor gaan 

we een mapping maken, een receptenboek 

dat uitlegt hoe onze kunstbiotoop wordt 

gevoed, hoe ze wordt bereid. We onderzoe-

ken hoe iets wat in een aparte ruimte ont-

staat, zich mengt met iets dat een 

stabielere structuur heeft en aldus een 

meerwaarde in de smaak creëert. Als je 

iets afsnijdt, maak je het hele organisme 

kapot en niet enkel wat oorspronkelijk 

apart bestond. Vaak gaan de beleidsvoer-

ders nog uit van versleten organisatievor-

men zoals grote instituten, die het verkeer 

van de individuele maker moeten regelen, 

of ze beschouwt de wirwar van expressie-

vormen die je vandaag in België ziet, als 

een lastpost. We moeten iets ontwikkelen 

waardoor je de rijkdom ervan kunt zien en 

aanraken in plaats van er enkel woorden 

voor te verzinnen. 

We reflecteren niet alleen, we doen ook concrete 
voorstellen voor een alternatieve aanpak. We willen 
de rol van organisaties vandaag bevragen en 
onderzoeken, want ze zijn gebouwd rond erg oude 
mechanismes die disfunctioneel geworden zijn.

Geert Opsomer is docent aan Rits 

School of Arts en werkt geregeld 

samen met Johan Dehollander in PAN 

(Plateau voor Artistiek Nomaden).
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De ideale wereld 
van Studio ORKA

ze een gat proberen te boren om in contact te komen 

met een geheime ondergrondse wereld. Plots valt hij 

stil, komt voor mij staan met zijn imposante lijf en wijst 

mij met de vinger aan terwijl hij de kinderen toeroept:  

‘Hé, jongens, er zit hier iemand die dat niet gelooft.’  

De kinderen kijken me nu allemaal aan. Ik knik de 

hoofd geoloog toe om duidelijk te maken dat ik wel 

degelijk mee ben met het verhaal.

Ik zit samen met een bende kinderen en enkele ouders  

in een laag tentje langs een kanaal. Het is er knus maar 

ook krap want de zitruimte is voorzien op hooguit een 

dertigtal personen. Voor ons, in het midden van het 

tentje, zijn een aantal zelfverklaarde bodemonderzoekers 

druk doende met hoogtechnologische apparatuur.  

De hoofdgeoloog van dienst, een onweerstaanbaar 

grappige Dominique Van Malder, legt omstandig uit dat 

Theater op het snijvlak van jeugd en volwassenheid
door Stefan Moens

 Duikvlucht
© PHILE DEPREZ
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Deze scène speelde zich af tijdens Lava, een bodemonderzoek, 

de tweede voorstelling van Studio ORKA. Het collectief dat 

groeide uit het ontwerpbureau van Martine Decroos en 

Philippe Van de Velde brengt volgend jaar met Carrara zijn 

elfde voorstelling in evenveel jaar. Het begon met de be-

scheiden installatie Watertanden en zeewolven in een Gentse 

parkvijver ter gelegenheid van Time Festival in 2005, maar 

Studio ORKA ontwikkelde zich snel tot een vaste waarde 

binnen het (jeugd)theaterlandschap. 

Een hart voor maatschappelijke thema’s

Jeugd mag tussen haakjes, want ook volwassenen worden 

tijdens Studio ORKA-voorstellingen meegezogen in een wereld 

waarin de oneliners, verwijzingen naar de actualiteit en 

scabreuze opmerkingen elkaar tegen een rotvaart opvolgen. 

Dat kinderen die tweede laag niet altijd vatten, is geen pro-

bleem: in de dagelijkse realiteit worden ze voortdurend ge-

confronteerd met begrippen die ze niet kunnen duiden. Je 

zou deze unieke osmose tussen het jeugd- en volwassenen-

theater kunnen vergelijken met het Engelse renaissancethe-

ater waarbij de toneelauteur rekening hield met twee soorten 

publiek: enerzijds de kritische toeschouwers die de cultu-

reel-historische referenties uit het stuk konden plaatsen, 

anderzijds de toeschouwers die zonder meer genoten van de 

humor en slapstick. Studio ORKA gaat echter een stapje 

verder: het biedt geen moralistische lesjes maar laat kinderen 

én volwassenen op een andere manier naar de wereld kijken.

Het collectief kiest voor thema’s waaruit een groot engage-

ment spreekt: egoïsme, uitsluiting, eenzaamheid, het 

jachtige leven, consumentisme, … Met hun poëtische en 

beeldende taal slagen de makers erin iets te zeggen over 

gevoelige thema’s die in onze maatschappij heel wat los-

weken en tegelijkertijd niet eenvoudig aan te kaarten zijn. 

Neem nu Zoutloos, dat zich afspeelt in een woon- en zorg-

centrum, wat meteen doet nadenken over de manier waar-

op we omgaan met ouder worden en met zorgbehoevende 

ouderen. In deze voorstelling behandelen de makers een 

van de grootste taboes in onze samenleving: de dood. Bo-

vendien krijgt het woord ‘vertrek’ hier een erg beladen 

betekenis en wordt het gekoppeld aan het maken van een 

bewuste keuze: de hoogbejaarde Palmira maakt duidelijk 

dat zij zelf wel zal beslissen wanneer de tijd gekomen is om 

te vertrekken. Zonder één moeilijk woord te gebruiken, 

zonder te vervallen in dualistische tegenstellingen, gaat 

Zoutloos dus ook over euthanasie. Het ontroerende slot 

waarin Palmira haar jeugdliefde terugvindt, net zoals in de 

door haar eerder beschreven herinnering/fantasie, verbeeldt 

wat niet onder woorden te brengen is. Studio ORKA poëti-

caliseert op die manier een thema waarvoor volwassenen 

moeilijk woorden vinden en kinderen van die leeftijd de 

woorden nog niet kennen. En passant bekritiseert ORKA de 

betuttelende houding ten aanzien van bejaarden en de 

afstandelijke managementcultuur die de laatste jaren een 

opmars kende in de zorgsector.

Groene jongens (en nerds)

Bricolage is alomtegenwoordig in de universa die Studio 

ORKA oproept. Het scènebeeld bestaat vaak uit ambachte-

lijk-technologisch knutselwerk dat het magisch-realistische 

karakter van de voorstelling versterkt. In De Legende van 

Woesterdam moet een ingenieuze kweekmachine zorgen voor 

de extractie van een vlinderei uit een appel, in Mijnheer Por-

selein zal een miniraket een mol naar de hemel transporteren 

en in Berninna komt huisraad ongevraagd tot leven en sug-

gereert op die manier een verborgen dimensie. Een knap 

staaltje bricolage is de installatie bij Zoutloos: plots ontkete-

nen de decorelementen een kettingreactie – een metafoor 

voor de onomkeerbaarheid van de tijd. Machines en appara-

ten spelen vaak een cruciale rol en worden bijna als een 

personage opgevoerd. Dit 

vraagt van de acteurs een 

bepaalde houding: ook de 

apparaten hebben recht op 

hun rol en zuigen af en toe 

alle aandacht naar zich toe.

Maar daarnaast expliciteren 

de makers ook hun ambiva-

lente houding tegenover 

technologie. Hoe betrouw-

baar is technologie eigenlijk? 

In Warmoes zorgt de ontstop-

ping van een irrigatiestelsel 

bijvoorbeeld voor enorme 

paniek waarbij de toeschou-

wers moeten schuilen in de 

serre waar de voorstelling 

zich uiteindelijk zal afspe-

len. De machines in Studio 

ORKA’s voorstellingen lijken 

zo uit een roman van Jules 

Verne of een stripalbum te 

komen. Door ze in een na-

tuurlijke omgeving zoals een bos of volkstuintjes te plaat-

sen, creëert het gezelschap een eigenaardige hybride wereld. 

Een mooie paradox: het typische orkiaanse verhaal ontwik-

kelt zich in een pre-industriële, idyllische omgeving – maar 

toch beschikken de figuranten er over allerlei machines.

 

Hoe dat machinale te rijmen met het ecologische paradijs 

– waar raketten op biodiesel vliegen – dat Studio ORKA wil 

De machines lijken zo 
uit een roman van Jules 
Verne of een stripalbum 
te komen. Door ze  
in een natuurlijke 
omgeving zoals een  
bos of volkstuintjes te 
plaatsen, creëert Studio 
ORKA een eigenaardige 
hybride wereld.
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van de locatie verschijnt dus toch weer de klassieke thea-

terdoos, al kan die bij Studio ORKA de meest uiteenlopen-

de vormen aannemen en versmelt deze theaterdoos gro-

tendeels met zijn omgeving. Net die combinatie maakt dat 

je als toeschouwer makkelijker meegaat in het verhaal. 

Wellicht verklaart dit het succes van Studio ORKA bij vol-

wassenen, want in tegenstelling tot de schouwburg – waar 

men zich al gauw bewust is van de illusie dat het ‘maar 

toneel’ is – brengt dit ‘pure’ theater hen terug naar de tijd 

toen er van theater nog echte magie uitging. 

Een worm in de vrucht

Terugblikkend op de creaties die Studio ORKA de voorbije 

tien jaar bracht, valt op dat de verhalen doorgaans een 

bepaald stramien volgen: toeschouwers verzamelen bij een 

trefpunt en worden met veel beloftes in een verborgen 

microwereld ingewijd, zoals de volkstuintjes van een har-

monieuze gemeenschap (Warmoes); of er wordt hen een 

barbecue beloofd als afsluiter van een goedgevuld dagpro-

gramma (Mijnheer Porselein). Maar al snel blijkt dat niets is 

wat het lijkt. De harmonie die we ervaren, is slechts schijn. 

Onvoorziene omstandigheden halen het ideale programma 

overhoop, de gemeenschap blijkt onevenwichtig of ernstig 

verstoord. Er is sprake van een tekort, een gemis. In De 

Legende van Woesterdam is dat een gebrek aan liefde of het 

elixir dat deze liefde moet opwekken, in Mijnheer Porselein 

schudt een plots verlies de gemeenschap door elkaar.

 

Deze labiele toestand vraagt om een oplossing maar nooit 

eindigt het bij Studio ORKA met een klassiek ‘ze leefden 

nog lang en gelukkig’. Er wordt integendeel vaak een grote 

stap voorwaarts gezet in het aanvaarden van een nieuwe 

toestand, wat vaak neerkomt op een aanvaarding van het 

schetsen? De technologische snufjes scheppen enerzijds 

mogelijkheden (ze zorgen voor communicatie, transport, 

efficiëntie), anderzijds voldoen ze niet altijd aan de ver-

wachtingen en lopen de dingen soms volledig fout. Op ei-

gentijdse wijze visualiseert Studio ORKA onze ambivalen-

te houding ten opzichte van technologie: de machine werkt 

en vervult onze verlangens, maar diezelfde machine roept 

ook gevoelens op van achterdocht en zelfs angst. Dit komt 

mooi tot uiting in de gigantische braakballencarwash van 

Duikvlucht: een efficiënte machine met een ecologisch nut 

die objecten uit het kanaal recycleert onder het motto ‘alles 

verdient een tweede kans’; maar tegelijkertijd een monster 

van een machine dat mensen dreigt te verorberen.

Welkom op de parking! 

‘I can take an empty space and call it a bare stage. A man 

walks across this empty space whilst someone else is wat-

ching him, and this is all that is needed for an act of the-

atre to be engaged.’ Deze openingszin van Peter Brooks 

onvolprezen The Empty Space (1968) zou het uitgangspunt 

van Studio ORKA kunnen zijn. Voorstellingen op ongewone 

locaties, zoals een parkeerterrein van een supermarkt 

(Mister More, Lady Less), een hobbit-achtige boswoning (Mijn-

heer Porselein) of de kelderverdieping van een appartements-

blok ( Jacobsneus) maken van Studio ORKA hét locatiethea-

tergezelschap bij uitstek. 

De buiten-theatrale setting is een fundamenteel onderdeel 

van het gebeuren. Het verhaal groeit uit de omgeving of 

wordt geënt op een bestaande setting, die als het ware een 

extra personage vormt. Dat maakt de verhalen van Studio 

ORKA zo concreet én realistisch. Je krijgt de indruk dat de 

personages helemaal vergroeid zijn met hun omgeving. Het 

wekt de illusie dat je een geprivilegieerde inkijk krijgt in 

een wereld die anders verscholen blijft. Vaak beginnen 

Studio ORKA-voorstellingen met een verwelkoming waar-

na de toeschouwers al gauw uitgenodigd worden om deel 

te nemen aan wat die dag net te gebeuren staat. Door deze 

quasi natuurlijke rolverdeling tussen gastheer/acteur en 

gast/publiek krijgt de intro een extra realistisch karakter. 

Het precaire van die geprivilegieerde situatie wordt onder-

streept: zowel in Zoutloos als in Mijnheer Porselein wordt het 

publiek op een bepaald moment aangemaand om de zaal 

te verlaten omdat het feest niet doorgaat of omdat potten-

kijkers niet gewenst zijn. In de wereld van Studio ORKA 

wordt het publiek met andere woorden ‘getolereerd’.

 

Binnen de uit-het-leven-gegrepen settings creëert het ge-

zelschap steeds op de een of andere manier een scène: een 

plek met, al naargelang de intimiteit van de voorstelling, 

een kleine of grote tribune. Binnen de ‘natuurlijke’ setting 

Het verhaal groeit uit de omgeving 
of wordt geënt op een bestaande 
setting, dat maakt het zo concreet 
én realistisch. Je krijgt de indruk 
dat de personages helemaal 
vergroeid zijn met hun omgeving. 
Het wekt de illusie dat je een 
geprivilegieerde inkijk krijgt in een 
wereld die anders verscholen blijft.
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naar die van de kinderen. De eersten kijken graag met een 

ironische trek of een halve glimlach naar de aparte wereld 

die Studio ORKA oproept. De laatsten kijken vol ernst en 

ongeloof naar het schouwspel dat zich voor hen ontvouwt. 

Kinderen hebben minder moeite om in die toestand te 

komen die de romantische dichter Samuel Taylor Coleridge 

tweehonderd jaar geleden zo mooi omschreef als ‘that 

willing suspension of disbelief’. Studio ORKA haalt alles uit 

de kast om ook volwassenen in staat te stellen om die be-

genadigde toestand te bereiken. En daar is dit gezelschap 

de afgelopen tien jaar aardig in geslaagd. ¶

menselijk tekort: mensen verouderen en sterven (Zoutloos), 

het verleden komt nooit meer terug (Berninna), liefde kan 

je niet forceren (De Legende van Woesterdam). Wanneer een 

van de personages in Mijnheer Porselein sterft, huilt zijn 

vriend Bruno tranen met tuiten. Het verlies en het gemis 

dat de gemeenschap en het publiek in beroering brengt, 

krijgen een plaats dankzij een mengeling van herkenbare 

(een soort koffietafel) en minder herkenbare (afscheid via 

een raket naar de hemel) rituelen. Enkele maanden na de 

voorstelling kreeg Martine Decroos een mailtje van een 

mama die vertelde dat haar zoontje aanvankelijk onbewo-

gen bleef bij de dood van zijn oma, maar plots zei: ‘Mama, 

ik voel mij zoals Bruno.’

Laat mij nog even terugkomen op de scène waarbij de acteur 

met zijn verwijtende vinger voor mij staat en de jonge toe-

schouwers erop attent maakt dat er een ongelovige Thomas 

in het publiek zit. Tijdens zo’n voorstelling is het interessant 

om naar de blik van de volwassenen te kijken en vervolgens 

Stefan Moens is docent aan de Erasmushogeschool  

en freelance medewerker voor de KVS

De volgende voorstelling van Studio ORKA, Carrara, 

gaat in première op 7 februari 2015.

 Jacobsneus

 Warmoes

 Lava, een bodemonderzoek
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‘Het’ muziektheater bestaat niet, daarvoor 

is het Vlaamse muziektheaterlandschap te divers. Opera 

Vlaanderen en de muziektheaters Transparant en LOD zijn 

binnen die diversiteit de enige huizen die naast kleinscha-

liger werk ook geregeld grootschalig (met orkesten of en-

sembles) en/of internationaal werken. Naast deze drie 

spelers bestaat het veld uit een variatie aan kleinere struc-

turen met een eigen profiel. WALPURGIS ontwikkelt naast 

eigen creaties ook een platform voor experimenteel mu-

ziektheater, Pantalone en Theater De Spiegel mikken op een 

publiek van jonge kinderen en Braakland/ZheBilding vertrekt 

vanuit een niet-klassiek muziekidioom (vaak jazz of elek-

tronica). Sinds 2013 wordt ook de musicalorganisatie Judas 

ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap. In de run-up 

met een tweejaarlijkse ondersteuning zitten Zonzo Com-

pagnie van Wouter Van Looy (ook regisseur bij Transparant), 

De Kolonie MT van drummer Bo Spaenc, en Tuning People 

van Wannes Deneer. Eigenlijk hoort ook Theater Leporello 

in het rijtje, al dient de groep van Dirk Opstaele bij de sub-

sidiënt in onder ‘theater’. De grens is moeilijk te trekken. 

Richtinggevend criterium is dat muziek een wezenlijk on-

derdeel vormt van de voorstellingen, op gelijke voet ont-

wikkeld met andere media als tekst, spel, video of beelden-

de kunst. 

De drie eerstgenoemde ‘grote’ huizen vormen het onderwerp 

van deze bijdrage. Hoewel Opera Vlaanderen qua organi-

satiestructuur en opdracht sterk verschilt van de muziek-

theaters LOD en Transparant, delen de drie een bijzondere 

aanpak door de schaal waarop zij werken. Het gaat om een 

specifiek productiemodel met een precair artistiek en 

 financieel evenwicht, dat door het terugschroeven van fi-

nanciële middelen in Vlaanderen en Europa grondig verstoord 

dreigt te worden. Is een herdenking of flexibilisering van 

dat model mogelijk? Natuurlijk. Alleen dreigt de diversiteit 

van een op dit moment dynamisch landschap, waarin de 

grote en kleine structuren elkaar bevruchten, afgetopt te 

worden tot een meer eenvormige sector. Bovendien dreigen 

de Vlaamse opera en het grootschalige muziektheater hun 

unique selling point te verliezen: hun zin voor avontuur.

Wat mag dat kosten?

De subsidiebedragen zijn op het eerste gezicht ferm: Trans-

parant en LOD krijgen elk jaarlijks meer dan een miljoen euro, 

Opera Vlaanderen zo’n 25 miljoen. Vergelijk: eerste opvolger 

binnen de sector is Braakland/ZheBilding, met minder dan 

Vierhonderdduizend euro: het is de pro    -

duc tie kost voor één grote muziektheater-

productie, evenveel als de jaarsubsidie van 

één middelgroot theatergezelschap. Slik. 

Opera en grootschalig muziektheater zijn 

duur. Moet dat echt zo veel kosten? Ja,  

dat moet zo veel kosten – tenminste, als  

de Vlaamse muziektheatersector niet  

wil nivelleren tot een veld vol kleinschalige 

producties én het zijn reputatie als arti -

stieke durfal in Europa wenst te behouden.

door Evelyne Coussens

Hebben we geld (over) voor het Vlaamse muziektheater?

Opera en groot schalig 
muziektheater in  
zwaar weer
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de helft: 440.000 euro. Een ongenuanceerde interpretatie van 

de bedragen zou de perceptie rond ‘subsidieverslindende’ 

kunstvormen kunnen aanscherpen – ten onrechte. Er zijn 

gegronde redenen voor deze grootorde van uitgaven. 

‘Schaal’ is een voor de hand liggende factor. Een opera draait 

soms met een ploeg van 150 tot 300 man per avond. Ook de 

grote muziektheaterproducties verzamelen behoorlijk wat 

volk op scène: een ensemble als B’Rock of Collegium Voca-

le brengt al gauw twintig zangers of muzikanten mee. Met 

uitzondering van het huiskoor en -orkest van de operahui-

zen zijn zangers en muzikanten zelden in loondienst; 

daarvoor zijn de (vaak internationale) speelreeksen te kort 

en/of te versnipperd. Ze krijgen een fee per avond: een for-

fait dat al dan niet ook de repetitietijd dekt. Zelfs al is die 

fee eerder bescheiden, dan nog loopt het bedrag – dat twin-

tig maal moet worden betaald – hoog op. Solisten werken 

met een cachet, dat voor topnamen kan oplopen tot enkele 

duizenden euro’s per avond. 

Ten slotte is er de kost die verbonden is aan nieuw gecre-

eerde muziek. Opera Vlaanderen heeft een repertoireopdracht 

maar schrijft eens in de twee jaar een compositieopdracht 

uit voor een nieuwe partituur; voor de muziektheaters 

behoort het stimuleren van nieuwe muzikale creaties tot 

hun core business. Anders dan een theatertekst laat een 

operascore zich niet schrijven op enkele 

maanden tijd. De compositie kan meer dan 

een jaar in beslag nemen – al die tijd wordt 

de componist uiteraard verloond. 

Too big to fail

De hoge productiekost verklaart het langza-

me en precaire proces dat leidt van het eerste 

artistieke idee tot de première – gemiddeld 

gaat daar twee tot vier jaar tijd over. De zorg-

zame samenstelling van de cast, het creëren 

van de juiste productionele omstandigheden, 

het in elkaar zetten van de financiële con-

structie: dat alles moet het risico op ‘misluk-

king’ tot een minimum herleiden. Financieel 

gezien zijn deze producties immers too big to 

fail. Voor de muziektheaters, die nauwelijks 

over eigen productiebudget beschikken, kan 

het imploderen van een productie het faillis-

sement van het huis betekenen.

Waar het artistieke initiatief in de muziek-

theaters vooral bij de scheppende kunstenaar 

ligt, daarin begeleid door de artistiek leider 

van het huis, is het in de operahuizen vaak 

de intendant die producties initieert. Hij koppelt een par-

tituur aan een regisseur, een cast en een dirigent. Zowel de 

intendant als de artistiek leider zijn dus in de eerste plaats 

matchmakers, maar dan wel het soort koppelaars dat praat 

met en luistert naar zijn artiesten. Het blind matchen van 

spraakmakende namen aan elkaar of aan repertoire is 

immers een risicovolle onderneming.

Eens het artistieke idee doordacht is en de cast samengesteld, 

moet de productie financieel en productioneel in elkaar 

worden gezet. Operahuizen beschikken over productiebud-

get, maar bij grote muziektheaters overstijgt de productie-

kost vaak vele malen de middelen die het huis ter beschik-

king heeft. De intendant of artistiek leider is bijgevolg ook 

een fondsenwerver, die zijn internationaal netwerk inzet 

voor het ronselen van coproducenten en presentatieplekken. 

Ook de agenda’s van internationale zangers en muzikanten 

spelen mee bij de lange aanloop, net als in sommige geval-

len de enormiteit van het productieproces zelf. Zo wordt 

van een operadecor voor Opera Vlaanderen soms een jaar 

op voorhand een Bauprobe gemaakt – een decormodel op 

ware grootte dat de ploeg in staat moet stellen te anticipe-

ren op problemen rond zichtlijnen, techniek en veiligheid. 

Artistiek leiders en intendanten balanceren in deze voor-

bereidende fase voortdurend op het slappe koord tussen de 

 Tragedy of a friendship, een creatie van Jan Fabre en  
Stefan Hertmans bij Opera Vlaanderen, ging niet in stilte voorbij.

© WONGE BERGMANN
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emancipatie en innovatie dus in het DNA en gaandeweg 

speelden ze een belangrijke rol als aangevers van vernieu-

wing voor de operahuizen. De impact van de Vlaamse Golf, 

de opkomst van de muziektheaters en de aanwezigheid van 

Gerard Mortier hebben het openbreken van het operagenre 

versterkt en bespoedigd. Mortier introduceerde sterke fi-

guren uit de film- en theaterwereld, autonome regisseurs 

die niet bang waren te breken met de traditie.

Dat alles was ondenkbaar als de Vlaamse Overheid geen 

begin had gemaakt met het professionaliseren en financieren 

van deze nieuwe kunstvormen en gezelschappen. De opeen-

volgende kunstendecreten schiepen een klimaat waarbinnen 

innovatie hoog aangeslagen werd. Binnen een dergelijk klimaat 

kan zelfs een grootschalige productiemachine als Opera 

Vlaanderen zich een bepaald artistiek risico veroorloven, 

bevestigt Luc Joosten: ‘Wij gaan in Vlaanderen uit van een 

proces waarin de artistieke vrijheid voorop staat, wij moeten 

daar geen financiële of politieke toegevingen in doen. Dat is 

uniek. In de Metropolitan in New York zijn het de aandeelhou-

ders die meespreken in de samenstelling van het programma. 

Ik vind dat een gevaarlijke stap, waarvan wij dankzij ons 

subsidiesysteem gevrijwaard blijven.’ Hans Bruneel wijst 

erop dat Vlaanderen al sinds 1993 muziektheater opneemt 

als een aparte categorie in het Podiumkunstendecreet. Die 

erkenning, en de daarbij horende financiering, zorgt er bij-

voorbeeld voor dat Guy Cassiers en Kris Defoort in 2001 de 

opera The Woman Who Walked Into Doors (LOD) kunnen maken, 

een mijlpaal in de vernieuwing van het genre. 

De regiematige vernieuwing lijkt vandaag verworven, enkel 

‘schandaalensceneringen’ zoals die van de Catalaanse the-

verlangens en de artistieke autonomie van 

hun zelfbewuste kunstenaars en de wensen 

van de coproducenten. In tegenstelling tot 

de lange productionele aanloop is de repe-

titieperiode relatief kort – ook dat heeft te 

maken met de beschikbaarheid (en verloning) 

van zangers en muzikanten. Zes weken voor 

de première starten de repetities, pas twee 

weken voor de première gebeurt het afmon-

teren. Voor ‘zoeken op de vloer’, een gelief-

de methodiek in het theater, is met andere 

woorden weinig tijd.

Innovatie

In hoeverre heeft die complexe productione-

le kant van de zaak invloed op het artistieke 

proces? Perst het strakke financiële en pro-

ductionele korset niet alle artistieke zuurstof 

uit het gebeuren? Een greep uit de grootscha-

lige opera- en muziektheaterproducties van het vorige seizoen 

lijkt daar alvast niet op te wijzen. HUIS (met Josse De Pauw 

en een gemengde cast van professionele en amateurspelers, 

LOD) was een vrolijk-anarchistisch tweeluik op muziek van 

Jan Kuijken. Het multimediale De koningin zonder land (Trans-

parant) combineerde nieuwe muziek van Wim Henderickx 

met video, elektronica en een ongewone publieksopstelling. 

In het statige Teatro Comunale di Bologna bracht regisseur 

Wouter Van Looy met there is no why here een niet-klassieke 

stem als die van David Moss binnen. En over Tragedy of a 

Friendship, een creatie van Jan Fabre en Stefan Hertmans bij 

Opera Vlaanderen, kan veel gezegd worden – maar niet dat 

de productie in stilte voorbijging.

Voorlopig lijkt het de muziektheaterhuizen niet te ontbreken 

aan zin voor avontuur (met als kanttekening dat deze voor-

beelden lang voor de meest recente besparingsgolf werden 

geïnitieerd). In Europa heeft het Vlaamse veld de reputatie 

gedurfd en risicovol te zijn – dat bevestigen al mijn gespreks-

partners, in casu Luc Joosten (hoofddramaturg Opera 

Vlaanderen), Hans Bruneel (artistiek leider LOD), Guy Coo-

len (artistiek leider Transparant) en Wouter van Looy (re-

gisseur Transparant). De kiem voor deze reputatie ligt in 

de postdramatische vernieuwing die de Vlaamse podium-

kunsten in de jaren tachtig doormaakten. De verschijning 

van Transparant en LOD in het podiumkunstenveld hangt 

samen met het verlangen om het tekstgerichte theater open 

te breken en te injecteren met kunstvormen zoals beeld of 

muziek. De gelijkwaardigheid van regisseur, componist, 

muzikant of elke andere artistieke medewerker was voor 

hen een evidentie – en meteen een breuk met de strenge 

hiërarchie in de ‘grote’ opera. Bij LOD en Transparant zit 

 The Woman Who Walked Into Doors van Guy Cassiers en Kris Defoort 
bij LOD geldt als een mijlpaal in de vernieuwing van het genre.

© HERMAN SORGELOOS
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moeten uitkijken naar meer en alternatieve coproductie-

partners. Voor hun praktijk is het belang van bredere po-

diumfestivals als Ruhrtriënnale, Holland Festival, Opera-

dagen Rotterdam en Festival d’Avignon sterk toegenomen. 

De vraag is of die festivals ook in de toekomst zullen 

kunnen blijven investeren, nu in heel Europa de middelen 

voor cultuurproductie slinken. Wouter Van Looy van Trans-

parant is daar somber over: ‘Ik vrees dat er nog harder 

geknokt zal moeten worden om coproducenten, terwijl die 

huizen zich wellicht net zullen terugplooien op zichzelf en 

hun core business: het maken van eigen producties.’

Ook aan de zijde van de afnemers situeert zich een probleem. 

Niet zozeer voor de operahuizen, want zij toeren zelden met 

hun producties – à la limite wordt een regieconcept verkocht 

aan een buitenlandse partner, zodat de opera hermaakt kan 

worden met een plaatselijk koor en orkest. De muziektheaters 

hebben echter een decretale verplichting tot het spreiden 

van hun producties: zij moeten reizen. Potentiële presenta-

tieplekken schrikken de laatste tien jaar in toenemende mate 

terug voor de hoge uitkoopsommen. Vaak willen ze eerst het 

resultaat zien en programmeren ze pas in het tweede seizoen, 

wanneer de recensies binnen zijn. Die houding legt een druk 

op de producenten, zoals Coolen aangeeft: ‘Ik wil geen voor-

stellingen meer maken die maar drie keer kunnen spelen. 

Het is heel simpel: als niemand nog een voorstelling van 

15.000 euro wil afnemen, kunnen wij die niet meer maken.’ 

De receptieve markt voor grootschalig muziektheater in de 

vroegere culturele A-centra zoals die van Hasselt, Turnhout, 

Brugge en Aalst is sinds de eerste helft van de jaren 2000 

vrijwel verdwenen. Kleinere producties vinden er nog een 

podium, maar dat is niet zo voor de grote projecten, waarvan 

de uitkoopsom kan oplopen tot 30.000 euro. Nochtans is het 

werken met orkest, koor of ensemble net wat dit grootscha-

lig muziektheater zijn unieke impact verleent, aldus Bruneel: 

‘We hebben programmatoren nodig die dat risico durven 

nemen. Anders dreigen we een veld te worden waarin de 

grandeur van het medium opera verloren gaat, omdat ieder-

een iets maakt met twee man op scène.’ 

Een bijzondere dynamiek

Daar legt hij een vinger op de wonde: is die grandeur een must 

voor de sector? Is het complexe productiemodel niet gewoon 

een onhoudbaar model? Kan het binnen opera en muziek-

theater goedkoper, flexibeler? Natuurlijk kan dat. Nieuwe 

initiatieven als The Ministery of Operatic Affairs, van Korneel 

Hamers en Bart van Reyn, dat met betaalbare ‘pocketopera’s’ 

de culturele centra tracht terug te winnen voor het operagen-

re, bewijzen dat er pogingen in die richting worden onderno-

men. Ook Opera Vlaanderen en de grote muziektheaters 

zoeken naar manieren om met de dalende budgetten om te 

ater- en operaregisseur Calixto Bieito bij Opera Vlaanderen 

(Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 2011; Lady Macbeth uit 

het district Mtsensk, 2014) jagen nog eens een wenkbrauw de 

hoogte in. Het grootste innovatieve potentieel ligt nu bij de 

componist, meent Hans Bruneel: ‘Het is nu aan hem om een 

sprong te maken. Vandaag is de componist niet meer bezig 

met muziek en noten alleen, maar bijvoorbeeld ook met 

beelden, die hij binnen zijn schriftuur integreert. Er ontstaat 

een nieuwe, eigen muziektaal. Dat is voor het muziekthea-

ter een bron van vernieuwing.’ Maar juist creatieprojecten 

zijn bij uitstek gewaagde ondernemingen. Zelfs de meest 

radicale enscenering van een repertoirestuk is minder risi-

covol dan het presenteren van nieuw geschreven muziek. 

Opera Vlaanderen reserveert in zijn programma één crea-

tieopdracht per twee jaar. ‘Het is altijd te weinig,’ vindt Luc 

Joosten, ‘maar gezien de complexiteit van een creatie en het 

feit dat de sector niet op dezelfde manier floreert als vroeger, 

is het een goed gemiddelde.’

Krimp

Neen, de sector floreert niet als vroeger, en dat is al sinds 

het eerste decennium van het nieuwe millennium zo. Aan 

de productiezijde krimpen de budgetten, waardoor het 

aantal coproductiepartners per productie toeneemt – een 

tendens die het VTi al in 2007 vaststelde voor het hele po-

diumkunstenlandschap1. Guy Coolen van Transparant: 

‘DeSingel heeft de eerste opera van Wim Henderickx (Triumph 

of Spirit over Matter, 2000) gecoproduceerd voor 50.000 euro. 

Vandaag gaan zelfs zulke grote huizen maar tot bedragen 

van 15.000 euro.’ Het betekent dat vooral de grote muziek-

theaters, die niet over eigen productiebudget beschikken, 

Het downsizen van de grotere 
 organisaties betekent een nivel-
lering van het veld. Zijn we bereid  
te aanvaarden dat de prikkelende 
diversiteit van kleine en grote 
 producties in het muziektheater-
veld verschraalt tot één poel waarin 
alles noodgedwongen ‘pocket-
formaat’ is? En dat de internatio-
nale uitstraling zich in de toekomst 
beperkt tot het verkopen van 
 vernieuwende regieconcepten?
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Voka) zeggen, is exact het scenario dat zich dreigt te ontrol-

len: dat gezelschappen beginnen spelen naar de markt.’ 

Coolen ziet het als directeur van Operadagen Rotterdam voor 

zijn ogen gebeuren: ‘Mensen die bij ons komen met een 

voorstel, en vervolgens op vijf minuten tijd hun project wij-

zigen, wanneer blijkt dat het te duur is. Alles om toch maar 

te kunnen spelen. Ik begrijp dat dat een overlevingsreflex is, 

maar het heeft geen zin.’ Moeilijker financiële omstandig-

heden zullen de huizen niet aanvuren tot grotere creativiteit 

– zoals beleidsmakers in hun wishful thinking wel eens durven 

beweren – maar juist tot marktconform denken. 

Hans Bruneel vat de problematiek goed samen: ‘Ik ben dank-

baar dat de Vlaamse Gemeenschap geïnvesteerd heeft in deze 

sector. En als ik het internationale succes van onze kunstenaars 

zie, is dat een terechte investering geweest. De vraag is nu: 

vinden we het belangrijk om die investering voort te zetten? 

Vinden we het belangrijk dat Vlaanderen blijft vooroplopen 

in Europa? En hebben we daar als maatschappij geld voor 

over?’ Hoe je het ook draait of keert: opera en grootschalig 

muziektheater zijn duur. Het is geen natuurlijke wetmatigheid 

dat ze moeten blijven bestaan onder deze dure vorm, dat is 

de keuze die een gemeenschap moet maken, in het volle 

bewustzijn van de consequenties van die keuze. ¶

gaan, en in die zoektocht groeien ze naar 

elkaar toe. Bruneel: ‘De operahuizen zoeken 

manieren om te toeren, en zo hun producties 

een langere levensduur te geven. Dat mag je 

gerust een revolutie noemen. Het betekent 

een totale omslag in productioneel denken, 

want er moet van bij het prille begin nagedacht 

worden over de keuze van materialen, over 

de omvang van decor en ensemble.’ Omgekeerd 

geeft Bruneel aan dat LOD nadenkt over het 

verkopen van voorstellingsconcepten, common 

practise in de operahuizen. Bruneel: ‘Wij 

hebben daar vroeger altijd “neen” tegen ge-

zegd, omdat al onze artiesten sterk betrokken 

zijn bij onze projecten en je hun die buiten-

landse tournee niet wilt ontzeggen. Maar nu 

moeten we die piste overwegen. Reizen is 

voor ons gewoon te duur geworden.’ 

De vraag is natuurlijk welke sector we in ruil voor bespa-

ringen of flexibilisering terugkrijgen. Het is daarbij zaak 

zich niet blind te staren op de budgetten van individuele 

organisaties, maar te kijken naar het volledige veld. Op dit 

moment is het Vlaamse muziektheaterveld een dynamische 

constructie, waarin organisaties van verschillende schaal 

elkaar uitdagen én bevruchten. Opera en grote en kleine 

muziektheaters kijken naar elkaars werk en er bestaat een 

welhaast organische wisselwerking, aldus Bruneel: ‘De 

operahuizen hoeven niet dezelfde risico’s te nemen als wij. 

Moeten zij naar afstudeerprojecten gaan kijken, jong talent 

scouten? Neen, zij moeten de vruchten plukken van ons 

werk.’ Kleinere muziektheaters als WALPURGIS zitten nog 

dichter bij de bron: zonder een werkplaats als FENIKS zou 

veel jong talent van eerste kansen verstoken blijven. Kortom: 

het Vlaamse muziektheaterveld is trapsgewijs opgebouwd, 

waarbij elke ‘schaal’ een noodzakelijke trede vormt.

Artistiek conformisme?

Het downsizen van de grotere organisaties zou een nivellering 

van het veld betekenen. De vraag is dus: zijn we bereid te 

aanvaarden dat de prikkelende diversiteit van kleine en 

grote producties in het muziektheaterveld verschraalt tot 

één elkaar beconcurrerende poel waarin alles noodgedwon-

gen ‘pocketformaat’ is? En dat de internationale uitstraling 

van ons grootschalige muziektheater zich in de toekomst 

beperkt tot het verkopen van vernieuwende regieconcepten? 

Er dreigt nog een tweede scenario. Guy Coolen: ‘Op dit mo-

ment zijn de operahuizen en de muziektheaters in Vlaande-

ren toonaangevend in Europa, juist omwille van hun gedurf-

de keuzes. Wat onze minister nu zegt over de ‘survival of the 

fittest’, wat mensen als Jo Libeer (gedelegeerd bestuurder 

Evelyne Coussens is freelance cultuurjournalist  

voor De Morgen en verschillende cultuurmedia, 

waaronder Ons Erfdeel, rekto:verso en Staalkaart. 

1 In: Metamorfose in podiumland, een veldanalyse,  
onder redactie van Joris Janssens et al.

 Met there is no why here bracht Wouter Van Looy een  
niet-klassieke stem binnen in het statige Teatro Comunale di Bologna.

© ROCCO CASALUCI
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 Oerolfestival

 Kortrijk Congé

We wilden al een tijdje een locatievoorstelling op 

een weiland maken met een grote groep mensen. 

Bij wijze van test verzamelden we een dertigtal 

kennissen in een park om er te experimenteren  

met groepschoreografieën en het maken van grote 

objecten met eenvoudige materialen. Wat ons trof 

was de spontane samenwerking en creativiteit van 

de deelnemers. Zo ontstond het idee voor Wijland: 

een evenement dat mensen verbindt, waarbij 

toeschouwers performers worden. Na onze 

brainstormsessies volgde een workshop met 75 

jongeren van De Kunstbende waarin we onder-

zochten hoe participatie werkt en hoe je met een 

grote groep beelden kan maken. Tijdens de try-out 

op het Oerolfestival testten we de dramaturgie en 

de groepsdynamiek uit. Dat was een belangrijke 

stap, want nadien hebben we het script aangepast 

en zorgden we ervoor dat de acties een meer  

poëtische invulling kregen. De definitieve versie  

van Wijland werd voor het eerst op Kortrijk Congé 

gepresenteerd. 

Aanvankelijk zit het publiek op een tribune aan de 

rand van een wei. Dan spreken wij ons verlangen uit 

om iets te maken, te doen. We nodigen het publiek 

uit ons daarbij te helpen. We bouwen en bespelen 

klankhoorns en blaasmachines, ontwerpen grote 

objecten, zoals een grote facetvormige bol of een 

hoge toren die moet rechtgetrokken worden.  

We maken steeds grotere be we gingen en hogere 

bouwsels, tot er een vreemdsoortig dorp ontstaat, 

een mierenkolonie in volle actie. Finaal komt alles 

samen in een hedendaags ritueel.

Tegenover deze economische, ecologische en 

sociaal moeilijke tijden waarin je als individu 

machteloos staat, plaatst Wijland de mogelijkheid 

om deel te worden van een gemeenschap, om 

betrokkenheid te tonen. Door de krachten te 

bundelen is de mens in staat snel grote veranderin-

gen teweeg te brengen.
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Hoe ziet het theaterlandschap eruit in het 

huidige Egypte?

Er zijn staatstheaters en een paar ‘vrije’ 

theaters die geen staatssteun ontvangen. 

Onder president Nasser werden in de ja-

ren zestig talrijke staatstheaters en cultu-

rele centra gebouwd om de bevolking 

toegang te verschaffen tot de meest diver-

se vormen van cultuur, zelfs tot in de 

kleinste steden. Het beleid ondersteunde 

ook de actieve uitbouw van een Egyptisch 

repertoire. Europese theaterstukken 

 werden vertaald of herschreven naar de 

Egyptische context. Nieuwe stukken wa-

ren qua structuur geïnspireerd op de 

 Europese theatertraditie, maar hadden 

duidelijk een eigen signatuur. Het onder-

scheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur 

moest verdwijnen: in Nassers idee van de 

sociale revolutie kwamen de boer en de 

arbeider via cultuur samen met de ingeni-

eur en de intellectueel.

Onder zijn navolgers begon deze theater-

golf helaas langzaam af te takelen, zowel 

Vier jaar nadat de 25 januarirevolutie losbarstte op het 

Tahrirplein in Caïro heerst er nog steeds onrust in Egypte. 

President Moebarak is verdreven, maar de sociaal-

economische situatie is er met generaal al-Sisi niet op 

verbeterd, om nog te zwijgen over de dreiging van de 

oprukkende IS-strijders in het nabije Irak en Syrië. Wat 

betekent het om theater te maken in een land dat wordt 

getekend door protest, geweld en machtswissels? En wat 

drijft de Belgische theatermaker Ruud Gielens om 

uitgerekend in Caïro te wonen en werken? Najet Boulafdal 

en Geert Opsomer gaan met hem in gesprek.

De luis in de pels

Ruud Gielens over theater maken 
in Egypte na Moebarak

inhoudelijk als in omkadering. De staat 

onderging niet alleen een bijna totale isla-

misering, maar met een vermindering 

van de middelen en een verhoogde cor-

ruptie binnen het ministerie van cultuur, 

werd het cultuurbeleid een log, inhouds-

loos mechanisme. Onder Moebarak 

 laveerden de staatstheaters tussen het 

commerciële, musicalachtige en het meer 

experimentele werk. 

De staatstheaters zijn pas een aantal 

maanden geleden terug opengegaan. Het 

is moeilijk in te schatten of er na vier jaar 

revolutie enige artistieke verandering zal 

komen. Ik denk het niet, want er zullen 

dezelfde mensen werken. En wie in een 

staatstheater werkt, verbindt zijn denken 

Ruud Gielens is als theatermaker en 

acteur sterk maatschappelijk geënga-

geerd. Hij maakte deel uit van Union 

Suspecte en was als acteur te zien in 

stukken van onder anderen Luk Per-

ceval, Thomas Ostermeier en Thomas 

Thieme. Tot 2009 was hij lid van de 

artistieke kern van de KVS, waar hij 

onder meer Liberté, Egalité, Sexualité, 

Singhet ende weset vro, Revue en Be-

zette Stad creëerde. In 2011 maakt hij 

in Egypte Lessons in Revolting, samen 

met zijn vrouw Laila Soliman. Sindsdien 

woont en werkt Gielens in Caïro, al 

blijft hij artistieke projecten opzetten in 

binnen- en buitenland.

© BART GRIETENS
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bliek zoekt naar een inhoud die aansluit 

bij hun interesses. Theaters zijn vrijplaat-

sen waar men maatschappelijke hete 

hangijzers kan bediscussiëren.

De revoluties in de Arabische wereld heb-

ben de deur opengezet voor expressievor-

men van politieke kunst die het 

perspectief wereldwijd zullen veranderen. 

Politieke kunst was onder het regime van 

Moebarak nagenoeg onbestaand, maar de 

politisering van de voormalige stemloze 

samenleving leidt nu tot het opbreken van 

alle kaders. Er zijn geen ideeën over wat 

wel of niet kan, er wordt weinig of geen 

spiegeling van een ‘westers’ idee van poli-

tiek geëngageerde kunst gemaakt. 

De beeldende kunsten – en zeker street art 

natuurlijk met de waarden van de staat. 

Daarnaast is er dus de ‘vrije’ scène. Vooral 

de jonge garde wil hier deel van uitma-

ken, het is een vorm van verzet. Aange-

zien je op geen enkele staatsteun kan 

rekenen, ben je verplicht om je voorstel-

lingen via niet-conventionele wegen te fi-

nancieren. Culturele stichtingen 

organiseren open calls en er zijn westerse 

cultuurinstituten als het Goethe Institut, 

het Insititut Français of de British Coun-

cil. De middelen zijn beperkt, de competi-

tie is groot en er bestaat een totale 

willekeur in hoe zij hun middelen inzet-

ten. Het resultaat is dan ook dat de meer 

gevestigde namen beloond worden en de 

jonge garde in de kou blijft staan. 

Hoe weerspiegelen de veranderingen in de 

nasleep van de revolutie zich in de kunsten? 

De podiumkunstenscène is nog steeds 

heel beperkt, maar sinds de revolutie zijn 

er wel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Zo 

opende de eerste dansschool, opgericht 

door Karima Mansour, waar jongeren ge-

durende drie jaar een intensieve danstrai-

ning krijgen. Ten tijde van Moebarak was 

een dergelijke opleiding onmogelijk. 

Dankzij de revolutie is er een nieuw pu-

bliek van jongopgeleiden aangeboord, ter-

wijl dat vroeger toch beperkt bleef tot een 

culturele elite. Dit is vooral te wijten aan 

de focus van theaterstukken op onder-

werpen als gender, feminisme, militaire 

rechtbanken enzovoort. Het nieuwe pu-

 Hawa El Horreya / Whims of Freedom trekt een parallel tussen de Egyptische revolutie van 1917 en die van 2011.

De revoluties in de Arabische 
wereld hebben de deur opengezet 
voor vormen van politieke kunst 
die het perspectief wereldwijd 
zullen veranderen.
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mij is de essentie van kunst het aangaan 

van die onderhandeling, met een plek,  

een maatschappij, een microkosmos. 

In hoeverre is het in de huidige context 

mogelijk vrij te werken als theatermaker in 

Caïro? Is de betwiste ngo-wet die stelt dat 

buitenlandse ngo’s niet meer mogen 

investeren in Egyptische organisaties ook 

van toepassing op kunstenaarscollectieven?

Helaas wel. Alle kleine kunstorganisaties 

die grotendeels afhankelijk zijn van 

buitenlandse donoren slaan in paniek. Wie 

fondsen aanvaardt, plaatst zichzelf buiten 

de wet. Het alternatief is noodgedwongen 

samenwerken met de Egyptische staat, 

maar dan verlies je je onafhankelijkheid. 

Het Ministerie van Cultuur heeft een dui-

delijke agenda, er wordt wel degelijk in de 

vrijheid gesnoeid. Nu, de onafhankelijke 

scène in Caïro bestaat uit  pakweg honderd 

mensen, op twintig miljoen inwoners, en 

er zijn hooguit drie vrije theaterruimtes.  

Je bent sowieso een luis in de pels of een 

soort paria. 

stenen is op dit moment geen optie, de 

kans dat de politie of het leger de boel 

sluit als ze nog maar vermoeden dat er 

antipatriottische verhalen worden verteld 

is te groot. 

Maar los daarvan gebeuren er boeiende 

dingen. Het collectief Mahataat begon 

twee jaar geleden met art in public space, 

dat bestond niet in Egypte. Het centrum 

van Caïro is even groot als dat van Brus-

sel, en daarbinnen gebeurt alles: elke the-

atervoorstelling, elke tentoonstelling, elk 

concert, in een land van tachtig miljoen 

inwoners. Mahataat wil dat kunst ook bui-

ten Caïro te zien is, dat kunst van ieder-

een is. Dat is absoluut geen verworven 

terrein hier. Wanneer in Europa iets 

vreemds gebeurt op straat, denkt ieder-

een: ah, dat is vast een of andere kunste-

naar. Hier zit je met een proces van 

bewustmaking van een gemeenschap. 

 Eigenlijk zit je in een soort onderhande-

ling met het publiek verwikkeld: kan dit? 

Waarom gebeurt het niet in een zaal? 

Waarom gebeurt het niet in Caïro? Voor 

– maakten in drie jaar tijd een enorme 

vooruitgang. Opvallend is dat beeldend 

kunstenaars de revolutie herdenken door 

de gebeurtenissen een plek te geven in het 

straatbeeld. Hun werk is zeer inventief en 

ontroerend, maar vooral artistiek straf. 

Heel wat mensen proberen zelf culturele 

ruimtes op te zetten, met succes trouwens. 

Al is het slechts voor een beperkte periode, 

iedereen probeert iets te creëren. Burgers 

stellen letterlijk hun extra kamer open 

voor tentoonstellingen en zo gebeurt het 

dat je in iemands woonkamer staat om het 

werk van een nog onbekende kunstenaar 

te bewonderen. De beeldende kunst in 

Egypte heeft naar mijn gevoel een trans-

formatie ondergaan die helemaal loskomt 

van het luisterrijke historische erfgoed. 

Is ook voor het theater de tijd gekomen 

voor iets nieuws, weg van die traditie?  

Jij en een aantal gelijkgestemden zouden 

plannen hebben voor de oprichting van  

een kunstencentrum in Caïro?

Ja, een kunstencentrum is een grote droom 

van ons, maar ik vermoed dat we het ons-

zelf onmogelijk gemaakt hebben. Dat ligt 

deels aan het feit dat we ook buiten Egypte 

ambities hebben. Of misschien vinden we 

niet genoeg politiek raakvlak voor wat we 

doen, want we hebben wel een aantal din-

gen geprobeerd, tevergeefs. Het blijft onze 

wens om een plek te hebben waar emble-

matische begrippen als culturele identiteit, 

collectief geheugen, representatie, reper-

toire en traditie aan de praktijk getoetst 

worden en de vaak paradigmatische relatie 

tussen de termen kunst en engagement 

wordt overbrugd. Een plek waar men kan 

luisteren naar ongehoorde stemmen en 

nieuwe perspectieven deelt, want de ogen 

kunnen niet langer gesloten blijven voor 

deze onvolmaakte noties van participatie 

en vertegenwoordiging.

De laatste tijd proberen we veel meer te 

denken vanuit een festivalstructuur. Wij 

bieden een platform aan, een tot twee 

keer per jaar stellen we een podium ter 

beschikking van iedereen die zijn werk 

wil tonen. We worden eigenlijk verplicht 

om efemeer te handelen en te denken, de 

toestand is zo penibel. Investeren in bak-



49

preteren van geschiedenis. Voor ons is het 

onderzoek bijna even belangrijk als de 

voorstelling zelf, omdat het effectief ook 

gaat over een vorm van empowerment. Die 

gebeurt onder andere door lessen te trek-

ken uit de geschiedenis en door die kennis 

te gebruiken om beter te begrijpen in wel-

ke situatie we ons nu bevinden. Zo definië-

ren wij Belgen, Vlamingen, Europeanen, 

onszelf dikwijls door onze geschiedenis 

van oorlogen. Zeker in Vlaanderen. Onze 

politieke en sociale identiteit wordt be-

paald door de wereldoorlogen. 

In Egypte wordt de identiteit bepaald door 

revoluties. In de afgelopen twintig jaar zijn 

er zoveel revoluties of bijna-revoluties ge-

weest waarover haast niet is geschreven. 

De hele Arabische Lente wordt geïnterpre-

teerd als ‘Oh wat is er daar nu plots ge-

beurd? Een revolutie, dat hadden we nooit 

verwacht!’ Terwijl er eigenlijk al twintig 

jaar lang studentenopstanden, lerarenop-

standen en stakingen plaatsvonden. Het 

element van het leerstuk in onze voorstel-

lingen is ook in die zin georiënteerd: om 

de mensen op te voeden in hun revolutio-

naire denken. En eigenlijk is het, denk ik, 

op dit moment onze taak als kunstenaar 

om te zeggen: wij zijn een revolutionair 

volk en de revolutie is nog niet gedaan. Al-

leen zullen we de revolutie moeten heruit-

vinden. De Franse Revolutie heeft ook 

veertig jaar geduurd. En natuurlijk is het 

nu een heel andere tijd, maar de desillusie 

die op dit moment heerst bij activisten, ar-

tiesten, mensen die vier jaar lang hebben 

gevochten, slaat om in een soort van 

lethargie over de staat van het land van-

daag. Terwijl we met ons allen voelen dat 

we toch iets moeten blijven doen. 

Ik denk dat de voorstellingen die wij ma-

Doen jullie op een bepaalde manier aan 

cultuureducatie? 

Onze recentste voorstelling Hawa El Hor-

reya / Whims of Freedom gaat over de Egyp-

tische revolutie van 1919. Het onderzoek 

vertrok vanuit de vraag of het mythische 

karakter, het Gulden Sporenslag-gehalte 

dat die revolutie hier heeft, wel correct is. 

Hoe zit het met de opkomst van nationa-

lisme op dat moment? En hoe wordt dat 

nationalisme vooral niet door de officiële 

geschiedenisboeken, maar door liederen 

en orale poëzie overgeleverd? Er zijn twee 

revoluties geweest, een in 1917 en een in 

1919. Die van 1917 was eigenlijk veel be-

langrijker. We maken de vergelijking met 

2011, toen Moebarak ten val kwam, en 

2013, toen Morsi werd afgezet. Over hon-

derd jaar zal iedereen waarschijnlijk de 

revolutie van 2011 vergeten zijn, 2013 zal 

in de geschiedenisboekjes belanden om-

dat dat de datum is waarop het leger de 

macht teruggreep. De geschiedenis wordt 

altijd geschreven door de overwinnaar, 

maar is zoals steeds veel complexer dan 

het officiële verhaal. Hawa El Horreya is 

een metaforisch gelaagde voorstelling die 

een historische vergelijking suggereert 

tussen toen en nu. We kunnen ons niet 

meer veroorloven om de dingen te benoe-

men zoals we dat deden in No time for art 

(2011-13), een voorstelling die op een zeer 

directe manier het publiek confronteerde 

met politie en militair geweld.

Eigenlijk ben je veroordeeld tot het maken 

van een fabel die leesbaar is voor de 

mensen die het willen lezen.

Absoluut, al zou ik mezelf nooit een Brech-

tiaan noemen. Maar we zijn wel bezig met 

een vorm van leerstuk, met het herinter-

Vaak wordt er zoveel tijd en energie geïn-

vesteerd in hoe een voorstelling mogelijk 

te maken, dat er niet genoeg inspiratie 

overblijft voor het eigenlijke creatieve pro-

ces zelf. Het is niet makkelijk je hier te 

verankeren. De weinige culturele pioniers 

die het buiten het staatssysteem hebben 

geprobeerd zijn ware helden, je hebt er 

veel moed voor nodig. De regels zijn onge-

schreven, je moet zelf uitvinden hoe je dit 

mogelijk maakt. Maar gezien de toekomst 

verre van stabiel is, is het essentieel om 

op dit moment culturele bakens uit te zet-

ten die de stad helpen transformeren.

Hoe organiseert dat onafhankelijke veld 

zich? Qua communicatie lijkt het me niet 

evident, met media die deels gecontroleerd 

worden door de staat.

Er heerst een grote solidariteit tussen de 

vrije kunstenaars. Omdat de vrije scène 

klein is en het aanbod overzichtelijk, heb-

ben kunstenaars meer interesse in el-

kaars werk. Deze schaarste schept een 

zekere nabijheid, waarbij kunstenaars el-

kaar kennen en op een of andere manier 

samenwerken. Dat gaat van het delen van 

repetitieruimtes tot het uitlenen van ma-

teriaal en het maken van flyers voor el-

kaar. Zo ontstaat er ook uitwisseling over 

de verschillende disciplines heen, arties-

ten dagen elkaar uit en zijn vaak een in-

spiratie voor elkaar.

Wat de communicatie naar buiten betreft: 

natuurlijk worden de media gecontroleerd, 

maar door de revolutie zijn er nu vijftien 

in plaats van vijf kranten en twintig tele-

visiekanalen in plaats van drie. Het beleid 

probeert dan wel terug te keren naar een 

staatsbestel dat alles controleert, tijdens 

de revolutie was dat niet zo en die controle 

is moeilijk terug te winnen. Ook al zijn we 

op dit moment enorm negatief over de 

staat van het land, toch zijn er dingen ge-

realiseerd die nooit meer terug te draaien 

zijn, zoals de vrijheid van meningsuiting. 

De media zijn bijzonder geïnteresseerd in 

alles wat buiten de staatsorganen gebeurt. 

Want als het over kunst gaat, blijft de 

overheid gefocust op piramides en antiqui-

teiten. De culturele trots van Egypte ligt 

nu eenmaal in het verleden. 

Voor ons is het onderzoek bijna even 
belangrijk als de voorstelling zelf, het is 
een vorm van empowerment. We trekken 
lessen uit de geschiedenis en gebruiken  
die kennis om beter te begrijpen in welke 
situatie we ons nu bevinden. 
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het voor voedselbedeling voor de armen. 

De geheime diensten zijn alomtegenwoor-

dig en hebben het gemunt op kunstenaars 

en journalisten – omdat die een bepaalde 

vrijheid verworven hadden onder Morsi, 

de eerste president na de revolutie. 

Als ik afstand probeer te nemen om na te 

gaan wanneer deze sluipende veranderin-

gen hebben plaatsgevonden, constateer ik 

dat de restricties altijd gepaard gaan met 

een positieve ontwikkeling. Er zijn effectief 

veranderingen in het straatbeeld. Maar er 

wordt geknibbeld aan de vrijheid. Bijna 

 dagelijks vinden aanslagen plaats die bur-

gerslachtoffers eisen. De militaire aanwe-

Hoe gaan de Egyptenaren daarmee om, laten 

ze dat zomaar gebeuren na hun gevecht 

tegen Moebarak en de gevestigde orde?

De huidige leider, generaal al-Sisi, voert 

een heuse informatieoorlog. Dagelijks 

staat hij in de kranten met reportages over 

de opening van een ziekenhuis of een an-

dere openbare dienst. Volgens polls van 

diezelfde overheidskranten zou 87 procent 

van het volk de president steunen. Al-Sisi 

is slim en heeft charisma. Hij slaat en zalft 

tegelijk: hij voert verhoogde brood- en 

benzineprijzen door terwijl net dit de aan-

leiding was voor de revolutie, maar tegelijk 

opent het leger nieuwe winkels en zorgt 

ken altijd kaderen in dat revolutionaire 

proces en dat revolutionaire denken. We 

zijn immers nog niet waar we moeten 

zijn. Er zijn verontrustende evoluties, zo-

als het feit dat oude getrouwen van Moe-

barak – die overigens net is vrijgesproken 

van schuld aan de dood van al die demon-

stranten – opnieuw mogen opkomen in de 

nakende parlementsverkiezingen, terwijl 

dit na de revolutie bij wet verboden was. 

Elke dag vernemen we in het nieuws dat 

een verworven recht weer ingetrokken is. 

Deze regressie gebeurt overigens zonder 

schroom, men probeert zelfs niet te ver-

hullen dat dit een militaire staat is. 

© BART GRIETENS

 Lessons in revolting.
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hebben dat ik kan toekomen op plekken 

waar ik mensen ken of kan leren kennen 

en waar ik mijn werk kan doen. Maar ik 

moet ook weer kunnen weggaan. Ik ben 

wie ik ben, al is de context waarin ik me 

bevind steeds het vertrekpunt voor mijn 

werk. Maar het is niet zo dat wat ik maak 

intrinsiek verandert naargelang de con-

text waarin ik me bevind. Integendeel. Ik 

heb soms het gevoel dat ik altijd met de-

zelfde dingen bezig ben. Ik ben trouw aan 

de dingen die ik maak en daar zit een con-

stante in, no matter where I am. Alles ver-

trekt steeds vanuit dezelfde noodzaak om 

op een bepaalde manier met theater bezig 

te zijn. Om op een bepaalde manier din-

gen aan te kaarten in de wereld, om bezig 

te zijn met geschiedenis. Om bezig te zijn 

met het heden doorheen de geschiedenis. 

Dat is wat me drijft. 

Welke artistieke raakvlakken zijn er tussen 

de Egyptische en de Belgische scène?

Ik zal je de dooddoener besparen dat 

kunst een universele taal is, maar toch is 

de afstand tussen de verschillende scènes 

dikwijls minder groot dan we denken. Dat 

merk ik vooral als we voorstellingen uit 

Egypte in Europa spelen, ook al maken wij 

theater met een informatief karakter 

waarbij we getuigenissen en historisch 

materiaal effectief op scène zetten. Net in 

dit heel specifieke zit dan toch iets ver-

scholen dat ook een Europees publiek her-

kent: hoe specifieker, hoe herkenbaarder.

Anderzijds zijn er ook verschillen, het 

postdramatisch theater moet in Egypte 

nog uitgevonden worden. Maar er is wel 

openheid. De revolutie heeft veel losge-

weekt, Egyptenaren zien meer mogelijk-

heden voor zichzelf. Sinds enkele jaren 

zijn er veel nieuwe artiesten die de sprong 

naar de kunsten wagen.

Zelf was ik gewend te werken met veel 

mensen, middelen en ondersteuning. In 

zo’n luxueuze context ligt de focus echter 

steeds op mezelf als kunstenaar, op mijn 

parcours. Mijn huidige manier van werken 

geeft mij meer zuurstof. De werkproces-

sen zijn hier wel moeilijker, niet alleen om 

logistieke of productionele redenen. Op 

persoonlijk vlak word je hier vaker met 

Men mag niet verwachten dat kunst iets 

moet opbrengen. Anderzijds zullen de 

kunstenaars ermee moeten omgaan. Hier 

geldt de wet van de sterkste: wie tegen de 

sterkste is, wordt quantité négligeable en 

valt uit de gratie. In deze context worden 

mensen ingedeeld in een klassensysteem 

en in die optiek worden kunstenaars al 

gauw gezien als profiteurs. Ik ben me er 

volledig van bewust dat ik in Vlaanderen 

als kunstenaar een geprivilegieerde posi-

tie bekleed. Anderzijds weet ik ook wat 

het is om zonder middelen te werken en 

zal het afschaffen van subsidies me er 

niet van weerhouden kunst te maken, een 

doemscenario dat in de hoofden van som-

mige kunstenaars wel ontstaat. Hier in 

Egypte is er bijna geen budget voor thea-

terproducties, toch werken kunstenaars 

zich uit de naad om hun voorstelling uit 

de grond te stampen. Dit is zeker geen 

pleidooi om subsidies af te schaffen, ik 

weet alleen dat je ook met weinig midde-

len mensen kan motiveren en bereiken. 

Ik kan mij voorstellen dat de confrontatie 

met wat kunst is en de noodzaak om die 

confrontatie te articuleren en negotiëren, 

meer voelbaar is in een Egyptische context 

dan in Europa. Heb jij behoefte aan beide? 

Bestaat er iets als ‘het beste van twee 

werelden’? 

Ik ben een nomade, een zwerver. Zet mij 

lang op één plek en ik word ongeduldig. 

Dat heeft natuurlijk met veel persoonlijke 

zaken te maken: het feit dat ik mijn ou-

ders heel vroeg ben kwijtgeraakt, altijd 

heb gereisd, een beetje een einzelgänger 

ben. Ik kan niet aarden op één plek. Daar 

ben ik nu, na 37 jaar, eindelijk achter ge-

komen. Ik moet onderweg zijn, het gevoel 

zigheid geeft een vals gevoel van veiligheid. 

Al deze elementen maken het moeilijk een 

dissidente stem te zijn. Expliciete voorstel-

lingen tegen het militaire apparaat zijn nu 

uit den boze. De toeschouwer moet goed 

tussen de lijnen lezen om te begrijpen waar 

het echt over gaat, in dat opzicht staan we 

terug waar we vier jaar geleden stonden 

onder Moebarak. 

Het is niet vergelijkbaar, maar ook in België 

is het op dit ogenblik niet bepaald 

rooskleurig voor de kunsten. 

Als je kunst tot een markteconomisch 

middel maakt, dan is er geen kunst meer. 

De meeste kunstenaars kennen elkaar 
en werken op een of andere manier 
samen. Zo ontstaat uitwisseling over 
verschillende disciplines heen.
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De meeste kunstenaars geven aan dat hun 

prioriteiten nu, meer dan ten tijde van 

Moebarak, in Egypte liggen. Ze hebben 

niets tegen een internationale tournee, 

maar hun het thuisland is het belangrijk-

ste. Al is het duidelijk dat het einde van de 

artistieke vrijheid in zicht is. Kunstenaars 

beseffen dat ze een gewetensfunctie heb-

ben, door hun werk ten dienste te stellen 

van de samenleving kunnen ze de mensen 

blijven aanzetten tot denken.

 

Is er dan nog ruimte voor kunst omwille van 

de kunst?

In Vlaanderen is het belangrijk steeds 

unieke producties te maken en het publiek 

te verrassen, die vernieuwingsdrang ver-

wordt tot een eindeloze herhaling en repro-

ductie van al het andere nieuwe. 

Egyptische kunstenaars daarentegen heb-

ben een groot historisch bewustzijn. Voor-

al bij theatermakers voel je een enorme 

noodzaak om vanuit het verleden over het 

heden te kunnen praten. En dit is zonder 

meer een politiek statement, en ook een 

deel van een politieke strijd die teruggaat 

speelt mee, in het westen ziet men de is-

lam altijd als radicaal en fout. Door in Ca-

iro te wonen begin ik de nuances te zien, 

de islam is helemaal geen homogeen en 

monolithisch blok.

Veel Syrische kunstenaars, op de vlucht 

voor IS, zoeken hun heil in Egypte. Heeft 

die instroom een invloed op de kunsten?

Van oudsher is Caïro een trekpleister voor 

kunstenaars vanuit de hele Arabische we-

reld, maar vandaag zijn de mogelijkheden 

dun gezaaid. Er is overigens een latent ra-

cisme tegenover Syrische vluchtelingen. 

Toch beginnen Syrische kunstenaars hier 

voorzichtig stappen te zetten om hun ei-

gen culturele bakens uit te zetten. Vanuit 

de kunstwereld is er wel solidariteit, maar 

voor vele Syriërs is Caïro een tussenstap, 

ze beseffen dat terugkeren naar Syrië on-

mogelijk is en willen in het westen hun 

leven heropbouwen. 

Hebben Egyptische kunstenaars dan 

minder de neiging om vrijere, rijkere 

oorden op te zoeken?

jezelf geconfronteerd. In tegenstelling tot 

de Vlaamse praktijk gebeurt de communi-

catie hier heel open en direct, iets waar ik 

nog steeds mee worstel. Maar het conflict 

staat altijd ten dienste van de inhoud, en 

dwingt je om jezelf steeds weer in vraag 

te stellen, scherp te blijven over wat je  

wil verdedigen.

In tegenstelling tot Vlaanderen heeft 

Egypte geen kunstenaarsklasse, de kun-

stenaar maakt bijgevolg minder deel uit 

van een elite. Veel kunstvormen worden 

trouwens omarmd door alle lagen van de 

bevolking, er is veel minder een onder-

scheid tussen hoge en lage cultuur. Er is 

een gouden onderstroom, een collectief 

geheugen aan liederen en poëzie waar ie-

dereen zich rijkelijk van bedient, van de 

meest vooruitstrevende theatermaker tot 

de meest rabiate moslimbroeder.

Terwijl ons land miljoenen besteedt aan de 

herdenking van de gruwel van de ‘groote 

oorlog’, stapt het in een coalition of the 

willing om weerstand te bieden aan IS. 

Tegelijk trekken heel veel jongeren naar 

Syrië om zich bij de jihadisten te voegen.

Ook in Caïro zie ik jongeren die ‘radicali-

seren’ binnen de definitie die we er in 

Vlaanderen aan geven. Sinds de val van 

Morsi in juni 2013 merk ik dat de moslim-

broeders opnieuw gedemoniseerd en in de 

marge geduwd worden door het militaire 

apparaat. Ze proberen op alle mogelijke 

manieren de radicale islam uit te roeien, 

wat uiteraard een enorme tegenbeweging 

veroorzaakt. Ik zie dus veel jongeren ver-

trekken naar Syrië en Irak. 

De context is natuurlijk anders in Vlaan-

deren, maar leent zich daar evengoed toe. 

Wanneer de maatschappij jongeren in een 

bepaalde hoek duwt, hun het gevoel geeft 

dat ze niet volledig deel uitmaken van de 

samenleving, lijkt het me niet ondenkbaar 

dat die jongeren een hoger doel nodig heb-

ben. Deze raison d’être vinden ze dan in de 

strijd tegen Bashars regime, aan de zijde 

van God. Ik kan me niet uitspreken over 

de zin of onzin ervan, maar ik kan hen be-

grijpen. Is dit trouwens zo verschillend 

van de communisten die tegen Franco 

gingen vechten? De angst voor de islam 

© BART GRIETENS



53

Waanvlucht gaat ook over nationalisme. 

Ja, ik vraag me vaak af wat dat precies is, 

hoe het zich uit in allerlei kunstvormen, hoe 

het wordt gerecupereerd en geïnterpreteerd, 

welke lessen we daaruit kunnen trekken 

voor de toekomst. Je kunt denken over het 

universele karakter ervan, maar anderzijds 

moet je het ook heel concreet kunnen ma-

ken. Bij mij vertrekt het vanuit een fascina-

tie voor WOI. Die is dan weer gegroeid uit 

een onderzoek naar mijn familiegeschiede-

nis. Als je je afvraagt waar het Vlaams nati-

onalisme vandaan komt, kom je natuurlijk 

uit bij een aantal schrijvers van begin twin-

tigste eeuw, zoals Paul van Ostaijen. 

Vlaanderen speelt een grote rol in mijn 

identiteit en die identiteit is voor een groot 

stuk bepaald door wat er is gebeurd, dus ik 

zal daar altijd naar teruggaan. En ik zal 

altijd op zoek gaan naar de uitingen van 

een zelfde soort moment in andere cultu-

ren. De gedichten en liederen van Saïd 

Darwish bijvoorbeeld, werden in Egypte 

als corpus gecreëerd ten tijde van de Eer-

ste Wereldoorlog, hij trachtte zo een natio-

nale identiteit te verwerven én tegelijk een 

vijand-kolonisator (Engeland) te verdrij-

ven. Wat is er bij ons gebeurd? Exact het-

zelfde. Het is fascinerend hoe men door 

het benoemen van wat vreemd is, een ei-

gen nationale identiteit ontwikkelt. ¶

de uitspraak van Obama helemaal in het 

begin van de Syrische oorlog: ‘Peace is a 

global duty.’ Het project gaat uit van de 

vraag hoe jongeren zich tot de grote geo-

politieke veranderingen verhouden, wat 

kun betrokkenheid is. Kunnen ze daar-

voor verantwoordelijkheid opnemen? Het 

zijn tien miniperformances waarin heel 

concreet een daad van verantwoordelijk-

heid wordt gesteld over zeer diverse the-

ma’s ver weg en dichtbij. Zo heeft een van 

de actrices drie weken lang onderdak 

 geboden aan een aantal asielzoekers om-

dat de stad Berlijn niet genoeg slaapplek-

ken kan aanbieden. Het resultaat is een 

dagboek over de manier waarop je als 

 jonge vrouw omgaat met de twijfels die 

ontstaan wanneer je het ‘vreemde’ in  

huis haalt.

Over oorlogen gesproken, onlangs was 

jouw voorstelling Waanvlucht te zien in  

het Kaaitheater. Daarin wordt een stem 

gegeven aan de deserteurs van ’14-’18.

Toen het Brussels Brecht-Eislerkoor vroeg 

om samen een voorstelling te maken rond 

de figuur van de deserteur, sprong ik on-

middellijk op de kar. Want de deserteur 

biedt een ander perspectief op die oorlog. 

Niet onbelangrijk, zeker nu in Vlaanderen 

dit historisch moment bijna gefêteerd 

wordt zonder in vraag te stellen wat oor-

log vandaag betekent. Ik heb altijd een 

grote fascinatie gehad voor wat die oorlog 

in België heeft teweeggebracht. Het was 

een periode waarin een nieuwe artistieke 

taal is ontstaan, in het bijzonder in Vlaan-

deren. De Eerste Wereldoorlog was in veel 

van mijn voorstellingen prominent aan-

wezig, maar het is vooral de poëzie van 

het interbellum die me fascineert.

tot het begin van de vorige eeuw. De popu-

laire cultuur van toen was er niet enkel om 

een publiek te entertainen, maar slaagde 

erin door middel van liederen, satire, sket-

ches, theaterstukken en poëzie een debat 

over nationale identiteit te ontlokken, wat 

uiteindelijk leidde tot het verzet tegen de 

Britse elite en corrupte autoriteiten. 

De revolutie heeft dat historisch besef niet 

veranderd, wel is de aandacht verschoven 

van de verre oudheid naar het nu, van de 

grootsheid van de farao’s naar de kleine 

mens. De revolutie heeft overigens een 

uitbarsting van creativiteit veroorzaakt, 

het lang verborgen talent maakt nu deel 

uit van een collectief bewustzijn. In deze 

beweging hebben getuigenissen minstens 

een even grote waarde als het verhaal dat 

geschiedschrijvers zullen optekenen.

Zelf zie ik het ook als mijn taak om het 

moment te vatten door middel van mon-

delinge overlevering. In No time for art 

maakten we op basis van getuigenissen 

voorstellingen die een tegengewicht bie-

den aan het verhaal dat door de media 

verteld wordt, we lieten het ‘officiële’ ver-

haal clashen met de getuigenis.

Caïro is momenteel een van de weinige 

plaatsen op aarde waar je elke dag voelt 

dat er echt zoiets als resistance art bestaat. 

Het is een mengelmoes van new-born 

 artists, met een no-nonsensehouding en 

een waar geloof in de creatieve politieke 

rol van de kunsten. Bestaat er op dit mo-

ment in Caïro überhaupt nog een scheids-

lijn tussen een kunstenaar en een activist?

Je werkt zeer vaak met jongeren. Vanwaar 

die focus op de jeugd? 

Als kunstenaar vind ik het mijn taak om 

strategieën en een denken over theater en 

de wereld door te geven aan een volgende 

generatie. Zelf houdt het mij enorm wak-

ker en geeft het me het gevoel – ook al kan 

dat wat fake klinken – dat je bij de tijd bent. 

Ik leer zeer veel over de verhoudingen bin-

nen mijn wereld door met jongeren te wer-

ken. Ze komen toch steeds met materiaal 

op de proppen dat mij verrast en uitdaagt, 

de clue ligt natuurlijk in de uitwisseling.

In Berlijn werk ik momenteel met jonge-

ren aan de voorstelling Global Duty, naar 

Najet Boulafdal is arabiste en schrijft voor  

MO* over Noord-Afrika, het Midden-Oosten  

en diversiteit in de samenleving.

Geert Opsomer is docent aan Rits School of Arts 

en werkt geregeld samen met Johan Dehollan-

der in PAN (Plateau voor Artistiek Nomaden).

Egyptische kunstenaars hebben een groot 
historisch bewustzijn. De revolutie heeft 
dat niet veranderd, wel is de aandacht 
verschoven van de verre oudheid naar  
het nu, van de grootsheid van de farao’s 
naar de kleine mens.



Het lichaam als slagveld: 
over circus en object

‘De innige verstrengeling van vorm en inhoud wordt het best 
verwezenlijkt door aan de vorm willekeurige, duidelijke, van buiten 
komende voorwaarden op te leggen – die echter verborgen blijven en 
waarnaar de inhoud zich moet schikken – als een lichaam in een 
krachtenveld of in een gebogen ruimte.’ 1   
Paul Valéry

door Bauke Lievens
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Een tijdloos, schadeloos ambacht

Het hedendaagse circus, dat niet gesubsidi-

eerd wordt onder het Kunstendecreet maar enkele jaren 

geleden een eigen Circusdecreet kreeg toegewezen, bleef 

voorlopig gespaard van de snoeiwoede van onze huidige 

Vlaamse regering. Het participatieplaatje dat de laatste 

jaren dreigt te fungeren als dwingend passe-partout voor 

waardevolle kunst, zit het circus dan ook als gegoten.

Het circus toont zich inderdaad vaak als bonafide invulling 

van het verlangen naar echte en gedeelde aanwezigheid in 

een samenleving waarin communicatie steeds vaker verloopt 

via virtuele kanalen. Daarenboven lijkt de verbindende 

kracht van de cirkelvormige piste en het gemeenschapsge-

voel dat als dusdanig ontstaat een inclusief antwoord te 

bieden op een brandend actuele nood aan verbinding. (In-

clusief, want het toegangsrecht tot de gemeenschap wordt 

hier niet verleend op basis van het spreken van deze of gene 

taal of het behoren tot een fictieve Vlaamse cultuur). Tege-

lijk zorgt die focus op de gedeelde ervaring er echter ook 

voor dat het circuslichaam slechts zelden ingezet wordt als 

gelaagde drager van een complexe, hedendaagse identiteit.

De schijnbare afwezigheid van de kritische en mogelijks 

subversieve inzet van datzelfde lichaam is niet zozeer een 

bewuste keuze, dan wel een onrechtstreeks gevolg van een 

dieperliggend zeer. Wie afstudeert aan een Europese circusho-

geschool krijgt automatisch de naam en status van artiste de 

cirque, terwijl het in veel gevallen gaat over des artisans de cirque. 

Het opleiden van jonge mensen wordt in de eerste plaats 

begrepen in termen van technische en ambachtelijke scholing. 

Bijgevolg hebben veel circusartiesten de neiging om hun le-

vensstijl en hun weliswaar uitzonderlijke ambacht te verwar-

ren met kunstenaarschap en met kunst tout court. Ook in de 

piste begrijpen makers hun praktijk vaak exclusief in termen 

van fysieke en technische capaciteit. Wat een circusartiest 

in en over deze wereld te zeggen heeft, is vaak in de eerste 

plaats wat hij of zij kan. Onderzoek vertrekt vanuit technische 

training en is slechts zelden geworteld in een persoonlijke of 

artistieke noodzaak, in een bewustzijn van de specificiteit 

van het medium circus, of nog, in een actuele verhouding tot 

de ons omringende wereld. Het gevolg: veel anoniem, tijd- en 

schadeloos vakmanschap, balancerend tussen sport, ritueel 

en performance. Plus een nijpend tekort aan circusvoorstel-

lingen die het subject bewust positioneren in een actuele, 

veranderende wereld en die daar ook aan ontspruiten. 

ICE

Gelukkig zijn er uitzonderingen op de regel. Want het circus 

bezit ook een aantal troeven waarvan andere podiumkun-

sten slechts kunnen dromen. Een daarvan is de specifieke 

relatie tussen lichaam en object en de mogelijks ‘dwarse’ 

content die ontstaat wanneer die verhouding gekoppeld wordt 

aan een persoonlijk verhaal. In casu het werk van Cie Non 

Nova, het Franse circusgezelschap onder leiding van trans-

gender Phia Ménard, die jarenlang jongleerde in het gezel-

schap van de Franse jongleergoeroe Jérôme Thomas. Sinds 

een aantal jaar doet zij onderzoek naar ICE, oftewel de In-

jonglabilité Complémentaire des Eléments, wat resulteerde in 

een heuse voorstellingscyclus. In P.P.P. - Position Parallèle au 

Plancher (2006) en Black Monodie (2010) jongleert Ménard met 

ijs. In L’après-midi d’un foehn (versie 2008 en 2011) en Vortex 

(2011) experimenteert ze met de manier waarop wind kan 

worden gemanipuleerd terwijl het lichaam tegelijk onder-

hevig is aan de manipulerende kracht van diezelfde wind. 

Momenteel bereidt Ménard Belle d’hier voor, waarin het 

onderzoek wordt verdergezet met water en stoom als ‘on-

jongleerbare’ elementen. De cyclus kenmerkt zich door een 

evolutie waarin de ‘objecten’ steeds meer aan de controle 

van de jongleur ontsnappen: van ijs (nog steeds een tastbaar 

object) over wind, tot stoom. 

Vortex: subject, object, materie

Vortex is een gevecht voor één performer, negen ventilatoren, 

meters plasticfolie en wind, veel wind. Zoals elke strijd is 

het een poging tot transformatie, een verlangen om de on-

telbare huidlagen (sociale, culturele en seksuele) af te strip-

pen in de hoop tot de naakte essentie van het individu te 

komen. Zo begint Ménard, hermetisch ingepakt in een dikke 

plastic smoking en met masker, als een waar corps-objet, om 

bijna naakt te eindigen als een lichaam dat in de eerste plaats 

verschijnt als materie. Net zoals elke poging om de wind te 

temmen tevergeefs is, is ook dit gevecht op voorhand verlo-

ren. Want wat blijft er over eens het gevecht met alles wat 

ons omgeeft gestreden is? Wanneer zijn we ‘echt’ onszelf? 

En wat betekent die worsteling met een efemeer en onstabiel 

element dat ons verplicht om de dingen los te laten in plaats 

van diezelfde dingen te willen controleren? 
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Ménard maakt in Vortex de wind  
tot het te manipuleren en over-
winnen element van haar kunnen. 
Echter, terwijl zij de strijd aanbindt 
met dit ‘onjongleerbaar object’, 
manipuleert de wind haar evenzeer.
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Ménard maakt in Vortex de wind tot het te 

manipuleren en overwinnen element van 

haar kunnen. Echter, terwijl zij de strijd 

aanbindt met dit ‘onjongleerbaar object’, 

manipuleert de wind haar evenzeer. In dit 

‘krachtenveld’ wordt ze omgeven door meters 

plastic en plastic zakken: tastbare sporen 

van onze menselijke, vergeefse pogingen om 

de natuur die ons omgeeft te willen contro-

leren. Het publiek, gezeten in een cirkel rond 

de kleine piste van Vortex, is getuige van een 

strijd die de vraag stelt naar de aard en de 

grenzen van onze identiteit en van de con-

cepten die we hanteren om over onszelf na 

te denken. Cie Non Nova doet dit op een 

manier die haar naam waardig is: non nova, 

sed nove oftewel ‘niet met nieuwe dingen, 

maar op een nieuwe manier’.

Non nova, sed nove

Traditioneel bestaat de dramaturgie van 

het circus uit een aaneenschakeling van 

losse nummers, elk met hun spannings-

boogje, het geheel bijeengehouden door de 

spreekstalmeester of in het beste geval door een eenheid 

in stijl. Het nouveau cirque, dat eind de jaren 1980 ontstond 

in Frankrijk, bezondigt zich vaak aan een achterhaalde 

interpretatie van narratieve dramaturgie en dramatische 

personages, met een voorspelbare en tekstuele represen-

tatie die zich braaf van a naar b beweegt. Het resultaat van 

deze laatste aanpak is drieledig. Op dramaturgisch vlak 

valt een dergelijke voorstelling ofwel uiteen in verhalende/

dansante fragmenten enerzijds en circusnummers ander-

zijds, want op het hoogtepunt van de act verdwijnt iedere 

andere communicatie dan die van het fysieke gevaar. Ofwel 

wordt het object (trapeze, jongleerballen, doek) op een 

weinig geloofwaar dige manier geacht de representatie te 

zijn van iets anders. Denk hierbij aan tenen krullende 

circusnummers waarin de Chinese mast (klimpaal voor 

luchtacrobatie) de mast van een schip voorstelt, en waar-

in acrobatische toeren pogingen moeten voorstellen om 

niet te verdrinken in een woeste zee. Tot slot worden de 

circuslichamen in deze dramaturgische aanpak steeds tot 

naam- en tijdloze machines gemaakt. Het primaat van het 

ambacht maakt ze tot poppetjes die zonder duidelijke 

beweegreden trucjes uitvoeren in een geleend verhaal dat 

hen lijkt opgelegd.

Voorstellingen als Vortex ontspruiten echter aan het besef 

dat circus niet past in het keurslijf van de representatie van 

iets anders. De relatie tot het object en het ambacht, inhe-

rent aan de meeste circusdisciplines, verleent het lichaam 

immers in het hier en nu een aanwezigheid die zich niet 

laat inzetten als symbool of mimetische handeling. Ménards 

nieuwe manier van werken vertrekt vanuit de reflectie dat, 

in confrontatie met een object (een trapeze, een Bengaalse 

tijger), het circuslichaam zelf tot ding, tot ‘object’ wordt 

gemaakt. Ook haar lichaam krijgt betekenis in die verhou-

ding, en dat zonder te vervallen in het tentoonspreiden van 

kunstjes. Het is immers de wind die Ménard dwingt om zich 

aan te passen aan zijn traject, en niet omgekeerd. In con-

frontatie met dit oncontroleerbare element wordt het lichaam 

niet enkel tot object gemaakt, maar verschijnt het in de 

eerste plaats als materie. Het lichaam wordt als het ware 

het slagveld waarop de strijd met een ‘onjongleerbaar’ 

object wordt beslecht. 

Naast de verankering van het artistieke onderzoek in de 

specifieke aard van het circusobject en de circusdiscipline, 

ontspringt het onderzoeksproces van Vortex ook aan een 

persoonlijke noodzaak. Voor deze creatie vertrok Ménard van 

de vraag naar de manier waarop ze de relatie tussen wie ze 

is en het denkbeeldige concept van wie ze is op scène kan 

zetten. Het creatieproces van deze voorstelling werd niet 

toevallig geïnitieerd tijdens het persoonlijke proces van ge-

slachtsverandering, waarin Philippe Ménard uiteindelijk Phia 

Ménard werd. In de cirkelvormige arena waarin Ménards 

lichaam 360° blootgesteld is aan de blik van de toeschouwer, 

 Het lichaam wordt als het ware een slagveld waarop de strijd  
met een ‘onjongleerbaar’ object wordt beslecht.

© JEAN-LUC BEAUJAULT
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1 Valéry, P. (2004). De macht van de 
afwezigheid. Amsterdam/Antwerpen: 
Historische Uitgeverij. Vertaling van 
Valéry, P. (1973-74). Cahiers. Paris: 
Gallimard.

2 Phia Ménard in gesprek met Anne 
Quentin, zie www.cienonnova.com.

Bauke Lievens is freelance dramaturg voor verschillende hedendaagse 

circusgezelschappen. Zij is als docent en onderzoeker verbonden aan 

de opleiding Drama van het KASK.

Dit artikel is onderdeel van het vierjarige onderzoeksproject ‘Between 

Being and Imagining: Towards a Methodology for Artistic Research in 

Contemporary Circus’, gefinancierd door KASK School of Arts (Gent).

wordt het lichaam tot objet de préférence gemaakt, en dat door-

heen het kijken zelf. Vortex is met andere woorden de zoektocht 

naar een ander ‘object’ dat het lichaam kan doen transfor-

meren tot de genderloze materie waaruit het is opgebouwd. 

De tragische kern van het circus

Ijs, wind en stoom zijn in feite alles wat klassieke jongleer-

ballen of -kegels niet zijn: niet-functionele en onvoorspel-

bare elementen. Daar waar in het traditionele jongleren de 

jongleur de bewegingen bepaalt van het object, bepaalt hier 

de materie waarmee ‘gejongleerd’ wordt het traject. Daar 

waar circus traditioneel staat voor het temmen van de 

natuurkrachten, wordt hier een mens te midden van een 

onstabiele, niet volledig te controleren en reële natuurkracht 

geplaatst. Of, in de woorden van Phia Ménard, ‘I am matter 

which is transformed by the eroding properties of air.’2

Vortex legt zo de tragische strijd bloot die het circus in 

wezen is: hoe hard de mens ook probeert zijn omgeving of 

de hem omringende objecten (de wind, de trapeze, jongleer-

ballen, de Chinese mast of het paard) te controleren, het is 

een vergeefse strijd. Net zoals in het werk van Johann le 

Meg Stuart en Damaged Goods stellen voor: 

“Are we here yet?” (2de druk!)

Nu verkrijgbaar via www.damagedgoods.be

Beeld © Pierre Coulibeuf

Jeroen Peeters (ed.)
Are we here yet? 
Damaged Goods / Meg Stuart
ISBN 978-2-84066-354-6

“Are we here yet? is een kunstenaarsboek dat overwegingen 
beschrijft, valkuilen en overwinningen benoemt, ernst en 
betrokkenheid ademt, toeval en bedoeling onderscheidt, 
ontdekkingen optekent en de centrale rol van mislukking 
onderstreept. 
 
Het laat zien, bladzijde na bladzijde, wat de beweeg redenen 
zijn van een aantal belangrijke hedendaagse (theater-, dans-, 
beeldend -, geluids-, etc.) kunstenaars met, het moet gezegd, 
Meg Stuart als stralend middelpunt.” 

(Fransien van der Putt in Etcetera, september 2010)

Guillerm, die andere Franse circusgrootheid, voert dit soort 

onderzoek een falende mens ten tonele, die ondanks zijn 

vergeefse pogingen niet opgeeft en ons en cours de route zijn 

menselijke capaciteiten toont. Dit is de rituele, tragische 

kern en tegelijk de actuele zeggingskracht van het circus. 

Ook in de ‘gebogen ruimte’ van Vortex komt de naakte, 

struikelende mens enkel vooruit door cirkels te maken, in 

de hoop op een catharsis of wedergeboorte. ¶
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door Lieven Bertels, directeur van het Sydney Festival

8 september

Vanavond houden we met ons voltallige Sydney Festival-team 

de meest gevreesde pizza-avond van het jaar: we lezen tot 

diep in de nacht onze brochure na, voor die naar de drukker 

gaat. Er moeten veel details gecheckt, en iedereen helpt 

mee: onze financiële afdeling verifieert nog een keer alle 

prijzen, het sponsorteam de vele logo’s die op elke pagina 

verschillen, en natuurlijk zucht iedereen bij de accenten op 

de Franse, Hongaarse of Zweedse namen van onze artiesten. 

Met 179 projecten en 495 voorstellingen wordt januari weer 

een drukke festivalmaand in Sydney. 

Nu komt ons productieteam op volle snelheid. In de volgen-

de maand gaan we van 26 naar 50 werknemers, tegen de-

cember staan we met 100 betaalde krachten (en 400 vrijwil-

ligers) klaar voor het grootste festival in het zuidelijk halfrond. 

De ploeg bestaat uit locatiemanagers, voorstellingsleiders, 

Dagboek van een 
expat in cultuur

productieassistenten, meertalige artiesten-liai-

sons (die bijvoorbeeld Sinhala of Malayalam 

spreken), techniek, catering, transportcoördina-

tie, ticketverkoop, een VIP-contactpersoon, pers 

en communicatie, sponsorenbeheer, een verant-

woordelijke voor Aboriginal Protocol en voor 

accessibility voor andersvaliden, en zelfs een 

sustainability manager die waakt over onze ecolo-

gische voetafdruk. 

De aandacht voor het Aboriginal Protocol is ove-

rigens een relatief recent gegeven. Ruim twee-

honderd jaar werden de oorspronkelijke bewoners 

van dit land systematisch mishandeld en gedis-

crimineerd door de koloniale nieuwkomers, en 

pas sinds de jaren 1990 is er stilaan aandacht 

voor Aboriginaltradities, en een oprechte wens 

tot verzoening. Die verzoeningspolitiek hebben 

we met het festival uitgezet in een reconciliation 

action plan, dat vorig jaar tot stand kwam in over-

leg met de elders, de stamoudsten van de plaat-

selijke Aboriginalgemeenschappen. Het festival 

werkt samen met de Aboriginal Metropolitan 

Land Council en nodigt voor elk groot project een 

Aboriginal Elder uit die een Welcome to Country 

uitspreekt. Wie namens het festival spreekt, zal bij het begin 

van een speech ook telkens respect vragen voor de oorspron-

kelijke bewoners, de Gadigals van de Eoranatie. En uiteraard 

willen we ook in de programmatie aandacht vragen voor 

Aboriginalcultuur. Zo stond er vorig jaar een intrigerende 

dansvoorstelling van Koen Augustijnen met de Aboriginal-

danseres Dalisa Pigrum en produceerden we Black Diggers, 

een erg gesmaakte theatervoorstelling over de rol van Abo-

riginalsoldaten in de Eerste Wereldoorlog, geregisseerd door 

Aboriginalregisseur Wesley Enoch en met een Aboriginalcast.

10 september

Onlangs verhuisden we naar prachtig ingerichte (en meer 

energievriendelijke) kantoren in een oud pakhuis aan de 

Lieven Bertels begon zijn carrière als docent 

aan het RITS en als producer bij Klara. In 2001 

werd hij de eerste artistiek directeur van het 

Concertgebouw Brugge. Van 2004 tot 2011 

werkte hij als artistiek coördinator van het 

Holland Festival in Amsterdam. In 2012 werd hij 

de eerste niet-Angelsaksische  directeur van het 

Sydney Festival, aanvankelijk met een mandaat 

voor drie festivaledities. Na het succes van de 

voorbije festivals werd zijn opdracht met een 

jaar verlengd, zodat hij in 2016 ook de veertigste 

editie zal samenstellen. Benieuwd naar zijn 

ervaringen down under vroeg Etcetera hem 

een dagboek bij te houden, in aanloop naar het 

festival dat plaatsvindt van 8 tot 26 januari. Hoe verhoudt het festival zich tot de stad 

en tot de oor spronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals? Welke makers en 

gezelschappen komen aan bod? De notities tonen dat Bertels als festivaldirecteur niet 

enkel verantwoordelijk is voor de artistieke programmatie, maar ook voor het financië-

le en productionele reilen en zeilen van de organisatie.
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haven, met zicht op het beroemde operahuis. 

Er gaat geen dag voorbij of iemand van het 

team post een foto van de zonsondergang 

op Instagram.

Dat heel wat collega’s hier nog vaak bij 

zonsondergang zitten, is trouwens heel 

normaal in de culturele sector in Australië. 

Ik heb nog nooit een team gehad dat zo hard 

en met zo veel goesting komt werken. Het 

clichébeeld van Australië is natuurlijk dat 

iedereen altijd heel relaxed is – de nationa-

le uitroep is No worries! – en je ziet af en toe 

iemand keurig in het pak een bankkantoor 

binnenlopen met een surfplank onder de 

arm. Als er op vrijdagnamiddag plots goede 

golven worden voorspeld bij Bondi Beach of 

in Manly verdwijnen ook bij ons wel eens 

wat collega’s, maar als ik dan op zondag 

toevallig passeer langs kantoor, zitten er 

altijd wel twee of drie spontaan nog iets af 

te werken voor de nieuwe werkweek begint. 

Flexibiliteit en inzet gaan op die manier 

prachtig samen.

Ons team is, net zoals de samenleving hier, 

erg internationaal: meer dan 25 procent van 

de inwoners van Australië zijn elders gebo-

ren. Ons hoofd marketing is een Oostenrijk-

se en onze IT-specialist een Koreaan. Des-

ondanks leeft er bij de meeste inwoners een 

behoorlijk sterke nationale trots, en het 

festival wil bewust Australische artiesten 

een kans geven. In dat opzicht verschillen 

we natuurlijk niet zoveel van andere inter-

nationale kunstenfestivals, we streven er-

naar om het beste, spannendste en mooiste 

uit de hele wereld naar Sydney te halen, en 

we zien dat als de ideale context om op-

drachten te geven aan lokale makers. Waarin Sydney Fes-

tival wél erg van Europese festivals verschilt, is de breedte 

van de programmering: van de hedendaagse dans van 

Michèle Anne De Mey of van het Théâtre Des Bouffes du 

Nord via de popmuziek van David Byrne tot en met een 

spiegeltent met cabaret en gratis wereldmuziekconcerten 

in het park: Sydney Festival wil een cultureel zomerfeest 

zijn voor alle inwoners en bezoekers. Daarbij is de Europe-

se tegenstelling tussen hoge en lage cultuur compleet 

achterhaald, en streven we zowel in het populairdere aan-

bod als in de niches naar vernieuwing en kwaliteit in cre-

ativiteit en uitvoering. 

In het Australische landschap heeft ons festival daarmee 

een redelijk unieke positie: we willen een creatieve kataly-

sator en artistiek provocateur zijn, maar ook een ontmoe-

 Enkele van de 495 voorstellingen 
die in januari te zien zijn op het 
Sydney Festival.

© MITHUN LIYANAGE
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Festival heeft een jarenlange traditie van gratis concerten 

in de botanische tuin, met een prachtig tijdelijk podium 

waarvan we ook eigenaar zijn. Met tot zestigduizend be-

zoekers per concert hebben we natuurlijk heel wat exper-

tise in crowd control en evenementmanagement. Ik had nooit 

gedacht dat ik me met ons productieteam zo vaak zou 

buigen over de inplanting van tijdelijke toiletblokken of 

voorspellingen van de Meteo Wing van de luchtmacht, al-

lemaal onderdeel van de job. 

20 oktober

Deze week gaan we volop in launch mode. Op donderdag 

stellen we ons programma voor aan het brede publiek en 

zit de brochure in de bus bij 120.000 trouwe festivalbezoe-

kers. Maar eerst organiseren we een launch dinner voor onze 

trouwste donoren. Slechts iets meer dan een derde van ons 

budget (van in totaal ongeveer 18 miljoen Australische 

dollar) is afkomstig van subsidie, voornamelijk van de staat 

New South Wales. Een kleiner deel komt van de stad Sydney. 

Een derde van ons budget halen we uit de kaartverkoop en 

andere eigen inkomsten, en nog een derde moeten we op-

halen uit bedrijfssponsoring en steeds vaker ook private 

giften. Dat gaat van kleine giften van 1.000 dollar tot vette 

cheques van 50.000 tot 100.000 Australische dollar, en die 

donoren moeten dus in de watten worden gelegd. Sydney 

is bij uitstek een stad van bling, dus heel wat kapitaalkrach-

tigen laten graag zien dat ze een steentje bijdragen aan het 

cultuurleven van hun stad. Nu is de belastingdruk in Aus-

tralië natuurlijk veel lager, en zijn giften aan sommige 

non-profits bovendien fiscaal aftrekbaar, dus dat helpt om 

mensen te overtuigen. Bovendien biedt het festival ook de 

mogelijkheid om wat dichter bij de politieke leiders van 

onze staat en stad te geraken: wie meer dan 20.000 Austra-

lische dollar per jaar doneert, mag mee dineren met de 

premier en de burgemeester, die allebei in onze raad van 

bestuur zitten. Gelukkig zijn niet alle donoren daarop belust, 

en zijn er ook heel wat oprechte schenkers die vooral gewoon 

van podiumkunsten houden.

Elke donor heeft een eigen verhaal, eigen voorkeuren in het 

programma, een eigen manier van feedback geven… Er 

wordt van me verwacht dat ik als festivaldirecteur veel tijd 

uittrek om het deze gulle gevers naar de zin te maken: 

private lunches, een praatje bij de opening van een tentoon-

stelling in de Art Gallery of de premiere van een theater-

voorstelling met Cate Blanchett bij Sydney Theatre Com-

pany: elke gelegenheid is goed om maximale interactie met 

onze donors te creëren. 

Voor vanavond heeft onze hoofdsponsor een fantastisch 

Japans restaurant ter beschikking gesteld en dineren we 

met de 25 belangrijkste gevers. Aan elke tafel hebben we 

een festivalartiest uitgenodigd, en samen met onze philan-

tingsplek. Net zoals de zomer in het zuidelijk halfrond is die 

speels, spontaan en inclusief. In dat opzicht verschillen we 

erg van bijvoorbeeld de festivals in Perth en vooral Adelaide, 

die culturele bakens zijn in een voor de rest cultureel dorre 

stad. Dat neemt niet weg dat we regelmatig samenwerken 

met die festivals, en zo zal ons Black Diggers-project straks 

ook naar Perth en Adelaide reizen.

17 september

Vandaag ben ik keynote speaker op de Asian MICE confe-

rence in de Taiwanese hoofdstad Taipei. MICE staat voor 

Meetings, Incentives, Conferences and Events en deze conferen-

tie brengt een groot deel van deze big business samen: expo-

hallen, conferentieorganisatoren, wereldtentoonstellingen, 

regionale bureaus voor toerisme en evenementorganisatoren. 

Sydney Festival is natuurlijk een kunstenfestival, maar het 

heeft ook een grote verantwoordelijkheid als toeristische 

trekpleister. We krijgen een deeltje van onze (beperkte) 

subsidie via het lokale toerismebureau Destination New 

South Wales, enkel als we kunnen aantonen dat minstens 

15% van onze bezoekers van buiten de metropool Sydney 

komt. Dat is geen sinecure, want de ons omringende steden 

(Melbourne, Perth, Hong Kong, Tokyo) liggen vaak op uren 

vliegen, dus het festivalprogramma moet voldoende divers 

en uniek zijn om bezoekers uit die steden te overtuigen. 

In Taipei zijn ze vooral geinteresseerd in het Giant Rubber 

Duck-project, de reuzenbadeend van de Nederlandse kun-

stenaar Florentijn Hofman. De eend dobberde al in zeven 

andere steden, van Rotterdam en Hasselt tot Osaka en São 

Paolo, maar de eend in Sydney was goed voor primetime-be-

richtgeving op meer dan 100 verschillende kanalen in 5 

continenten. Nieuw was natuurlijk het welkomstfeest voor 

onze badeend, we hadden er een verhaal rond verzonnen 

met het plaatselijke theatergezelschap Legs On The Wall, 

er was een reuzenpodium op het water en een orkest, en er 

werden eendebek-kazoos uitgedeeld aan het publiek. 

Sydney wil graag beter aansluiting vinden bij Azië. Het is 

niet alleen een belangrijk afzetgebied wat betreft de na-

tuurlijke rijkdommen maar ook de voornaamste herkom-

stregio van de nieuwe immigranten – straks zijn er 16% 

Chinezen in Sydney, naast heel wat migranten uit India, 

Indonesië, Vietnam, de Filipijnen en Japan. Zeker nu de 

opkomende Chinese middenklasse meer en meer reist, is 

het belangrijk hun interesse te wekken. Het was dan ook 

een meevaller dat onze badeend via Instagram, Twitter, 

Facebook en Weibo (de Chinese Twitter) heel Azië rond ging. 

De collega’s op de conferentie in Taipei willen vooral weten 

hoe we ons voorbereiden op zulke massa-evenementen, en 

hoe de relaties liggen tussen de verschillende partijen: 

organisator, ordediensten, stadspersoneel, havenpersoneel, 

toeristische dienst: wie doet wat, wie betaalt wat? Sydney 



thropy manager heb ik voor elke donor een persoonlijke 

suggestie gedaan voor een festivalproject dat hem of haar 

vermoedelijk het best ligt. Gelukkig zijn we er in de voorbije 

twee jaar in geslaagd ons donorbestand gevoelig uit te 

breiden, en de meeste gevers zijn enthousiast over de fa-

miliesfeer die is ontstaan, dus het wordt een gezellige avond 

met veel spontane ontmoetingen.

1 november

Op een vliegtuig tussen Amsterdam en Tokyo lees ik de 

Vlaamse en Nederlandse kranten. Ik heb net het contract 

getekend voor mijn volgende avontuur, Leeuwarden Fryslân 

2018 – Culturele Hoofdstad van Europa. Uiteraard maak ik me 

zoals elke Vlaming in de culturele sector ernstig zorgen 

over het kunst- en cultuurbeleid in de Lage Landen. De 

besparingen die er recent werden doorgeduwd, lijken voor-

al ideologisch gemotiveerd. Zoals anderen al aangaven, is 

de impact op de totale overheidsfinanciën minimaal, maar 

zijn de gevolgen enorm. Bovendien getuigt het van onbe-

hoorlijk bestuur als je de sector vraagt om gedetailleerde 

meerjarenplannen in te dienen, maar als overheid zelf 

eenzijdig eerdere engagementen met directe ingang kunt 

wijzigen, en besparingen ‘per direct’ kunt doorduwen. 

Helaas klinkt het me vertrouwd in de oren, hetzelfde over-

kwam me in Australië. Toen ik door de (vorige) premier met 

een speech werd verwelkomd, kondigde die bij wijze van 

welkomstgeschenk publiekelijk meteen een subsidiestijging 

aan, uiteraard goed voor een ronkend krantenbericht. Toen 

ik dan in 2012, na regionale verkiezingen, 

aan mijn taak begon, werd met onmiddel-

lijke ingang 1,2 miljoen Australische dollar 

aan subsidie weggenomen, ondanks schrif-

telijke bevestiging van die fondsen in een 

brief vanwege de vorige regering. De diensten 

van de nieuwe premier maakten fijntjes 

duidelijk dat dit niet in de krant hoefde, en 

dat we niet moesten zeuren dat we het toch 

‘op papier’ hadden. ‘Doe die brief maar door 

de versnipperaar, hij is minder waard dan 

het papier waarop hij geschreven is.’

7 november

Van Tokyo vlieg ik voor een paar dagen naar 

New York alvorens ik naar het team in Sydney 

terugkeer. Die lange vluchten zijn een nadeel 

aan werken in Australië – of je nu naar New 

York, Brussel of Rio wilt: je bent altijd wel 

ongeveer 24 uur onderweg. Zelfs in het bin-

nenland is vliegen de enige optie: voor een 

meeting in de hoofdstad Canberra of in Mel-

bourne vlieg je ’s morgens op en ’s avonds terug. Die grote 

afstanden hebben natuurlijk ook een impact op de program-

mering van het festival: een container met decors uit pakweg 

Vlaanderen is ongeveer acht weken onderweg naar Sydney, 

doe daar nog een week quarantaine en douane bij en drie 

weken festival, en je bent je productie zo’n 20 weken (een half 

seizoen dus) kwijt. Eén artiest uit de Verenigde Staten of 

Europa invliegen kost al vlug 1500 euro in economy, dus een 

productie als de prachtige Dido & Aeneas van Sascha Waltz 

en de Akademie für Alte Musik Berlin die we afgelopen janu-

ari te gast hadden, kan hier alleen staan met de riante steun 

van plaatselijke overheden, in dit geval het Goethe Institut 

en het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gelukkig hoeft het niet altijd over budgetten en dure vluch-

ten te gaan. In New York kom ik eindelijk weer eens toe aan 

het deel van de job dat het leukst is: de interactie met kun-

stenaars en collega’s. MoMA-curator Klaus Biesenbach leidt 

me rond in de Robert Gober-tentoonstelling, ik zie de nieu-

we voorstelling van het Koreaans-Amerikaanse Young Jean 

Lee’s Theater Company in het Public Theater en The Object 

Lesson, een leuke theatersolo met kartonnen dozen door 

Geoff Sobelle in een regie van David Neumann, op het Next 

Wave Festival. Plannen worden gesmeed, ideeën uitgewis-

seld, en ik probeer me stilaan Sydney Festival 2016 voor te 

stellen, en hoe ons publiek straks de beste voorstellingen 

uit de hele wereld kan ontdekken in een van de mooiste 

hoekjes van onze planeet. ¶

www.sydneyfestival.org.au
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Sydney is een stad van bling, heel wat 
kapitaal krachtigen laten graag zien dat ze 
een steentje bijdragen aan het cultuurleven 
van hun stad. Het helpt dat de belastingdruk 
in Australië veel lager is en giften aan 
sommige non-profits fiscaal aftrekbaar zijn.

© DANIEL BOUD
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LIEFDEVOLLE, MEEDOGENLOZE  
LEVENSLESSEN

Al te luide eenzaamheid - Theater Zuidpool

door Tom Rummens

op een bijna akelige manier samenviel 

met Hamlet in Guy Cassiers’ Hamlet vs. 

Hamlet; zoals Bruno Vanden Broecke 

nu al jarenlang de hort op gaat als mis-

sionaris in het iconische Missie; zoals 

Valentijn Dhaenens in DeGrotemonD 

geloofwaardig samenvalt met macht-

hebbers allerhande uit de wereldge-

schiedenis: zo zal Koen van Kaam eeu-

wig in het hoofd gegrift staan als de 

vleesgeworden Hanta. Zoveel dosering, 

zoveel kwetsbaarheid, zoveel luciditeit 

en tegelijk ook zoveel diepgang in één 

rol: het werd zelden eerder vertoond. 

Van Kaam slaagt er op anderhalf uur tijd 

in om niet één, maar tientallen Hanta’s 

neer te zetten, in elk denkbaar timbre. 

Elk detail klopt, elke blik en elke opge-

trokken mondhoek, elke kleur of trilling 

in zijn stem draagt betekenis. Het lachen, 

de weemoed, het opgekropte verdriet 

over de gemiste kansen en over de 

eindigheid van alles: meermaals kamp 

je tijdens Al te luide eenzaamheid met 

het gevoel dat alles wat in een leven 

belangrijk is, hier samenkomt in één 

man. Hij staat vlak voor je en mept 

liefdevol doch meedogenloos zijn le-

venslessen recht in je gezicht. Dit kan 

in het theater, en alleen in het theater. 

 

Het resultaat is niet alleen verteltheater 

dat ontroerend, geestig en noodzakelijk 

tegelijk is, maar daarbovenop nog eens 

een uiterst fascinerende kijkervaring. In 

de ambachtelijke eenvoud van deze 

voorstelling schuilt zoveel zin voor detail 

dat je als kijker geneigd bent om nog 

meer details te zoeken. Naarmate de 

voorstelling vordert zit je steeds verder 

op het puntje van je stoel. En je hoopt 

dat het blijft duren. Al te luide eenzaam-

heid is een voorstelling die zo in het 

kleine rijtje mag van voorstellingen die 

je gezien moet hebben. Een voorstelling 

die jaar na jaar gespeeld mag worden, al 

was het maar om te zien hoe Koen van 

Kaam nog zou kunnen doorgroeien in 

deze bloedmooie rol. En niet in het minst 

omdat te vermoeden valt dat de onvoor-

waardelijke verdediging van de schoon-

heid, de wijsheid en het recht om nieuws-

gierig te zijn, wars van de kilheid van een 

doorgedreven efficiëntiedenken, nog 

wel een tijdje relevant zal blijven.

Vijfendertig jaar lang al werkt de 
oude Hanta als papierpletter in 
een Praagse kelder. Hij ziet er vuil 
uit en drinkt te veel bier. Rijk is 
hij niet geworden, althans niet in 
letterlijke zin. Maar ligt de ware 
rijkdom niet in wijsheid, en in 
de wetenschap dat die wijsheid 
zoveel waard is? Hanta weet het 
maar al te goed, daar in zijn sme-
rige kelder, waar ratten knagen 
aan de boeken waarvan hij pa-
pierbalen maakt. Theater Zuidpool 
wekt de meesterlijke novelle van 
Bohumil Hrabal tot leven in een 
voorstelling die we graag nog vele 
malen zouden willen terugzien.

Hoe eenvoudig, doeltreffend en toch 

ongrijpbaar kan theater zijn? Al te luide 

eenzaamheid beantwoordt de vraag 

met verve. Veel spektakel komt er niet 

aan te pas. De theaterzaal van Zuidpool 

Intussen denkt Hanta verder, steeds 

verder het verleden in en altijd maar 

dieper in de krochten van zijn hoofd. Hij 

is een intellectueel tegen wil en dank, 

op zoek naar schoonheid, en onophou-

delijk waakzaam omdat die schoonheid 

hem voortdurend door de handen lijkt 

te glippen. Stiekem leest hij bijzonder 

veel, daar in die kelder. Geen grote fi-

losoof is hem vreemd, hij citeert naar 

hartenlust: meneer Sartre en meneer 

Camus. Maar bovenal Immanuel Kant, 

waaraan Hanta een van zijn mantra’s 

ontleent, die over ‘de sterrenhemel 

boven mij, en de morele wet in mij’. Het 

universele en het hoogstpersoonlijke: 

in Hanta’s saai ogende maar hoogst 

diepzinnige leven komen ze samen 

alsof het altijd zo geweest is. Net als de 

filosofie hebben ook de poëzie en de 

literatuur maar weinig geheimen voor 

de man die boeken plet. Hij refereert er 

eindeloos aan. Ontroerend, hoe hij 

vertelt dat hij zijn papierbalen aan het 

eind nog afplakt met reproducties van 

beroemde schilderijen, die hij speciaal 

daarvoor apart bewaart. Hij wil zijn 

papiermassa’s maskeren met schoon-

heid, alsof hij de vernietiging zelf teniet 

wil doen. Omdat hij het niet over zijn 

hart krijgt? 

In Al te luide eenzaamheid is de kracht 

van kunst aan het werk. We kunnen 

debatteren wat we willen over bezuini-

gingen en de eeuwigdurende strijd om 

efficiëntie, maar uiteindelijk zal het bloed 

kruipen waar het niet gaan kan. Die 

kracht sijpelt door in elke letter van 

Hrabals novelle, en sterker nog in elke 

seconde van de voorstelling van Koen 

De Sutter. Het is de kracht van de ver-

beelding die zich aan Hanta opdringt. 

Hij kan er niet onderuit. Zelfs nadat hij 

het papier geplet heeft, dringt de inhoud 

van de boeken zich genadeloos aan 

hem op. Tot hij op een dag merkt dat 

de industrialisering ook zijn sector be-

dreigt, en beseft dat hij moet meedraai-

en in een systeem dat meetbaarheid 

verkiest boven zingeving. Een besef dat 

hem genadeloos wegkatapulteert uit 

zijn kleine, intieme rijk van de schoon-

heid en de troost, pardoes de grote 

wereld en dus de eenzaamheid in. De 

al te luide eenzaamheid. 

De manier waarop Koen van Kaam de 

rol tot leven wekt is in al zijn doorleefd-

heid een van de meest indrukwekkende 

acteerprestaties die de afgelopen jaren 

te zien waren in het theater van de Lage 

Landen. Zoals Abke Haring vorig seizoen 

Tom Rummens coördineert 

de internationale werking van 

HETPALEIS.

Al te luide eenzaamheid speelt  

13 februari in CC De Ververij Ronse  

en 5 maart in STUK in Leuven.

is helemaal ontmanteld. De tribune is 

in een halve cirkel gedraaid, de theater-

ruimte wordt een intieme ruimte waar-

in niet alleen gekeken maar ook terug-

gekeken wordt. Het resultaat is mede 

daardoor een voorstelling die bijzonder 

communicatief is, een verademing na 

Zuidpools vorige productie Empedokles, 

die ten onder ging aan hermetisme. De 

vloer is bezaaid met boeken en halfvol-

le bierflessen, er zit een rat in een bak. 

Hanta zelf, een absolute droomrol voor 

Koen van Kaam, is een schone mens die 

er vies uitziet, gehuld in lompen en in 

een lichaam dat al lang niet meer met 

zeep of water in aanraking is geweest. 

Na een tijdje duikt ook Jorgen Cassier 

op. Hij tokkelt op een geprepareerde 

piano, zijn deuntjes zijn repetitief maar 

treffend. De cadans evoceert het ge-

druppel in de rioolbuizen, of het aan-

houdend tikken van een slecht onder-

houden verwarmingsketel. 
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TUSSEN HIER EN DAAR

The Dialogue Series: IV Moya -  

Faustin Linyekula & KVS

door Charlotte De Somviele

The Dialogue Series: IV Moya is de 
laatste van een reeks dialogen die 
de Congolese choreograaf Faustin 
Linyekula vanaf 2006 voerde met 
historische en hedendaagse kun-
stenaars. De solo voor de Zuid-Afri-
kaanse danseres Moya Michael 
suggereert een nauw samenwer-
kingsproces, maar blijft als voor-
stelling wat aan de oppervlakte.

In 2006 ensceneerde Faustin Linyekula 

een eerste dialoog, postuum, met de 

Congolese rumbamuzikant Franco 

(1938-1989). Daarna volgde hiphopper 

Dinozord. Op zijn zestiende belandde 

deze straatjongen in Linyekula’s kunst-

werkplaats Studios Kabako in Kisanga-

ni; inmiddels pendelt hij tussen de Eu-

ropese dansscène en Congo. Het belang 

van Linyekula voor de ontwikkeling van 

nieuw talent in een land waar de kunsten 

amper ondersteund worden valt moei-

lijk te overschatten. In 2012 choreogra-

feerde Linyekula zijn antwoord op La 

création du monde (1923), het eerste 

‘negerballet’ van de Ballets suédois. En 

nu is er dus Moya, naar de Zuid-Afri-

kaanse dansers Moya Michael. Net zo-

als Linyekula belichaamt zij op zich al 

een dialoog tussen twee werelden. Haar 

kindertijd bracht ze door als ‘coloured’ 

onder het apartheidsregime in de 

townships van Johannesburg, waar ze 

hedendaagse en Afrikaanse dans stu-

deerde. Vervolgens trok ze naar Europa 

voor een opleiding bij P.A.R.T.S. Inmid-

dels woont en werkt ze in Brussel, maakt 

ze deel uit van het dansgezelschap 

Rosas en creëert ze eigen werk. Hoe 

verhalen vertellen die ‘hier’ en ‘daar’ iets 

in beweging zetten? Over die vraag 

buigen Michael en Linyekula zich, al is 

die laatste enkel via interfaces aanwezig: 

via een voice-over, een projectie van 

een briefwisseling met Michael over de 

urgentie van hun kunstenaarschap en 

een videobeeld zonder klank waarop 

hij knipperend het publiek inkijkt. Met 

een beetje verbeelding voel je zijn geest 

ook spoken in het folklorepopje dat 

vooraan de scène staat.

Opgegroeid onder Mobutu’s dictatuur 

hoeft het niet te verwonderen dat Linye-

kula het individu in het hart van zijn 

werk plaatst. Op een boksbal, een tl-

lamp en een houten vensterkozijn na 

is de scène dan ook leeg. Zonder na-

drukkelijkheid vertelt het ruimtegebruik 

veel. The Dialogue Series: IV Moya is 

een dubbelgesprek in de vorm van een 

solo, maar slechts een paar keer zal 

Michael als performer de aandacht 

opeisen, zoals de klassieke theaterset-

ting dat voorschrijft. Het merendeel 

van de tijd beweegt ze zich losjes door 

de ruimte, alsof ze gewoon (onderweg) 

is, van ‘hier’ naar ‘daar’. Michaels ruim-

telijk bewustzijn suggereert dat ze deel 

uitmaakt van een groter geheel. Dat 

heeft een welhaast meditatief effect 

op het publiek, dat zich samen met 

haar erg betrokken voelt op het hier en 

nu. Die ‘grotere’ context resoneert ook 

in de vier zorgvuldig uitgekozen mu-

zieknummers. The Dialogue Series 

opent met een zinderende noi-

se-soundtrack van Joachim Montessuis, 

waarop Michael als in een versneld 

stopmotionfilmpje begint te vibreren: 

koud en mechanisch, zoals de aan-

zwellende muziek. Het schudden wordt 

vervolgens doorgetrokken tot de ex-

tase. Een heel andere danstaal krijgen 

we te zien wanneer de zwoele mba-

qanga van de Zuid-Afrikaanse groep 

Mahlathini & The Mahotella Queens 

weerklinkt. De bewegingen worden 

vloeiend en vrouwelijk, met veel heup- 

en schouderwerk. Deze twee dansfra-

ses zijn weinig vernieuwend, evenmin 

laten ze het karakter van Michael echt 

uit de verf komen. Omdat het bovendien 

de enige twee momenten zijn waarop 

er in de voorstelling wordt gedanst, 

illustreren ze te gemakkelijk de breuk-

lijn tussen een westers en een niet-wes-

ters dansidioom. Mooi is wel weer hoe 

Michael in en uit haar rol stapt. Ze neemt 

rustig de tijd om haar zweet af te vegen, 

de microfoon te nemen en te vertellen 

over haar zieke vader in Johannesburg 

of om op de grond in een boekje te 

zitten schrijven. Alsof zij elke keer de 

keuze maakt om het alledaagse leven 

via de dans in beweging te zetten. 

Een poging om zijn eigen naam te 

herinneren. Zo omschrijft Linyekula 

graag zijn werk. Die naam geeft uit-

drukking aan onze singuliere persoon-

lijkheid, maar verbindt ons tegelijk met 

een stamboom, een grond, een taal, 

een land, een maatschappij. De voor-

stelling begint dan ook met een ken-

nismaking. Michael brengt in naam van 

Linyekula de begroeting waarmee de 

choreograaf gewoonlijk zijn voorstel-

lingen opent. Opmerkelijk genoeg doet 

Linyekula dat (hier bij monde van Mi-

chael) onder het alter ego ‘Kabako’, de 

overleden vriend-theatermaker waar-

naar hij zijn werkplaats heeft vernoemd. 

Het maakt duidelijk dat in Linyekula’s 

visie een naam niet deterministisch 

hoeft te zijn, ook al draagt hij een ge-

schiedenis in zich die je niet kunt uit-

wissen. Kunst maakt het mogelijk om 

telkens weer een proces van identifi-

catie op gang te brengen dat verandert 

naargelang de noodzaak. Niet alleen 

voor Linyekula, die bewust werkt in een 

getraumatiseerd land dat zijn identiteit 

nog moet opbouwen, of voor Michael, 

wiens huidskleur ongewild een ‘perso-

nage’ werd onder het apartheidsregime, 

maar ook voor het publiek – zij het ‘hier’ 

of ‘daar’ – dat zoekt naar verhalen 

waarin het zich, te midden van een 

steeds complexer wordende maat-

schappij, kan herkennen.

‘Waarover zou ons werk gaan als we niet 

tegen het leven aanschurken?’ Als voor-

bereiding op hun samenwerking reisden 

Michael en Linyekula naar elkaars thuis-

land, maakten ze kennis met elkaars 

levensstijl en familie, zo getuigt de brief-

wisseling die op de achterwand van de 

scène geprojecteerd wordt. Kunst gaat 

om dat samenzijn, om die ontmoeting 

die onze existentiële eenzaamheid 

draaglijk moet maken, stelt Linyekula. 

The Dialogue Series: IV Moya lijkt in die 

zin vooral belangrijk te zijn geweest als 

proces, niet per se als voorstelling. De 

gedachten die Linyekula en Michael met 

ons delen vinden te weinig weerslag in 

concreet (beweging)materiaal of sug-

gestieve beelden – alsof er naast de 

reflectieve uitwisseling te weinig tijd 

overbleef voor de zoektocht naar een 

gedeelde verbeelding(staal). De voor-

stelling moduleert weinig qua ritme en 

boogt op een paar verdichte referenties 

aan eerder werk die de kijker niet meteen 

kan thuisbrengen, zoals wanneer Michael 

met volle overgave op een boksbal slaat, 

net als Linyekula in The Dialogue Series: 

I Franco deed. Door het specifieke ruim-

tegebruik en de ingetogen getuigenis-

sfeer wordt je blik geactiveerd. Maar er 

is vervolgens te weinig waarin die blik 

zich effectief kan vastbijten.

Charlotte De Somviele is als 

onderzoeksmedewerker verbonden 

aan de vakgroep Visual Poetics (UA) 

en schrijft freelance over dans en 

theater voor o.a. De Standaard.

De voorstelling staat op het 

Lubjiana dance festival in April. 

Meer speeldata op kabako.org. 

© AGATHE POUPENEY
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STERVEN IN GOEDKOPE  
SCHOONHEID

Untitled - Kris Verdonck / A Two Dogs Company
door Pieter T’Jonck

genin valt te brengen. Het oeuvre van 

Kris Verdonck draait rond dit verzwegen 

drama. Hij voert het telkens weer op, 

niet als een verhaal waarin de kijker zich 

kan identificeren met een slachtoffer 

dat zijn waardigheid behoudt, maar door 

performers in een situatie te werpen 

waarin ze op panische wijze beseffen 

dat ze de controle hebben verloren. In 

Heart (2004) construeerde hij dat drama 

nog los van een historisch kader. Een 

vrouw (Karolina Wolkowiecka), opge-

hangen in een harnas, smakt bij elke 

vijfhonderdste hartslag keihard tegen 

een muur. De angst die dat veroorzaakt 

doet haar hartslag stijgen zodat ze steeds 

vaker tegen de wand wordt geslingerd.

In recenter werk contextualiseert Kris 

Verdonck deze moedwillig uitgelokte 

paniek nog nadrukkelijker. In END (2008) 

voert hij de ‘Luddites’ ten tonele: een 

groep Engelse wevers die eind de acht-

tiende eeuw de nieuwe machinale 

weefgetouwen in de prak sloegen. Ze 

voorvoelden dat zij de slaaf zouden 

worden van die technologische om-

wenteling. Zoals bekend: hun actie 

haalde niets uit. In de solo M, a reflec-

tion (2012) praat acteur Johan Leysen 

In 1954 betoogt de Franse socio-
loog-jurist-theoloog Jacques Ellul in 
het essay ‘La technique ou l’enjeu 
du siècle’ dat de wereld niet langer 
wordt gestuurd door kapitaal of 
politiek, maar door techniek. Daar-
onder verstaat hij niet alleen tech-
nologische ontwikkelingen, maar 
ook alle economische en sociale 
technieken die het denken en han-
delen van mensen stroomlijnen. 

Het is een ordeningsprincipe in een 

voortdurende zoektocht naar maxima-

le efficiëntie op elk vlak, dus ook politiek 

en sociaal. Techniek zet elke beschou-

wing over de eigen ‘voor- en nadelen’ 

buitenspel omdat het zich presenteert 

als onvermijdelijk. Waar techniek door-

dringt blijft niets in de cultuur intact, 

volgens Ellul. Stond techniek lang ten 

dienste van de mens, tijdens de indus-

triële revolutie werd het een autonome 

kracht, een proces zonder subject dat 

de vrijheid van de mens bedreigt.

Die ‘vooruitgang’ is een pletwals die 

intussen meer verliezers dan winnaars 

produceerde. Toch plooit iedereen zich 

ernaar, omdat niemand ziet wat erte-

met zijn virtuele dubbelganger. De tekst 

is van Heiner Müller en verwoordt op 

welke manier de grillen van de geschie-

denis de idee van de menselijkheid 

vermorzelen. Door zijn virtuele ont-

dubbeling wordt de acteur op een bi-

zarre manier overbodig, als een deer-

niswekkende, hulpeloze clown. 

In Untitled, een vervolg op M, a reflec-

tion, is de acteur zelfs zijn belangrijkste 

wapen ontnomen: het woord. Er gebeurt 

bijna niets en de enige performer, Marc 

Iglesias Figueras, blijft onzichtbaar ach-

ter zijn kostuum. Toch grijpt Untitled je 

naar de keel. De mensheid wordt hier 

ten grave gedragen, zonder een traan 

te plengen. Integendeel: het decor is 

stemmig-voornaam. Donkerbruine flu-

welen gordijnen flankeren een achter-

wand van pailletten. Braziliaanse lounge-

muziek met strijkers en vibrafoon 

vormen een eindeloos herhaald klank-

decor, als in een boutique hotel. Drie 

kisten trekken de aandacht. Een origi-

nele plek om even te zitten. Of sugge-

reren ze een funerarium? De kwaliteit 

van de scenografie ligt precies in het 

zaaien van twijfel. 

De mens/acteur wordt ingepakt. Een 

levensgrote cartoonfiguur verwelkomt 

het publiek terwijl het de zaal betreedt. 

Hij lijkt zo weggelopen uit een recla-

mespotje waarin verpakkingen van 

ontbijtgranen of wasproducten tot leven 

komen. Zijn ‘lichaam’ is bekleed met 

pailletten, die glitter belooft pret. Maar 

de felle, verleidelijke kleuren ontbreken. 

Deze zwart-grijze figuur oogt onge-

woon somber. 

De voorstelling begint. Nu verschijnt de 

acteur als een mascotte in een zwart-zil-

veren bi jt jespak met een Mickey 

Mouse-achtig hoofd. Alweer: de grau-

we versie van mascottes in pretparken, 

wellicht niet zo vrolijk als zijn contract 

stipuleert. Moedeloos gaat hij bij de 

pakken neerzitten, aan de rand van het 

podium. Performer Marc Iglesias ver-

dwijnt helemaal in het pak. Buiten on-

handig waggelen en springen kan hij 

niets van zichzelf tonen. Hij is een ver-

liezer. Zijn rol is uitvoerend, er rest hem 

geen greintje waardigheid. 

Wanhoop is het gevolg. Hij knalt met 

zijn dikke kop overal tegen, alsof hij er 

een einde aan wil maken. Tot plots het 

licht uitgaat en in het diepste duister 

vreemde vormen opstijgen uit de kisten 

op het podium. Wanneer het licht te-

rugkeert lijkt het bijtje opgevrolijkt. Het 

heft zijn armpjes uitnodigend. En inder-

daad: dolle pret volgt. Op de tonen van 

The Entertainer, de beroemde ragtime 

van Scott Joplin begint het bijtje vrolijk 

te tapdansen. Twee minuten later is het 

gedaan. Als een machine keert de en-

tertainer terug naar zijn startpositie en 

herbegint de act. Ettelijke keren. Tot de 

herhaling bijna onmenselijk wordt. Je 

bent bijna opgelucht wanneer hij uit-

geput achterover slaat. 

Net dan trippelt een klein robotje met 

een pantser van pailletten parmantig het 

podium over. Het ding produceert zijn 

eigen ragtime. Veel leuker dan die hu-

meurige, levende performer. Al wat volgt 

bewijst diens overbodigheid. Een glin-

sterende, manshoge bloem rijdt het 

podium op en draait daar rondjes voor 

de drie kisten, als een kokette dame. 

Plots zwaaien de deksels opnieuw open. 

Pas nu merk je dat het reusachtige, 

glanzende fallussen zijn die uit de kisten 

tevoorschijn komen. Ze stijgen wel zeven 

meter en dalen dan neer, als een ach-

tergrondkoortje voor de bloem. Pure 

barok. Deze ‘dei ex machina’ staan daar 

enkel voor hun eigen glorie te zwellen 

en krimpen, hun onwaarschijnlijke per-

fectie steekt de ogen uit. Van de perfor-

mer geen spoor meer. De techniek heeft 

hem, zelfs in zijn miserabele gedaante 

van mascotte, totaal overbodig gemaakt. 

Dit slotakkoord is visueel zo overrom-

pelend dat het de inconsistenties van 

het beeld bijna wegveegt. Het zilvergrijs 

van de schreeuwlelijke kostuums en het 

decor is een aberratie, de muziek is een 

aanfluiting van bossanova en je weet dat 

het ondraaglijk moet zijn om in deze 

condities te acteren. Toch neemt de 

kracht van deze vertoning je op sleep-

touw, een beetje zoals de goedkope luxe 

van smetteloze hotels je in de luren legt. 

Untitled is als een katholieke begrafenis. 

De aanleiding is intriest. Verdonck 

ensceneert de dood van de Mens met 

grote M. Maar het spektakel doet je dat 

vergeten. Op die ene weerhaak na: het 

vrolijke bijtje dat met zijn kop tegen de 

muur knalt, alsof het liever dood was 

dan hier nog langer te figureren. Dat 

beeld blijft zeuren.  

Untitled speelt nog op 11 maart in 

C-Mine Genk, op 18 maart in de 

Rotterdamse Schouwburg.

Pieter T’Jonck is ir. architect en 

criticus (theater, dans, architectuur) 

voor diverse kranten en tijdschriften.



DE GRENZELOZE VLUCHTEN 
VAN DE VERBEELDING

Azimut - Cie 111 &  

Le Groupe Acrobatique de Tanger

door Tessa Overbeek

stelling Taoub, die na de première in 

2004 nog vijf jaar over de hele wereld 

toerde. De groep vertolkte later ook 

Chouf Ouchouf van Zimmerman & De 

Perrot, eveneens theatermakers met 

circus roots. 

Nu is er Azimut. De naam verwijst naar 

het Arabische woord voor ‘wegen’ en 

is bovendien een astronomische mee-

teenheid die de hoek aangeeft tussen 

sterren en observator. Bory was gefas-

cineerd door het concept van vlucht en 

landing, dat op meerdere manieren 

verweven is met acrobatie. In letterlijke 

zin, als een beweging van opstijgen en 

onvermijdelijk weer neerdalen, maar 

ook in spirituele zin. In Marokko worden 

acrobaten aangeduid als ‘kinderen van 

Sidi Ahmed Ou Moussa’, de bescherm-

heilige van de acrobatie binnen het 

soefisme (een aan de vroege islam ge-

lieerde mystieke traditie). Azimut is los-

jes gebaseerd op een legende waarin 

Zelden maakt een voorstelling 
zo grondig korte metten met 
verwachtingen en categorieën om 
plaats te maken voor een storm 
aan nieuwe ideeën, als Azimut van 
de Franse regisseur Aurélien Bory. 

Bory ontmoette Le Groupe Acrobatique 

de Tanger tijdens een workshop in Ma-

rokko, een land met een lange acroba-

tische traditie, maar weinig nieuwe 

creatie. Technieken worden er groten-

deels onveranderd doorgegeven van 

generatie op generatie. Optreden doet 

men doorgaans voor toeristen op het 

strand. Voor Bory zich toelegde op het 

creëren en regisseren van in alle op-

zichten grensoverschrijdende perfor-

mances, studeerde hij fysica, rondde hij 

een circusopleiding af aan Le Lido in 
Toulouse en trad hij op als jongleur bij 

Cie 111, waarvan hij artistiek leider is. 

De eerste samenwerking tussen Bory 

en Le Groupe resulteerde in de voor-

deze heilige opstijgt naar de hemel, daar 

de aarde beziet en besluit terug te keren. 

In deze mysterieuze voorstelling beli-

chamen zijn afstammelingen de weg die 

de heilige aflegt in een reeks bewegen-

de tableaus, aan elkaar gesmeed door 

een ingenieus spel van licht en geluid. 

Vloer, wand, materialen en kostuums 

zijn doorgaans zwart of donker, wat de 

zeldzame kleuren nog meer doet spran-

kelen. De schaarse belichting is uiterst 

precies en doet mensen en objecten 

plotseling verschijnen en weer verdwij-

nen. Bory werpt in meerdere opzichten 

steeds nieuw licht op wat altijd al aan-

wezig was, maar verborgen bleef. Hij 

creëert een universum met geheel eigen 

wetten, waarin hij met een minimum 

aan materialen en bewegingen patronen 

vormt. Vrijwel alles vervult een praktische 

én esthetische functie. Zwarte zakken 

zijn tegelijk tegenwicht en toevluchts-

oord, een groot donker doek vormt een 

transparante vierde wand waarachter de 

acrobaten zweven als dolende geesten. 

Soms kiest Bory voor de illusie, dan weer 

onthult hij de constructies achter het 

kunst- en vliegwerk. Een stalen raster 

dat aanvankelijk functioneel is, wordt 

later zichtbaar onderdeel van meetkun-

dig aandoende beelden. 

Bory verkent in zijn voorstellingen steeds 

de mogelijkheden van lichamen in de 

ruimte. De groep beweegt in driedimen-

sionale choreografieën: van links naar 

rechts, van onder naar boven en van 

achter naar voren. Tijdens een memo-

rabel moment loopt een van de acro-

baten behoedzaam ondersteboven over 

het plafond. Zulke indrukwekkende 

beelden spreken zowel de ogen als de 

geest aan. Vaak ontvouwen ze zich 

langzaam, soms slaan ze in als een 

bliksem. De sterk fysieke dimensie van 

de voorstelling zorgt bovendien voor 

viscerale ervaringen. Aanvankelijk zijn 

die nog gekoppeld aan associaties met 

de Arabische wereld, opgeroepen door 

de stemmige muziek van twee in zwar-

te djellaba’s gehulde muzikanten met 

hun traditionele instrumenten, maar 

ook door de acrobaten zelf. Wanneer 

ze dreigen te verworden tot nietige 

elementen in de hypnotiserende visu-

ele composities, blazen ze zichzelf nieuw 

leven in door hun stem te verheffen. 

Azimut blijft ver weg van exotisme, maar 

de verwijzing naar de oorsprong van de 

acrobaten kleurt wat je ziet. Wat betekent 

het als een vrouw geleid wordt aan de 

hand van een man? Als zij door een 

fluisterende groep heen en weer wordt 

bewogen? Als zij wordt vastgehouden 

terwijl een stroom lichamen tussen haar 

steeds verder gespreide benen tevoor-

schijn komt? Wat zeggen lichamen die 

halfnaakt en roerloos op elkaar gestapeld 

liggen? Die schreeuwen en schokken 

alsof ze onder stroom staan? 

Het lijkt alsof er in de beelden steeds 

meer alternatieve perspectieven ont-

staan. Langzaam maar zeker lijken de 

acrobaten te kunnen transformeren in 

alle mogelijke figuren: ontdekkingsrei-

zigers, uitvinders, bouwers, astronauten 

en alpinisten, zoekend naar een plek 

om hun vlag te plaatsen. Hun klimmen-

de, vliegende en zwevende bewegingen 

zijn nauwelijks nog herkenbaar als acro-

batie, behalve in een prachtige scène 

waarin ze radslagen maken over de 

breedte van het podium, hun ledematen 

zó snel draaiend dat ze vervagen en 

verdubbelen in het licht. Een voorover-

gebogen figuur loopt moeizaam in 

tegengestelde richting, als ploegde hij 

voort over een winderige woestijnvlak-

te, waarop de acrobaten het tuimelkruid 

zijn: los gezongen van hun wortels, maar 

met hun buitelingen sporen zaaiend 

voor de toekomst.

 

Technieken als jongleren en acrobatie 

zijn als rivieren die eeuwen geleden 

zijn ontsprongen en vele vertakkingen 

kennen. Soms stromen die even samen, 

bijvoorbeeld in het moderne instituut 

dat circus heet, maar even zo vaak 

splitsen ze zich verder. Met Azimut volgt 

Bory een stroompje in de hoop op een 

grotere bron te stuiten. Hij lijkt een 

essentie gevonden te hebben die hem 

in staat stelt culturele categorieën te 

overstijgen en menselijkheid op een 

nieuwe manier te onderzoeken. Zijn 

verkenning prikkelt de verbeelding, die 

grenzen noch zwaartekracht kent. 

Associaties doemen vrijelijk op en ver-

menigvuldigen zich met alles wat hun 

pad kruist. Hun oorsprong doet er 

bijna niet meer toe, hun bestemming 

ligt open. 
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Tessa Overbeek is freelance 

schrijver (o.a. voor Circuspunt Nu) 

en onderzoeker, gespecialiseerd in 

hedendaags circus.

Azimut speelt nog op 17 en 18 

december in Amiens, van 28 tot 31 

januari in Caen en op 7 en 8 mei op 

het festival Circusstad Rotterdam.

© AGNES MELLON
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WACHTEN OP HET VERSCHIL

Wachten en andere heldendaden - De Nietjesfabriek 

& Ballet Dommage

door Evelyne Coussens

overhoop halen waarvan bijvoorbeeld 

ook Studio 100 zich graag bedient? Het 

station van verhaal en moraal lijkt ge-

passeerd. Moet niet het kijken zelf 

opengebroken worden? 

Vanuit die verwachting blijft Wachten 

en andere heldendaden braaf en voor-

spelbaar. Wat ontbreekt is een vleugje 

vormelijk out of the box-denken, dat 

bijvoorbeeld The Golden Palace van 

Ballet Dommage wél aan de dag legt. 

Die kindervoorstelling in de vorm van 

een repetitieve stream of consciousness, 

met een bijna ondraaglijk hoog kitsch- 

en musicalgehalte, was onaf maar op-

windend. Het is aan de gezelschappen 

om te beslissen welke koers zij willen 

varen. Wachten en andere heldendaden 

is goed geschreven, gemaakt en ge-

speeld, toegankelijk voor een breed 

publiek en niet truttig. Dat is al veel. 

Maar of het genoeg is om écht het 

verschil te maken?

hebben (2011) en VOLK: Fragment 1 

(2013). Sommige voorstellingen (zoals 

het recente The Golden Palace) mikken 

op een jong publiek, andere niet. 

Het is vroeg om het bilan van deze 

groepen op te maken, maar tot nu toe 

hanteert De Nietjesfabriek in zijn jonge 

parcours doorgaans een eerder klas-

sieke vertelvorm met daarbinnen een 

ongewone thematiek, daar waar Ballet 

Dommage graag speelt met ongewone 

vertelvormen. In Wachten en andere 

heldendaden, geschreven en geregis-

seerd door Freek Mariën, overheerst de 

eerste poëtica. In een sober decor – een 

tot aan de nok oprijzend grijs stuk muur 

– ontrolt zich een foucaultiaans sur-

veillancedrama. Vier bewakers houden 

de wacht bij een muur. Ze weten niet 

waarom of hoe lang ze daar moeten 

staan; ze gehoorzamen enkel de beve-

len van een gezichtloze Staat. Wat ach-

ter de muur ligt is Staatsgeheim. Elke 

beweging is verdacht, eenieder die de 

muur benadert een potentiële vijand. 

Secuur vervullen de vier hun wachtri-

tuelen. Groot is dan ook de schok wan-

neer op een dag een van de vier ver-

dwenen lijkt. Het slaat een gat in hun 

gelederen én in hun denken. Hun vei-

lige systeem begint te kraken, maar juist 

in dat ongemak herontdekken de over-

blijvers hun eigen menselijkheid, en die 

van elkaar.

Het zijn geen evidente thema’s: het 

individu versus een totalitair systeem, 

blinde disciplinering versus vrijheid van 

denken, de schuld van een veronder-

steld falen, het gemis van een ander. 

Mariën en zijn ploeg krijgen het allemaal 

op een gewiekste en aantrekkelijke 

manier aan hun jonge publiek verteld. 

De absurde, strak gechoreografeerde 

rituelen van de wachters wekken 

lachlust op en die lach veroorzaakt 

vanzelf een kritische distantie. Het 

frisse en overtuigende spel van de 

acteurs (Mourad Baaiz, Maxim Storms, 

Er zijn maar weinig theatermakers 
of -groepen die hun carrière star-
ten in het jeugdtheater. Het imago 
van jeugdtheater lijdt nog steeds 
een beetje onder de veronderstel-
ling dat het het artistiek sérieux 
van het ‘echte’ theater mist.

Die misvatting heeft sinds de groeischeut 

van de sector ergens midden jaren 

negentig aan kracht verloren, maar is 

nog steeds niet helemaal uitgeroeid. 

Een andere reden waarom jeugdtheater 

amper in trek is bij jonge makers ligt 

volgens jeugdtheaterpionier Oda Van 

Neygen (Bronks) in de desinformatie 

van theaterstudenten over de artistieke 

mogelijkheden ervan. In theateroplei-

dingen wordt nauwelijks aandacht be-

steed aan het werken voor een jong 

publiek, en zo blijft onbekend onbemind.

Dat twee starters zich verenigen om 

een voorstelling te maken voor acht-

plussers is dus een blije verrassing. Voor 

Wachten en andere heldendaden sloe-

gen De Nietjesfabriek en Ballet Dom-

mage de handen in elkaar, twee gezel-

schappen met wortels in het Gentse 

KASK – zit (jeugd)theatermaker Mieja 

Hollevoet daar voor iets tussen? De 

Nietjesfabriek, met auteur en regisseur 

Freek Mariën (°1988) als drijvende 

kracht, creëerde (tot nu toe) exclusief 

voor een jong publiek: derwazeens 

(2010), Vergiet (2011) en Altijd tijd voor 

taart (2012). Stuk voor stuk verhalen 

rond donkere thema’s (ziekte, demen-

tie, stress), waarin de scenografie een 

grote rol speelde. Ballet Dommage is 

priller dan De Nietjesfabriek, maar het 

collectief van Maxim Storms (°1990) en 

Katrien Valckenaers (°1990, in deze 

voorstelling vervangen door Linde Car-

rijn) liet zich al opmerken door ambiti-

euze locatieprojecten als Dit is de titel: 

graag had ik iets gemaakt met een wolf 

en een kasteel dat dan uit elkaar zou 

moeten vallen in de hoop dat het iets 

mooi en oprecht zou kunnen verteld 

Linde Carrijn, Robbert Vervloet) houdt 

de aandacht vast, de verhaalopbouw 

is helder als glas: situatieschets, mo-

torisch moment, crisis, catharsis. Dat 

laatste moment is overigens erg mooi: 

op het ogenblik dat er buiten de auto-

ritaire taal wordt gedacht en de drie 

overblijvers weer kunnen lachen met 

een oude anekdote, hervinden ze hun 

persoonlijkheid. De taal als doorbraak 

naar het eigene. Dat de catastrofe hen 

daarna alsnog zal komen halen, kunnen 

ze tragisch genoeg niet voorzien.

Wachten en andere heldendaden is 

een mooie voorstelling, en toch knaagt 

er iets. Jeugdtheater heeft nu al enke-

le decennia de taboes over ziekte, dood 

en lijden geslecht. Inhoudelijk is er 

weinig wat niet kan – denk aan het 

recente, indrukwekkende Wij/Zij van 

Carly Wijs, een volstrekt moraalloze 

vertelling over het gijzelingsdrama in 

Beslan. Maar hoe zit het met de vorm-

vernieuwing? De Duitse filosoof Ador-

no zei ooit dat de echte revolutie schuilt 

in vormen, niet in inhouden: wie een 

verhaal van radicale revolutie verpakt 

in een klassieke dramavorm schenkt 

oude wijn in nieuwe zakken. Bestaat 

de uitdaging voor jeugdtheater er van-

daag niet eerder in om jonge kijkers 

vertrouwd te maken met nieuwe, gril-

liger verhaalvormen? Met manieren van 

vertellen die de klassieke formattering 

Evelyne Coussens is freelance 

cultuurjournalist voor De Morgen 

en verschillende cultuurmedia, 

waaronder Ons Erfdeel, rekto:verso  

en Staalkaart.

Wachten en andere heldendaden speelt 

in januari in De Kopergietery (Gent), 

De Dijk (Brugge), CC Sint-Truiden, CC 

Beveren, CC Overpelt en CC Hamme.

© TOM CALLEMIN
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DE KEIZER IS NAAKT

Het geopende lichaam - Luk Van den Dries

door Klaas Tindemans

theaterwerk van Fabre toevoegen. Van 

den Dries reproduceert vooral de intel-

lectuele en artistieke kosmos van Jan 

Fabre en hij doet dit zeer trouw. Hij 

beschrijft (repetitie)processen, zakelijk 

én empathisch. Hij vergelijkt nauwkeu-

rig de theatrale realiteit van Fabre met 

de manifesten van Antonin Artaud, om 

te besluiten dat er van diepgaande be-

invloeding sprake kan zijn. Hij catalo-

geert de wijze waarop Fabre de kunst-

geschiedenis citeert en plagieert – en 

zichzelf reeds bij voorbaat in die canon 

inschrijft, minstens sinds De macht der 

theaterlijke dwaasheden uit 1984. Maar 

meer dan orde in de chaos van Fabres 

oververhitte verbeelding en megalo-

mane driften leest men niet, erger nog: 

de ironie en de melancholie die de 

grootspraak van de kunstenaar altijd 

ondermijnt, is verdwenen. De keizer is 

naakt, niet als kunstenaar, niet als beel-

denstormer, maar als voorwerp van 

academische reflectie: dat is een nog-

al pijnlijke vaststelling. De beschouwer 

loopt vast in een tautologie: kunst is 

kunst omdat het over kunst gaat, of, iets 

subtieler geformuleerd: “[Fabre] plaatst 

daarmee het kunstwerk in een concep-

tuele traditie die kunst niet langer in 

termen van esthetiek formuleert, maar 

als een denkoefening over de aard en 

het wezen van de kunst.” (p.87) Maar 

wat zijn ‘termen van esthetiek’ anders 

dan (normatieve) denkoefeningen over 

aard en wezen van kunst? En wat zegt 

dit vervolgens over de schatplichtigheid 

van Fabre aan het revolutionaire gebaar 

van Marcel Duchamp?

Het is maar een van de kansen die Van 

den Dries laat liggen om een parafrase 

van Fabres discours om te zetten in een 

duiding, in een verbreding van de blik 

op een imposant oeuvre. Als hij naar 

Judith Butler verwijst om te stellen dat 

mimesis en herhaling de zelfstandigheid 

van het artistieke gebaar juist kunnen 

bevestigen en versterken, gaat hij niet 

in op het verband tussen (taal)handeling 

en genderidentiteit waarbinnen Butler 

haar inzichten plaatst, terwijl de seksu-

ele dubbelzinnigheid juist van de scène 

spat. Wanneer hij spreekt over de ‘ne-

gatieve weg’ bij Fabre – dwars doorheen 

de getekende chaos en vormeloosheid, 

bijvoorbeeld op bic-blauwe vlakken, 

doemen dwingende verschijningen op 

– legt hij geen verband met de via ne-

gativa van Grotowski, die hiermee een 

methode aanduidde om alle ballast van 

de acteur te verwijderen tijdens zijn 

trainingstraject. Wanneer hij de oefe-

In Het geopende lichaam verzamelt 
theaterwetenschapper Luk Van 
den Dries een selectie uit de vele 
teksten die hij over theatermaker 
Jan Fabre schreef (het gaat met op-
zet zelden over het beeldend werk 
van de Antwerpse Gesamtkünst-
ler). De bundel bevat drie delen: 
een reeks essays, een selectieve 
kroniek van het theaterwerk en 
enkele langere interviews.

Enkele maanden geleden is ook het 

tweede deel van de eigen dagboekno-

tities van Jan Fabre verschenen, Nacht-

boek 1985-1991 – Fabre lijdt aan 

 chronische slapeloosheid en dat is 

allesbehalve een artistieke pose. Het is 

moeilijk om beide boeken los van elkaar 

te bespreken, soms lijken ze bijna in 

elkaar over te vloeien. 

In de interviews gebeurt iets opmerke-

lijks dat, wanneer je het boek hebt uit-

gelezen, ook de indrukken over essays 

en kroniek beïnvloedt. Luk Van den Dries 

dwingt Jan Fabre, met gerichte vragen, 

tot een zekere systematiek in zijn op-

vattingen. Die vorm is vergelijkbaar met 

wat bijvoorbeeld Denis Bablet deed toen 

hij Jerzy Grotowski ondervroeg over 

acteurstechniek – een gesprek dat Gro-

towski zich toe-eigende voor het boek 

Towards a Poor Theatre (1968). In Van 

den Dries’ interview sluit Fabres uiteen-

zetting over methodes en intenties 

naadloos aan bij zijn eigen (schijnbaar) 

chaotische formuleringen in Nachtboek. 

Het vocabularium is hetzelfde – ‘krijgers 

van de schoonheid’, ‘persoonlijke wreed-

heid’. De neiging tot metafysica, die in 

Nachtboek klinkt als aangename over-

moed, krijgt door het interview een 

zekere leerstelligheid mee. Nochtans 

vervluchtigt daarmee het ‘parfum’ van 

intellectueel dilettantisme niet, integen-

deel zelfs, het wordt licht irritant. De 

behoefte van Jan Fabre om zich ook in 

een discours te legitimeren valt niet uit 

te roeien, daar is ook geen enkele reden 

toe. Juist de nachtboeken tonen hoe 

belangrijk de formulering van gedach-

ten en gevoelens an sich voor hem is: 

meer een daad dan een gedachte. Hij 

heeft de woorden, hoe duur ze ook 

klinken, hoe onbeholpen metafoor en 

metonymie ook zijn, absoluut nodig om 

zijn metabolisme in evenwicht te krijgen. 

Maar de geforceerde logica van de 

wijze waarop gecultiveerde lichamen, 

doordrongen van filosofische ernst, een 

parallel, esthetisch universum van ab-

solute schoonheid moeten suggereren, 

die theatrale logica krijgt in de interviews 

zelden of nooit meer inhoud. Terugbla-

derend naar de essays en de kroniek in 

Het geopende lichaam, ontstaat twijfel 

omtrent de meerwaarde van wat deze 

analyses, deze beschrijvingen aan het 

reeds omvangrijke discours over het 
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Het geopende lichaam is uitgegeven 

door De Bezige Bij Antwerpen. 

Klaas Tindemans is docent-

onderzoeker aan RITS School of 

Arts en aan de VUB, gastdocent 

aan het Koninklijk Conservatorium 

Antwerpen en dramaturg voor o.a. 

De Roovers en Lies Pauwels.

ningen bespreekt waarmee Fabre im-

pulsen en fysieke reflexen bij zijn acteurs 

installeert (‘zenuwbanen van performers’) 

ontbreekt een verwijzing, die nogal voor 

de hand lijkt te liggen, naar de ‘metho-

de van fysieke actie’ van Konstantin 

Stanislavski, zelfs al wilde de Russische 

regisseur-pedagoog daar heel andere 

effecten mee bereiken. Met andere 

woorden, de esthetica noch de metho-

de van het theater van Jan Fabre worden 

in een historische context geplaatst. Niet 

dat Luk Van den Dries zich verplicht zou 

moeten voelen om het vermeende di-

lettantisme van Fabre – waar het zijn 

discours betreft – te corrigeren, maar 

nu ontbreekt een verheldering, filoso-

fisch en historisch, van Fabres zelfrecht-

vaardiging. De beschouwer beperkt zich 

als het ware tot de rol van eindredacteur.

In haar beruchte tirade tegen de onuit-

roeibare invloed van het ‘aristotelisme’ 

op de westerse theatergeschiedenis 

(Aristote ou le vampire du théâtre oc-

cidental, 2007) gaat Florence Dupont 

ook wild tekeer tegen Jan Fabre, omdat 

hij de (nietzscheaanse) dionysische roes 

en de (aristotelische) katharsis in één zin 

gebruikt, alsof beide bewustzijnstoe-

standen iets met elkaar te maken heb-

ben. Dupont eist ten onrechte dat de 

theatermaker zijn drijfveren – en het 

verhaal dat hij daarbij vertelt – cultuur-

historisch kan verantwoorden: Fabre 

heeft dat nooit gedaan, toch niet op een 

ernstig te nemen wijze. Maar zij wijst 

wel op een intellectuele behoefte, zelfs 

al zou die ‘reactionair’ geïnspireerd zijn. 

Haar commentaar is inderdaad verbon-

den met de controversiële aanwezigheid 

van Fabre op de Cour d’honneur van 

het Festival van Avignon in 2005. En 

daar zijn veel woorden en beelden mis-

bruikt en verspild. Maar misschien kan 

Van den Dries, zeker als hij het werk van 

de kunstenaar van bij het prilste begin 

heeft gevolgd, suggereren of verklaren 

welke artistieke – of zelfs politieke – 

strategie er schuilt achter dit soort cul-

tuurhistorische begripsverwarringen. 

Dat gebeurt amper in Het geopende 

lichaam. En dat is zonde.
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Rosas, Kaaitheater & De Munt presenteren

Golden Hours

23.01.2015 - 31.01.2015
Kaaitheater Brussel
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muziek theatrale overwegingen  
rond de 5 belangrijkste 

stukken van Anton Tsjechov
Dirk Opstaele / Kurt Bikkembergs
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Een man van middelbare leeftijd en een jonge 
vrouw hebben een contract opgesteld en 
ondertekend. De man, die zich na vele reizen 
in de stad heeft teruggetrokken, ontvangt 
de jonge vrouw in zijn huis. Zij zal er, zo 
zegt het contract, blijven ‘tot gebeurd is 
wat moet gebeuren’. Deze nieuwe voorstelling 
van Peter Verhelst wordt gespeeld door 
Bert Luppes en Lien Wildemeersch, 
en is een saluut aan de recent overleden 
Franse regisseur Alain Resnais.

 
Woensdag 25 februari (première), vr 27, 

za 28/02, wo 11, do 12, vr 13, za 14, zo 15 (15u), 
wo 18, do 19, vr 20, za 21/03 om 20u 
in de Minardschouwburg Gent;
we presenteren er ook VERHELST XL, 
een kennismakingsparcours met het artistieke 
universum van Peter Verhelst (toegang 
gratis op vertoon van je voorstellingsticket, 
losse tickets €8). Hotel Malaria is ook te zien 
in Den Haag (5, 6/03), Kortrijk (25/03), 
Brussel (2, 3, 4/04) en Amsterdam (17, 18/04).
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